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  المجلَّة األردنية في  
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  مجلَّة علمية عالمية محكَّمة
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  الرحيمالرحمن اهللا بسم
  

  للغة العربية وآدابهافي ا األردنية المجلة
   عالمية محكمةعلمية مجلة

  
   األردنية الهاشميةالمملكة للبحث العلمي في العليا اللجنة عن تصدر

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

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

  .ويتعهد الباحث بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر). علمية جزءاً من رسالة
  . وشرائطهالعلمي يكون البحث المقدم خاضعاً ألسس البحث أن -
  . وال يجوز النقل منه إالّ باإلشارة إلى المجلةللمجلة البحث بعد قبوله حقاً محفوظاً يصبح -
 على بعد موافقة هيئة التحرير الخطية على نشره في كتاب سنتين للباحث إعادة نشر بحثه بعد مضي يجوز -

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

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

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

  .ألكاديمية والمؤسسة التي يعمل فيها ورتبته ااسمه الباحث على الصفحة األولى من البحث يذكر -
  . قراراتها نهائيةوتُعد الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث تحتفظ -
  . ترد األبحاث التي لم تقبل ألصحابهاال -
 على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم المترتبةدفع النفقات المالية ب الباحث يلتزم -

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

 . أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة األردنية الهاشميةالعليالجنة أو سياسية ال

  : النشرتعليمات  - ب
كلمة لكل منهما وعلى ) ١٥٠( باإلنجليزية بما ال يزيد على وآخر يكتب ملخّص للبحث باللغة العربية أن -

من ثالثة مقاطع مع ) الباحثين(احث  في أعلى الصفحة عنوان البحث واسم البيكتبورقتين منفصلتين بحيث 
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 أسفل صفحة في (Keywords) والرتبة العلمية وتكتب الكلمات الدالة ) البريدي واإللكتروني (العنوان
  .مخطوط عن المحتوى الدقيق للتعبرالملخص بما ال يزيد على خمس كلمات بحيث 

 ،)١(:  بين قوسين إلى األعلى هكذا بأرقام متسلسلة توضعالمخطوط إلى المصادر والمراجع في متن يشار -
 بين قوسين في موضوعة ثبتها في أسفل صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة ويكون )٣( ،)٢(

فإن الصفحة ) ٦ (الرقم قد انتهت عند  مثالًأسفل كل صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة األولى 
  :اآلتي على النحو األولىرادها عند نهاية البحث، ويكون ذكرها للمرة وال يعاد إي). ١( ستبدأ بالرقم التالية

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

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

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

  
  : المخطوطةالكتب

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

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

  
  :الدوريات

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

  .٢١٦- ١٧٩م، ص١٩٩٥/ هـ١٤١٥ العاشر، العدد الثاني، سنة المجلد ، للبحوث والدراساتمؤتة ،"مدخل
  
  

  :التذكارية المؤتمرات وكتب التكريم والكتب وقائع
 كامالً بالبنط الغامق، بالكِتاَ واسم ،    ""  عالمتي تنصيص بين اسم الكاتب، واسم المقالة موضوعة ذكر

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

، دار ١إبراهيم السعافين، ط: تحرير ،دراسات مهداة إلى إحسان عباس:  محراب المعرفةفي ،" الهجريالرابع
  .٤١٧م، ص١٩٩٧صادر ودار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
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 العربية واإلنجليزية بعدها مباشرة محصورة بين باللغة األعالم األجنبية حين ورودهـا في البحوث تكتب -
  (  ).قوسـين 

 عند كتابة األسماء والمصطلحات العربية بالحروف اإلسالمية في دائرة المعارف  النظام المتبعيراعى -
  .الالتينية

 وتثبت.  اإلشارة إلى السورة ورقم اآليةمع   بين قوسين مزهرين بالرسم العثماني اآليات القرآنيةترسم -
  .مظانها تخريجها من بعد((   ))   األحاديث النبوية بين قوسين هالليين مزدوجين

 :اآلتي المراسالت على النحو تكون -

  
  

  لغة العربية وآدابهافي ال األردنية المجلة تحرير رئيس
  عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، المملكة األردنية الهاشمية

  
  األردن) ٦١٧١٠ (-مؤتة) ١٩(ب .ص

   )٩٦٢- ٣ (٢٣٧٢٣٨٠ -٩٩ هاتف
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 آدابها العربية اللغة في األردنية المجلة

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

  دنانير) ٣(      :العدد ثمن

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

 وآدابها العربية اللغة في األردنية المجلة تحرير رئيس

  مؤتة جامعة/ العلمي البحث عمادة
 األردن -الكرك

  :السنوي االشتراك  قيمة
  : لالفراد -

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

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

  سنوياً دنانير) ٥(        :للطلبة -

  :وعنوانه ركالمشت اسم
  االسم

  العنوان

  المهنة

  بريدية حوالة                بنكية حوالة                شيك :        الدفع طريقة

  
       ٢٠٠  /      /       :التاريخ  :                                                                        :التوقيع
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ا، جملدا٢٠٠٦، ١، عدد٢لة األردنية يف اللغة العربية وآدا  
 

 
١١

  
  توظيف اللهجة احملكية والتراث الشعيب يف أعمال عزالدين املناصرة الشعرية

  
  *طارق عبدالقادر اايل . د

 

                                                    ملخص
يقة توظيف الشاعر ض هذا البحث بتوطئة وحمورين، تناول احملور األول الكلمة أو املفردة احملكية الشعبية الدارجة، وطر 

  .هلا يف شعره، كاختياره وزا وإيقاعها أو انزياحها الداليل والصويت واملوسيقي
ى التركييب والتعبريي، الذي اشتمل على استخدام الشاعر التراكيب العامية، والتعبريات وفتناول املست: أما احملور اآلخر

  .امي ، واحلكاية ذات األصل الشعيب الشعبية اجلاهزة، وتضمني األغاين الشعبية واملثل الع
ريية ومجالية طريفة ، بوخلصت الدراسة إىل أن عز الدين املناصرة استطاع أن حيول املفردة والتعبري الشعيب إىل قيم تع

  .وصيل املعىن، والتأثري العاطفي، وحتقيق شعرية النص ت يفوجعل من هذه التقنية الفنية وسيلة من أهم وسائله 
  

  
  

Abstract 
  

The Use of the Colloquial Dialect and Folk Tales in the  Iz El-Din Al-Manasreh’s 
Poetry 

 
The paper falls into an introduction and two sections.  The first section discusses the 

spoken word used in the vernacular and the way the poet employs it in his poetry, like his 
choice of rhyme, rhythm and their deviation.  The second section deals with the structural 
and content level in terms of the use of slang and folkloric expressions and the integration 
of popular songs, proverbs and folktales. 

The study concludes that Iz Ell-Din Al-Manasreh is one of the most important Arab 
poets who succeeds in transforming the popular and folkloric language into expressions 
with poetic and esthetic value.  He has also made the artistic techniques of conveying the 
meaning and emotional impact and achieving the poetics of the text.     

  
  
  
  

  .قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة مؤتة، األردن* 
  حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن .  

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

http://www.pdffactory.com


  توظيف اللهجة احملكية والتراث الشعيب يف أعمال عزالدين املناصرة الشعرية                     طارق عبدالقادر اايل
 

 
١٢

  وطئةت
: ، له جمموعة من الدواوين منها)١٩٤٦(ناصرة شاعر ولد يف بلدة بين نعيم يف اخلليل عام عز الدين امل

، )١٩٧٤(، قمر جرش كان حزيناً )١٩٦٩(، واخلروج من البحر امليت )١٩٦٨(يا عنب اخلليل 
رعويات ، و)١٩٩٠(،  وحيزية )١٩٨٣(، وكنعانياذا )١٩٨١(،  وجفـرا )١٩٧٦(وباألخضر كفناه 

يف األعمال الشعرية ) ١٩٩٢-١٩٦٢(، مث صدرت هذه اموعات املكتوبة بني عامي )١٩٩٢(كنعانية 
وهي الطبعة اليت ).١٩٩٤(عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر يف بريوت، ويف طبعتها األوىل عام 

مستقرة كما هو واضح يف قيق بنية نصوصه اليت قد ال تبدو حتاعتمدا الدراسة، جتنباً للخوض يف قضية 
  .٢٠٠١ طبعة

الفن التشكيلي : ، وله دراسات منها"يا ناميني حتت الشجر"وللشاعر املناصرة ديوان بالعامية هو 
، وعشـاق الرمـل واملتاريس )١٩٧٥(، والسينما االسرائيلية يف القـرن العـشرين )١٩٧٥(الفلسطيين 

قفة ا، واملث)١٩٩٥( ومجرة النص الشـعري ،)١٩٩٣) (قراءة مونتاجيـة(، والشـعريات )١٩٧٦(
  .وغريها ) ١٩٩٩(، و هامش النص الشعري)١٩٩٦(والنقد املقارن 

الشاعر عز الدين املناصرة له اطالع واسع على التراث الفلسطيين والعريب، وله دراسات يف هذا اال ، 
بل ميكننا بشيء من التجوز أن لشعيب يف شعره أيما توظيف،  ااستطاع من خالهلا أن يوظّف هذا التراث

على قصيدته بأا ابنة التراث، منه تستمد حيويتها ورشاقتها وأصالتها، كما أنّ له موقفاً من التراث  حنكم
أعتقد أنين كشاعر قد تفاعلت مع الثقافات الشعبية منذ طفوليت : "بثّه يف عدد من كتبه، ومن ذلك قوله

 اليومية، كان جدي شاعراً شعبياً مشهوراً يف جبل اخلليل منذ مطلع القرن باعتبارها عنصراً حيوياً يف حيايت
ومن زاوية ثانية كانت الثقافة ... ، كما كان عمي شاعراً شعبياً معروفاً)١٩٤١(العشرين، وحىت وفاته عام 

التاريخ، الشعبية يف منطقتنا مزدهرة بسبب مكاا التارخيي، هلذا اختلطت الثقافة الشعبية مع الدين، مع 
والحقاً تعرفت على الثقافات الشعبية يف الوطن العريب، فاكتشفت أن الثقافة الشعبية توحد وال تفرق، إذا 

  .اعترِف بتعدديتها، وبعض خصوصياا بعيداً عن امليول والرتعات السياسية
رستها يف اجلامعات كما أعتقد أنين كنت خبرياً يف الثقافات الشعبية يف مشال إفريقيا العربية فقد د

  . )١("لقد كان تأثري الثقافات الشعبية قوياً يف قصيديت اجلزائرية،

                                                 
وء طازج كطفولة التاريخ، ملتقى عمان الثقايف اخلامس، الشعر األردين وموقعه من حركة الشعر العريب، وزارة ض:  عز الدين املناصرة)١ (

  .٥-٣، ص٣/١٠/١٩٩٦- ٩-٢٨الثقافة، 
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١٣

يقاع الشعيب، واألصوات الشعبية ومن اللغة الشعبية، لقد استفاد املناصرة يف قصيدته احلديثة من اإل
صوتية واإليقاعية، وخباصة يف األلفاظ ذات الدالالت ال) ظاهرة تفصيح العاميات(فتولّد لديه ما يسمى بـ

  .كما استفاد من األساليب الشعبية اليت تتقارب مع لغة احلياة اليومية
 ما يتعلق منها باحمليط الفلسطيين الزراعي الرعوي، مما ةلقد قام بأسطرة قضايا احلياة اليومية، وخباص

  .أكسبها أبعاداً روحية ومجاليةً مدهشة
اوهلا واحلديث عنها دعوة إليها أو ميلٌ وتشجيع هلا، أو هجر أما خبصوص اللغة احملكية، فلم يكن يف تن

العريب، فهي كما يقول  للغة الفصحى، بل إميان بأن هذه الظاهرة ليست جديدة أو مستغربة على األدب
جذورها ضاربة يف أعماق التاريخ عند الشعراء القدامى كأيب العتاهية والعباس بن األحنف، : "حممد النويهي
 الوليد وغريهم، لكنها اكتسبت بعداً جديداً حني وجد بعض رواد الشعر احلديث يف دعوى ومسلم بن

  . )١("يف استخدام لغة احلديث اليومي اجتاهاً جديداً يف الشعر احلديث) إليوت(
الح عبد الصبور، ونزار قباين صكما جتدر اإلشارة إىل أنّ كبار الشعراء وروادهم يف الوطن العريب ك

لغة احلديث اليومي بكل حرارا وزمخها وتوترها هي لغة الشعر، وأن الكلمة الشعرية هي "بأن الذي يؤمن 
 وهو تقليد رئيس يف الشعر األردين أرساه ،)٢("الكلمة اليت تعيش بيننا ال الكلمة املدفوعة يف أحشاء القاموس

  .عرار، وحيدر حممود ووظفه عز الدين املناصرة
إمنا "و" مل يكن نتيجة ضعف يف اللغة أو عجز عن النظم باللسان العريب املبنياللجوء إىل العامية "وأن 

عىن، وتصوير العاطفة من أقرب ملهو وسيلة من أهم الوسائل اللغوية اليت يستعني ا الشعراء يف توصيل ا
  . وهو ما ستحاول الدراسة تلمسه يف شعر املناصرة . )٣("طريق وأبلغه

  
ى تضمني املفردة العامية وتقريب املفردة الفصيحة إىل العامية باالنزياح، ويشتمل عل: احملور األول

  :وبعض االنتهاكات اللغوية
    تضمني املفردة العامية-١

تشتمل قصيدة عز الدين املناصرة ـ بشكل عام ـ على بعض الكلمات الشعبية اليت حتمل دالالت 
 موضوع – منها، لذا اشتملت أعماله الشعريةلشحن قصيدته مبا يراه مناسباًا شعبية خاصة، يستعني

                                                 
علي الشرع لغة الشعر العريب : وانظر) ١٩، ص١٩٧١، ٢قضية الشعر اجلديد، مكتبة اخلاجني ودار الفكر، القاهرة ط: حممد النويهي  )  ١(

  .٢٨، ص١٩٩١عاصر يف النقد العريب احلديث، امل

  .٤٤، ص١٩٦٧، ٣الشعر قنديل أخضر، منشورات نزار قباين، بريوت، ط: نزار قباين  )  ٢(

  .٢٥، ص١٩٨٦لغة احلياة اليومية وتأثريها يف البناء اللغوي للشعر احلديث، : حممد العبد  )  ٣(
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١٤

رومان ( على جمموعة كبرية من اختياراته األسلوبية على احملور العمودي أو الشاقويل، حسب -الدراسة
نة الشاعر أن خيتار عدداً من املفردات اليت حتمل املعىن ذاته، غري أنه يفضل ك؛ الذي يعين أن مب)ياكبسون

 كلمة شعبية دارجة بكلمة فصيحة؛ ألنه يرى أن مبقدور هذه املفردة الشعبية كلمة على سواها، باستبدال
  .أن تنقل رؤاه الشعرية بثوب مجيل

ات الشعبية لوزا وإيقاعها ودالالا يف دومما ميكن محله على هذا اجلانب، اختيار األلفاظ واملفر
تار جمموعة من املفردات الدارجة من وزن ولعلّ أول ما يطالعنا يف أعماله الكاملة، أنه اخ.املعجم العامي

  : ، على ثالث صور)فَعلَل(
  : مكررة األول والثاين، وهي ظاهرة واضحة يف شعره، ومن أمثلة ذلك) فَعلَل(لصورة األوىل ا  . أ

فكفك، دندنَ، رشرش، رجرج، مزمز، نطنط، تعتع، جرجر، مرمر، مححم، رضرض، بصبص، مللم، 
خسخ، رطرط، طقطق، سقسق، قزقز، نقنق، تكتك، زقزق، رغرغ، ذرذر، وقوق، طقطق، صحصح، س

قعقع، قصقص، بكبك، زغزغ، هزهز، شدشد، كشكش، شرشر، بقبق، دقدق، مههم، سلسل، تعتع، 
  .حننح، فصفص، ولول، وتوت، وعوع، لعلع، عجعج، مللم، دقدق

جة األوىل لوزا وإيقاعها، إنَّ األفعال السابقة تشري إىل أن اختيار عز الدين املناصرة هلا كان بالدر
الذي يكسبها وقعاً خاصاً يقرا من ألفاظ احلياة العامة؛ فنجده يف املفردة الواحدة بني خيارين، فيختار ما 

يف ) يترجرج(تار للتعبري عن حركية بعض األفعال ، مثال، فعالً، مثل خيفكان منها يوافق اإليقاع والتنغيم؛ 
  : )١(قوله

ات التفاحدان يترجرجان كحب  
  مـبادئ تتــرجرج كزماننا

م عد(احلسي واملعنوي، كان تعبرياً عن حركة فيها صعود وهبوط: ينيفاختياره للفعل على املتسو
،من خالل التحول عن الفعل الفصيح )املبادئ( واحلركة املعنوية ) النهد(فربط بني احلركة احلسية ) استقرار 

  :  القصيدة ذاا اختار للصدر فعالً حركياً شعبياً بقوله ويف . )يترجرج(ىل الفعل إ)يرتج ( 
ري مناسب ملا فيه من غ)رطرط( ، ويف رأيي أن الفعل "نتعت صدرها رطرطته كبندورة من هلب"

  .ترهل وارختاء، لكنه يشري إىل اختيارات الشاعر األسلوبية على احملور االستبدايل 

                                                 
  .األعمال مع ذكر رقم الصفحة: عد بـوسيشار إليها فيما ب ١١٠األعمال الشعرية ص  )  ١(

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

http://www.pdffactory.com


ا، جملدا٢٠٠٦، ١، عدد٢لة األردنية يف اللغة العربية وآدا  
 

 
١٥

اً ما يفك التضعيف ليس باحلرف املضعف وحسب، بل ، وهو كثري)فَكْفَك(ومن ذلك أيضاً الفعل 
جفرا يف " مرمر، كما يف قصيدة / جرجر، مر/ رطرط، جر/ فكفك، رطَّ/ فك: ر احلرف األول، حنويبتكر

  : )١(يقول" يا عنب اخلليل" من ديوان" سهل جمدو 
  أفكفك أزرار قميص الوردة سراً يف الليلس

  فمها كالسمكة وردة هذا الليل
  بته السمراءاقال احلطاب القرفان املرمي بغ

  ا هذا ال تستعجلي
  يف الليل ورود ختجل

  فتوشوش يف الفجر شقيقتها بكالم عيب
أقوى يف داللتها من ) فكفك(والتعبري عن بوح الذات يف املقطع، جعل، كلمة ) الرومانسية(إنّ اللحظة 

)فَك ( ما يف الفعل األول من تكرار صويت حلريفل)ياً زمنياً وملمحاً خ، مما يعطي ترا)الكاف(و) الفاء
، وهذا يتناسب مع املقطع، وما فيه من حركة خمتلسة )فَك(جنسياً، وإيقاعاً حركياً يتطلب وقتاً أطول من 
سراً، الليل، ال تستعجل، اخلجل، الوشوشة، وهذا ما جعل : بطيئة متدرجة، عبر عنها جو املقطع العام، مثل

املكرر يف ) الشني ( ا حلرف مل،)ناجى(أو ) باح(أو ) همس(دون فعل )وشوش(اً خيتار الفعل الشاعر أيض
   .السطر ثالث مرات من تنغيم صويت يتفشى صداه يف أرجاء املقطع 

يف معرض تعبريه عن حالة نشوة السكر، فهو ) األول(، إذْ جاء الفعل )مزمز(و) تعتع: (ولنأخذ الفعلني
 على ما -صوتياً– تفصيالا، كما أن الفعل اشتمل قعتمد على احلركة والصورة، بأدمن األفعال اليت ت

يوافق ذلك؛ فهو يشري إىل نشوة اخلمرة اليت جتعل شارا ليس باستطاعته القدرة على احلركة وال على 
 تعاقب على ما يف احلرفني من) تعتع(النطق، فإذا ما أراد أن يتكلم أعاقته شدة السكر عن ذلك، فيقال 

  .لتصوير حركة النطق املتقطع الناجم عن ذلك) العني(و) التاء(صويت يتعاقب فيه حرفا 
  : )٢(ولهقيف " خلروج من البحر امليتا"كما يف ) أمتزمز(أما الفعل   

  متزمز بالليمون مع احلجل املشويأ

                                                 
  .٧٨األعمال ص   )  ١(

  .١٣١األعمال ص  )  ٢(

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

http://www.pdffactory.com


  توظيف اللهجة احملكية والتراث الشعيب يف أعمال عزالدين املناصرة الشعرية                     طارق عبدالقادر اايل
 

 
١٦

بل ).. استمتع) (أتنعم) (ذأتلذّ(فالشاعر يشري إىل حالة التلذذ بالليمون مع احلجل املشوي ولكنه مل خيتر 
، وبالعودة إىل املعجم يف )الزاي(و) امليم(عن طريق تكرير حريف (ليشري إىل لذّة مستمرة ) أمتزمز(اختار 
أكل أو شرب املُز، وهو ما كان طعمه بني احللو واحلامض أو خليطاً : متزمز: "يقول) أمتزمز(معىن 
  .)١("منهما

 أمتزمز، وهو أمر شائع، ومطّرد يف شعره وذلك بأنه ينفر من الكلمة إىل) متزز(ول حولكن الشاعر 
املعجمية إىل اختياره اخلاص بفك تضعيفها، ليضيف إىل املفردة األعجمية بعداً داللياً وإيقاعياً جديداً، 

آن وليدخل املفردة يف سياق جديد، وكأنه، هنا يود أن يظهر حالة من االنتشاء بتناول طعمني خمتلفني يف 
  .معاً

، وهكذا قد ينقل املناصرة داللة هذا النوع من األفعال إىل )مصمص(إىل ) مص(ومن ذلك حتويله الفعل 
  : )٢(يف قوله) جرجر(مبعىن سحب وجذب، والفعل ) جر(معىن شعيب كالفرق بني 

  مت جرجرته لنغازل سوزان حتت املطرق
 له يف احلديث، حىت استطعت أن أحصل منه ؛ أي قمت بالتمهيد)استدرجته(وهذا الفعل هنا، مبعىن 

مبعىن االجنرار كما هو شائع يف استخدامه، ) أجترجر(على املعلومات اليت أريدها، وباملقابل استخدم الفعل 
  : حنو

  )٥(، جنرجر خطونا)٤( مث جرتين من يدي،)٣(     خليين أجترجر خلخاالً  
ستخدامات الشاعر األسلوبية، هو حتوير اللفظة ولو تتبعنا مثل هذه األفعال لوجدنا أن من أهم ا

  :)٦(الفصيحة أو إزاحتها بفك التضعيف لتقترب من اللغة الدارجة إلضافة دالالت جديدة، حنو قوله
  .يذرذر يف النهر دوت رماداًغ

ومن . ، ففيه معىن زائد وهو املبالغة يف فعل التذرية والتطاير)طار يف اهلواء وتفرق) (ذرا(فالفعل 
، فإذا كان النط من األعلى إىل األسفل مرة )نطّ(بدالً من الفعل ) نطْنطَ(ختيارات الدقيقة للشاعر الفعل اال

