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  حمکّمة ةدوليجملة فصلية 

   جامعة مسنان متياز:صاحب اال
  الدکتور صادق عسکري املدير املسؤول:
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  الدکتور شاکر العامري نائب رئيس التحرير:
تاش آذرنوشالدکتور آذر :املستشار العلمي  
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  الدکتور شاکر العامري :النصوص العربيةح منقّ
   يفرجام الدکتور هادي :يةليزكاالنامللخصات ح منقّ

  الدكتور علي ضيغمي التصميم والتنضيد:
  علي رضا خورسندي :يالتنفيذ ةبرياخل

  جامعة مسنان الطباعة والتجليد:
  .ة وآدااييف اللغة العرب دراساتإيران، مدينة مسنان، جامعة مسنان، کلية العلوم اإلنسانية، جملة  العنوان:
 lasem@semnan.ac.ir :الربيد اإللکتروينّ    ٠٠٩٨ ٢٣ ٣٣٦٥٤١٣٩: ياتفالرقم اهل

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

  ة طـهـرانـجــامـعبسـتـاذ أ                       وش  ـتور آذرتـاش آذرنكدـال  
  أســتاذ مساعد بجامــعة سـمنان  طاهري إسماعيلي الدكتورإحسان    
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ مـحمد الـبب             براهيمإتوركالد  
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  ـشـريـنـجـامـعة تبسـتـاذ أ  ل بصل                       تورمحمد إسماعيكدـال    
  جامـعة تـشرينـبةمسـاعدةسـتاذأ  جـوني                         تــورة رنـاكالـد  
  جامـعة سمنانـب كسـتاذ مشـارأ  ورسـندي                       ـتورمحمود خكالد  
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  آدااة ويبرالع يف اللغة دراسات
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  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ي اداره 25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
  ارشاد اسالمی منتشر می شود.

  ي شماره کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور و نامه 25/08/1390براساس رأي جلسه
 ی پژوهشی می باشد.هـ.ش این مجله داراي اعتبار علم12/09/1390آن کمیسیون مورخ  179861

 ا« ي علمی پژوهشیهمجلدر پایگاه هاي زیر نمایه می گردد: »دراسات يف اللغة العربية وآدا 

ISC ، SID ، Magiran ، Noormags وGoogle Scholar. 

  حصلت جملة»ة حمكّمة«على درجة » ادراسات يف اللغة العربية وآداعتباراً من عددها األول » علمي
 ش..ه ١٢/٠٩/١٣٩٠املؤرخ  ١٧٩٨٦١بـوفق الکتاب املرقم  اإليرانية التعليم العايلمن قبل وزارة 

  عرض يتمهذه ااملواقع التاليةيف  مةاحملکّ ةلة العلمي ISC ، SID ، Magiran ، Noormags 

 ، Google Scholar. 
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  وآداا دراسات يف اللغة العربية
ة دولية حمکّمةجملة فصلي   

   جامعة مسنان حب االمتياز:صا
  الدکتور صادق عسکري املدير املسؤول:
  الدکتور حممود خورسندي  والدکتور عبدالکرمي يعقوب  رئيسا التحرير:

  الدکتور شاکر العامري نائب رئيس التحرير:
الدكتور علي ضيغمي مدير املوقع اإلنترنيت:و املدير التنفيذي  
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  اهليئة االستشارية للعدد:

  آذرتاش آذرنوشلدكتور ا
  سيد حممدرضا ابن الرسولالدكتور 

  الدكتور إحسان إمساعيلي طاهري
  الدكتورة نوش أصغري

  د خاقاينـالدكتور حمم
  الدكتور حممد إبراهيم خليفه شوشتري

  الدكتور حممود خورسندي
  يـالدكتور حامد صدق

  كر العامري الدكتور شا
  الدكتور صادق عسكري

  انـگنجيعلي  الدكتور
  سيد رضا مريأمحديالدكتور 

    

  جـامـعـة طـهـرانبأسـتـاذ   الـدكتور آذرتـاش آذرنـوش                        
  أســتاذ مساعد بجامــعة سـمنان  طاهري اعيليإسم الدكتورإحسان    
  أستاذ مـشـارك بـجامـعة تشرين   الدكتورإبراهيم مـحمد الـبب             
  أستاذ مـشـارك بـجامـعة تشرين  الدكتورة لطفية إبـراهيم برهم                  

  ـشــريـنجـامـعة تـبأسـتـاذ  الـدكتورمحمد إسماعيل بصل                           
  بجامـعة تـشرين مسـاعدة ةأسـتاذ  الـدكتــورة رنـا جـوني                          
  أسـتاذ مشـارك بـجامـعة سمنان  الدكـتورمحمود خورسـندي                         
  أسـتاذ مشـارك بـجامـعة تشرين  الدكتور وفيق محمود سليطين                         
  جـامـعـة تربـيت مـعلمبأسـتاذ   امد صـدقي                      الـدكتـور حـ  
  أســتاذ مساعد بجامــعة سـمنان  الـدكتور صادق عسـكري                         
  طباطبائيالعالمةالأستاذمشارك بجامعة         الدكـتور عـلي گنـجـيان                 
  ذانــمـة هـجامـعـباذ ــأست              الـدكتور فرامرز مـيرزايي              
  جـامعة العالمة الطـباطبائیبأستاذ   الـدكتور نادر نظام طهراني                         
  جـامـعة تـشــريـنبأسـتـاذ   الدكتورعبدالـكريم يـعقوب                     
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  يف اللغة العربية وآداا دراساتيف جملّة  شروط النشر 
  

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

  متّت بني احلضارتني العريقتني. 
تنشر الةُ األحباث املبتکرة يف ااالت املذکورة أعاله باللّغة العربية مع ملخصات باللّغات العربية   

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

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

  صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والربيد).  .أ
  کلمة مع الکلمات املفتاحية يف اية امللخص. ١٥٠خص العريب حوايل املل  .ب
  نص املقالة (املقدمة وعناصرها، املباحث الفرعية ومناقشتها، اخلامتة والنتائج).  .ج
  والفارسية واإلنكليزية).  (العربية  واملراجع املصادر  قائمة   .د
يكتب فيها عنوان البحث ومعلومات  امللخصان الفارسي واإلنکليزي يف صفحتني مستقلّتني  .ه

  املؤلّف/ املؤلّفني والكلمات املفتاحية بشكل كامل ودقيق.
  :ن كما يلي: أوالً: حتت عنوان املقالاملعلومات املطلوبة من املؤلفني يف امللخصات الثالثة تدو

الدراسي، اسم  االسم الكامل بالترتيب العادي ثانياً: يف اهلامش السفلي: الدرجة العلمية، الفرع
اجلامعة، اسم املدينة، اسم البلد، الربيد اإللكتروين أو الرقم اهلاتفي لكل مؤلف على حدة حمددة 

  ).  -بنجمة تشري إىل اسم املؤلف (*
تدون قائمة املراجع بالترتيب اهلجائي لشهرة املؤلّفني متبوعة بفاصلة يليها بقية االسم متبوعاً بفاصلة،  -٣

متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مکان النشر متبوعاً  بالقلم األسود الغامقعنوان الکتاب 
  بنقطتني، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 

يف جملّة علمية فيبدأ التدوين باسم الشهرة متبوعاً بفاصلة يليها بقية االسم مثّ  مقالةوإذا کان املصدر    
يليه اسم الّة متبوعا بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر  بالقلم األسود الغامقملقالة عنوان ا

  متبوعاً بفاصلة مث رقم الصفحة األولی واألخرية متبوعاً بنقطة.
حدة ويتم اتباع الترتيب اآليت إذا کان املصدر/ املرجع  صفحة علی کل تستخدم اهلوامش السفلية يف -٤

فاصلة، رقم  تتبعه بالقلم األسود الغامقعنوان الکتاب  العادي تتبعه فاصلة، : اسم الکاتب بالترتيباًکتاب
وإذا كان املصدر/ املرجع أكثر من جملد يذكر رقم الد مث رقم الصفحة أو . متبوعا بنقطة الصفحة

صفحة األخرية بشرطة الصفحات. وإذا تعددت الصفحات فيتم الفصل بني رقم الصفحة األوىل ورقم ال
فيتبع  مقالة)، إالّ أن تتم اإلشارة إىل صفحتني متباعدتني فيتم الفصل بينهما بالواو. وإذا کان املصدر -(



 ج

 

بالقلم الترتيب اآليت يف احلاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان املقالة 
موقعاً لّة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة. وإذا كان املصدر متبوعاً بفاصلة، عنوان ا األسود الغامق،

 بالقلم األسود الغامق فيذكر اسم الكاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة مث عنوان املقالة إلكترونياً
  متبوعاً بفاصلة، مث عنوان املوقع بشكل كامل متبوعاً بفاصلة وتاريخ النقل بني قوسني متبوعاً بنقطة.

ع البحوث لتحكيم سري من قبل حكَمني لتحديد صالحيتها للنشر. وال تعاد األحباث إلی ختض -٥
 أصحاا سواًء قُبِلت للنشر أم مل تقبل.

  يذکر املعادل اإلنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها ألول مرة فقط. -٦
ين، وتوضع دالالما جيب ترقيم األشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بني قوسني صغري -٧

  حتت الشکل. کما ترقّم اجلداول باألسلوب نفسه، وتوضع الداللة فوقها.
جيب أن يكون امللخص صورة مصغرة للبحث، وذلك بأن يتضمن ثالثة عناصر: التعريف  -٨

كما جيب أن تتضمن  باملوضوع، وأهم مفاصل البحث، وإشارة ألهم النتائج اليت توصل إليها البحث.
أسئلة  -سابقة البحث –منهج البحث  –أمهية البحث وضرورته  –دمة الفقرات التالية: التمهيد املق

  البحث وفرضياته.
 Word علی أن تتمتع باملواصفات التالية: ملف عرب املوقع اإلنترنيت للمجلة حصراًترسل البحوث  -٩

للهوامش السفلية،  ١٢للنص وقياس ١٤، قياس Traditional Arabic، القلم A4قياس الصفحات 
  سم من کل طرف وتدرج األشکال واجلداول والصور يف موقعها ضمن النص.  ٣اهلوامش 

مبا فيها األشکال والصور واجلداول  عشرين صفحةجيب أن ال يزيد عدد صفحات البحث علی  -١٠
  واملراجع وامللخصات الثالثة للبحث.

الصحيح واألسلوب الصحيح الستعمال عالمات جيب أن يراعي الكتاب قواعد اإلمالء العريب  -١١
  الترقيم وأسلوب الترقيم العريب، أي األرقام واحلروف كما ذُكر يف موقع الة اإللكتروين.

حيصل صاحب البحث علی ثالث نسخ من عدد الّة الذي ينشر فيه حبثه. وإذا كان للبحث  -١٢
دد الكتاب على االثنني فيحصل كل شخص كاتبان حيصل كل واحد منهما على نسختني وإن ازداد ع

  على نسخة واحدة.
األحباث املنشورة يف الّة تعبر عن آراء الکتاب أنفسهم، وال تعبر بالضرورة عن آراء هيئة  -١٣

  التحرير، فالکتاب يتحملون مسؤولية املعلومات الواردة يف مقاالم من الناحيتني العلمية واحلقوقية.
  صال بالة عرب العناوين التالية:يتم االت -١٤

  يف إيران:مسنان،جامعة مسنان،کلّية العلوم اإلنسانية،مکتب جملة دراسات يف اللغة العربية وآداا.
  : الالذقية، جامعة تشرين، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدکتور عبدالکرمي يعقوب.يف سوريا

  ٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١سوريا:      ٠٠٩٨٢٣٣٣٦٥٤١٣٩: إيران:  الرقم اهلاتفي
  www.lasem.semnan.ac.ir  املوقع اإلنترنيت:     lasem@semnan.ac.ir الربيد اإللكتروين:
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 كلمة العدد
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  صالة والسالم على حممد عبده، وعلى النخبة من أهله، واملنتجبني من صحبه.احلمد هللا كما هو أهله، وال
ما هي إالّ مثرة يانعة يف شجرة فرعاء منت وازدادت منواً  جملة دراسات يف اللغة العربية وآدااإنّ 

قلوب  وازدهاراً يوماً تلو آخر  بعد أن كانت بذرة طيبة غرستها أيد أمينة وتعاهدا بالرعاية واحلنان
خافقة تنبض حبب اهللا واخلري واإلنسانية، وجهود حثيثة بذهلا مجيع األساتذة الفضالء وتعاون بناء منهم 
مع أسر حترير الة. أمنيتنا أن تستمر تلك اجلهود وذلك التعاون ألجل االرتفاع مبستوى الة العلمي 

باجلهود املخلصة  هكما ال يفوتنا هنا أن ننوكي تكون، حبق، جسراً بني الثقافتني العربية والفارسية. 
، الذين لوال قسم اللغة العربية وآداا جبامعة تشرينوالتعاون البناء جلميع زمالئنا، األساتذة الكرام يف 

  سعيهم املشكور وصربهم معنا ملا رأى هذا الوليد اجلديد بصيص األمل ونور احلياة.
ملقدمة للنشر يف الة كضرورة من ضرورات هذا السبيل ارفع مستوى البحوث من هنا تربز مسألة 

الشاق وهذه الرحلة املضنية وغاية سامية تسعى الة لتحقيقها بكلّ ما أُوتيت من قوة، وذلك بفضل 
مساعدة األساتذة الذين يتفضلون علينا بكتابة البحوث أو تقبل حتكيمها وتعاوم املثمر معنا يف هذا 

ال. لذا فإننا، يف الوقت الذي نبارك فيه جهود أولئك األعزاء، نستحثّهم على بذل املزيد من الدقة ا
  والتعمق يف حتكيم البحوث املرسلة إليهم من أجل بلوغ هذا اهلدف السامي.

وكما وعدنا سابقاً سنقوم، اعتباراً من هذا العدد، بدرج بعض املالحظات حول حترير البحوث 
وكتابتها ليسهل األمر على الكتاب واحملكّمني يف إيران، راجني مطالعتها وااللتزام ا علّها تنفع، 

أنفسنا أفضل من  وليعتربها الزمالء األعزاء من باب التذكرة ليس إالّ وليس من باب التوجيه وال نرى
  اآلخرين بأي وجه من الوجوه، بل قال تعاىل: ﴿وذكِّر إنَّ الذكرى تنفع املؤمنني﴾.

لبحوثهم تساعد الطلبة  باختيار مواضيع مفيدةما نوجه إليه عناية زمالئنا األعزاء هو االهتمام  أول
ضعف ملقاالت العربية يف إيران يالحظ على بعض ا ولكن واألساتذة على السواء يف دراسة اللغة العربية.

الواضح واخنفاض املستوى اإلنشائي للكاتب وكثرة األغالط بأنواعها: اللغوية والنحوية صياغتها 
واإلمالئية والطباعية. ودليل ذلك الضعف يف الصياغة هو ما يالحظ من اخنفاض يف املستوى بني ما يقوم 

. ونرى كثرياً من املنقوالت املباشرة ال ميزة فيها، بل هي الكاتب خبطّه بقلمه وما يقوم بنقله من املصادر



 ه

 

عبارة عن توضيحات كان يستطيع الكاتب أن يقوم ا بقلمه. لكن هناك من املقاالت اليت متتاز جبمال 
الصياغة وسالمتها وارتفاع مستواها العلمي. إننا، يف الوقت الذي نشد فيه على أيدي هؤالء األعزاء، 

  ة الزمالء أن حيذوا حذوهم ويقتفوا آثارهم.نرجو من بقي
 من النقاط اليت ترتبط بشكل كبري بضعف الصياغة. فهناك من الكتاب من ال هيتتابع اإلحاالت و

يستطيع اإلفادة منها  ال وهناك منيستطيع استعمال اإلحاالت املباشرة وغري املباشرة يف املكان املناسب. 
استعمال  إىل دليالً على كالمه أو استنتاجه أو تأكيداً له، بل يلجأارها شاهداً أو كما ينبغي باعتب

إىل النقل  ه يف الصياغة يلجأأو بديالً عنه يف بيان أو توضيح أمر ما. ولتاليف ضعف اإلحاالت سياقاً لكالمه
حالة إليها تتابعت فال يفصل بني إ املنقوالت املباشرة، وإن جلأإىل  وقلّما يلجأغري املباشر للنصوص، 

بقلم  جيب أن تكونوأخرى، أحياناً، سوى مجلة أو عبارة أو كلمة أو حرف أو ال شيء. فاملقدمة 
ألا عصارة ما توصل  مطلقاً أما نتائج البحث، فال جتوز اإلحالة فيها ا،الكاتب وال تحبذ اإلحاالت فيه

اتنا وليس جزء من السياق إليه الكاتب ال سواه.  واملفروض أن تكون اإلحاالت شواهد على استنتاج
  العام للمقالة، وأن يتم التعليق على اإلحالة األوىل قبل االنتقال إىل اإلحالة الثانية حىت ال تتتابع اإلحاالت.

العنوان  عربرمسي  إلكتروينبتدشني موقع  سنةمنذ أن الة قامت  جيب أن نؤكد من جديدكما 
) علی شبكة اإلنترنت. وهنا نلفت انتباه مجيع األعزاء إلی www.lasem.semnan.ac.irالتايل: (

ضرورة التسجيل يف املوقع املذكور ليتعاونوا مع الة يف كتابة وحتكيم البحوث واملقاالت يف األعداد 
بقة واالستفادة من بقية زيل األعداد الساـالقادمة عرب صفحتهم اخلاصة يف املوقع؛ وملتابعة وتن

حيث يتم يف القريب  ؛ فنرجو زيارة املوقع والتسجيل فيه يف أقرب فرصة ممكنةفيه اإلمكانيات املوجودة
 .البحوث اجلديدة وحتكيمها عرب املوقع فقط استقبالالعاجل 

إىل ازدحام ختاماً، نستميح اجلميع عذراً إن بدت يف الة بعض اهلفوات اليت يعود السبب األول فيها 
  األعمال وتراكمها ونرجو من األساتذة الكرام قبول اعتذارنا والعذر عند كرام الناس مقبولُ.
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  الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد اإلمالء العريب
  *حممد أمحد أبو عيد كتوردال

  لخصامل
ان قصدت هذه الدراسة الكشف عن الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد اإلمالء العريب، وذلك، بتبي

احلالة اليت كانت عليها الكتابة العربية قبل التقعيد اإلمالئي، واحلالة اليت آلت إليها تلك الكتابة بعـد  
التقعيد، ومن مث، الكشف عن حماوالت اإلمالئيني يف تثبيت أشكال كتابية حمددة على حساب أشكال 

  أن يؤدي الوظيفتني كليهما.أخرى، على أن يؤدي الشكل املعيار واملقيس وظيفة صرفية أو حنوية، أو 
كما، وخلصت الدراسة إىل أن كثرياً من قواعد اإلمالء قد وضعت يف ضـوء تـأثر اإلمالئـيني    

  بالقواعد الصرفية والنحوية، وأتت على ذلك كله بشواهد نصية.
  الوظيفة، الصرف، النحو، القاعدة، اإلمالء.  كلمات مفتاحية:

 
  :قدمةامل

على أن الكتابة نظام سيميولوجي آخر غري ذلك النظام اللغوي الـذي   يتفق اللسانيون املعاصرون
، وعلى ذلك، فقواعد اإلمالء ليست هي قواعـد الصـرف والنحـو، وال    ١تتمحور حوله اللسانيات

يفترض ا، أي قواعد اإلمالء، أن تنبين على تلك القواعد، أي القواعد الصرفية والنحوية، بل يفترض 
ف احلدث الكتايب، كما هو، بوصفه حدثاً يسجل املنطوق، ال أن تندفع لوصف بقواعد اإلمالء أن تص

  وحتليل الوظائف الصرفية والنحوية للغة.
ويف الوقت الذي تقرر فيه اللسانيات املعاصرة حقيقة ذلك االنفصال بني قواعـد اللغـة وقواعـد    

حلالة من اخللط بني الكتابة واللغة اإلمالء، فإن اللسانيني العرب املعاصرين ال يفتأون يشريون إىل تلك ا

                                                             
   abueidmohammad@yahoo.com األردن. ،البلقاء التطبيقيةربية وآداا، جامعة أستاذ مشارك، قسم اللغة الع -*

  م١٩/٠٥/٢٠١٤ش= ه. ٢٩/٠٢/١٣٩٣تاريخ القبول:    م٠٤/٠٧/٢٠١٣ش= ه.١٣/٠٤/١٣٩٢الوصول:  تاريخ
جامعة قطر جملة حممد أبو عيد، "أثر الكتابة األجبدية يف حتليل األصوات الصائتة عند علماء العربية القدماء"،  - ١

 .٢٠٩صلآلداب، 



 ٢  حممد أمحد أبو عيد   ...............الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد اإلمالء العريب

 
يف ما أنتجه علماء العربية من مكتوبات، مع التنبيه إىل ما جلبه هذا اخللط من أوهام وعدم وضـوح يف  

. ولعل التقعيد لإلمالء بأثر من القواعد الصرفية والنحوية من أظهر مـا  ١األحكام والتصورات اللغوية
غة والكتابة، وعلى ذلك، فإن مهمة الدراسة احلالية تتركـز يف  يؤشر على تلك احلالة من اخللط بني الل

  الكشف عن تلك الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد اإلمالء يف العربية.
، وهو تقعيد جاء متساوقاً ومرحلة التقعيـد  ٣يف القرن الثاين اهلجري ٢لقد بدأ التقعيد لإلمالء العريب

لصرفية والنحوية؛ وبطبيعة احلال، فإن الكتابة العربية عرفـت  اللغوي، عامة، أو مرحلة إنتاج املؤلفات ا
الوجود قبل هذه املرحلة مبئات السنني، على أقل تقدير، ومن مث، فإن حماولة التقعيد اإلمالئي يف تلـك  
املرحلة كان ميكن هلا أن ختضع لنواميس داخلية، أي ملا هو متعلق بالنص املكتوب نفسه، وبـأثر مـن   

وقواعدها الذاتية الناظمة، فيقوم اإلمالئيون بوصف النظام الكتايب كما هو، ومبعزل عن الكتابة نفسها 
قواعد اللغة، وهذا هو األصل، ولكن التقعيد اإلمالئي خضع العتبارات أخرى خارجية، تعود لطبيعـة  

ن متمايزان، تلك املرحلة، ومنها التأثر بالقواعد الصرفية والنحوية، ومن مث، أصبح للكتابة العربية وجها
الكتابة قبل اإلمالء، والكتابة بعد اإلمالء. أما كتابة ما قبل اإلمالء، فتمثل الكتابة العربية قبل أن ختضع 
لقواعد الصرفيني والنحاة، وأما كتابة ما بعد اإلمالء، فتمثل الكتابة بعد أن أجرى الصرفيون والنحـاة  

  القواعد الصرفية والنحوية.تعديالت عليها، فوضعوا هلا قواعد صارمة، تأثرت ب
وإذا كان اهلدف الرئيس من وضع الكتابة أن متثل املستوى املنطوق مـن اللغـة، فـإن إقحـام     
االعتبارات اخلارجية، ومنها القواعد الصرفية والنحوية يف اإلمالء أسهم يف قصور الكتابات التقليديـة،  

عليه، ميكن القول، إن الكتابة العربية ظلت . و٤مما جعل الكتابة خترج عن الغاية اليت وضعت من أجلها

                                                             
 .٣٦٩، صفصول يف فقه العربيةرمضان عبد التواب،  - ١
تفصل الدراسة بني مصطلحي "الكتابة" و"اإلمالء"، باعتبار أن الكتابة سابقة لإلمالء، وهي أي الكتابة حماولة ابن  - ٢

حياول واضعوه  أن يقعدوا ملا وصف من  اللغة لتسجيل اللغة وتقييدها، أما "اإلمالء" فتنظر الدراسة إليه بوصفه علماً
املكتوب، على أن يكون التقعيد معيارياً، يثبت أشكاالً كتابية ويستبعد أخرى؛ ولعل هذه املقابلة بني الكتابة واإلمالء 

 تناظر تلك املقابلة بني اللغة وقواعد اللغة.
 .١٠٨، صعلم الكتابة العربيةغامن قدوري احلمد،  - ٣
 .١٧، صاألجبدية العربية يف ضوء علم اللغة احلديث محد أبو عيد، - ٤
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على حاهلا ختضع لسياق التطور الطبيعي، حىت قام الصرفيون والنحويون العرب بتعـديالت واسـعة   

. ومن مث، ظهر إىل ١عليها، وأخضعوها لتقعيد صارم يف ضوء ما استقر لديهم من علوم الصرف والنحو
  الوجود ما يعرف باإلمالء العريب.

فإن اإلشارات املتكررة عند األقدمني، واليت ترد للربط بني الصرف والنحو من جهـة،  ومن هنا، 
، ٢وبني اإلمالء، من جهة أخرى، ال تقع إال يف باب إخضاع الكتابة ألثر القواعد الصرفية والنحويـة 

  .٣وهي ذات اإلشارات املتكررة عند أفواج املعاصرين
ك احلالة من اخلالف بني الصرفيني والنحاة يف كـثري  وإذا كان ما هو متداول بني الدارسني هي تل

من القضايا، فإن حالة اخلالف تلك انتقلت إىل ميدان التقعيد اإلمالئي. فقواعد اإلمالء ليست موضع 
، واخلالف يف اإلمالء العريب ما زال قائماً بني األقطار العربيـة، بـل   ٤اتفاق بني العلماء، قدمياً وحديثاً

الواحد، بل وبني أفراد الفئة الواحدة املتجانسة من املتعلمني، وإن أحداً من املـتعلمني   وبني أبناء القطر
العرب مل يشعر، يوماً، أن املؤسسات األكادميية أو اامع اللغوية حسمت الرأي يف القضايا اإلمالئيـة  

  .٥والكتابية
لعربية القاهري، الدورة الرابعة وللتمثيل على ذلك اخلالف، جاء يف تقرير جلنة اإلمالء مبجمع اللغة ا

  .٦عشرة: "ومن حسن حظنا أن علماء الرسم مل يتركوا قاعدة إال وقد اختلفوا فيها"
على أية حال، فإن تلك احلالة من اخلالف يف القواعد اإلمالئية تشري إىل إمكانية النظـر، وإعـادة   

صول اليت دعت إىل وضع مثـل  النظر، كرة بعد أخرى، بتلك القواعد، بل، وبإمكانية البحث عن األ
هذه القواعد اإلمالئية، وهو ما حتاول الدراسة أن تقوم به عن طريق الكشف عن الوظائف الصـرفية  
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والنحوية لقواعد اإلمالء العريب، وهو كشف يؤشر على ما سبق شرحه من حالة اخللط بني املنطـوق  

  واملكتوب وقواعدمها عند اإلمالئيني.
الية جتنح إىل الربهنة على فرضيتها األساس بالكشف عن الوظائف الصرفية وإذا كانت الدراسة احل

والنحوية لقواعد اإلمالء العريب، فإا ستوزع النقاش يف ما يأيت من صفحات على حمـاور متعـددة،   
  وعلى الشاكلة اآلتية:

  الوظائف الصرفية والنحوية يف كتابة األلف اللينة املتطرفة:
  :١نة، إمالئياً، على النحو اآليتجاءت قواعد األلف اللي

  األلف اللينة يف األفعال.-
تكتب األلف اللينة، يف الفعل املاضي الثالثي املختوم بألف، ألفاً، إذا كانت منقلبة عـن أصـل   -أ

  واوي، كما يف: دنا ومسا وعال.
عن أصـل  تكتب األلف اللينة، يف الفعل املاضي الثالثي املختوم بألف، ياء، إذا كانت منقلبة -ب

  يائي، كما يف: هوى وبرى وسعى.
تكتب األلف اللينة، يف الفعل املاضي غري الثالثي املختوم باأللف، ياًء، إذا كان احلرف السابق -ج

  لأللف ليس الياء، كما يف: استوىل واسترضى والتقى.
رف قبل األلف تكتب األلف اللينة، يف الفعل املاضي غري الثالثي املختوم بألف، ألفاً، إذا كان احل-د

  الياء، كما يف: تزيا.
  األلف اللينة يف األمساء املعربة.-
  .٢إذا كانت األلف اللينة واوية األصل تكتب ألفاً، كما يف: عصا، عال، ذرا-أ

  .٣إذا كانت األلف اللينة ذات أصل يائي تكتب بالياء، كما يف: هدى، تقى، ورى-ب
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ية منتهية بألف لينة ومسبوقة بياء تكتـب ألفـاً، كمـا يف:    إذا كانت األمساء املعربة غري الثالث-ج

، ويستثىن من ذلك االسم العلم "حيىي"، فإنه قد كتب على هذا النحو "حيىي"، ليتميـز  ١السجايا، املزايا
  .٢عن الفعل "حييا"

إذا كانت األمساء املعربة فوق الثالثية منتهية بألف، وليس قبل األلف ياء، تكتب األلـف يـاء،   -د
  .  ٣ما يف: بشرى، تترى، طوىبك

على أية حال، فإن القواعد اخلاصة بكتابة األلف اللينة، وإن بدت مستقرة، إال أن واقع احلال يؤشر 
على خالف ذلك؛ فخالفات اإلمالئيني يف كتابة األلف املنقلبة عن ياء أو واو كبرية جداً، ووصلت إىل 

، وهو قول يؤشر على مجلـة  ٤ب باأللف ألنه األصلحد القول بأن مجيع ما يكتب بالياء جيوز أن يكت
  من املعطيات، لعل أظهرها:

إن الزعم بوجود قانون صارم يقضي بكتابة األلف اللينة ياًء، إذا كانت منقلبة عن ياء، وكتابتها -
  ألفاً، إن كانت منقلبة عن واو؛ هو زعم يقبل التأمل والتدقيق.

بصرف النظر عن أصلها الواوي أو اليائي، يشي بإحسـاس   إن السماح بكتابة األلف اللينة ألفاً،-
اإلمالئيني، بضرورة الفصل بني قواعد اللغة وقواعد اإلمالء، ذلك أن اإلمالء وجد ليمثـل املنطـوق   
اللغوي ال أن ميثل قواعد الصرفيني والنحاة وافتراضام، وعليه، فإن األلف، سواء أكتبـت قائمـة أو   

 ذلك بغض الطرف عن أصلها املفترض.مقصورة، هي ألف، نطقاً، و

إن االضطراب يف القواعد اخلاصة بكتابة األلف اللينة، إمنا ميثل االضطراب يف كتابة ذات األلف -
يف النصوص العتيقة السابقة لقواعد اإلمالء، إذ يلحظ الناظر فيها أن رمسي األلف القائمة /ا/، واأللف 

 .٥صوت األلف، بغض النظر عن أصلها اليائي أو الواوياملقصورة /ى/، مثلت، بتبادل غري منتظم، 

                                                             
 .١٣٤، صاملرجع نفسه - ١
 .١٣٥، صاملرجع نفسه - ٢
 .٧٠، صاملرجع املذكور، عبد العليم إبراهيم - ٣
 .١٤٢، صاملرجع املذكورغامن قدوري احلمد،  - ٤
 .٥٨، صنظام الكتابة العربيةحسني اليف،  - ٥



 ٦  حممد أمحد أبو عيد   ...............الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد اإلمالء العريب

 
إن ختصيص األلف القائمة يف مرحلة ما بعد التقعيد اإلمالئي لتمثل األلف املنقلبـة عـن أصـل    -

واوي، وكذا ختصيص األلف املقصورة لتمثل األلف املنقلبة عن أصل يائي، إمنا هو إقحـام لقواعـد   
 الصرف يف قواعد اإلمالء.

رفيون مببدأ الفصل بني قواعد اللغة وقواعد اإلمالء، لكانوا أمام خيـارين؛ إمـا أن   لو أخذ الص-
حيفظوا لأللف شكلني كتابيني، كما هو وارد يف نصوص ما قبل التقعيد ودون اإللتفـات ملوضـوع   
األصل، وإما أن يثبتوا شكل األلف القائمة ممثالً وحيداً لأللف أينما وردت وبغض الطرف عن أصلها، 

 اً.أيض

ني لأللـف، وكمـا وردت يف   باالحتفاظ بالشكلني الكتابياختار اإلمالئيون خياراً ثالثاً، يقضي -
نصوص ما قبل التقعيد، مع الفصل بني الشكلني، بناًء على القواعد الصرفية يف فصلها بني ما هو واوي 

قلبـة عـن واو،   األصل أو يائي األصل، وذلك كله بتخصيص رسم األلف القائمة، ليمثل األلف املن
  وختصيص رسم األلف املقصورة ليمثل األلف املنقلبة عن ياء.

وعليه، فإنَّ كتابة األلف، بناًء على األصل اليائي أو الواوي، ليس إال من عمل الصرفيني، وليس له 
ما يعضده يف واقع املكتوبات العتيقة، فالكلمات ذات األصل الواوي املفترض، إمنا كتبت ألفها اللينـة  

  عن علته.يسألعلى أصله، الاألروقة، فإن ما جاءومتداول يف كلوكما هو معروفملا ينطق،لفاً، متثيالًأ
أما الكلمات املنتهية باأللف املقصورة، فكتبت ألفها على هذا النحو من باب تنـوع األشـكال   

لف (الفتحة الطويلة)، الكتابية املمثلة لصوت لغوي واحد، فإىل جانب األلف املقصورة ممثالً لصوت األ
مثَّل الرسم العثماين الصوت نفسه باحلرف (و)، وذلك، كما يف: "الصلوة" و "الزكوة"؛ ولعـل هـذا   
التعدد لألشكال الكتابية يعود إىل مرحلة لغوية معينة، كانت فيها األلف القائمة متثل صوتاً يتباين عـن  

ة تالية، حدث تغري صويت بتطور الصوت الذي الصوت الذي متثله األلف املقصورة، والواو، ويف مرحل
متثله األلف املقصورة ليصبح فتحة طويلة، دون أن يواكب هذا التطور الصـويت تطـور يف الشـكل    
الكتايب، إذ إن اللغة املنطوقة يف حالة تغري مستمر، يف حني تستمر الكتابة يف احملافظة على شكل ثابـت  

ل بأن هذه األلف كانت تنطق ياء شبه حركة /ي/، ومن مث، مستقر. ولعل هذا التحليل يتفق مع القو
فمن الطبيعي، واحلالة هذه أن يشار إىل الياء برمسها املعروف (ى)، وذلك من باب املطابقة التامة بـني  



 ٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
املنطوق واملكتوب، عمالً مبا وضعت من أجله األجبديات والكتابة، ويف مرحلة أخرى الحقـة تطـور   

ضع، ليصبح فتحة طويلة (ألف لينة)، ومل يواكب التطور الصويت يف صـوت  صوت الياء يف تلك املوا
الياء تطور يف رمسها املكتوب، ومن مث، ظهر الرمز (ى)، ليشري إىل الفتحة الطويلة يف بعض السـياقات  

  . ١الكتابية
ومن هنا، ميكن للدراسة أن تصف األلف املقصورة بأا ركام أو راسب كتايب، يؤشر على مرحلة 

ن فيها الرسم (ى) ميثل صوتاً مغايراً لصوت الفتحة الطويلة املُمثلـة برسـم األلـف القائمـة؛ إن     كا
أركيولوجيا الكتابة، هنا، وإن أشارت إىل أصل يائي أو شبيه باليائي لأللف املقصورة، إال أن إشـارا  

  .تتغاير مع ذلك الزعم بأن كل ألف قائمة أصلها واو، وكل ألف مقصورة أصلها ياء
وعليه، فإن القواعد اخلاصة بكتابة األلف اللينة مل متط اللثام عن األطوار املختلفة اليت مـرت ـا   
الكتابة العربية، بل حاولت تفسري التنوع يف متثيل الفتحة الطويلة كتابياً (ا) و (ى) اتكاًء على مقوالت 

 خطـيني، ميـثالن الفتحـة    صرفية، مع أن الوصف للظاهرة كان ميكن له أن يكتفي باإلقرار برمسني
الطويلة: ألف قائمة ممثل أصيل لنطق الفتحة الطويلة، وألف تارخيية راسب ملرحلة لغوية وكتابية معينة، 
وذلك قياساً على اإلقرار بتمثيل الرسم الكتايب الواحد لصوتني خمتلفني، كما يف رسم الواو (و) الـذي  

  الياء (ي) الذي ميثل الياء احلركة وشبه احلركة.ميثل الواو احلركة وشبه احلركة، وكما يف رسم 
ومن التوظيفات ذائعة الشيوع لشكلي األلف القائمة واملقصورة، ختصيص الشكل الكتايب "حيـىي"  
ليشري إىل االسم، يف حني خصص الشكل (حييا) للفعل، وهو توظيف صريف واضح للتغاير بني األلفني، 

  علية.دف الفصل بني الصيغتني االمسية والف
إن مثل هذا التوظيف الصريف لتعدد الشكل الكتايب لأللف إمنا يقوم على غض الصرفيني النظر عن 
حاليت الكتابة العربية قبل التقعيد اإلمالئي وبعده، وهو، من جهة أخرى، توظيف يقوم علـى تفسـري   

  االختالف يف الكتابة بقواعد صرفية وحنوية.
لة االنفصال بني الكتابة قبل التقعيد والكتابة بعد التقعيد، أن ويف السياق نفسه، ومما يؤشر على حا

الكلمة املنتهية باأللف املقصورة، إذا اتصل ا ضمري رمست األلف املقصورة فيها ألفاً قائمة، فتكتـب  
                                                             

 .٨٣، صاألجبدية العربية يف ضوء علم اللغة احلديثحممد أبو عيد،  - ١



 ٨  حممد أمحد أبو عيد   ...............الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد اإلمالء العريب

 
هواك وفتاك يف األمساء، و"رماك" و"هداك"، يف األفعال؛ هذا بعد مرحلة التقعيد اإلمالئي، أمـا قبـل   

ويف "رسم املصحف"، عياناً، فإن األلف املقصورة، يف هذه احلالة، ال ترسم ألفاً قائمـة، بـل    التقعيد،
، وعليه، فإن عمل اإلمالئيني، هنا، كان بتثبيت شكل كتايب واحد، نظر إليه على أنـه  ٢تبقى مقصورة

  القاعدة أو املعيار.
  الوظائف الصرفية والنحوية يف كتابة األلف الفارقة:

  رقة بعد واو اجلماعة:األلف الفا-
تكتب األلف الفارقة أو ألف التفريق، وفق اصطالح اإلمالئيني، بعد واو اجلماعـة الـيت تتصـل    
باألفعال، كما يف: "بذلوا، أن يعملوا، اجتهدوا"، وتسمى األلف الفارقة، ألا تفرق بني الواو اليت هي 

  دة.من أصل الفعل، كما يف: "يدعو" و"واو" الفاعل اليت هي زائ
إن نظرة عجلى إىل واقع الكتابة العربية قبل التقعيد اإلمالئي، ممثالً برسم املصحف العثماين وبغريه 
من املكتوبات، ترينا أن ما قيل عن األلف الفارقة إمنا يعوزه التأمل والتدقيق، فهذه األلف كانت تـزاد  

  .٣بعد كثري من الواوات، سواء يف ذلك، أكانت الواو أصلية أم زائدة
وأما دورها الوظيفي بالتفريق بني الواو األصلية والزائدة، وهو دور صريف، فلم يسند إليها إال بعـد  
التقعيد اإلمالئي، أي بعد إقحام القواعد الصرفية يف اإلمالء، فأصبح لأللف عمل لـيس مـن طبيعـة    

إذا كانت الـواو   الكتابة، وليس من صنعها، بل هو من صنع الصرفيني. وبذلك ثبتت األلف بعد الواو
زائدة، وحذفت بعد الواو إذا كانت الواو أصلية، يف حني احتفظ الرسم العثماين حبالـة مـن عـدم    

  ، مؤشراً بذلك على احلقيقة العلمية ساطعة الظهور.٤االستقرار يف رمسها أو يف حذفها بعد الواو
  الوظيفة النحوية يف األلف الفارقة يف "مائة":-

، ٥أن األلف يف "مائة" هي ألف فارقة، إذ هي تفرق بني "مائـة" و"منـه"   يرى اإلمالئيون العرب
  وعليه، فهي، تقوم بوظيفة حنوية تتمثل يف الفصل بني االسم وشبه اجلملة.

                                                             
 .١٤١، صاملرجع نفسهغامن قدوري احلمد،  - ٢
 .٧٨، صده ومفرداته ومتارينهاإلمالء العريب، نشأته وقواعأمحد قبش،  - ٣
 .٦٤، صنظام الكتابة العربيةحسني اليف،  - ٤
 .٧٣، صكتاب اإلمالءحسني وايل،  - ٥



 ٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
واحلق، كما يرى الدارس، أن األلف يف هذا املوضع ليست فارقة، وال تـؤدي وظيفـة حنويـة يف    

تراثية أو هي راسب لغوي تـارخيي، يشـري إىل ذلـك     الفصل بني (مئة) و(منه)، بل هي ألف تارخيية
املورث الكتايب الذي ورثته الكتابة العربية عن شقيقتها السريانية، إذ إننا جند الكتابة السريانية احتفظت 

، ومن مث، فإن غـض اإلمالئـيني   ٦بالكلمة ذاا "مائة" على الشاكلة نفسها اليت ترد عليها يف العربية
لكتابات السامية، هو ما دفع م إىل البحث عن تفسري للظواهر الكتابية، يف ضوء العرب الطرف عن ا

القواعد النحوية، فراحوا يهبون هذه األلف يف هذا املوضع تلك الوظيفة النحوية، وهـو مـا تنقضـه    
  الدراسة احلالية.