                                                 
  ).مز(اللسان   )  ١(

  .١٥٤األعمال ص  )  ٢(

  .٩٤األعمال ص  )  ٣(

  .١٧٥األعمال ص   )  ٤(

  .١٨٣األعمال ص   )  ٥(

  .١٦٩األعمال ص  )  ٦(
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١٧

أفقياً على مستوى األرض، ) النطنطة(من مكان عالٍ، وإمنا هي  ليس بالضرورة) نطْنطَ(واحدة، فإن الفعل 
يف ) طخطخ(الً، ومن ذلك اختياره للفعل عدداً من املرات يف املكان الواحد، كما يف حركة الضفدع، مث

  : )١(قوله
  بدأ احلرب أو تنتهي ستظلني أمي ونبقى لعينيك نكتبت

  !!ءانبقى نطخطخ نبقى هنا فقر

ملا يف الثاين من استمرارية وتقطع، وهنا للداللة على الثبات، مع ) طخطخ(غري ) طخ(ال خيفى أن الفعل 
، مما قرب سطره الشعري من استخدام العامة، )ظلّ(ناقصاً مبعىن ) نبقى(اإلشارة إىل استخدام الشاعر للفعل 

  .أو ما شابه ذلك) نبقى نقول: (كقوهلم
إن الشاعر يف هذه الصورة اتكأ إىل األفعال ذوات اإليقاع والصوت فومهما يكن من أمر،   

  .املتكرر، اليت جاءت، يف أغلبها، للتعبري عن صور حركية بدالالت متنوعة
  
  : أي تكرير األول وعدم تكرير الثالث) فَعلل (زنو:رة الثانيةلصوا . ب

  : وخيتلف هذا الوزن عما هو يف الصورة األوىل، على النحو اآليت  
  الثالث= األول   : لصورة األوىلا -

  الرابع= الثاين       
  الثالث= األول   : لصورة الثانيةا -

  الثاين ال يشبه الرابع      
  : )٢(ويف مقطع الحق، يقول    

   سهل البطيخ األشقر حني أمرمغك مع الرمل األمحريف
  حني أغمسك خببز الطابون

) مرغ(إلفادة املبالغة، وتغطية اجلسم كله بالتراب، يف حني أن ) مرغ(خيتلف عن ) مرمغ(جند الفعل 
  .تفيد حصول الفعل فقط

                                                 
  .٣٧١األعمال ص  )  ١(

  .٧٩األعمال ص  )  ٢(
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نش، كركع، قرقع، مسمر، مرمغ، فرقع، دندل، نع: ومن أمثلة الصورة الثانية يف شعره، األفعال
  .صهصن، شنشل، تفعفل

مي إىل حقل داليل متشابه، هو حقل تولو حاولنا أن نستجلي سبب اختياره هلا لوجدنا أن كثرياً منها ين
  :األفعال احلركية، كما يف هذه اموعة من املصادر اليت تنتمي إىل األفعال السابقة

  رصاصقرقعة السكان، فرقعة ال  قرقعة األضواء، كركعة األجراس، 
ها تشري إىل ل، وك)فَعلَلَ(من الفعل ) فَعلَلَة(يالحظ أن املضاف يشتمل فيما سبق على أفعال من وزن 

قرقعة، كركعة، قرقعة، فرقعة، علماً أنّ املضاف إليه يف : حركة فوضوية، لكن ما السر يف اختيار املضاف
األجراس، السكان، (ثلة فاملضاف إليه يتعلق باحلاسة البصرية، أما سائر األم) األضواء(املثال األول 

  : )١(هلا عالقة باحلاسة السمعية؟ وبالرجوع إىل قول الشاعر) الرصاص
  نت خجوالً، أكره قرقعة األضواءك

  ناطح عاصفة األضواء، وكركعة األجراس
وء تبين أن السبب، يف حدود تقديري، إىل رغبة الشاعر يف إجياد نوع من تبادل احلواس ليضحى الض

قعة إىل األضواء أظهر أن هذه ليست أضواًء رمستقبالً باُألذن، زيادة يف إحداث تأثريه النفسي؛ فإضافة الق
ناجتة عن ) قرقعة(حقيقية، بل من احملتمل أن تكون أضواء الشهرة؛ ألن هلا ضريبة، وضريبتها مصحوبة بـ

 نفسياً، مع عدم استبعاد حتويل حرف محالت إعالمية وإعالنية إجيابية أو سلبية، مما تؤثر على صاحبها
  ).قرقعة إىل كركعة(، فتحولت )كافاً(يف بعض اللهجات الفلسطينية ) القاف(

: على احملور االستبدايل من بني جمموعة من األلفاظ املتقاربة داللياً، فلم خيتر كلمات مثل) قرقع(واختار 
واستغىن عن غريها من البدائل؟ ) قرقع(ية جلبة، ضجيج، صخب ضوضاء؟ والسؤال لم اختار اللفظة العام

املكرر مرتني، يف ) القاف(مال إىل وزن املفردة وصوا، مستغالً إمكانية قوة حرف  يف تقديري أن الشاعر
احللقية الواضحة، فالكلمة خدمت ما ) العني(الساكنة مث جميء ) الراء(فاء الكلمة والمها، وتوسط حرف 

  .اً على الرغم من عاميتها أو شعبيتها، لكنها وظِّفَت، كما أرى، توظيفاً حسناًيريده الشاعر داللياً وصوتي
  : )٢(يف قوله) تدندل(وكذا األمر يف الفعل 

  ندلوا سيقام بطمأنينية عند حافة الربكةد

                                                 
  .١٩، ص١٧ال ص األعم  )  ١(

  .٧٩األعمال ص   )  ٢(
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١٩

مد، (هو مبعىن أنزل إال أن احلركة يف هذه املفردة الشعبية تشري إىل معىن خيتلف عن ) دندل(فالفعل 
خص اجلالس على حافة عليا، وقد أنزل ساقيه بشيء من االرختاء، ش؛ ألا تشري إىل حالة ال...)ل، دلّىأنز

  .مع االستمرار يف حتريكمها، للداللة على الطمأنينة وانشراح النفس
  
  :ذات اجلذر الرباعي) فَعلَلْ(الصورة الثالثة . ج

 واليت ،فردات العامية، ذات اجلذور الرباعيةويف هذه الصورة جند أن الشاعر استخدم جمموعة من امل
ختتلف عن الصورتني السابقتني بعدم تكرير واحد من حروفها وهذا يدل على أن اختيار الشاعر كان 

متشكح، متنجق، متختر، ختنجل، نعنش، : لسبب غري صويت أو إيقاعي يف الكلمة، كما يف هذه اموعة
هرب، دوزن، فنجل، هندس، نرجس، مرجح، حنجلَ، حبلق، تعفرت، تفرعن، قرفص، تقهوى، تألمن، تك

  .تشعلق، تشعبط، فرقع، كنعس، كسدر
  : فعال منحوتةأ  . أ

) تشعلق وتشعبط(وهي األفعال اليت تتكون من فعلني، صارا بالنحت كلمة واحدة، كما يف الفعلني 
  : )١(اللذين استخدما استخداماً خاصاً، كقوله

  يتشعبط جبالً: الواق
  مواجهةمن أجل 

  دون ذخرية
  : )٢(وقوله

  ذكر داليةً تتشعبط من نبعٍأ
  فوق سالسل مريام

  :)٣(وقوله  
  ني تشعبطت النخلةح

جند أنه استخدم مبعىن الصعود من األسفل إىل األعلى، لكنه صعود ) تشعبط(عند إنعام النظر يف الفعل 
ني يف الصعود، وحماولة احتضان املراد تسلقه، مالزم للمشقة والعنت؛ ألنه حيتاج إىل استخدام اليدين والرجل

                                                 
  .١٧األعمال ص  )  ١(

  .١١٦األعمال ص   )  ٢(

  .١١٦األعمال ص   )  ٣(
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٢٠

وهلذا كان اختيار . مثالً، فقد يكون التسلّق حببلٍ أو بكرة وحنومها) تسلَّق(وهو خيتلف يف داللته عن الفعل 
) تشعلق(أما الفعل . فأصبحت تشعبط) تشبث وعبطَ(الشاعر هلذه املفردة العامية، اليت أرى أا مكونة من 

والفرق بينه وبني الفعل السابق، أنه ال يدلُّ على صعود، بل هو تشبثٌ وتعلُّق )  وعلقتشبث(فهو من 
بشيٍء قريب منه، يتخذه وسيلة لإلمساك واللحاق به، كتعلق الطفل بأذيال أمه، أو تعلّق الغريق مبا مينعه من 

عىن التعلّق وذلك بإبدال التاء الذي يشري إىل م) تشبط(الغرق، وهناك فعل يقارا يف احلقل الداليل، وهو 
  .طاًء
  :فعال مشتقة من األمساءأ -ب   

وهي األفعال اليت اشتقها الشاعر من بعض األمساء إلضافة دالالت مجالية ومعنوية عليها واليت تشتمل 
 األفعال واألمساء اليت اشتقت هعلى أغلب ما ورد ذكره يف الصورة الثالثة، واجلدول اآليت يبني بعض هذ

  :هامن
  

  االسم املشتق منه الفعل  لفعلا
  فرعون  فرعنت
  العفريت  عفرتت
  الرجل  رجل مت
  املسمار   سمرمت
  )مصدر(الغنج   تغنجت
  )مصدر(التمنجق   تنجقمت
  الفنجان  نجلف
  )مصدر(اللؤم   ) تألمنت(لئمنت ت
  )اسم آلة(األرجوحة   رجحم
  الكهرباء  كهرب ت
  اجلنسية  نس جت
  )سيقي غري عريبمصطلح مو(الدوزان   وزند
  القهوة  تقَهوىأ
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  : )١(الشاعرل يقو  
  سائل احلروف فرعنت يف العاملف

مبعىن التمرد والنمو العشوائي دون معيق، كما يدل على ما يدل ) الفرعنة(يشري إىل ) فرعنت(فالفعل 
رع عنها، من دالالت تارخيية كالتسلط والسيطرة، وكأن هذه احلروف أو ما تف) فرعون(عليه اسم 

  : )٢(واملعىن ذاته جنده يف قوله. تسلّطت على سائر احلروف، فانتشرت عنوة يف أرجاء العامل
  كانت ترقبنا سراً خزنة فرعون الصخرية

  خاوية من أي رصيد، تتباهى برسوم معاركها
  !!!تفَرعن هذي احلمراء النائحة كموال نبطي كنعاينتفلماذا 

لسطر األخري من املقطع السابق للداللة على التجرب والتسلط، بعد أن ذكر يف ا) تتفرعن(جاء الفعل 
 ،يها فذلك املعلم األثري البارز ) خزنة فرعون(خزنة البتراء الشهرية، املضافة إىل فرعون اليت يطلق عليها 

د والشهرة الذي يشري إىل التفر) تتفرعن(الشاعر قيمته اخلالدة، جاء باستفهام تعجيب من خالل  ولكي يربز
ما دمت أيتها اخلزنة خاوية من املال، : ال بد أن يكون لسبب ما، فكأنه يقول هلا) التفرعن(والتميز، وكأن 

) كموال نبطي(والتشبيه ) نائحة، وخاوية(والصفة ) محراء(فلم هذا التكرب والزهو واخليالء؟ مث وظف اللون 
  .)٣( املدينة األثرية وعراقتهاليسوغ استفهامه التعجيب، وليربز مفاتن هذه

  : )٤(يف قوله "حيزية " من ديوان " مطر حامض "  قصيدة يف)عفرتأت(ومن هذا النوع كلمة 
  رة كنت أغفو على جبلٍ مشرفم

  وكان السبب... ويطلُّ على حبرِ ملحٍ
  أنين اشتقت أن أتعفرت أو
  أحتوي جنمة يف السماء

لتنتقل داللة هذا الفعل إىل التصرفات الطفولية الربيئة ) فريتع(املشتق من اسم ) تعفرت(جاء الفعل 
األطفال، حبركات غري مقصودة، غري آخذين  اليت ال ختلو من بعض الفوضى والتخريب، وغالباً ما يقوم ا

باحلسبان نتيجة هذه التصرفات الطائشة، لذلك نرى الشاعر وقد استعرض صورة من صوره الطفولية 

                                                 
  .١٧٩األعمال ص   )  ١(

  .٢٦٦األعمال ص   )  ٢(

  .٤٤٦انظر هذا االستعمال، األعمال ص  )  ٣(

  .٥٢٢األعمال ص  )  ٤(
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٢٢

: وهلذا الفعل نظائر يف لغتنا، مثل األفعال). أتعفرت( أن يسترجع بعضاً منها بالفعل يستعيدها، وحياول
  )...متجنن) (تمسكن(و ) تشيطن(

  
  : ات جذور رباعية أو ثالثية، تنتمي إىل حقول داللية متشاةذأفعال . ج
  : مفردات شعبية متعلقة باحلركة والسري. ١

  . تتلكأالتباطؤ يف احلركة، ولعلها من: تلكعت -
  .الغنج هو السري يف داللٍ وخفّة: تتغنج -
  .االستهزاء والسخرية، وغالباً ما يكون بالفم واللسان: تتمنجق -
  .املشي بتمايل واختيال، وهي من تتبختر بإبدال الباء ميماً: تتمختر -
  .غالباً ما يكون لشيء يتحرك يف اهلواء خبفة: تلوحلت -
  .نوع من املشي بزهو وخيالء: تتحنجل -
  .التردد يف املشي: تقصعت -
  .املشي دون غاية، وغالباً ما يكون سرياً غري مقصود: التسكع -
  .املشي ببطء، وارختاء: يكسدر -

والطائفة السابقة تشري إىل أشكال من األفعال الدالّة على احلركة والسري واملشي، مما جيعلنا نطمئن إىل 
حقيق شعرية النص، والسعي حنو مجاليات القصيدة، أن الشاعر اختار من معجمه العامي ما يناسب هدفه، لت

  .رجةامن خالل توظيفه موعة كبرية من هذه األلفاظ الشعبية الد
  

  ):احلاسة البصرية(مفردات دارجة متعلقة بالعني -٢
إنّ األفعال السابقة من حقل داليل واحد . بحلَق، فنجل، يتبصبص، جتحر، شفت: ومن هذه األلفاظ

لكنها خمتلفة من حيث درجة التركيز واإلبصار؛ فَبحلَق خيتلف عن دقّق أو أنعم أو حدق، ألنها هو الرؤية، 
إذ تتسع العني اتساع قطر ) الفنجان(وفنجل مشتقة من االسم اجلامد . ترنة خبوف من منظر مرعبقرؤية م

  .الفنجان، فيتسع املدى البصري، قلبت النون الماً، لقرب خمرجها
فاألصل فيها أا تشري إىل حتريك الذَنب، مث انتقلت إىل حركة العني، للداللة على نظرة ) بصيبص(أما 

  . فيها شيء من املكر واملخاتلةةمتقطعة خمتلس
) شاف(بالعني، نظرة فيها استنكار عن فعل غري مرغوب فيه، تشتمل على ديد ووعيد، و) اجلَحر(و
، وإنّ مثل هذه االستخدامات جتعلنا نؤكد )رأى(تستخدمه بدالً من  إالّ أن العامة -وإن كان فصيحاً–فعل 
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٢٣

-دلُّ على سعة اطالعه على التراث الشعيب الفلسطيينتحقيقة متكنِ الشاعر من معجمه العامي، كما أا 
  .األردين
  
  :مفردات دارجة متعلقة باسم اآللة -٣

ها ما جاء على أوزان اسم اآللة القياسية، ومنها مل إنّ مثّة مفردات شعبيةً دارجة تتعلق باآللة واألداة، ومن
  : ن القياسية الواردة يف األعمال الشعريةايأت كذلك، التساع املعجم الشعيب يف العصر احلديث، ومن األوز

  : )١(، كقوله)منسأة(العصا الغليظة، وقد تكون حمولة عن / منساس: ، ومنه)مفْعال(زن و -
  ابثاً بضفائر قش احلقولكنت أمسع منساسه ع  

ة واحلراث الذي سرى باكراً إىل ثتتناسب مع جو القصيدة اليت يتحدثُ فيها عن احلرا) العصا(وهذه 
  .)٢(حقله

  .كيس يضع فيه احلراث زوادته/ خمالة: زن مفْعلة، حنوو -
  .آلة لقلع احلجارة/ كيس الزاد، مقلع/ مزود: وزن مفعل، حنو -
  : وأوزان مساعية أخرى، حن -

عصا، ويف ظين أا ) مجع نبوت(، سبحة، مغيطة، نبابيت )اللّبنة(لطحن احلبوب، طوبة / رحى املعرك
فهو آلة ) مفرد النبابيت(ختتلف عن املنساس املار ذكره ألن املنساس عصا الراعي أو احلراث، أما النبوت 

  : )٣(حربية؛ ألنه أشار إليها بقوله
  طات النبابيت من خشب السنه

للداللة على قوا وصالبتها، وأا السالح الوحيد للفالح الفلسطيين املسموح له حبمله، ومن ذلك 
وهي املقالع، وتلفظ (، وعادة ما يربط به بطن الدابة، نقَّافة )احلزام: اإلبزمي(، )املسدس: طبنجة(أيضاً 

وهو من ) فعال(؛ ألا على وزن بالعامية بضم النون وتشديد القاف، مع أن وزا القياسي بفتح النون
موضع يتخذه الناطور فوق أطراف النخل والشجر حيتمي فيه من (أوزان اسم اآللة، والنرجيلة والعرزال 

حتول من الداللة على ما يربط به البعري إىل ما يوضع على ) العقال( خلخال، حطّة، كوفية، مرير ،)٤()األسد

                                                 
  .٦٩٦األعمال ص   )  ١(

  .٦٩٦شة ص، فراشات متوح٦٩٦: انظر  )  ٢(

  .٥٩١األعمال ص  )  ٣(

  ).عرزل(انظر معجم لسان العرب مادة   )  ٤(
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٢٤

نوع من الثياب (البسطار، القنابيز ) آلة موسيقية(ل، بقجة، الصنوج ة، خوازيق، قنينة، برميدالرأس، بارو
  .، احلذوة، الصباط، القربة)الفلسطينية التقليدية

ولقد شكلت مثل هذه األمساء واألدوات الشعبية جانباً مهماً من معجمه العامي الذي من خالله اختار 
شعبية املبسطة، وهذا يفسر ابتعاد الشاعر، مثالً، عن  واقتراباً من اللهجة ال،ما حيقق لقصائده شعرية عالية

  .النبوت واملنساس ومن املسدس إىل الطبنجة، وهكذا: استخدام العصا والتحول عنها إىل
   :مفردات احلقل الداليل الواحد -٤

حلقل داليل معني ،  ومما ميكن عده من هذا اجلانب وجود جمموعة من الكلمات العامية اليت تنتمي
  : ها الشاعر توظيفاً خاصاً، ومن اختياراته، مثالًيوظف

معس، دهس، فدغ، فَغص، صحن، مزع، نعف، من معجم اإلتالف والسيطرة؛ فاملعس باليد، 
السحن للمواد الصلبة كامللح والسكر واملزع /والدهس بالرجل، والفدغ للنهد والفغص للفواكه، والصحن

  .النعف ملا يتطاير وهكذاولألوراق، 
مزمز، مصمص، فصفص، جغم، وبصرية وحركية : إضافة إىل ما ذكرنا سابقاً من أفعال تذوقية، حنو

  .من األمثلة السابقة
صيدة عز الدين املناصرة، قصيدة تعتمد على احلركة واألفعال الدالة عليها قن أوجتدر اإلشارة إىل 

والسرد واإلخبار، والنص املفتوح ية على احلركة والوصف نأكثر من غريها، ويف ظين، أنّ قصيدته مب
وللتمثيل . )١(وطول اجلملة يف السطر الواحد، والتركيز على اجلملة اخلربية دون اإلنشائية) تفشي السواد(

 ،)٣( وتعتع،)٢(صحصح: على بعض الفروق بني األفعال احلركية، نأخذ استخدام الشاعر لألفعال
  .)٥( وكنعس،)٤(وسخسخ
  :)٦(يقول الشاعر  

   مقاهيك صحب إذا سكروايل يفو
  أصبحوا سادة العاملني

                                                 
  .٦٩٦انظر قصيدة فراشات متوحشة، ص  )  ١(

  .١٢٣األعمال ص  )  ٢(

  .٥٢١األعمال ص   )  ٣(

  .١٢٤األعمال ص   )  ٤(

  .٤٦٩، ٧٠٨األعمال ص  )  ٥(

  .١٢٣األعمال ص  )  ٦(
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٢٥

  وإن صحصحوا ذكروا جمدهم يف السجون
السكر والصحو؛ فهم يف حالة االنتشاء وبتأثري اخلمر، يتصورون : إن املقطع مبين على التضاد بني

حالتني أنفسهم سادة العاملني، ويف حالة صحوهم يتذكرون واقعهم املؤمل وتضحيام يف السجون، فهم بني 
: الً، حنواومل خيتر أفع) صحصح(أما لم اختار الشاعر فعالً مثل . السكر والصحو: من حاالت اد

ألن يف خلخلة ) صح(أقوى يف الداللة من ) صحصح(استفاقوا، صحوا، عادوا إىل وعيهم؟ ويف رأيي أن 
فعل يفيد الصحو التدرجيي بعد بلوغ املفردة وتكرار حريف الصاد واحلاء ما يشري إىل حالة الصحو هذه، فال

أصبحوا، صحصحوا، : السكر مبلغه، كما أن الشاعر معين باملوسيقى الصوتية؛ لقرب هذه املفردات صوتياً
  .سكروا، سادة، سجون: صحب يف مقابل تكرار السني يف

  : )١(، يف قوله)تعتع(يضاف إىل هذا ما يشري إليه يف الفعل 
  الشرابقوم يتعتهم سحر هذا و

ليدل على تأثري ) يتعتع( إىل )٢("رمى السكران بنفسه: " اليت تعين،اللفظة املعجمية) تتايعوا(فعدل عن 
) التاء(الشراب ليس على حركتهم، بل سيطرته على اللسان واحلركة معاً، زيادة على ما يف تعاقب 

  .من داللة موسيقية تشري إىل عوائق نطقية نتيجة ذلك) العني(و
 الفصيحة مطلقاً، وهلذا نراه مغرماً باستخدامها وهي ةذه الطائفة مبفردة قد ال توفرها املفردوأختم ه

  :)٣(، يف قوله)كنعس(
   كَنعست كالعصفورمث

  .)٤()مكاناً أكنعس فيه: (ويف قصيدة أخرى جاء العنوان
وخضع له، للشيء  وذلّ" لزق ودام: "ومعناه) كنع(وبالرجوع إىل املعجم وجدت أن الفعل هو 

ويف ) كنعس(إىل الكلمة الشعبية ) كنع(مقطوع اليدين، غري أن الشاعر عدل عن هذا الفعل : واملكنوع
اختياره هلا، صورة كاريكاتورية لرجل مرتوٍ، جيلس القرفصاء، وقد مجع يديه ورجليه وضمهما مث وضع 

و العزلة، تقتضي فعالً يؤدي هذه إن التعبري عن هذه الوحدة أ. رأسه بينهما، ليتخذ اجلسم شكالً كروياً
حينما يذهب إىل أماكن : وهذا سر استخدامه له يف مواطن شىت يف أعماله) كنعس(الداللة، فكان الفعل 

  .حمببة، ليختلي بنفسه، كالذهاب إىل الكروم أو إىل البحر أو إىل أماكن عزلته

                                                 
  .٥٢١األعمال ص  )  ١(

  .تاع: ملعجم الوسيطانظر ا    )٢(

  .٤٦٩األعمال ص  )  ٣(

  .٧٠٥األعمال ص   )  ٤(
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٢٦

  
  :تقريب املفردة الفصيحة إىل العامية باالنزياح. ٢

، الذي )جان كوهن(أو ما كان يطلق عليه يف النقد العريب القدمي العدول، وهو كما يرى  ،االنزياح
شغل بنظرية االنزياح، أن الشعر انزياح عن معيار، هو قانون اللغة، ولكنه يرى أن االنزياح ليس فوضوياً، 

 الشرط الضروري لكل وإمنا هو حمكوم بقانون جيعله خمتلفاً عن غري املعقول، ويذهب إىل أن االنزياح هو
  .)١(شعر، بل ال يوجد شعر خيلو من االنزياح

إن عز الدين املناصرة وظّف االنزياح بأنواعه على الصعيد الكلمي، أخرج املفردة عما هو معتاد أو 
  .مألوف، لتحقيق التفرد واخلصوصية، وشحنها بطاقة تعبريية إضافية

  :  باملفردة يف شعره يف األنواع اآلتيةوميكن أن نصنف االنزياح الكلمي، أو ما يتعلق
  :النزياح الصويت واملوسيقيا .١

، وقد تكون مما تسمح به قواعد اومن األمثلة عليه أنه حيذف بعض حروف املفردة، خدمةً ملوسيقاه
 فالصورة ،)٤( يتها النسوة،)٣( يتها املرتلقة،)٢()يتها البيضاء: (يف قوله) يتها(اللغة، كاحلذف يف كلمة 
يا أيتها أو يأيتها، إالّ أن الشاعر أزاح املفردة صوتياً عن إيقاعها وموسيقاها : األساسية يف النداء أن يقال

) مستفعلن(إحدى تفعيالت ) - ب ب –أيتها (بأن حذف اهلمزة وواحدة من اليائني، وحتولت التفعيلة من 
ادة على اإلحياء الذي يوحي بالقرب تفعيلة املُحدث، فصار اإليقاع أقصر، زي) فَعلن(الفرعية، إىل 

ذا احلذف الذي ) بالياء(يه النفسي منه، وكأن الشاعر قطع الزمن الفاصل لواحلميمية، وقرب املنادى ع
  .أوجده

اليت اعتدنا على طريقة نطقها بفتح الفاء وباأللف ) يافا( هي -تبدو أثرية لدى الشاعر–ويف مفردة 
 بوضعه ،، وهو يصر على هذا النطق)يافه(ريقة نطقها يف غري مرة إىل القائمة، جند أن الشاعر أزاح ط

  : )٥(عالمات االحتراس، الدالّة على النطق اخلاص؛ كأن يقول
  -بكسر الفاء–ول فأسٍ نكشت حقالً كانت يف يافه أ

                                                 
- ٣٤، ص١٩٨٦بنية اللغة الشعرية، ترمجة حممد الويل وحممد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، : انظر جان كوهن  )  ١(

٣٥(  

  .٥٥٤األعمال ص  )  ٢(

  .٤٧٩األعمال ص   )  ٣(

  .٤٦٥األعمال ص   )  ٤(

  .٤٦٥ص: ، وانظر٤٤٠األعمال ص  )  ٥(
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٢٧

وكأنه يعطي هلذه املدينة ذا النطق الشعيب الدارج، خصوصية تراثية ملواجهة حماوالت الطمس 
  .حلضاري والتهويدا

  :)١(أو كما يف قوله  
  بكسر الكاف وامليم-ظرت من الكرمل ن

  إىل خماضات البحر امليت
لصعوبة االنتقال ) الكرمل(إىل ) الكَرمل(فحول املفردة ذا االحتراس لتقارب ما تنطق به العامة، من 
ائنا يف احلاضر، حباً يف ربطهم بتراثهم نمن الفتح إىل الكسر، زيادة على ترسيخ اللفظ الشعيب يف ذهن أب

الشعيب األصيل، ويف تقديري، أن الشاعر ذا االنزياح اختصر صوراً وذكريات طفولية هلا ارتباط باملكان، 
  .كما أنّ هلا تأثرياً نفسياً عليه

يد التعبري ومن صور االنزياح املوسيقي الشكل الكتايب أو التشكيل البصري املتطابق مع الداللة اليت ير
  : )٢(حنو قوله عنها،

  ها...طّو...مو...أَ: كرر كلمة كنعانأ
  كا
  ن
  عا
  ن

  حىت أصدق أنها ختصين وحدي
   ن– ا – ع – ن – ا –ك : أرمسها على النحو التايل  

  ىت تشبه الصوص يف البيضةح
 الكتايب املعىن املراد لصويتُّاالذي وافق االنزياح ) أمطُّها(فهو يكتب كتابة صوتية كما الحظنا يف كتابة 

بتكريره أو بتقطيع : من خصوصية) الفلسطيين/كنعان(توصيله، وال خيفى ما يف هذا االنزياح املتعلق بالرمز 
حروفه أفقياً أو عمودياً، فوافق التشكيلُ البصري الداللةَ، بل صار التشكيل البصري يف القصيدة داللة 

  .معنوية أساسية

                                                 
  .٤١٦األعمال ص   )  ١(

  .٤٤٤األعمال ص   )  ٢(
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٢٨

) نون(إىل ) العني( الصوتية، اليت تتعلق بنطق بعض اللهجات العربية كتحويل نزياحاتوهناك بعض اال
  : )١(وهي هلجة فلسطينية موجودة، ظهرت يف قول الشاعر" إنا أنطيناك الكوثر: "على قراءة من قرأ اآلية

  نطيتكم حبرية زغر للرؤياأ
لة على االنزياح الصويت أيضاً ومن األمث) أعطى، عطية(لى وزن ع) أنطى، نطية(كما استخدم مصدرها 

  :)٢(مد الصوت أو إشباع حركة الفتح لتتحول إىل ألف مد، يف قوله
  اديته، حىت يفتاح البابن

 - اشراب، العب-تستخدم فعل األمر اشرب) يف بالد الشام(ومن املعروف أن بعض اللهجات العربية 
  . افتاح-العاب، وافتح

كما ) بو(لتصبح ) أبو(النزياح على قلب السني زاياً، أو حذف مهزة وأخرياً، نعثر يف هذا النوع من ا
تلفظ يف بعض البلدان العربية، أو كما الحظنا فك تضعيف بعض احلروف، حنو مصمص، مزمز، وشرش، 

: املركّب إىل مجلة فعلية مستفيداً من طاقاا التعبريية، حنو بقبق، وعوع، فكفك، كما جند أنه حول االسم
  .، وغري ذلك من االنزياحات اليت حققت شعرية عالية)رام اُهللا: (اليت حتولت إىل) هللارام ا(

    
  :النزياح اإلضايفا .٢

وهو أن يضاف إىل كلمة شعبية ما ال يناسبها داللياً، أو ال يتجانس معها، فأساس اإلضافة أن تكون 
املضاف إليه، أما اإلضافات غري شرشرة البحر، مشماس السفح، الذي جند فيه تناسباً بني املضاف و: مثل

شالطيف الزبد، سراويل الشجرة، مححمة األنثى، سحاحري الفجر، حليب : املتجانسة فنجدها يف مثل قوله
  ...الغالوة، ترانزيت الغربة، سيخ االنتقامات، مشاغل احلياة

، رغب فيها فى أن هذين النوعني من االنزياح الداليل استطاعا أن يستوعبا دالالت إضافيةوال خي
ـّة، جعلت من الشاعر عـز الدين املناصرة شاعراً أصيالً يف هذا  الشاعر، وحققّا نكهة شعرية خاص

  .املضمار
    

  :عض االنتهاكات أو التجاوزات اللغويةب .٣

                                                 
  .٤٦٤األعمال ص   )  ١(

  . أيضا٤٦٥ً، ص٤٦٤األعمال ص   )  ٢(
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٢٩

 نوع التجاوزات املتساهل ا، وميكن أن جندها يف شعرنا نهذا النوع من االستخدام لدى الشاعر م
  :)١(التعريف على الفعل، كما يف قول املتنيب) أل(ملتنيب وغريه، حنو إدخال العريب القدمي عند ا

  ترضى حكومتهلا أنت باحلكم ام
    :)٢(ومثال ذلك عند املناصرة، قوله  

  ن وهج القبائل،حن
  حنن البحار التصب إىل بركة راكدة

  : )٣(أو قوله  
  ن هذا الزمان اليطلُّ عليكمحن

  -/ -ب ب / - ب -/ - ب -/ - ب -
    فعلن  فاعلن   فاعلن   فاعلن

 ة فيقرب بني اسم املوصول ) أل(ن إدخال أوالذي أراهالتعريف على األفعال يضمنها معىن املوصولي
اليت لو ) فاعلن(وصلته، بل يربط بينهما بصورة أسرع ليغدو كلمة واحدة، إضافة إىل احملافظة على تفعلية 

فتتحول ) فعول(وهي األصل بـ) فاعلن: (الختلطت تفعيلتان) أل(بدالً من ) الذي(استخدم اسم املوصول 
  . القصيدة من احملدث إىل خليط من احملدث واملتقارب

  : )٤(عن الفعل، حنو قوله) أل(كما يف قصيدة أخرى فصل   
  يروي) إلْ(ن األرض وحنن املاء حن

    
  :الطريف) النحيت(النزياح ا .٤

)  طبيخ–عنب : (العنطبيخ، اليت تتكون من:  مثل كلمةاختار الشاعر بعض املفردات الشعبية اخلاصة،
  .-بلد الشاعر–. وهو العنب الذي يطبخ إىل أن يتحول كاملرىب وهي من األكالت اخلليلية

األعداء : األعدقاء: كما أن له استخدامات حنتية طريفة كاختياره الكلمة وضدها يف آن واحد، حنو
  .واألصدقاء للتعبري عن حالة هي بني بني

  .ال ونعم، للمواقف املتذبذبة): لَعم(مة لومن نظائرها ك

                                                 
  ٤٣ص) ت.د(العرف الطيب يف شرح ديوان أيب الطيب ، شرح الشيخ ناصيف اليازجي ، دار صادر ، بريوت   )  ١(

  . ٢٤٩األعمال ص   )  ٢(

  .٣٥٠األعمال ص     )٣(

  .٣٥٩األعمال ص   )  ٤(
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٣٠

  املستوى التركييب والتعبريي: احملور الثاين
ويشتمل هذا احملور على التعبريات واألساليب الشعبية الدارجة يف شعر عز الدين املناصرة، والتركيب 

ة املفردة ذات املصدر ربية، والصوالعامي، والتناص وتضمني األغنية الشعبية، واملثل العامي والطرفة الشع
  .الشعيب

  
  

  :لتعبريات واألساليب الشعبية الدارجةا .١
شاع يف شعر عزالدين املناصرة كثري من التعبريات واألساليب والتراكيب الشعبية الدارجة، وهي مما 

ا مستوى هل، وحتقق يتناقله الناس يف أحاديثهم اليومية، اليت استفاد منها املناصرة وطوعها، لتنهض بالقصيدة
وهو التعبري ذاته الذي تطلقه " سأقول دون لف وال دوران: "أسلوبياً، ومما ميكن أن يعد من هذا الباب، قوله

  :العامة لداللة اجتماعية، تتعلق بقول احلقيقية مبنأى عن االلتواء واملواربة، ومن هذا النوع
  ".ن بهاين كإنْ كنت تصدق: "لتركيب العامي جلملة الشرط، حنوا  . أ
ويل داللة بعض األلفاظ الفصيحة لتتناسب مع التعبري العامي، حنو فلينفلق العسكر؛ فكلمة حت . ب

فصيحة لكنها حتولت وفْق املدلول االجتماعي إىل اإلمعان يف قلة االكتراث وعدم املباالة، ) انفلق(
ومنه املداراة، أي ) ارىد(واستخدام الفعل . تطق أعصابنا للداللة على نفاذ الصرب: ومنه، قوله

  . مبعىن وزع أو قسم) فرق(التعامل على وفق طباع اآلخر، لكسب رضاه، والفعل 
ال يقطع : استخدام بعض العبارات اجلاهزة املستقاة من املعجم العامي، يف معرض الكناية، حنو. ج

 اليت هي صحيحة حنوياً، ،الرأس إال اإلله، كناية عن عدم اخلوف إال من اهللا، ويف املشمش قابلين
  .إال أن األعراف االجتماعية حولّتها إىل الكناية عن عدم حصول الشيء أو استحالته

  .كناية عن عدم زواجه منها: ما مسد فوق ضفريا -
  .كناية عن عدم االكتراث ملا سيحصل:  طُز-
  .كناية عن اهلروب، وحتقيق األمن والسالمة:  انفذ جبلدك-
  .اية عن انتصاف النهارنك:  عز الظهر-
  .كناية عن كالم الناس فيه بالباطل: أخشى أن تعلكين األلسنة -
  .كناية عن أصالته وانتمائه إىل أسرة عريقة:  إنين ابن أيب-
  .كناية عن التشاؤم والطرية:  حيوم على رأسي طري البني-
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٣١

 تعبريات مسجوعة أُلِّفت يف ةكناية عن قدوم فصل الشتاء بقره وبرده، وللعام:  يهل شباط اخلباط-
، أو "متوز يغلي فيه املاء بالكوز: "األشهر العربية، لتظهر العالقة بني الشهر واحلالة اجلوية كما يقولون

  ".أيلول ذيله مبلول"
  .كناية عن االستهزاء، أو االستغراب: سأمط شفاهي -
  .كناية عن السخرية واالستهزاء واالستخفاف:  مدوا لنا ألسنتهم-
  .كناية عن اجلسم الرشيق:  القوام املهضوم-
  .كناية عن االضطراب والثوران:  هاج وماج-
  .كناية عن وقف احلمالت اإلعالمية:  فشت طبول التصاريح-
  .كناية عن احلزن أو نسيان أمر ما:  حطّّ كفه على جبينه-
  .كناية عن الترجي حلصول الطلب:  وحياتك مرة-
  .التعامل على وفق مستوى املخاطب كناية عن:  أخذين على قد عقلي-

  :التركيب العامي الذي قد يتعارض مع قواعد اللغة. د  
، إِذْ ال حموج لزيادة الفعل "قام هددين" "رحت أقول هلا"، "قمت حتسست: "وايل فعلني، حنوت -

  .األول يف مثل هذه التراكيب
، إذْ إنّ من املعلوم "خذين إىل أين؟أت: "، وقوله"حتسدين ليش؟: "تأخري أداة االستفهام، حنو قوله -

تقدمي اسم االستفهام؛ ألنّ له حق الصدارة يف اجلملة، وكأنه أراد تقدمي اجلملة، مث االستفهام عنه 
  .باستغراب وتعجب

بدالً من " منفول الشعر"، "رزيل الكلمات: "النصراف عن استخدام النعت إىل اإلضافة، حنوا -
  .املنفولالكلمات الرزيلة والشعر 

) بس(، إذ استخدم "سأحبك بس تيجي"استخدام اسم الفاعل مبعىن الظرف، وتسهيل اهلمزة، حنو  -
بالقلب املكاين إىل ) جتيء(وهي مبعىن أكتفي أو اكتف ظرفية للداللة على الزمان، مث حتوير الفعل 

  .تيجي وحذف اهلمزة، كما تنطقها العامة
   :ضمني التعبري الشعيب الدارجت .٢
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٣٢

أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الغري، مع التنبيه عليه إن مل يكن مشهوراً عند " وهو  تضمنيال
ية، وبعض باألغنية الشعبية، واملثل الشعيب، والطرفة الشع مقاطع من ومن هذا الباب تضمني. )١("البلغاء

 )Intertextuality ما أنه استخدم بعض صور التناصك.النصوص الشعبية اليت ميكن إضافتها إىل هذا الباب

يف النصوص املضمنة؛ العتقاده بأن التراث الشعيب العريب والفلسطيين خباصة تراث   ،احملور لغاية داللية
 قادر أيضا على رفع شعرية النص، وحماولة وزاخر، ميكن االستفادة منه وتطويعه يف القصيدة احلديثة، وه

قاموسي اجلاف إىل لغة شعرية طيعة تقترب من نبض الناس تقريبه من الذوق العام والرتول به من التعبري ال
  .كل فين جذّاببشبواقعية مقبولة، و

  :وأول ما نطالعه يف أعمال املناصرة، من هذا النوع  
يا عنب "ن ديوانم"خان اخلليلي"ل الفلسطيين الشعيب يف قصيدة اضمني األغنية أو األهزوجة واملوت  . أ

؛ معتمداً على وحدة التفعيلة بداية، مث بأبيات عمودية موحدة  مزج فيها أكثر من شكل،)٢("اخلليل
ض عضاف إليها الشاعر ب،أا مباشرة مقاطع من أغنية شعبية باللهجة املصرية الدارجة تهالقافية تبع

املقاطع باللهجة الفلسطينية، مستثمراً عنوان القصيدة يف التالحم التارخيي والترابط القومي بني 
وانصهر احلرف الكنعاين البحري اجلبلي مبياه النيل ورمل الشطآن :" وله فلسطني ومصر، يف ق

  ن حربون إىل الفسطاطمأقرأ طريق اخلليلي "و
التمسك بقيمه والفلسطيين ، وحثه على املقاومة والصرب /  االنطالق إىل اإلعالء من شأن اخلليلي مث

مت الربط فيها بني اهلم الفلسطيين ومصر ن الشاعر وهو يستدعي صورا من الذاكرة إ. اإلنسانية السامية
يساعده يف ترميم اخلان ـ كما يقول ـ وهو رمز للوطن  " لهعل باإلتكاء على التنويع يف شكل القصيدة 

بصورته التراثية ، حفزه على استدعاء مقاطع من أغنية مصرية باللهجة الدارجة ، كتبها شاعر هلجي حملمد 
   )٣ ( :عبد الوهاب عن النيل يف قوله 

  آلو األغاين، بتقول معاين، يف وصف خويف، من السنني"
  النيل جناشي، يقولوا يضحك، وهوا ماشي، لكن حزين

                                                 
 الشركة العاملية للكتاب، ٢اإليضاح يف علوم البالغة ،شرح وتعليق حممد عبد املنعم خفاجي،ج) ه٧٣٩( خلطيب القزويين اانظر   )  ١(

 حوليات اجلامعة نظرية النص، ترمجة منجي املشلي وآخرون،: لتناص روالن بارتانظر يف ا التناص ويف .٥٩٠ ص،١٩٨٩بريوت، 
مفهوم التناص بني األصل واالمتداد، مدخل نظري، جملة : ، وانظر يف تعريفه بشري العمري٨١، ص١٩٨٨، ٢٧التونسية، تونس، عدد 

مفهوم : مارك أجنينو: ، وانظر٩١، ص١٩٨٩كانون ثاين، ) ٦٠/٦١(الفكر العريب املعاصر، مركز اإلمناء القومي، بريوت، عدد 
أصول اخلطاب النقدي اجلديد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (ب النقدي اجلديد، مجع وترمجة، أمحد املديين يف التناص يف اخلطا

  ،١٠٢، ص١٩٨٧، ١ط

  .٣٥األعمال ص  )  ٢(

  .٤٢األعمال ص   )  ٣(
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٣٣

  ها خضرا، مليان طراوا، مليان حننييضحكتوا مسرا، وف
  "ام اخلليلي، ترك حبيبتو، يف جبل جوهر، محرا العيونق

  : إىل أن يقول  
  عالما، على اجلبنيصوتك حنيين، يا فلسطيين، يابو ال"

  ، على البواطي، إياك تلنييــإياك تطاطي، ألي واط
  مات اخلليلي، عاش اخلليلي، فخان اخلليلي، عمر اخلليلي

  " عهدو، عمرو ما ماتنما خا
ضالً عن كون املقطع فو. إذْ اشتمل كل سطر على أربع مجل، منتظمة اإليقاع، وموحدة القافية

مؤشراً داللياً مرتبطاً باهلم الوطين بلغة شفافة رقيقة، تعتمد على اجلمل  طىمشحوناً باإليقاع ،فإنه قد أع
اخلليلي (كما أن الربط بني . سانية الساميةنالقصرية، اليت أضفت على الفلسطيين كثرياً من الصفات اإل

يق العبارة واملؤشرات التراثية  زاد املقطع روعة ومجاالً، ونوع يف إيقاع القصيدة عن طر) وخان اخلليلي
  .)١(السهلة، واللغة الشعرية املبسطة، والكلمات العامية اليت طفت على سطح املقطعني

ال تندهي ما يف "بعض مقاطع من أغنية لفريوز، عنواا " األرض تندهنا"كما ضمن الشاعر قصيدة 
وحترض على )  تناديمبعىن(فاستغل الشاعر هذا العنوان، مث قَلَب داللته، فإذا كانت األرض تنده ..." حدا

شاعر اتكأ على التضمني لتوجيه النقد الالذع ألبناء أمته، الذين لممارسة الدفاع واالستجابة إىل ندائها، فإن ا
  : ختلّوا عن نصرته، بقوله

  "!!!ما يف حدا... ال تندهي"
وجودين؛ ألم فالتناص فيه حمور يقابل بني األرض اليت تنادي وتستغيث، وأبنائها الذين كأم غري م

  .متقاعسون عن أداء الواجب
وهو شاعر مصري يكتب باللهجة املصرية، ) سيد حجاب( شعبية من شعر ةولقد وظف الشاعر أغني

  :)٢(ومنها قوله
  أنا زي ما كونْ عسكري سكران"...