  
  الوظائف النحوية والصرفية للواو الفارقة:

  الواو يف عمرو:-
تزاد الواو يف كلمة "عمرو"، وفق قواعد اإلمالئيني، للفرق بينها وبني "عمر" االسم املمنـوع    

  ؛ وذا النظر، فإن للواو يف "عمرو" وظيفتني:٧من الصرف
  وظيفة صرفية متثلت يف الفصل بني صيغتني امسيتني، مها: "عمرو" و"عمر".-
  اليت ينبغي هلا أن تظهر على أواخر الكلم.وظيفة حنوية متثلت يف تبيان العالمة اإلعرابية -

إن هذه الواو، وفق ما ترى الدراسات املعاصرة، ليست فارقة، وإمنا هي أثر هلجي آرامي نبطي دال 
على حالة إعرابية، ومثل كلمة "عمرو" عشرات من أمساء الشخوص البدوية ال تزال باقية إىل اليـوم يف  

مساء حية، الواو يف كتابتها ذات مقابل صويت حقيقي، وذلك مـن  بادية الشام واجلزيرة العربية، وهي أ
مثل: سعدو، خريو، هبو، عبدو، زيدو، كلبو، ملكو، ومثلها، أيضاً، العلم عمرو، إذ له نطقان بإظهار 

، وأما إظهار الواو فيجعل الكلمة راسباً لغوياً نبطياً، توافق فيـه املنطـوق واملكتـوب،    ٨الواو وعدمه
توافقت فيه أركيولوجيا اللغة وأركيولوجيا الكتابة؛ وأما عدم اإلظهار، فنطـق عـريب    وبعبارة أخرى،

                                                             
 .٨٦، صاألجبدية العربية يف ضوء علم اللغة احلديثحممد أبو عيد،  - ٦
 .٧٨، صاملرجع املذكورأمحد قبش،  - ٧
 .٦٢، صاحلديثنظام الكتابة العربية يف ضوء علم اللغة حسني اليف،  - ٨



 ١٠  حممد أمحد أبو عيد   ...............الوظائف الصرفية والنحوية لقواعد اإلمالء العريب

 
خالص للكلمة، انفصلت فيه أركيولوجيا اللغة عن أركيولوجيا الكتابة، وبتعبري آخر، تغـري النطـق،   

  وحافظت الكتابة، كعادا، على شكلها الثابت. 
طور، أعاله، بأن الواو يف "عمرو" ليست واواً فارقة، وعليه، فإن الدراسة احلالية تتفق مع الرأي املس

وليس مصطلح "فارقة" هنا إال مصطلحاً من صنيع الصرفيني والنحاة ال غري، وكان غرضهم من ذلـك  
أن استعانوا بالكتابة للفصل بني شكلني صرفيني، مها: "عمرو" و"عمر"، وكذا، بيـان املمنـوع مـن    

  صريف وحنوي مزدوج لقواعد اإلمالء. الصرف منهما من املصروف، وهو توظيف
  
  الواو يف أوىل:-

تزاد الواو يف "أوىل" اإلشارية فرقاً بينها وبني "إىل" اجلارة، ومل تزد يف اجلارة، ألا حـرف،    
، هذا باعتبار النحاة، أي إن الواو هنا تؤدي وظيفة صرفية، هي الفصـل بـني الصـيغة    ٩واالسم أوىل

، إن مـا  ١٠وعلى املنوال نفسه تزاد الواو يف أوالت محالً على املذكر يف أوىلاالمسية والصيغة احلرفية، 
تراه الدراسة أن الواو هنا حاهلا كحال شقيقاا من الواوات، فهي ليست فارقة، وال تـؤدي وظيفـة   
صرفية، ولكنها تشري إىل طور مرت به الكتابة العربية، كانت فيه ترتع إىل متثيل احلركـات يف البنيـة   

تابية، ونتيجةً للخلط يف النطق بني الضمتني القصرية والطويلة واللتني ال يفصل بينـهما إال املـدة   الك
  الزمنية، ظهر الشكالن الكتابيان: "أوىل" و"أوالت".

  
  الوظيفية النحوية يف كتابة إذن (إذاً):

  آليت:استقرت القاعدة اإلمالئية اخلاصة بـ "إذن" عند كثري من اإلمالئيني، على النحو ا
تكتب إذن بالنون إذا كانت ناصبة للفعل املضارع، حنو: أدرس إذن تنجح، وإذا مل تكن ناصـبة  -

  .١١كتبت بـ التنوين، حنو: أخفق التلميذ يف دروسه، إذا هو املسؤول عن فشله

                                                             
 .٨٠، صاملرجع املذكورحسني وايل،  - ٩
 .٨١، صاملرجع نفسه - ١٠
 .٣٤، صقواعد اإلمالءعبد السالم هارون،  - ١١



 ١١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
إن القاعدة املشروحة، أعاله، ال تصف واقع الكتابة العربية قبل التقعيد اإلمالئي أو بعده، إذ إـا،  

  أي القاعدة، ختترق من جهات عدة:
  .١٢جاء رسم املصحف السابق للتقعيد اإلمالئي باأللف مطلقاً "إذاً"أ.

كتبها أهل الكوفة نون مطلقاً، ليفرقوا، أوالً، بينها وبني إذا الفجائية والظرفية، وألا، ثانياً، أي ب.
هذه، خرق للقاعدة، أعاله، من ، إن الكتابة الكوفية ١٣إذن، حرف كأن ولن، واحلرف ال يدخله تنوين

جهة، وتوظيف للقواعد الصرفية والنحوية الكوفية يف اإلمالء، من جهة أخرى، وهو أثر وظف هـذه  
املرة ليفرق بني "إذن" احلرفية و "إذا" اإلمسية، أي للفصل بني صيغتني صرفيتني، وللفصل أيضـاً بـني   

  مختلفَني يف العمل النحوي.
و من البصريني، أنه قال: "أشتهي أن أكوي يد من يكتب "إذن" بـاأللف،  نقل عن املربد، وهج.

  .١٤ألا مثل أن ولن"
، ومن أولئك إميل يعقوب، إذ رأى ذلك، ١٥يرى بعض املعاصرين أن تكتب "إذن" بالنون مطلقاًد.

هـة  متثيالً للمنطوق، من جهة، وفرقاً بني تنوين "إذن" وتنوين النصب الالحق بأواخر الكلمات، من ج
  . وهو توظيف صريف وحنوي آخر، لالختالف يف كتابة "إذن" و"إذاً".١٦أخرى

إن كل أولئك اخلروقات تؤشر على أن رسم "إذن" بالنون ألا عاملة، ورمسها باأللف ألا هاملة، 
إمنا هو من صنيع النحاة، وحدهم، وهو، "باجلملة"، يؤكد تلك الفرضية اليت انطلقت منها الدراسة يف 

عن الوظائف الصرفية والنحوية لإلمالء العريب، إذ جاء توظيف اإلمالء، هنا، بوهب كل مـن   الكشف
  "إذن" و"إذاً" وظائف حنوية، تسعى للفصل بني ما هو عامل وما هو هامل، وفق نظرية العمل النحوي.

  ١٧الوظائف الصرفية والنحوية يف كتابة التنوين
                                                             

 .٣٤، صاملرجع نفسه - ١٢
 .٧٠-٦٩، صاملرجع املذكورحسني وايل،  - ١٣
 .٧٦، صاخلط العريب، نشأته، تطوراته، مشكالته، دعوات إصالحهميل يعقوب،  - ١٤
 .٧٦، صنفسه املرجع - ١٥
 .٧٦، صاملرجع نفسه - ١٦
تعامل النحاة العرب مع التنوين، كتابياً، بإضافة حركة أخرى حلركة اإلعراب األصلية، مع أن التنوين، من وجهة  - ١٧
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ابية، ولكنه مل يرسم يف اإلمالء العريب نوناً، وإمنـا رسـم   التنوين، صوتياً، نون الحقة للعالمة اإلعر

بتكرار حركة اإلعراب، مسبوقة باأللف، يف بعض األنساق، ولو كتب التنوين يف: كتب، طرب، على 
حنو: "كتبن" و"طربن"، أي: بطريقة صوتية، طابق فيها املنطوق املكتوب، لتغري الشكل الكتايب لالسم، 

اً للناظر، وعليه، فإن الكتابة على هذا النحو: "كتبن" و"طربن" وما شاكلهما، ختلق ومل يعد شكالً مميز
لبساً يف الفصل بني االسم والفعل، على املستوى املكتوب، ذلك أنك إذا ما كتبت التنوين نوناً، فإنك 

رة علـى  لن تفصل نون التنوين عن نون النسوة، وسيقرأ املرء كلمات من مثل: "كتبن" و"طربن"، تا
االمسية وتارة على الفعلية؛ إن عالمة التنوين يف "كتب" و"طرب"، وإىل جانب ما متثلـه مـن قيمـة    
صوتية، فإا تقوم بوظيفة صرفية حنوية مزدوجة، إذ تفصل بني الفعل واالسم، من جهة، وتفسر مالمح 

ة، وإذا ما أخـذنا بعـني   . إن هذا التحليل للتنوين من الناحية الكتابي١٨العمل النحوي من جهة أخرى
االعتبار، أن عالمة التنوين مل تكن متضمنة يف املكتوبات العربية يف مرحلة ما قبل التقعيد لإلمالء، وإمنا 
  هي من صنيع النحاة، فإنه، أي: التحليل ذاته، يكشف عن التوظيفات الصرفية والنحوية لتلك العالمة.

 
  واملفتوحة:الوظيفة الصرفية يف كتابة التاء املربوطة 

  يصف اإلمالئيون كتابة التاء املربوطة والتاء املفتوحة على النحو اآليت:  
  تكتب التاء يف آخر الكلمة تاء مربوطة أو تاء مفتوحة مبسوطة.-
  .١٩التاء املربوطة، هي تاء تلفظ هاء عند الوقف، وتكتب إما (ـة) أو (ة)-
  .٢٠(ت) التاء املفتوحة، هي تاء تلفظ تاء عند الوقف وتكتب-

إن ما وضعه اإلمالئيون من قواعد تصف كتابة التاء املربوطة واملفتوحة هو ما جعل الشكل الكتايب 
للتاء يقوم بوظيفتني، أما الوظيفة األوىل فصوتية، وتتمثل يف الفصل بني صويت التاء واهلاء عند الوقـف،  
                                                                                                                                                           

  صوتية معاصرة، ليس إال نوناً أضيفت للكلمة، وذلك كما تكشف عنه الكتابة الصوتية:
  Katibu + n = Katibun 

 .٣١- ٣٠، صالكتابة والقراءة وقضايا اخلط العريب مصطفى حركات، - ١٨
 .١٠٤، صاإلمالء الوظيفي للمستوى املتوسط من غري الناطقني بالعربيةعمر سليمان وحممود صيين،  - ١٩
 .٤٩، صاملرجع املذكورفاطمة النجار،  - ٢٠



 ١٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
اإلمالئيون التـاء املفتوحـة    وأما الوظيفة الصرفية، فتتحقق يف الفصل بني االسم والفعل، إذ خصص

لألفعال، يف حني خصصت التاء املربوطة لألمساء، ومن مث، فإن الناظر، ويف ظل غياب التمثيل اخلطـي  
للحركات القصرية، سيفْرق بني الكلمتني "لعبة" و"لعبت"، على أن األوىل منهما اسم، والثانية فعـل،  

  اء.وذلك مل يكن إال بسبب تغري الشكل الكتايب للت
إن هذه الوظيفة الصرفية اليت قام به الشكل الكتايب للتاء، إمنا هي وظيفة أسندت إليها مـن قبـل   
الصرفيني والنحاة يف مرحلة ما بعد التقعيد اإلمالئي، أما يف مرحلة ما قبل التقعيد فلم يكن األمر كمـا  

كلمات أمساء مـن مثـل:   جاء يف قواعد اإلمالئيني، بدليل أن النصوص العتيقة احتوت على شواهد ل
، إن هذه الكلمات وأضراا مما جاء بتاء مفتوحة، إمنـا  ٢١"رمحت، سنت، كلمت، شجرت، امرأت"

، وهو يشري باجلملة إىل حالة فوضى يف كتابة التاء قبل التقعيد اإلمالئي، ٢٢هي استمرار ملوروث نبطي
م من أقحـم القواعـد الصـرفية    وعدم انتظام كتابتها على النحو الذي وضعه اإلمالئيون العرب، وه

  والنحوية يف الكتابة واإلمالء.
فالتاء هلا شكل يف بداية الكلمة (تـ) ويف وسطها (ـتـ)، وهلا شكالن يف آخرها (ـة) و(ت)، 

، ٢٣ولكن اإلمالئيني فصلوا بني الشكلني األخريين، متجاوزين نصوص ما قبل التقعيد، لغرض صـريف 
  : "لعبة" و"لعبت"، وما شاكلهما من كلمات.كما يظهر يف الفصل بني الكلمتني

  الوظيفة اللغوية يف كتابة: ثَمة وثُمت.
قرر اإلمالئيون أن (ثَمة) الظرفية املفتوحة األول تكتب تاؤها مربوطة، فرقاً بينها وبني حرف   

لتـاء  وهو قياس من اإلمالئيني على احلالة السابقة يف الفصل بـني ا  ،٢٤العطف املضموم األول (ثُمت)
  املفتوحة والتاء املربوطة، وهو فصل وظف، صرفياً، ليفْرق بني االسم واحلرف.

  

                                                             
 .٧٩-٧٧، صاحملكم يف نقط املصحفأبو عمرو الداين،  - ٢١
 .١٩، صت يف تاريخ اخلط العريب منذ بدايته إىل اية العصر األمويدراساصالح الدين املنجد،  - ٢٢
 .٣٠، صاملرجع املذكورمصطفى حركات،  - ٢٣
 .٣٠، صاملرجع املذكورمصطفى حركات،  - ٢٤
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  :اخلامتة

حاصل التكلم يف ما دار من نقاش يف حماور سلفت أن اإلمالئيني العرب والذين كـانوا أنفسـهم   
العربيـة، ومل   حنويني وصرفيني، مل يلتفتوا، عند وضعهم لقواعد اإلمالء، إىل اجلوانب التارخيية للكتابة

يصفوا، بدقة، ما هو مكتوب، ومل يفصلوا الكتابة عن اللغة، ومن هنا، فإم مل يفصلوا قواعد اإلمـالء  
عن قواعد اللغة، بل هم أقحموا قواعد اللغة يف الكتابة واإلمالء، مما جعل اإلمالء العريب، يف مواضـع  

  ابياً ملموساً.كثرية، يشري إىل قواعد النحويني أكثر مما يصف واقعاً كت
وهو ما جعل قواعد اإلمالء تتخالف، يف كثري من احلاالت، وواقع الكتابة، فجاء اإلمـالء، كمـا   
النحو العريب، معيارياً يف طابعه العام، حياول تقييس أشكال كتابية حمددة على حساب أشكال أخرى، 

كل املفروض هـو املعيـار،   بل هو حياول أن يفرض أشكاالً ويقصي أشكاالً، كل ذلك باعتبار أن الش
  وعليه جيري القياس.

ال يستهدف قواعد اإلمالء املستقرة، وال حياول تغيريهـا،   األوراقإن ما ذهب إليه الدارس يف هذه 
بل هو، أي الدارس، حياول الكشف عن حقيقة علمية، تتمثل يف الكشف عـن الوظـائف الصـرفية    

  والنحوية لإلمالء العريب.
 



 ١٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  راجع:قائمة املصادر وامل

، (د.ط)، القاهرة: مكتبـة غريـب،   اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربيةإبراهيم، عبد العليم،  -١
١٩٧٥. 

أثر الكتابة األجبدية يف حتليل األصوات الصـائتة عنـد علمـاء العربيـة     أبو عيد، حممد، " -٢
 .٢٣٠-٢٠٧، ص٢٠٠٦، السنة ٢٨"، جملة جامعة قطر لآلداب، الد القدماء

، رسالة ماجستري، قسـم اللغـة   األجبدية العربية يف ضوء علم اللغة احلديثمد، أبو عيد، حم -٣
 .١٩٩٨العربية، جامعة الريموك، إربد، األردن، 

، الطبعة األولی، صـيدا: املكتبـة   الكتابة والقراءة وقضايا اخلط العريبحركات، مصطفى،  -٤
 .١٩٩٨العصرية،  

 .٢٠٠٤ی، عمان: دار عمار، ة األولالطبع، علم الكتابة العربيةاحلمد، غامن قدوري،  -٥

ی ، دمشق: الطبعة األول م،١٠٥٣-هـ٤٤٤، ت احملكم يف نقط املصحفالداين، أبو عمرو،  -٦
 .١٩٨٦دار الفكر، 

، (د.ط)، عمـان: (د.ن)،  أساسيات يف تعليم مبادئ اإلمـالء والتـرقيم  الروسان، سليم،  -٧
١٩٨٨. 

وى املتوسـط مـن غـري النـاطقني     اإلمالء الوظيفي للمستسليمان، عمر، وصيين، حممود،  -٨
 .١٩٩١ی، الرياض: جامعة امللك سعود، الطبعة األول، بالعربية

ـ ٩١١، ت مهع اهلوامع، شرح مجع اجلوامع يف علم العربيةالسيوطي، جالل الدين،  -٩ -هـ
 .١٩٠٩م، (د.ط)، مصر:مكتبة اخلاجني، ١٥٠٦

هرة: مكتبـة اخلـاجني،   ی، القـا الطبعة األول، فصول يف فقه العربيةعبد التواب، رمضان،  -١٠
١٩٧٩. 

 .١٩٧٧، (د.ط)، دمشق، اإلمالء العريب، نشأته وقواعده ومفرداته ومتارينهقبش، أمحد،  -١١

، رسالة دكتوراة، قسم اللغة نظام الكتابة العربية يف ضوء علم اللغة احلديثاليف، حسني،  -١٢
 .٢٠٠٦العربية، كلية اآلداب، األردن: جامعة الريموك، 
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، دراسات يف تاريخ اخلط العريب منذ بدايته إىل اية العصر األمـوي ن، املنجد، صالح الدي -١٣

 .١٩٧٢ی ، بريوت: دار الكتاب، الطبعة األول

ـ ، املوجه يف اإلمالء دروس إمالئية بتخطيط تربوي سليمالنجار، فاطمة،  -١٤ ی ، الطبعة األول
 .١٩٨٣القاهرة: دار البيان، 

ی ، القاهرة: مكتبـة األجنلـو املصـرية،     األولالطبعة قواعد اإلمالء، هارون، عبد السالم،  -١٥
١٩٩٣. 

 .١٩٨٦ی ، بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األولكتاب اإلمالء، وايل، حسني،  -١٦

ی، الطبعة األول، اخلط العريب، نشأته، تطوراته، مشكالته، دعوات إصالحهيعقوب، إميل،  -١٧
 .١٩٨٦طرابلس :جروس برس،
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  م٢٠١٤.ش/ه١٣٩٢شتاء، عشر السادس مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  »معايري تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر«
  *ميد جهان خبت ليلیالدكتور أ
  **غالمرضا كرميي فردالدكتور 

  :امللخص
العباسي، تطوراً يف النقد األديب العريب لكونه  وهو الناقد املرموق يف العصر ،أحدثَ قدامة بن جعفر    

أولَ من حاولَ املزاوجة بني الشعر والفكر. إنه حاولَ الثورة علی حالة النقد الذوقي، بنقد يقوم علـی  
وقواعد هلا مصطلحها العلمي؛ املباديء والقواعد واملصطلحات الّيت جتمع بني النقد الفني مـن   ئمباد

اعدة املنطقية الفلسفية من جهة أخری. سعی قدامة ألن يصل إلی مباديء النقد األديب وإلـی  جهة والق
 theoritical( أي إلی ما يسـمی اليـوم بالنقـد النظـري     ،صياغة املعتقدات النقدية واجلمالية

criticism.(  
    قدية واملعايري الّيت قرف هذه املقالة إلی دراسة آرائه الند معظم حبثه حول عر. يدورها يف نقد الشر

للشـعر عنـد قدامـة    فإنّ  ،عناصر الشعر وهي: اللّفظ والوزن والقافية واملعنی. علی ضوء هذا األمر
جويد،  -١هي:  ،درجاتعر يف غاية التنات الش٢غاية اجلودة، حني يكون كلٌّ من األسباب ومكو- 

األوسط بني اجلودة والـرداَءة،   -٣األسباب يف غاية الضعف،  غاية الرداءة، حني يكون كلُ سببٍ من
  حني تكون النعوت والعيوب يف الشعر متكافئة.

  : قدامة بن جعفر ، أرسطو ، النقد األديب ، الذوق ، املقياس واملعيار.كلمات مفتاحية
  
  املقدمة: 

     كان منذ زمن بعيد مزجياً بنوعٍ من الن يعترب فرعـاً مـن   إنّ األدب العريب قد األديبوالن ،قد األديب
فروع األدب وهو علم يقوم بشرح وتقييم وحتكيم اآلثار األدبية. موضوعه هـو األدب أي الكـالم   
املنثور أو املنظوم الّذي يصور العقل والشعور، يقصد إليه النقد شارحاً، حملّالً، معلّالً، حاكماً، يعـني  

وتقدير النص األديب، ويشري إلی أمثل الطّرق يف التفكري والتصـوير والتعـبري،   بذلك القراء علی فهم 

                                                             
 omidjahanbakht@gmail.comأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة جيالن، إيران.  *

  ghkarimifard@yahoo.com (الكاتب املسؤول)إيران،واز،األهتشمران،الشهيدجامعةوآداا،العربيةاللغةأستاذ مشارك،قسم- **
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. النقد يقوم علـی ركـنني   ١وبذلك يأخذ بيد األدب واألدباء والقراء إلی خري السبل وأمسی الغايات

  ن.مباشرين الناقد واملنقود، ولذا نقدم هنا رأي ناقدين مها: روالن بارت ولوسيان جولدا
): أنّ عمل الناقد يتسم بعدة ١٩٨٠-١٩١٥الكاتب والفيلسوف الفرنسي ( ،يری روالن بارت      

أمهّها تعقيل األثر األديب تعقيالً تاماً، أي النظر إليه وإلی وحداته أو عناصره علی ضوء  خصائص معينة،
  جمموعة من املباديء املنطقية.

): بأنّ النقد األديب أوالً وقبل كلّ شيء ١٩٧٠-١٩١٣اقد الروماينّ (الن -يعتقد لوسيان جولدانو     
هو الدراسة العلمية لألثر وهذه الدراسة ختصص علی أساس فهم وتفسري األثر تفسرياً مماثالً. يشرح لنا 

مـن جمموعـة    جولدان املقصود بالتفسري املماثل قائالً: إنه استخالص املميزات اخلاصة باألثر املنبثقة
  .٢عالقات منطقية وربطها باملالمح العامة للبِيئات الكلّية للمجتمع

يف أحضانه املنتقدين واألدبـاء احلـاذقني    ،قد ربی علی مر العصور ،مهما يكن من أمر فإنّ النقدو    
د األديب العـريب الّـذي   الّذين تألّقوا يف األصعدة العلمية واألدبية املختلفة. أحد الوجوه البارزة يف النق

أحدث تطوراً ملحوظاً فيه هو قدامة بن جعفر الّذي قدم بفضل منهجه العلمي املنطقي العقلي معـايري  
حنن يف هذا البحث قبل دراسة وحتليل أفكاره يف النقد، ينبغي أوالً أن نلقي ووآراء صائبة لتقييم الشعر. 

يف طريقه  ،، إذ إنّ النقد األديب مثل كلّ علم وفن قد طرأت عليهوضع النقد يف العصور قبله علینظرة 
قيم والرمناهج خمتلفة ونزعات متباينة واختلفت معايريه من ناقد إلی ناقد ومن عصر إلـی   ،حنو التقد

  عصر، ويف كل عصر اختار مقاييس ومعايري خاصة لتقييم الشعر واألدب متناسبةً مع ثقافته.
نقـد  « هذا البحث يقوم علی دراسة آراء قدامة بن جعفر يف آثاره خاصـةً يف كتابـه   منهجنا يف     
، مثّ البحث يف املكتبات فاإلقتباس من الكتب الّيت تطرقت إلی هذا املوضوع بصـورة متفرقـة   »الشعر

فن الشعر  أمثال كتاب الدكتور زرين كوب يف النقد األديب، وكتاب النقد األديب ألمحد أمني، وكتاب
   .واخلطابة ألرسطو، وكتاب التفكري النقدي عند العرب لعلي عيسی العاكوب وغريها من الكتب

أما بالنسبة لسابقة الدراسة هذه فإننا مل نشاهد مقاالً أو كتاباً يدرس هذا املوضوع بالضـبط أي        
طُبع مقال يف ما يقارب هذا املوضوع حتـت  ، غري أنه »معايري تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر«

للدكتورحسني بلخـاري يف فصـلية معهـد الفـن، رقـم      » معنا ومفهوم نقد در آثار قدماء«عنوان
  .  ١٣٨٦،عام٥

                                                             
 .١٨٧ة،صيضارة اإلسالم، آفاق احلث ودوره يف اإلبداع األديبيالنقد األديب احلدمي، يبراهإعلي أوسط  ١
   .١١٨، صأصول النقد األديب؛ الشائب، ١٦ -١٥، صالنقد األديب املعاصرحجازي، مسري سعيد  ٢
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 قد األديبقبل العصر العباسيالن:  

ـ        .تندإنَّ التحكيم يف الشعر ووجود مناذج من نقد الشعر يف أدب العصر اجلاهلي أمر حمسوم  ومس
علی سبيل املثال، يروي محاد الراوية أنّ الشعراء العرب كانوا يأتون بأشعارهم لدي قبيلة قريش فمـا  

، وكان أساس النقد والتحكـيم وإيثـار   ١يعجبهم منها كان مقبوالً وما مل يعجبهم منها كان مرفوضاً
  اآلثار األدبية علی بعضٍ

، ومبا أنّ حياة العـرب يف  ٢طفة واإلحساس تلعب دوراً هاماًالعا القائمة علینطباعات الذوقية اال إنّ 
إلـی الناحيـة العلميـة    ٣اجلاهلية كانت تقوم علی الذوق فإنَّ النقد أيضاً مل يتجاوز مرحلة الـذوق 

. من ثَم كان مذهب الشاعر األديب وعالقة الشعر باحلياة اإلجتماعية ومدی تأثري الشـعر يف  ٤التحليلية
. من جانب آخر فإنَّ النقد يف اجلاهلية كان له طابع ٥ مما مل يكن العصر اجلاهلي علي علمٍ بهاملخاطبني

علی  ، فاحلكم لشاعرٍ بالشاعرية أو احلكم بتفضيله٦فردي غالباً وعندما يالقي قبول اآلخرين ينال شهرة
معلّالً وإنما كانَ حكماً تأثرياً غريه أو احلكم جبودة قصيدة وتلقيبها بلقب خاص مل يكن حكماً مسبباً 

العاطفة والذوق الفطري ه٧قوام.  
      واألدب عرالش كما ازدهر يزدهر األديب قدأخذَ الن ،اشدين ويف العصر األموياخللفاء الر بعد عهد

األديب يف هـذا   بسبب رخاء العيش وسعة النعمة واألمن الّذي استتب يف البيئات اإلسالمية. إنَّ النقد
  ه مل يتجاوز هذه احلـدودام، ويبدو أنالعصر ازدهر يف ثالث بيئات رئيسة هي: احلجاز والعراق والش

. فهو يف منطقة احلجاز تأثّر بالنقد يف العصر اجلاهلي، أما النقد يف العراق فاتخذ غالباً طابع ٨إلی غريها
ر علی آخر، إضافةً إلی أنّ معظم النقاشات النقديـة كـانَ   املقارنة وكانَ جيري غالباً حول تقدمي شاع

  يدور حول هذا السؤال: من هو أكثر شاعريةً من بني كلٍ من الفرزدق واألخطل وجرير؟  

                                                             
  .٢٩، ص النقدي عند العربكريالتفوب، كالعا علي عيسی١
  .٥٥، صنقد اديب يوروش ها ، مبايني؛ امام٤٤٩، صالنقد األديب، نيأمأمحد  ٢
 .٢٥، صة عند العربينقدة اليالنظرطه،  ٣
  .٣٧، صخ النقد األديبيتار،  قيعبد العزيز عت ٤
 .٢٥ص ة،ية النقديالنظر، حسني طه ٥
 .١/١٣٧،وب، نقد اديبكن ي؛ زر٨٧، صخ ادب عريبيتارف، يضشوقي  ٦
  .٣٦، صخ النقد األديبيتارق، يعتعبد العزيز  ٧
 .١/٤٥٠،نقد ادبیوب، كن يزر عبداحلسني٨
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بالرغم من كل هذا فإنَّ النقد يف هذه الفترة الزمنية كانت فيه صبغة من البساطة والسذاجة، كما       

ـ وي آالف اإنَّ هذا الشعر يس« عن هذا الوضع أيضاً، مثالً كان يقال: عبرت معايري تقييمهم  هم ادرال
أبـرز   . أما الشعر يف منطقة الشام فكان شعراً ميثّل املدح والثنـاء ١»درهمغیروي اوذلك الشعر اليس

 أميـة  مظاهره، كما أنّ النقد األديب أيضاً وجه معايريه ومقاييسه حنو ذلك، وكانت عناية خلفاء بـين 
 عراء إلی حدلحبیث بالشيف    وقص تحتو ـی إذا نظـم شـاعرقد واألدب، حتاخللفاء إلی مركزٍ للن ر

  .٢بالطهم شعراً، تعرض شعره لنقد اجلميع
:اسييف العصر العب قد األديبالن  

حممدبن « وهو  بصرةالأحد أدباء  من قبل طبقات الشعراءيف هذا العهد ألِّف أقدم أثر نقدي وهو       
حـو وأخبـار    ٢٣١، (املتوفّی:»سلّام اجلمحيالّذي كان صاحب علم واسع يف اللّغـة واألدب والن (

طبقـات  «  وكتابـه » حممد بن سلّام اجلمحـي  « تخذ النقد األديب يف هذه الفترة بواسطةا ٣.العرب
. أول قضية تناوهلا ابن ٤يف النقد األديب طابعاً آخر، إذ إنه تطرق إلی قضايا مل يسبق هلا مثيل» الشعراء

، فإنه اهتم يف كتابه بأمورٍ منـها نقـد األشـعار    ٥سلّام يف كتابه هي قضية اإلنتحال والشعر املنحول
 الناقـد  . يعتقد ابن سلّام يف آرائه النقدية، يف معرض توكيده علی الذوق، أنه ينبغي علـی ٦ودراستها

ی الذوق فحسب، بل جيب أن يكون الذوق جماريا للتجارب النقدية والتأمالت ألّايعتمد يف أحكامه عل
أن خيطو بالنقد األديب خطـوة   استطاع،يف هذا العصر، ابن سلّام ورغم أنّ ٧اخلاصة للخرباء يف الشعر.
 عن عالقـة  اليزال أسري القيود القدمية، حبيث إنه مل تكن هناك معرفة ال انك إلی األمام، غري أنّ النقد

. ولكن يف هذا العهد حدثَ تطور يف ٨الشاعر حبياته اإلجتماعية وال عن مدی تأثري شعره يف املخاطبني

                                                             
 .٤٦٠، صالنقد األديب، نيمأمحد أ ١
٢ ٥٧، صمبانی وروش هانصر اهللا امامی،  ؛٤٥٦، صنقد ادبیوب، كن يعبداحلسني زر.  
   .٥٩، صمبانی وروش هاامامی، نصر اهللا  ٣
 .٥١، صخ النقد األديبيتارطه، أمحد ابراهيم  ٤
  .٤، صطبقات الشعراءاجلُمحي،  ٥
 .٧٢،٧١،٢٣،٢٥املصدر نفسه، ص ٦
 .٥٩، صمبانی وروش هامامی، إاهللا نصر  ٧
 .٨٦، صخ النقد األديبيتارأمحد ابراهيم طه،  ٨



 ٤١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، الّذي أراد أن يطبق مباديء الفلسفة واملنطـق علـی الشـعر    ١النقد األديب بواسطة قدامة بن جعفر

  واألدب.
  منهج قدامة يف النقد:

     عر« بعه قدامة يف كتابهإنّ األسلوب الّذي اتوح     »نقد الشيظهر لنا بوضوحٍ مـدی سـيطرة الـر
العلمي وأسلوب التفكري املنهجي وغلبة الفلسفة واملنطق علی عقله. تفكريه يف هذا الكتاب قد اصطبغ 
 بالصبغة املنطقية حينما نراه وقد جعلَ احلدود والفواصل واألجناس و... يف تعابريه ومصطلحاته، وممـا 

، كما نراه وقـد  ٢ألرسطو واستفاد منهما» الشعر« و»  اخلطابة«الشك فيه هو أنّ قدامة درس كتايب 
؛ إذ جند يف كتابه األول ما يـدلّ داللـةً   »نقد النثر« كما يف» نقد الشعر« أفاد من منهج أرسطو يف 

ات منطقية أرسـطية.  ، وهي مصطلح٣صرحيةً علی ذلك؛ مثل كالمه يف احلد والنوع واجلنس والفصل
إضافةً إلی أنّ النزعة إلی الفلسفة واملنطق قد انعكست يف عقله وتفكريه واضحاً جلياً، ومن جراء ذلك 
نشاهده وقد استعانَ بأسلوبٍ يف النقد ال ميكن فهمه وتربيره إلّا بفضل الترتيبات العلمية والدراسـات  

ها، وقد بدا يف معظمها متأثّراً ومعتمداً علی مبـادئ النقـد   قرر الفلسفية، ناهيك عن قواعد النقد الّيت
  دعر، وحـدقه علی الشاليوناينّ خصوصاً عند أرسطو، وما حصل عليه يف املنطق اليوناينّ، طب الفكري

  .٤منهجاً يف النقد، ربما يبعثُ الدارس والباحث علی الدهشة

                                                             
تفي باهللا كد املياً، مثّ اعتنق اإلسالم علی يان نصرانكة يين بأيب الفرج يف بغداد. يف البداكنشأ قدامة بن جعفر امل - ١

ان أحد الفصحاء والبلغاء ك). إنه ٤٣٤خ األدب العريب، صي؛ فروخ، تار ٢٢٣٤(احلموي، معجم األدباء، ص
) ؛ إذ إنّ ٢٠٩، الفهرست، صمي العلماء (إبن ندنيه بالبنان بيشار إليان ممن كوالفالسفة الفضالء ويف علم املنطق 

ونان ية، خاصةً اليانت متأثّرة بالشعوب واحلضارات األجنبكثة يه ثقافة حديه لوحظت فيش فيعيان قدامة كاتمع الّذي 
 وثقافتهم يف ينيوناني الكرينتفع بتفياً، ألنه مل ريثكان حظّ قدامة من هذه الثقافة ك)، و١١٠ة، صية النقديالنظر (طه،

). توفّي ١٦٨ضاً (سالمة، بالغة أرسطو، صية فحسب، بل إنه تأثّر يف األدب والنقد منهم أيالفلسفة واملنطق واجلغراف
تابة، كر، وصناعة الكاق الفيتاب اخلراج وتركآثاره: نقد الشعر، وم. من  ٩٢٢ق /ه. ٣١٠قدامة يف بغداد سنة

والس ،علی ابن املعتز د؛ احلموي، معجم ٢٠٩اسة (املصدر نفسه، صيوصناعة اجلدل، ونزهة القلوب وزاد املسافر، والر
 ).٢٢٣٤األدباء، ص

 .١٦٨، صبالغة أرسطوسالمة،  ٢
 .١٠، صاملصدر نفسه ٣
  .١٦٩، صاملصدر نفسه ٤



 ٤٢ غالمرضا كرميي فردو ميد جهان خبت ليلیأ   ...معايري تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
 النقد يباين مناهج النقاد العرب األصـالء، مـن مثـل:    علی أية حال فإنّ قدامة مبنهجه العقلي يف    

احظ وابن قتيبة وابن املعتز وغريهم، وإنّ هذا املنـهج الّـذي   اجلاألصمعي وابن األعرايب وابن سلّام و
وضع قدامة أساسه ميثّل خطوة واسعة حنو تدوين البالغة العربية وأصول البيان والنقد. وحسبنا أنّ ثالثةً 

أبو هالل العسكري  -١ر النقاد العرب أولوا منهجه عناية خاصة وتأثّروا به تأثّراً عميقاً، وهم:من كبا
إبن سـنان اخلفـاجي يف    -٣، »العمدة« إبن رشيق القريواينّ يف كتابه  -٢، »الصناعتني «يف كتابه 

، »الشـعر  نقد« دامة وآرائه يف، كما تأثّر علماء البالغة والبديع تأثّراً شديداً بق»سرالفصاحة« كتابه 
 .١القاهر اجلرجاينّ والسكاكي واآلخرون منهم عبد

أما علم جيد الشعر من رديئـه فـإنّ النـاس    « يعتقد قدامة أنّ كتابه أول كتابٍ يؤلّف يف النقد:     
ـ  ك وتبينـت أنّ  خيبطون يف ذلك منذ تفقهوا يف العلوم، فقليالً ما يصيبون، وملّا وجدت األمر علی ذل

أخص بالشعر من سائر األسباب األخری، وأنّ الناس قد قصـروا يف   -أي النقد -الكالم يف هذا األمر
أن أتكلّم يف ذلك مبا يبلغه الوسع علماً ميكـن  ٢»وضع كتابٍ فيه، رأيت قدامة أن يضع كان هدف .

ل ما حيتاج إليه يف حتديـد أسـس اجلـودة    . فريی أنّ أو٣بفضله متييز الشعر اجليد من الشعر الرديء
الشعر قولٌ موزونٌ مقفی « والرداءة يف الفن الشعري هو معرفة حد الشعر، فبدأ بتعريف الشعر قائالً: 

عر مؤلّف من أربعة عناصر:٤»يدلُّ علی معنیر أنّ الش٤الوزن،  -٣املعنی،  -٢اللّفظ،  -١، مثَّ يقر- 
ذه العناصر أربعة عناصر أخری ناجتة عن ائتالف هذه العناصر املنفصلة مع بعضها القافية، ويتألّف من ه

إئـتالف املعنـی مـع     -٣إئتالف اللّفظ مع الوزن،  -٢إئتالف اللّفظ مع املعنی،  -١وهي: ،البعض
. فصارت أجناس الشعر مثانية، وهي األربعة املفردات البسـائط  ٥إئتالف املعنی مع القافية -٤الوزن، 

  يت يدلّ عليها حده، واألربعة املؤلّفات منها.الّ
يعتقد قدامة بأنّ شأنَ الشعر شأن أي صناعة. وكما أنّ كلّ صانعٍ يقصد الطّرف األجـود مـن         

فإن كان معه من القوة يف الصناعة ما يبلغه إياه سمي حاذقاً تام احلذق، وإن قصـر عـن   « ،٦الصناعة

                                                             
 .٩-٨، صنقدالشعر قدامة، ١
  .١٢، صاملصدر نفسه ٢
  .١٠،صاملصدر نفسه ٣
 .١٠، صاملصدر نفسه ٤
 .٧٠، صاملصدر نفسه ٥
 .٦٤، صاملصدر نفسه ٦



 ٤٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وكذلك الشاعر  ١».وضع الّذي يبلغه يف القرب من تلك الغاية والبعد عنهاذلك نزل له اسم حبسب امل

حياولُ الوصول إلی الطّرف األجود من الشعر، وال يعجز عن ذلـك إلّـا إذا ضـعفت صـناعته، أو     
. وإذا كانت كلّ صناعة يتعاورهـا  ٢انعدمت، فينتهي إلی غاية الرداءة، أو يقع بني الغايتني أو نقيضني

ن، وإذا كان الشعر صناعة، فإنّ نقد الشعر هو العلم الّذي يقوم بالتمييز بني هذين الطرفني، كما الطّرفا
د املعايري الّيت يعتمد يقوم بتمييز ما بينهما من تدرج أو وسائط، تتحدوتتحد ،عريا قيمة العمل الش د

يف الشعر كـان يف غايـة اجلـودة،    عليها النقد يف هذا التمييز، وذلك باستقصاء صفات إذا اجتمعت 
ليكون ما يوجد من الشـعر  « وبالتايل صفات أخری مناقضة متثّل باجتماعها اية الرداءة، كما يقول: 

الّذي اجتمعت فيه األوصاف احملمودة كلّها وخال من اخلالل املذمومة بأسرها يسمی شـعراً يف غايـة   
شعراً يف غاية الرداءة، وما جيتمع فيه من احلالني أسباب يرتّل  اجلودة، وما يوجد بضد هذه احلال يسمی

له اسم حبسب قربه من اجليد أو الرديء أو وقوفه يف الوسط الّذي يقال ملا كان فيه: صاحل أو متوسط 
  ».٣أو ال جيد وال رديٌء

كن أن تعتور الشعر يف ذا احلصر املنطقي أصبح قدامة إزاء مثاين جمموعات من الصفات الّيت مي     
حاليت اجلودة والرداءة، أربع منها ذاتية يف عناصر الشعر األربعة املنفصلة، وهي اللّفظ والوزن والقافية 
واملعنی، وأربع منها تنشأ من العالقات بني هذه العناصر يف حال ائتالفها؛ يف عالقة اللّفظ باملعنی، ويف 

و ملّا كانَ لكل «عنی بالوزن، ويف عالقة املعنی بالقافية، كما يقول: عالقة اللّفظ بالوزن، ويف عالقة امل
واحد من هذه الثمانية صفات ميدح ا وأحوالٌ يعاب من أجلها، وجب أن يكون جيد ذلك ورديئه 
الحقني للشعر إذ كان ليس خيرج شيٌء منه عنها، فلنبدأ بذكر أوصاف اجلودة يف كلّ واحد منها، 

لك إذا اجتمع للشعر، كان يف اية اجلودة، وإذا مل يكن فيه شيٌء منها كان يف اية ليكون جمموع ذ
الرداءة ال حمالة، إذ كان هذان الطّرفان مشتملني علی مجيع النعوت أو العيوب، وملّا مل يكن كلّ شعرٍ 

تمل علی صفات جامعاً مجيع النعوت أو العيوب، وجب أن تكون الوسائط الّيت بني املدح والذم تش
حممودة وصفات مذمومة، فما كان فيه من النعوت أكثر كان إلی اجلودة أميل، وما كان فيه من 
 ،عوت والعيوب كان وسطاً بني املدح والذمداءة أقرب، وما تكافأت فيه النالعيوب أكثر كان إلی الر

                                                             
 .٦٥، صاملصدر نفسه ١
 . ٦٥، صاملصدر نفسه ٢
 .٦٥، صاملصدر نفسه ٣
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علی من أعملَ الفكر وأحسن سرب وترتيل ذلك إذا حصر ما يف الطّرفني من النعوت والعيوب ال يبعد 

  .١»الشعر
أما صفات اللّفظ اجليد عنده فهي: مساحة اللّفظ وسهولة خمارج احلـروف، واخللـو مـن البشـاعة،     

  .٢والفصاحة
  .٣و أما صفات الوزن اجليد فهي: سهولة العروض، والترصيع

  .٤رجها، والترصيع يف املطلعو أما صفات القوايف اجليدة فهي: عذوبة حروف القافية، وسهولة خم
، الّذي يبدي قدامة يف هذا املوضع رأيـه  ٥و أما صفات املعنی اجليد عنده فهي: الوفاء بالغرض املقصود

إنه ملّا كانت فضائل الناس، من حيث إنهم ناس، ال من طريق ما هم مشـتركون  « حول املديح قائالً:
باب من اإلتفاق يف ذلك، إنما هـي: العقـل والشـجاعة    فيه مع سائر احليوان، علی ما عليه أهل األل

، حسب ٦»والعدل والعفة؛ كان القاصد ملدح الرجال ذه األربع اخلصال مصيباً، واملادح بغريها خمطئاً
رأي قدامة، إنما جيب أن يكون مديح الرجال بذكر هذه الفضائل األربع الّيت تشمل يف ذاا فضـائل  

نظراً إلی أنّ هذه الصفات متيز الناس بعضهم عن بعضٍ، فاألجدر باإلنسـان أن   ؛١تتفرع منها ٧أخری
                                                             

 . ٧١، صاملصدر نفسه ١
 .٧٤، صاملصدر نفسه ٢
 .٨٠و٧٨، صاملصدر نفسه ٣
 .٨٦، صملصدر نفسها ٤
 .٩١، صاملصدر نفسه ٥
 .٩٦، صاملصدر نفسه ٦
ها، ريب من الشعراء يف مدح الرجال من مدحهم ذه اخلالل،ال بغيون املصيكب أن جيحسب رأي قدامة، إنما  ٧

می يف سل  بن أيبريما قال زهك كقتصرعلی بعضها، وذليد إلی أقصی حدوده هو من استوعبها ومل يوالبالغ يف التجو
  املــالَ نائلـه كهلينــه قـد كدة: أخـي ثـقـــة  التتلف  اخلمـر  مالَـه               وليقص
  هــه الّذي أنـت سائلـيتعط كأنـك     تــــراه  إذا  مــا  جـئتـه  متهلّـالً                 
       ادلـجيأو خلصـمٍ  ــمٍيـار ضكإلن    ه     ـــن يف احلروب ومثلــن مثل حصــوم    

            )٩٦(املصدر نفسه، ص                                                                                        
لسخاء ها، وباينفد ماله فيت األول بالعفّة، لقلّة إمعانه يف اللّذات وأنه الينالحظ أنّ الشاعر وصف املمدوح يف الب      
ت الثّاين يف وصف السخاء بأن جعلَه يهو العدل فزاد يف الب كعن اللّذات، وذل كه ماله يف النوال واحنرافه إلی ذلكإلهال

ث أشار إلی يت الثالث بالوصف من جهة الشجاعة والعقل حيره لفعله، وأتی يف البيكلحقه مضض، وال يهش له، والي



 ٤٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ميدح بالنظر إلی خصاله الذاتية، كما وتتعلّق هذه اخلصال جبوهر اإلنسان اللّايتغري، بينما أنّ الصـفات  

علی املنطق، فنراه . ومما يهمنا هنا هو جنوح قدامة إلی اعتبار أصول لتقييم الشعر تقوم ٢العرضية تتغري
وقد جعل مضامني املدح علی األسس العقلية وبدأ يبحث عن صفات تسبب رفعة اإلنسان ومشوخـه  
من حيث إنه إنسان، فمن أجل هذا يعترب املديح حكراً على الفضائل النفسية، ومما جيدر ذكره يف هذا 

إنَّ الشيء اجلميل احلسـن  ]: « املقام هو أنه قد استوحی هذا الفكر من أرسطو، حيث يقول[أرسطو
يكون جديراً باملدح والتقدير ملا فيه من وقع شديد يف نفس املتلقّي ويف ذاته، فما كان له وقع وتأثري يف 
الذات استحق املدح... فبهذا اإلعتبار تستحق الفضيلة املدح ملا فيها من اجلمال... . ومظاهر الفضيلة، 

  .  ٣»ة والعفة والسخاء والعظمة والتسامح واللّب واحلكمةالعدل والشجاعة واملروَء« هي 
يعترب قدامة أنّ احلماية والدفاع واألخذ بالثـأر وقتـل اخلصـوم هـي مجيعهـا مـن أقسـام              

الشجاعة، أي من فضائل النفس الّيت ميدح ا. وهي عنـد أرسـطو الّـذي يقـول بـأنّ عقـاب       
مقابلة املثل باملثل عدالة، وأنّ كـل مـا هـو عـدل مجيـلٌ      األعداء أمجل من التساهل معهم، ألنّ 

وأنَّ اإلقتصار وإحراز الشرف من األشـياء اجلميلـة، وهـي بالتـايل مظـاهر رفيعـة للفضـيلة        
  .٤السامية

مثّ يذكر قدامة نعوت ائتالف اللّفـظ مـع املعنـی مـن: مسـاواة، وإرداف، وإشـارة، ومتثيـل،        
  .٥ومطابق وجمانس
تالف اللّفظ والوزن، وائتالف املعنی والوزن، وائتالف املعنـی مـع القافيـة مـن:     و يعدد نعوت ائ

  .٦توشيح وإيغال

                                                                                                                                                           
ح ياته هذه املدي يف أبريي يف العدو. فاستوعب زهكنيأخذ حقه ويم وهو الظلم ويضدفع اليمقاومته يف احلروب وأنه 

 قة.يباألربع اخلصال، والّيت هي فضائل اإلنسان علی احلق
  .٣٥٤، صالنقد األديبالقصي،  ١
 .٥٥، صش های فلسفیيگراعدنان،  ٢
 .١٤٥، صاخلطابةأرسطو،  ٣
  .٢٨١، صالنقد األديبالقصي،  ٤
 .١٦٤- ١٥٣، صنفسه املصدر ٥
 .١٧٠- ١٦٧ق خفاجي، صي، حتق املصدر نفسه ٦
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مثّ يذكر عيوب الشعر يف اللّفظ، واملعنی، والوزن، والقافيـة، وعيـوب ائـتالف اللّفـظ واملعنـی      

هـا  وائتالف اللّفظ والوزن، وائتالف املعنی مع الوزن، وائتالف املعنـی مـع القافيـة، وهـي كلّ    
  بعكس ما سبق أن قرره يف صفات اجلودة.