  ماسك مدفع سعران
  أضرب يف الفاضي ويف املليان

                                                 
  .حتني كاملتني يف أعمالهفاشتملت هذه األغنية الشعبية على ص  )  ١(

  .١٠٢األعمال ص   )  ٢(
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٣٤

  /!!"منني الِسكّة... يا ناس
تلك الطرق املتشعبة اليت يضل فيها السالك؛ ) فني السكّة( هذا املقطع بالسؤال فالشاعر استفاد من

وهم / أمل نقل لكم يا وحدكم يف الساح: ألا غري واضحة، بعد أن قابل بني حالتهم، وحالة اآلخرين بقوله
  .)١(هناك غارقون يف األقداح

 عنواناً إلحدى رواختا) آويها(دأ بـومن تناصات الشاعر توظيف األغنية الشعبية الفلسطينية اليت تب
فكأن القصيدة إعالن شعيب أو تصريح يعلن عن جمموعة من األمور، يف " ها...وي...آه: "قصائده هو

  : )٢(جمملها، تعبري عن مدى معاناة الشعب الفسطيين، ومهومه الوطنية على تراب وطنه، كقول الشاعر
  ها...وي...هآ

   أو مطروداً يف أرض اهللاتوالًقيا مدناً ال تعرفين إالّ م
  ها...وي...هآ

  يا زنبقة باضت يف صحن الدار
  ها...وي...آه
  ...يا شوكة صبار... يا تينة وادينا
  ها...وي...آه

مث بىن عليها مقطعاَ من الشعر احلر، وهو ما يسمى " ها...وي...آه"لقد استخدم الشاعر عبارة 
التناص مع أسلوب األغنية، كما وظّف أسلوب نطق العامة، إىل  بالتناص األسلويب، الذي يعمد فيه الشاعر

وذلك بفصل العبارة، وكتابتها بشكلها الصويت والنطقي، مع تكرير هذه العبارة، كما تكرر يف األغنية 
  .الشعبية بعد تقدمي مجلة ندائية حيناً تعرب عن املعاناة، وحيناً آخر تستدعي الذكريات اجلميلة

ارة التراثية اجلاهزة، استحوذت على الشاعر ألا تعطيه نفساً أطول، وتعبرياً  العبهويبدو أن مثل هذ
  : مثقالً باملوسيقا والتراث والداللة العميقة، كما يف قوله

  ها يا قمر األحراش...وي...هآ
  ها حملْتك رشاش...وي...آه
  ها خلص الدوا والشاش...وي...آه

                                                 
  .١٠٣األعمال ص    ) ١(

  .٣٥٣األعمال ص   )  ٢(
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٣٥

وهو مسجى ) أم علي(ن استشهاد أحد األبطال، وبعد أن زغردت أمه اثية عرفهو يعرب ذه الصورة الت
  .أمامها، انتقلت صورة املوت املوحشة إىل صورة من صور احلياة والفرح والفداء

وقد يوظف األغنية الشعبية ذات األلفاظ املبسطة، وكتابتها كما تنطقها العامة، وبأساليبهم يف 
  :)١(استخدامها، كقوله

  هال، يا حبييبال يا هال، يا أ
  حبييب، حبييب، حبييب
  وضمته، ضمته

  لكنه صخرةٌ راكدةْ
  دزيتلو مكتوب

  طول وما جاين يوما
) يوما(مبعىن رسالة، مث كتب ) مكتوب(كما تلفظها العامة، وكلمة ) أرسل له/ دزيتلو(فاستخدم الفعل 

ل وما جاين، مبعىن طالت غيبته ومل يأتي، وطوذه الصورة الشعبية يعرب عن إن إدرا. مبعىن أم ج املقطع
احلبيبة، لكن درامية املقطع أبت إالَّ أن يكونَ املتشوق إليه / األرض، أو الشاعر: لقاء الشاعر: محيمية اللقاء

  ).تراجيديا اللقاء(جثّة هامدة، مما عمق 
    

  :تضمني األمثال الشعبية أو العامية   . ب
لتراث العريب جلعله حموراً من حماور القصيدة بقصدية واعية، يف لقد وظّف املناصرة املثل الشعيب من ا

مهنة " التضمني يف قصيدة له بعنوان   وظفهحماولة لربط احلاضر باملاضي، وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن
 أعماالً بطولية مل يقوموا ا وادعاء الذي يعرض فيها موعة من الذين يدعون" يا عنب اخلليل" من " حرة 

ما أكذب من : " القيام بانتصارات زائفة ، إىل أن جاء من يكشف مثل هذا الكذب باستدعاء املثل الشعيب 
  : )٢(: يقول املناصرة " شاب تغرب إال شيخ ماتت أجياله 
  يتغرب يف األمصار...ا أكذب من شابٍم

  جيالهأإالّ شيخ ماتت 
   حربيف

  كانت مهنته فيها نقل األخبار

                                                 
  .٣٣٢مال ص عاأل  )  ١(

  .٦٢األعمال ص   )  ٢(
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٣٦

 إىل فئة من الناس تدعي ما التفعل مستغلة عدم وجود من يكذب أقواهلم ، لنكتشف يف ن املقطع يشريإ
   . اية املطاف أن مهمتهم اليت يتقنوا هي يف نقل األخبار والوشاية بني الناس 

  : هناك طائفة من األمثال الشعبية، منها قولهو
ملا للكلمة املستبدلة من أثر ) اهللا ( فظ اجلاللة بلخلليل ا ل، باستبدا"الشكوى لغري اخلليل مذلّة" -

  .واالرتقاء به إىل حالة من السمو واملشاركة الوجدانية ) أنسنة املكان ( داليل ومعنوي، يف 
يف املثالني نلحظ أن ،وبدالً من لفظ اجلاللة ) العنب(أمساء العنب احلسىن، فأحلّ كلمة : ومثله قوله -

  . ذا التناص احملور؛ للتذكري بقدسية املكان وطهره قد وظفتا يف ه) اخلليل والعنب ( مفرديت 
  : )١(، حوره إىل"الباب الذي يأيت منه الريح أغلقه واسترح" -

  لباب إذا هبت منه الريحا
  اخلعه لتكتشف هروب احلراس

  ءناطح عاصفة األضوا
بتعاد عن مصدر لقد عكس الشاعر الداللة، فحول املثل الشعيب الذي يدعو إىل املساملة، واالكتفاء باال
  .الشرور، إىل فعل مقاوم ومهاجم، وذلك خبلع الباب، والدخول إىل بؤرة احلدث واملواجهة

 أن الشاعر وظفه للتعبري وما الثلج هنا إالّ الغمة أو األمر املخفي، إال" سيذوب الثلج ويبني ما حتته" -
كما ... التفاؤل إىل النفوس املتعبةويعود األمل و) ثلجها(عن الضائقة الوطنية اليت سرعان ما يتبدد 

  : )٢(يقول
  وأراك... يذوب الثلج يوماًس

  مزهراً كالورد، جتري حتت أقمار الدجى لتغين كاملالك
  : )٣(، يف قوله)الظلم(كلمة ) بالثلج(مث يستبدل   

  يذوب الظلم يوماً وأراكس
  : )٤(دهم إخفاءها، يقوليقال ملن يعرف كل شيء عن احلقيقة، فيحاول أح" أعرف البئر والغطاء" -

  قد قُلت يا سيدي ما يقالل
  وما ال يقال

                                                 
  .١٩األعمال ص   )  ١(

  .١٨٨األعمال ص   )  ٢(

  .٢٠٨، وانظر ١٨٨األعمال ص   )  ٣(

  .١٣٧األعمال ص   )  ٤(
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٣٧

  ومل يبق إالّ نقوش اخلرائب واملدن النائحات
  فماذا تقول؟ وماذا نقول؟

   والغطاء-سيدي–أنا أعرف البئر يا 
ويقال ملن يقول كالماً فيخشى من أن يسمعه أحد خلف " إن للحيطان آذاناً" -

  :)١( داللة املثل، يف قولهاجلدران، إالّ أن الشاعر قلب
   قليب آالف األشياءيف

  ن الصماءاال أحكيها إالّ للحيط
إنّ أسرار الشاعر موضع كتمان، وإن أراد أن يبوح ا، فال يبوح ا إالّ ملن حيفظها وال يفشيها ألحد، 

  .فعبر هنا عن أا حيطان صماء، أي ال تسمع لكي تبوح وتنشر ما استودعته
- "ع خبفيجه مناسبة ، يقال ملن عاد خايل الوفاض، لصيح وف، وهو مثل " حننير

اليت اشتملت " توقيعات"  قصيدة بعنوان يفلك شيئاً، إال أن الشاعر طوعه ال مي
  : )٢(للتعبري عن حالة الفقد والضياع، وتوقيعة املطلع قوله على تسع عشرة توقيعة

  جعت من املنفىر
  يف كفي خف حنني

  املنفى الثاينحني وصلت إىل 
  سرقوا مين اخلفني

اقد فيشري املقطع إىل معاناة اإلنسان يف غربته القسرية اليت تكررت، وهو يف تنقله دائم اخلسارة ، 
وهل لنا أن نقول إن خفي املناصرة يرمزان إىل خمططات العدو يف اجتثاث اإلنسان من أرضه وسلب . األمل

  هويته وتراثه ؟ 
 استدعى يف مطلع القصيدة املثل ،تارخيياً حني أراد إظهار أثر البحر امليت" قاع العامل" يف قصيدة و

قال ملن يضحي بكل ما ميلك إلسعاد اآلخرين، يو "مثل خبز الشعري مأكول مذموم :"الشعيب الذي يقول 
 نظرة يففقام بتحويره، . مث ما يلبث أن يذم أكله، لكنه يقابل بالنكران، متاما كمن يأكل خبز الشعري لفقره

 يفالذي نعته بأنه حبر حي ال ميت، _ البحر األثري لدى الشاعر _ متعاطفة مع ما آل إليه البحر امليت
   :)٣(قوله

                                                 
  .٢٣٣األعمال ص   )  ١(

  .١٤٠األعمال ص   )  ٢(

  .١١٩األعمال ص   )  ٣(
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٣٨

  ذا البحر املأكول املذمومه
  منذ خراب مدائنه العامرة اآلرجاء

  . قاع العامل هذا البحر احلي 
ية، ومل يكتف بإدراجها يف نصوصه مهما يكن من أمر، فاملناصرة اختار جمموعة من األمثال الشعبو

داً ثابتاً، بل قام بتطويعها إما باستبدال بعض مفرداا، أو قلب داللتها، لتعرب عن داللة إضافية مإدراجاً جا
  .جديدة
  :تضمني أسلوب الطرفة الشعبية. ج

رفة معينة، ناصرة من املوروث الشعيب املتعلق بأسلوب سرد الطرفة الشعبية، وهنا مل يضمن طملااستفاد 
التمهيد هلا وكيفية سردها، مث يف طريقة قفل الطرفة مبفارقة ساخرة  كما  بل وظف أسلوب الطرفة ،وطريقة

  :)١ ("يا عنب اخلليل"يف ديوان " أمثال" يف قوله من قصيدة 
  طخ خليلي

  جسد البحر اهلالك
  صاصات الغريةبر

  هل تدري من غضب لذلك
  !!هل تدري

  !!طبعاً، أهل الطرية
ملقطع يشري إىل مكانة البحر امليت الفريدة لدى أهل املناطق ااورة له، وإلظهار هذه احلميمية وظف ا

، )هل تدري(، )طخ خليلي(الشاعر فيه أسلوب سرد امللحمة الشعبية اليت تتصف بالتعابري السهلة املباشرة 
مث اإلجابة )هل (فز للقارئ بـ ، واالستفهام احمل)رصاصات الغرية ( ، )جسد البحراهلالك: ( واالستعارة 

إن استخدام هذا األسلوب يف السرد عمل على . عن السؤال باختيار بلدة جماورة ال تقل حبا للبحر امليت 
ومن ذلك أيضاً ما مساه .واصر احملبة، ويوطد عالقات األخوة أربط أبناء الشعب الواحد، يف مقطع يعزز 

بىن على موقف ينطوي حتته موقف خمالف ناجم عن فهم خاص لعبارة اليت ت، )٢() بالنكتة امللغومة(الشاعر
  :)٣(ما يف قولهكري متوقع غتهي مبوقف مضحك أو مفاجئ ينما، وغالباً  

  ..جأةف
  ظهرت طائرات العدو حبضن اجلبل

                                                 
  .١٩عمال ص األ  )  ١(

  .٣٧٩األعمال ص   )  ٢(

  .٢٠األعمال ص   )  ٣(
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٣٩

  يف خجل: فقال اخلليلي هلا
  يا مرة

  طائرات العدو ترانا
  فكفّي عن الثرثرة
  خذي هيئة االنبطاح

  !!!ا تستحي يا رجلأم: فقالت
  :لو تتبعنا أجواء الطرفة لوجدناها تشتمل على  
  )فجأة (عنصر املفاجأة  .١
  . ظهور طائرات العدو .٢
واختيار املفردات ) ولتعميق الطرفة اختار نسبته إىل اخلليل (وامرأته احلوار البسيط بني الرجل .٣

  ).مرة، طخ: شعبية، مثل
ليت كانت ا)هيئة االنبطاح: (تال أو التدريب وهي استخدام عبارة يرددها اجلنود يف ساحة الق .٤

  .عبارة ذات داللة مزدوجة عمقت النادرة
 استغالل طاقة العبارة التعبريية إلحداث مفارقة تثري الضحك، واملفارقة قائمة بتحويل العبارة  .٥

  .العسكرية إىل عبارة جنسية مضحكة
إلنتاج حالة إنسانية   الطرفة الربيئة باملعاناة املريرةان الشاعر ميزجكمن املعجم املقاوِم يف فلسطني، وبتأثري

  : )١(ختفف من وطأة املأساة كما يف قوله
  نين ابن أيب واسألوا ليلة الزحف يف عريشة التنيإ

  
  :تضمني الصورة الشعبية املبسطة.    د

دت على صوره الشعبية على التشبيه، وحماولة مقاربة املشبه للمشبه به، كما اعتم اعتمدت أغلب
  :احلركة اليت تثري السخرية، ومن األمثلة على طبيعة صوره، فقوله

  )٣( قليب أبيض كبفت املوتى،)٢(شيت على اللسس كماٍء حتت التنبم

                                                 
  .١٧٦األعمال ص   )  ١(

  .٢٦٥األعمال ص   )  ٢(

  .٦٩األعمال ص  )  ٣(
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٤٠

ستفيداً يف هذه الصور من التراث، وتبدو املفارقة يف الصورة الثانية شديدة بني املشبه واملشبه به يف م
، )نوع من القماش، ينسج منه الكفن( من قاموس املوت، وهو البفت اختياره لنقاء القلب، مشبهاً به

ه املبتكرة رومن صو. فانقلبت داللة اللون األبيض إىل اللون األسود نفسياً، مع تعميق صفة النقاء للقلب
  : وتشبيهاته املفردة

  ملشبه بها  ملشبها
  كالقنبلة  لقنفذ املتكور ا
  كالعصفور يف القش احملروق  حترقا
  ل أجنحة الدجاجمث  صمصتك م
  كقمر الدين  ديان ممعوسانث
  كحبة قمح فوق النار  لقلبا
  كاخلضار البعلية  لطفل النديا
  كنعجة أصاا اجلذام  روس عجفاءع
  )نبتة برية شوكية ذات أوراق بنفسجية(كزهرة احلمحم   يون الزرقاءع

  : تضاف إليها، بعض الصور اليت تثري الضحك، حنو  
 ،)٤( لنسد ثقوب أقفائهم،)٣( شاعر بلل اخلوف سرواله،)٢( مددنا هلم ألستنا،)١(م املرطرطةأقفاؤه

  .)٧( هرت حتته ونقع الفراش،)٦( والذي سيمد اللسان لكل األماين الصغرية،)٥(عجيزته دائماً يف ارختاء
  : ، حنو)زي(كما استخدم التشبيه بوساطة أداة التشبيه   

  )٨(يش قلبك زي الصوانل -
  )٩(ك زي احلجرقلب -
  :)١٠(استغل يف قصائده بعض املعتقدات الشعبية، كقوله: توظيف بعض املعتقدات الشعبية  .   هـ

                                                 
  .٢٩٣األعمال ص   )  ١(

  . ٢٩٣األعمال ص   )  ٢(

  .٣٤٩األعمال ص   )  ٣(

  .٣٩٦األعمال ص   )  ٤(

  .٥٦٤األعمال ص   )  ٥(

  .٣٠٩األعمال ص   )  ٦(

  .٤٥١األعمال ص   )  ٧(

  .٤٢٩األعمال ص   )  ٨(

  .٤٢٨األعمال ص   )  ٩(

  .٥٦١ وانظر ص ٤٧األعمال ص   )  ١٠(
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٤١

  .، للداللة على وقوع أمر مؤمل"رفّت عيين اليسرى" -
يا : ")١(أو توظيف املعتقد الشعيب عند سقوط أسنان األطفال اللبنية، والتوجه حنو الشمس بالقول  

  ".اعطيين سن الغزالمشس خذي سن احلمار و
أخرياً، فإن الشاعر عز الدين املناصرة، وظّف اللغة احملكية والتراث الشعيب الفلسطيين يف أعماله و

، إن على مستوى املفردة الشعبية اليت عبر ا عن ارتباط املواطن العريب الفلسطيين بأرضه، أو الًتوظيفاً مجي
ستوعب كثرياً من هذا التراث الشعيب وأن يتعامل معه بوعي على مستوى العبارة والتركيب، فاستطاع أن ي

وفاعلية، بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيين؛ ألن من ال تراث له ال 
  .أصل وال وطن له

التراثية، اختلطت فيها املفردة  لتضميناتاهلذا غدت قصيدة عز الدين املناصرة غابة متشابكة من 
امية، والتعبري العامي، واملثل الشعيب واألهزوجة الوطنية، والطرفة املعبرة، والكناية املقصودة، بالقصيدة، الع

  .رعية التاريخ واملكان الكنعاين الفلسطيين ورائحته شظيف التراث الشعيب، احلاملوفاتكأت قصيدته على ت

                                                 
  . ٢٦٨، ٤٥٢انظر األعمال ص   )  ١(
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٥٩
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٦٠
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ٤١

  )هل(اهلمزة و
  دراسة يف الفروق التركيبية والداللية

  
  *حممود الديكي .  د

 
  

  
                                                    ملخص

الباحث بفحص فقد قام ، )هل(ب االستفهام الذي تستعمل فيه اهلمزة أو كييتناول هذا البحث رتبة املكونات يف تر
وينطلق الباحث من  .تها الوصفية والتفسريية بغية الوقوف على كفاي،ذا األسلوب االستفهاميمقوالت النحاة املتعلقة 

فرضية تقول بأن تلك املقوالت ال تتسم بكفاية وصفية مناسبة هلذين التركيبني، أما يف جانب التفسري فإن النحاة قد جانبوا 
 هلذا النمط من ب مناسالباحث إىل صياغة توصيفوقد خلص  .عن اهلمزة تركيبياً) هل(الصواب يف تعليل اختالف 

  ويف جانب التطبيق   ، الباحث دراسته عليها فهي الشعر اجلاهلي وشعر صدر اإلسالم بىنأما املدونة اللغوية اليت.التراكيب
يقة وتكمن أمهية هذه الدراسة يف طر. الباحث  األخطاء اليت نصت عليها كتب التصحيح اللغوي يف العصر احلديثدرس

  .معاجلتها هلذه املسألة التركيبية ويف أا تضع توصيفاً جديداً ملا يصح وما ال يصح يف هذا النمط من التراكيب
  

Abstract 
(Al-Hamzah)  and(Hal )  

as Interrogative indicators  
 “A study in Syntactical and semantically differences” 

 
This research deals with the rank of components in the construction process of 

interrogation the words (Hal) and (Al – Hamzah) are used in. The researcher investigated 
the Arab grammarian’s utterances in this interrogative style to assemble abundant quantity 
of these utterances from a discretional and interpretative point of view. The researcher 
starts from a theorem that says that these utterances do not possess a suitable descriptive 
abundance to these two words syntactically. As for dealing with the interpretative aspect, 
grammarians were far from objective in explaining the difference the word between (Hal) 
and (Al-Hamzah) structurally. The researcher to suggests a suitable description to this type 
of structures, after discussing the grammarian’s point of view. As for the written materials, 
the researcher builds his study on (Al-Jaheleya) poetry- (pre-Islamic poetry) and the initial 
era of Islam poetry. In the applicable part of the research, the researcher studied the errors 
and the books of linguistic corrections mention in the modern age. 

 
  
  
  .قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة آل البيت* 
  . حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن©  
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  دراسة يف الفروق التركيبية والداللية                                                        حممود الديكي) هل(اهلمزة و 
 

 ٤٢

أسلوب االستفهام مصطلح أطلقه النحاة العرب القدماء على مجلة من التراكيب اإلنشائية اليت تؤدى 
؛ لفظاً باستعمال دوال حمددة  جمتمعةبأسلوب خمصوص لفظاً أو تركيباً أو أداء، أو باللفظ والتركيب واألداء

لى نسق من رتب املكونات خيتلف عن اجلمل قسمها النحاة إىل حروف وأمساء، وتركيباً ألنه ينتج ع
 مصحوباً بأدوات فوق تركيبة، كالتنغيم والنرب، وهذا األداء تتقارب فيه اللغات ينتج ألنهاخلربية، وأداء 

  . غري أا تتفق على ضرورة أداء االستفهام بطريقة ختتلف عن اإلخبار،وتتباعد
 مثةغري أن ، هو األكثر شيوعاً) االستفهام(طلح يظهر من استقراء مصنفات النحو العريب أن مص     

 طلب اخلرب، فاالستخبار"، ومن النحاة من يفرق بني التسميتني، )االستخبار(تسمية أخرى هلذا النسق هي 
ابن يعيش أن االستفهام واالستخبار   يرىيف حني )١(" ربتـواالستفهام طلب الفهم بعد أن تكون قد أُخ

  .)٢(واحد
، وال ينطبق هذا التعريف )٣("طلب العلم بشيء مل يكن معلوماً للسائل من قبل"م وهو يف اصطالحه

أما ما . على مجيع األداءات اليت تنتسب هلذا الباب كما سيتضح من مناقشة أمناط االستفهام يف هذا البحث
 يتعلق باالصطالح فال يرى الباحث جدوى من اخلوض يف أي املصطلحني أدق، وإن كان األمر يستحق
البحث فليس جماله هاهنا، وقد ارتأى الباحث أن يأخذ مبصطلح االستفهام ألنه األكثر شيوعاً يف مصنفات 

  .النحو
قسم النحاة هذا النسق إىل استفهام تصوري، واستفهام تصديقي، يقصد باالستفهام التصوري النمط 

وضوع وحده، مع إدراك كأن يسأل عن احملمول وحده أو امل،الذي يسأل فيه عن أحد مكونات احلمل 
من، وما، وأين، ومىت، وأىن، وأيان، وكم، (ويكون باستعمال أدوات االستفهام االمسية . )٤(وقوع النسبة
  .يضاف إىل ذلك اهلمزة حني تستعمل يف التصورو، )وكيف وماذا

 أما االستفهام التصديقي فذاك الذي يطلب فيه إدراك نسبة، وجياب عليه بنعم أو ال، وختتص به
 يعتمد على ما دون أداة ملفوظة، وهو وقد يكون هذا النوع، ، ومها أداتان حرفيتان) هل( و  اهلمزةتاناألدا

  .وحدهالتنغيم 

                                                 
  . ٢/٣٢٦ ص١٩٨٨: مصطفى عبد القادر عطا، بريوت ، دار الكتب العلمية :، حتقيقالربهان يف علوم القران الزركشي، بدر الدين ،) ١(
  . ٨/١٥٠ت، ص. د:، بريوت، عامل الكتبشرح املفصلهـ، ٦٤٣  ابن يعيش، موفق الدين ت)٢(
  .٨٥ ص١٩٨٧: ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية توطئة لدراسة علم اللغة ، التعاريف  اهلامشي، التهامي الراجي ،)٣(
  .نفسه: انظر )٤(
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ٤٣

 يتناول هذا ، والثانية اإلعراب،؛ األوىل إشكالية الرتبةيبيتنييثري موضوع االستفهام مسألتني ترك
فما هي القواعد املتعلقة برتبة املكونات . )هل( واهلمزةالبحث إشكالية الرتبة فيما خيص األداتني احلرفيتني 

  يف هذين التركيبني االستفهاميني؟
وصدر الكالم عندهم ليس موقعاً تولد حتتل صدر الكالم ،جيمع حناة العربية على أن أدوات االستفهام 

 عندهم بأن هذا  ينتج يف بداية الكالم، والقول الذيفيه املكونات أو تنقل إليه، إمنا هو وسم للمكون
هذا املفهوم خيتلف عن . العنصر له صدر الكالم يعين أنه ال جيوز أن يتقدمه مكون من مكونات اجلملة

  ، وموقع املبتدأىمفهوم موقع املصدر يف النحو الوظيفي، فهو موقع تولد فيه املكونات ويتقدمه موقع املناد
  :لسلمية اآلتيةاه  وفق ترتيب املواقع الذي حتدد،ويليه موقع البؤرة