صحة املبالغة وحسن النظم وجزالة اللّفظ واعتدال الـوزن  « فالشعر احلسن الرائق عنده ما اجتمع فيه 
  ١».وإصابة التشبيه وجودة اللتفصيل وقلّة التكلّف واملشاكلة يف املطابقة

 آراء قدامة أألخری:
  صدق املعاين وكذا:  -١

عين النقاد القدماء واحملدثون مبقياس الصدق والكذب يف دراسة النص األديب فيجعـل بعضـهم         
:ان بن ثابت األنصاريعر وحسنه، وذلك إذ يستمع إلی قول حسدق معيار جودة الشالص  

  ٢و إنَّ أشعر بيت أنت قائلُه             بيت يقالُ، إذا أنشدته صدقا
جيد شاعراً آخر كالبحتري، يعلن أنه ال ضري علی الشعر من الكذب، وأنّ الشعر ال يقـاس  بينما       

  بالصدق، وذلك إذ يقولُ:
  ٣كلّفتمونا حدود منطقكم             والشعر يغين عن صدقه كذبه

 د النقاد، واللكن املسألة قد تتخذ طابعاً آخر حني نری الكذب يكون للمغاالة، فذلك ممقوت عن      
اليستحسـن  « ، كما قال قدامة: ٤يلتجيء إليه األديب إلّا إذا كان عاجزاً عن اختراع املعاين املبتكرة

لكن األمر خيتلف يف املدح واهلجو والفخر، إذ  ٥».السرف والكذب واإلحالة يف شيٍء من فنون القول
ن كالمه مطابقاً للواقع بل يبيحون له املبالغة والغلو يلزمون الشاعر يف هذه الثالثة بأن يكو إنّ النقاد ال

، معتقدين أنّ الشـاعر  ٦»أحسن الشعر أكذبه«حتی يكون الكالم موثراً يف نفس السامع كما يقال: 
إنّ الغلـو عنـدي   « الّذي يغايل يف كالمه فإنما يريد أن جيعل مثال أعلی، وهذا مما يؤثره قدامة قائالً:

، وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قدمياً وقد بلغين عن بعضهم أنـه قـال:   أجود املذهبني

                                                             
 .٨٤، ص املصدر نفسه ١
 .١٦٩، صوانيالدحسان بن ثابت األنصاري،  ٢
 . ٣٩٠، صوان حبترييشرح دحاوي، ٣
 .٢/٨، خزانة األدبالبغدادي،  ٤
  .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٥
 .٢/٧،خزانة األدبالبغدادي،   ٦



 ٤٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
. إذن للشاعر احلريـة  ١»أحسن الشعر أكذبه. وكذا يری فالسفة اليونان يف الشعر علی مذهب لغتهم

ي ال يراد منه إلّـا  يف أن يصف قوماً باإلفراط يف الفضائل األربع ألنّ ذلك من باب الغلو يف الشعر الّذ
من املبالغة والغلو مبا خيـرج عـن    كلّ فريق إذا أتی« ، مثّ يقول: إن٢ّاملبالغة والتمثيل ال حقيقة الشيء

املوجود ويدخل يف باب املعدوم، فإنما يريد به املثل األعلی وبلوغ النهاية يف النعت وهذا أحسن مـن  
  :. وميثّل له بشعر أيب نواس٣»املذهب اآلخر

  ٤و أخفت إهلَ الشرك حتی إنه            لتخافُك النطف الّيت مل تخلق
معتقداً بأنّ هذا إفراط يف الغلو، ألنّ يف قول أيب نواس دليالً علی عموم املهابة ورسوخها يف قلب       

غلو إذا أتـی مبـا   قوة لتكاد ابك، وكذا كلّ غالٍ مفرط يف ال» لتخافك«الشاهد والغائب، ويف قوله 
خيرج عن املوجود فإنما يذهب فيه إلی تصيريه مثالً وقد أحسن أبو نواس حيث أتی مبا ينيبء عن عظم 

  ٥الشيء الّذي وصفه.
، وكما قال يف ٦يبدو هنا أنّ قدامة قد استثنی الشعر مما قاله يف عدم استحسان السرف والكذب      

فمن شأن العرب أن تبالغ يف الوصف والذم، كما من شـأا أن ختتصـر   أما املبالغة، « موضع آخر: 
. لكن اللّافت عند قدامة هو أنه حينما يقترح علی الشاعر اإلغراق والغلو فإنه اليعدل عـن  ٧»وتوجز

؛ بـل  »الصدق الواقعي« مطابقة الكالم أ، كما ال يعدل عن مبد٨»الصدق الفني« مطابقة الكالم أمبد
د بأنّ الصدق ليس معياراً نقدياً مييز اجلودة من الرداءة يف الشعر؛ كما يری أنّ الشعر ال يقاس مبـا  يعتق

فيه نبلٌ من الفكر، أو يصدق مضمونه، بل مبا حيتويه من صنعة، ألنه حيكم عليه بصـورته، كمـا أنّ   
شعر شأنه شأن الصياغة والتصوير النجار ال يعاب صنعه برداءة اخلشب يف ذاته، بل بصناعته فيه، ألنّ ال

والنقش، فيستشهد مبا روي عن األصمعي أنه سئل: من أشعر الناس؟ فأجاب: من يأيت إلـی املعنـی   

                                                             
  .٢٧، صرنقد الشعقدامة،  ١
 .٩٩، ص املصدر نفسه ٢
 .٦٢، صاملصدر نفسه ٣
  .١٧٣، صوان أيب نواسيشرح دا، يلياحلاوي، إ ٤
 .٩٥، ص املصدر نفسه ٥
  .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٦
 .٧٠، صاملصدر نفسه ٧
 .٢٣، صةية النقديالنظرطه،  ٨
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، مثّ يسند إلی بعض قـدماء  ١اخلسيس فيجعله بلفظه كبرياً، أو يأيت إلی الكبري، فيجعله بلفظه خسيساً

. علی ما يبدو فإنّ قدامة استوحی ٣بل يسنده ألرسطو نفسه، ٢اليونان القولَ بأنّ أحسن الشعر أكذبه
إنّ املستحيل املقنع يف الشعر أفضل من املمكـن الّـذي   « يف هذه املباحث فكرة أرسطو حيث قال: 

، مثّ يطلب من الشاعر ألّا يتحدث يف شعره عما هو موجود فحسب بل يتحدث عما حيتمـل  ٤»اليقنع
  ٥أن يكون.

  مون:املعنی واملض - ٢
وقفات طويلة إذ إنه يقدم آراء تبني جوهر عمله، فهـو يـديل هنـا    » معنی الشعر« لقدامة عند      

  برأيني:                     
أحدمها: هو أنّ الشاعر يكون حراً يف اختيار مضامينه املفضلة واملهم هو تصويرها. واآلخر: أنه علـی  

دح والرثاء ويف غريمها من معاين الشعر وليس له أن يتخطّـی  الشاعر أن يستخدم مضامني خاصة يف امل
املعاين كلها معرضة للشاعر، وله أن يـتكلّم  « ، وبالنسبة للرأي األول يقول: ٦هذه املضامني إلی غريها

انت املعاين للشعر مبرتلة املادة منها يف ما أحب وآثر، من غري أن حيظر عليه معنی يروم الكالم فيه، إذ ك
املوضوعة، والشعر فيها كالصورة، فعلی الشاعر إذا شرع يف أي معنی كان مـن الرفعـة والضـعة،    
والرفث، والنزاهة... وغري ذلك من املعاين احلميدة والذميمة أن يتوخی البلوغ من التجويد يف ذلـك  

من امللفت للنظر أنّ هذا رأي أرسطو ». ٧ال كتابته يف معان رديئةإلی الغاية املطلوبة، واملهم هو ذلك، 
حيث يقول إنّ الكائنات تتألّف من عنصرين: أحدمها: اهليويل وهي املادة احملضة الّيت الشكل هلـا وال  

قه . فأخذ قدامة هذا الرأي وطب٨عالمة، واآلخر: هي الصورة الّيت متنح املادة املذكورة أشكاالً وصفات

                                                             
  ان موضوعها.كاً يدة أيالقص ة يفيهتم باإلجادة الفنيان كعين أنّ قدامة يهذا   ١
 .١٠١، صنقد الشعرقدامة،  ٢
  .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٣
  .٧٧، صفن الشعرأرسطو،  ٤
 .٧٧، صاملصدر نفسه ٥
  .٤٧، صيفلسف يش هايگراعدنان،  ٦
 .٦٦ق خفاجي، صي، حتقنقد الشعر، قدامة، ٧
 .٦٦،٦٥، صصر الفلسفيكخ الفيتاران، يبور ٨
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علی الشعر؛ حبيث إنّ املعاين مبثابة املادة املوضوعة واألشكال الّيت تنطوي علی املعاين فتتحـول إلـی   

  .١الشعر هي الصورة
خيلق مادة عمله أي مضامني شعره، بل يأخذها فيصورها، كما  حسب رأي قدامة فإنّ الشاعر ال      

س، فما يريدون يأخذون منها، إذن قيمـة العمـل هـي يف    إنّ معاين الشعر متناثرة بني النا« يقول: 
، وملّا كان األمر كذلك فإنّ التجويد يف الصناعة الشعرية إنما يلحق الصورة ال املادة، وكلّ ٢»تصويرها

  .٣جهد الشاعر ينبغي أن ينصرف إلی جتويد الصورة، أما املعاين فكينونة ساكنة ال جمال للتجويد فيها
ساس هذا الرأي مادامت قيمة املادة تتحدد بالصورة الّيت تكون عليها، ومادامت معاين الشعر علی أ    

الّيت تتشكل ا املادة، فتلك الصورة هي الّيت ينبغي أن » الصورة« نفسه هو » الشعر« هي مادته، فإنّ
كرب من شأن حقريٍ أو حقّر من شـأن  حتاكم نقدياً باجلودة والرداءة. مقتضی هذا الرأي أنّ الشاعر لو أ

عظيمٍ يف عبارات مجيلة، بعبارة أخری: لو كان املضمونُ وضيعاً واللّفظُ شريفاً ملا نالَ ذلك من شـأن  
  األديب بل لعد ذلك مقياس براعته.

  ميثّلُ قدامة هلذا الرأي بقول امريء القيس حيث ال يری فيه عيباً حقيقياً:       
  ومرضعٍ             فأهليتها عن ذي متائم محوِلِ قد طرقت  فَمثلك حبلی              
  ٤إذا ما بكی من خلفها انصرفت له             بِشقٍ وحتتي شقُّـها مل حيـولِ             

وليس فحاشة « فهو يرد ذا الشاهد علی بعض النقاد الّذين قالوا بأنَّ هذا معنی فاحش قائالً:    
املعنی يف نفسه مما يزيلُ جودة الشعر فيه، كما ال يعيب جودة النجار يف اخلشب، مثالً، رداءته يف 

  ٥».ذاته
قدامة يولي الشكلَ اهتماماً متميزاً، ويرد علّة اجلمال يف الشعر إلی ما ينطوي عليـه  «هنا يبدو أنّ:     

تربير قيمة الشعر؛ تلك  -بالتركيز علی الصياغة –ألجزاء، وهو حياول الشعر من جتانسٍ بني العناصر وا
 -الّيت ترتد إلی صورة القصيدة، والّيت ال ميكن أن تفهم منفصلة عن عناصرها، والّـيت حيـددها   القيمة

                                                             
 .٥٨، صيفلسف يش هايگراعدنان،  ١
  .٤٨، ص املصدر نفسه ٢
 .١٩، صنقد الشعرقدامة،  ٣
 .٣١، صوانيدس، يإمرؤ الق ٤
 .٦٦، صنقد الشعرقدامة،  ٥



 ٥٠ غالمرضا كرميي فردو ميد جهان خبت ليلیأ   ...معايري تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
 هـذا ال  أما اللّافت للنظر من كلّ ما ذكرناه هو أنّ». ١مييز اجليد من الرديء يف الشعر» علم« -أخرياً

يفصلُ مـا  «يكترثُ املعنی، بينما املعنی هو أحد األركان األربعة للشعر عنده وحده  يعين أنّ قدامة ال
جری من القول علی قافية ووزن مع داللة علی معنی مما جری علی ذلك مـن غـري داللـة علـی     

يزاً ٢»معنیح عرالّ عليها الشاملعاين الد عركبرياً يف كتابه ، وقد أخذت نعوتنقد الش.  
  صحة املقابلة: -٣

أن يصنع الشاعر معاين يريد التوفيق بـني  « يتحدث قدامة أيضاً عن صحة املقابلة، ويعرفها بأنها     
بعضها وبعض، واملخالفة، فيأيت يف املوافق مبا يوافق ويف املخالف مبا خيالف علی الصـحة، أو يشـرط   

يف أحد املعنيني، فيجب أن يأيت فيما يوافقه مبثل الّذي شرطه وعـدده، وفيمـا    شروطاً ويعدد أحواال
  ، وميثّل له يف الشعر:»٣خيالف بضد ذلك
  ٤ين مل أكتئب                وإذا حديثٌ سرين مل آشرءإذا حديثٌ ساو

  فقد جعل بإزاء سرين، سائين، وبإزاء اإلكتئاب، األشر.
  كذا:و

 تتقاصرنَ واحلولنيه               أتت بعد أيام طوال أمر٥يل، مثّ إن  
  فقد جعلَ بإزاء تقاصرنَ، طوال، وبإزاء احلولني، أمرت وهذه املعاين غاية يف التقابل.

الكالم املوصول ربما كـان  « يبدو أنّ قدامة قد أفاد هنا من أرسطو يف حديثه عن تأليف العبارة:      
ملقسم. كقوهلم: إني تعجبت من فالن الّذي قال كذا وكذا، أو مـن فـالن   اتصاله أقساماً، ويسمی ا

الّذي عمل كذا كذا. فهؤالء أقسام املتعجب منهم. وربما كانت األقسام إلی التقابل كقوهلم: منـهم  
من اشتاق إلی الثروة، ومنهم من اشتاق إلی اللّهو، وكقوهلم: أما العقالء فـأخفقوا وأمـا احلمقـی    

    ٦».ا. واملتقابالت إذا توافقت أحدثت رونقاً لظهور بعضها ببعضفنجحو
  

                                                             
 .١٠٢، صمفهوم الشعرعصفور،  ١
 .٦٤، صنقد الشعرقدامة،  ٢
 .٩٦، ص املصدر نفسه ٣
 .١٤١، ص املصدر نفسه ٤
 .١٤١، ص املصدر نفسه ٥
 .٣٥٨، صالنقد األديبالقصي،  ٦
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  التالؤم بني األلفاظ واملعاين:

ومما ال خيفی علی أحد هو أنّ كل أثر أديب يتألّف من عنصرين أساسيني، من شكل ومضـمون،       
ام بواحد منهما يف شعره ويغفل عن الثّاين أو يقتصـر علـی   ومبين ومعنی، وال يقصد األديب اإلهتم

واحد ويهمل اآلخر، فمحال أن تشتمل األلفاظ الركيكة واألساليب الغامضة املضطربة علـی املعـاين   
يؤثر يف مجال املعنی كما تتأثر األلفاظ يف مجاهلا جبمال املعاين، فالبد لألديـبِ   الشريفة، فجمال اللّفظ

أثره حسن الصياغة كما يراعي جودة املعاين ليكون ظاهر أدبه مطابقاً لباطنه ومبناه مالئماً  أن يراعي يف
  ملعناه.
علی هذا األساس، إذا نظر الناقد إلی التناسق بني األلفاظ واملعاين يف النص، مفردةً ومركبةً، جيب      

اً بني األصوات اللّفظية وحمتوی النبه دون غريه؛ فإنّ أن جيد ترابطاً تام فلكلّ موضوع ألفاظ ختتص .ص
الغزل يقتضي استعمال ألفاظ رشيقة، بينما تتطلّب احلماسة ألفاظا فخمة مروعة، كما يتطلّب الرثـاء  

  .١ألفاظاً حمزنة، وهكذا للجد ألفاظ، للهزل ألفاظ أخری، وللمدح ألفاظ وللهجو ألفاظ أخری
مما يزيد حسن الشعر وميكن لـه حـالوة يف   « لفاظ قدمياً وقال:قد فطن قدامة إلی اختصاص األ     

الصدر حسن اإلنشاد وحالوة النغمة، وأن يكون قد عمد إلی معاين شعره فجعلها فيما يشاكله مـن  
اللّفظ، فاليكسو املعاين اجلدية ألفاظاً هزلية فيسخفها، واليكسو املعاين اهلزلية ألفاظاً جدية فيستومخها 

  .٢»؛ ولكن يعطي كلَّ شيء من ذلك حقه ويضعه موضعهاسامعها
  املناقضة:-٥

املناقضة هي أن يعرض الشاعر معنی يظهر اإلميان به والركون إليه، مثّ يأيت مبعنی آخر خيالفـه يف       
علی  . نقّاد العرب يعيبون٣تجاه، وقد يثبت للشيء وصفاً، مثّ يعود فيصفه بضد وصفه األولالروح واال

  ـعرياعر أن يتناقض يف إنتاجه الشقّاد وعابوا علی الشالن اعر أن يتناقض يف شعره وقد بالغَ بعضالش
  .٤كلّه وجعلوا هذا اإلنتاج وحدةً يعيبه أن يناقض بعضه بعضاً

أن  يصـح  يلزم أن يكون الشاعر أهلَ املنطق وال لكن األمر خيتلف عند قدامة ألنه حسب رأيه ال     
مناقضة الشاعر نفسـه يف قصـيدتني أو   «نتوقّع منه ذلك، فيحق له أن يناقض حتی نفسه، كما يقول:

                                                             
 .١٦٦، صالنقد األديب وتطورهبري، صا ١
 .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٢
 .٤١٨، صأسس النقد األديب عند العرببدوي،  ٣
 .٤١٨، صاملصدر نفسه ٤
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كلمتني بأن يصف شيئاً وصفاً حسناً مثّ يذمه بعد ذلك ذماً حسناً أيضاً غري منكر عليه والمعيب مـن  

، ألنّ »١صناعته واقتداره عليهافعله، إذا أحسن املدح والذم، بل ذلك عندي يدلّ علی قوة الشاعر يف 
أن جييده  -كائناً ما كانَ -الشاعر ال يوصف بأنه صادق، بل إنما يراد منه إذا أخذ يف معنی من املعاين

آخر ٢يف وقته احلاضر ال أن يطالب بأن الينسخ ما قاله يف وقت.  
     اعرِ كما يقال إنَّ الفنية الشإلی حر أي يشريهذا الر، عرخاصفسية يف  ،ةً الشال ميثّل إلّا احلالة الن

الوقت الّذي أنشأ فيه الشاعر شعره، وقد يكون متفائالً حيناً، ومتشائماً حيناً آخر، راضياً حيناً، وغري 
... ٣راضٍ حيناً آخر، والشعر ميثّل هذه األطوار، ويسجلُ وقع احلياة علی نفس الشاعر يف كلّ حنيٍ

إلنصاف يف شيٍء أن يطالب األديب أو الفنان مبا يطالب به الباحث أو الدارس من مراعاة وليس من ا
ألقواله السابقة واإلنسجام معها مراعاةً يفرضها املنهج العلمي الّذي يرفض التناقض؛ بل لعلّ الباحث 

نسان باإللتزام مبوقف واحد من مراعاة ذلك أيضاً، ألنّ مطالبة اإل -نوعاً ما -أو الدارس نفسه يف حلٍّ 
من األشياء طوالَ حياته أمر بعيد عن طبيعة النفس البشرية الّيت جبلت علی التقلب والتغري بطبيعة احلياة 

. ولعلّ أصدق تعبريٍ عن هذه احلقيقة ما حكاه زكي جنيب حممود، من واقع جتربته الشخصية ٤نفسها
لقد تعاورين أثناء « راء مناقضة آلراء سبق له أن صرح ا قائالً:حني علّلَ ما قد يصدر عنه من آ

حماواليت الفكرية أملٌ ويأس... ولذلك كثرياً ما وقعت يف أقوال متناقضة، نشرا يف حلظات 
متباعدة... وذلك ألني كنت يف كلّ حلظة صادقاً مع نفسي، لكن هذه النفس الّيت كنت صادقاً معها 

  ٥».للّحظات املتفرقة مل تكن دائماً علی رأي واحد، وال علی شعورٍ واحديف تلك ا
  

  :اخلامتة
إلی ساحة حتظی بأصول وقواعد. إنـه أراد أن يقـيم معـايري    ٦قاد قدامة النقد عن حالته التأثرية      

يطبق مبادئ النقـد  وموازين لنقد الشعر ميكن بفضلها متييز الشعر اجليد من الشعر الرديء فحاولَ أن 
                                                             

 .٦٦، ، صنقد الشعرقدامة،  ١
 .٦٨، ص املصدر نفسه ٢
 .٤١٩، صأسس النقد األديب عند العرببدوي،  ٣
 .٥٨ص ،التضاد يف النقد األديبمان، يسل ٤
 .١٥، صر العريبكد الفيجتدحممود،  ٥
٦ قد التأثّريالن  :عن طر« أو اإلنطباعي قد األديباقد نفسينوع من النة، و يام النقدكاألح كترياً، فهو يق تأثر النة العام

  ).٢/٨٦٥يف األدب،، (التوجني، املعجم املفصل »قٍيدرس النص نابعاً من تأثّره الذّايتّ بأسلوبٍ أديب رشيإنما 
 



 ٥٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
الفكري اليوناينّ علی الشعر العريب، فوضع أساس منهجٍ يف النقد األديب يقوم علـی العلـم واملنطـق    
والعقل. جه يف نقد الشعر  عقلي، فقد صور املثلَ األعلی للشعر وما حيب أن يكون عليه وذلك ببيان 

إنه ناقد يرد علّة اجلمال يف الشعر إلی ما ينطوي عليـه  عناصر للشعر واألوصاف اجلميلة لكل عنصرٍ. 
يقصر جودة الشعر علی واحـد منـها بـل     الشعر من جتانس وتآلف بني العناصر واألجزاء ولكنه ال

ئتالف للشعر عند قدامة درجات وهي غاية اجلودة وغاية الـرداءة  يشرطها مؤتلفة وعلی أساس هذا اال
  والرداءة. واألوسط بني اجلودة

ال يری قدامة لشرف املعنی أو خسته اعتباراً ما يف جودة الشعر إذ إنّ املعول عليه يف احلكم جبودة      
الشعر أو رداءته حسب رأيه هو صياغة املعنی أو صورته، وجودة الشعر ال تتحدد مبا يقالُ بل بالكيفية 

  وإنما حياسب علی الصورة الّيت أبرز ا هذا االعتقاد. حياسب علی اعتقاده الّيت يقال ا، فالشاعر ال
لقدامة آراء عديدة يف الشعر واألدب: منها ما ابتكرها قدامة ومنها ما كانت صدی ألفكار أرسطو     

وهي الّيت تشكلُ معظم أفكاره النقدية حبيثُ إنه اقتبس فكرة أرسطو يف كثري من املواطن؛ من النماذج 
ة لتأثره بأرسطو هو رأيه يف املديح، مثّ رأيه يف الغلو، مثّ رأيه يف صحة املقـابالت، مثّ رأيـه يف   الواضح

  املعنی واملضمون، وهذه مما عاجلناها يف هذه املقالة.  
منهج قدامة النقدي منهج علمي يقصد إيضاح املباديء ووضع التقسيمات غري ناظرٍ إلی حقـائق       

ة الشاعر وبواعثه. نقده يتناول الواقع الشعري ومثل هذا النقد يسـتطيع أن يتمـرس   الشعر وشخصي
  باحلقائق الّيت يقبلها العقل يف الشعر ويؤثر التقرير والوضوح واحلسم الفاصل.

  
  
  
  
  



 ٥٤ غالمرضا كرميي فردو ميد جهان خبت ليلیأ   ...معايري تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
  :واملراجع املصادرقائمة 

آفاق  ،النقد األديب احلديث ودوره يف اإلبداع األديب، مفهومه ومقايسهإبراهيمي، علي أوسط.  -۱
 .٢٠٨-١٨٣ش. ه.١٣٨٤. ١٥ ،ضارة اإلسالميةاحل

ران: چاپخانـه بانـك    ،چاپ دوم ،ترمجه رضا جتدد ،الفهرست ،إبن ندمي، حممد بن إسحاق -۲
 ش.ه.١٣٤٦ ،بازرگاين ايران

دار الكاتـب العـريب للطباعـة     ط)،.(د ،تـاريخ الفكـر الفلسـفي    ،ريان، حممد علي أبو -۳
  م.،١٩٦والنشر.

 م.١٩٥٣ ،(د.ط)، مكتبة النهضة املصرية ،ة عبدالرمحن بدويترمج ،فن الشعر ،أرسطو -۴
(د.ط)، ران: بنگاه ترمجـه ونشـر    ،ترمجه دكتر عبداحلسني زرين كوب ،فن الشعر ،أرسطو -۵

 ش.ه.١٣٥٢ ،كتاب
 م.١٩٥٩ ،(د.ط)، مكتبة النهضة املصرية ،اخلطابة ،أرسطو -۶
 ش.ه. ١٣٥٨م، ران: نشر جامي، ، چاپ سومباين وروش هاي نقد اديبامامي، نصراهللا،  -۷
هــ.  ١٤٠٩، بـريوت: دار اجليـل،  ةالثّاني ة، حتقيق حنا الفاخوري، الطّبعديوان ،إمرؤ القيس -۸

 م.١٩٨٩
 م.١٩٦٧، (د.ط)، بريوت: دارالكتاب العريب، النقد األديبأمني، أمحد،  -۹

قـاهرة: مكتبـة األجنلـو    ، الةالثاني ة، الطبعقدامة بن جعفر والنقد األديببدوي طبانة، أمحد،  -۱۰
 م.١٩٥٨ق/ه. ١٣٧٨املصرية، 

 .(د.ت)، (د.ط)، بريوت: دار صادر، ديوان زهري بن سلمیالبستاينّ، كرم، -۱۱
 م.١٩٩٠، الطّبعة الثانية، دار الكتب العلمية، املعجم املفصل يف األدبالتوجني، حممد،  -۱۲
 م.١٩١٣بريل،  -، (د.ط)، ليدنطبقات الشعراءاجلُمحي، حممد بن سلّام،  -۱۳
لبنان: شركة الكتاب العامليـة،   -، الطبعة األولی، بريوتشرح ديوان البحترياحلاوي، إيليا،  -۱۴

 م.١٩٩٦
لبنان: دار الكتاب اللبنـاينّ، مكتبـة    -، (د.ط)،  بريوتشرح ديوان أيب نواساحلاوي، إيليا،  -۱۵

 م.  ١٩٨٧املدرسة، 
، (د.ط)، القـاهرة: دار اآلفـاق   ه واتجاهاتهالنقد األديب املعاصر قضاياحجازي، مسري سعد،  -۱۶

 م.٢٠٠١ق /ه.١٤٢١العربية، 



 ٥٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
 .(د.ت)، (د.ط)، بريوت: دار صادر، الديوانحسان بن ثابت األنصاري،  -۱۷
لبنان: املؤسسـة   -، الطّبعة األولی، طرابلسالنقد األديب عند العرب واليوناناحلسني، قصي،  -۱۸

 م.٢٠٠٣احلديثة للكتاب، 
ه ١٣٥٥، (د.ط)، حتقيق أمحد فريـد رفـاعي، داراملـأمون،    معجم األدباءوت، احلموي، ياق -۱۹

 م.١٩٣٦/
 ش.ه.١٣٥٤، (د.ط)، ران: امريكبري، نقد اديب زرين كوب، عبد احلسني، -۲۰
 م.١٩٥٢، مصر: مكتبة األجنلو املصرية، بالغة أرسطو بني العرب واليونانسالمة، إبراهيم،  -۲۱
(د.ط)، بنغـازي: منشـورات جامعـة     ،لتضاد يف النقد األديب، اسليمان الساحلي، منی علي -۲۲

 م.  ١٩٩٦قاريونس، 
 م.١٩٩٩، (د.ط)، القاهرة: مكتبة النهضة األدبية، أصول النقد األديبالشائب، أمحد،  -۲۳
، چاپ اول، سازمان انتشـارات وزارت  النقد األديب وتطوره يف األدب العريب، علي، يصابر -۲۴

 ش.ه.١٣٨٤اسالمي،  فرهنگ وارشاد
، (د.ط)، ترمجه علريضا ذكـاويت قراگزلـو،   (عصر جاهلي) تاريخ ادب عريبضيف، شوقي،  -۲۵

 ش.ه.١٣٦٤ران: امريكبري، 
، الطّبعـة  تاريخ النقد األديب من العصر اجلاهلي إلی القرن الرابع اهلجريطه، أمحد ابراهيم،  -۲۶

 م.١٩٨٨ق /ه.١٤٠٨األولی، بريوت: دار القلم، 
األردن: منشـورات وزارة الثقافـة    -، عمـان النظرية النقدية عند العربطه، حسني هند،  -۲۷

 م.١٩٨١اجلمهورية العراقية، املطبعة الوطنية،  -واإلعالم
سـورية: دارالفكـر،    -، (د.ط)، دمشـق التفكري النقدي عند العربالعاكوب، علي عيسی، -۲۸

 م.   ٢٠٠٠ق /ه.١٤٢١
لبنان: دار النهضة العربية،  -، (د.ط)، بريوتنقد األديب عند العربتاريخ العتيق، عبد العزيز،  -۲۹

  .(د.ت)
، ترمجه دكتر نصراله امامی، (د.ط)، دانشگاه گرايش هاي فلسفي در نقد ادبیعدنان، سعيد، -۳۰

 .شه.١٣٧٦شهيد ران اهواز، 
هرة: دار الكتـاب  دراسة يف الّتراث النقدي، الطّبعة األولی، القا ،مفهوم الشعرعصفور، جابر، -۳۱

،م.٢٠٠٣هـ./١٤٢٤املصري 
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 م.١٩٦٨، الطبعة األولی، بريوت: دارالعلم للماليني، تاريخ األدب العريبفروخ، عمر،  -۳۲
 ق.ه.١٣٠٢، الطبعة األولی، قسطنطنية: مطبعة احلوائب، نقد الشعرقدامة بن جعفر،  -۳۳
 م.١٩٨٢مية، ، (د.ط)، بريوت: دار الكتاب العلنقد النثرقدامة بن جعفر،  -۳۴
لبنـان: دار الكتـاب    -، حتقيق عبداملنعم خفاجي، (د.ط)، بريوتنقد الشعرقدامة بن جعفر،  -۳۵

 .(د.ت)العلمية،
 م.١٩٨٢بريوت: دار الشروق،  الطبعة السابعة،، جتديد الفكر العريبحممود، زكي جنيب،  -۳۶

لی، القاهرة: مطبعة دار ، الطبعة األواية األرب يف فنون األدبالنويري، شهاب الدين،  
  م.١٩٢٩ق/ه.١٣٤٧الكتب املصرية، 

  





ٔ
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  م٢٠١٤.ش/ه١٣٩٢ شتاء، عشر السادس مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  قراءة يف رسالة ابن فضالن بتحقيق حيدر حممد غيبة رحلة استالب الذات
  *رؤى حسني قداح ةالدكتور

  امللخص
        ها نصاً إشكالياً يعرب عن يقوم هذا البحث على دراسة رسالة ابن فضالن اليت حققها غيبة بعد

حالة استالب حضاري تعرضت له احلضارة العربية اإلسالمية ممثلة بالسفري ابن فضالن. وأبرز نتائجه 
أن نص غيبة فضح حتول ذات ابن فضالن من حال القوة والتعبري عن الكوزموغونية الدينية والسياسية 

دت فيها رلتبدأ الذات اإلسالمية برحلة استالب، جللدولة العباسية يف النص العريب إىل حال االزام. 
تها عرب متت معمودي ،تصبح قابلة إلعادة التشكيل والتحول إىل ذات مشاليةومن مرتكزات هويتها، 

جناحها يف التجربة البطولية الشمالية ودخوهلا يف العقد االجتماعي تمع الشمال. وفضح أيضاً 
ا كريكتون روايته، وخالصتها التشكيك يف األصول الشرقية للحضارة، األطروحة الفكرية اليت بىن عليه

وإثبات تفرد حضارة الفايكنج من خالل إكراه ابن فضالن على االرحتال مشاالً ليخلق حالة احتكاك 
واحلضارة الفيكنجية الوثنية.  ،احلضارة العربية اإلسالمية :ل بني حضارتني متناقضتني، مهاقسري متخي
وهي ثنائية:  ،وخيلق من خالل أطروحته تلك ثنائية سلب جديدة .ضارة الفيكنجيةوينتصر للح

  احلضارة العربية اإلسالمية.  ≠احلضارة الفايكنجية الوثنية 
  
  

  اآلخر. ،الذات ،االستالب ،ابن فضالن :كلمات مفتاحية
  
  

  املقدمة
هلا فحو ،قها سامي الدهانحتقيق رسالة ابن فضالن اليت حق ١٩٩٤حيدر حممد غيبة عام  أعاد       

إثنوغرايف وصفي بسيط كان من املمكن أن يدرس ضمن إطار الدراسات الصورلوجية،  من نص رحلي
اإلسالم)،  ≠الشمالية  - إىل نص إشكايل، يعرب تعبرياً صادماً عن ثنائية السلب (أوروبا القروسطية

                                                             
  .، الالذقية، سوريةجامعة تشرينوآداا،  قسم اللغة العربية ،مدرسة *
  م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:   م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ 



 ٨٢  رؤى حسني قداح   ...رحلة استالب الذات قراءة يف رسالة ابن فضالن

 
ثري شكوكاً حول أصالة مصادره. فكثرت ويفجر أسئلة حتتاج إىل إجابات تنهي اجلدل الدائر حوله، وي

  مصدق مثبت، ومكذب ناف. :حوله الدراسات، وانقسم الدارسون إىل فريقني
ة خارجة عن إطار الدرس املألوف املرتبط بالنص الرحلي، الذي يعىن يف اءرقهذا البحث  قدمي       

أو متثيالت اآلخر، بعد النص غالب األحيان بدراسة اجلانب اإلثنوغرايف، أو دراسة البىن السردية، 
الرحلي مصدراً من املصادر املهمة اليت رصدت العالقة بني الذات واآلخر. واختالف هذا البحث عن 
الدرس املألوف للنص الرحلي سببه الفرضية الرئيسة اليت بين عليها البحث، وهي أن ما قدمه غيبة ليس 

هو نص روائي حديث يقدم قراءة غربية لنص تراثي النص املكتمل لرسالة ابن فضالن، كما زعم. وإمنا 
عريب، تعرب عن موقف عدائي من احلضارة العربية اإلسالمية، وحتقق ازامها واستالا من خالل ازام 

إىل ذات مشالية ينقطع انتماؤها إىل الذات  احوهلذات الرسول املمثل هلا أمام حضارة الفايكنج، وت
ينا إىل إثبات صحتها من خالل دراستنا ملراحل استالب ذات ابن فضالن يف العربية اإلسالمية. وقد سع

ت بطالن نسبة القسم املترجم يف نص تثبألتكون قراءتنا برهاناً يضاف إىل براهني أخرى  .نص غيبة
  غيبة إىل ابن فضالن.