  ٨         م٧          م٦            م٥            م٤       م٣         م٢          م١  م
  )١(الذيل.م<الفضالت.م<احملور.م<الفعل والفاعل.م<البؤرة.م<مصدر.م< مبتدأ.م < منادى.م

رفية األخرى اليت نص وبعض األدوات احل) هل(أدوات االستفهام، اهلمزة و) ٣م(وتنتج يف هذا املوقع 
النحاة على أنّ هلا الصدارة، مثل أدوات احلض والعرض والتوكيد والشرط، أما أمساء االستفهام فتولد داخل 

، إذ حتتفظ هذه  دائماً وهذا النقل ليس إجبارياً)٢(التركيب مث تنقل إىل موقع البؤرة، كما يقول تشومسكي 
 ومن هنا فهي )٣(ه الفهري باالستفهام الصدي واالستفهام املتعدد األمساء مبواقعها داخل التركيب، فيما دعا

  .لقترث اإلعراب الذي كانت ختوهلا إياه وظيفتها التركيبة قبل الن
أما القواعد األخرى فمبثوثة يف مصنفات النحو العريب يذكر منها ما يتعلق مبوضوع هذا البحث، أي 

  ).هل(القواعد املتعلقة باهلمزة و
  :زةاهلم: أوالً

مستقلة أحياناً وغري مستقلة أحياناً أخرى )  مورفيم صريف= صرفون(  وحدة صرفيةاهلمزة يف العربية
، ولعلك لست واجداً أداة هلا هذا التعدد كاهلمزة، فهي لالستفهام حبسب وظائفها الداللية والتركيبية

ية، وهي يف االستفهام تستعمل والنداء والتعدية والوصل والتسوية وجزء من مبىن اللفظ أو البنية الصرف
والتقرير واالستهجان ولكل الدالالت اليت خيرج لتأديتها هذا األسلوب، مما ينظر يف بابه من  نكارإلل

املغين، واجلىن الداين، وحروف املعاين، وليس ذلك متحققاً يف أدوات :  مثلمصنفات حروف املعاين 
  .االستفهام األخرى، حروفاً وأمساء

                                                 
  .١٠٨ص. ١٩٨٥: ، الدار البيضاء، دار الثقافةالوظائف التداولية يف اللغة العربيةاملتوكل، أمحد، : حول هذه املواقع ينظر) ١(
   ٣٣www://http.thelanguage/com.brinkster          ٨٢حممد قبالن املزيين ص: ، ترمجةاللغة ومشكالت املعرفة:شومسكي )٢(
  ١/١١٢،ص١٩٨٨: ، الدار البيضاء، دار توبقالاللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي، : الفهري: انظر) ٣(
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  دراسة يف الفروق التركيبية والداللية                                                        حممود الديكي) هل(اهلمزة و 
 

 ٤٤

  : مساا التركيبية يف باب االستفهام مبا هو آتوميكن إمجال
فهي تتقدم حروف . ريها من أدوات االستفهام، إال أن صدارا أقوى من غريهاـدارة كغـ هلا الص-١

  .)١(العطف
وقوله ) ١٨٥:األعراف  ( أومل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض : ومن شواهد ذلك قوله تعاىل

 أمث إذا ما وقع آمنتم به  :وقوله تعاىل) ١٠٧:يوسف (م غشية من عذاب اهللاأفأمنوا أن تأتيه: تعاىل
  )٥٢:يونس(

وخيرج االستفهام عندها إىل أغراض منها االستنكار والتقرير )٢() هل(دخوهلا على النفي خبالف   -٢
 أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل :تعاىل ذلك قوله والتمين،من والعرض واحلض والتنبيه

   .                                                )١:الفيل (
أئن ذكرمت بل أنتم قوم   :له تعاىلقوومنه )٣( )هل(جوز يف ـالشرط، مما ال ي على  دخوهلا-٣

اإلسراء  (وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا ملبعوثون  : وقوله تعاىل )١٩:يس(  مسرفون
:٤٩(  

أفمن يلقى بالنار خري، أمن يأيت قائماً  :ومنه قوله تعاىل )٤(إذا متت بصلتها ) نم( دخوهلا على -٤
    . )٤٠: فصلت (يوم القيامة

  : قول الشاعرومنه . )٥(يذكر املسؤول عنه يف التصور بعدها، وتسمى عندها اهلمزة املتصلة   -٥
  )٦(أثعلبة الفوارس أم رياحا      عدلت م طهية واخلشابا

  )٧()هل( وال جيوز ذلك يف  على االسم وإن كان يف حيزها فعل تدخل-٦
  )٨(أم هل قعد؟ : أقام زيد أم أقعد؟ ويقال: ر بعد أم اإلضراب، فال يقالـال تذك  -٧

                                                 
و ، ١٩٩ /١٨٧، ص٣ ،ج١٩٩١عبد السالم هارون، دار اجليـل، بـريوت،   : ، حتقيقالكتاب، )هـ١٨٠( سيبويه، عمر بن عثمان  )١(

 ١٩٩٨: أمحد مشس الدين، بريوت، دار الكتب العلميـة       :  يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق     مهع اهلوامع هـ، جالل الدين،    ٩١١السيوطي
:٤/٣٦٢.  

: ، بـريوت، دار الفكـر     ٦، حتقيق مازن املبارك وحممد علـي محـد اهللا، ط          مغين اللبيب عن كتب األعاريب    هـ  ٧٦١ ابن هشام،ت  )٢(
  .٤/٣٦٠ ، اهلمع، ص، والسيوطي٦ص١٩٨٥

  .٤/٣٦٠ ، اهلمع، والسيوطي٣/٨٢، الكتاب، سيبويه )٣(
  .١/٩٩ ، الكتابسيبويه )٤(
  .٣/١٧٦، الكتاب سيبويه )٥(
   .١/١٠٢:هد سيبويه البيت جلرير وهو من شوا) ٦( 
فخر الدين قبـاوة، بـريوت، دار       : ، حتقيق اجلىن الداين يف حروف املعاين     ، احلسن بن قاسم،   ، واملرادي ١٠١،  ١/٩٩ الكتاب ،سيبويه) ٧( 

  .٨/١٥١ ، شرح املفصل، ص وابن يعيش٩٧، ص ١٩٩٢:الكتب العلمية
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 ٤٥

هذه هي جممل السمات التركيبية اليت نص عليها النحاة يف اهلمزة استفهامية، وألن هلا هذه 
س ـعدها النحاة أماً لباب االستفهام، فقد ذكر سيبويه أنه ليالسمات دون غريها من أدوات االستفهام 

  .)١(لالستفهام يف األصل غريها
  

  ):هل: (ثانياً
بية لغري  تستعمل يف العر مستقل، وال)صرفون(هل من حروف االستفهام وهي مورفيم صريف

، وما ذكره بعض حلضاليت هي أداة من أدوات ا) هالّ(يف ) هل(الستفهام، سوى ما ميكن عده تطوراً لـ ا
، وما هي إال )٢(للنفي) ٣٥:النحل (وهل على الرسول إال البالغ املبني :النحاة من أن هل يف قوله تعاىل

  .استفهامية خرج فيها االستفهام إىل داللة بيانية بالغية تقتضي النفي
ا هو آت السمات اهلمزة يف بعض مساا التركيبية والداللية وختالفها يف أخرى، وفيم) هل(توافق 

  :، كما نص عليها النحاة)هل(التركيبية لـ 
 < اسم <هل ( ،  وقد خص سيبويه النمط )٣(ا إال الفعل إن كان يف حيزها فعلـال يليه  -١

  .)٤(بالشعر وحكم عليه بالشذوذ والقبح) فعل
  .)٥(ال يليها نفي، فهي عندهم مبرتلة قد -٢
  .)٦()إن( أو ال تدخل على شرط أو عطف -٣
  هل لقيت زيداً أم خالداً؟:  يذكر معها ما دعوه باملعادل، فال يقالال -٤

  
  .٣١ ، املغين، وابن هشام٤/٣٢٦، اهلمعالسيوطي) ٨( 

 عبد اخلالق عضيمة، بـريوت،    : ، حتقيق املقتضبهـ  ٢٨٥أبو العباس، ت  : ، واملربد ٨/١٥١، السابق   ابن يعيش : ، وانظر ١/٩٩  ، يهسيبو)  ١(  
  .٩٧رادي، السابق، ص، وامل١٩ ، السابق، ص، وابن هشام٢/٤٥ص ت،.د: عامل الكتب 

  .٤٥٦:ابن هشام:  انظر)٢(
عفيف عبد الرمحن، منشورات جامعـة الريمـوك،   : حتقيقإلعراب يف إعراب الفاحتة،  فاحتة اهـ٦٨٤، واالسفراييين، ٩٩ / ١ :سيبويه )٣( 

  .٤٥٦ ، املغين،، وابن هشام٣٣، ص١٩٨١ ،سلسلة اآلداب واللغويات
  .١٠١، ١/٩٩ :سيبويه  )٤(
  .٢٨٩ ، املقتضب، ص، واملربد٣/١٨٩ :سيبويه  )٥(
  .٢/٢٨ ، املغين،ابن هشام) ٦(
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 ٤٦

هل لك يف : يكثر أن حيذف املسؤول عنه بعدها، وذلك يف سياق الطلب واحلض، كقولنا  -٥
  ألك يف ذلك؟: ذلك؟ وال يكون ذلك مع اهلمزة، فال يقال

فهل على الرسول إالّ : تعاىلومنه قوله . )١()الباء(و) إال(تكون للنفي، وهلذا تأيت بعدها   -٦
  :ومنه قول الفرزدق ).٣٥: النحل (البالغ املبني

  )٢( أال هل أخو عيش لذيذ بدائم         يقول إذا أقلوين عليها وأقردت
هذا السياق  يف ال تقعان) الباء(و) إالّ( هذه الشواهد، هو أن  مثلللنفي يف) هل(ودليل النحاة على أن 

  .إال وقبلهما نفي
ومن استقراء هذه القواعد ). هل(ه هي جممل قواعد النحاة يف الفرق داللياً وتركيبياً بني اهلمزة وهذ

يتضح أا تتسم بكفاية وصفية عالية، وعلى الرغم من تشعبها وكثرا إال أنه ميكن إمجاهلا لتصلح للوصف 
  :والتوصيف على النحو اآليت

  .لتصديقيواهلمزة يف االستفهام ا) هل(تستعمل   : ١قا
  .خيرج االستفهام معهما لدالالت سياقية متعددة  : ٢قا
  .هلا الصدارة: ، وبعبارة النحاة)٣م(تولدان يف موقع املصدر   : ٣قا
ال يليها إال الفعل إن كان يف حيزها فعل، وال يليها حرف سوى حروف اجلر، ) هل(  : ٤قا

  .خبالف اهلمزة
  .خبالف اهلمزة) أم(وجيوز أن تسبقها ) أم(هل ال تليها   : ٥قا
  ).هل(تسبق اهلمزة حروف العطف، وال جيوز ذلك يف   : ٦قا
  .تقترن اهلمزة باملسؤول عنه  : ٧قا
  .خبالف اهلمزة) إالّ(يستدرك عليها بـ ) هل(  : ٨قا
  .ال يدخل حرف استفهام على حرف استفهام : ٩قا

                                                 
  .٤٥٦ ، املغين،ابن هشام )١( 
   .٨٦٣ص ،١٩٨٧:دار الكتب العلمية:فاعور علي، بريوت : ، حتقيقديوان الفرزدق) ٢( 
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 ٤٧

ا كتب التصحيح اللغوي  اجلمل اآلتية، وهي مجل توردهخطأعلى ضوء هذه القواعد ميكن تفسري 
  .يف العصر احلديث

  
  

  ٢التصحيح / ١التصحيح  القاعدة  اجلملة       موطن ورودها
  هل كان هناك؟/ أمل يكن هناك  ٤قا  )١( هل مل يكن هناك؟ -١
  هل يستحق ذلك؟/ أال يستحق ذلك  ٤قا  )٢( هل ال يستحق ذلك؟ -٢
هل استطاع ./ …أنه استطاع أن  ٤قا  )٣(تطاع أن جيتمع باملسؤول؟  هل إنه اس-٣

  ؟.…أن
هل أستويف راتيب إن / …أن ختلفت  ٤قا  )٤( هل إن ختلفت عن وظيفيت أستويف راتيب؟ -٤

  ختلفت عن وظيفيت؟
أكانت مسرورة أم حزينة؟ هل كانت   ٥قا  )٥( هل كانت مسرورة أم حزينة -٥

  مسرورة؟
  ؟ هل يعجبك هذا األمر؟…أهذا  ٤قا  )٦( هل هذا األمر يعجبك؟ -٦
أأستطيع أن / هل أستطيع أن أفعل ذلك  ٩قا  )٧( أهل أستطيع أن أفعل ذلك؟ -٧

  أفعل ذلك؟
أزيد جاء أم عمرو؟ أجاء زيد أم مل   ٧قا  )٨( أجاء زيد أم عمرو؟ -٨

  يأت؟
  أبيضاءهي الصحيفة أم صفراء؟  ٧قا  )٩( أهي بيضاء الصحيفة أم صفراء؟ -٩

                                                 
  .٧٧ ، ص١٩٨٤: ، بريوت، دار مارون عبودلغة اجلرائدإبراهيم،  ،اليازجي) ١(
  .٥٣، ص١٩٣٩: ، دمشق، املكتبة اهلامشيةأخطاؤنا يف الصحف والدواوينالزعبالوي، صالح الدين،   )٢(
  .٣٥٧ص.١٩٨٣: ، بريوت، دار العلم للمالينيمعجم اخلطأ والصوب يف اللغة  يعقوب، إميل، )٣(
  ٣٨، ص١٩٧٧: ، بريوت، األهلية للنشر والتوزيعالكتابة الصحيحة، زهدي، جاد اهللا) ٤(
  .١١١، ص١٩٨٨: ، بغداد، مكتبة النهضة العربيةقل وال تقل، مصطفى، جواد) ٥(
  .٥٦، ص١٩٣٣: ، املطبعة العصرية، القاهرةتذكرة الكاتب، أسعد خليل، داغر) ٦(
  .١٩١، ص١٩٩٤: ، بريوت، دار العلم للمالينيأخطاء ألفناها، نصر، نسيم) ٧(
  ٢٨٠ ،معجم اخلطأ والصواب، صيعقوب) ٨(
  .٤٣، ص ١٩٢٧: ، بريوت، مطبعة اجلهادكتاب املنذر، إبراهيم، املنذر) ٩(
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 ٤٨

  
  )١٠(وأليس من املمكن فعل كذا؟ -١٠
  

  
  ٦قا

  
  أوليس من املمكن فعل كذا؟

  أمث ليس من املمكن فعل كذا؟  ٦قا  )١١( مث أليس من املعقول فعل كذا؟ -١١
هي اليت ) ٤قا( يظهر أن القاعدة  اليت نصت عليها كتب التصحيح اللغويومن النظر يف هذه األخطاء

بدل ) هل( حيث استعملت ،)هل( غريها من القواعد، وهي قاعدة رتبية متعلقة بـجتاوزغلب جتاوزها 
، وال ميكن إرجاع خطأ هذه اجلمل إىل نقص يف )٥(ويضاف هلذه اجلمل اجلملة رقم . استعمال اهلمزة

) ١(وتصحيح اجلملة بعدها حبذف النفي يف ) هل(ومن مث اإلبقاء على ) هل(الكفاية اللغوية يف استعمال 
وحذف املعادل ) ٤(تيب الشرط واملشروط يف وإعادة تر) ٣(لة رقم ـيف اجلم) إنّ(وحذف األداة ) ٢(و

يف املوطن الذي جيب أن يستعمل فيه اهلمزة، فهو ) هل(هر أن املرسل استعمل ـ، إمنا يظ)٥(يف ) أم(مع 
ال يسأل عن نسبة أي تصديق، إمنا االستفهام حسب مقتضيات ) ٦(و )٥(و) ٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(يف 

 فإن التصحيح األول هو التصحيح املناسب ،وعليه.  اإلسنادالتداول استفهام تصوري ينصب على جزٍء من
  .هلذه اجلمل

 إذ يصعب أن يستعمل املرسل أداتني حرفيتني لالستفهام، ،تبدو غريبة بعض الشيء) ٧(اجلملة رقم 
  :وال ميكن االتكاء على شاهد حنوي وحيد للحكم يف أن اهلمزة تدخل على هل، وهو الشاهد

  
  )١(نا     أهل رأونا بسفح القف ذي األكمسائل فوارس يربوع بشدت

ويبدو أن هذا اخلطأ، إن صح حتققه يف واقع االستعمال، من باب غلط السهو، أو أنّ املرسل أراد 
على أنين أشكك يف ) هل(ففصل بينهما بـ) أستطيع(قل دخوهلا على اهلمزة يف ثاستعمال اهلمزة ولكنه است

  .وقوع مثل هذا اخلطأ
كما ،  )٢( البد أن تقترن اهلمزة باملسؤول عنه، والبؤرة هنا بؤرة مقابلة) ٩(و) ٨(ويف اجلملتني 

وهلذا البد أن ينتقل املسؤول عنه إىل موقع البؤرة، وعليه فإن التصحيح املناسب ) أم(يوضح ذلك استعمال 
  .هلذه اجلملة هو التصحيح األول

                                                 
  .١٩١ص ،١٩٨١: ، القاهرة، عامل الكتب الكتاب واإلذاعينيأخطاء اللغة العربية املعاصرة عند  عمر، أمحد خمتار )١٠(
  .نفسه) ١١(
شـرح  : ، وابن يعـيش ٢/٤٦٥، اخلصائصهـ ٣٩٢، ابن جين، ت١/٤٤، املقتضبالبيت ينسب لزيد اخليل وهو من شواهد املربد،    )١  (

  .٤/٥٠٦، والبغدادي، اخلزانة، ٨/١٥٢املفصل
  .١٢٨، الوظائف التداوليةاملتوكل، : ديد ينظرحول مفهوم بؤرة املقابلة وبؤرة اجل   )٢(
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أداة االستفهام اهلمزة، ) مث(و) الواو(عطف فقد تقدم حرفا ال) ١١(و) ١٠(أما اجلملتان األخريتان 
خالفاً لسمات إحالل اهلمزة اليت تقتضي أن تتقدم العطف وهو األداء الذي جنده يف القرآن الكرمي، غري أننا 
ال نسلم أن اهلمزة تتقدم حرف العطف، ذلك أن العطف ينسق بني متناظرات، إما مكونات إفرادية، أمساًء 

صلى          مث نام علييصلى عل:  مجلية متناسقة إنشاًء وإخباراً، فتقولأو أفعاالً، أو مكونات
  علي مث نام

  أصلى علي مث نام؟             ؟)أنام(أصلى علي مث 
حيث حتذف املكونات املتشاة وفقاً لقانون االقتصاد اللغوي، وال ميكن لك أن تنسق بني إخبارٍ 

  :وإنشاء على النحو اآليت
  ؟صلى علي مث أنام

  :وإن شئت أن تسأل عن نوم علي دون صالته فإنك تستعمل نسقاً آخر من األداء كأن تقول
  أنام علي بعد أن صلى؟

  :ويف أمناط العطف هذه كلها ال ميكن أن تستعمل أداة االستفهام قبل العاطف فال تقول
  صلى علي أمث نام؟

حرف عطف فقد خرج فيها حرف العطف أما الشواهد القرآنية اليت تقدمت فيها اهلمزة ما يبدو أنه 
عن وظيفة العطف إىل وظيفة االستئناف، أي الوظيفة اليت يشعر فيها املرسل املتلقي ببدء إخبار جديد، وهو 

، وذا صح أن يقترن باهلمزة ووجب أن تتقدم عليه، )لفت االنتباه(بذلك يشارك اهلمزة يف وظيفة التبئري 
بعدها على أما أداة واحدة تفيد االستفهام والتنبيه ، وقد خرج فيها واألجدى أن ينظر للهمزة واحلرف 

  . وظائف غري وظيفة االستفهام احملايدىلاالستفهام إ
  

  :يف الكفاية التفسريية: ثالثاً
اً وقد جنحوا يف توصيف الفروق التركيبية بينهما، غري يتنبه النحاة إىل اختالف اهلمزة عن هل تركيب

يف عدم جواز ) هل(فسري هذه الفروق، وكانت الظاهرة األبرز هي اختالف اهلمزة عن أم اختلفوا يف ت
على االسم إن كان يف حيزها فعل، هذه الظاهرة هي اليت راحوا يلتمسون هلا تعليالً مغفلني ) هل(دخول 

  : وقد جاءت تفسريام هلذه الظاهرة على النحو اآليت،الفروق األخرى بني األداتني
  

  :رة األصالة يف البابفك: أوالً
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 إذ له قوة ،تعد نظرية األصل والفرع من أعمدة الدرس النحوي العريب، فالفرع ال يقوى قوة األصل
ا أصيلة يف باا، ونفوا ـعدوه) هل(يف التصرف غري تلك اليت للفرع، فلما رأوا اهلمزة أكثر تصرفاً من 

تعليل النحاة يف مثل هذه األحوال مرتبك، فهم و، )١(األصالة عن سواها وهي عندهم أم باب االستفهام
جيعلون أداة من األدوات أماً لباب حنوي ألا أوسع تصرفاً من غريها، فيجوز فيها ما ال جيوز يف غريها، 
ويعكسون األمر أحياناً فيجعلون تصرف األداة ناجتاً عن أصالتها يف باا وأمومتها هلذا الباب، فتكون أمومة 

وقد لفتت ظاهرة األمومة يف النحو العريب انتباه أحد الباحثني، غري أنه خرج من البحث . علوالًاألداة علة وم
 يعلل هذه الظاهرة بأسبقية األداة يف فهوبرأي ال يصمد أمام النقد، وهو يصرح بأن رأيه مبين على الظن، 

سيبويه يرى أنه ليس ، هذا الرأي الذي نص عليه الباحث هو ذاته رأي سيبويه ومن تبعه، ف)١(الوضع
لالستفهام غري اهلمزة، وحيثما وردت أداة أخرى لالستفهام فاهلمزة منوية معها وقد حذفت استغناًء حني 

  .)٢(وجد أن هذه األدوات تستعمل يف سياق االستفهام وحسب 
كانت يبدو هذه الرأي الذي يراه سيبويه وجيهاً على غرابته، ذلك إن سلمنا بأن األداة الوحيدة اليت 

، وأمساء )هل(لالستفهام يف مرحلة من مراحل تطور العربية القدمية هي اهلمزة، أما األدوات األخرى؛ 
االستفهام، فتطور الحق حني أصبحت كل حالة من حاالت االستفهام تقتضي مؤشراً استفهامياً خاصاً 

يت اهلمزة حمافظة على سعة عن اهلمزة يف هذه املواطن وبقاستغين يذكر مع اهلمزة، مث يف مرحلة الحقة 
استعماهلا يف مواطن تركيبية متعددة، غري أنه ليس مثة ما يركن له يف أنّ اهلمزة هي أول ما وضع يف باب 

 أا تستعمل يف أنساق تركيبية كثرية غري االستفهام، فأي هذه األنساق أحق باهلمزة؟ السيمااالستفهام، 
قتضي حبثاً يف اللغات السامية يف دراسة مقارنة تبني عن خفايا واإلجابة على هذا السؤال جد صعبة، وت

  .استعماالت اهلمزة وباقي مؤشرات االستفهام يف هذه اللغات
  

  ):قد(مقارنتهم هل بـ : ثانياً
 سيبويه واملربد والكسائي والفراء وابن جين وابن يعيش منهمغري واحد من النحاة ل ينسب هذا الرأي
هل أتى على  :مبعىن قد، استناداً إىل قوله تعاىل) هل( وقد عدت ،)٣(بن هشام والزخمشري، وخالفهم ا

، وقد أغراهم ذا الرأي خروج االستفهام  )١: اإلنسان (اإلنسن حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكوراً

                                                 
  .٩٧، السابق ، واملرادي٩٩ ، السابق، وابن هشام٢/٤٥ ، السابق،، واملربد٨/١٥١ ، السابق،، وابن يعيش١/٩٩سيبويه : انظر )١( 
  .١٦٩ ص،١٩٩٥، حوليات اجلامعة التونسية ، ظاهرة األمات يف النحو العريب، سلمان، القضاة: انظر) ١( 
  . ٩٩ /١ :سيبويه :انظر )٢(
  .٤٦٢-٤٦٠ابن هشام، السابق، : انظر) ٣(
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يم، حيث يضاف إىل ذلك الشاهد الشعري اليت). قد(مبعىن ) هل(يف هذه اآلية إىل التقرير، ومن هنا عدت 
  ):هل(اقترنت اهلمزة بـ

  )ل رأونا بقاع القف ذي األكمأه(
ال ) قد(، ذلك أن )قد(بـ ) هل( من عدة أوجه؛ األول أنه ال ميكن مقارنة ضعيفوهذا الرأي 

، والثاين أننا )هل(على األمساء فمرتبط بوجود فعلٍ يف حيز ) هل(تدخل على األمساء البتة، أما عدم دخول 
إمنا احلاصل أن االستفهام يف هذه اآلية خرج عن غرضه إىل غرضٍ ) قد(يف اآلية مبعىن ) هل(ال نسلم بأن 

تكشف عنه كتب التفسري والبيان القرآين، واإلعجاز العلمي، مما ليس يف جمال هذا البحث ونتركه ألهل 
) هل(كن أن تكون يف الشاهد السابق، فال مي) هل(الصنعة، أما الثالث؛ فيتعلق بتخريج دخول اهلمزة على 

  .وما هو بداللتها من حتقيق أو تشكيك) قد(ذلك أن اهلمزة ال تدخل على ) قد(مبعىن 
  

  :مقارنتهم أدوات االستفهام بأدوات الشرط: ثالثاً
؛ جهة الرتبة والتضام وجهة تركيبيتنيقارن النحاة بني أدوات الشرط وأدوات االستفهام من جهتني 

ا أن هذه األدوات ال يليها إال الفعل، وأا تشكل حاجزاً فال يعمل ما قد وجدوــالنحو واإلعراب، ف
  .)١(بعدها فيما قبلها
 من جهتني؛ األوىل أننا ال نسلم بأن أدوات الشرط ال يليها إالّ الفعل، حيتاج إىل تدقيقهذا الرأي 

  :واألمثلة على مباشرا األمساء مما ال حصر له، كقوله تعاىل
الشــمس كورتإذا ) وقوله تعاىل. )١: التكوير : وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا

  .)١٠:احلجرات(صلحوا بينهماأف
وتقدير النحاة لفعل حمذوف وجوباً تعسف اقتضاه طلب االتساق وطرد قاعدة الشرط اليت تنص على 

ة تقتضي مكوناً أن الشرط تركيب تتقدمه أداة الشرط يليها فعل الشرط مث اجلواب، وأن األدوات اجلازم
  .يظهر فيه أثر اجلزم

األمساء، ) هل(من أن العلة ال تكمن يف عدم مباشرة ) قد(بـ ) هل(والوجهة الثانية ما ذكر يف مقارنة 
. باألدوات اليت ال يليها إالّ الفعل، هذا إن سلمنا بأن أدوات الشرط ال يليها إالّ الفعل) هل(مما ال تقارن فيه 

  : لنا يف الشرطواألبني من ذلك أن قو
  أكرمته/ إن زيد حضر

                                                 
:  البن احلاجب، بـريوت، دار الكتـب العلميـة     شرح الكافية يف النحو   هـ رضي الدين،    ٦٨٦،، واالستراباذي   ١/٩٩: سيبويه: انظر) ١(

  .٣ -٨/٢، وابن يعيش ١/١٢. ١٩٨٥
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  أكرمته/ إن حضر زيد  أو 
  :أما قولنا يف االستفهام. واخلالف يف أنظار النحاة وحسب. سواء يف املقبولية  

  .هل حضر زيد؟ وهل زيد حضر؟ فليس سواء يف املقبولية
داة فيما قبلها فليس أما اتفاق أدوات الشرط وأدوات االستفهام يف عدم ظهور األثر النحوي ملا بعد األ

كافياً للمقارنة بني النسقني، إذ هو ظاهرة تتعلق بالعامل النحوي مما ليس له عالقة يف هذا املوطن بالرتبة 
  .والتضام

ولكنها مجل ) هل(مجلٌ ويل الفعل فيها ) هل(ويبطل آراء النحاة السابقة يف تفسري الفرق بني اهلمزة و
  : كقولنا)بيةال تتسق وقواعد العر (غري قواعدية

  هل حضر زيد أم علي؟
  :كقولنا) فعل(ومل يكن يف حيزها ) هل(وأخرى غري مقبولة ويل فيها االسم 

  هل حاضر زيد؟
يف حني ال ، إن اهلمزة تكون للتصديق والتصور: بقوهلم) هل(لقد ملس بعض النحاة الفرق بني اهلمزة و

فال يستفهم ا ) هل(فهم ا عن ذات وعن نسبة، أما إنّ اهلمزة يست:  وبقوهلم ،إال للتصديق) هل(تكون 
يقصد بالسؤال عن . إالّ عن نسبة، ولعلّ احلل يكمن يف مفهوم السؤال عن الذات والسؤال عن النسبة

وهو السؤال الذي يتحقق باستعمال أمساء االستفهام اليت . الذات السؤال عن مكون من مكونات اجلملة
  :على النحو اآليت. للتصور

  زيد جمتهد: اإلخبار
واالحتماالت املمكنة للسؤال عن هذه اجلملة أو مكوناا . هذه اجلملة خترب عن نسبة االجتهاد لزيد

  :ميكن أن تكون على النحو اآليت
  :أمتحققة نسبة االجتهاد لزيد أم غري متحققة؟ فيسأل) خايل الذهن(السائل ال يعرف  : أوالً

  أزيد جمتهد؟
  هل زيد جمتهد؟

   يسأل هنا عن نسبة االجتهاد لزيدفهو
، )ال(ويف هذه احلال ال جياب بنعم أو ) يسأل عن ذات(يسأل السائل عن اتهد، من هو؟   : ثانياً

  :وله أن يسأل
  )؟…أهو زيد، أم عمرو،(  من اتهد؟
  :أو أن يسأل
  أزيد اتهد؟
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  )اخلرب(يسأل السائل عن حال زيد، : ثالثاً
  أجمتهد زيد؟

   زيد؟آتهد
  ما حال زيد؟

  هل اتهد زيد؟
  

وما هي املعلومة ) املستفهم(فإن الذي حيدد موقع املكونات يف هذه البىن هو حال املرسل ، وعليه
مما ميكن نسبته إىل القواعد التداولية، بعد أن تكون قد لعبت القواعد التركيبية دورها . اليت يطلبها) اخلرب(

يد القواعد اليت تتحكم يف رتبة املكونات ومواقعها اليت تولد فيها أو تنقل يف حتديد املكونات، وميكن حتد
  :إليها وفق الترتيب اآليت
  القواعد التداولية       القواعد التركيبية    القواعد املكونية

يقصد بالقواعد املكونية يف هذا البحث السمات التمايزية للمكونات، ومنها املعجم والداللة 
 أما القواعد . كأن يكون املكون مجلة)حجمه(ن ضمنها التعقيد املقويل للمكون  ويدخل م،والصرف

التركيبية فيقصد ا السمات التركيبية كالتضام والوظائف التركيبية اإلسنادية، أما القواعد التداولية فيقصد 
  .ا حال املرسل واملتلقي وما هو مقصودمها من اإلخبار أو االستخبار

على حنو يفرض توليدمها يف املوقع الذي تولد فيه ) هل(و) أ(مايزية لكل من تتحدد السمات الت
وحروف العرض واحلض، فهما حرفان ال حيمالن داللة يف ذاتيهما، وال ) إنّ(األدوات احلروف، ومنها 

 ميكن أن تسند هلما وظيفة تركيبية إسنادية أو غري إسنادية،  فال  تسند هلما وظيفة الفاعل أو الفعل أو
  البؤرة أو ليتم نقلهما بعد ذلك إىل موقع داخل اجلملة ن  يولداوعليه، فإما ال. ……املفعول أو احلال،

واقع املمكنة ضمن بناء اجلملة العربية، فليس من سبيل إىل وصف املوقع املبتدأ أو الذيل، إىل غري ذلك من امل
قعي اإلسناد، سواء أكان إسناداً فعلياً أو امسياً الذي حتتالنه غري أنه موقع املصدر، وهو موقع يسبق رتبة مو

  :أو وصفياً أو كونياً، كما يتضح يف اجلمل اآلتية
  أزيد جمتهد؟/ هل  -١
  أحضر زيد؟/ هل -٢
  أكان زيد يف البيت؟/ هل -٣

. ام فال متنع أن تتضام هذه األدوات مع الفعل أو االسم أو احلرفضأما قواعد التركيب األخرى كالت
  :ربية جتيزومن هنا فإن الع
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   أزيد حضر؟ أحضر زيد؟ أيف البيت زيد؟-١
٢-يف البيت؟ هل زيد الذي كان يف البيت؟ هل يف البيت كان زيد؟ هو هل كان زيد   

  
  :القواعد التداولية

تعد القواعد التداولية أقدر على حتليل كثري من األداءات اللغوية، فهي تأخذ بعني االعتبار املرسل       
ملتلقي والسياق وخمتلف ظروف التخاطب  يف الوقت الذي انشغل فيه الدرس اللساين بالبنية والرسالة وا

  .والنسق وأولوية اللسان على الكالم
 أن املكون الذي حيمل املعلومة اجلديدة حيتل موقع البؤرة ، غري أن املعلومة  التداولية علىتنص القاعدة

  :رسل وفق املقامات اآلتيةاملستخرب عنها يف جدا تعتمد على حال امل
خايل الذهن من املعلومة اليت يسأل عنها، وليس متحيزاً ألحد ركين اإلسناد أي /  املرسل حمايد -أ

  :على النحو اآليت) اجتهاد زيد(ال يعرف نسبة اخلرب للمخرب عنه، فيسأل عن 
  زيد جمتهد): ال/ نعم(      ؟)جمتهد) (زيد) (أ (-
  زيد جمتهد): ال/ نعم(      ؟)جمتهد) (زيد) (هل (-

 تسأالن عن نسبة االجتهاد لزيد حتققاً فهما. تان البنيتان يف هذا املقام متساويتان داللة وتركيباًاه
  .وعدماً
 املرسل يعرف أحد طريف اإلسناد، فهو ليس خايل الذهن من اإلخبار، كأن يكون يسأل عن االجتهاد -ب

املستفهم عنها إىل موقع البؤرة على ) اإلخبار(ومة يف هذه احلال تنقل املعل) زيد(وليس عن 
  :النحو اآليت

  جمتهد زيد: ال/ نعم             زيد؟) جمتهد (أ
  :أقل مقبولية) هل(وتبدو اجلملة الثانية باستعمال 

  هل جمتهد زيد؟** 
  :على الرغم من أن اإلخبار ال يتضمن فعالً، من منط

  هل زيد جيتهد؟ •
  .ة بعدم املقبولية، وخصه سيبويه بالشعر وحكم بشذوذه وهو الذي وصفه النحا

  :جيب أن يكون على النحو اآليت) هل(خنلص مما تقدم أن ترتيب اجلملة مع 
  مجلة امسية     مسند < مسند إليه <) هل (-١
  مجلة فعلية     مسند إليه< مسند <) هل (-٢
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ومن خالل حبث . جلملة يف اللغة العربيةلنمطي ا) غري املشحون ذرائعياً(ومها ميثالن الترتيب احملايد 
استقصائي يف القرآن الكرمي ويف الشعر العريب اجلاهلي وشعر صدر اإلسالم،  وقد مت البحث حاسوبياً يف 

املعلومات                   ومنشورة على موقعه على شبكة   أبو ظيب-موسوعة الشعر العريب اليت أعدها املنتدى الثقايف
www.cultural.org.ae) ( وحيد الرتبة، وذلك يف قول الشاعرغريت فيهمل يعثر الباحث إال على شاهد :  

  )١(هل اليأس يسلي النفس عنها    وتنقضي أمور تعنيها وأخرى تشوقها
  .يف حني تبيح اهلمزة مجيع تغريات الرتبة املمكنة

 عالقة تربط بالنسبة يقصد إذ مفتاح احلل، فيهبأا يسأل ا عن نسبة ) هل(ن كالم النحاة حول إ
اخلرب باملخرب عنه، أي نسبة اخلرب إىل املخرب عنه، واألصل يف وضع اإلخبار أن يكون املتلقي لإلخبار حمايداً 

  :فتقول ملن ال علم له مسبقاً) حسب توقع املرسل(ميثل له اخلرب معلومة جديدة 
  .دمر االحتالل بيتاً يف غزة -١

  . يف غزة لالحتاللهذه اجلملة تنسب تدمري بيت
  :فإن أردت أن تكون بؤرة اإلخبار هي املُدمر قلت

   يف غزةاًاالحتالل دمر بيت -٢
  ؟…من دمر:  هذه اجلملة هي جواب على سؤال

  :وإن أردت أن يكون اإلخبار منصباً على املكان نقلته إىل موقع البؤرة 
  .يف غزة دمر االحتاللُ بيتاً

  وهكذا،
أن يكون السائل يف مقام احملايد السائل عن نسبة اتصاف املخرب عنه باخلرب، ) هل(ويقتضي السؤال بـ 

  .تتخذ فيها املكونات مواقعها احملايدة) هل( فإن اجلملة بعد ،فهو يسأل عما ال يعلم، وعليه
  هل دمر االحتالل بيتاً يف غزة؟

دث واملكان، على ذات يف هذه اجلملة تكون مجيع املكونات، احلدث واحملدث وما وقع عليه احل
 فإن كان واحد من هذه املكونات حيمل وظيفة تداولية ختوله احتالل موقع ،املستوى من األمهية يف اإلخبار

غري ذاك الذي ختوله إياه وظيفته التركيبية فإنه ينقل إىل موقع آخر، فإن كان ميثل بؤرة السؤال احتل موقع 
  .) كما تقدمالذي حتتله أداة االستفهامصدر  وهو موقع امل) (٣م(البؤرة وهو موقع بعد 

  دمر بيتاً يف غزة؟) االحتالل (٣م -١
  دمر االحتالل بيتاً؟) يف غزة(٣  م-٢       

                                                 
منتـهى الطلـب يف أشـعار    : ملغمورين ، وينسب إىل قبيلة أزد ، له شعر يف كتابلبيت أليب عدي النمري، وهو من الشعراء األعراب ا        ا) ١(

  .العرب
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  دمر االحتالل يف غزة؟) بيتاً(٣م  -٣       
على املكان ) ٢(، ويف )من(ينصب السؤال على احملدث، ويصلح أن يسأل عنه بـ ) ١(يف اجلملة 

صلح أن يسأل عنه يينصب السؤال على من وقع عليه احلدث، و) ٣(ويف ) أين(يسأل عنه بـ وميكن أن 
) ؟هل دمر االحتالل بيتاً يف غزة: ( قد انتقل من مقام السؤال عن النسبة يف السائل فإن،، وعليه)ماذا(بـ 

ل يف التصور، ال تستعم) هل(إىل مقام التصور، حيث ينصب السؤال على أحد مكونات اجلملة، ومبا أن 
ما دعاه النحاة بأدوات االستفهام االمسية و ختلي موقعها إىل واحدة من أدوات التصور، وهي اهلمزة افإ

  :على النحو اآليت
  آالحتالل دمر بيتاً يف غزة؟
  أيف غزة دمر االحتالل بيتاً؟
  أبيتاً دمر االحتالل يف غزة؟

 بعبارة أخرى ما ؟لتراكيب واستعمالنا ألمساء االستفهامولكن ما الفرق بني استعمالنا للهمزة يف هذه ا
  :الفرق بني قولنا

  )أين دمر االحتالل بيتاً؟(: وقولنا) أيف غزة دمر االحتالل بيتاً (-أ
يكون السائل متردداً بني ) أ(، ففي اجلملة اطبينييتضح ذلك الفرق من املقارنة بني املقامني التخ

  :يف هذه اجلمل) أم(، وهلذا فإنه ميكن استعمال ..) نابلس، يف جنني،يف غرة، يف(خيارات معينة من مثل 
  أيف غزة دمر االحتالل بيتاً أم يف نابلس؟

فاملعلومة جديدة ال ) ب(، أما يف اجلملة )١٢٨: املتوكل: انظر(وهو ما دعاه املتوكل ببؤرة املقابلة 
، وكذا احلال يف السؤال عن مجيع )أين(أل بـ  وهلذا فإنه يس،يعرفها السائل وهو ليس متردداً بني خيارات

ومن هنا يربز فرق ). أم(وهنا ال يصح أن نستعمل ) …مىتوأين، وما، ومن، (مكونات اجلملة باستعمال 
آخر بني اهلمزة وهل، وهو أن اهلمزة ال تستعمل إالّ يف بؤرة املقابلة غري أن وظيفة البؤرة ميكن أن تسند إىل 

  :، على النحو اآليتا برمتهة إىل اجلمل أوةأحد مكونات اجلمل
  ا برمتهةبؤرة املقابلة مسندة إىل اجلمل  ؟ .…أدمر االحتالل بيتاً يف غزة، أم مل يدمر

  بؤرة املقابلة مسندة إىل املنفذ  ؟ …الحتالل دمر بيتاً يف غزة، أم أهل البيتآ
   املتلقيبؤرة املقابلة مسندة إىل  ؟ …أبيتاً دمر االحتالل يف غزة، أم مسجداً

  بؤرة املقابلة مسندة إىل املفعول فيه     ؟… أم يف نابلس…أيف غزة
حيث يسأل فيها عن نسبة، وتكون اإلجابة معها باإلجياب أو النفي وال ) هل(وال يصح ذلك يف 

  ).صورتال(ني لتعييطلب فيها ا
  ال/ هل دمر االحتالل بيتاً يف غزة؟ نعم 
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  .مل برمته وتسند إىل احلة معها هي بؤرة جديد، فالبؤرة)أم(وال يصح أن تتبع بـ 
ويزعم الباحث أن اهلمزة ما هي إال مؤشر تبئري، أما االستفهام فمتحقق من مكونات فوق تركيبية، 
هي التنغيم والنرب، وهذا هو احلال املتحقق يف العاميات اليوم ويف اللغة اإلجنليزية، غري أن اإلجنليزية جلأت إىل 

  .الٍ ملؤشر للتبئري أو االستفهامعمن استإعادة الترتيب دو
He is a student 
Is he a student? 

وتسلك اإلجنليزية سلوك العربية يف احملافظة على الرتبة يف االستفهام املشحون ذرائعياً الذي يكرر فيه 
  مضمون اجلملة دون تغيري، وذلك يف مقامات االستغراب واالستهجان وغريها من املقاماتتفهماملس

  :املشاة، ويصبح املعول عليه فقط التنغيم
he is a student?! 

 إن الوظيفة اليت تقوم ا اهلمزة مؤشر تبئري ال تبعد عن الوظيفة اليت تقوم ا يف أمناط تركيبية أخرى 
ة كية يف العربية، ويبدو يل أن الوظيفتيمثل التنبيه، وهي وظيفة موائمة لطبيعة صوت اهلمزة ومساته اإلكوس

اليت تؤديها يف االستفهام تطور خاص باللغة األدبية ومل يكن له حتقق يف لغة اخلطاب اليومي، هذا إن جاز 
 ويغلب أالّ يكون هلا حتقق يف اللغة ، للهمزة يف اللهجات احملكيةد ال وجوإذلنا قياس الغائب على الشاهد 

ال يؤدي عدم ذكرها يف البىن اليت ال حتتمل غري األدبية إن دلّ نص العبارة أو اإلشارة أو االقتضاء عليها، و
  .ثباا وحذفهاإاالستفهام إىل أي اختالف بني 

 حتول صوت اهلمزة إىل اهلاء للقرابة فقدفال يبعد أن تكون تطوراً للهمزة خاصاً بالعربية ) هل(أما 
  : ا، وحيدث ذلك يفمالوثيقة بينه

  هراق    أراق
  هال    أال

  .من حروف الذالقة اليت يكثر أن تضاف إىل املباين الصرفية العربيةوهي ) الالم(مث أضيفت 
  هل ذهبت؟    ذهبت) هـ(     أذهبت

يعزز هذا الرأي النظر يف أخوات العربية من اللغات اليت يدعوا بالفصيلة السامية، فاللغات األقدم مثل 
 أما )١(ل إلينا من نصوصها ونقوشها األكادية واألجاريتية والفينقية ال تستعمل حروفاً لالستفهام فيما وص

اليت حتتوي حروفاً لالستفهام مشاة ملا هو يف العربية فهي األحدث نسبياً من الفصيلة السامية الشمالية 
 )hi(أو) ha(الغربية، أقصد العربية واآلرامية والسريانية، ففي عربية التوراة هناك حرف استفهام واحد هو

                                                 
(١) E.kautzsch E.Kautzch, Gesenius, Hebrew Grammar,٢nd English idition ,German. 

p٤٧٢  
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يف العربية، وقد تقترن هذه األداة يف أنساق تركيبية ) هل(تعمال اهلمزة ووهو يستعمل اس. )٢( )he(أو
 وذاك يف سياق النفي كما وردت يف اإلصحــاح )٣()מ א ה)( (im’ حمددة ببعض األدوات مثل 

للتصور فقط، أما حني تقترن بـ  ) ha(ويف العربية احلديثـة أصبحت . السـادس عشر من سفر التكوين
)’im (  لتصبح)’im ha ( لعلّ هذا ما حدث يف العربية، غري أن األداة األصيلة بقيت . فهي للتصديق فقط

ويرى إمساعيل عمايرة أن أداة االستفهام يف العربية كانت هل وحدها مث . تستعمل توسعاً يف كال األدائني
بية على األداة حذفت منها الالم، فتولدت أداة جديدة هي اهلاء اليت حتولت إىل اهلمزة، وحافظت العر

، وقد حفظ لنا الشعر استعماالً )١(القدمية جنباً إىل جنب مع اهلمزة  مث أصبح لكل منهما استعماله اخلاص
  : للهاء أداة لالستفهام يف قول الشاعر

  )٢(هذا الذي منح املودة غرينا وجفانا
  .د ليست استفهاماً، غري أن األمر ال خيلو أن تكون اهلاء يف هذا الشاه...إذا الذي: والتقدير