رضت هلا تقوم هذه الدراسة على املنهج الوصفي الذي يصف حالة االستالب احلضاري اليت تع       
على الضبط املصطلحي الدقيق  ذات ابن فضالن، وحيدد مراحلها، وحيلل حتوالت الذات، متكئاً

الذات واآلخر واالستالب. وهي مصطلحات  :للمصطلحات الرئيسة اليت بنيت عليها الدراسة، وهي
  وم الفلسفة والنفس واالجتماع.  لهلا حضور راسخ يف ع

  املدخل
واآلخر إحدى أهم الثنائيات يف عصرنا الراهن، بسبب حضورها املكثف يف تعد ثنائية الذات        

هلا لى رفض املشتغلني يف احلقل الفلسفي عاخلطاب الثقايف والسياسي واإلعالمي، دون أن يتنبه كثريون 
املوضوع)، يف  ≠فالذات يف الفلسفة يقابلها املوضوع يف ثنائية (الذات  ؛عدم اتساق حديهابسبب 

اآلخر)  ≠اآلخر). واستخدامنا لثنائية (الذات  ≠آلخر هو املقابل لـ (األنا) يف ثنائية (األنا حني أن ا
ليس بدافع التقليد، أو االجنراف يف تيار الدراسات الكثرية اليت تستخدمها، وليس أيضاً نابعاً من جهلنا 

رط يف الذات (على وفق تطور تسقة احلدين، وإمنا هو اختيار متعمد لسببني: أوهلما ما يشتاملبالثنائية 
معناها املعريف) من معرفة وإرادة ووعي وثبات. وثانيهما أن اآلخر املقصود بالدرس هو الذي يتحول 

لذي متارسه الذات العارفة الفاعلة اإىل موضوع بفعل عملية الضغط االنسيايب، واالستالب املمنهج 
  الذات.عليه، فيغدو قابالً إلعادة التشكيل على وفق اختيار 



 ٨٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  الذات  -أ

ذات الشيء يف تعريفات اجلرجاين (نفسه وعينه، وهو ال خيلو عن العرض..... والذات أعم من        
 –الذات و. ١الشخص، ألن الذات يطلق على اجلسم وغريه، والشخص ال يطلق إال على اجلسم)

املاهية واجلوهر، )، وتعين النفس والشخص وEssenceتقابل لفظتني إنكليزيتني أوالمها ( -اصطالحاً
). والفرق بينهما أن الذات تطلق على باطن Accident(ما يقوم بنفسه ويقابله العرض  تعرف بأاو

الشيء وحقيقته، وهي ثابتة ال تتغري، أما العرض فهو ما ال يقوم بنفسه، ويطلق على التبدالت الظاهرة 
ية مبعىن (ما به الشيء هو هو، ويراد به على سطح الشيء، والعرض متبدل ال ثابت. والذات أيضاً املاه

. والذات أيضاً (ما به الشعور والتفكري، فتقف الذات على الواقع، ٢حقيقة الشيء، ويقابله الوجود)
)، وهي تعرب عن Subject. وثانيتهما لفظة (٣وتتقبل الرغبات واملطالب، وتوحد الصور الذهنية)

عشر؛ إذ اكتسبت (الذات) معىن معرفياً، وأصبحت الذات تطور مفهوم الذات ابتداًء من القرن السابع 
)، وإليه يوجه النشاط املعريف. وتعرف Objectالعارفة املتمتعة باإلرادة والوعي، ويقابلها املوضوع (

الذات أيضاً بأا (وحدة النشاط النفسي للفرد، واملوضوع جمموع حاالت الذات ال غري، ونتاج 
  .٤نشاطها ال أكثر)

  اآلخر  -ب
وجود   -على وفق املفهوم املتداول يف اخلطاب الثقايف يف عصرنا احلديث -(اآلخر) ليس للفظ        

فمقولة  ؛يف لغتنا العربية، وإمنا هو لفظ دخيل، فُــرض على لغتنا ضمن ثنائيات الصراع والسلب
. وهذا ٥وع هلا)(اآلخر) هي نتاج الفكر األورويب القائم على أساس (األنا مبدأ للسيطرة، واآلخر موض

ما يعلل حضوره الالفت يف معاجم املصطلحات الفلسفية واالجتماعية اليت تستند إىل الفلسفة األوروبية 
هو)، مقترناً يف  -ال أنا -غريية -حضر يف تلك املعاجم ضمن مصطلحات (غري إذ ؛يف املقام األول

)E( Other - )F( , Autre(الغريبعض املعاجم باملوضوع، ومقابالً يف مجيعها لألنا والذات. فـ (
Autrui  يف االصطالح الفلسفي هو (أحد تصورات الفكر األساسية، ويراد به ما سوى الشيء، مما

                                                             
  .١١٢ ، صكتاب التعريفاتاجلرجاين،  - ١
  .٥٧٩ ، صاملعجم الفلسفيمجيل صليبا،  - ٢
  .٣٢١ ، ص.  ومراد وهبة، املعجم الفلسفي٤٧٣ ، صاملعجم الفلسفيجممع اللغة،  - ٣
  .٢٠٦ ، صمعجم املصطلحات والشواهد الفلسفيةجالل الدين سعيد،  - ٤
البحث منشور على جملة فكر ونقد،  ،"الغرب واإلسالم األنا واآلخر مسألة الغرييةينظر: حممد عابد اجلابري، " - ٥

  .http://aljabri.150.comحممد عابد اجلابري / الدكتور تروين اخلاص باملوقع اإللك
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، وهو أيضاً كل موجود خارج الذات املدركة ٢. والغري مقابل للفظ (األنا)١هو خمتلف أو متميز منه)

. أما ٤اخلارجي هو اآلخر)، و(األنا هو الذات املفكرة، واملوضوع ٣أو مستقل عنها
. ٥) فهي (صفة ما هو غري، وتقابل اهلوية)Altrerity, Otherness-(F)Altérité(E) الغريية(

Non-  -. والـ (الأنا٦(كون كل من الشيئني خالف اآلخر.... ويقابلها اهلوية والعينية)أيضا وهي 
(E) Ego -Non, (F) Moi -Non٧ألنا)هو الغري، وهو (كل ما سوى ا ة) يف الفلسف .  

مقابل لألنا، ويتمتع بالوجود  هالغري) يتحدد بأربع صفات، أوالها: أن -وإذن، فإن (اآلخر       
خارجها، واالستقالل عنها. وثانيتها: صفة االختالف، فالغري خمتلف عن األنا مغاير هلا. وثالثتها: 

فكرة. ورابعتها: السلب املفعولية، وتتمثل يف إمكانية حتوله إىل موضوع خاضع لسلطة الذات امل
الغري) مل  -واإللغاء، وتبدو يف داللة الغريية على  تصور أحد الشيئني دون اآلخر. لكن داللة (اآلخر

. ٨تقتصر على اإلنسان الذي هو ليس أنا، وإمنا اتسعت ليصبح اآلخر عند كريكيجارد هو (اهللا)
الغريية) عند بول ريكور الذي أوضح رؤيته وليصبح اآلخر أيضاً جزءاً من الذات اليت حتتوي (الذاتية و

  .٩تلك من خالل تعريفه بكتابه (الذات عينها كآخر)
  االستالب  - ج

، والفرنسي Alienationهو إحدى الترمجات العربية للفظ اإلنكليزي  ،اصطالحاً ،االستالب       
Aliénation ،وجدنا أن بعضها . وإذا عدنا إىل معاجم املصطلحات األدبية والفلسفية واالجتماعية

) باالستالب، كمعجم سعيد علوش الذي عرف Alienationاقتصر على ترمجة مصطلح (

                                                             
  .٤٥٠ - ٤٤٩ ، صاملعجم الفلسفي . ومراد وهبة،١٣٣ ، ص، جممع اللغةاملعجم الفلسفي - ١
   .٣٣١ ، صاملعجم الفلسفي . و جممع اللغة،١٣١ ، صاملعجم الفلسفي مجيل صليبا،  - ٢
   .١٣١ ، صاملعجم الفلسفي مجيل صليبا،  - ٣
   .٤٥٠ ، صاملعجم الفلسفي . ومراد وهبة،١٣١ ، صاملعجم الفلسفي مجيل صليبا،  - ٤
         . ١٣٤ ، صاملعجم الفلسفيجممع اللغة،   - ٥
  .٣١٨، صفيةمعجم املصطلحات والشواهد الفلس . وجالل الدين سعيد،١٣٠، صاملعجم الفلسفي مجيل صليبا،  - ٦

  .٣١٨ص
 .١٥٨ ، صاملعجم الفلسفي جممع اللغة،  - ٧
   .١٦ ، صالغري يف فلسفة سارتر  فؤاد كامل، - ٨
  .٧٢ ، صخرآالذات عينها كبول ريكور،   - ٩
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االستالب بأنه (حالة انبهارية وانسحاقية، حتت ظروف خارجية عن اإلرادة)، وأنه أيضاً (انقطاع عن 

ا املصطلح ترمج اللذينجمدي وهبة وكامل املهندس  ومعجم. ١االنتماء إىل الذات، والتشيؤ القهري)
نفسه باالستالب، وعرفاه بأنه (حالة الفرد الذي يكون نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، اقتصادية، أو 
دينية، أو سياسية قد انقطع عن االنتماء إىل نفسه، أو عن الشعور بأنه املتصرف يف نفسه فيعامل معاملة 

جم مصطلحات العلوم كمع ،باالغتراب تهيف حني آثر أصحاب معاجم أخرى ترمج .٢الشيء)
. وهذا ٥. واملعجم الفلسفي ملراد وهبة٤، واملعجم الفلسفي الصادر عن جممع اللغة العربية٣االجتماعية

) يتضمن يف معناه مفهومي (االغتراب واالستالب) مما دفع املترمجني Alienationيعين أن مصطلح (
 اً فاصالً بني االغتراب واالستالب.إىل تغليب أحدمها على اآلخر عند ترمجة املصطلح. وأن مثة حد

ويرجع السبب يف وجود ترمجتني للمصطلح األجنيب إىل ثالثة أمور: أوهلا تعدد جذوره اللغوية الالتينية، 
والغربة بني البشر، وحدوث انفصال يف عالقة  ،وتنوع دالالا، ومنها نقل امللكية، واالضطراب العقلي

 ه. وثانيها تعدد استعماالت٦شيء ما؛ أي نقل ملكيته إىل شخص آخر ودية، واالنتزاع واإلزالة، وتغريب
مبصطلح الغربة  وثالثها ارتباطه يف علوم الفلسفة واالجتماع والنفس وغريها، مما أكسبه معاين جديدة.

. وهذا يعين أن ٧هيغل، وهو يعرب عن السلب والرتعوالسيما عند ) Entfremdung(يف األملانية 
مجة األمشل للمصطلح األجنيب، وأن االستالب ال يستغرق كل احلاالت اليت يعرب عنها االغتراب هو التر

االغتراب)، وإمنا يعرب عن بعض حاالت االغتراب اليت تتعرض  - Alienationاملصطلح اإلنكليزي (
فيها الذات للقسر اخلارجي، والقمع، واإلكراه، والرتع، والفرض، والتشييء القهري، مما يؤدي إىل 

  نفصال عن البنية االجتماعية، أو االنقطاع عن االنتماء إىل الذات. اال
من استخدامات مصطلح االغتراب الرتباطه بدراستنا، واحد أن نعرض الستخدام ، هنا، ويعنينا       

روسو. ومعناها عند جروتيوس و وهو نظرية العقد االجتماعي اليت ظهرت عند جروتيوس وهوبز ولوك
نقل السلطة السيادية على ذاته إىل شخص آخر متاماً كما بوسعه (تغريب) أشياء أن بإمكان املرء 

                                                             
  .١١٣ ، صمعجم املصطلحات األدبية املعاصرةسعيد علوش،   - ١
  .٣١ ، صدبمعجم املصطلحات العربية يف اللغة واألجمدي وهبة وكامل املهندس،  - ٢
   .١٦ -١٥ ، صمعجم مصطلحات العلوم االجتماعيةأمحد زكي بدوي،  - ٣
  .١٧ -١٦ ، صاملعجم الفلسفيجممع اللغة،  - ٤
   .٧٦ - ٧٥ ، صاملعجم الفلسفيمراد وهبة،  - ٥
    .٥٤ -٥٣، الغترابينظر: ريتشارد شاخت، ا - ٦
 .٩٠، صاملرجع نفسه - ٧
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أي نقل ملكيتها إىل شخص آخر. ومعناها عند هوبز أن املرء ال يدخل يف العقد االجتماعي إال  ؛ميلكها

إذا ختلى عن حقه يف القيام بأي شيء يريده، وقام بنقل حقه الطبيعي يف استخدام سلطته إىل صاحب 
ن على الفرد أن يسلم ذاته للمجتمع للدخول يف العقد االجتماعي، وغاية فرأى أأما روسو  سلطة.ال

  .١التسليم أمسى من احلرية الفردية، وهي النظام االجتماعي
 التعريف بنص غيبة

رسالة ابن  أوهلما. وفيها قام بدمج نصني: ١٩٩٤نشر غيبة رسالة ابن فضالن بتحقيقه عام        
 ٣٠٩ دون فيها رحلته السفارية إىل بالد الترك والصقالبة اليت كلفه ا املقتدر العباسي عام فضالن اليت

هـ، استجابة لطلب ملك الصقالبة الذي أسلم هو وشعبه. وكان ابن فضالن قد دوا بعد أداء 
ط عثر عليه اعتماداً على خمطوالدهان حققها  قدمهمته الرمسية، ورفعها إىل الوزير حامد بن العباس. و

مبدينة مشهد. وأضاف إليها مقطعاً وصف فيه ابن فضالن بالد اخلزر، أورده ياقوت يف معجم البلدان. 
 خبارا  بالد فارس  واعتماداً على نص الدهان يكون مسار الرحلة هو اآليت: بغداد 

  اخلزر. الروسية الصقالبة الباشغرد البجناك الغزية اجلرجانية خوارزم

مدعياً أا ليست نصاً روائياً من نصوصه  ١٩٧٤رواية أمريكية كتبها كريكتون عام  هماثانيو      
ن الكاملة اليت مجعها أستاذ اسكندنايف يف جامعة ترمجة أمريكية لرسالة ابن فضال ياخليالية، وإمنا ه

أبساال من جمموعة خمطوطات عثر عليها يف أوروبا. ودعم تلك املخطوطة املزعومة مبقدمة دفاعية عن 
خالصتها الدفاع عن حضارة وليها الباحثون. عالفايكنج، عرض فيها أطروحته الفكرية اليت مل يتنبه 

بية اليت وصف ا الفايكنج، والطعن باألصول الشرقية وم الرببرية األورالفايكنج، وإعادة النظر يف مفهو
للحضارة. وذكر يف مقدمته أيضاً خمطوطات رسالة ابن فضالن اليت اعتمد عليها دولوس. وأثقل نصه 

أجرى مث . ةتراثي ةحبواش توثيقية لعب فيها دور احملقق ليزيد من قناعة املتلقي بأنه يتعامل مع خمطوط
نصه خمتلفاً عن نص الدهان، ومناقضاً له؛ إذ أضاف يف بداية نصه  تت يف نص الرسالة جعلتغيريا

والثاين يعترف فيه بارتكابه الزىن مع زوج ابن  ،مقطعني: األول يذم فيه ابن فضالن اخلليفة املقتدر
الفصل ها أمهرسالة، الا دفع اخلليفة إىل تكليفه بالرحلة عقوبة له. وحذف بعض املقاطع من ممقارن، 

 ،على شواطئ الفولغا قبيلة فايكنجيةابن فضالن وجعل الروس الذين التقى م  ،اخلاص بالصقالبة
من وحوش الضباب "الوندول".  أهلهاإلنقاذ  لشمالينيمع بعض ا امنركعلى االرحتال إىل الده وأكره

                                                             
  .٥٩ – ٥٨ ، صاملرجع نفسه - ١



 ٨٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
الرحلة  الروس  بالد الترك  بالد الفرس  ر مسار الرحلة، ليصبح اآليت: بغداد وهو ما غي

 إىل الدامنرك.
مل تكن ترمجة غيبة الترمجة الوحيدة لرواية أكلة املوتى. فقد قامت دار اهلالل بترمجتها، ونشرها        

كامل بأا  . وتتميز هذه الترمجة اليت قدمها تيسري١٩٩٩، مث أعادت نشرها عام ١٩٨٥أول مرة عام 
مهماً جداً، ألا  ،إىل جانب نص غيبة يها،وفية وفاء تاماً للنص األمريكي، ولذا كان اعتمادنا عل

فها.    منن املواضع اليت حذف ساعدتنا يف تبيها غيبة، أو عدل يف الترمجة، أو حر  
رمجة رواية "أكلة املوتى" لـ صرح غيبة يف املقدمة اليت مهد ا لتلك الرسالة العجيبة بأنه قام بت        

ميكائيل كريكتون (كما ترجم امسه غيبة) القتناعه التام بأا خمطوطة ابن فضالن، وبأن كريكتون مل 
يؤلف أي فصل منها، وأن عمله اقتصر على اجلمع والترمجة والتعقيب والشرح والتقدمي هلا ليس غري. 

هم يف ترمجة رسالة ابن فضالن من لغات كثرية إىل ورأى فيها عمالً جديراً بالثقة والتقدير ألنه أس
. ونتيجة لقيام غيبة بدمج نصني بينهما قدر كبري من ١اإلنكليزية وساعد على انتشارها انتشاراً واسعاً

رحلة وفق رؤيا الاالختالف والتناقض، فقد كان عليه إجياد حالة من التوافق بينهما. وهكذا حدد مسار 
بالد  بالد العجم والترك  ني النصني، ليكون املسار هو اآليت: بغداد ب -حبسب رأيه -توافقية 

  .اخلزر بالد الشمال االسكندنافية  الروسية  الصقالبة 

ما الفصل الرابع فكان نصاً ن النص العريب. أعنقل غيبة املادة الواردة يف الفصول الثالثة األوىل        
مضطرباً، حاول فيه التوفيق بني النصني (العريب، واإلنكليزي)، والتمهيد للرحلة القسرية. يف حني 
كانت املادة اليت أوردها يف الفصول الباقية، بدءاً باخلامس وانتهاًء بالسادس عشر ترمجة لرواية "أكلة 

ذكر وصف ابن فضالن لبالد  وفيهقل عن النص العريب، املوتى". ليعود يف الفصل السابع عشر إىل الن
  . الدامنركزارها بعد انتهائه من رحلته إىل  -حبسب رأي غيبة- هاخلزر، ألن

  من املركزية إىل االستالب ذات ابن فضالن
بدمج النصني  هنص غيبة ظهوراً صارخاً نتيجة قياميف يظهر استالب ذات ابن فضالن        

من ذات تعرب تعبرياً  من خالل رصدنا لتحول ذات ابن فضالن بني هذين النصنيهذا ن املتناقضني. ويتبي

                                                             
  .٩ -٨ - ٧ ، صغيبة، صرسالة ابن فضالنبن فضالن، ا - ١



 ٨٨  رؤى حسني قداح   ...رحلة استالب الذات قراءة يف رسالة ابن فضالن

 
أميناً عن املركزية الدينية والسياسية لدولة اإلسالم العباسية، إىل ذات مشالية تثبت تفوق حضارة 

  الفايكنج وتفردها:  
  ية الذات واستعالؤها على املوضوعمركز  -أ

عن النص العريب. وتكتسب  املنقولة ن يف الفصول الثالثة األوىلتظهر مركزية ذات ابن فضال       
ني وخليفتها املقتدر. يذات ابن فضالن صفة املركزية من خالل متثيلها الرمسي السفاري لدولة العباس

وتقدم لنا عتبة نص رسالة ابن فضالن املتمثلة باألسطر األوىل اليت تبني سبب السفارة إثباتاً ملركزية 
ففي بداية الرسالة يذكر ابن فضالن أن أملش بن يلطوار ملك الصقالبة، الذي أسلم هو  ؛عباسيةالدولة ال

وأن يرسل إليه  ،وشعبه، أرسل كتاباً إىل خليفة املسلمني يطلب فيه أن يرسل إليه من يفقهه يف الدين
اخلزر الذين  ماالً لبناء حصن حيمي بالد الصقالبة من خطر عدو تارخيي لدولة اإلسالم، وهوأيضاً 

، اللدولة العباسية، وبتبعية الصقالبة هلوالدينية حتولوا إىل اليهودية. وهذا إقرار باملركزية السياسية 
ودخوهلم يف دار اإلسالم ضد دار احلرب. ويف عتبة نص الرسالة أيضاً تتحدد مسات ممثل اخلليفة ودولة 

، وهي: قراءة كتاب اخلليفة على ملك اإلسالم من خالل ذكره املهام اليت كلف ا يف السفارة
معرفته التامة ثبت الصقالبة، وتسليم ما أهدي إليه، واإلشراف على الفقهاء واملعلمني. وهذه املهام ت

باللغة العربية، وإن كان من املوايل، ومكانته الرفيعة اليت جعلته أهالً للثقة واالئتمان، وإحاطته بعلوم 
ف على املعلمني والفقهاء. ويثبت تنوع أعضاء الوفد عدم معرفة ابن الشريعة اليت مكنته من اإلشرا

. ويقدم ١فضالن باللغات، واحتياجه الدائم إىل مترجم يكون صلة وصل بينه وبني القبائل اليت مر ا
املنتمي إىل  -ولدولة املسلمني دليالً على أن ابن فضالن لخليفةتكليف ابن فضالن بأن يكون ممثالً ل

رب واملسلمني، وجتاوز ذلك ليغدو جزءاً فاعالً يف العقد دخل يف العقد االجتماعي لدولة  -املوايل
عن امتالكه عنصري حتديد مسات االختالف واملغايرة  نسيجها السياسي وممثالً لرأسها، فضالً

لثقافية ومها الدين واللغة. وهكذا حتول املوىل إىل ممثل شرعي للمركزية الدينية والسياسية وا ،الرئيسني
  لدولة اإلسالم العباسية.

انطلق الوفد من بغداد إىل فارس. ويف اجلرجانية جتلت مركزية الدولة اإلسالمية من خالل خشية        
ضرب من التغرير  ابعدم مواصلة الرحلة أل هأمري خوارزم على الوفد من قبائل الترك، وحماولته إقناع

  .٢صر على االرحتال واختراق عوامل الكفارابن فضالن ممثل اخلليفة ألكن بالنفس. 
                                                             

 .٣٥ -٣٤ ، صغيبة،رسالة ابن فضالنابن فضالن،  - ١
 .٤٤، ٤١ ، صاملصدر نفسه - ٢



 ٨٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
األوغوز والبجناك والباشغرد إىل  ي، وهامر  يتحول ابن فضالن قبائل الترك الكفار ال        

وصفاً إثنوغرافياً استعالئياً اتكأ فيه على مرجعيته الدينية، وما يرتبط ا من  اموضوع للمعاينة، فقدم هل
، ١تعبرياً عن ولعه بالغريب اعادات والتقاليد أيضاً. ومل يكن وصفه لعقائدهمنظومة القيم األخالقية وال

، نيبقدر ما كان تعبرياً عن موقف استعالئي مشروع يف ظل التفوق الديين والسياسي لدولة العباسي
. وهكذا وصف األوغوز ٢إميانه بعاملية رسالته اإلسالمية، وعلوها على سائر العقائد األخرىعن و

وهم مع ذلك كاحلمري الضالة، ال يدينون هللا بدين، وال يرجعون إىل عقل، وال يعبدون شيئاً، بقوله: (
. وهو وصف ا. ويف إطار رصده مسات املغايرة السلبية وصف بعض عادا٣بل يسمون كرباءهم أرباباً)

وال ته الدينية، فقال: (يومألوفه الذي ال ينفصل عن مرجع اقائم على مفاضلة ضمنية بني غريبه
يستنجون من غائط، وال بول، وال يغتسلون من جنابة... وال يستتر نساؤهم من رجاهلم، وال من 

. أما إنصافه لألوغوز بقوله إم ال يعرفون الزىن، وللغزية بقوله إن أمر اللواط عندهم عظيم ٤غريهم)
يس أيضاً تعبرياً عن وحكمه القتل، فليس تعبرياً عن اعترافه مبشروعية املغايرة، وحق االختالف. ول

موضوعيته، بقدر ما كان تعبرياً عن رضاه عن اآلخر وقبوله جزئياً، إذا ما وافقت بعض عاداته مرجعيته 
الدينية. ويثبت ذلك رفض ابن فضالن االعتراف حبق املغايرة لآلخر حىت يف الشكل، وهو ما دفعه إىل 

. ويف بالد الترك اخترب ابن ٥لق حليته، ويترك أسبلتهوصف اآلخر املغاير ملألوفه بأنه شبيه بالتيس، ألنه حي
إذ إا رفعت اآلخر من  ؛فضالن فاعلية املغايرة العقدية يف ظل البعد املكاين عن مركز دولة اإلسالم

مرتبة املوضوع املوصوف باستعالء القوي املسيطر إىل ذات متثل نداً للذات املسلمة، وجتردها من 
ليها، قد يتهدد حياا. وهكذا اضطر هو وصحبه إىل االغتسال سراً بني مركزيتها، وتشكل خطراً ع

األتراك الغزية بسبب قتلهم كل من يرونه يغتسل العتقادهم بأن من يغتسل باملاء ساحر يريد م شراً. 
                                                             

ذكر أومليل وصف املسلمني للعقائد املخالفة قائالً: (أما حني يتعلق األمر بعقائد بعيدة من بلد بعيد فقد يكون  - ١
لع بالغرابة، آنذاك تتخذ مسافة من العقائد والعوائد املخالفة جتعل املتحدث عنها ال يروم نقل أخبارها هو الوإىل الدافع 

 .٤٢ ، صيف شرعية االختالف اإلمتاع).سوى من حديثه 
حول مشروعية الوصف . (٩١ -٣٢ ، صالعرب والربابرة املسلمون واحلضارات األخرىمة،  عظعزيز ال :ينظر - ٢

     االستعالئي)
  .٤٧ ، ص،غيبةرسالة ابن فضالنن، ابن فضال - ٣
  .٤٨ -٤٧ ، صاملصدر نفسه - ٤
 .٥١ ، صاملصدر نفسه - ٥



 ٩٠  رؤى حسني قداح   ...رحلة استالب الذات قراءة يف رسالة ابن فضالن

 
 واضطر أيضاً إىل تقدمي اهلدايا ملهادنة األتراك، ودفعهم إىل احترام تقاليده اإلسالمية كذبح الشاة على

قدياً، اليت شكلت خطراً هدد حياته . ولكن قلق ابن فضالن من تلك الذات املغايرة ع١طريقة املسلمني
مل يثنه عن أداء مهمته الدينية املستندة إىل إميانه القطعي بعاملية رسالة اإلسالم، فذكر دعوته القائد 

لليل دخلت أنا والترمجان إليه، وهو ، قائالً:(فلما كان يف االتركي (أترك بن القطغان) لإلميان باإلسالم
، مع أنه أمضى وأصحابه ٢يف قبته جالس، ومعنا كتاب نذير احلرمي إليه يأمره باإلسالم، وحيضه عليه)

ة العرف غلبأسبوعاً مرعباً يف بالد ابن القطغان خوفاً من أن يقوم بقتلهم. وعند وصفه للبجناك أثبت 
خة عند التركي الذي أسلم، ومازال جيد القمل لذيذ الطعم جرياً السائد على العقيدة الوافدة غري الراس

على عادة قومه. أما املغايرة الدينية املطلقة عند الباشغرد الذين يعبدون اإلحليل فقد دفعته إىل تعقيب 
يف بالد الصقالبة وصل و .٣مقتضب، خيتزل موقفه قائالً: (تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً)

ال ذات ابن فضالن وإحساسها مبركزيتها إىل ذروته مع تفعيل دوره ممثالً شرعياً للمركزية انفع
فملك الصقالبة سير امللوك األربعة اخلاضعني له وإخوته  ؛السياسية والدينية لدولة اإلسالم العباسية

امللك لعب ابن  وأوالده للقاء الوفد، مث استقبله بنفسه، وخر ساجداً شكراً هللا على وصوله. ويف قصر
فقال: (فأخرجت  عده تابعاً له،بلملك ل فضالن دور املمثل الفعلي للخليفة املقتدر، فراح يوجه األوامر

كتاب اخلليفة، وقلت له: ال جيوز أن جتلس، والكتاب يقرأ. فقام على قدميه هو ومن حضر من وجوه 
نه "سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا أهل مملكته)، مث قال: (وبدأت فقرأت صدر الكتاب، فلما بلغت م

الذي ال إله إال هو" قلت: رد على أمري املؤمنني السالم. فرد، وردوا مجيعاً)، مث أثبت خضوع ملك 
الصقالبة لوزير اخلليفة العباسي، فقال: (مث قرأت كتاب الوزير حامد بن العباس، وهو قائم، مث أمرته 

الصقالبة السياسية لدولة اإلسالم العباسية أكمل ابن . وكي تكتمل تبعية دولة ٤باجللوس فجلس)
. وبعد أن اكتمل متثيل ابن ٥فضالن مراسيم الدخول يف العهد، فقال: (وألبسناه السواد وعممناه)

فضالن السياسي لدولته انتقل إىل حتقيق التمثيل الديين، فأمر املؤذن بإفراد اإلقامة، فاستجاب. مث علم 
ات القرآنية لتتلى يف الصالة، وقد كانوا جيهلوا. واكتملت مهمته التبشريية بعض الصقالبة بعض اآلي

                                                             
  .٤٨ ، صاملصدر نفسه - ١
  .٥٣ ، صاملصدر نفسه - ٢
 .٥٦ ، صاملصدر نفسه - ٣
  .٦٠-٥٩ ، ص،غيبةرسالة ابن فضالنابن فضالن،  - ٤
 .٥٩ ، صاملصدر نفسه - ٥



 ٩١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
قرر وصوله إىل املبأن أسلم على يده رجل امسه طالوت، فسماه حممداً. ومل تؤثر حادثة سرقة املال 

ملك الصقالبة يف موقفه من ابن فضالن، فقد استشعر صدقه واختالفه عن سائر أعضاء الوفد، ومساه أبا 
  . ١بكر الصديق

  ات ابن فضالن، وحتوهلا إىل موضوعازام ذ  -ب
إحساسها باملركزية الذي تضخم يف بالد الصقالبة ذات ابن فضالن يف بالد الروسية فقدت        

استعالءها  فقدت نتيجة متثيلها الفعلي للمركزية الدينية والسياسية لدولة اإلسالم العباسية. ولكنها مل
املفرط بسمو مرجعيتها الدينية، فقد بقيت قادرة على حتويل اآلخر إىل جمرد موضوع  املتكئ على إمياا

للوصف، ورصد مسات املغايرة السلبية املؤسس على مفاضلة ضمنية تستلهم مثاهلا اإلسالمي املتفوق، 
شبه وتدفعها إىل إطالق أحكام قيمية على اآلخر، ال تتردد يف أن بط به إىل الدرك األسفل، فيغدو أ

باحليوان حني تطمئن إىل مغايرته السلبية املطلقة ملثاهلا اإلسالمي، كقوله يف وصف الروسية: (وهم أقذر 
خلق اهللا، ال يستنجون من غائط وال بول، وال يغتسلون من جنابة، وال يغسلون أيديهم من الطعام، بل 

تها القومية ومسو رسالتها جردت . ولكن تلك الذات املستعلية املطمئنة إىل بضاع٢هم كاحلمري الضالة)
من مرتكزيها الرئيسني (القوة السياسية، وعاملية الرسالة الدينية) حني بدأ غيبة النقل عن نص 

فإن لقاًء واحداً، ظاهره احتفايل، وجوهره صدامي، اختلقه كريكتون بني تلك الذات  ؛(كريكتون)
بدأ ابن فضالن فقد تحقيق ازامها الفعلي األويل. وبني رجال الشمال كان كافياً ل هاملستعلية اليت أغاظت

 -الذين غابوا متاماً عن ساحة الوصف- وصفه للوليمة اليت أعدها الشماليون احتفاالً به وبرجال الوفد
لصخب الشماليني، حيث السكر والشتائم، ورجال متوحشون يتقاتلون، ودماء تتطاير،  ة صورميقدبت

ملا أدار وجهه استنكاراً ف ،املستعلية ههذه الصورة كان وفياً لذاتونساء شبقات، وجنس علين. ويف 
رأى، واستغفر اهللا. لكن رجالً من أولئك الشماليني الغارقني يف ممارسة صخبهم احليايت رأى نظرة 

قال له:(إنكم يا معشر العرب مثل عجائز النساء، توجفون وترجتفون فاالحتقار يف عني ابن فضالن، 
  .٣اة)أمام منظر احلي

ل الذوات األخرى إىل موضوعات يطلق عليها أحكاماً حيو -مبعاينته الدقيقة-كان ابن فضالن        
قيمية، ولكن نظرة الشمايل قلبت األمور رأساً على عقب، فكانت املرة األوىل اليت يتمرد فيها املوضوع 

                                                             
  .٧٠ -٦٩-٦٣ -٦٢، صاملصدر نفسه - ١
 .٧٦ ، صملصدر نفسها - ٢
  .٧٨ ، ص،غيبةرسالة ابن فضالنابن فضالن،  - ٣



 ٩٢  رؤى حسني قداح   ...رحلة استالب الذات قراءة يف رسالة ابن فضالن

 
 يتحول فيها ابن فضالن إىل . واملرة األوىل اليت١املوصوف، ويتحول إىل ذات تعاين، وتطلق أحكاماً

رد فيها من قوته جتريداً تاماً جعله يدرك املرة األوىل اليت جيموضوع يعاين، وتطلق عليه أحكام قطعية. و
ازامه سريعاً، فتقهقر (بإرادة كريكتونية) إىل حيث ضعفه، ورد قائالً: (إنين ضيف بينكم، وأرجو أن 

ومل يكتف كريكتون بتحقيق  املتخاذل سبب مزيداً من الضحك. ، لكن قوله٢يهديين اهللا سواء السبيل)
ازام ابن فضالن السريع على مستوى القوة أمام رجال الشمال معلناً ضعفه أمام جربوم، وإمنا أتبعه 

فممثل اخلالفة العباسية الذي أمر منذ قليل ملكاً فأطاعه، أمره بطل مشايل خممور  ؛بإعالن ازامه دينياً
وليويف) أن يغين وسط صخب الشماليني املخمورين، فما كان منه إال أن تال آيات قرآنية معلناً امسه (ب

لكن الشماليني قائالً: (وكيال أغيظه برفضي تلوت عليهم بعضاً من آيات القرآن الكرمي)، خوفه منه، 
املعاملة لكلماته أسرفوا يف الضحك، فوصف ابن فضالن أمله قائالً: (بعدئذ سألت اهللا غفرانه على هذه 

حقق كريكتون ازام ابن وهكذا . ٣املقدسة، وعلى الترمجة... ألن الترمجان يف احلقيقة كان سكراناً)
الركيزة الثانية اليت كان يستمد منها قوته واستعالءه، وهي الدين. وجعل  هفضالن مرة ثانية لفقد

يتلوها يف جو مليء بالصخب والعربدة ازامه ذاتياً مضاعفاً حني جعله خيتار بنفسه آيات قرآنية 
والسكر واجلنس، حماوالً من خالل ذلك تقدمي دليل على غباء ابن فضالن وسوء اختياره واستعالئه 

القوم الغيب الذي جعله يتوهم أن تالوة آيات قليلة من القرآن ميكن أن ختلف أثراً سحرياً يهدي
  قوته.يدرك أنه أصبح جمرداً من مرتكزاتهوسخرية جعالباستخفافاختيارهالضالني. فقوبل

هكذا مت ترويض ابن فضالن يف اللقاء األول فأصبح مسلوب اإلرادة، يأمره الشماليون بالبقاء        
بينهم حىت تتم مراسيم جنازة الزعيم ويغليف فيطيع. ويبقى بينهم ممزقاً بني خوف من البقاء بني 

السبب يف موت زعيمهم، وخوف من اهلرب ألم إذا متوحشني يرونه ساحراً جلب الشؤم، وكان 
القدمية اليت كان يستخدمها ليأمن شر الند  هأمسكوا به قتلوه. ويف عمق خوفه حاول اللجوء إىل وسائل

لكنه أدرك عقمها، ألنه باختصار كان يف نظر الشماليني أصغر شأناً  ،قدياً، كتقدمي اهلدايااملغاير له ع
  .٤أمر الزعيمباهلدايا ال يسمح له بتقدميها إال  يعد نداً. فحىتأن من 

                                                             
(أمهية النظرة يف فلسفة سارتر، وقدرا على حتويل  ٤٥حىت  ٣٤ ص ،الغري يف فلسفة سارترفؤاد كامل، ينظر:  -  ١

  الذات إىل موضوع). 
  .٧٨ ، ص،غيبةرسالة ابن فضالنابن فضالن،  - ٢
  .٧٩ -٧٨ ، صملصدر نفسها - ٣
 .٨٨ - ٨٧-٨٢ ، ص،غيبةرسالة ابن فضالنابن فضالن،  - ٤



 ٩٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
بقي ابن فضالن منتظراً أن يقرر الشماليون مصريه ومساره. وقد حددا حني جاء ابن امللك        

فقد بينت ملك املوت  ؛ويف) لينقذ قومه من وحوش الضبابيروثغار ملك الشمال مستنجداً بـ (بول
ارباً مشالياً إضافة إىل رجل غريب، هو ابن فضالن. ومل جيد أن على (بوليويف) اصطحاب أحد عشر حم

ف) ينفعاً رفضه واعتراضه، متذرعاً بأن عليه أن ينفذ املهمة اليت كلفه ا خليفته، فقد أمره (بوليو
. ١قائالً: (جهز نفسك أفضل جتهيز يتراءى لك، ولسوف ترحل عند بزوغ ضوء الفجر) بتجهيز نفسه

مدمراً به ذات ابن فضالن، حموالً إياها إىل جمرد موضوع يعاد  ثالثاً زاماًوهكذا حقق كريكتون ا
تشكيله بغية إنتاج ذات جديدة، حتظى برضا الشماليني ورضاه. والسيما بعد أن حذف عمداً الفصل 
اخلاص بزيارة ابن فضالن بالد الصقالبة، وأدائه مهمته الرمسية، ألنه كان الفصل الدال على مركزية 

اإلسالمية دينياً وسياسياً وحضورها الفاعل يف أقاصي الشمال. ليصبح ابن فضالن بعد أن جرد  الدولة
  من إجنازه الرمسي ومن والئه جمرد مبعوث ضعيف يستجدي زعيماً مشالياً ال يعترف بدولته كلها.

  رحلة االستالب واالستسالم  - ج
ال الشمال رحلة طويلة من كان على ابن فضالن الذي هزمت ذاته أن يرحل خاضعاً لرج       

شواطئ ر الفولغا إىل الشواطئ االسكندنافية. وألن ازام ذاته املمثلة لدولة اإلسالم ال يكفي وحده 
جلعله ذاتاً صاحلة خلوض جتربة بطولية على الطريقة الشمالية يف البالد االسكندنافية فقد كان ينبغي أن 

أثناء ستسالم واستالب حقيقي لذاته، حبيث يرتع من ذاته يف تكون رحلته بني املكانني الرئيسني رحلة ا
منقطعاً عن االنتماء إىل ذاته اليت كانت فيما مضى ممثلة  تهاالرحلة كل ما كان يربطه ا، فيصبح يف اي

حتت  -وهي عماد رئيس هلويته الثقافية-للمركزية اإلسالمية العربية. وهكذا نزعت منه لغته أوالً 
. وقد أوجد له كريكتون وسيطاً لغوياً هو ٢يف رحلته القهرية إىل التواصل مع الشمالينيضغط احتياجه 

اللغة الالتينية اليت جعله متقناً هلا، وأوجد له من يتقنها بني الشماليني، وهو هرجر. أما الشماليون فلم 
، ألنه يف منظورهم مل يكن التواصل معهاالستغناء عن لغتهم يف سبيل  -بعدهم األقوى -عليهم  يكن

العادات وأكثر من إضافة تتحقق ا مهمتهم البطولية. مث نزع منه شيئاً فشيئاً التزامه العبادات 
. أما فضيلة القراءة ٣اإلسالمية، فتوقف عن ذكر اهللا عند تناول الطعام، ألن الشماليني سخروا من عادته

                                                             
 .٩٣ ، صاملصدر نفسه - ١
أفاية يف كتابه "الغرب املتخيل" عن حممد نور الدين حتدث . ( ٩٦-٩٥ ، ص،غيبةرسالة ابن فضالنابن فضالن،  - ٢

يت يؤكد فيها أن اللغة هي مسكن ة الغأمهية اللغة وارتباطها باهلوية، قائالً: (يذكرنا هذا التحديد بقولة هايدغر البلي
  .١١-١٠الكائن) 

  .١٠١ -١٠٠ ، ص،غيبةرسالة ابن فضالنابن فضالن،  - ٣



 ٩٤  رؤى حسني قداح   ...رحلة استالب الذات قراءة يف رسالة ابن فضالن

 
ولئن كانت تلك املقدرة  .الن على الرمل مث حماهاوالكتابة فقد اختزلت بعبارة واحدة خطها ابن فض

فضيلة اعترف ا الشماليون، فإا يف واقع األمر مل تكن ذات قيمة يف حيام املفعمة بالتجارب 
املمانع يف بداية الرحلة،  -العبادات. وبدأ ابن فضالنو . وهكذا نسيت كما نسيت اللغة١البطولية فقط

يستسلم استسالماً تدرجيياً ملصريه  -ليني بقوله: أحبرت سفينة الشمالينيواملعرب عن انفصاله عن الشما
. وصار يصف انتقال احملاربني ٢اجلديد، فازداد تواصله مع هرجر، وصار يأكل اللحم النيئ كالشماليني

 -احندرنا -مث ذهبنا -تركنا قاربنا يف مسبورغ -(نا) اجلماعة. حنو قوله (وصلنا مستخدماً ضمري
، معرباً من خالل استخدامه هلذا الضمري عن حتوله الطبيعي ٣وكان منط رحلتنا) -كنا نسافر -سافرنا

(هم)، وحتوهلا إىل مجاعة الـ (حنن). وشيئاً فشيئاً بدأت ذات ابن  إىل عنصر من عناصر مجاعة الـ
ي فضالن تتحول إىل ذات صامتة ال جتادل وال حتاكم. وإذا تكلمت، فلطرح أسئلة معظمها غري ذ

فقد كان من الطبيعي أن  ،قيمة. أما رأيه بأن الشماليني يؤمنون باخلرافات فقد تغري هو اآلخر. وإذن
نراه، وقد شارف على الوصول إىل شواطئ الدامنرك يرى بعينيه وحوش البحر، وقد أنكر وجودها 

فضالن قد نزعتا قبالً، واستغرب تضرع الشماليني إلهلهم (أودين) لينجيهم منها. ويبدو أن عيين ابن 
أيضاً من مجلة ما نزع، فصار يرى بعينني مشاليتني، وصرنا نسمعه يف كل موضع مشايل يقول (رأيت بأم 

استسلم ابن فضالن، واستلب منه كل ما يربطه بذاته. وبقي أمر واحد  .٤بعيين االثنتني) ترأي -عيين
؛ إذ قال: (قال يل نه بوحدانية اإلله، وهو إميانيفقط عالقاً نقطة اختالف رئيسة بينه وبني الشمالي

هرجر: أي رب حتمد؟ أجبت أنين أمحد رباً واحداً امسه اهللا. فقال هرجر: ال ميكن أن يكفي رب 
  .٥واحد)
  تكون الذات الفضالنية الشمالية انقطاع االنتماء إىل الذات العربية اإلسالمية، ومراحل  -د

 -وفق املشيئة الكريكتونية- كية نقطة حتول رئيسةكان وصول ابن فضالن إىل الشواطئ الدامنر       
ويف تلك البالد تؤذن بإثبات انقطاع انتمائه إىل الذات العربية اإلسالمية، وبداية تشكل ذاته الشمالية. 

فعلى شاطئ الدامنرك أعلن أنه  ؛قدم اإلثبات تلو اإلثبات على انقطاع انتمائه إىل ذاته العربية اإلسالمية
ن أداء الصالة خوفاً على نفسه من الشماليني، وحني طُـلب منه يف قصر هوروت أن توقف متاماً ع

                                                             
  .١٠٢- ١٠١ ، صاملصدر نفسه - ١
  .١٠٠ ، صاملصدر نفسه - ٢
  .٩٩-٩٨ ، صاملصدر نفسه - ٣
 .١٧٦ -١٢٣ - ١١٧ ، صملصدر نفسها - ٤
 .١٠١ ، ص،غيبةرسالة ابن فضالنابن فضالن،  - ٥



 ٩٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
يغين، وأُمر بأال يتكلم عن ربه الواحد ألن ذاك كالم فارغ ال يهتم به أحد مل ينفعل ألم أهانوا إهله، 

ي قصة . مث روى على مسامعهم قصة عربية تراثية هاإلسالميةذاته إىل  ئهمثبتاً بذلك انقطاع انتما
فكان حضورها هزيالً باهتاً يف موقف اختربت فيه البطولة، وكأنه مل يسمع بأية  ،شباشب أيب القاسم

بطوالت عربية أو إسالمية قطـ، ومل جيد يف ذاكرته ما يوافق احلال من أخبار قومه، مثبتاً أيضاً انقطاع 
 ؛لقدمية بدأت ذاته الشمالية تتشكل تدرجيياًومع انقطاع انتمائه إىل ذاته ا .١إىل ثقافة ذاته السابقة ئهانتما

فكل شيء فيه غريب وخمالف ملألوفه. وكان  ،كان دخوله يف هذا العامل اجلديد أشبه بوالدة جديدة إذ
عليه يف البدء أن يعرف الشماليني، وأن يفهم انفعاالم املغايرة النفعاالته. فهم هادئون متماسكون 

ائف يندفع دائماً إىل اخلارج ليتقيأ ويغشى عليه. وهو أيضاً مستغرب هو منفعل خوأمام مشاهد القتل، 
تدرجيياً بعد أن شاركهم  هممن حتصينام العسكرية العجيبة، وإن شارك فيها. لكنه بدأ يفهم

تفصيالت حيام ومعاركهم، واستعذب منذ البدء، وقبل أن يشارك يف أية معركة، أن يوصف 
ايل، مث راح يف كل موقف يتمثل باألمثال الشمالية اليت حفظها من بالشجاعة من قبل النبيل الشم

تلك رفاقه، وذاك طبيعي فذاكرته أفرغت متاماً من كل خمزون ثقافته السابقة. ومل يكن يستعرض 
يذكرها بينه وبني نفسه، ألا  كانوإمنا  ،األمثال يف العلن أمام الشماليني ليثبت تأثره م وحسب

. أما شراب امليد الذي كان كريهاً، فقد صار شرابه اليومي، ٢اً من ثقافته اجلديدةببساطة أصبحت جزء
اجلنس الذي . !٣ ألنه جزء من طقوس البطولة، وحيمد اهللا ألنه ليس مخراً مسكراً نييشربه كالشمالي

كانت ذاته القدمية تلعنه يف كل موضع تراه فيه مبتذالً صار ضرباً من ضروب االستعراض الكالمي 
جارية، قائالً: (مل أتوقف إال مرة واحدة لنيل رغبيت من جارية  منوالفعلي، كوصفه توقفه لنيل رغبته 

على طريقة رجال أهل الشمال، إذ كنت أنشط ما يكون بفعل اإلثارة اليت سببتها معركة الليل وأعمال 
ليات الذي يثبت قطعاً أننا . ومثله استعراضه اجلنسي الصريح لعالقته اجلسدية بالشما٤النهار التحضريية)

:(اكتشفت بأن كن مذهوالت يب شخصياً بفضل جراحيت غري املعروفة عند أمام ذات مشالية جديدة
الشماليني، لكوم من الوثنيني غري املطهرين، ويبدون عند اللقاء صاخبات ونشيطات، وبرائحة تزكم 

أنفسهن لعادة الرفع واللي واخلمش  األنف إىل حد أكرهين على إيقاف تنفسي ألمد، وكذلك أسلمن
                                                             

 .١٢٩ ، صصدر نفسهامل - ١
 .١٣٨ – ١٣٤  -١٣٣-١٢٤-١٢٣-١٢٢ ص، صملصدر نفسها - ٢
  .١٧٨-١٧٠-١٦٧-١٦١-١٥٩-١٣٧ ص، صاملصدر نفسه - ٣
  .١٤٧ ، صنفسه املصدر - ٤



 ٩٦  رؤى حسني قداح   ...رحلة استالب الذات قراءة يف رسالة ابن فضالن

 
وهو حريص جداً  .١والعض، مما يعرض الرجل إىل السقوط من فرسه حسبما يقول رجال الشمال)

ن النساء املتحجبات، ألنه ال صلة تربطه مبا سخرن هديقلتن معلى استرضائهن، ولذا فإنه مل يغضب 
 يتصرف تصرفاً يناقض تصرفات رجال منه، وإمنا آملته سخريتهن ألنه كان يبذل قصارى جهده كيال

. ومبرور الوقت تعلم الكالم الشمايل. وآمن ببعض أساطري أهل الشمال، كأسطورة نساء ٢الشمال
الغابات. وعلل إميانه هذا بقوله: (ومع ذلك فقد اكتشفت أنه إذا كان من حييطون بك يعتقدون بشيء 

  .٣. وهكذا كان األمر معي)خاص فإنه سرعان ما يغريك أن تشارك يف ذلك االعتقاد
وكي يكتمل بناء الذات الفضالنية الشمالية كان ينبغي أن تغرس فيها العقيدة البطولية الشمالية        

يف التجربة البطولية بعد أن وطئت قدمه  هإمياناً وفعالً، فهي غاية الرحلة وجوهرها. وهكذا مت إقحام
مع وحوش الضباب (الوندول) أعطي سيفاً قصرياً أرض الدامنرك بوقت قصري. ويف اللقاء األول 

يتناسب مع كونه ليس حمارباً. ويف املعركة األوىل مل يقاتل، بل قذف به وحش الوندول إىل األعلى، 
فخر مغشياً عليه. لكن رجال الشمال عاملوه كواحد من فريق اجلنود البواسل، وشحنوه جبرعة بطولية 

أميا اعتزاز بعالمات خملب الوندول على وجهه ألا تثبت وجوده يف  جعلته وقحاً يف ثقته بنفسه. واعتز
لكن تلك الثقة الوقحة سرعان ما غادرته إذ انتابه القلق قبل هجوم التنني الكورغون، ، ساحة املعركة

بل صمت وراح يعمل إىل جانب النساء والرجال املسنني، فذاك مكانه  ،فلم حيتفل كما فعل احملاربون
عليه أن يتحرر من النوم والتعب كان نه مل يصبح حمارباً بعد. وكي يكون حمارباً مشالياً املناسب أل

. وعند جميء التنني الكورغون وصف مشاركته اليت رآها، يف ٤واخلوف والعجز، وأن يتقن فنون القتال
حماً أنقذ الوندول، مث رمى ر من رجلوأطلق الرمح عالياً فاخترق جسد  ،نظره، عظيمة. فقد وقف ثابتاً

يصف  هبه هرجر من أحد رجال الوندول. ويف غمرة إحساسه بنشوة حتوله إىل حمارب صرنا نسمع
على التنني الكورغون أحس بسعادة غامرة ألن قصر هوروت  همشعوره بأنه كالشماليني؛ فبعد انتصار

نام خمموراً . مث ٥مل حيترق، وقال: (وقد كنت مسروراً بذلك كما لو كنت شخصياً من أهل الشمال)
مير بني  مثلهم. وأفاق فرأى اجلثث منتشرة حوله، فلم يتقيأ، ومل يغش عليه، بل أصبح ينيكالشمال

                                                             
  .١٥١ ، صاملصدر نفسه - ١
 .١٥١ ، صاملصدر نفسه - ٢
  .١٤٨ ، صاملصدر نفسه - ٣
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  .١٦٧ ، صنفسه املصدر - ٥



 ٩٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
اجلثث ناظراً إليها كيال يدوسها. وحني قامت جارية بتعقيم جروحه تأوه، وأحس باخلجل ألنه مازال 

ال للجارية: ال يزال هو (وعندها ضحك ريثيل، وق :يشبه العرب، كما مازحه أحد الشماليني ضاحكاً
من وجود بقايا أحاسيس عربية  ابن فضالن خجلإن . ١ل)جعربياً، وقد شعرت يف تلك اللحظة باخل

عن انقطاع انتمائه إىل ذاته القدمية، ورضاه عن ذاته الشمالية البطولية اليت هي يف طور فقط يعرب 
إليهم الشماليون متاماً. وعندها وصف  وإمنا يعرب عن أنه صار ينظر إىل العرب كما ينظر ،التشكل

إصراره على ضبط انفعاله، والتظاهر باملرح كالشماليني، فقال: (كانت اجلارية الساهرة على االعتناء 
يب قد جعلت جروحي حترقين بشكل مذهل إىل أقصى حد، ومع ذلك فقد كنت مصمماً على 

لكن بطولة ابن فضالن الناشئة كان  .٢)االحتفاظ مبظهر املرح الشديد الذي يظهر به الرجل الشمايل
محاسه خلوض معركة جديدة مل يكن يتعدى حدود إذ إن  ؛ينقصها الكثري لتكتمل وتصبح بطولة مشالية

خاف حىت أصبح وحني بدأت الرحلة إىل أرض الوندول لبدء معركة جديدة شعر بالتعب، فالكالم. 
يف كوخ الوندول أصيب بالغثيان، وتقيأ. أما وجهه أبيض كرجل مشايل. وحني رأى بقايا دماغ بشري 

من أرض الوندول احتفلوا، وصخبوا،  وا. وحني عاد٣الشماليون فلم يتعبوا، ومل خيافوا، ومل يتقيؤوا
مث  -٤وكان قبل ال يفعل، ويعجب من صخبهم الذي يأيت وهم يف عمق اخلطر -فشاركهم  صخبهم

(أحسست كأنين واحد منهم، بل بالفعل شعرت يف  رة ثانية إحساسه بأنه واحد منهم، فقال:مأعلن 
وللمرة األوىل حدث حوار بني ابن فضالن  .٥تلك الليلة كما لو كنت مولوداً بني أهل الشمال)

كان جمرد رجل  هبوليويف وقد كان قبل يأمره باإلشارة، أو بكلمات قليلة، ويصمت، ألنالزعيم و
لتواصل ألنه صار يتكلم اللغة الشمالية، ويعيش عريب ضعيف. أما اآلن فقد أصبح جديراً ذا ا

بن فضالن دليالً جديداً ا. وحني انتهى احلوار قدم تهمتل على طريقا، ويقمثلهمكالشماليني، ويشرب 
الذي كان حراماً دعاه حني التقى -على أن ذاته الشمالية قد أوشكت على االكتمال؛ فاجلنس العلين 

 يعد ابن فضالننا، فقال: مل ابن فضالن أصبح أمراً طبيعياً ألن -ربه رجال الشمال أول مرة إىل استغفار
(بعد هذا الكالم انصرف عين، وكرس انتباهه إىل إحدى اجلواري اليت متتع ا على بعد أقل من اثنيت 

                                                             
  .١٧٠ ، صاملصدر نفسه - ١
  .١٧٠ ، صاملصدر نفسه - ٢
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 ٩٨  رؤى حسني قداح   ...رحلة استالب الذات قراءة يف رسالة ابن فضالن

 
عشرة خطوة من مكان جلوسي. ومضيت يف سبيلي، وأنا أمسع آهات هذه االمرأة وضحكها، مث 

  . ١م)خلدت أخرياً إىل النو
أن يتغلب عليه كان عليه كل ما كان ينقص ابن فضالن كي يصبح حمارباً مشالياً و(ذاتاً مشالية)        

يف املرحلة األخرية من مراحل التحول إىل بطل مشايل، وقد متثلت يف رحلة احملاربني إىل كهوف الرعد 
عندما عرف أن عليه أن يرتلق  ه، ولكنبإقرار انتمائه إىل احملاربني هابدأوقد حيث يتعبد الوندول أمهم. 

على احلبال من أعلى اجلرف الشاهق إىل أسفله، حيث الصخور واألمواج العنيفة صرخ قائالً: (قلت 
. ٢له: إنين ال أريد أن أكون بطالً. ضحك لقويل هذا، وقال: إنين أقول مثل هذا الرأي رد أنين عريب)

ي نفعاً، ألنه مل يعد يشعر ذا االنتماء، وقد قدم دليالً على عريب مل يعد جيدبالبوصفه  هلكن استفزاز
نفي انتمائه إىل العرب املسلمني حني صرح بأنه كان مستعداً يف تلك اللحظة للقيام بكل الفواحش اليت 
ال يقوم ا عريب مسلم، فقال: (كنت على استعداد أن أضاجع امرأة يف احليض. بل كنت على 

كأس ذهبية، أو آكل من روث خرتير، وأن أقتلع عيين حىت، وأن أموت، أو استعداد ألن أشرب من 
وأتبع ذلك بإعالنه أنه  .٣أن أفعل كل هذه األشياء جمتمعة على أن أحندر من على ذلك اجلرف امللعون)

ليس رجالً من الشماليني، فقال: (قلت هلرجر أنت وبوليويف، ومجيع رفاقكم ميكن أن تكونوا أبطاالً 
كان لكن و. ٤سب مزاجكم، وإمنا ليس يل نصيب يف هذا األمر، وال أعترب نفسي واحداً منكم)مبا ينا
 هابن فضالن أن يتحول إىل بطل شاء أم أىب ألن بوليويف أمر بأن يفعل ما يفعلونه. ومل يكن أمامعلى 

اعته تلك إال أن خيضع اآلن أيضاً، والسيما أن بوليويف مقتنع بقدرته على االنزالق، وقد خلقت قن
(إن بوليويف قال بطريقته اخلاصة أنه ميكنين أن أتسلق لة هلا يف نفس ابن فضالن، فقال:قناعة مماث

  .٥احلبال، وأنا وقد تأثرت حبديثه، وأصبحت أؤمن مبا كان يعتقد مما أج قليب قليالً)
كتون أن يعيده فقط كان على كري ذلك ليهبط بعد بوليويف متييزاً له. وعندابن فضالن دفع        

جمدداً إىل جوهر ديانته العميقة وارتباطه بإهله الذي الزمه سنوات طويلة قبل أن يرحتل إىل الشمال. 
فمن غري املنطقي أن يغيب عنه غياباً تاماً، ألن تفريغه من معتقده كان حيتاج إىل جتربة تفوق جتربة 

                                                             
  .١٩١ ، صاملصدر نفسه - ١
  .١٩٤ ، صاملصدر نفسه - ٢
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 .١٩٥ ، ص،غيبةرسالة ابن فضالنابن فضالن،  - ٤
  .١٩٥ ، صاملصدر نفسه - ٥



 ٩٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
إهله ذكراً واهياً سرعان ما تالشى، فقال:  ويف حلظة اخلوف ذكر ابن فضالن. رحلته املؤقتة إىل الشمال

.... عندما اختفى منظر أصدقائي الشماليني يف األعلى عين .(لقد نويت أن أقوم بكثري من الصلوات هللا
أحد الشماليني إىل املاء،  دفعه. وبعد اهلبوط ١نسيت كل ما انتويته، ومتتمت احلمد هللا مرات ومرات)

وقد أحس يف تلك اللحظة بأنه يكره الشماليني ألم  ،العظيمة الباردة سبح معانداً األمواجوفاستسلم، 
كرههم ألنه مل يصبح مشالياً يبتسم لألخطار بعد. لكنه حني جنح،  يبتسمون بانتظار املغامرة الالحقة.

جلة  ، فقال: (مث انطلقت املوجة إىل األمام قاذفة يب حنوأدرك أنه صار مشالياً، حىت إنه مل يفكر حبمد اهللا
البحر، ورأسي يف املقدمة، أختبط هنا وهناك حىت وجدت نفسي بصورة مفاجئة واقفاً وأتنفس اهلواء. 
حقاً حدث هذا بسرعة شديدة إىل درجة كنت مندهشاً معها كيف أنين مل أفكر أو أشعر بالفرح، وهو 

حترر . وهكذا ٢ء حياً)الشعور املناسب يف تلك اللحظة، كما مل أفكر يف محد اهللا على منحي نعمة البقا
عند وصوله إىل كهوف الرعد من كل املشاعر الساذجة، من قلق، وخوف، وأمل، وغثيان، وحزن، 

   .وتعب. وأصبح كالشماليني ال حيتاج إىل إهله يف أمور تقدر عليها البطولة
 محد حني اكتملت جتربة ابن فضالن البطولية، وأحس يف كهوف الرعد بأنه مل يعد حباجة إىل       

الشمالية. وأعلن من جديد انتماءه إىل الشماليني وتفوقه عليهم، فقد  هإهله على النجاة، حتققت ذات
إىل ساحة أهني زعيمه الشمايل اندفع جهدوا إلخفاء خوفهم من أم الوندول، أما هو فلم خيف. وحني 

ية للبطل بوليويف . وحني جرت طقوس اجلنازة الوثن٣القتال، واستل سيفه كي يثأر لكرامة زعيمه
 ،جامع اجلارية اليت رغبت يف املوت معه، كما جامعها أصدقاء بوليويف مجيعاً. مث قام خبنقها مع هرجر

دون أن يتقيأ، وهو ما جعله يشعر بالفخر، قائالً: (لكين مل أشعر بأي امشئزاز من أفعال ذلك اليوم، ومل 
  .٤أصب بدوار أو مثل. هلذا كنت يف سري فخوراً)

  فضالن من االستالب إىل االغتراب ابن
بعد عرضنا لتحوالت ذات ابن فضالن يف رحلته القسرية إىل بالد الشمال. ميكننا القول إن        

مر مبرحلتني رئيستني: األوىل مرحلة استالبية، بدأت  -على وفق إرادة كريكتون -حتوله إىل ذات مشالية
ا خلفه هذا الواقع القهري من ضغوط خارجية متثلت وإكراهها على االرحتال مشاالً، وم هبقهر ذات

                                                             
  .١٩٨ ، صاملصدر نفسه - ١
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 ١٠٠  رؤى حسني قداح   ...رحلة استالب الذات قراءة يف رسالة ابن فضالن

 
وداخلية متثلت بإحساسه باحلاجة إىل التواصل دفعته إىل التجرد من كل ما  ه،منبسخرية رجال الشمال 

حيقق انتماءه إىل ذاته من لغة وثقافة وعبادات. والثانية اغترابية اختيارية، مبعىن (تغريب الذات: أي نقل 
ل يف العقد االجتماعي). وقد بدأت يف اللحظة اليت وطئت ا قدما ابن فضالن ملكيتها بغية الدخو

أرض الدامنرك، وبدأ يسعى جاهداً إىل فهم الشماليني، والتحول إىل عادام، والتأثر بثقافتهم، واعتناق 
ل إىل ذاته ناظراً يف أثناء ذلك كله بعني اخلج ،عقيدم البطولية، واملشاركة الفعلية يف طقوسهم الوثنية

السابقة، مثبتاً انقطاعه االختياري عنها، وفخره باتساع املسافة اليت تفصله عنها، وتثبت انتماءه إىل 
الذات الشمالية اجلديدة. وهكذا متت طقوس معمودية الذات الشمالية الفضالنية عرب أمرين رئيسني 

لعقد االجتماعي املترافق بإحساسه مها: اختبار جتربة البطولة على الطريقة الشمالية، والدخول يف ا
   املتعاظم بالرضا والفخر بتحوله إىل مشايل.

غرب ابن فضالن املتخيل ذاته، ال بإرادته هو، وإمنا بإرادة الروائي الذي أبدعه ليحقق من خالل        
اإلسالمية  تغريبه لذاته، ونقل ملكيتها إىل اتمع الشمايل، وانقطاعه الفخور عن االنتماء إىل الذات

املتمثلة يف إثبات صحة فرضية كريكتون، ويف كتابة ته متت مهموبعد أن صدق أطروحة كريكتون. 
تقرير يثبت بطولة رجال الشمال، وانتصار حضارم على حضارة الشرق، كما أعلن هو نفسه حني 

صار  ،١وعدهطلب من اجلارية اليت قررت املوت مع بوليويف، أن خترب سيدها بأنه عاش ليكتب كما 
ه لزاماً عليه أن يرجع إىل شرقه، وكانت بداية رحلة الرجوع بالعودة إىل جوهر االختالف الرئيس بين

، وهو إميان ابن فضالن بإله واحد. بدأت رحلة العودة، ولكن العودة بعد هذا التحول نيالشماليوبني 
العتبة الفاصلة املقتدر خليفة لثل لاجتياز ابن فضالن (الواقعي) املم؛ فالرهيب غدت، بالقطع، مستحيلة

بني فضائه املألوف (بغداد وبالد فارس)، والفضاء الغريب (بالد الترك) حرضه على الوصف. واجتياز 
ابن فضالن (املتخيل) العتبة الفاصلة بني عاملني: أحدمها ينتمي إىل رحلته الواقعية (شواطئ الفولغا)، 

اطئ الدامنرك) حرضه أيضاً على الوصف. لكن استحالة رجعته وآخرمها ينتمي إىل رحلته املتخيلة (شو
. ٢إىل الشرق أدت إىل توقف السرد؛ فبفقدان (احلركة ينتهي السرد، وال يبقى إال وضع نقطة اخلتام)

أنه عاجز متاماً عن إعادة ابن فضالن إىل املكان الذي سحبه منه مكرهاً، جيداً وألن كريكتون يعلم 
والتفاته جانباً، معلناً أنه رأى شيئاً جديداً يؤذن ببدء  تها وصف حترك سفينفقد أوقف السرد عندم

                                                             
  .٢١٠ ، صاملصدر نفسه - ١
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 ١٠١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
مغامرة جديدة جيهلها كريكتون. وأوحى للمتلقي أن املخطوط بتر، وأن الغربيني جيهلون تتمته بسبب 

  . ١العالقات املرضية مع الشرق اليت جعلت معرفة خمطوطات الشرقيني أمراً متعذراً على الغربيني
    امتةاخل

بعد وقوفنا على نص غيبة ميكننا أن نكثف النتائج اليت توصلنا إليها يف نتيجتني رئيستني:        
بىن نصه على أطروحة خالصتها التشكيك يف  -الذي اعتمد غيبة على نصه-أوالمها: أن كريكتون

ن فضالن على األصول الشرقية للحضارة، وإثبات وجود حضارة الفايكنج وتفردها من خالل إكراه اب
االرحتال مشاالً ليخلق حالة احتكاك قسري متخيل بني حضارتني متناقضتني، مها: احلضارة العربية 
اإلسالمية، واحلضارة الفيكنجية الوثنية. وينتصر للحضارة الفيكنجية بعدها متثل حضارة اجلوهر 

اخلواء واالزدواجية والشرف، على احلضارة العربية اإلسالمية بعدها حضارة مظهر، تعاين من 
والضعف. وخيلق من خالل أطروحته تلك ثنائية سلب جديدة تضاف إىل ثنائيات السلب األخرى اليت 

احلضارة  ≠العدو. وهي ثنائية: احلضارة الفايكنجية الوثنية -نظمت أوروبا من خالهلا عالقتها باآلخر
اإلسالم، ألا  ≠القدمية: أوروبا القروسطية العربية اإلسالمية. وهي ثنائية تنفتح تارخيياً على الثنائية 

 ≠املرحلة التارخيية. وتنفتح أيضاً على الثنائية احلديثة: الغرب  تلكصيغت اعتماداً على نص ينتمي إىل 
اإلسالم، ألا قدمت من خالل نص روائي حديث. وثانيتهما: أن نص غيبة فضح حتول ذات ابن 

الدينية والسياسية للدولة العباسية يف النص العريب.  *وزموغونيةفضالن من حال القوة والتعبري عن الك

                                                             
  .٢١٦ ، صرسالة ابن فضالن،غيبةابن فضالن،  - ١
ترتبط الكوزموغونية الدينية بإميان اإلنسان بأنه حيتل مركز الكون احملاط بقوى الظالم الغامشة املهددة لوجوده. وفكرة  *

رتبط فكرة املركز بالبعد الترنسندنتايل لإلنسان (أي املركز تنبع من تصور تقديسي وغري هندسي للكون (كومسوس). وت
قبليته املتعالية) الذي يدفعه دائما إىل البحث عن سبيل للصعود إىل السماء انطالقا من مركز حمدد ليتمكن من خماطبة 

كز الكون. وقد اآلهلة. أما الكوزموغونية السياسية فإا احللم السياسي بالقوة، الذي يدفع اإلنسان إىل التموقع يف مر
ظهرت الكوزموغونية الدينية والسياسية يف الشرق اإلسالمي يف أوج جمده، ويف الغرب املسيحي بسبب إمياما بأما 
ميثالن مركز العامل. ينظر: أمساء العريف بياتريس، حبث بعنوان (اآلخر أو اجلانب امللعون)، صورة اآلخر العريب ناظراً 

   . ٩٢-٩١-٩٠ومنظوراً إليه، 
تقدم فريضة احلج دليالً على الكوزموغونية الدينية اإلسالمية القائمة على اإلميان مبركزية مكة اليت متثل عند  -    

املسلمني مركز األرض، فالكعبة عند املسلمني تسامت العرش. وطواف احلجاج حوهلا حركة متثيلية لطواف املالئكة 
ملرتبطة باحلج؛ ألن احلج عند رابعة والبسطامي رحيل من ظاهر احلج حول العرش. ويتضح ذلك يف كرامات املتصوفني ا

إىل باطنه، ومن الطواف حول بيت اهللا اسد على األرض بالكعبة، إىل الطواف الروحي حول بيته املعمور يف ملكوت 



 ١٠٢  رؤى حسني قداح   ...رحلة استالب الذات قراءة يف رسالة ابن فضالن

 
إىل حال االزام يف بداية النص األمريكي. لتبدأ الذات اإلسالمية برحلة استالب، جردت فيها من 
مرتكزات هويتها، وهي: اللغة، والدين، والثقافة. وتصبح قابلة إلعادة التشكيل، والتحول إىل ذات 

وديتها عرب جناحها يف التجربة البطولية الشمالية، ودخوهلا يف العقد االجتماعي من مشالية، متت معم
    .خالل تبنيها ثقافة اآلخر

دليالً جديداً على دقة مقولتني: أوالمها مقولة السلطة الثقافية قدم نص غيبة وخالصة القول أن        
ستشراق صورة من صور القوة الثقافية للغرب. وقد بىن عليها سعيد كتابه "االستشراق"؛ إذ رأى اال

لفكر قوالت ا. وثانيتهما مقولة االختراق، وتعين (اختراق الغرب مل١اليت مارسها الغرب على الشرق
العريب) اليت عرض هلا أفاية يف كتابه "املتخيل والتواصل"؛ إذ يبدو أن هذا االختراق مل يقتصر على 

وإمنا هو  ،٢حبسب رأي العروي ،ب الشيخ السلفيأو على خطا ،الفكر العريب حبسب رأي أفاية
لتراث العريب، واختراق لعقول بعض الدارسني العرب الذين يتلقفون كل ما يقدمه نصوص ااختراق ل

  الغربيون من إنتاج يتعلق بتراثهم بسذاجة وانبهار شديدين، دون نظر أو فحص أو تثبت. 

                                                                                                                                                           
  .) ١٠٠ -٨٩ -٨٥ ، صالسماوات واملسامت لبيته األرضي. (ينظر: اد خياطة،  دراسة يف التجربة الصوفية

 .٩٧، صاالستشراقإدوارد سعيد،  - ١
  .٩١ ، صاملتخيل والتواصلحممد نور الدين أفاية،  - ٢



 ١٠٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  املصادر واملراجع:قائمة 

الشركة (د.ط)، بريوت: غيبة، د وترمجة وتقدمي حيدر حمم، مجع فضالنرسالة ابن  ،ابن فضالن -١
  . ١٩٩٤، العاملية للكتاب، مكتبة املدرسة، دار الكتاب العاملي

 .م٢٠٠٠ املركز الثقايف العريب، :بريوت ،الطبعة األولی، الغرب املتخيل أفاية، حممد نور الدين، -٢

  .م١٩٩٣ دار املنتخب العريب،بريوت: ، األولی عةالطب ،املتخيل والتواصل فاية، حممد نور الدين،أ -٣
 .١٩٩٣ دار الطليعة، :، بريوتاألولی الطبعة، يف شرعية االختالف ،أومليل، علي -٤
 مكتبة لبنان، :، بريوتالثانية الطبعة، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،بدوي، أمحد زكي -٥

١٩٨٢.  
، البحث فكر ونقد"، جملة مسألة الغريية الغرب واإلسالم األنا واآلخرحممد عابد، " ،اجلابري -٦

  .http://aljabri.150.comحممد عابد اجلابري   اخلاص بـمنشور على املوقع اإللكتروين 
  . ١٩٨٥مكتبة لبنان،  :، بريوت)د.ط(، كتاب التعريفات ،اجلرجاين، علي بن حممد الشريف -٧
 .١٩٩٤األولی، دمشق: دار املعرفة،  الطبعة ،يف التجربة الصوفيةدراسة  خياطة، اد، -٨
املنظمة العربية  :، بريوتاألولی الطبعة، تر: د.جورج زينايت، الذات عينها كآخر ،ريكور، بول -٩

  .٢٠٠٥للترمجة، مركز دراسات الوحدة العربية، 
  .٢٠٠٦دار رؤية،  :، القاهرةاألولی الطبعةتر: د.حممد عناين،  ،االستشراق ،إدوارد ،سعيد -١٠
دار اجلنوب،  :، تونس)د.ط(، معجم املصطلحات والشواهد الفلسفيةسعيد، جالل الدين،  -١١

٢٠٠٤.  
دار شرقيات، مصر: ، الثانية الطبعة، تر: كامل يوسف حسني، االغتراب ريتشارد، ،شاخت -١٢

١٩٩٥.  
  سة، بريوت.، دار الكتاب اللبناين ومكتبة املدر١٩٨٢، د.ط، املعجم الفلسفي ،صليبا، مجيل -١٣
 :، لندن، قربصاألولی الطبعة، العرب والربابرة املسلمون واحلضارات األخرى ،العظمة، عزيز -١٤

 .١٩٩١دار رياض الريس، 
دار الكتاب  :، بريوتاألولی الطبعة، معجم املصطلحات األدبية املعاصرةعلوش، سعيد،  -١٥

  م.١٩٨٥ -١٤٠٥ دار سوشربيس، :املغرب ،اللبناين، الدار البيضاء
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  دار املعارف، د.ت. :، مصر)د.ط(، الغري يف فلسفة سارتر ،مل، فؤادكا -١٦
  . ١٩٩٩دار اهلالل، مصر:  ،الثانية الطبعة، تر: تيسري كامل، أكلة املوتى ،كرايتون، مايكل -١٧
  م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ املطابع األمريية،مصر: ، )د.ط(، املعجم الفلسفيجممع اللغة العربية،  -١٨
، األولی الطبعة، حترير الطاهر لبيب، عريب ناظراً ومنظوراً إليهصورة اآلخر الجمموعة باحثني،  -١٩

  .١٩٩٩مركز دراسات الوحدة العربية،  :بريوت
، الطبعة الثانية، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،وكامل املهندس ،وهبة، جمدي -٢٠

  . ١٩٨٤مكتبة لبنان،  بريوت:
  .د.ت دار قباء احلديثة،: مصر، القاهرة، )د.ط(، املعجم الفلسفيوهبة، مراد،  -٢١

  



  م٢٠١٤.ش/ه١٣٩٢ شتاء، عشر السادس مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  
  شعر إدريس  مجاع يف تشكيلُ اللُّغة وبِناُء اُألسلُوب

  *حممد حمجوب حممد عبد ايد دكتورال
  :لخصامل
ـ        أن  اع،وخلص إىليقوم هذا البحث بدراسة تشكيل اللغة وبناء األسلوب يف شعر مج

قد قاده املهجر) -الشعري(أبوللو اطالعه على حركات التجديددراسته يف كلية دار العلوم و
يف مقابل اصطناع عالقات لغوية ،إىل االبتعاد عن التعبريات اجلاهزة واألكليشيهات التقليدية

 عصره. ه وروحجديدة تعرب عن روح
       أداته يف  التكراريف تبليغ خطابه الشعري،فكان  للغويةاته األسلوبية وأدواته اتنوعت تقني

يف تضخيم الذات،فضال عن اجلملة االعتراضية  والضمائرالتأكيد على املعاين واإلحلاح عليها،
املونولوج الداخلي.كذلك مل ختلُ لغته من األلفاظ القاموسية،فضالً عـن بعـض   والتنكري و

  الفجاجة النثرية.
متركـز  ولعه الشديد باألصـوات،قوية ومهموسـة،وبين    ي علىبرهن معجمه الشعر       

  واخللود. شعوره ووجدانه حول بؤر الوطن(السجن واحلرية)والطبيعة
  

  مجاع، تشكيل اللغة، بناء األسلوب، املعجم الشعري. کلمات مفتاحية:    
  

  املقدمة
        ّناع أنه أفضل تعويض ماهللا به على السودانيني بعد أن لعل أصدق وصف ميكن أن نقوله عن مج

اخترمت املنية الشاعر الكبري التجاين يوسف بشري، واحلق أن قيمته تتجاوز كونه شاعراً فـذاً غـذى   
وجدان السودانيني، وأهلب محاستهم، وبشرهم بالفجر الصادق قبل أن ينبثق سناؤه إىل الوجود املعاين، 

يف  -ن والوجود.وحقاً أن رؤاه  وتصـوراته ال تفضـي  إىل داعية للسالم ومبشر باحلرية، ومتأمل للكو
صـارم.إال أن   يإىل رؤية فكرية واضحة، أو تصور فلسفي متكامل، أو موقف أيديولوج -آخر األمر
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 ١٠٦ ايد حممد حمجوب حممد عبد ...شعر إدريس  مجاع يف تشكيلُ اللُّغة وبِناُء اُألسلُوب

 
كـاف لنيـل    -يف تقديرنا  -شعره ميلك شيئاً مهماً، ميلك الوجدان الصادق واحلس العميق، وهذا 

  اإلعجاب والتقدير.
البحث لكونه يبحث جانبا مهما وأصيال يف شعر مجاع، وهـو لغتـه وأسـلوبه     وتأيت أمهية هذا      

ودورمها يف تشكيل رؤاه، وتصوير إحساسه، ورسم مشاعره.فباللغة يتفاضل الشعراء، وا يغدو الشعر 
  عظيما ومؤثرا.

لوبية اليت يسعى هذا البحث لإلجابة عن بعض األسئلة، أمهها، ما األدوات اللغوية والتقنيات األس      
عمد إليها مجاع يف تبليغ خطابه الشعري، وهل تأثر بلغة عصره وما طرأ عليها من جتديد.وهل كـان  
معجمه الشعري داال على البؤر اليت يتمركز حوهلا شعوره.وسنحاول اإلجابة عن هذه األسـئلة عـرب   

    ".شعريال همعجم" حمورين:احملور األول"أدواته اللغوية وتقنياته األسلوبية "واحملور الثاين
إدريـس  «أما عن الدراسات السابقة فلم جند سوى كتاب حممد حجـاز مـدثر املوسـوم ب          

واحلق أن هذا الكتاب كان مفتقرا للمنهج العلمي، خاليا من التبويب والتقسـيم  ».مجاع:حياته وشعره
  يقى وصورة ....).(لغة وأسلوب، موس ةه الشعرية وأدواته الفنيضوالتوثيق، مهمال دراسة أغرا

ـ تولعل هذا ما دفعنا إىل دراسة موضوع"       ـ لكيل الش شـعر إدريـس    يفوبنـاء األسـلوب    ةغ
  "*استجالء ملعامل عبقريته الفذة، وإبرازا ملكانته األدبية الرفيعة.مجاع

  األول احملور
  "أدواته اللغوية وتقنياته األسلوبية"    

فهي أداة األديب ووسيلته املمتازة يف نقل مشـاعره  ،تعد اللغة عنصراً مهماً يف العمل األديب
  ). ١إا"كائن حي له حياته وله شخصيته وله كيانه"(،وجتسيد رؤاه وأحالمه،ورسم صوره

 لغـة  عن مييزها أن -املستطاع قدر -الشعر، وحاول بلغة بعيد عهد منذ النقدي الفكر شغل
 أن للشـاعر  ينبغـي  ال،مألوفة معروفة، وأمثلة ألفاظ وللشعراء"رشيق ابن ومسات، يقول خبصائص الثر

                                                             
رس السودان مبدينة احلَلْفَايا باخلرطوم،تلقى تعليمه األويل مبدا م١٩٢٢سنة،شاعر سوداين ولد مجاعإدريس حممد هو  *

بعد  -إىل بالدهم يعود ١٩٥١سنة  ويفم لاللتحاق بكلية دار العلوم.١٩٤٧سنة حىت إذا أكمله وىل وجهه شطر مصر 
ويف .ليشارك يف ضته التعليمية إىل جوار نضاله الوطين -حصوله على اإلجازة يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 خلَّف شاعرنا ديوانا واحدا أمساه"حلظات باقية.م١٩٨٠سنة  غيبه املوتإىل أن  أواخر حياته يعتزل عقله ليحترف نقيضه
  .حلظات باقية اليت أحلقت بآخر ديوانهالذاتية  السرية انظر."
  .٢٧٦ص،األسس اجلمالية يف النقد العريب،عز الدين إمساعيل -١



 ١٠٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
 اللفـظ  جتانس،منـها  وخصـائص  مميزات الشعرية للغة"أن واحلق ،)١"(غريها يستعمل أن وال،يعدوها

 والنـداء  كاالسـتفهام  الطلبيـة  األسـاليب  واسـتعمال  املعـىن  قـدر  على اللفظ واملعىن، وصياغة
  ).٢"(واالستعارة ااز عن فضالً اللفظية ملوسيقىوا والنغم واملوسيقي الوزن على واالعتماد،والتعجب

 قد األفذاذ علمائها يد على لآلداب ودراسته العلوم دار بكلية دراسته مجاعاً وخالل أن الظن وأكرب  
 والثقايف واالجتماعي احلضاري التباين على بناء الشعري للفن واألسلويب اللغوي التفاوت الحظ

 أوسع فرصة له أتاح قد احلديث العصر أدب على اطالعه أن شك وال،املختلفة األدبية للعصور
 اللغوية األنساق الختراق فذاً أمنوذجا متثالن اللتني وأبوللو الـمهجر مدرسيت أمام كثب عن للوقوف

 دون -وتقرب جهة، من الشاعر وروح العصر روح على تعرب جديدة شعرية لغة املألوفة، وبناء
 .        اليومية احلياة لغة من -إسفاف

 لآلفـاق  ومالئمة،عاشه الذي العصر مع ومنسجمة،وشعوره إحساسه عن معربة مجاع لغة جاءت    
 متتـاز  عاجلها، فوطنياته اليت املوضوعات بتنوع أسلوبه تنوع كما. عاشها اليت التجارب أو جاا اليت

  :عمجا يهدر، يقول بركان يغلي، أو مرجل واالنفعال، وكأا بالثورة
  االعدداً وانقْو ارالنّ وقفُي  رامها ضبِيف جوانِ لوبقُ

ذُسنأخ قَّحنا مهما تالواع  وإن نصبوا املدافع والقاالع  
  )٣(ااعضوه فلن يعيض موإن ه  ىفَخفليس ي وهمتكَ مه وإنْ

  :الطبيعة وصفه يف سهولةوال والبساطة والتلقائية، الرقة جند ذلك مقابل يف   
مزمارك املسحور يما بِ ثُفُــ    ــنِسفْنك مأثَ نر    
  رشالب حلن تجازم عةـــ      يـبِالطَّ امِــغألن عماسفَ

والزــهةُر ذْالـعظُـ      تنـ اُءرـقِتدفُّـلل ر فَفـي خ٤(ر(  
 يف ينـاوح  ومثلما.اورشاقته خفتها فرط نم تطري تكاد ، واأللفاظمشرقة والصور واضحة فاملعاين    

 والثورية باهلتاف ميلؤها ةوأناشيده، فاألخري قصائده بني املختلفة، يناوح الشعر موضوعات بني أسلوبه
   :  مجاع يقول - سنوا أبو يقول كما -الفم متأل اليت األلفاظ هلا منتخباً

                                                             
  .٢٥٧ص،١ج،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه،ابن رشيق القريواين -١
   .٣٥-٣٤،صلغة الشعر يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني،جنم مجال -٢
 .٢٥ص ،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  - ٣
  .٩٩ص، نفسه املصدر  -٤
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   ىدـا صـَّنوكُ اعاًرا سنـبثَو  ادالف نـحـل ومقـال ددر إذا

وسرناًوفَفُا ص نالقي الركان ولو  ىد حوض الرىد مرِو١(اد(  
 االنتفاضة، فكـثري  على وحتريضهم محاستهم وإشعال الناس ذلك، إهلاب وراء غايته أن الظن وأكرب    

 .العامة املنتديات يف يتلوها كان قصائده من
 أو آياته يضمن فأحياناً.الثقافية مكوناته ذلك، فهو، أحد يف غرو الكرمي، وال بالقرآن أسلوبه ويتأثر     

  :فقوله مفرداته، يقتبس
 )٢(بِلَقَنم رـها شمـالظَ دفأور  اهمد من ارالن ارأثَ لْب اهاعر ما  

  قوله :  أما، )٣(﴾ينقَلبونَ منقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذين وسيعلَم﴿فيه نظر إىل قوله تعاىل    
  رـوانتش عشش جنبيه                      فـي اإلنسان على دـحقْ

اً ويعيشوبسـحـَّها ـه                   علـيــ م   )٤(الكُبر إحـدى إن
   قراراً ألبياته:اآلياتفواصلمن.وأحياناً جيعل٥﴾ الْكُبرِ لَإِحدى اإِنه﴿فمأخوذ من قوله تعاىل:    

 لْززلت فْسحا القَهفَ لُابِنارد    دـتاألرض إىل ت ـَّجساًد ـجِوث٦( اي(  
   تكَرتاه األلغالبحر يف ام ًء  الأش كرةًـُــب اَءـامل رىت وـشــعاي  
كَلَوم لَأسمإىل ت اليمِت ـَان يـك  الًفْطالُـَتخ رياًاض ــمرضاي 

فقوله "سجدا وجثيا، بكرة وعشياً، راضياً مرضيا"مقتبس من القرآن الكرمي.ويتوسل أسلوبه بتقنيات    
  منها:،متعددة

  التكرار 
نها، اإلحلـاح  حظي التكرار بدرجة كبرية من األمهية والغرو يف ذلك، فللتكرار دالالت مجة، م      

على املعىن والتوكيد عليه، وتنبيه الغافل، واستيفاء املعىن من أقطاره كلها، ورمبا ينبئ عن البؤرة الـيت  

                                                             
  .٥٩ص ،املصدر نفسه -١
  .٤٢ص،املصدر نفسه -٢
  .٢٢٧آية ،سورة الشعراء -٣
  .١٠٨ ص،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -٤
  .٣٥آية ،سورة املدثر -٥
  .٩١ص ،ديوان حلظات باقيةمجاع،يس إدر -٦
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يتمركز الشعور حوهلا.إن دالالته يصعب حصرها، ويعذر حتديدها، أو بلوغ أفقها الرحيـب يقـول   

    مجاع:
  )١( انوشالن ي كاجلدولِشيا وأم       ـنالد قمأر أنْ احلياةُ اةُيواحلَ 

ويكرر لفظ احلياة مرتني، األوىل مبعىن عام، والثاين مبعىن له خصوصية عنده، فاحلياة األوىل عنصر       
تشترك فيه الكائنات مجيعا، بينما يقصد بالثانية، احلياة اليت اختارها بإرادته.ومنه أيضا قوله يف وصف 

  احلرب:
   ملِّكُ ن األ لِأهضِر ملِّكُ        ن الشوبِع لِّكُو دي٢(  ن(  

يستويف املعىن بأقطاره، فاألرض بشعوا كلها، وأدياا كلها تـرفض احلـرب    -هنا -فالتكرار      
  ومتقتها.  