مع امليل ). L(أم ) m(غيـر أنه ينبغـي االحتراز يف احلكم على أي الصوتني أوىل يف األسبقية، أهو 
متثل املرحلة األقدم من تطور أداة االستفهام، وذلك لوجود ) ha ’ im(إىل أن األداة املوجودة يف العربية 
رف الثالث من ـالستفهام، وقد عدها بعض النحاة احلمستعملة يف ا) أم(الالحقة اليت أصبحت يف العربية 

تركة ـ وقد حدث حتول مشابه يف أداة التعريف العربية، حيث دالة التعريف املش)٣ (حروف االستـفهام 
اليت تظهر يف احلديث ) أم(يف العربية وهلا صورة قليلة الورود هي ) آل(حتولت إىل ) ha(يف الساميات  

 وهذه الصورة ألداة التعريف هلا حتقق يف بعض هلجات )٤ ())  امصيام يف  امسفرليس من امرب: ((النبوي
أما )يا شبه الغزال ( بدل قوهلم )  يا شبه امغزال(اجلزيرة العربية إىل يومنا هذا ففي اليمن يقولون يف غنائهم 

رة تشاكل اهلمزة العربية، وهذه األخيـ) آ( جنباً إىل جنب مع األداة ) he(آرامية التوراة فنجد فيها األداة  

                                                 
(٢) E.Kautzsch , Hebrew Grammar.p ٤٧٣ 
(٣) Gesenius.W, Hebreo and English lexicon of the old testament ,trans by :Edward 

Robinson,Oxford:١٩٧٩ . p٤٩   
  .٥٦، ص١٩٩٦: ،عمان ، دار البشري وبريوت، مؤسسة الرسالةحبوث يف االستشراق واللغةعمايرة ، إمساعيل، ) ١(
ى هذا الوجـه فـأتى   ، وروايته عل١٠/٤٢،٤٣أورده الدكتور عمايرة على هذه الصورة، والبيت من شواهد ابن يعيش يف شرح املفصل )٢  (

  .هذا الذي منح  املودة غرينا وجفانا :صواحبها وقلن هلا 
  .٢٠٧-٢٠٤ واملرادي، اجلىن الداين، ص٦٠٢ابن هشام، املغين، ص :انظر )٣(
  .١٠/٤٣:رواه النمر بن تولب ، وذكر ابن يعيش أنه مل يرو غريه، ابن يعيش) ٤(
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العربية كما هي احلال يف ) أي(وتقابلها يف هذا االستعمال  )٥ (وتدخل يف صياغة أدوات االستفهام األخرى
  ).أي، وأين، وأيان(

رامية كثرياً غري أا طورت أربعة حروف استفهام بعضها خيتص آلوال خيتلف حال السريانية عن ا
وكلها تطوير حلرف االستفهام . ستعمل قبل املستفهم عنه ورابع بعدهبالتصديق وواحد للتصور وآخر ي

   . )١() اهلاء(املشترك يف الساميات وهو 
 فخصت اهلمزة ببؤرة ،فلما أصبح للغة األدبية أداتان خصت كل واحدة منها بنمط تركييب معني

 وهلذا ،لألداتني بقي غائماًباالستفهام التصديقي، غري أن هذا التحديد الصارم ) هل(املقابلة بينما خصت 
.  وجدنا النحاة مترددين يف حتديد الفرق بينهماومن هذا الباب  مكان األخرى، ايكثر أن تستعمل إحدامه

ها فعل بالشعر، مع أنين مل أعثر يف الشعر حيزومعها االسم ويف ) هل(وها هو سيبويه خيص استعمال 
ث، فهل كان سيبويه وهو ح ما ذكر سابقاً يف ثنايا الب على بيت واحد هوإالاجلاهلي وشعر صدر اإلسالم 

  نه ؟جيري على األلسن يف زما كان يتحدث عن خصوصية هذا النمط بالشعر يشري إىل ما 
  

  خامتة ونتائج
واهلمزة والنظر يف كفايتها الوصفية والتفـسريية والنظـر يف          ) هل(بعد مناقشة آراء النحاة حول      

أو اهلمزة يف الشعر العريب اجلاهلي وشعر صـدر اإلسـالم، وفحـص    ) هل(األداءات اليت استعملت فيها   
  .التراكيب االستفهامية اليت توردها كتب التصحيح اللغوي، خيلص الباحث ملا هو آت

وهذا التطور مشابه ملا حصل يف لغات .  خاصاً بالعربية لألداة االستفهامية اهلمزةاًتطور) هل(تعد   : أوالً
 أي ختصيص كل أداة بنسقٍ حمدد مل يستقر حىت ،غري أن هذا التطور. يةسامية أخرى مثل العرب

  .يصبح كفاية لغوية ال جيوز خرق قواعدها
اتضح من استقراء الشعر العريب والقرآن الكرمي ونصوص أدبية راقية أن العربية قـد اجتهـت إىل                 :ثانياً

) املسند إليه (تصاف املخرب عنه    أي أا يسأل ا عن نسبة ا      . باالستفهام التصديقي ) هل(ختصيص  

                                                 
(٥)  Wright, William, Lectures on the languages, comparative grammar of the Semitic, 

Amsterdam: Philo Press,١٩٦٦pp:١٢٢-١٢١ 
، بريوت، املطبعـة  ، اللباب، والقرداحي جربائيل٨٩،ص ١٩٧٢:، دمشق ، مطبعة الرافديناللغة السريانيةبرصوم، أيوب يوسف، : انظر )١( 

  .١٢٨ -١٢٦ ، ص١٩٧٨: الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني
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يف حني اختصت اهلمزة باالستفهام التصوري، أي االستفهام الذي حيتوي بـؤرة  ). املسند(باخلرب  
  .مقابلة مسندة إىل أحد مكونات اجلمل

  :على رتب املكونات يف اجلملة على النحو اآليت) هل(حتافظ   :ثالثاً
  .الًمجلة ال حتتوي فع     مسند < مسند إليه <هل   
  . مجلة حتتوي فعالً     مسند إليه< مسند <هل   
وال صحة ملقولة النحاة بـأن ذلـك خـاص    . سواٌء أكان فعلياً أم امسياً) اخلرب(وال يتقدم احلمل    

  .باإلخبار الفعلي
تقوم الوظائف التداولية بدور رئيس يف رتبة املكونات يف التركيب االستفهامي الذي تستعمل فيه                :رابعاً

  .، فينقل املكون املستفهم عنه إىل موقع البؤرة حيث يقترن باهلمزةاهلمزة
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  "حنوية وداللية:  ال جرم دراسة لغوية–من أساليب العربية ال أبا لك "

  
  *حيىي بن حممد احلكمي.  د

 
  

                                                    ملخص
  :من ناحيتني)  ال جرم –ال أبا لك : ( تناول البحث أسلوبني من أساليب العربية ومها

علـى   ية الداللية وتوصل الباحث إىل املعاين املختلفة لكل أسلوب وكان اعتمـاده يف هـذا اجلانـب                الناحية اللغو : أوالً
  . املعجمات العربية وأقوال العلماء املختصني

  . وقد تناول الباحث من خالهلا خترجيات النحويني وإعرابام هذين األسلوبني. الناحية النحوية: ثانياً
  :ت إليها هذه الدراسةوكان من أبرز النتائج اليت أفض

 . يف القرآن الكرمي على الرغم من وروده بكثرة يف شعر العرب) ال أبا لك : (مل يرد أسلوب  -١
 . ليس حمل اتفاق بني النحاة بل هو حمل نزاع واختالف) ال أبا لك ( إعراب أسلوب  -٢
 . شعرية قليلةيف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع على حني أن شواهده ال) ال جرم : ( ورد أسلوب  -٣

  .ال جرم باحلذف والزيادة كما تعددت أراء النحاة يف إعرابه: تعددت استعماالت العرب ألسلوب
  

Abstract 
In the name of Allah, most Gracious, most meraful 

This research deals with two modes from Arabic modes which are “la’ aban laka – la 
jarama”.These modes are considered from two perspectives. 
First :- linguistic and semantic perspective  

Deals with some new findings of several meanings for each style. His reliability and 
dependence are on Arabic lexicons and specialized scholars’ utterances. 
Secondly:- Grammatical Perspective: 

The research focuses on the grammarians’ exegesis, deductions and analysis of these 
two modes. 

The following prominent results and findings: 
١- The mode “la aban laka” did not exist in the Holy Quran, despite its Occurance in 

Arabic poetry. 
٢- Analysis of the mode “la aban laka” is not a point of congruity between grammarians, 

but differences. 
٣- The mode (la jarama) occurred in five places in the Holy Quran. However its poetic 

evidences are rare. 
The usages for the mode “ La jarama” are multitudinous by omission and increase. The 

grammarians hold several viewpoints about its analysis. 
  
  .قسم اللغة العربية، كلية املعلمني يف جازان، اململكة العربية السعودية*  

  ر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن حقوق النش.  
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 مادة وأقدرها على تأليف اجلمل، تن اللغة العربية من أغزر اللغاقول إال نفتقر إىل دليل عندما ن
وصياغة العبارات، ذلك أا تؤدي املعىن الواحد بطرق شىت من اإليضاح والتصريح أو التكنية والتلميح أو 

  .  من ضروب األداءاحلقيقة وااز يف ضروبه املختلفة، ومن اإلجياز إىل اإلطناب، إىل كثري
ولعل مما يستوجب النظر ويستحق التأمل أننا جند كثرياً من الكلمات العربية املنثورة يف مواد املعاجم 

 كما أن كثرياً من العبارات قد عطِّلت وترِك استعماهلا فإذا بنا جندها جمفوة من ،العربية قد هجرت
، أو غري ذلك من ثاراً لغريها عليها، أو لعدم احلاجة إليهااالستعمال يف عصرنا احلاضر إما جهالً ا، أو إي

   .األسباب
 أمدها مبدد زاخر من الكلمات اليت فقدوغري خاف أن للقرآن الكرمي فضالً ال ينكر على العربية؛ 

 مبشرين وداعني إىل اإلسالم اجلزيرة العربيةأضافت إىل معجمها اجلديد، كما كان خلروج العرب خارج 
 وذلك بسبب عملية التأثر والتأثري والتعريب اليت ،ادة ثروة اللغة العربية اللفظية ومنو معجمهاأثر يف زي

  . اختذت طريقها يف العربية منذ وقت غري بعيد
وقد استوقفين أن كثرياً من عبارات العربية وأساليبها مل يعد مستعمالً يف زماننا هذا، وكأمنا وقف 

فهل أصبحت اللغات يف عصرنا هذا غري . لعلماء تسميته عصر الفصاحةاستعماهلا على العصر الذي ساغ ل
حمتاجة إىل مثل هذه العبارات واألساليب ألن حاجات جديدة قد جدت فصرفت املتحدثني عن البحث يف 

وإذا كان األمر كذلك فإن دراسة األساليب القدمية دراسة  هذه اللغة ليجدوا فيها ما يفي ذه احلاجات؟
 معناها يدخل يف معرفة تاريخ اللغة الفصحى أو القدمية، وعندما نقول القدمية فإن معىن ذلك لغوية تكشف

أن العربية املعاصرة قد خلت من هذه األساليب اليت متثل ألواناً بديعة من البيان، ويؤكد ذلك أن اللغة 
مية أحياناً للتعبري عن بعض املعاصرة قد خلت من األمثال فيما عدا ما يستعريه بعض الكتاب من العربية القد

  . املواقف يف احلياة املعاصرة
 ال جرم –ال أبا لك:( ول العربـق: هاـمامي فرأيت أن أدرسـومن هذه األساليب اليت أثارت اهت

 بيد أا مل ترد يف القرآن ،فأما العبارة األوىل فقد وقعت يف كثري من كالم العرب شعراً ونثراً ) … أن
ن ذلك ألن القرآن الكرمي كان يتخري من كالم العرب أصفاه معىن وأبعده عن الغرابة  ورمبا كا،الكرمي

 ورودها يف لى عوأما العبارة الثانية فقد وردت يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع فضالً.. وأنسبه ملقصوده
فية وكلمة النا" ال "  من تركب يأسلوب نفي هما نم والذي جيمع بني األسلوبني أن كال. كالم العرب

  .  أخرى
  : ناحيتنيعلى  هذين األسلوبني وقد تركزت هذه الدراسة حول
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الناحية اللغوية الداللية وذلك للوقوف على الدالالت واملعاين املختلفة لكل أسلوب مستعيناً يف : األوىل
  . ذلك باملعجمات العربية وأقوال العلماء املختصني املنثورة يف كتبهم

نحوية وذلك للوقوف على خترجيات النحويني وإعرابام هذين األسلوبني ليتضح يف اية الناحية ال: الثانية
  . األمر ما إذا كانوا متفقني أم خمتلفني ودواعي ذلك

  : ذه الدراسة كما يليالنتائج اليت توصلت إليها هوقد جاءت 
  

  : )ال أبا لك (  أسلوب: أوالً
  : الناحية اللغوية الداللية -١

عدفأساليب الدعاء ؛" لكاوال أخ" "ال أم لك" العبارة من مجل الدعاء يف العربية وهلا أمثال هي  هذهت 
: هديت خرياً، ومنها ما يبدأ باالسم املرفوع حنو: يف العربية كثرية ومتنوعة، منها ما يبدأ بالفعل كقوهلم

يل، ومنها ما يرد يف عبارة صدرت لك احلمد، لك الو: رمحة اهللا عليه، ومنها ما يبدأ بالالم ومدخوهلا حنو
  . ورعياًسقياً: باملصدر املنصوب حنو

يستأثر بالنصيب األكرب من الشواهد من " ال أبا لك: "لكن املتأمل شعر العرب ونثرهم جيد أن قوهلم
  : ذلك قول عنترة 

  فاقين حياءك ال أبا لك واعلمي
  

  )١(أين امرؤ سأموت إن مل أقْتلِ  
  

  : وقول آخر
  عزاء ال أبا لك إن شيئاً

  
  )٢(س يرجعه احلننيتويل لي  

  
  :وقول املتلمس

  ألق الصحيفة ال أبالك إنه
  

  خشى عليك من احلياء النقرس٣(ي(  
  

                                                 
-١٩٥٢حتقيق حممد علي النجار، القاهرة      ،   واخلصائص ٨٩ ص ،  م٢٠٠١ شرح يوسف عيد، بريوت      ،ترةديوان عن )   ١(

، وخـانة األدب لعبد القاهر البغدادي، حتقيق عبد السالم هارون، اهليئـة املـصرية للكتـاب،                ١/٣٤٤ ،م١٩٥٦
٤/١٠٧.  

  .٣/٩٦ ،م١٩٨٩ القاهرة – للجاحظ، حتقيق عبد السالم هارون ،البيان والتبني)   ٢(
  .٤/١٠٧، واخلزانة ١/٣٤٥البيت يف اخلصائص )   ٣(
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  :وقول احلطيئة
  كمـا ألبيـم ال أبـوا عليهأقلُّ
  

  )١(ا سدوالذي املكان من اللوم أوسدوا   
  

  :وقول زهري
شعتكاليف احلياة ومن ي سئمت  

  
  )٢(مثانني حوالً ال أبا لك يسأمِ  

  
  :ومن ذلك أيضاً قول جرير

ىٍ ال أبا لكمدع تيم يا تيم  
  

  )٣(كم يف سوأة عمرنيقال يلْ  
  

  :وقول كعب بن زهري يف الميته املشهورة
  خلُّوا سبيلي ال أبا لكم: فقلت

  
  )٤( قَدر الرمحن مفعولُافكل م  

  
والذي يتأمل مواقع هذه العبارة من كالم العرب يقف على عدة ، )٥(كثرياًأما يف النثر فقد ورد 

  .دالالت هلا، ختتلف تبعاً للسياق الذي حيتويها، واملقام الذي يكتنفها
  

  )ال أبا لك (أسلوب استعماالت 
  :استعماالت عديدة، منها) ال أبا لك( ويستعمل أسلوب 

                                                 
  .٣٠ديوانه ص)   ١(
 والكتاب، لسيبويه، حتقيق عبد السالم هارون ت اهليئة املصرية العامة للكتاب     ٣٤٦ ص ، البيان والتبيني  ،  زهري ديوان)   ٢(

بـدون  ( القاهرة   –نريية   املطبعة امل  –، شرح املفصل، البن يعيش      ١/٣٤٥، واخلصائص   ١/٥٣ ،م١٩٨٨ القاهرة   –
  .٢/١٠٥،)تاريخ

، واخلـصائص   ١/٥٣، والكتـاب    ٣٤٦ص،  )بدون تاريخ ( بريوت   –ديوان جرير، شرح يوسف عيد، دار اجليل        )   ٣(
  .٢/١٠٥ وابن يعيش ١/٣٤٥

، وشـرح  ١٩ص،م ١٩٥٠ القاهرة –ديوان كعب بن زهري، صنعة أيب سعيد السكري، دار القومية للطباعة والنشر      )   ٤(
  .٨٠ت سعاد صبن

  .٦/٤٣٣  البن عبد ربهالعقد الفريد: انظر مثالً)   ٥(
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ألن من ليس له أب يعول عليه يف :  األمر والتشمري لهيستعمل هذا األسلوب يف احلث على اجلد يف -أ
أمور املعاش جدير بأن جياهد ليعيش، يقول أبو العباس املربد معلقاً على قول احلسن البصري لإلمام 

هذه :  قال أبو العباس…ولم تحكم واحلق معك؟ أال متضي قدماً ال أبا لك وأنت على احلق: "علي
  ".)١(عملها عند احلث على أخذ احلق واإلغراءكلمة فيها جفاء والعرب تست

له نسب  واملعىن حينئذ أن املخاطب مضيع يف الناس، ليس :يف مقام الذمهذا األسلوب يستعمل  -ب
  :ينتمي إليه ويدين له بالبنوة، من أمثلة ذلك قول كعب بن زهري

  خلُّوا سبيلي ال أبا لكم: فقلت
  

   قَدر الرمحن مفعولُمافكل   
  

ووجه األول . كالم يستعمل كناية عن املدح والذم) ال أبا لك(واعلم أن قوهلم : "يقول ابن هشام
واملعنيان حمتمالن هنا، أما . د نفي نظري املمدوح بنفي أبيه، ووجه الثاين أن يراد أنه جمهول النسباأن ير

  ".)٢(هلمالثاين فواضح ألم ملا مل يغنوا عنه شيئاً أمرهم بتخلية سبيله ذماً 
  

، واملعىن أنه ال خري فيه، وهو حقيق أن يدعى عليه يف الدعاء على املخاطبهذا األسلوب  يستعمل -ج
ال أبا لك، فأنت ال تنفي يف احلقيقة األبوة، وإمنا خترجه خمرج : بفقد األب، فإذا قلت إلنسان ما

أبو الفتح بن جين إىل هذا املعىن يف أنت عندي ممن يستحق أن يدعى عليه بفقد أبيه، يشري : الدعاء، أي
ويؤكد عندك خروج هذا الكالم خمرج املثل كثرته يف الشعر، وأنه يقال ملن له أب، وملن ليس : "قوله

له أب، فهذا الكالم دعاء يف املعىن ال حمالة وإن كان يف اللفظ خرباً ولو كان دعاء مصرحاً وأمراً معنياً 
ألنه إذا كان ال أب له مل جيز أن يدعى عليه مبا هو فيه ال حمالة، أال ترى ملا جاز أن يقال ملن ال أب له، 
  .)٣("أنك ال تقول لألعمى أعماه اهللا

  
 ويراد به أن املخاطب قد بلغ من التقدم واالمتياز حداً جعله :معىن التعجبهذا األسلوب يف  يستعمل -د

ينتمي إليه وينحدر منه، أما هو فخلق ينشأ على خالف ما ينشأ الناس، فلكل واحد من الناس أب 
، )هللا دره فارساً: (ومثل هذه العبارة قوهلم.  خلقه اهللا تعاىل من غري أن جيعل له أباً كاآلخرين،عجيب

                                                 
  .٣/١١٣٨الكامل للمربد )   ١(

  .٨١شرح بنت سعاد ص)   ٢(
  .١/٣٤٤اخلصائص )   ٣(
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فالدر هو اللنب، وهو غذاء الطفل يرضعه من ثدي أمه، لكن العبارة تنسب اللنب إىل اهللا وال تنسبه إىل 
  .ىن ذلك أن اللنب الذي غذي به من يقال له ذلك لنب إهلي اختص بهومع) هللا دره فارساً(أمه فيقال

  :روى املربد أن سليمان بن عبد امللك مسع رجالً من األعراب يف سنة جمدبة يقول
  اـا ومالكـاد ما لنـرب العب

  
  قد كنت تسقينا فما بدا لك  

  
  أنزل علينا الغيث ال أبا لك

زل الغيث ال مانع ـك عن اهللا يف أفعاله فإذا أراد أن ينولعل األعرايب يقصد بقوله هذا نفي الشر
مينعه من ذلك من منطلق أن األب يف نظر األعرايب صاحب السلطة العليا على ابنه، وهو موضع املشورة 

ر عليهم لديه، واهللا مرتَّه عن هذا، وهذا القول جبملته حيمل معىن التعجب؛ إذ القائل يتعجب من أنَّ اهللا تغي
  . جب من عدم الفعل ال من اهللا تعاىلع فال؛ وعليه،أمسك الغيث بعد أن عودهم إرسالهإذْ 

 )١("له وال ولد وال صاحبة، وهو األحد الصمد أشهد أنه ال أبا: "فأخرج قوله أحسن خمرج فقال
يه، بل فالذي يفهم من هذا الرجز أن األعرايب يقر بأن اهللا يسقيهم، ومن مث فال يعقل أن يذمه أو يدعو عل

  .!األقرب أن يحمل قوله على التعجب
  

ابن هشام، حيث ذهب إىل ذلك بعض العلماء ومنهم  مقام املدح، يستعمل هذا األسلوب يف -هـ
ال أب لك كالم يستعمل كناية عن املدح والذم، ووجه األول أن يراد نفي : واعلم أن قوهلم: "يقول

ة األوىل أن هذه العبارة تنايف املدح، إذ ظاهرها دعاء على والذي يبدو للوهل" )٢(نظري املمدوح بنفي أبيه
املخاطب أو ذم له، ولكن املقام قد يقتضي أن تتحول هذه اجلملة الدعائية إىل مديح، روى املربد أن 
بعض العرب كانوا يستعملون هذه العبارة عند املسألة والطلب، فيقول القائل لألمري واخلليفة انظر يف 

إن املقام مقام مدح، وليس !!  فهل يعقل أن يذم سائل من يسأله أو يدعو عليه)٣(با لكأمر رعيتك ال أ
  .للسائل إال إظهار املسكنة والتذلل ملن يسأله إن أراد أن يظفر منه بنائل

والذي يؤكد أن عبارة الذم الدعائية قد خترج عن هذا املعىن ويراد ا املدح أحياناً ما جيري على ألسنة 
  . ، وهم إمنا ميدحون من يقال له ذلك)اهللا خيرب بيتك(، )اهللا جيازيك:( مثل قوهلمالعوام من

                                                 
  .٣/١١٣٨الكامل، للمربد )   ١(
  .٨١شرح بانت سعاد، ص)   ٢(
  .٣/١١٣٩الكامل، للمربد )   ٣(
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يرد على ما زعمه السامرائي من أنَّ هذه العبارة ال ) ال أبا لك(آنفاً من دالالت ُألسلوب  وما ذكر
  : ولو أّنك قرأت قول زهري":تدل على خصوصية معنوية، إذ يقول