    ، مثل تكراره "ملصر" يف أكثر من موضع:التلذذ والتعلقومن دواعي التكرار،       
         للفَ اأنن ام بقيويف ت ـمـ       صر حىـم ـيرالفُ أمونَن ويعىل  

مجرِفَ ذُن احلياة مصر الَـأنت  ثَوفُـال باتنون أسمى ملِّــح  
  )٣(لِّاألج لِّحللم رصم تمس ضي  ـامـوال ةافَقَوالثَّ رى احلُماحلـب

زمة، وهو"عبارة عن جمموعة من األصوات أو الكلمات اليت تعاد يف ومن أنواع التكرار، تكرار الال    
الفقرات أو املقاطع الشعرية بصورة منظمة، والالزمة على نوعني، الالزمة الثابتة، وهي اليت يتكرر فيها 

، ويف )٤(بيت شعري بشكل حريف، والالزمة املائعة، وهي اليت يطرأ عليها تغيري خفيف على البيـت" 
   د النوعني، فمن النوع األول:شعر مجاع جن

هنا صوت يـنيـِـيناد  قَـتدم ـأنت سويانِد  
ـِمدي عزمي وصـلُ      لْـي كُرِده أضــ اُءوإي٥( اينم(  

                                                             
  .١١٨ص، نفسه املصدر ١- 

  .٣٥ص،املصدر نفسه -٢
  .١٢٥ص،املصدر نفسه -٣
،د.زهري نقالً عن ظاهرة التكرار يف شعر أيب القاسم الشايب،٤،صالتكرار يف الشعر اجلاهليموسى ربابعة، -٤

  ٣٢٣صهـ،١٤٢١، رمضان ٢١،العدد ١٣أم القرى، ججملة جامعة املنصور،
  إمياين أضواء كله               وصدري وعزمي دمي:   الصورة هذه على البيت يرد الديوان يف -٥
والثاين أنه مل يدور ول الواو املقحمة بني دمي وعزمي.األ،ويف البيت على هذه الشاكلة خطآن يكسران الوزن  

  البيت.فالصواب ما أثبتناه
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  )١(يانِدوس تـأن مدقَـت  يــنـا صوت يناديـهن  

تغيري.وأحياناً يكرر مقطعا بأكمله، على حنو  اهونالحظ تكراره لالزمة حبذافريها دون أن يطرأ علي 
" يف نفسـي  بعض ثراها يف حسي توقـظ روعةما جنده يف قصيدته "حنو القمة" إذ يظل يلتزم املقطع "
   القصيدة من أوهلا حىت قرارها األخري.ومن النوع الثاين:

  مغن من اودـش سِفْالن يف ىرأت  مقَالس اهعري خيالش تأير إنْ 
ـْـسـانٌ تـْأن  مـاأللَ دتـمي كرِدص إىل أم    وأنا قــحـبِ إن

  وبـثُعد وــمن ب ماُأل اقِـلعن  وبعاللَ لُفْالطِّ عفَدان ما وإذا
  )٢(وأنا قــحبِ ـْـسانٌإن تـْأن  وبرالطَّ ساحل كرمغي ال أو

الزمة يف األناشيد يوفر هلا حيويـة وقـوة وتفـاعال مـن قبـل      وأغلب الظن أن تكراره ل
  شعره، مثل :  املتلقني.ومن التكرار، تكرار األحرف، السيما أحرف اجلر، وهذا كثري يف

  رِائالز ةحرفَ يف ضِوالر يف ة           ياـحـال نـْحلَ عمأسفَ يغأص و 
  )٣*(رِابِالع ركبِامل ويف قِيـطر                   ـ ـال ةمحز يف ياحلَ ةجض ويف 

  ومنه:   
صنعت البشمن ةَاش روضلـا ك         

   
        يجِهِب ومن فْنحه الع٤(رِاط(  

    ومن أساليبه، أسلوب االستفهام، ومنه:
اهلَ اَءشىو أم ئْشت أنفَ  تمضيت يف صمت مضيت 
  )٥(ترـِإليه ط ترـِطي فَرِيغَ    رائـطَ كنـصغُ زّـم هأ 

    وأحياناً يبين بيتاً كامالً منه:   
ـَ     بـواجلَ شواجلي ورِصالقُ رحس أين   ١ياقالس نـْأي انُمدـُّالن نـْأي ارب

                                                             
  .٢٠ص،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس -١

  .٤٦ص ،املصدر نفسه٢- 
  .٦٢ص،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  ٣- 

* مثل قول أيب علي السندي: "كنت يف حال مين يب يل مث صرت حشد أحرف اجلر يف شعر املتصوفة، : "ويكثر قُلت
إىل هذا  يف حال منه به له" كما يكثر يف شعر أيب القاسم الشايب، ويبدو يل أن اطالعه على شعر األخري هو من نبهه

  األسلوب".
  .٦٣ص ،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -٤
  .١٢٧ص،املصدر نفسه -٥



 ١١١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ته، كما يتيح للقارئ أو املتلقي فتوايل االستفهام وتعدده سبيل مينح الشاعر فرصة أرحب الستفراغ حري

    واالختيار بينها.وأحياناً يسأل وجييب يف البيت نفسه، مثل: ضاختبار الفرو
 الَّ اميذ ييهنِج مركَبِ نة دغَ     مير بضِغ الشبِع ام دام عز٢(م(  

تاز بالعجلة والتسرع،فضالً عن تتخذ هذا السبيل، فأحياناً مت هوال يفهم من حديثنا أن استفهامات      
  خلوها من العمق والتأمل، مثل:

   انُصو جتوار قرح هفوج يـف    تعرطَاصفَ افجالر لُبج اهد ماذا 
  انُرينِ منه تشمتفَ رىالثَّ نـع     لهـبكَي داًيـقَ رأى نيـح ثار هل
  )٣(انُدجوو اسسإح من املزامريِ     هلُسأر نِكاللح عفدنـم يلُنـالو 

فهو يطرح سؤاالً عن ثورة وجيشان جبل الرجاف، مث يترك فجوة وفراغا لينتقـل إىل حـديث        
آخر.مما يشعرك بأن مثة فرضاً آخر يف تفسري الثورة قد أضمره.وقد يقول قائل رمبا أراد أن يتيح لقارئه 

لكن هذا الفرض ال يثبت للنقاش العلمي اجلاد، خاصة وأن مجاعاً مهووس  فرصة التخمني واالستنتاج،
  باستقصاء املعىن من مجيع أقطاره.

    وإىل جوار أسلوب االستفهام جند النداء، مثل ندائه لوطنه:           
    فيا وطين سلمـُـن         غدا تقِّحق مرِشق ٤( لِاألم(  

   اءاته ابتهاالت املتصوفة:وأحياناً تشبه ند           
يا جباالً زاحمت مسرجومى الن  سوف ال يمتطَ درفي لذراك   

  )٥(اكنس ينيع ميُأل ال وفــس  يمهِالب لَياللَّ رمغـي احاًبص يا  
  اجلملة االعتراضية:       

غريها يف جالء املعىن وإبراز  املقصد.واحلق أـا   تلعب اجلملة االعتراضية دوراً ال يقل أمهية عن        
تتجاوز الدالالت اليت حددها النحاة، من دعاء واسترحام وغريه.فأحياناً يكون عليها املعول األكرب يف 

  دفع املعاين املتومهة وإحالل املعاين املقصودة حملها :

                                                                                                                                                           
  .٦٧ص،املصدر نفسه -١
  .٢٢ص ،املصدر نفسه -٢
  .٤٠ص،املصدر نفسه -٣
  .٢٠ص،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -٤
 .١٠٦ص،املصدر نفسه -٥
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  ١ اريـَالغ رثؤت ةيانِسا بإنيـْحـَوت      ارقٍلطَ ىدأن -اللِاإلقْ على -تنوكُ        
فهو إذ يصف أباه بالكرم واجلود، فإنه ال ينسى أن يكسبه خصوصية ومتيز، فالكرم مع اليسـار        

 -لعمـري  -غريه مع اإلقالل واحلاجة.فأبوه ال جيود مبا فاض عنده، بل مبا هو يف حاجة إليه، وتلـك  
    غاية اجلود والكرم، يقول مجاع:

   ربيت شعبك - والزعيم ملِّعم-   ليخوض حرغَ مِلْالظُّ بير مر٢( عِو(  
   ففي قوله "الزعيم معلم" إفادة بأن املهدي مل يكن حمارباً فحسب، بل كان معلماً.ومنه أيضا قوله:      

  )٣( يبِحر -مِهوالْنَ م -يف واد افطَ  رٍــاعيا شـس بدنــلي هـَّإن
  وقد يتخذ من أسلوب النداء مجلة معترضة:     

   نعتأيب - ك- دار تهافُطَّخ الرىد     كَونت نبعٍلمن سعادهات عم٤ ار  
فقد فصل بني الفعل والفاعل بالنداء احملذوف األداة تعبرياً عن تعلقه به، وارتباطه وقربه منه.ومنـه      

   أيضا:
  )٥( ىركْس سِفْالن ابعش تكَتر    ةٌعور - فارِضا قَي - كلَ

  ونالحظ أنه يبقي على أداة النداء ليحافظ على احلدود الفاصلة بينه وبني من يصف.      
ويفيد من اسم اإلشارة يف"حتديد املراد حتديداً ظاهراً ومتييزه متييزاً كاشفاً وهذا التحديد قد يكـون       

   مثل:)، ٦(اً لهمقصداً مهم
       يصم القَ هذا يلُلْصيد سمويف األغاللِ    يع وجانِدي و٧( يرِكْف(  

ونالحظ أن اسم اإلشارة قد منح املشار إليه خصوصية وأكسبه متيـزاً مبـا سـلّطه عليـه مـن         
  ضوء.ويشارك "البدل"اسم اإلشارة دوره يف تبليغ املعىن للمتلقي بأيسر سبيل:

 حسوت ّاَءقَالش ياا احلَقَش  ة وجانبت بعكد دناي البش٨(ر(  
                                                             

  .٩٣ص ،املصدر نفسه -١
  .٧٩ص ،املصدر نفسه -٢
  .٤٨ص،املصدر نفسه -٣
  .٨٢ص،املصدر نفسه -٤
  .١١١ص،املصدر نفسه -٥
  .٢٠٠، صخصائص التراكيب،حممد أبو موسى -٦
 .٨٧ص  ،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -٧
  .٨٥ص، نفسه املصدر  -٨
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   التنكري    
 قصيدته ذلك على شاهد خري ة، ولعلسلوبياأل ياتهتقن أبرز من التأخري ماحقه تقدميو التنكري يعد        

  :فيها يقول اليت"  القضبان وراء من صوت"
 طَ يعِرِـُامل بِطْاخلَ ىلَعويت صيرِد  وبحت فلم يفد صمتي وىكرِذ  

  رِحـب جـُل يف رةـْطقَ بِاكسـك   يـتوص وبذُي األثريِ جِجـُل يـوف
  دجلَ ىـيـِوأيام يل   يرِـمع أساةَا مهمظْن فيؤل  ولٌـصــي فُـ

 أشاهد مـصرعــي حناًي ـُت   ناًــيوحينلُايِخ ا أشبـْقَ اح   ريبِـ
الصِـَاخل وأحالم ـــتشويطويها   اـــآن ع لِّكُ يف دىالر ـــسرِت  

حال اةٌي ياةَـَح اــــــ ـكْلَوـَب  نقذْـَج ةُيوة وطَحام ع١ يرِم  
 القارئ مينح الذي"نالقضبا وراء من توص"  اعنواهو،  القصيدة على نالحظه ما ولأ إن            
 صـوت "أو"ثائر صوت"تقول كأن،الفرضيات من وحشدا،االحتمال من وسعة ،الداللة من فيضاً
 يف أن املهـم .الفاعل احلي الوجود إىل - الصوت أعين - اللفظ يشري كما،" صامد صوت"أو"حي
 تضـاعيف  خالل من -بعد فيما -وجودها عن لتفصح بعيدا الذات تتوارى الفرضيات هذه كل

                                                                                                                    )واــرور اجلــار(الفضــلة تقــدمي عليــه ويغلب،التقــدمي أســلوب أمــا.األبيــات هــذه
 طويـت  ملريـع ا اخلطب على"و"صويت يذوب األثري جلج يف"قوله مثل)والفاعل الفعل(العمدة على

 .سوامها دون والعذاب األمل بؤريت حول الشاعر متركز فيعكس "صدري
 فرصة الواعي للقارئ يتيحان التأخري ماحقه وتقدمي التنكري أسلويب فإن شيء من يكن ومهما           

 الشـاعر  صورة جالء يف يرى الثاين ويف،األصوات من جمموعة يتخيل األول ففي،والرؤية التخيل
  .وعذابا أذى اميس وهو

  وأحيانا يكتفي بالتنكري وحده ومنه: 
  )٢( اهلَبقْـتسم دشنـت تبثَو  اهلَ دـواْ جدللم ةٌمأُ

       ورِسفْني من حديث خاللَّكُ  دــا غَمنلَ تـأثْ ههالَم  
دائرة فسح إذ أمهم يف تبليغ املعىن للمتلقي. رالتنكري يف قوله" أمة للمجد"وحذفه للمبتدأ (هي)دوف      

" أمة عظيمة للمجد" أو" أمة خالدة " أو" أمـة   إذ ميكن أن يكون مقصده فرض وفرصة لالحتمال،لل

                                                             
  .٨٧ص،املصدر نفسه -١
  .٣٥ص،املصدر نفسه -٢
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هي"أو رمبـا   "االستغناء عن الضمري" أمة كذلك قاده التركيز على لفظة "وكله مما حيتمله املعىن، " أبية

  .      ألمة"دون سواهاإىل كلمة "ا القارئأراد أن يصرف 
وقد يفيد من التقدمي والتأخري يف صياغة اجلملة وفق مقتضيات شعوره وإحساسه ال كما يقتضي        

  الترتيب املنطقي، كأن يقدم الفضلة "اجلار وارور"على العمدة"الفعل والفاعل":
آنست فقَ يكدةًاس  وملسإشراقاً ت فَو١(ان(  

ونظريف ت عينياقاًـفَ                   آ ك وأسراراً ومعىن 
سرعة للوصول وبلوغاً للمراد.ويتكئ على اجلملـة الشـرطية   "عينيك يففهو يقدم ما حقه أن يتأخر " 

  ويفجر طاقاا اإلبداعية: 
 جو تسلَمطَرِمِ ـإنْ تضم ي يف لَظَـىود  

ـْنـي سن عــوتراءى بي                        دمِـَراب العـــي
ـْوق اَأللَمِ    ودعـتنِـي الروح أنْ أســمــو فَ

  )٢(النغمِ علْيا مــنه وكانت الشـعر عـادنِي
ونالحظ تعليقه جلواب الشرط وجعله يف البيت الرابع.وأكرب الظن أن اجلملة الشرطية هنا تترك لـه     

  بداخله من جهة، واستفراغ املعىن كله من جهة ثانية.   حرية التعبري عما
وهو "وقوع لفظتني مبعىن واحد، أو متقاربني يف مجلـة واحـدة أو بيـت واحـد     ، الترادفأما    

، فله قيمة فنية عالية يفيد منها الشاعر والناثر، فعن طريقه يستطيع التعـبري  )٣(متجاورتني أو منفصلتني"
طيع أن يرسم للماهية الواحدة باألطياف والظالل صوراً ذهنية متعددة تغنيناً عما يف نفسه، كما أنه يست

  ::ومنه، )٤"(باللفظة الواحدة عن عبارات مطولة حندد ا املقصود
  امرها ضبِـِانويف ج وبلُقُ   
  وقوله:     

                وشق بالسفنيِ البحر فَرمى      

  فُيوق ـَالنار قْوداً واند٥(االع( 
 
 مابِ  اليهيمٍ مظبٍ عكو٦(يف م(  

                                                             
  .١٠٢ص،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -١
  .١٩-١٨ص املصدر نفسه، -٢
 .٦٦، صإبداع الداللة يف الشعر اجلاهلي،د العبدحمم -٣
  .۵۸ص،فلسفة اللغة العربيةعثمان أمني، -٤
  .٢٥ص  ،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -٥
  .٧١،ص املصدر نفسه -٦
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رأي خمالف،"إذ ترى أن الترادف بقية من تقاليد الشعر  -رمحها اهللا رمحة واسعة -ولنازك املالئكة      

يف عصور الفترة املظلمة، وأن استعماله يف الشعر يضعف التعبري مبا يلف حوله من صنعة ظاهريـة، ال  
، واحلق أن ليس الترادف كله عيباً فأحياناً، بل أحياناً كثرية، يلعب دوراً مهماً )١(هلا وال ضرورة" معىن

  يف تأكيد املعىن وترسيخه.ولعل الشواهد السابقة تؤكد صدق ما نقول.  
 -فتتجاوز الدور النحوي احملدد إىل أفق ملئ بالداللة واملقاصد، فحشد ضمري اجلمـع   الضمائروأما    

يدل على تواري الذات وتواضعها خلف عباءة اجلماعة، يف مقابل ذلك جند يف ضـمري األنـا    -مثالً
أدوار، منها اجلمايل والنفسي  -وفق هذا التصور -تضخيماً للذات وإعالناً حلضورها القوي.فللضمائر

  إىل جوار النحوي:                        
ـَمتد غَيرِي إىل نـــفِْسي مـن أنا   )٢( وجودي يـ

ـِيـوح أفْراحي األكْوانُ هذه شـاركَـــتنِي           زن
ـِّي نشوة ـــنـم العاملُ يحتِسي ائيـهن فــي                 دن

              قمني أرت فَألْقَى اــالدمسـِب ـْغُص كُلِّ يف يـ   نِـ
ـْلَ وإذا ـُز لَـونا اسـاإلحسـ مـأظ ـِي نُاحلـ نم 

ــشاع نفِْسي من وبحرى شسكُلِّ يف و نكَو  
وينتقل يف أبياته من تواضع مل جيلب إليه سوى ازدراء احمليطني إىل تضخيم األنا لدرجة تشعرك بأنه      

  غدا مركزا للكون وقطبا لفلكه الدوار.وأحيانا يتكئ على السرد والقص :
 ظُين العسف ثُورِيا اننصيلَ واِهللا فال     ااعن جِيد انص٣(اياع(  

وال يوهي عزــائمنا ولكن   زِييد زِعيـُاحل ةَمر ـانعافاَد  
 ذُسنأخ قَّـحنا مهما تالَعاو   ـَصوإن نبوا املدافع والقاالع  
  ااعضفلن ي وهعيض موإن ه  ىفَخي فليس وهمتكَ مه وإنْ 

  ااعشم اًنجا سنضأر ريصو  انجس ارِرلألح دأعى فَغطَ
هما سجنان يتقَفان معنى  ويختفَلان ضقَياً واتسااع  

                                                             
  .١٨٣ص،الصومعة والشرفة احلمراءنازك املالئكة، -١
  .١٩-١٨ص ،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -٢
 .٢٥ص، نفسه املصدر -٣
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 تـه، آلياته وأدواته يف حتقيق مآربه وغايا - جبالء -وتصور األبيات املشروع االستعماري، وتوضح    

و(البطـل)يف آن  )القاص أو الراوي( يروجماع يقوم بدفوأدوات املواجهة عنده. همكما تبني موقفه من
 كأن يستخدم ضمري  اجلمع الغائب"هم"تعبرياً عن املستعمر،،ويوظف الضمائر ألداء الشخصيات.واحد

(أنا)إىل التعـبري  عدل عـن التعـبري الـذايت    ذلكوضمري اجلمع احلاضر(نا)يف التعبري عن بين وطنه.ك
اجلماعي(حنن)فضال عن استخدام أفعال املضارعة "سنأخذ" للدميومة واالسـتمرار وعلينـا أال نغفـل    

"حبر الوافر"املناسـبة  واملوسـيقى ،"اتلبة من معجم الثورة واالنفعال اندالع وقد، نار، األلفاظ"ضرام،
  .الغضبحالة إلظهار 

   "، مثل:"باملونولوج الداخليو ما يعرف عند املعاصرينومما يرتبط بالسرد حوار الذات، أ     
أملي وهبت ـلاحلَ يكُو ةَ  اينيف ت سملْاأل نِج   
  مراهلَ ضأر هذهـَف تـ  غـلَب دقَ كاحنج قبِأطْ
قْلَّحـِـب تي متهاداي  وـبدت ــذا احلَــؤى هررم  

وأراك ترِجي يف الشرِ       وع وـتـستحيل إىل نغ١(م(  
ونعيب عليه زهده يف هذه التقنية األسلوبية الرائعة، ولو بسطها يف شعره لكان خرياً كثرياً.وقـد         

    يقطع الكالم قبل إمتامه ليمنح قارئه فرصة إلعمال ذهنه، وكد خاطره:
  )٢( انْيب تمالص نمو... يأن ريغَ  ا قاحلَ عطَس ضٍأر لُّكُ   

  وقوله:  
  )٣... (يلِّعلَفَ نادعب الَطَ أن بعد    يلصول اِءفَالص اعةَي سعارجِ    

هو اجلسارة اللغوية، فإىل جوار ما ورثه عن أجداده مـن  لعل أصدق وصف ننعت به شاعرنا،        
رباطة اجلأش وجرأة القلب ضم إليهما جسارة جعلته قادراً على اختراق األنسـاق اللغويـة املألوفـة    

اجلاهزة، بل والعبارات احملفوظة يف ذاكرة كل شاعر.ويبدو يل أن اطالعه علـى   توجماوزة األكليشيها
ء أبوللو، قد قوى عزميته إن مل يكن أعاره جناحاً ليطري يف األفق اللغـوي  ما خلفه املهجريون أو شعرا

    وقد عرب عن هذا بنفسه:،الرحيب
  )١(اهوديقُ مطْح اِءرعالش ةُالَسرِو  ةٌقَالَطَ اةُواحلي اًيقَلحييا طَ     

                                                             
  ٦٥ص،املصدر نفسه -١
 ٩٦ص،املصدر نفسه -٢
 ١٢٥ص، نفسه املصدر -٣
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" "حلـد العـدم" "زورق   واحلق أن ديوانه حيتجن تعبريات رامزة كثرية، منها "فاجر اإلحساس       

الذكريات" "طينة األسى" "سراب العدم" "شطآن املىن" "املوت األمحر".كذلك يعكس ديوانـه ثقافـة   
    فلسفية، أو مبعىن أدق، اطالعا عاما على مبادئ الفلسفة واملنطق  كحديثه املستمر عن "الكمون" :

  )٢(ابِقَالثِّ ودع فلْخ ارِكالن قِ  رالش حِانِوج يف مزالع نمكَ 
  وقوله:    

  ٣اننالد يف اًنامكَ رِكْكالس ةَح  فْـالن نضتحت ريِبِالع ؤوسكُ 
واحلق أن القائلني بالكمون(املعتزلة) لن جيدوا شواهد تصلح لتبسيط نظريتهم كأقوال مجـاع  

 -والوجود -سراب العدم -العدم حلد -املارة ذكرها.ومن ألفاظ املناطقة اليت وردت يف شعره" العدم 
وعلة الوجود"وأغلب الظن أنه اطلع على الفلسفة واملنطق إبان دراسته يف كلية دار العلوم.ومما يؤخـذ  
عليه ميله لأللفاظ القاموسية اليت تضطر القارئ التمـاس املعـاجم حبثـاً عـن معانيهـا وكشـفاً       

مللل ورمبا يصرفه يف آخر األمر إىل ترك الـنص،  لدالالا.فاالرتداد املتكرر للمعاجم يصيب القارئ با
واالستعاضة عنه بشيء آخر.فاأللفاظ القاموسية تصنع حجاباً صفيقاً بني القارئ والنص، بل"تعرقـل  
اهلزة النفسية اليت حيدثها الشعر اجلميل،كما أا تفقد ما متنحه احلياة من حرارة وحيوية ولذلك تـأيت  

، ومنـها"نثَّ،تكلؤها، الشـت،يرأم،   )٤(قعة ميتـة يف جسـد حـي "   جامدة عرب القصيدة،وكأا ب
   أشتار".وتقوده بساطته التعبريية إىل درك النثرية والفجاجة التعبريية، مثل قوله:

  اْءــبنوال اساتريف الد  انولَقُع طْلِّسن إنْ   
 ننسيـالت ةَلَّاحلُ ج       يـتطَّغا الع ـى٥(اْءر(  

    وقوله:
حذاب النلُي جقَ لو ةًنشعان     عنه املُ لَّظستعا رِمكُملَن٦(ود(  

                                                                                                                                                           
 ٦١ص ، املصدر نفسه  -١
  ٧٤ص ،املصدر نفسه -٢
  ١١٨ص ،املصدر نفسه -٣
  .١٧٦ص ،الصومعة والشرفة احلمراءنازك املالئكة، -٤
 .١٢٤ص،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -٥
 .١٠٥ص املصدر نفسه، -٦
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فاألبيات تتحدث عن النيل، ولكنها ال تقول شيئاً ذا بال، وعبارة "حبذا النيل جنـة" جـاهزة ال        

قولـه   فضالً عـن العنـت الـذي نشـعره يف     -وإن كانت تصلح شاهداً لدرس حنوي -روح فيها 
"قشعنا".وأحياناً تضطرب يده فتسقط قيثارة الشعر منها، فيفجؤك بتجاوزات لغوية، مثـل اسـتخدام   

   كلمة الساكر بدالً من السكران يف قوله:
قَّأحفَ اً أراكوِأري الشوع  ر وأسبيف ح نشوة الس١(رِاك(  

جاءت صافية نقية  -آخذ السابقة على الرغم من امل -ومهما يكن من األمر فإن لغة شاعرنا 
مالئمة للمواقف املعرب عنها،كما متيز أسلوبه بالتنوع وأفاد من طاقات اللغة، بل فجر  ،ملتزمة بالقواعد

ذوق وروح عصره.وقبل أن نغادر هذا احملور علينا أن ننبه إيل أن شاعرنا مل  ىبعض كامنها، كما جار
فكان الشعراء حاضـرين بقـوة يف شـعره.واحلق أن    ،قدماء ينظم فنه مبنأى عن املاضي الذي شاده ال

االحتذاء يتجاوز استعارة صورة أو تضمني بيت مما يؤكد وعيه بالتراث وبطبيعة السياق التارخيي الذي 
أجنز فيه.لذلك كان استدعاؤه له عن دراية ووعي تامني.وحنن النطلق القول على عواهنه، بل منلك أدلة 

  بائيته: -العتداء الثالثي الغاشم على مصر احملروسةعقب ا –منها. فقد نظم 
  )٢(بِسوالن يخِارِوالت قاحلَ ةُجيشو      بٍهلَ نم يرِصيا م كرِدصما بِيـِب

  على غرار بائية أيب متام:
السيف أصدق أنمن الكُ اًءبـف       بِتي حداحلَ هد بني اجلواللَ د٣(بِع(  

ألنه أحس أن السياق التارخيي الذي كتب فيه أبو متام ال خيتلف عنده كثريا، فكالمها كتب قصيدته     
موقـف   الشاعران ميثل كذلك عقب اعتداء غاشم "مصر احملروسة عند مجاع"و"عمورية عند أيب متام"،

، وحمركاً للقاعدة الشـعبية،  املثقفني من العدوان على األمة اإلسالمية.ويف كلٍ كان الرد حامساً ومؤثراً
إىل بعـض   -بسـرعة  -وحمفزاً للمجاهدين يف سبيل اهللا.وقبل أن نطوي هذه الصفحة علينا أن نشـري 

    األصوات القدمية يف شعر مجاع، فقوله:
طَتالعيونُين الع وال تفَ  اينرشي غَصخيرته نِسني ع٤(يرِم(  

  فيه نظر إىل قول املتنيب: 

                                                             
  .٦٢ص، نفسه املصدر -١
 .٥٥ص ،صدر نفسهامل -٢
  وما بعدها. ٤٠ص،١ج،ديوانهو متام،أب -٣
  .٨٧ص،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -٤
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  )١(ينِراك مل تاطبيت إيخلوال م  لٌجوالً أنين رحي نمسجِبِى فَكَ
  وقوله:       

ـَى لكَإال ححن بيعِالر وسـحرعن أو كان   هسحر احلياة مرجِتام  
ظَأنا ما نمت الشعر قَيوم لمكُائ     لكنا طَميب طَرى فَغلَّكَت٢ا(م(  
  حتري:   مسلوخ من قول الب

أتاك الرلْالطَّ بيعق يخالُت ضاًكَاح  ماحلُ ننِس حى كاد أنْت ي٣ما(لَّكَت(  
ومهما يكن من أمر فإن استقراء مجاع لتراث السابقني واملعاصرين كان رافداً لشعره، إذ غذاه بـروح  

  املاضي وألق احلاضر، فخرج تام اخللق، مكتمل التكوين.
  احملور الثاين

  ملعجم الشعريا
املعجم الشعري "هو قائمة من الكلمات املنعزلة اليت تتردد بنسب خمتلفة أثناء نص معـني، كلمـا       

ترددت بعض الكلمات بنفسها أو مبرادفها أو بتركيب يؤدي معناها كونت حقالً أو حقوالً دالليـة،  
مرشـدنا إىل تلـك اهلويـة هـو     فإذا وجدنا نصاً بني أيدينا ومل نستطع حتديد هويته بادي األمر فإن 

سننهض يف هذا احملور على دراسة املعجم الشعري انطالقاً من التكرار التراكمي لأللفـاظ،  )٤(املعجم"
فاألديب إذ يكرر ألفاظاً ذات جذر لغوي واحد فإنه يفصح من طرف خفي أو جلي عمـا جيـول يف   

طريق مهيع للوصـول إىل كنـه    -نإذ -خاطره، أو يدور يف خياله، أو يتمركز يف شعوره. فاملعجم 
  الشاعر مهما حاول التعمية أو التواري.

 أوالً: األصوات
)١جدول (  

  األفعال املعربة عن الصوت  األصوات الطبيعية  األصوات املصنوعة
  صوت القيثارة -صوت املزمار
  صوت الزجاج -صوت الدف

  الريح -اهلزمي 
  احلمام  -اهلديل 

  شدا    -حلن
  عزف -غىن

                                                             
  .٣ص،العرف الطيب يف شرح ديوان أيب الطيب،املتنيب -١
  .٤٢ص،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس -٢
  .١٢٤ص،١،جديوانه،البحتري -٣
 ٥٨ص،)صحتليل اخلطاب الشعري (إستراتيجية التنا،حممد مفتاح -٤



 ١٢٠ ايد حممد حمجوب حممد عبد ...شعر إدريس  مجاع يف تشكيلُ اللُّغة وبِناُء اُألسلُوب

 
  صوت املدفع -صوت األكواب
صــوت الســيف  -صــوت الــوتر

صـوت   -لطبـل صوت ا -"الصليل"
  االشتباك (رمح وسيف)

  الطيور -التغريد
  املاء -اخلرير 
  احلصان -الصهيل

  رنّ   -صوت
صاح -ضج  

  صاخ -أطرب 

  
ويعكس اجلدول أعاله ولع مجاع الشديد باألصوات قوية كانت أو مهموسة وبأدواا طبيعية 

ة.فجماع وإن كان غائباً عن دنيا البشر وعواملهم فإنه كان واعياً لعامل األصوات، بل كانت أو مصنوع
منجذباً إليه ومتتبعاً له لدرجة نسي فيها ذاته واملآل الذي تقوده إليه.فأصوات الطبيعة أو غريها هي من 

 -إذاً-من الطبيعي فرجت بالبله، وأزاحت كدره، وأراحته من عنت التفكري بالعامل املادي احمليط به، ف
  أن تأخذ طريقها إىل شعره، بل تفصح عن وجودها بقوة وعنف.

  ثانياً: السجن واحلرية
)٢جدول (  

  الديوان  ألفاظ السجن واحلرية ومترادفاا
  فال ذل وال قيد، نعيش أحرارا 

  إا حرية دافقة، إنه حر وحريته، فشجا حرا، حياة حرة
  سجنا مشاعا، سجنانعزمية احلر، فاعد لألحرار، سجنا، 

  صيحة احلر، تتداعى هلا السجون
  يطرب كل حر، فك القيد،قيوده وإساره

  أنت حر فامش حرا، قيدك أشالء
  أفسحوا حلريتكم، برزت حريتنا، وإىل حرية أفضت بنا

  يا حر تقدم، أنا حر، حرري األغالل
  أشرقت حرييت، أصن حرييت

  محلته يد حر، فيا وطن األحرار
  لعيش يف حريةسىن التحرير، ا

  يصم القيد مسعي،ويف األغالل وجداين
  حتيا يف دمي عزمات حر

  ٢١ص 
  ٢٣ص 
  ٢٥ص 
  ٢٦ص 
  ٢٧ص 
  ٣٠ص 
  ٣٢ص 
  ٣٧ص 
  ٤٨ص 
  ٧٧ص 
  ٧٩ص 
  ٨٧ص 
  ٨٨ص 
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  الراسف يف أصفاده،هوان القيد

  أنا من حقي احلياة طليقاً
  ١١٩ص 
  ١٢٤ص 

  
بقيد السجن  -ممن حوله -شك أنه مسع عاش مجاع حقبة ذاق فيها وطنه مرارة االستعمار، وال       

وطنية.ويأيت شبابه فريى القيـد   ١وضيق احملبس، أو رمبا رآه مشهداً أمام ناظريه، السيما وأسرته ملكية
جهرة وحيسه شعوراً.فالوطن مكبل أمامه بقيد املستعمرين، والفقر قيد آخر يكبل طموحه وحيول دون 

خر ذهابه إىل مصر حتقيقاً حللمه األحادي.ومهما يكن من شيء التحاقه باملدرسة الوسطى زمناً، بل يؤ
فالقيد "املستعمر" وإن كان وراء كثري من إخفاقاته يف احلياة لكنه مل حيرم نفسه املهطعة للعال من الثورة 
والتمرد حتقيقاً لغاياا املبتغاة.ولعل هذا ما يفسر لنا شيوع مفردات احلرية والثورة إىل جوار مفـردات  

  سجن والقيد.ال
  ثالثاً: الطبيعة:

)٣جدول (  
  الطبيعة الوحشية  الطبيعة األليفة

 -اجلـدول  –اخلمائـل   -:الروضالروضيات
  املروج. -العش -األوراق -الزهرة -الغدير

  اخلرير.  -املطر -:الغيمملائياتا
-الـوادي  -النجد -:السهللسهول واألوديةا

  الرمل. -الروايب -اهلضاب-الثرى-اآلكام

-املوج اهلادر-الرياح -السيول
-الشـوك  -الغـاب -الفيضان
-اجلنـادل -اجلبل -الصحراء

  الرعد.-اإلعصار-البحر-البيد

  
  األلوان  األطيار  األزهار  الفصول واألزمنة

-اخلريـف -الربيع
 -الشـتاء -الصيف
  الصبح. -الفجر

  الزنبق
  الرحيان

  البنفسج

  البلبل
  العندليب

  النسر -البوم

  األزرق-األمحر
اللـون  -صفراأل-األخضر
  اللون املشرق -الباهت

يترقرق وغصن مييد من ماء املتربجة،  لتغين مبفاتنهامياال لالطبيعة وب شغوفابطبعه  إذا كان اإلنسان     
 يكن بغريـب  .ملالنقي الوجدان،الدقيق الشعور،بالشاعر املرهف احلس -إذا-فما بالك ،وطري يصدح

                                                             
  اب.لَّدبلعقبيلة اكان أجداده ملوكا ل -١
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به  تفإذا حزبه أمر أو اشتد،يعة أما رءوماً وصدراً حنوناعن شاعرنا "إدريس مجاع "أن يتخذ من الطب

املثقـل   هإنه ال يكاد جيد مالذا آمنا خلاطر.نصدرها احلنوو الدافئ غلواء احلياة فر إليها يطلب حضنها
  ولكاهله الـمعــنى إال يف رحاا وبني جنباا.فمن الطبيعي إذاً أن يكون حضورها قوياً يف شعره.

  الدمرابعاً: 
)٤جدول (  

  الديوان  ألفاظ الدم
  من دمي أسكب يف األحلان روحاً عطره

  عندما تصحو احلياة يف دمائي
  دمي عزمي، وحب يف دمي جيري

  الدم= العارما الذي جينيه من بركة دم                    
  الدم= التضحيةدمنا قد جرى                               

  ، والذي سال الدم من أجلهبدماء وكفاح برزت حريتنا
  الدم = اهلزميةيرجع الغازي بسخط ودم                     
  الدم = احلريةنظر املظفر للدماء                            

  أنا حر ودمائي من محاس يتضطرم
  بدمائي أشرقت حرييت

  فالذي يبذله من طاقة مستحيل لدمار ودماء
  هذا الدم الفائر

   دمهم، حياض دم املستشهدينرسب التاريخ يف
  جمرى دم واحد،جرى يف دمائي، فاذكر دمي

  دماؤك جتري بطولة
  وحتيا يف دمي عزمات حر

  قطرة دم الضحايا، ل الدماء
  حياض الدماء، رشاش الدم، الدماء، دماً ومهياً

  ١٧ص 
  ١٨ص 
  ٢٠ص 
  ٢٢ص 
  ٢٨ص 
  ٣٢ص 
  ٣٤ص 
  ٣٦ص 
  ٣٧ص 
  ٤٨ص 
  ٤٩ص 
  ٥٦ص 
  ٥٧ص 
  ٥٩ص 
  ٧٧ص 
  ٨٨ص 
  ٨٩ ص

  ٩١ص 
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ال شك أن نشأة شاعرنا يف قبيلة العبدلَّاب الشهرية قد أتاحت له فرصة طيبة لالستماع من آبائه        

إىل تضحيات أجداده نصرة للحق، وطُلبة لوحدة البالد واستقالهلا.وأغلب الظـن أنـه رأى بعينيـه    
بني بين وطنه واحملتلني.وبعد أن شب عـن  الصغريتني الدماء املهرقة على األرض نتيجة للصراع احملتدم 

الطوق أدرك بوعي تام أن سبيل احلرية وعر وشائك ودونه دماء وتضحيات.اكتظ شعر مجاع بلفـظ  
الدم بِداللتيه احلقيقية واازية، فمن األوىل"حياض الدماء، رشاش الدم"ومن الثانية قوله:يرجع الغـازي  

ظفر للدماء" أي احلرية".وعلى هذه الشاكلة مضت كلمة "الـدم"  بسخط ودم "أي زمية"وقوله:نظر امل
  تتناوح بني احلقيقة وااز.                                    

  خامساً: ألفاظ اخللود والبقاء :
)٥جدول (  
  الديوان  ألفاظ اخللود والبقاء

  سر اخللود
  حلناً خالداً

  يف الفكر حياة وخلود
  خملد لتحيا خالدا، ذكرى خملدا، القرون

  واملصلحون هم احلياة، أحيوا بذكرى خالد
  وما زلت حتيا، فضلك أبقى

  فاندفعوا هذا طريق اخللود،ترف خالدة الذكر

  ١٨ص 
  ٢٣ص 
  ٣٧ص 
  ٧٧ص 
  ٧٩ص 
  ٨٣ص 
٩٩-٩٥  

تعد فكرة البقاء واخللود أحد األفكار املتكررة يف شعر صاحبنا، واحلق أـا ليسـت طارئـة أو          
ال  -لألسف الشـديد  -تطورة، وأغلب الظن أا مرت مبراحل متعددة، ولكننا حلظية، بل هي فكرة م

نستطيع أن جنزم بتمسكه ا، أو بانصرافه عنها، فديوانه الذي بني أيدينا ال ميثل شعره كله، وبالتايل ال 
نستطيع أن نصل إىل رأي قاطع، أو تصور جازم.لكن هذا ال مينع مـن الوقـوف عنـدها وحماولـة     

يغلب على الظن أن فكرة البقاء واخللود مرت بثالث مراحل أو هلا ثالثة تصـورات كمـا   تفسريها.
  يفصح عن ذلك شعره.

  الزمن املاضي / أو خلود اآلباء واألجداد:
يؤمن مجاع بأن آباءه وأجداده خالدون مبا اصطنعوه من جمد، ومبا خلفوه من قـيم ومثـل   

   املانجلُك قائالً:وفعال، فها هو خياطب جده األكرب الشيخ عجيب 
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  أرلَ اداملَ كونَاض مجلَ  ناـوإن اًدنحيا لتـَـحيا خـالاًد وـمـمجاد   
وِديك يخِارِيف الت مجُأل دـمة  تصاعد يف األجيكْال ذاًر ـملَّخاد  
مداؤك الِطَيف األب ترِجةًولَطُي ب  وروحك ـتحيف القُ ايرون ـملَّـخ١ اد 
ليس زمناً أو حدثاً ذوى أو ذهب أدراج الريح، بل هو حاضـر وراسـخ    -عنده -فاملاضي           

ومستمر، حاضر يف روح األجداد اليت تطوف به، وراسخ يف فعاهلم ايـدة، ومسـتمر يف األجيـال    
  املتعاقبة.

  الشعر اخلالد (الباقي)
يبقـى   -أيضاً -جداد خيلدون حبسن فعلهم ومجيل صنعهم، فإن الشعر احلقيقي إذا كان األ           

وخيلد إن توفرت له عناصر البقاء وأدوات الدميومة واالستمرار، ومنها، الشـعور الصـادق واحلـس    
املرهف والوجدان النقي الصايف، والرؤية اليت تك حجاب احلاضر لتقرأ من ورائه املسـتقبل، يقـول   

    مجاع:
ـِلاخد الشرِع ما تثَّوق سِـ  فْـبالن ومـال دذُجـف وري األع٢(اقِـم(  

وهو ابن احليوال اةممل ي سـَنـ        ـْحح لُخوداً لـْنصعأو ةاقِـَبط  
ويتفرع من التصورين السابقني تصور ثالث، تصور يأخذ من اآلباء قيمهم وعناصر خلودهم ومن      

الشعر أدوات بقائه، أو ما ميكن أن نسميه بالذات الشاعرة اخلالدة، فذاته امتداد ألجـداده، وشـعره   
استمرار ملا خلد من الشعر، وأكرب الظن أن رؤيته ألصدقائه وهم يتساقطون واحداً تلو اآلخر وشعوره 

وحدها من يبقى، وهـي  برداءة احلاضر وقتامة املستقبل هو من قاده إىل اإلميان بالذات الشاعرة، فهي 
    وحدها من يقف يف مواجهة املوت، بل واالنتصار عليه، يقول مجاع:

  )٣(افرصان رِييف غَ تأن راهتس    اهرـــا ننيا أخي كُ نٍسح لُّكُ
  اففَفيه ج دـاحو جرىـر ميغَ  ةاَحيــال رهباً ناخيجري صـوس

 بني جـَبني حنــــاألولي اةُي  وسأحـَي حيـا فيـِاآلخ اة   رِــ
وسأمضي عن صديقي بعد حنِي  وـراين يف اليزمــال اندرِائ  

                                                             
 ويف البيت إيطاء .٧٧،صديوان حلظات باقية،مجاعإدريس  -١
 .٦٧ص،ديوان حلظات باقيةمجاع،إدريس  -٢
  .١٠٧ص،املصدر نفسه -٣
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وال يفهم من حديثنا أن فكرة اخللود عنده منطلقة من أيديولوجية فلسفية، بل هـي تصـور   

تصور قد أراحه كثرياً، بل جعله ينصـرف إىل  قاده إليه الواقع واستقراؤه للحياة، وأكرب الظن أن هذا ال
  الشعر واملاضي(األجداد)فهما طريقاه إىل اخللود.

  اخلامتة
طالع على التـراث الشـعري   الافرصة قد أتاحت له صر ة شاعرنا مبودراس ةإقام ال شك أن        

عصـر  وهو أن لكـل  ،كما نبهته إىل شيء مهم،والوقوف عن كثب على مدارسه وحركاته التجديدية
روحه اليت متيزه ولغته اليت تعرب عنه.ولعل هذا ما يفسر لنا ابتعاده عن التعبريات اجلاهزة واألكليشيهات 

روح العصـر  ذاته وعـن   يف مقابل ميله الواضح إىل اصطناع عالقات لغوية جديدة تعرب عن،التقليدية
  الذي يعيشه.

أداته يف التأكيد واإلحلاح والتلذذ والتعلق  التكرار، فكان اللغوية دواتهتنوعت تقنياته األسلوبية وأ       
الضـمائر يف  والعاطفي، واجلملة االعتراضية يف دفع املعاين املتومهة وإحالل املعاين املقصـودة حملـها،   

تضخيم الذات تارة، ويف التواري خلف اجلماعة تارة أخرى.بينما عمد إىل املونولوج الداخلي يف إبراز 
كذلك مل ختلُ لغته من األلفاظ القاموسية اليت تسمم النص ومتيته، فضـالً عـن    ،ةبعض جوانبه النفسي

  بعض الفجاجة النثرية.
ولعه الشديد باألصوات قوية كانت أو مهموسة، وبأدواا طبيعية كانـت   برهن معجمه الشعري على

 )والطبيعـة  مالـد  -السجن واحلريـة   متركز شعوره ووجدانه حول بؤر الوطن(كما بين  أو مصنوعة
  واخللود.
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  م٢٠١٤.ش/ه١٣٩٢ شتاء، عشر السادس مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  األسطورة ووظائفها يف ديوان عبد الوهاب البيايت
  *خالد عمر يسريدكتور ال

  امللخص
حاً، يتناول البحث األسطورة ووظائفها يف ديوان عبد الوهاب البيايت، ويبين مفهومها لغة واصطال

ويتعرض إىل دوافع األسطورة لدى الشاعر: الدوافع الذاتية وهـي ذات صـلة باهتمامـات الشـاعر      
  والدوافع الفنية، وهي ذات صلة بطبيعة الشعر.

ويتناول أيضا توظيف األسطورة يف شعره، فقد وظَّفها البيايت توظيفا فكريا خلدمة أغراض سياسية 
ن قلق اإلنسان وخوفه ومعاناته،وتوظيفا مجاليا إلغناء الـنص الشـعري فنيـا ،    واجتماعية،وللتعبري ع

وإلبراز أبعاد مجالية فيه ذات صلة بالتكثيف و اإلحياء، و بأسطرة الواقع، وذات صلة بإعادة األسطورة 
  إىل أرضها ثانية.

  اص.توظيف األسطورة، األسطورة والقارئ، التن، مفهوم األسطورةكلمات مفتاحية: 
  

  املقدمة:
يعد البيايت واحدا من الشعراء الرواد الذين ميثِّلون املدرسة الشعرية اجلديدة. لقد غمس روحـه يف  

، وجلأ يف تعبريه عن -مدينة، وإنساناً، وسلطة-قضايا وطنه،وتكون لديه إحساس عميق بزيف احلضارة 
هذا وغريه قادين «ة، واملونولوج، واألسطورة: ذلك إىل وسائل فنية جديدة: القناع، والشخصية التراثي

الشعري اجلديد الذي أعبر به، لقد حاولت أن أوفِّق بني املتناهي والالمتناهي، بـني   إىل إجياد األسلوب
احلاضر وجتاوز احلاضر، وتطلَّب هذا مين معاناة طويلة يف البحث عن األقنعة الفنية، ولقد وجدت هذه 

-وقد أوالها اهتماما كبريا، وراح يتتبعها يف منابعها املتنوعة  ١»والرمز، واألسطورةاألقنعة يف التاريخ، 
حىت أصبحت جزءاً من وعيه الفكري، وبنية راسخة يف نسـيج   -بابلية، ومصرية،وعربية، وغري ذلك

  ٢وعامل يولد من جديد / أسطورة أعيش بني عامل  ميوت   شعره:
  الال أسطورية حىت يف أشعاره اليت ختلو من األسطورة.والقارئ لشعره يلحظ بوضوح ظ

                                                             
  .سوريا ،جامعة تشرينقسم اللغة العربية وآداا، أستاذ مساعد يف  - *

 م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:   م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ
 .٣٦، ص٢، جديوان عبدالوهاب البيايتالبيايت، عبدالوهاب،  ١
  .۳۷۹-۳۷۸، ص۲،جاملرجع السابق ٢
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األسطورة موضوع دخل أدبنا العريب احلديث شعرا ونقدا، وبدأت العناية ا منذ منتصف القـرن  

الشعر العريب ، وقد تناولتها دراسات كثرية كما فعل د. عز الدين إمساعيل يف كتابه "-تقريبا–املاضي 
"األسطورة يف الشـعر العـريب   "، ود. أنس داود يف كتابه نية واملعنويةاملعاصر، قضاياه وظواهره الف

" ود. سـعد الـدين   "األسطورة يف الشعر العريب املعاصـر "، ود. يوسف حالوي  يف كتابه احلديث
" األسطورة والرمز يف الشـعر املعاصـر يف سـورية   كليب يف رسالة أعدها لنيل درجة املاجستري: "

  ملؤلفات إىل األسطورة يف شعر البيايت.وغريها، ومل تتطرق هذه ا
مقالـة يف  أما الدراسات اليت تعرضت لشعره، فنذكر منها دراسة األستاذ طـراد الكبيسـي: "  

" اليت خصصت لدراسة األسطورة يف شعره، واجتهـت اجتاهـاً   األساطري يف شعر عبد الوهاب البيايت
الشـعر العـريب    أسطورة املوت واالنبعاث يفا "تارخيياً وفلسفياً، ودراسة الباحثة ريتا عوض يف كتا

" اليت تناولت فيها أسطورة واحدة فقط هي أسطورة املوت واالنبعـاث يف الشـعر العـريب    احلديث
دير املالك دراسـة  احلديث، وتعرضت الستخدام البيايت هلا، أما دراسة د. حمسن اطيمش يف كتابه  "

" فقد تناولت األسطورة من حيث هي ظاهرة جديدة املعاصر نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي
  يف الشعر العراقي احلديث، وهناك دراسات أخرى.

وتأيت أمهية هذه الدراسة من حيث إنها تناولت األسطورة يف ديوان البيايت، من زوايا خمتلفة، ومن 
ها تعبري عن رأي الباحث يف أمهيا تناولت توظيفه هلا، مثّ إنا حماولـة  حيث إة األسطورة يف ديوانه، إ

  تلقي ضوءاً جديداً ينضم إىل أضواء أخرى سلّطت على شعره وال تزال.
قام البحث على دراسة النص الشعري: قراءة، وحتليال، وتذوقا بغية استجالء توظيف األسـطورة  

رية، والتطور الذي أصـاب  فيه، ومجالياته، واستفاد من املنهج التارخيي حني تتبع أحاديث الشاعر النث
  استخدامه لألسطورة، ومن املنهج النفسي حني استفاد من انعكاس سرية البيايت على شعره.

  تعريف األسطورة:
السطْر، والسطَر: الصف من الكتاب والشجر و النخـل  «يقول صاحب اللسان يف مادة /سطر/: 

نظام هلا، واحدا إسطار، وإسطارة بالكسر،  وحنوها... واألساطري: األباطيل، واألساطري: أحاديث ال
١.»وأُسطورة بالضم. ،وأُسطريةٌ، وأُسطور ،وأُسطري  

وال خيتلف الفريوز آبادي عن متقدالصف من «السطر هو:  ، إذ يرى أنَّ»سطر«ة مه يف شرح ماد
طري ..واألسـا .الشيء كالكتاب والشجر وغريه. مجع أَسطُر وسطُور و أسـطار. جـج أسـاطري...   

                                                             
  .۲۰۰۷، ص۳، ج لسان العربابن منظور،  ١



 ١٢٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
سـطَّر تسـطريا    األحاديث ال نظام هلا مجع إسطار وإسطري بكسرمها وأُسطور وباهلـاء يف الكـل،  

  ١.»...ألَّف.
على معنيني: األول هو الصف من الشيء، وهو املعىن الطبيعي واألويل ملادة عجمان امل انجمع هذي

العجيبة اليت ال نظـام هلـا.    تطور مع مرور الزمن إىل املعىن الثاين، وهو األباطيل واألحاديث –سطر–
قد وضع يف اعتباره  مفهـوم    –ورمبا غريها–التعريف الثاين الذي اتفقت عليه هذه املعاجم  ويعتقد أنَّ

اإلله الواحد يف اإلسالم حينما أراد أن يضع حدا لألسطورة؛ فذكر اآلهلة فيها وتعددها جعل املسلمني 
  مجتها.موا باألباطيل، وجعلهم حيجمون عن تريِس

ووصف ا بـاطال،  و ال يتوافق األساطري باألباطيل أمر ا ومبتكريها الذين مل يريدواطبيعة أصحا
ا متثل مرحلة فكرية يف حياة البشرية، مرحلة يعبر فيها اإلنسان عن عالقته بالعامل، وعن تفسريه ملا مثّ إ

نستطيع أن حنـدد معـىن   «حني قال: وهذا ما ذهب إليه جيمس فرايزر  جيري حوله، وعن رؤيته له.
وثائق عن التفكري اإلنساين، وهو اليـزال يف حالـة   «، وهي »امليثولوجيا بأنها فلسفة اإلنسان البدائي

  ٢».اجلنني
"معجـم  وينظر إليها آخرون على أنها متزج بني الواقع واخليال، وهذا ما ذهب إليه صاحبا كتاب 

قصة خرافية، يسودها اخليال، وتربز فيها قوى الطبيعـة  «"، هي املصطلحات العربية يف اللغة واألدب
. وهذا ما ذهب إليه د.أنـس  ٣»يف صور كائنات حية ذات شخصية ممتازة، وينبين عليها األدب الشعيب

داود، وجبور عبدالنور اللذان ينظران إىل األسطورة على أنها مزج الواقع باخليال ويزيد الرواة فيها مع 
  ٤ور الزمن، فتصبح غنيةً باألخيلة واألحداث والعقد.مر

تروي األسـطورة  «ومن الباحثني من يربز فيها اجلانب الديين مثلما فعل مريسيا إيلياد حني قال:
تارخياً مقدساً، وخترب عن حدث وقع يف الزمن األول زمن "البدايات" العجيب، تذكر كيف خرج واقع 

ل أعمال باهرة قامت ا كائنات خارقة عظيمة سواء كان ذلك الواقع كليـا  ما إىل حيز الوجود بفض

                                                             
  .٤٩ص، ٢، جالقاموس احمليطالفريوز آبادي،  ١
 .٦و٥ص: ترمجة يوسف ثلب الشام، أساطري يف أصل النارفرايزر، جيمس،  ٢
  .٣٢،ص معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبوهبة، جمدي ، وكامل املهندس ،  ٣
  .١٩ص ،األسطورة يف الشعر العريب احلديثداود، أنس ،  ينظر: ٤

 .١٩، صاملعجم األديبعبد النور، جبور، وينظر: 
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مثل: الكون، أو جانبا منه،كأن يكون جزيرة أقام فيها الناس، أو نوعا من النبات، أو سلوكا إنسانيا، 

  ١».أو مؤسسة اجتماعية
ما ليس واقعيا،  مفهوم األسطورة يشمل كل«ومنهم من يويل اهتمامه إىل اجلانب اخليايل فيها: إنَّ

أي كل ما ال يصدقه العقل، فكل قصة تعتمد على أسس غري علمية، ال يكون مثَّة شك يف أنها نتـاج  
  ٢».خليال أسطوري

سرد قصصي ال ميكن إسناده إىل مؤلِّف معين، يتضمن «وينظر إليها يف املصطلح النقدي على أنها 
اد خرافية شعبية ألفَها الناس منذ القدم. مثال ذلك قصص الزير سامل بعض املواد التارخيية إىل جانب مو

، ويريـد  ٤إليها املبدع يف سعيه حنو خلق مدينته الفاضلةيلجأ م الرؤيا على أا وسيلة تدعو .٣»وعنترة
 من خالهلا أن يصل املاضي باحلاضر، فالتراث اإلنساين ضروري، ورمبا البد منه لربط ماضي اإلنسـان 

وبقدر مـا   ة سلسلة متتابعة ومتكاملة من صراع اإلنسان مع احلياة،احلضارة اإلنساني حباضره، ذلك أنَّ
  ننظر إليها على أنها وحدة ال تتجزأ بقدر ما نكون قد جنحنا يف فهمها وسرب أغوارها وجتاوز عقباا.  

املاضي باحلاضر، واألسـطورة   عندما يوصل«ويعمّق هذه النظرة طراد الكبيسي، الذي يرى أنه 
باحلقيقة، والناقص باملثال، وتتألَّف أجزاء الكون يف وحدة الوجود اإلنساين األغـىن، حينئـذ تولـد    

  ٥».املعجزة، إنه جيري بفهم إىل احلياة، عجيب،... مثلما جيري كالم النبيني ودم الشهداء
  دوافع البيايت إىل األسطورة:

 دوافع ذاتية: -أ
النقاد أنَّ غىن عامل البيايت األسطوري واملعريف غري متناه، ويصعب أن نرى له مثـيال يف  يرى بعض 

مثل املعري يف عصره، فهو يضرب يف جذور حضارات عريقة ومتعـددة.   –إال نادراً  -الشعر العريب 
كـبري مـن    وإنه يبدو من أكثر الشعراء العرب التصاقا باألسطورة اليت غدت جزءاً بارزاً يف بناء قسم

النفـي  «، ورمبا كان ملنفاه ولغربته اليت مات فيها دور يف جلوئه إىل األسطورة، فهو يـرى أنَّ  ٦شعره
                                                             

  .١١: ترمجة حبيب كاسوحة، صمالمح من األسطورة، مريسيا، إيلياد ١
 .٢٢٠، صالشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصرزايد، علي عشري ، استدعاء  ٢
  .٣٣، ص معجم املصطلحات األدبية يف اللغة واألدبوهبة، جمدي، وكامل املهندس،  ٣

  .١٩، صيثاألسطورة يف الشعر العريب احلدوينظر: داود، أنس، 
  .٣٢،  صمقالة يف األساطري يف شعر عبد الوهاب البيايتينظر: الكبيسي، طراد،  ٤
  .٥، صاملرجع السابق ٥
 .۳۳، صمقالة يف األساطري يف شعر عبد الوهاب البيايتينظر: الكبيسي، طراد،  ٦
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والغربة إذا ما طال ما األمد قد يلقيان بالفنان يف رحاب أرض خرافية، وقد تستحيل العـودة منـها   

يف املستقبل، وقد صـدقت نبوءتـه؛ ألنَّ   ، وكأنه كان يتحدث عن نفسه ويتنبأ مبا سيحصل هلا ١»أبداً
األسطورة ظلَّت ركنا بارزا يف بنائه الشعري، وقضى حنبه يف الغربة يف دمشـق دون أن حيقـق حلـم    

  العودة إىل وطنه.
معادال موضوعيا ملا عاناه وهـو   –والسيما أساطري املوت واالنبعاث  –ورأى البيايت األسطورة 

ه، والذي احندر من أعماق قرية فقرية حكم عليها بالصمت منذ آالف ولكن الطفل الذي كنت«صغري: 
السنوات... فاحلياة اليت عاشها هذا الطفل كانت أشبه باملوت نفسه، أو بأطالل دارسـة مهجـورة   

ذين ولكنها بال أساطري. كنا نعاين املوت و نتنفَّسه، وكانت املقربة قبالنا، فال مير يوم إالَّ ونرى املوتى ال
يشيعون إىل مثواهم األخري... فاملوت موت اإلنسان واحليوان كان أمرا مألوفا لدينا..لقد كان املـوت  

تعلِّق الباحثة ريتا عوض على تأثري هذه املرحلة على شعر البيـايت قائلـة:    .٢»يتربص بنا يف كل مكان
»ايت يف هذه املرحلة بالرمز واألسطورة أن يوحة وبني التجربـة  استطاع البية اخلاصد بني جتربته الذاتي

اإلنسانية العامة اليت تسكن ال وعيه، وكانت قضيته األساسية هي الفقر ومواجهة املـوت يف الريـف   
  ٣».أشبه باملوت نفسه» البيايت«العراقي حيث عاش طفال، فاحلياة اليت عاشها هذا الطفل 

مالذا له، حيملها مهومه وأحالمه، ويغين عامله الفكري ـا، وراح  لقد وجد البيايت يف األسطورة 
حيوِّل هذا القش والطني املقدس حبركة مـن يـده إىل  هلـب... إىل    «يبحث فيها عن بطل أسطوري 

 -ثورة... بل إنين أحلم وأنا أحبث أن يتحول هذا الزحام اهلائل نفسه إىل هذا البطـل األسـطوري   
ذا اللهب األسطوري والثورة املشتعلة يف داخله، وإحساسه املرير بزيف املدينة وزيـف  . ه٤»التارخيي

  ساكنيها الذين استعاروا أزياء من كل عصر حىت فقدوا شخصيتهم احلقيقية.
ذلك كله دفع شاعرنا إىل البحث عن مدن العشق، واالستعانة باملـدائن األسـطورية وأبطاهلـا    

ة، ولتحميلها أفكاره ومشاعره، أو لتكون بني وسائل عدة تنقلنـا إىل  املعاصر للتخلُّص من زيف مدننا
  عامله الشعري الذي استطاع البيايت من خالله أن يؤثِّر فينا.

  دوافع فنية: –ب
لقد تأثَّر معظم شعرائنا العرب بأمثاهلم من الغربيني، والسيما ت، س، إليوت، الـذين تواصـلوا   

القناع،  –نساين تواصال موسعا وعميقا، فربز يف شعرهم يف صور متعددة شعريا مع التراث الفكري اإل

                                                                                                                                                           
  .١٤٥، و١٤٤، صعاصردير املالك دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املو: اطيمش، حمسن،   
 .٢٣، ص٢، جديوان عبد الوهاب البيايتالبيايت عبد الوهاب،  ١
  .٨٣، و٨٢ص نفس املصدر، ٢
  .١٧٥: صأسطورة املوت واالنبعاث يف الشعر العريب احلديثعوض ، ريتا ،  ٣
  .٥٠، ص٢، جديوان عبدالوهاب البيايتالبيايت، عبدالوهاب،  ٤
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، فحذا شعراؤنا حذوهم بغية إكساب الشعر العـريب احلـديث   -واألسطورة، واملنولوج، وغري ذلك 

املعانـاة  «أبعادا إنسانية ومسات فنية جديدة، ومن هؤالء الشعراء عبدالوهاب البيايت الـذي يـرى أنَّ   
وت والثورة املضادة اليت مشلت العامل، والرحيل املستمر من منفى إىل منفى، وموت الثائر والصمت وامل

العظيم جيفارا... هذا وغريه قادين إىل إجياد األسلوب الشعري اجلديد الذي أعبر به، لقد حاولـت أن  
اضر، وتطلَّب هـذا  أوفِّق بني ما ميوت وما ال ميوت، بني املتناهي والالمتناهي، بني احلاضر وجتاوز احل

مني معاناة طويلة يف البحث عن األقنعة الفنية. ولقد وجـدت هـذه األقنعـة يف التـاريخ والرمـز      
    ١».واألسطورة

إنَّ الرمز واألسطورة والقناع أهم أقانيم : «ويويل الشاعر األسطورة أمهِّية كبرية يف الشعر يف قوله
، ويبلور الشـاعر  ٢»وتتحول إىل مشروع أو هيكل جلثة ميتةالقصيدة احلديثة، وبدوم جتوع وتعرى، 

اسـتخدام  «هذا املوقف من األسطورة ويزيد عليه بعد أكثر من عقدين من الزمن حـني يقـول: إن   
األسطورة ضرورة لبناء معمار القصيدة احلديثة، وهي حماولة إبداعية لتجنيـب القصـيدة الوقـوع يف    

كاد تطغى على الكثري* من شعرنا العريب احلديث، وهذا االستخدام بالنسـبة يل  املباشرة والغنائية اليت ت
هو نتيجة من نتائج تطوري الفكري والثقايف. فأنا باحث دؤوب عن ينابيع الشـمس. وقـد اعتمـد    
شعري منذ بدايته على املغامرة الوجودية واللغوية واألسطورية، لذلك ابتعد عن التقريريـة واملباشـرة   

، فاملثاقفة مع الغرب على املستوى الشعري أعطت شعرنا العريب احلديث مالمـح جديـدة   ٣»الثرثرةو
طورته، وأغنته، وتفاوت الشعراء يف استفادم من ذلك تفاوتا بينا، ورمبا كان البيايت مـن أكثـرهم   

ن جهة ويف التميز من استفادة منها، ومن أكثرهم تطويرا لشعره، حمتال بذلك مكانة بارزة يف الريادة م
  جهة أخرى.

  توظيف األسطورة :
تتنوع نظرة الباحثني إىل وظيفة األسطورة، فبعضهم يعـزو إليهـا دورا حضـاريا، فقـد درس     

إـا تـدعم التقاليـد    «بروتسالف مالينوفسكي األسطورة من حيث وظيفتها احلضـارية، فقـال:   
بإرجاعها إىل حقيقة ماورائيـة سـامية، ورأى أن   االجتماعية، وتضفي عليها قيمة كربى ومكانة عليا 

األسطورة ركن أساسي من أركان احلضارة اإلنسانية، تنظم املعتقدات وتعززها، وتصـون املبـادئ   

                                                             
  .٣٧و ٣٦، ص ٢: جعبدالوهاب البيايتديوان البيايت، عبدالوهاب،  ١
  .١٢١، صدير املالك دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعاصراطيمش، حمسن،  ٢

 * الصواب: كثري
  .٥٨، صاإلام يف شعر احلداثة، العوامل واملظاهر وآليات التأويلالقعود، عبد الرمحن حممد،  ٣
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. هذا املنظور ١»ألخالقية وتقويها، وتضمن فعالية الطقوس وتنطوي على قوانني عملية حلماية اإلنسان

إا تعبر عن املعتقـدات  «يف كتابه "مالمح األسطورة" يف قوله:  احلضاري الديين يؤكده مريسيا إيلياد
والشرائع، وتربز شأا، تصون املبادئ األخالقية وتفرض العمل ا، تكفل فعالية االحتفاالت الطقسية، 

  ٢».وتقدم القواعد العملية املتصلة بشؤون احلياة اليومية
لكشف عن النماذج املثالية لكل الطقـوس  تتمثل يف ا«ويرى هذا الباحث وظيفة أخرى أساسية: 

بدور  –على مستوى الفعل والشخصية  –، ويقوم النموذج ٣»ولكل الفعاليات اإلنسانية ذات الداللة
  األدب؛ ألنه ميثل القدوة اليت تتبع يف احلياة.هام يف 

لشعر وينظر ريتشارد تشيس يف كتابه "البحث عن األسطورة" يف وظيفتها، فريى أا تشترك مع ا
بل وظيفتها «ويضيف يونغ إىل جانب الوظيفة التطهريية وظيفة أخرى معرفية: ، ٤يف الوظيفة التطهريية

  ٥».إعطاء معرفة: األحالم تعطينا معرفة بأنفسنا
يعد استغالل األسطورة يف الشعر العريب احلديث من أجرأ املواقف الثورية فيه وأبعدها تأثريا، ففي 

القدمية واستخدام هلا يف التعبري عن أوضاع اإلنسان العريب املعاصر، وارتفاع ـا  ذلك استعادة للرموز 
إىل أعلى مقامِ وحتويل للتاريخ إىل لون من األسطورة؛ فهي تصل بني اإلنسان والطبيعة وبـني حركـة   
الفصول وتناوب اخلصب واجلدب، وبذلك تكفل نوعا من الشعور باالستمرار، وتعني علـى تصـور   

  ركة التطور يف احلياة اإلنسانية.واضح حل
وتعني الشاعر أيضا على الربط بني املاضي واحلاضر، وعلى التوحيد بني التجربة الذاتية والتجربـة  
اجلماعية، وتنقذ القصيدة من الطابع الغنائي، وتفتح آفاقها لقبول ألوان عميقة من القوى املتصـارعة.  

ديث  يبحث عنها ويعتمدها أنى وجدها، ال يعنيـه يف ذلـك   هلذه األسباب ولغريها راح الشاعر احل
منبعها، وأخذ حيملها من فكره ومعاناته وتطلعاته، فهي لدى أدونيس للهدم والبناء، هلدم ما هو زائـف  
يف حياتنا املعاصرة، ولرسم النموذج البديل كما يف أسطورة الفينيق، وهي لفضح زيف املدينة وأهلها، 

  ع وفضحه عند البيايت، وهكذا يوظِّفها كلُّ شاعر تبعا الهتمامه وتطلعاته.ولتعرية اتم

                                                             
  .٢٠: صث يف الشعر العريب احلديثأسطورة املوت واالنبعاعوض، ريتا،  ١
    .٢٩صإيلياد، مريسيا،  ٢
  .١٤، صاملرجع السابق ٣
 .١٠٦، صالنقد األديب احلديث بني األسطورة والعلمينظر:  صبحي حمي الدين،  ٤
 .١١٢ص املصدر السابق، ٥
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  الوظيفة الفكرية:  -أ

 –مهما كـربت أو صـغرت    –والنفي معاناة هي  –بأنواعها–عاىن البيايت من العذاب والغربة 
يتخلَّص  صورة من صور معاناة البشر، ومن معاناة اإلنسان يف وطنه، هذا اإلنسان الذي حياول عبثا أن

 »:من خملب الوحش العنيد«
  الفرار / من خملب الوحش العنيد –أيها املوتى-عبثا، حناول 

  من وحشة املنفى البعيد / الصخرة الصمّاء، للوادي، يدحرجها العبيد
  .١يبعث من جديد، من جديد / يف صورة املنفي الشريد» سيزيف«

ملنفى، وإىل اجترار العذاب والتشرد، واسـتخدم  الشاعر يومئ إىل مأساة وطنه اليت دفعت به إىل ا
أسطورة سيزيف للتعبري عن صور العذاب واآلالم املتجددة اليت يواجهها اإلنسان يف عصـرنا، وكـأن   

حناول، وبالفعل «، والتعبري بالفعل »سيزيف«معاناة إنسان اليوم هي امتداد ملعاناة إنسان األمس البعيد 
ع جيعل من معاناة الشاعر جزءاً من معاناة اإلنسان يف كل مكان، فهـو  بصيغة اجلم» يدحرجها العبيد

يعلم أنَّ عاملهم صحارى وسدود، وأنهم عبيد مستغلُّون، وهنا يتوحد اجلزء بالكل، واخلاص بالعـام،  
وتأيت أسطورة سيزيف لتحتضن هذه املعاناة، ولتجعلها امتداداً لبحث اإلنسان منذ فجر التاريخ عـن  

  فجر يوم جديد حيمل معه خالصه. ميالد
وتكون األسطورة أحيانا للتعبري عن فكرة االنبعاث والتجدد اليت شغلت عدة دواويـن، منـها:   

واألساطري اليت ترمز إليها كثرية، منـها:  » الذي يأيت وال يأيت، واملوت يف احلياة، والكتابة على الطني«
وفينيق، وغريها، وهذه األساطري مبثوثة يف أشعاره معبرة متُّوز، ولعازر، واملسيح، وأوزوريس، وعشتار، 

تظهر هـذه الفكـرة   » مرثية إىل أخناتون«عن فكرة املوت يف احلياة وعن أفكار أخرى، ففي قصيدته 
يا أيّها املعبود / أنت الذي يعيش يف احلقيقة / ممجدا مباركا قدوس / تصعد يف طفولـة   جلية واضحة:
ه الفاجع يف الكهولة / من أفق الشرق إىل الغرب على عباب حبر النور والبخور / متوجا النهار / وموت

بزهرة اللُّوتس والثعبان / حيا مجيال خالدا معبود / وعاشقا معشوق / مشس النهار أنت، يف جاللـك  
يف قلـيب  العظيم / وضعت نيال يف السماء، وصنعت منه أمواجا على اجلبال / تسقط واحلقول / إنك 

ترى مدائن املوت وأهراماا والبحر / والسحاب / إنك ال متوت / إنك ال تفىن إىل األبد / إنـك ال  
تعطش يف سفينة الشمس وال جتوع / وال يدب الشيب يف شعرك أو تنفى إىل أصقاع / موت النـور /  

أطرافك يف جنون /  حتترق السماء من أجلك والنيل على غدائر األرض / وفوق صدرها احلنون / يلثم
                                                             

 .٢٦١، ص١، جديوان عبد الوهاب البيايتالبيايت عبد الوهاب،  ١
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يفيض بالسحر وبالغموض / مينح معشوقاته اجلواهر احلمراء / والنار والنجـوم واألطفـال / حيمـل    

  ١أوجاعي إىل البحر وحزن البشر الفانني.
إنَّ البيايت يسكب على النشيد من روحه ومن أوجاعه وأوجاع البشر الفانني، وحييل اإللـه إهلـاً   

به حبب احلق واخلري واجلمال، ولذا فإن شاعرنا منفي من حميط اآلهلة الطغـاة  جديداً، وعاشقاً امتأل قل
، ومثل أخناتون قائد أول ثورة ثقافية يف التاريخ القدمي، ومثل أوزوريس -سارق النار–مثل بروميثيوس 

يـاة وال  تعبري عن استمرارية احل –هنا–الذي مزقه الطغاة إرباً إرباً، ونثروا حلمه. فاستخدام األسطورة 
ائيتها، قد تتبدل، وجيري عليها التطوير والتحوير يف أثناء سريورا، ولكنها ال تتالشى؛ ألـا جـزء   

  ٢راسخ يف الطبيعة ويف فكر البشر.
عن القلق الروحـي   من خالل الرمز الذايت واجلماعي "املوت يف احلياة" وقد عبر الشاعر يف ديوان
مملكة املوت على أسوارها احلراس / يرنِّق  عن تغيري مصريه، وواقعه املر:واملادي، قلق اإلنسان الباحث 

النعاس / عيوم، فلتفتح البوابة / وليدخل الغالب واملغلوب / فالفجر يف الدروب / عما قريب؛ يوقظ 
  .٣احلراس / ويقرع األجراس

عندهم يف العامل السفلي، هلـا  إنَّ مملكة املوت أسطورة وردت إلينا من احلضارات القدمية، وهي 
تسـاوى  «عاملها املختلف عن عاملنا، أما عند البيايت فتتحول إىل مدينة معاصرة، غلب النوم أهلـها، و 

الغالب واملغلوب أمام املوت والعقم واليباس، وحني جاء... اإلنسان املعاصر ظلَّ عريان أمام السـور،  
والبيايت يريد هنا «، ولكن خطوات الفجر قادمة إليقاظهم: ٤»اتهومل يستطع دخول العامل، والتمتع خبري

أن يزاوج بني حقيقة املوت وحقيقة احلياة يف عصرنا الراهن. فاجلميع* يأخذهم املـوت... الغالـب   
واملغلوب... ولكن الفجر حني سيأيت، فلن يكون إلَّا فجر املعذَّبني واملظلومني... ومع هـذا التفسـري   

ط حنسـر     املبسبإحياءات عميقة تتركها الكلمات يف وجداننا، ورمبا يكون مـن األفضـل أن ال نعب
األبـواب  «. تبدو مساحة األمل يف رؤيا البيايت يف املقطع الشعري واسعة، برزت من خـالل  ٥»عنها

                                                             
 .١٢٨، ص٣، جاملصدر السابق ١
 .٤٠، صمقالة يف األساطري يف شعر عبد الوهاب البيايتينظر الكبيسي، طراد،  ٢
 .٢١٤، ص٢، جديوان عبد الوهاب البيايتالبيايت، عبد الوهاب،  ٣
 .٢٥٦، صالرؤيا يف شعر البيايتصبحي، حميي الدين،   ٤

 * الصواب: فجميعهم.
 .٣١٠، صلغة الشعرداوود، أمحد يوسف،  ٥



 ١٣٦ خالد عمر يسري    ..........األسطورة ووظائفها يف ديوان عبد الوهاب البيايت

 
 –هنـا –ويالحظ » املفتوحة، ومن الفجر الذي ميأل الدروب، و من احلراس الذين سيستيقظون، و...

  الشاعر حول الواقع إىل ما يشبه األسطورة، فهو حيدثنا عنه بلغة أسطورية واضحة. أنَّ
ويف ديوان "املوت يف احلياة" استطاع أن يعبر عن قلق اإلنسان ومعاناته، وأن حيقق فيه بعض مـا  

ـ «كان يطمح إليه:  ات التارخيية فمن خالل الرمز الذايت واجلماعي، ومن خالل األسطورة والشخصي
القدمية واملعاصرة، ومن خالل فكرة الثورة اليت هي عبور من خالل املوت، ومن خالل وحدة الزمـان  
واملوت يف احلب، عبرت عن سنوات الرعب والنفي واالنتظار اليت عاشتها اإلنسانية عامة واألمة العربية 

إىل أعماق التـراث العـريب    خاصة، ومن خالل مرآة نفسي أنا أيضا، كما حاولت أن أنفذ وأغوص
 ١.»واإلنساين؛ ألجد فيه السمات الدالَّة واملالمح والوجوه واألقنعة ذات الداللة املتجددة؛ وقد وجدا

إنه يغوص إىل أعماق التراث اإلنساين باحثا عن الرموز األسطورية وغريها الـيت تسـاعده يف إبـراز    
يظهـر التـراث    ٢دالة بني البشر، ففي قصيدة "النبـوءة" إمكانية انتصار احلياة على املوت، وحتقيق الع

اإلنساين حاضرا، فقد مجع فيها البيايت بني األسطورة اليونانية، واملثل العريب: تأكل احلـرة ثـدييها إذا   
جاعت ويف أرض امللوك الفقراء/زهرة الدفلى على جدول ماء/ تتعرى يف حياء/ وأنا أكتب فوق الطني 

ر دم يصبغ مـرآة وجـوه   ما قال املغن ي الكلمات/ وتعاويذ البغايا الكاهنات/وأرىي للمساء/ وأعر
امللكات/ورحيل العربات/يف سهوب الشرق والنار وصمت الكائنات/آه من عري مساء الكلمات/حتتها 
أرقد قشا، مومياء/صامتاً أنتظر البعث ألوف السنوات/حامالً مويت معي، جـواب آفـاق، بـال زاد    

اء/كلَّما غير جمراه الفرات/رقدت يف قاعه روحي مع الصلصال والعشب حصـاة/ آه مـن جيمـع    وم
  أشالئي اليت بعثرها الكاهن يف كل زمان/ و مكان/.

" جتوع احلرة وال تأكل بثدييها" بأسطورة يتناص املقطع الشعري السابق مع املثل العريب املشهور:
 هام ا "أبولون"، والحقها حىت كاد أن يناهلا، فاستحالت مبعونـة  "دفنة" احلورية الرائعة اجلمال، اليت

، فـ "دفنة" ٤ويرمز املاء يف الفكر األسطوري إىل التطهري الذي حيفظ لإلنسان عفته ٣.اإلهلة شجرة غار
اليت استحالت إىل زهرة على ضفاف املياه حافظت على عفتها، وعفة من أراد اغتصاا، وأعتقـد أن  

زية كانت حاضرة يف فكر الشاعر حني أنشأ هذا النص. يوحي فضـاء القصـيدة بـاجلوع    هذه الرم

                                                             
 .٤٢، ص٢، جديوان عبد الوهاب البيايتالوهاب،  البيايت، عبد ١
 .٤٢١، صاملرجع السابق ٢
  .٢٥٥، صمعجم األساطري اليونانية والرومانيةينظر: عثمان، سهيل، واألصفر، عبدالرزاق،  ٣
  ٥٠: ترمجة: حنا عبود، صنظرية األساطري يف النقد األديبينظر: فراي، نورثروب،  ٤



 ١٣٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
عن جتاوز هذا الفضاء املرعب، ومع ذلك فهو ينتظر ألـوف   -الشاعر–واالغتصاب، وعجز اإلنسان 

  السنوات، وجيمع أشالءه، ونذوره، وندوره اليت بعثرها رجال الدين يف العصور كلِّها.   
انا عن حدودها الفردية والقطرية لتشمل اإلنسان بغض النظر عن انتمائـه  وخترج األسطورة أحي

العامل الذي نعيشه اليوم عامل يكتنفه التناقض، ويعمه االحتجاج، وتتسع فيـه ثغـرات   «املكاين؛ ألن 
ة احلراب، وتؤطره املدنية الة من القوانني واألنظمة اليت حتد من حرية اإلنسان وتكبل طوقه إىل معانق

طبيعته السمحة تنشد البساطة واالطمئنان فراحت العالقات تتدهور، وأضحى كل شيء يقاس مبعيـار  
مادي، وأضحى اإلنسان متغربا يف واقعه إذ مل تعد العالقات اليت كانت تنبض بالوجدان محيمة دائمة، 

 ،١»عامل متضاد يشكو األرق والتـربم إمنا احتواها التناقض والتذبذب، وأمسى القلق جوهر األشياء يف 
وكأـا مل تفقـد   «وكأن األسطورة حماولة من الشاعر السترداد بعض األشياء اليت فقدناها، فتبـدو  

، فتصـبح الرؤيـا شـاملة    ٢»إطالقا، ولكن بوسعنا بذل احملاولة لوعيها واإلحساس بوجودها وأمهيتها
ا العامل يف أيامنا نتيجة أعمال ال إنسانية يرتكبها الطغاة ومتسعة ومصورة حالة القهر والرعب اليت يعانيه

قاتلـت مـع   الذين يتحدث عنهم، ويرى شاعرنا نفسه جنديا يشارك البشرية يف كفاحها ضـدهم:  
أحبرت إىل زماننا هذا: معـي / شـهادة    –الطيور–اإلسكندر األكرب يف فارس لكني / مع ا ملراكب 

مع اهلنود يف مـذابح  »» نريودا««شخصية./ األار كانت ترتدي أكفاا / رأيت التطعيم والبطاقة ال
 –املسـاخل –يف / مطارح القارة حيث اجلوع واإلجنيل واملنشور يف / الشوارع العاريـة  »» األنديز««

 البيان يف اإلذاعة اجلريدة الصفراء / ينهي دورة الفصـول / يلـوي   –الدبابة–السجون / حيث املدفع 
عنق الوردة،/ قاتلت مع اإلغريق يف جماهل الشرق، / وقعت، وأنا أمارس السحر، أسريا، / فتعلَّمت من 

القمـر./ املنجمـون    –الغزال–األار: كيف أمحل النار إىل زماننا هذا/ وأصطاد لك الفراشة الوعل 
علـى الفـرات   »» الزنج««احتشدوا يف مدن الطفولة/ احللَّاج كان بقميص الدم مصلوبا / وكان قائد

حيـث اجلـوع واإلجنيـل    »» / األنديز««ينهي لعبة اخلليفة / األبله، لكن ملوك املال والبترول يف.. 
واملنشور / كانوا يقتلون باسم عجل الذهب الطغاة يف كل العصور./ حامل القربـان ألقـى وردة يف   

  ٣./ حامل القربان، قال: اشتعلي أيتها القاراتالنهر / قال: اشتعلي أيتها األار يف القارة باسم الفقراء 

                                                             
  .١٩: صورة يف شعر السياباألسطعلي، عبد الرضا،   ١
  ٩: ترمجة صبحي احلديدي، صاألسطورة واملعىنشتراوس، كلودليفي،  ٢
 .٣٥٨-٣٥٦، ص٣،  جديوان عبدالوهاب البيايتالبيايت، عبدالوهاب،  ٣



 ١٣٨ خالد عمر يسري    ..........األسطورة ووظائفها يف ديوان عبد الوهاب البيايت

 
إنَّ معاناة البيايت جزء من معاناة البشر أينما كانوا وعذابه بعض من عذام؛ لذا نراه يضع يده يف 
أيديهم ملواجهة طغاة هذا العامل، ويضم صوته إىل أصوات األحرار يف كل مكان من أجل مكافحة هذا 

أغنت التجربة الشعرية مبا أضفت على النص من إحياءات، ورمبـا كـان     -هنا–الطغيان. األسطورة 
ملعاناة البشرية منذ األزل حىت أيامنا هذه دور يف مد الباحث عن الكرامة واحلريـة بالطاقـة واإلرادة   

لعـامل  إنَّ طغاة العامل اجلديد مثل طغـاة ا «والعزمية على إكمال دربه. وكأنَّ البيايت يريد أن يقول لنا: 
القدمي، ولكن بأقنعة ولغات وأغنيات جديدة، ولكي يسهل اكتشاف هؤالء ينبغي أن نعرف أولئك... 
ذلك أنَّ تاريخ ومالمح الطغاة يكاد يكون واحدا... ولكن بصور خمتلفة وأساليب متعددة... وهلـدف  

ريخ النضـال ضـد   ، وهنا يشكِّل تـا ١»واحد هو اخلروج من /دوائر األصفار/ إىل التحقُّق اإلنساين.
االستبداد والظلم سلسلة متكاملة موغلة يف القدم، فمعادلة الظامل واملظلوم، والسارق واملسروق وغريها 

  هي النضال ذاته من أجل قضية واحدة، هي القضاء على الظلم والظاملني، ولكن تأيت يف صور متعددة.
مألها األوغاد الذين اسـتنفذوا طاقـة    –ال يسميها–وحيدثنا الشاعر يف قصيدة أخرى عن مدينة 

  أبنائها، وهؤالء األوغاد يذكِّرون الشاعر بإله املال يف امليثولوجيا اليونانية:
  والفكر والعدم –بإزائها -  والدوالر يدعمه» مامون«

  يسطو على حوذيها خدم  ةـوصبية تبكي، ومركب
  ه قدمــحب تدوس رفات  ىـوأرى بغايا ينتحبن عل

  واـودما يسيل، وباعة ومج  ةـاذ ملوثـشحوعيون 
  دمــعنا وسقف الليل ينه  من أين؟ واألمطار حتجبهم

  ٢يف أرضهم بعثٌ، وال رمم  ناـإنا هجرناهم وليس ل
اللذين حيدثنا الشاعر عنهما غري حمددين؛ مما جيعل حديثـه   –عنوان القصيدة–إنَّ املدينة واألوغاد 

مان واملكان؛ لينطلق إىل رحاب البشرية مجعاء، وتأيت أسطورة /مامون/ إله املال هنا متجاوزا حدود الز
يف امليثولوجيا اليونانية لتعمق جتربة الشاعر، ولتزيدها غىن ومشولية، ولتؤكِّد أنَّ نضال اإلنسان عميق يف 

  بعده الزماين، و مستمر حىت حتقيق أهدافه.
بناء القصيدة، ومل يستطع الشاعر أن جيعلها جـزءا  أن األسطورة مقحمة على  –هنا  –ويالحظ 

ملتحما يف نسيجها، وهذا ينسجم مع طبيعة املرحلة الزمنية اليت صدر فيها ديوان "أباريق مهشمة" عام 
  حني كان البيايت يف مرحلة مبكرة جدا يف التعامل مع األسطورة. ١٩٥٤

                                                             
 .٢٠، صمقالة يف األساطري يف شعر عبد الوهاب البيايتالكبيسي، طراد،  ١
 .١٩٥، ص١، جهاب البيايتديوان عبد الوالبيايت، عبد الوهاب،  ٢



 ١٣٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
اسية إىل القارئ بغية جتنب مضايقات ويتخذ شاعرنا األسطورة أحيانا وسيلة إليصال أغراضه السي

، وإلثراء جتربته السياسية، –شأنه يف ذلك شأن معاصره السياب  –السلطة اليت كان يقف يف وجهها 
  فاألسطورة رمز حيمله آراءه يف السياسة وأهلها.

 إنَّ املنفى الذي عاشه نتيجة األحداث اليت طغت عليها سحب سوداء يف بالده دفعه إىل استخدام
أسطورة سيزيف؛ ليشري إىل حالة االضطهاد اليت يعاين منها اإلنسان العريب عامة، والعراقي خاصة: عبثا 
حناول أيها املوتى الفرار / من خملب الوحش العنيد / الصخرة الصماء للـوادي يـدحرجها العبيـد /    

  ١.سيزيف يبعث من جديد من جديد / يف صورة املنفي الشريد
الوحش هنا ليس هو القدر أو لغز الوجود، وسيزيف ليس هو البشرية «ري أنَّ يرى د. غايل شك

الضائعة... إنَّ الشاعر يومئ إىل مأساة وطنه اليت دفعت به إىل النفي والتشريد واملوت، بينما الـوحش  
  ٢.»العنيد ما يزال يتربع على عرش السلطة يف ذلك الوطن املعذَّب

ان الثائر يف الوطن العريب؛ ألن اإلنسان العريب يف كل مكان يواجـه  التزم البيايت قضية اإلنس«فقد 
مسؤولية النهوض باحلضارة العربية وبعث أجمادها بالثورة. وقد كان لقضييت فلسطني واجلزائـر أمهيـة   

  ٣.»خاصة يف شعره
ويف موضع آخر تتحول أسطورة صلب املسيح إىل رمز سياسي، يذكِّر بقضية فلسطني، فالصليب 

  ول إىل حدود أُقيمت بني األقطار العربية: يتح
يسوعك يف القيود / عارٍ، متزقه اخلناجر، عرب صلبان احلدود / وعلى قبابك غيمة تبكي، / » يافا«

وخفَّاش يطري. / يا وردة محراء، يا مطر الربيع / قالوا ويف عينيك حيتضر النهار / وجتف، رغم تعاسـة  
فبكيت من عاري / فما بعد العشية » / متتع من مشيم، / عرار جند، يا رفيق «القلب، الدموع، / قالوا: 

والطريق / خالٍ، وموتاك الصغار / بال قبور، يأكلون / أكبادهم، » يهوذا«من عرار / فالباب أوصده 
  ٤.وعلى رصيفك يهجعون

ر، ويسـوع  آالف البش -اآلن-فيسوع الذي صلب على أرض فلسطني يف املاضي، يصلَب مثله 
الذي تعذّب وعاىن يعاين مثله إنسان آخر يف أيامنا هذه وعلى األرض نفسها. يلتقـي الصـليب مـع    
احلدود يف أما سبب معاناة اإلنسان يف املاضي واحلاضر، لقد جعل من الصليب معادال آلالم اإلنسان 

                                                             
 .٢٦١، ص١، جديوان عبد الوهاب البيايتالبيايت، عبد الوهاب،  ١
 .١٥٢و١٥١، صشعرنا احلديث إىل أينشكري، غايل،  ٢
 .١٥٥، صأسطورة املوت واالنبعاث يف الشعر العريب احلديثعوض، ريتا،  ٣
 .٢٨٣، ص١، جديوان عبد الوهاب البيايتالبيايت، عبد الوهاب،  ٤



 ١٤٠ خالد عمر يسري    ..........األسطورة ووظائفها يف ديوان عبد الوهاب البيايت

 
اناة وعلى األرض نفسها الـيت  يف املع –ماضيا وحاضرا–على مر الزمان، كما يلتقي البطالن املعذَّبان 

لتربط بني معاناة البشـر علـى مـر     –هنا–كانت شاهدا على هذه اآلالم البشرية، وتأيت األسطورة 
ويوظِّف أسطورة صلب املسـيح  العصور. وهكذا يستمر الطغاة يف طغيام،ويستمر الثوار يف ثورام. 

لفلسطيين الالجئ بأسـلوب يتسـم بالسـخرية    للحديث عن معاناة ا ١يف قصيدة "العرب الالجئون"
  والغضب. 

  الوظيفة اجلمالية: -ب
يرى د. عبد الرضا علي أن مجاليات األسطورة يف الشعر العـريب احلـديث متعـددة أبرزهـا:     

؛ مما جيعلها تضفي استمتاعا إنسانيا على من  -احملاورة  –التداعيات، واملونولوج الدرامي، والديالوج 
، ومما يضفي مجاال على القصيدة اليت تتبىن األسطورة قدرة الشاعر على اإلسـقاط علـى   ٢يقرأ الشعر

الواقع املعيش، وقدرة األسطورة على جتاوز السياق التارخيي الذي ولدت فيه إىل سياق تارخيي جديد، 
 نسق الزماين، وهي الزمانية يف كوا حاضرة أبدا كتـذكري دائمـا  «فهي كما يقول هانز مريهوف: 

  ٣.»بالعود األبدي للشيء نفسه
وإن استخدام البيايت لألسطورة يف شعره أمده بطاقات جديدة غذَّته وأغنته، فصارت أكثر تكثيفا، 

عبئا عليها، يقول البيايت يف قصيدته "هبـوط أورفيـوس إىل    –غالبا–وأكثر إحياًء دون أن يشكِّل ذلك 
عبثا تصرخ فالليل طويل / وخطا ساعاته يف  االنبعاث:العامل السفلي" اليت برزت فيها أسطورة املوت و

مدن النمل حريق / كلَّما نادتك عشتار من القرب ومدّت يدها، / ذاب اجلليد / وانطوت يف حلظة كلُّ 
العصور / وإذا بالليل ينهار وتنهار السدود / وإذا بامليت املدرج يف أكفانه يصرخ كالطفل الوليد / بعد 

ن باخلبز وباملاء الطهور / آه ما أوحش لياليت على أسوار آشور / مع املـوت وأوراق  أن باركه الكاه
اخلريف / وأنا أصعد من عاملها السفلي حنو النور والفجر البعيد / ميتا أُبعث يف درع احلديـد / أيهـا   

  ٤الثور اخلرايف الذي فوق دخان املدن الكربى / يطري.
إىل احلياة وهو مستعد للتضحية بكل شـيء   –آهلة اخلصب– يريد أورفيوس إعادة حبيبته عشتار

من أجل إعادا، ومعروف أنَّ "أورفيوس" مل يستطع إعادة عشتار. إنَّ انتقاء البيايت هلـذه األسـطورة    
ليدلُّ على جماهدة وفجيعة تبلغ حـد اليـأس أو   «دون غريها من األساطري اليت تتضمن أبطاال فائزين: 

                                                             
 .٢٨٣، صملرجع السابقا ١
 وما يليها. ٩٢، صاألسطورة يف شعر السيابينظر:  علي، عبد الرضا،  ٢
 ١٢٢ص دير املالك دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعاصر،اطيمش، حمسن،   ٣
 .٤٣٠، ص٢، جديوان عبد الوهاب البيايتالبيايت، عبد الوهاب،  ٤



 ١٤١                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
من أن تبعث حضارة هذه األمة مرة أخرى بعد كلِّ احملـاوالت والتضـحيات يف هـذا     تكاد. اليأس

يتساوى الشاعر مع "أورفيوس" يف عملية البحث: "أورفيوس" يبحث عن "عشتار" والبيايت  ١».السبيل
ة يبحث عن ميالد إنسان جديد. شأنه يف ذلك شأن اإلنسان املعاصر الذي يريد إعادة حريته، و إعـاد 

حقه يف حياة كرمية. إن التكثيف يف املقطع السابق يظهر على املستوى الفكري، فاإلنسان منذ أتى إىل 
هذا الكون يبحث عن حريته، وعما حيافظ على كرامته، وما يعانيه يف زماننا هذا سبقه إليـه أجـداده   

 –اآلن-العـراق   واحدة. وعلى مستوى املكان فإن –ماضياً وحاضراً–وآخرون كثر، وكأن مسريته 
املناضل من أجل العدل والكرامة هو امتداد للعراق املوغل يف القدم الذي احتضن شخصيات أسطورية 
باحثة عما يبحث عنه اآلن. إن هذا التوحد يف القصيدة على مستوى الفكر والزمان واملكـان يغنيهـا   

   إبرازها مساعدة كبرية.وميدها بطاقات من اإلحياء والتكثيف وغريمها، ساعدت األسطورة يف
وتعيدنا لغة األسطورة يف شعرنا العريب احلديث، ويف شعر البيايت إىل أجواء تارخيية أسطورية، يقوم 
التشكيل اللغوي بدور واضح يف ذلك. يقول البيايت يف املقطع الثاين من قصيدته "قصـائد حـب إىل   

اويذ امللوك السـحره/ وزهـور املقـربه/    عشتار": نبتت يل أجنحه/ وأنا أمحل من منفى إىل منفى تع
وعذابات الليايل املمطره/ مثل ماء النهر من حتت جسور العامل املشحون/ باحلقد، تلمست الضـفاف  
املظلمه/ ومتزّقت وناديتك باسم الكلمه/ باحثا عن وجهك احللو الصغري/ يف عصور القتل واإلرهـاب  

يف بعثي وقبلت قبور/ األولياء/ وتراب العاشـق األعظـم يف   والسحر وموت اآلهله/ ومتنيتك يف مويت و
أعياد موت الفقراء/ ضارعا أسأل، لكن السماء/ مطرت بعد صاليت األلف ثلجا ودماء/ ودمى عميـاء  
من طني وأشباح نساء/ مل يرين الفجر يف قليب، وال الليل/ على وجهي بكاء/ فمىت تنـهل كالنجمـة   

قبل يف ذات مساء/ ملك احلب لكي يتلو على امليت سفر اجلامعه/ ويغطِّي بيـد  عشتار وتأيت مثلما/ أ
نبتـت يل  «يالحظ قارئ املقطع عبارات تضعنا يف أجواء أسطورية:  ٢الرمحة وجهي وحيايت الفاجعه/.

وغريها، وهذا واضـح جـدا يف   » أجنحة، وتعاويذ امللوك السحرة، و الضفاف املظلمة، وموت اآلهلة
 تتضمن األساطري. وهذه اللغة األسطورية اليت اهتم ا البيايت برزت أيضا يف قصائد ليست قصائده اليت

اليت تظهر فيها عبارات تضـعنا يف عـوامل    ٣األسطورة جزءا من بنائها، كما يف قصيدته "ديك اجلن".
يف جزائـر  أسطورية: رأيت ديك اجلن يف احلديقة السريه/ يضاجع اجلنيه، تعود لألعمـاق، متـوت   

                                                             
 .٣١٤، و٣١٣، صيف شعر البيايتالرؤيا صبحي، حميي الدين،   ١
 .٤٣٨و٤٣٧، ص٢،جعبد الوهاب، ديوان عبد الوهاب البيايتالبيايت،  ٢
   .٣٥٥، ص٢، جاملصدر السابق ٣



 ١٤٢ خالد عمر يسري    ..........األسطورة ووظائفها يف ديوان عبد الوهاب البيايت

 
إمنـا تـرتع إىل   «ال يبين قصيدته من أسطورة بعينها، واإلفادة األسطورية  –هنا  –املرجان،/ فالشاعر 

يوشـك أن   –هنا  –إضفاء جو أسطوري أو حالة شبه أسطورية على موضوع القصيدة، إن الشاعر 
هو وإن مل يرق إىل يكون صانع أساطري أو حكايات غريبة، هي أقرب إىل األسطورة منها إىل الواقع، و

وغـري   ١»هذا متام الرقي إال أنه استطاع أن يشعر القارئ بوجود تلك الغاللة األسطورية يف قصيدته.
  ٢كثري يف شعره.

وال يكتفي البيايت بذلك وإمنا يتجه إىل لغة األسطورة نفسها جاعال منها لغة لقصـائده، فتبـدو   
كتابة جديدة لألفكار اليت وردت يف األسطورة، يقول  ظاهرة التناص واضحة جلية فيها، وتظهر كأا

خماطبا "جلجامش" على لسان صاحبة احلان:   ٣بعد حديثه عن موت أنكيدو يف قصيدته "مراثي لوركا"
لن جتد الضوء وال احلياه / فهذه الطبيعة احلسناء / قدرت املوت على البشر / واستأثرت بالشعلة احلية 

من يقرأ ملحمة جلجامش سيجد صاحبة احلان وهي متنعه من متابعة رحلته يف يف تعاقب الفصول /، و
البحث عن اخللود تقول: إىل أين متضي يا جلجامش؟ / احلياة اليت تبحث عنها لن جتدها. / فاآلهلة ملَّا 

إنَّ التناص واضح بـني نـص    ٤خلقت البشر. / جعلت املوت هلم نصيبا. / وحبست يف أيديها احلياة.
ر املذكور ومقطع األسطورة، ويالحظ يف النص أيضا التكثيف األسطوري، فقد اجتمع فيها أربع الشاع

، والعنقاء، دون أن يثقل ذلك القصـيدة،  -عشتار-أساطري: أسطورة "جلجامش" ولقمان، وعائشة، 
  ويالحظ أيضا التنوع يف مصادرها الذي أغناها فكراً وفناً.

م، وما يليه ١٩٨٢سخ يف ديوانه "الذي يأيت وال يأيت" الصادر عام وتتعمق عالقته باألسطورة وتتر
من دواوين شعرية، فتظهر العوامل األسطورية جلية فيها، وشاعرنا يذهب إىل أبعد من ذلك يف حتويلـه  

ينشئ األسطورة اجلديدة... يستطيع ـا أن  «خيلق أساطريه، و –هنا–الواقع املعيش إىل أسطورة، وهو
فكثريا ما  ٥»لواقعة الفردية املعاصرة إىل مستوى الواقعة اإلنسانية العامة ذات الطابع األسطورييرتفع با

إىل ما يشبه األسطورة، فتتحول  –بأشخاصه وحوادثه ومدنه–ميزج األسطورة بالواقع، وحيول التاريخ 

                                                             
  .١٤٩، صدير املالك دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعاصراطيمش، حمسن،   ١
، اليت »عن وضاح اليمن واحلب واملوت«، قصيدة ٣، جديوان عبد الوهاب البيايتينظر: البيايت، عبد الوهاب،  ٢

 .٢٧تسيطر عليها عبارات أسطورية كثرية ص
 .٣٤٤، ص٢، جاملصدر السابق ٣
 .١٨٨و١٨٧، ص كنوز األعماق، قراءة يف ملحمة جلجامشالسواح، فراس،  ٤
 .٢١٧، ص١٩٧٢، الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواهره الفنية واملعنويةإمساعيل، عز الدين،   ٥



 ١٤٣                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
يني، ال خيتلفـون عـن   شخصية اإلسكندر الكبري، واملعري، وعمر اخليام، وغريهم إىل أبطال أسطور

 غريهم من الشخصيات األسطورية احلقيقية.
ويعيد األسطورة أحيانا أخرى إىل واقعها األرضي احلقيقي الذي ولدت فيه، فيبدو التاريخ مـاثال  

السـابقة  » يافا يسوعك يف القيود«أمامنا كأنه جزء من حاضرنا، كما يف قصيدته "أغنية" اليت مطلعها 
  ع قصة صلب املسيح إىل أرض فلسطني اليت ولد، ونشأ، وترعرع فيها.الذكر حني أرج

  اخلامتة:  
لقد أظهر البحث أنَّ األسطورة أخذت موقعا راسخا ومميزا يف بناء القصيدة عند البيايت، فكـان  
الشاعر كثري االلتصاق ا، وكان تركيزه منصباً على السمات املشتركة بينها والواقع املعيش ممـا أدى  

 متاهي كل منهما باآلخر يف معظم قصائده، وغالبا ما كان يضفي على الواقع مسات أسطورية فيبدو إىل
    شبيها بالعامل األسطوري علما أن األسطورة ليست جزءا منه.

وعرف البحث األسطورة، وتناول دوافع الشاعر الذاتية، والفنية اليت دفعته إليها، وبين وظيفتـها  
مالية يف شعره، وطبيعة استخدامه هلا، لقد بدأ استخدامه هلا باستدعاء شخصية أسطورية الفكرية، واجل

واحدة يف نصه الشعري، مثَّ طور هذا االستخدام من حيث تنوع األساطري، وتعددها، وأسهم توظيفـه  
ء جتربته الفنية مبا أمدا لألسطورة يف إضفاء أبعاد إنسانية على األغراض الشعرية اليت عاجلها، ويف إغنا

من إحياء، وتكثيف، وعمق فكري، وغور يف الزمان. وقد متكَّن أيضا من إقناعنا بتجربته هذه، وبضـم  
  أصوات قرائه إىل أ صوات  أبطال أساطريه وثواره يف مواجهة طغاة العامل.

  قائمة املصادر واملراجع :
، الطبعة الثانية، بريوت: دار ر قضاياه وظواهره الفنية واملعنويةالشعر العريب املعاصإمساعيل، عز الدين،   -١

  م. ١٩٧٢العودة، ودار الثقافة، 
، اجلمهوريـة  دير املالك دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقـي املعاصـر  اطيمش، حمسن،   -٢

 م.  ١٩٨٢ – ٣٠١ –العراقية: دار الرشيد، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، سلسلة الدراسات 
: ترمجة حبيب كاسوحة، دمشق: منشـورات وزارة الثقافـة يف    مالمح من األسطورةإيلياد، مريسيا،  -٣

 .١٩٩٥اجلمهورية العربية السورية،
 ، (د.ط)مصر: دار املعارف، (د.ت).لسان العربابن منظور،  -٤
 م. ١٩٧٩دار العودة، ، الطبعة الثانية، بريوت: ديوان عبد الوهاب البيايتالبيايت، عبد الوهاب،  -٥
 .١٩٧٩، الطبعة األوىل، بريوت: دار العلم للماليني، املعجم األديبجبور، عبد النور،  -٦
 م.١٩٩٤،  بريوت: دار اآلداب، ١، طاألسطورة يف الشعر العريب املعاصرحالوي، يوسف،   -٧
 واإلعالن، (د.ت).، املنشأة العامة للنشر والتوزيع األسطورة يف الشعر العريب احلديثداود، أنس،   -٨



 ١٤٤ خالد عمر يسري    ..........األسطورة ووظائفها يف ديوان عبد الوهاب البيايت

 
 م.١٩٨٠، دمشق، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، لغة الشعرداوود، أمحد يوسف،  -٩

، الطبعة األوىل، قربص: سومر للدراسـات  كنوز األعماق قراءة يف ملحمة جلجامشالسواح، فراس،  -١٠
 م.١٩٨٧والنشر والتوزيع،

، الطبعة األوىل، طـرابلس:   الشعر العريب املعاصراستدعاء الشخصيات التراثية يفزايد، علي عشري،   -١١
 .١٩٧٨منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، 

، ترمجة صـبحي احلديـدي، الالذقيـة:دار احلـوار للنشـر      األسطورة واملعىن شتراوس،كلود ليفي، -١٢
 . ١٩٨٥والتوزيع،

 م.١٩٧٨: دار اآلفاق اجلديدة، ، الطبعة األوىل، بريوتشعرنا احلديث إىل أينشكري، غايل،  -١٣
 م.١٩٨٦،دمشق: اتحاد الكتاب العرب، الرؤيا يف شعر البيايتصبحي، حميي الدين،   -١٤
،الدار العربية للكتـاب، اجلماهرييـة   النقد األديب احلديث بني األسطورة والعلمصبحي،حميي الدين،   -١٥

 .١٩٨٨العربية االشتراكية العظمى،
 . ١٩٨٥، الطبعة الثانية، بريوت: دار الرائد العريب،لبنان،يف شعر السياب األسطورةعلي،عبد الرضا،   -١٦
، الطبعة األوىل، بـريوت: املؤسسـة   أسطورة املوت واالنبعاث يف الشعر العريب احلديثعوض، ريتا،  -١٧

 م.١٩٧٨العربية للدراسات والنشر، 
وىل، دمشـق:دار الكنـدي   : ترمجة يوسف ثلب الشام، الطبعة األأساطري يف أصل النارفرايزر،جيمس، -١٨

 .١٩٨٨للنشر والترمجة والتوزيع،
 .١٩٨٧،محص: دار املعارف، ١ط: ترمجة حنا عبود،نظرية األساطري يف النقد األديبفراي،نورثروب، -١٩
، الطبعة الثانية، مصـر: مكتبـة ومطبعـة    القاموس احمليطالفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، -٢٠

 م.١٩٥٣والده، مصطفى البايب احلليب وأ
، العوامل واملظاهر وآليات التأويل، عامل املعرفة، عدد اإلام يف شعر احلداثةالقعود، عبد الرمحن حممد،   -٢١

 م.٢٠٠٢، آذار ٢٧٩
، دمشق:منشـورات وزارة الثقافـة    مقالة يف األساطري يف شعر عبد الوهاب البيايتالكبيسي، طراد،  -٢٢

 م.١٩٧٤واإلرشاد القومي، 
، رسـالة  -١٩٨٠-١٩٦٠- األسطورة والرمز يف الشعر املعاصـر يف سـورية  الدين،  كليب، سعد  -٢٣

 م.١٩٨٦ماجستري، نوقشت يف جامعة حلب، 
، بريوت: مكتبة معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبوهبة،جمدي،وكامل املهندس،  -٢٤

  .٢،١٩٨٤لبنان،ط



 ١٤٥                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  

  امالءعربی قواعد در کاربردهاي صرف ونحو

  *محمدأحمدأبوعیدکتر د

  چکیده:

که  با  قواعد امالء عربی است. صدد تشخیص کاربردهاي صرف ونحو در این تحقیق در
قانونمند کردن امالء نسبت به وضعیت آن  مقایسه وضعیت نگارش عربی پیش از بیان و
هاي متخصصین پی تشخیص تالش در زنی و گیرد.قانونمندي امالء صورت می پس از

 دو را امالء در وضع شکل هاي معین ومشخصی است که کاربرد صرفی یا نحوي یا هر
  باهم ادا نمایند.

 تأثر پرتو امالء در قواعد که بسیاري از این حقیقت خالصه می گردد در مقاله حاضر
راي همه آن موارد، بمقاله  نگارنده وضع شده است .و صرف ونحو قواعد از علماء امالء

  .ستمتنی آورده ا شواهد

     امالء قاعده، نحو، صرف، کاربرد، ها: واژه کلید

                                                             
  abueidmohammad@yahoo.com، اردن. »البلقاء«کاربردي دانشگاه  دانشیار - *
 م١٩/٠٥/٢٠١٤ش= ه. ٢٩/٠٢/١٣٩٣: پذيرشتاريخ  م٠٤/٠٧/٢٠١٣ش= ه.١٣/٠٤/١٣٩٢: دريافت تاريخ



 ١٤٦  چکیده هاي فارسی

 
  صیغه هاي مرکب مبالغه فراموش شده در صرف عربی

 *دکتر احسان اسماعیلی طاهري

  چکیده
در بیشتر کتب صرف و نحو عربی تنها به حدود پانزده وزن براي ساخت صیغه ي 

از فعل ثالثی متعدي اشاره شده و ساخت آن را از فعل الزم و مبالغه به صورت سماعی 
فعل ثالثی مزید و رباعی ممنوع دانسته اند؛ اما از مطالعه ي متون عربی ونیز فرهنگ هاي 
لغت معلوم می شود که اهالی زبان عربی به دلیل نیاز به یک ساخت مفید مبالغه در فعل 

ساخت اسم تفضیل مرکب و صیغه ي تعجبی  هاي الزم و فعل هاي غیر ثالثی، به شیوه ي
کثیر/ «مرکب عمل کرده اند؛ یعنی از یک ترکیب اضافه ي لفظی خاص تشکیل یافته از

استفاده کرده اند. این ساخت که در متون » شدید/... + مصدر یا اسم مصدر فعل مورد نظر
متاخر قرار  قدیم و جدید عربی البته بسیار پرکاربرد است مورد غفلت نحویان متقدم و

  گرفته است.
مقاله ي حاضر با ارائه ي دالیلی براي اثبات وجود صیغه ي مبالغه ي مرکب در زبان 

دو گونه ي بسیط   –همانند اسم تفضیل و صیغه ي تعجب   –عربی براي این مشتق صرفی 
و مرکب قایل است. بسیط که در همان ده پانزده وزن معروف خالصه می شود و کامال 

ست. و مرکب که گونه اي نو یافته است تقریبا به طور قیاسی از هر مصدري بنا می سماعی ا
ساخت صیغه ي مبالغه و اسم تفضیل  شود. نگارنده این مقاله همچنین برآن است که شرایط

  کامال یکسان است. –در هر دو گونه ي بسیط و مرکب از آنها   –و صیغه ي تعجب 
  

  .سیط، مرکب، سماعی، قیاسیصیغه ي مبالغه، ب:  کلیدواژه ها

                                                             
  .، ایرانان و ادبیات عربی دانشگاه سمناناستادیار گروه زب - *

 م١٧/٠٣/٢٠١٤ش= ه. ٢٦/١٢/١٣٩٢: پذيرشتاريخ   م ٠٩/١١/٢٠١٣ش= ه.١٨/٠٨/١٣٩٢: دريافتتاريخ 



 ١٤٧                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  معیار هاي سنجشِ شعر از دیدگاه قدامۀ بن جعفر

  *دکتر امید جهان بخت لیلی
  **دکتر غالمرضا کریمی فرد

  چکیده
قدامۀ بن جعفر، منتقد برجسته ي عصر عباسی، در نقد ادبیات عربـی تحـول ایجـاد         

نگی وتلفیق ایجاد کند. هماهکرد؛ زیرا نخستین کسی بود که خواست میان شعر واندیشه 
او در صدد انقالبی بر نقد ذوقی برآمد، با نقدي که بر پایه ي اصول وقواعد علمی باشد؛ 
اصول، قواعد واصطالحاتی که در بردارنده ي نقد هنري از سویی وپایگاه منطقی فلسفی 

نقـدي  از سوي دیگر است. قدامه سعی کرد که به اصول نقد ادبی وساختار اصـطالحات  
  وزیبا شناختی که امروزه به نقد نظري مشهور است، دست یابد.

هدف این مقاله، بررسی دیدگاه هاي انتقادي قدامه ومعیارهایی است که او در زمینـه       
ي نقد شعر تعیین کرد.  محور مباحث او پیرامون عناصر وارکـان شـعر کـه عبارتنـد از:     

اساس، شعر در نگاه قدامه داراي مراتبی اسـت   لفظ، وزن، قافیه ومعنا می باشد. بر همین
بی نهایت خوب، هنگامی است که همه ي عناصر تشـکیل دهنـده ي    -1که عبارتند از: 

بی نهایت بد، هنگامی است که همه ي عناصـر در نهایـت    -2شعر در اوج وکمال باشد،
ابـر  ، هنگامی که صفات خوب وبد در شـعر بر -نه خوب نه بد -بینابین -3ضعف باشد، 

  باشد.
 

  .نقد ادبی، ذوق، معیار ومقیاس قدامه بن جعفر، ارسطو،: کلیدواژه ها

                                                             
  omidjahanbakht@gmail.com ایران. الن،یدانشگاه گگروه زبان و ادبیات عربی استادیار  *

  ghkarimifard@yahoo.com (نویسنده مسؤول) د چمران اهواز،یدانشگاه شهگروه زبان و ادبیات عربی دانشیار  **
  م١٣/٠٣/٢٠١٤ش= ه. ٢٢/١٢/١٣٩٢: پذيرشتاريخ    م٢٦/٠٧/٢٠١١ش= ه.٠٤/٠٥/١٣٩٠: دريافت تاريخ



 ١٤٨  چکیده هاي فارسی

 
  ر وادب)یازنظر لغت، تفس»(اجر و ثواب«سه دالالت معنوي و لفظی در دو کلمهیمقا

  **دکتر سید محمد موسوي بفرویی – *دکتر شاکر عامري

  چکیده : 

یم و زبان عربی هم از آن مستثنی ترادف مسئله اي است که آن را در همه زبان ها می بین
بنابر ترادف آنها و » اجر و ثواب«ه دو کلمه ین مقاله برپاین بحث ما در ایست. بنابراین

م است که به جوانب مربوط به آن موضوع می پردازد تا معانی یداللتشان در قرآن کر
اندکی از  ن راستا به نمونه هایی از نظر لفظ و معنی ویمختلف آن آشکار گردد . در ا

ن یر گذار باشد بحث شده است . ایی هاي صوتی که می تواند در درون آدمی تأثیبایز
م و کتاب هاي ادبی و یرهاي مختلف قرآن کریه بر تفسین دو کلمه با تکیموضوع با ا

« ن نکته مهم اذعان نمود که دو کلمه یلغوي گوناگون نوشته شده است و می توان به ا
م یوي و اخروي تقسیترادف ندارند و از نظر معنی به دو قسم دنت یقابل» اجر و ثواب

  ز می توانند تفاوت داشته باشند . یی نیمی شوند  و از نظر آوا
 

  .م ، اجر ، ثواب ، ترادف ، دالالت معنويیقرآن کر: کلید واژه ها

                                                             
 sh.ameri@semnan.ac.ir(نویسنده مسؤول)  .، ایرانیات عربی دانشگاه سمناناستادیار گروه زبان و ادب - *

  .، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان -  **
 م١٩/٠٥/٢٠١٤ش= ه. ٢٩/٠٢/١٣٩٣: پذيرشتاريخ   م ٢٣/١٢/٢٠١٢ش= ه.٠٣/١٠/١٣٩١: دريافتتاريخ 



 ١٤٩                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
 حیدر محمد غیبۀ حقیقت قرائتی جدیداز نامه ابن فضالن سفرخودباختگی

  قداح حسین رؤىکتر د 
  چکیده:

وي این  غیبه می پردازد. محمد ي ابن فضالن به تحقیق حیدراین مقاله به بررسی نامه
تمدن  کهبیان می کند  که نوعی خودباختگی فرهنگی را نموداري می داند یمتن رساله را

  معرض آن قرارگرفته وابن فضالن نماینده آن است. عربی اسالمی در
غیبه تحول  محمد است که تحقیق حیدر محور استوارمهمترین نتائج مقاله براین 

متن عربی به  دینی سیاسی دولت عباسی در کاسموگونیحالت  از درونی ابن فضالن را
حالت سرخوردگی برمال ساخت بدین ترتیب که هویت اسالمی به سوي ازخودباختگی 

یک خور بازگشت به  در رود یعنی ازاصول وریشه هاي هویت خویش تهی گشته ومی
هاي اجتماعی ورود به حلقه نی غربی ودرطی دسترسی به قهرما ذات شوم می شود و

یک طرح  این تحقیق پرده از در او جوامع غربی رنگ وبوي غربی به خود می گیرد.
ي آن خالصه نموده است. براساس آن بنا فکري برداشت که کریکتون روایت خود را
 درخالل تنفر وایکینگ هات برتري تمدن ایجاد شک وتردید دراصول تمدن شرق واثبا

 جبري بین دو ابن فضالن نسبت به سفرشمال است به نحوي که تصور خیالی برخورد
 را وایکینگشکل می دهد و تمدن  را وایکینگیتمدن متناقض عربی اسالمی وتمدن 

اوازخالل این نظریه یک دوگانگی جدید سلبی بین تمدن وثنیت  برآن چیره می سازد.
  تمدن عربی اسالمی خلق می کند. و ینگیوایک

 .دیگري، خود، ازخودبیگانگی،  ابن فضالن ها: واژه کلید

                                                             
 ،هسوري ه،الذقي تشرين، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه استاديار.  

 م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢: پذيرشتاريخ   م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١: دريافت تاريخ



 ١٥٠  چکیده هاي فارسی

 
  شکل گیري زبان وساختار اسلوب در شعر إدریس جماع

  *عبدالحمید محجوب محمد دکتر محمد
  چکیده:
مورد » إدریس جماع«این پژوهش شکل گیري زبان و ساختار سبک را در شعر           

دهد، و نتیجه می گیرد که تحصیل او در دانشکده دارالعلوم و اطالع ه قرار میمطالع
مهجر) در ازاي شکل گیري پیوندهاي  -هاي نوگرایی شعري (آپولو یافتن از جنبش

زبانی جدید که بیانگر روحیه او و روحیه عصر اوست وي را از عبارات آماده و 
  هاي سنتی دور ساخته است.کنکاش

سبکی و ابزارهاي لغوي او در بیان گفتمان شعري خویش متنوع   هايتکنیک
اي براي تأکید وضرورت معانی مورد نظر گشت. به عنوان مثال صنعت تکرار او، وسیله

قرار گرفت، وعالوه برجمالت معترضه و نکره آوردن نامها ووجود منولوگ داخلی، 
او در کنار برخی ناپختگی  ضمائر نیز در باالبردن شأن اشخاص به کار گرفته شد. زبان

  هاي نثري، از الفاظ کلیشه اي نیزخالی نیست.
ادبیات شعري وي دلیلی بر تمایل شدید او در بکارگیري صداهاي قوي 

 و ومهموس بوده و بیانگر تمرکز احساسات وعواطف اوپیرامون وطن(زندان وآزادي)
  طبیعت وجاودانگی است.

 ادبیات شعري ساختارسبک،جماع، شکل گیري زبان،  کلید واژه ها:

                                                             
  drmuh2011@yahoo.com .سودان ، استاديار گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه اسالمی أم درمان - *

 م٠٩/٠٣/٢٠١٤ش= ه. ١٨/١٢/١٣٩٢: پذيرشتاريخ    م١٧/٠٩/٢٠١٣ش= ه.٢٦/٠٦/١٣٩٢ :دريافت تاريخ



 ١٥١                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  اسطوره وکاربردهاي آن دردیوان عبدالوهاب بیاتی

  *یسیر عمر خالدکتر د
  چکیده

دیوان عبدالوهاب بیاتی می پردازد.  این مقاله به بررسی اسطوره وکاربردهاي آن در
مفهوم لغوي و اصطالحی آن را بیان می کند و متعرض انگیزه هاي اسطوره پردازي 

هاي درونی هاي درونی که درارتباط باگرایشبر دو قسمند: انگیزه شاعرمی شود که
  شاعر است وانگیزه هاي فنی که مربوط به طبیعت خود شعر است.

تحقیق حاضر کاربرد اسطوره در شعر بیاتی را نیزمورد مطالعه قرار می دهد و برآن 
، اجتماعی، است که بیاتی یکبار از کاربرد اندیشگانی اسطوره درخدمت اغراض سیاسی

و بیان تشویش ، ترس و رنج انسان استفاده کرده است، و باردیگر نیز به کاربرد زیبایی 
شناختی آن براي غنابخشی به متن شعري فنی براي ابراز ابعاد زیبایی در آن نظر داشت 

ي واقعیت ارتباط دارد و به بازگشت دوباره اسطوره که با الهام وپیشنهاد وایحاء و افسانه
  جایگاه خود مربوط می شود.به 

  مفهوم اسطوره،کاربرد اسطوره،اسطوره وخواننده،تناص :اکلیدواژه

                                                             
  .سوريهتشرين،  استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه - *

 م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢: پذيرشتاريخ   م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١: دريافت تاريخ
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Morphological and Syntactic Bases of Arabic 
Dictation Rules 

 
By: Mohammad Ahmad Abu Eid* 
 
Abstract 
This study aims at examining the morphological and syntactic 
bases of Arabic spelling rules. It describes the state of Arabic 
script before the authorization of the present dictation rules and 
the resulting state of Arabic spelling after the rules were laid 
down. It also aims at investigating the attempts writing and 
spelling experts make to establish specific writing forms which 
accord with both morphological or grammatical features and 
properties of the items. The study concludes that many spelling 
rules have been established because the experts have considered 
the morphological and grammatical of the words concerned. The 
article also provides textual examples in all cases. 
 
Keywords: Function, Syntax, Morphology, Rule, Spelling. 
 

                                                             

 *- Associate Professor, Al-Balqa' Applied University, Jordon.  
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The Emphatic Compound Adjectives in Arabic 

By: Ehsan Esmaeeli Taheri*  

Abstract  

Most books of Arabic syntax and morphology refer only to 15 
metrical types of emphatic adjectives derived only from three-
letter verbs. They judge any formation of adjectives from other 
types of verbs as ungrammatical constructions. However, a study 
of Arabic texts and dictionary shows that Arab speakers, because 
of their communicative need for emphatic constructions derived 
from intransitive verbs, form useful emphatic constructions from 
such verbs similar to making compound comparative forms and 
exclamatory forms, i.e., they use an emphatic word (“many”, 
“much”, “intensive”) the infinitive of the intended verb. This 
construction, which is frequently used in traditional and modern 
Arabic texts, has been neglected by traditional and contemporary 
syntacticians. This article presents evidence for the existence of 
such emphatic forms and considers them of two types: basic and 
derivative. The basic forms are confined to 10  to 15 metrical 
types and are not rule governed. The derivative forms are made 
by family resemblance from almost any infinitive. The author of 
this article believes that the conditions for constructing emphatic 
forms, comparative adjectives and exclamatory forms – whether 
basic or derivative—are quite the same. 

Keywords: emphatic form, basic, derivative, family resemblance, 
usage-based 
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Critical Evaluation of Poetry according to Qudameh Ben Jaafar 

By: Omid Jahan Bakht Laili* , Gholamreza Karimi Fard** 
 
Abstract 
Qudameh Ben Jaffar, the prominent critic of Abbasid period, 
caused a revolution in Arabic literary criticism as he was the first 
one who decided to create harmony and integration among poetry 
and thought. He tried to revolutionize subjective criticism and 
replace it with a criticism which was based on scientific 
principles and ideas including artistic criticism on the one hand 
and philosophical and logical criteria on the other hand. 
Qudameh tried to took into account the principles of literary 
criticism; moreover, he respected critical and aesthetic terms that 
are nowadays frequently used in theoretical criticism. This paper 
aims to examine the critical viewpoints of Qudameh and identify 
the criteria that he established in the area of poetry criticism. His 
arguments centred on such elements of poetry as sentence, word, 
meter, rhyme and meaning. Thus, he specified an ranking order 
for the poetry as follows: 1. absolutely good, when all of the 
composing elements of poetry are at their peak of perfection, 
2.absolutely bad, when all of the composing elements of poetry 
are weak, and 3.intermediate, neither good nor bad, when the bad 
and good properties of poetry are at the same level.  
 
Keywords: Qudameh Ben Jaafar, Aristotle, Literary criticism, 
subjective, criteria 
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Comparing "Ajr” (اجر) and “Thawab” (ثواب) and their 
Meanings in the Holy Quran 

By: Shaker Ameri*, Sayyed Mohammad Mousavi Bafrooei** 
 
Abstract: 
Synonymy is a universal property of language and Arabic is no 
exception. Our argument in this article concerns the usage and 
meanings the two words, "ajr and thawab" in the Holy Quran.  
We explore the different semantic and grammatical dimensions 
and characteristics of these two words in order to specify their 
different meanings.  Phonological and semantic examples are 
provided to evidence how beauty of voice and meanings can 
impact emotions. Our discussion of the two words is based on 
various interpretations and many linguistic and literary books. 
We conclude that the two words "ajr” and “thawab" cannot be 
not synonymous terms of meaning. In fact, they refer to two 
different dimensions: a worldly dimension and an otherworldly 
dimension. 
  
Keywords: "Ajr", "Thawab", synonmy, the Holly Qur'an. 
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The Journey of Alienation: A Critical Analysis of  Ibn 
FadLan’s treatise, edited by Haidar Mohammad Gheibah ) 
By: Rouaa Kaddah 

 
Abstract  
This research is analyzes the study done by Gheibah on Ibn-
Fadlan’s treatise. Gheibah regards the treatise as a text which 
emphasizes the incapacity and failure of Arab Islamic 
civilization. The most important point of the article is that 
Gheibah’ text reveals the change of Ibn-Fadlan from the glorious 
political and religious strength Abbasids to a state of defeat and 
alienation.  According to Ibn-Fadlan treatise, the Islamic 
character undergoes changes to be empty of the original identity, 
reforms into a western subject, and is overpowered by the 
success in the west, and become naturalized and baptized into the 
social texture of the western society. He also reveals the idea on 
which Crichton built his novel to create doubt about the merits of 
eastern civilization by forcing the traveler, Ibn-Fadlan, to be 
overwhelmed by the west and create an imaginary picture of the 
contact between the two civilizations: the Islamic Arab world and 
the pagan Viking world, while the victory belongs to the latter. In 
this way, the two civilizations are misrepresented in the treatise 
under study.                   
Key words: Ibn-Fadlan, alienation, subject, the self, others, 
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The formation of language and constructions in the poetry 

of Jammah 

By: Mohammad Mahjub Mohammad Abdol-Hamid* 
 
Abstract 
This research examines the background of the linguistic 
expression and the constructions in the poetry of Jammah. It 
concludes that studying the poetic renewal movements has led 
him to move away from ready-made expressions and traditional 
cliché, so that the use of new linguistic constructions reflects the 
spirit of his time. His stylistic techniques and tools include 
repetition, synonymy, substitution, pronouns, and the narrative 
(internal monologue). However, his language includes cliché 
words from dictionaries, and suffers from some crude prose. His 
poetry shows his inclination to use strong and tangible words and 
reveals his emotional occupation with patriotism (prison and 
freedom) and nature and immortality. 
 
 

Keywords: Jammah,  poetic style, constructions  
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Mythology and its Functions in Abdul Wahab Al-Bayati’s Divan 

By: Khaled Omar Yaseer* 
 
Abstract: 
 
This article deals with mythology and its functions in Abdul 
Wahab Al-Bayati’s divan. It outlines the concept literally and 
functionally and touches on the motives for using mythology by 
this poet which are of two types: the subjective motives or are the 
personal orientations and inclinations of the poet and the 
technical motives, which are related to the nature of poetry. This 
article elaborates on how Al-Bayati used mythology in literature 
for political and social purposes and for the expression of human 
worries، fears and suffering. It also mention that the poet also has 
used this mode of expression aesthetically to enrich the poetic 
text and add another  aesthetic dimension to his work, thus 
making  mythology play its original basic role, which is 
connecting far-fetched myths to likely realities. 

 
 
Keywords: Mythology, functions of Mythology, Myth and 

Readers, Intertextuality 
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