         مثانني حوالً ال أبا لك يسأمِسئمت تكاليف احلياة ومن يعش  
كالم معترض ال يدل على خصوصية معنوية، بل هو تعبري مجيل ) لك أبا ال(أحسست أن قوله 

ما القيمة اجلمالية هلذا التركيب إذا كان  لكن .")١(استحسنوه فاستعملوه كثرياً، وأقيم به الوزن يف البيت
   !؟  يف النثرها وجه حسن وم!خياطب به امللوك والسوقة على حد سواء؟

 –والذي ال مراء فيه أنَّ العرب مل تضع كلمات أو عبارات خالية من الداللة املعنوية، فعبقرية العربية 
 تكمن يف أن األلفاظ تكون دائماً على قدر املعاين، حىت لو وجد ما مسى -اليت جيسدها القرآن الكرمي

 ت فإمنا زيد)٢(فبما رمحة من اهللا لنت هلميف قوله تعاىل ) ما (بالزيادة أو الصلة أو احلشو أو اللغو كزيادة
  .اً على اجلملةئلتأكيد الكالم وتقويته يف ذهن السامع، ومل يكن وجودها يف الكالم عبثاً، وليست عب

  
  : الناحية النحوية -٢

 التربئة كما  يف باب ال النافية للجنس، أو اليدرس) ال أبا لك(أسلوب أما من الناحية النحوية فإن 
ينعتها الكوفيون، لذا البد من توطئة تعرف بال النافية للجنس وبشروط إعماهلا، حىت نستطيع أن نتبني 

  . عملها يف هذه العبارة
فال النافية للجنس وضعت الستغراق النفي وعمومه، لذا اشترط يف امسها أن يكون نكرة متصالً ا حنو 

أما إذا كان امسها معرفة أو نكرة . ون معيناً وإال كان النفي له وحده، وال يصح أن يك)ال رجل يف الدار(
ال هذا :(، وقولك)٣(ال فيها غول وال هم عنها ينـزفون :منفصالً عنها أُمهلت وكررت حنو قوله تعاىل

معرفة علماً يف نصوص كثرية، " ال"ولكن الواقع اللغوي يشهد مبا ظاهره وقوع اسم . )وال ذاك جمديان
  يف كان صنيع النحاة إزاء هذه الظاهرة اللغوية؟فك

  :  وقع يف نصوص كثرية اسم ال النافية للجنس معرفة من ذلك قول عبد اهللا بن الزبري األسدي
  )٤( يف البالد أرى احلاجات عند أيب خبيب             نكدنَ وال أُميةَ

                                                 
  .٣١ص ،م١٩٨٣هيم السامرائي، مؤسسة الرسالة بريوت إبرا/للدكتور من أساليب القرآن،)   ١(
  . ١٥٩: سورة آل عمران اآلية )   ٢(
  .   ٤٧سورة الصافات اآلية )   ٣(
، وابن يعيش   ١/٣٨٣، واألصول   ٤/٣٦٣، واملقتضب   ٢/٢٩٦الكتاب  : و من شواهد  ـوه. قاله يف عبد اهللا بن الزبري     )   ٤(

  .٤/٦١، واخلزانة ٣/١٣٠٧، وارتشاف الضرب، ٢/١٠٤
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  : وقول اآلخر
 *١(ال هيثَم الليلة للمطى(*  

  ".)٢(قضيةٌ وال أبا حسنٍ هلا:"مر رضي اهللا عنه حبق اإلمام علي رضي اهللا عنه وقول ع
فأميةُ علم على اجلد . كنية" أبا حسن"فكل من أمية وهيثم وبصرة علم، و. ال بصرة لكم: وقوهلم

شهورة، الذي تنسب إليه الدولة األموية، وهيثم اسم رجل حيسن احلداء، وبصرة علم على املدينة العراقية امل
  . كنية اإلمام علي رضي اهللا عنه" أبا حسن"و

 معرفة يف مجيع هذه النصوص، إال أنه ال يراد به نفي كل من اسم هيثم، وأمية، وبصرة، )ال(فاسم 
ولكن يراد نفي أمساء منكرة اتصف أصحاا باألوصاف اليت غلبت على أصحاب هذه األمساء، وهي جودة 

والعلم إذا اشتهر بوصف يصبح مبرتلة اسم اجلنس . فطنة اإلمام علي رضي اهللا عنهاحلداء وسخاء بين أمية، و
الذي يدل على هذا الوصف، إذن يكون املنفي يف هذه النصوص أمثال هؤالء، األعالم اليت ذكرت فيها، 

 فيسري النفي على أمثاهلم ومن هو يف خالهلم ال نفي. ممن يقوم مقامها يف األوصاف اليت اشتهرت ا
فني فحسبهؤالء املعر.  

وملا . وال أُمية يف البالد: يكون ال مثلَ هيثم، وال مثل أمية يف قوله) ال هيثم(فاملعىن يف النص األول مثالً 
مالزمة ) مثل(كان النفي للمثل يف التقدير كان اسم ال نكرة وإن كان النفي مضافاً إىل معرفة، ألن كلمة 

  : يشهد لذلك قول ذي الرمةللتنكري وإن أُضيفت إىل معرفة،
  )٣(اـن لياليـي ال أمثاهلـهي الدار إذ مي ألهلك جريةٌ             ليال

  ".)٤(فأمثاهلن نصب بال، وليس معها مبرتلة اسم واحد:"يعلق املربد على ذلك بقوله
ح؛ لتركبه مع ال كان اسم ال مبنياً على الفت) ال غالم لك ( فإذا وقع بعد اسم ال اسم جمرور بالالم حنو 

وإذن يكون قول . كتركب مخسة عشر وبابه، واجلار وارور خرب له، أو صفة المسها واخلرب حمذوف
  : العرب

                                                 
، وابـن يعـيش     ١/٣٨٢، واألصول   ٢/٢٩٦وهو يف الكتاب    . بن خبريي اوال فىت مثلُ    : هذا بيت من الرجز، وبعده    )   ١(

  .٢/٤ القاهرة –، شرح األمشوين، وامشه حاشية الصبان، مطبعة عيسى احلليب ٢/١٠٢
  .٣/١٣٠٦، وارتشاف الضرب ٤/٣٦٣، واملقتضب ٢/٢٩٧الكتاب : هذا القول يف)   ٢(
، واملقتـضب  ٢/٢٩٢، والكتـاب  ٦٥٠ ص ،م١٩١٩ديوان ذي الرمة، تصحيح كارليل هنري هـيس، كمـربدج      )   ٣(

  .١/٣٩٠والتبصرة ٢/١٠٣، وابن يعيش، ٤/٣٦٤
  .١/٣٩٠املقتضب )   ٤(
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جارياً على خالف األصل، ألنه منصوب مع أنه غري مضاف، وحقه أن يكون مبنياً على " ال أبا لك " 
  :ار بن توسعة اليشكريكما ورد يف قول " ال أب لك : " الفتح، وأن تكون العبارة

  )١(أيب اإلسالم ال أَب يل سواه      إذا افتخروا بقيسٍ أو متيم 
  

  ):ال أبا لك(مذاهب النحويني يف ختريج أسلوب 
  :مذاهب عدة أمهها " ال أَبا لك" ذهب النحويون يف ختريج أسلوب 

  
" ال" لـليست امساً" أبا" كلمة أنَّفهو " ال أبا لك" أما املذهب األول يف ختريج أسلوب :املذهب األول

مفرداً ولكنه مضاف إىل الكاف، والالم مقحمة بني املضاف واملضاف إليه، هذا هو مذهب 
أنه قد ) ال أبا لك(قد أضيف إىل الكاف يف " ال "  والذي يدل على أن اسم )٢(اجلمهور

  :أضيف للكاف إضافة مباشرة وإن كانت شاذة يف قول مسكني الدارمي
  )٣(ت شماخ ومات مزود       وأي كرميٍ ال أباك يمتعوقد ما

  :وقول آخر
  )٤(أباملوت الذي ال بد أَين              مالقٍ ال أباك تخوفيين

  .أضيف للكاف ومل يفصل بينهما حرف اجلر كما يف ال أَبا لك)أبا(فيالحظ هنا أن 
ال اخلليل رمحه اهللا هو مثل ال أبا لك، قد علم أنه لو وق:" يقول سيبويه حاكياً ذلك عن شيخه اخلليل

أبك، فتركه على حاله األوىل، والالم هاهنا مبرتلة االسم الثاين يف قوله يا تيم : مل جيئ حبرف اإلضافة قال
  .)٥(تيم عدى

                                                 
  ..١/١٤٥ مهع اهلوامع للسيوطي، و٢/١٠٤، وابن يعيش ٢/٢٨٢يف الكتاب : البيت)   ١(
، ٨٠، شرح بانت سعاد ص    ١/٣٨٨، واألصول   ٤٠٣٧٣، واملقتضب   ٢٠٧-٢/٢٠٦تاب  الك: تراجع هذه املسألة يف   )   ٢(

  .١/٣٤٣املساعد البن عقيل 
، واهلمع  ٤/١٠٠، واخلزانة   ٢/١٠٥، وابن يعيش    ١/٣٩٠، واألصول   ٤/٣٧٥، واملقتضب   ٢/٢٧٩الكتاب: البيت يف )   ٣(

٢/٩٥.  
، ٤/٣٧٥،ربد، حتقيق حممد عبد اخلالق عـضيمة، القـاهرة     قتضب، أليب العباس امل   امل: البيت أليب حية النمري، وهو يف     )   ٤(

 البـن  واملقرب. ١/٣٩١ ،م١٩٨٢ دار الفكر دمشق     –التبصرة والتذكرة، للصيمري، حتقيق فتحي أمحد مصطفى        و
  .٢/٢٦، والتصريح ١/١٤٥، واهلمع ٢/١٠٥، وابن يعيش ١/١٩٢ عصفور

  :  وهو بتمامه، وقوله يا تيم عدى جزء من بيت جلرير٢/٢٠٦الكتاب )   ٥(
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د  نظائر من كالم العرب، من ذلك قول سع )ال أبا لك( وإلقحام الالم بني املضاف واملضاف إليه يف 
  :بن مالك

  .)١(واـط فاستراحـت أراهـ   وضع     ي  ـرب التـؤس للحـيا ب
  .يا بؤس احلرب: أي

  :ومثله قول النابغة
  )٢(قالت بنو عامر خالوا بين أسد             يا بؤساً للجهل ضرارا ألقوام

ومثل " )٣(هليا بؤس اجل: محلوه على أن الالم لو مل جتئ لقلت:"وقد علق سيبويه على ذلك بقوله 
 ال يدى لك، أي ال طاقة لك به، فقد زيدت الالم يف العبارة املأثورة بني يدى والكاف: البيتني قوهلم

  :ألمرين
: وشبهها مبعىن الالم، يشري ابن يعيش إىل هذا املعىن بقوله) ال أَبا لك(توكيد معىن اإلضافة، ألا يف  -١

 حروف اإلضافة، ملا فيها من تأكيد اإلضافة، إذ إمنا خصت هذه الالم باإلقحام دون غريها من"
أب لزيد، فإذا أتيت ا : أبو زيد، فتقديره: اإلضافة هنا مبعىن الالم وإن مل تكن موجودة، فإذا قلت

  .)٤(كانت مؤكدة لذلك املعىن غري مغرية له
املضاف إليه، فال والدليل على أن الالم لتوكيد اإلضافة أنه ال جيوز أن يفصل بغريها بني املضاف و

وذلك يدل على أن الالم هي اليت . ال رقيبى عليها وال جمريى منها، بالفصل بعلى ومن: يصح أن يقال
، فهما هنا ال تؤديان معىن اإلضافة اليت )من(و ) على(لتوكيد معىن اإلضافة ال : تزاد يف مثل هذا األسلوب

  .)٥(تدل عليها الالم
رف وليس باإلضافة، ألن الكاف متصلة حبرف اجلر، وألن جر والكاف يف ال أبا لك جمرور حب

إذا جعلت الالم هي : االسم باإلضافة يترتب عليه تعليق حرف اجلر عن العمل وهذا ال جيوز، وقد يقال

  
   ال يلقينكم يف سوءة عمر            يا تيم تيم عدى ال أبالكم

ـ ٣/١٠٢، واخلصائص  ١/٣٩١صرة  ـ، والتب ٤/٣٧٣، واملقتضب   ٢/٢٠٧الكتاب  : البيت يف )   ١( عاد ـ، وشرح بانت س
  .٢/٨٣،هـ ١٣٥٩ اهلند – حيدر آباد الدكن –األماىل، البن الشجرى و، ٣/١١٤٠، والكامل للمربد ٨٠ص

، ٢/٢٧٨، والكتـاب  ٨٢ ص،م١٩٧٧ –ديوان النابغة الذبياين، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مـصر     )   ٢(
  .١/١٧٣، واهلمع ٤/١٠٨، واخلزانة ٢/١٠٥ وابن يعيش ٢/٨٠، وأماىل ابن الشجرى ٣/١٠٦واخلصائص 

  .٢/٢٧٨الكتاب )   ٣(
  .١/٣٨٩  البن السراجصولاأل: ، وانظر كذلك٢/١٠٦شرح ابن يعيش )   ٤(
  .٢٨٤ – ٢/٢٨٣الكتاب : راجع)   ٥(
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العامل كان ذلك يعىن أن يكون املضاف معلقاً عن اإلضافة، ومن مث يصبح أسلوب ال أبا لك شاذاً، 
  : ألن له نظائر من كالم العرب، من ذلك قول ابن قيس الرقياتواحلق أنه ليس شاذاً،

  كيف نومي على الفراش وملا      تشملِ الشام غارةٌ شعواُء     
  )١( العقيلةُ العذراء عن خدامٍ  تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى      

 ليس شاذاً، )ال أبا لك( فإن أسلوب ،عن خدامها فحذف املضاف إليه، والعقيلة فاعل، وعليه: أي
  .ألن له نظائر من كالم العرب

أن الالم وقد فصلت بني املضاف واملضاف إليه جعلت املضاف غري مضاف إليه، وكأنه تبعاً لذلك  -٢
إذا : ولقائل أن يقول: "كأا نكرة، يقول ابن السراج شارحاً هذه املسألة) أبا(ليس مبعرفة فأصبحت 

 ال أباك، فمن أين جاز هذا التقدير، واملضاف إىل كاف املخاطب ال أبا لك تريد به: إن قوهلم: "قلت
ال أباً : ال أبا لك االنفصال، كأنك قلت: إن املعىن إذا قلت: معرفة واملعارف ال تعمل فيها ال؟ قيل له

من متامه، وأضمرت اخلرب مث حذف التنوين استخفافاً ، ) لك(لك، فتنونُ لطول االسم، وجعلت 
  .)٢("وا الالم لتدل على هذا املعىن فهو منفصل بدخول الالم، وهو متصل باإلضافةوأضافوا وألزم

، وهو معرب، والكاف مضاف إليه، والالم "ال"من ال أبا لك اسم ) أبا(وخالصة هذا املذهب أن 
  :زائدة لتأكيد معىن اإلضافة فال تتعلق بشىء وأقحمت بني املتضايفني كما أقحمت يف النداء يف قوله

  .ؤس للحرب اليت             وضعت أراهط فاستراحوايا ب
من ال أبا لك دليل اإلضافة، وثبات الالم وعمل ال يف هذا االسم يوجب التنكري ) أبا(فثبات األلف يف 

  .والفصل، فهذه الالم مزيلة لصورة اإلضافة، وعلى هذا فاخلرب حمذوف
  

قول هشام وابن كيسان واختاره ابن  فهو" ال أبا لك"وأما املذهب الثاين يف ختريج أسلوب  :املذهب الثاين
مالك ومؤداه أن الالم غري زائدة، وأا ومصحوا صفة لألب، فيتعلق بكون حمذوف، 
مرفوع أو منصوب، وشبه غري املضاف باملضاف يف نزع التنوين من املفرد، والنون من 

أم نزلوا املوصوف مرتلة املضاف و: "املثىن واموع، يعلل ابن هشام هلذا التشبيه بقوله

                                                 
 –اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، البن األنباري، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميـد         )   ١(

  .٧/٢٨٧، واخلزانة ٢/٦٦١ ،م١٩٥٣القاهرة 
  .١/٣٨٩األصول )   ٢(
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 )١(لطوله بصفته وملشاركته للمضاف يف أصل معناه، إذ معىن أبوك وأب لك شيء واحد
  .وعلى هذا القول حيتاج لتقدير اخلرب

  
غري ) ال أبا لك(أن جنعل األب يف فهو " ال أبا لك" وأما املذهب الثالث يف ختريج أسلوب :املذهب الثالث

ليست ألف اإلعراب، وإمنا هي ألف املقصور على لغة من يعرب األمساء مضاف، وأن ألفه 
وقد " مكره أخاك ال بطل"الستة حبركات مقدرة على األلف، ونظري ذلك العبارة املأثورة 

  .)٢(نسب أبو حيان هذا املذهب للفارسي وآخرين
 مرفوع، وأبا اسم وعلى رأي هؤالء تكون الالم غري زائدة، وهي وجمرورها خرب متعلق بكون حمذوف

  :ال مفرد مبىن، ولكنه جاء على لغة من يقول
   غايتاهاادا         قد بلغا يف ـا أباهـا وأبـإن أباه

نف الذكر إن هذا التركيب مشكل داللة وإعراباً، وشاهد ذلك اختالف العلماء اآل: وخالصة القول
 من جهة اإلعراب لكنه استعمال واقع يف الىن ووافتراضام اليت ال تصل إىل حد اإلقناع ال من جهة املع

والذي يظهر يل أن املذهب األول أوجه من أخويه، ليس لكونه رأي اجلمهور ، فصيح الكالم شعراً ونثراً
فحسب، بل ألنه خيلو مما يشكل يف املذهبني اآلخرين فيشكل على املذهب الثاين أن األمساء الستة ال تعرب 

افة، ويشكل على املذهب األخري أن إعراب املقصور ال مينع أن يكون حرف باحلروف إال إذا كانت مض
  .ال أبا يف املرتل، ومل مينع اجلر بغري الالم يف هذا األسلوب وما يشبهه: اجلر حرفاً آخر غري الالم، فيقال مثالً

   ):ال جرم( أسلوب : ثانياً
  : الناحية اللغوية الداللية -١

 كما وردت يف ،يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع كما سيأيت " ال جرم" وردت " ال أبا لك"خبالف 
  :احلديث الشريف وكالم العرب شعراً ونثراً، ومن أشهر دالالا ومعانيها اللغوية ما يلي

١-مروال حمالة: أي:  ال ج د٣(ال ب(.  
  .)٤(حقَّاً: معناه:  وقيل-٢

                                                 
  .٨٠شرح بانت سعاد، ص)   ١(
 القـاهرة   –مصطفى النماس، مطبعة املـدين      / ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان األندلسي، حتقيق الدكتور          )  ٢(

  .٣/١٣٠٢م ،١٩٩٨
  ).جرم(م ١٩٩٤، ٣لسان العرب، البن منظور، دار الفكر، بريوت، ط)   ٣(
  ).جرم(السابق )   ٤(

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

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ٧٣

  :قال أبو أمساء بن الضريبة
  ولقد طعنت أبا عيينةَ طعنةً

  
  بعدها أنْ يغضبواجرمت فزارة   

  
  )١ (.كسبها الغضب: معناه: قيل. حق هلا الغضب: أي

لقد : فإن جرم عملت ألا فعل، ومعناها )٣(ال جرم أَنَّ هلم النارفأما قوله تعاىل : ")٢(قال سيبويه
  .)٤("حق أنَّ هلم النار

ال بد وال حمالة، فجرت على ذلك وكثرت حىت :  أا كلمة كانت يف األصل مبعىن إىل)٥( وذهب الفراء-٣
، فلذلك جياب عنها بالالم كما جياب ا عن القسم، أال حتولت إىل معىن القسم، وصارت مبعىن حقَّاً

  .تينكال جرم آل: تراهم يقولون
كان كذا وكذا، :  من الكالم، يقول الرجل إىل أن جرم إمنا تكون جواباً ملا قبلها)٦( وذهب اخلليل-٤

  .الجرم أم سيندمون، أو أنه سيكون كذا وكذا: وفعلوا كذا وكذا، فتقول
  .ال جرم تربئة:  إىل الفراء والكسائي أما يقوالن)٧( ونسب ثعلب-٥
" ال" أن )٩(ال جرم أم يف اآلخرة هم األخسرون  إىل أن ال جرم يف قوله تعاىل)٨( وذهب آخرون-٦

ال جرم أم يف : ال ينفعهم ذلك، مث ابتدأ فقال: نفي ملا ظنوا أنه ينفعهم، فرد ذلك عليهم فقيل
ال جرم أن هلم النار كسب ذلك العمل هلم اخلسران، وكذلك قوله : اآلخرة هم األخسرون، أي

كسب :  عذاب النار، أيال جرم أن هلم: ال ينفعهم ذلك، مث ابتدأ فقال:  املعىن)١٠(وأم مفرطون
وهذا أبني ما قيل فيه: )١١(قال األزهري. هاهلم عذاب.  

                                                 
  ) جرم( السابق )  ١(
  .٣/١٣٨الكتاب )   ٢(
  ٦٢آية سورة النحل )   ٣(
  ).جرم(اللسان )   ٤(
  .٢/١٤٧، ت.أمحد يوسف، حممد علي النجار، دار السرور، د: معاين القرآن، للفراء، حتقيق)   ٥(
  .٣/١٣٨الكتاب )   ٦(
  ).جرم(اللسان )   ٧(
  .٤/٨٨  للسمني احلليبينظر الدر املصون)   ٨(
  .٢٢سورة هود آية )   ٩(
  سبق اإلشارة إليها )   ١٠(
  .١١/٦٦  لألزهري اللغةذيب)   ١١(
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 ٧٤

  ".هذه كلمة ترد مبعىن حتقيق الشىء: ")١( وقال ابن األثري-٧
  .)٢(جرم مبعىن كسب:  وقيل-٨
  .)٣(وجب وحق: مبعىن:  وقيل-٩

  :)ال جرم( أسلوب استعماالت
 حذفوه لكثرة استعماهلم ررم، وال أنْ ذا جرم، وال جال جرم، وال ذا ج: ويقال: ")٤(جاء يف اللسان

  ".إياه
نْ جرم وال عن جرم، وال جر، بال ميم، ال ذا جرم، وال أَ: من العرب من يقول: ")٥(وقال الكسائي

أيش، وإمنا : حاش هللا وهو يف األصل حاشى، كما قالوا: وذلك أنه كثر يف الكالم فحذفت امليم، كما قالوا
  .سوف ترى: سو ترى، وإمنا هو: ء ؟ وكما قالواأي شي: هو

: بضم فسكون، وال جرم بوزن كَرم، ومعىن ال ذا جرم، وال أنْ ذا جرمم ال جر: )٦(وزاد الصاغاين
  .أستغفر اهللا

 هذه االستعماالت شيوعاً واألقوى تأييداً بالشواهد هو األول، فهو الوارد يف القرآن وأرى أن أكثر
وقول . "ال جرم ُألفلَّن حدها: "ويف احلديث الشريف كما يف حديث قيس بن عاصمالكرمي كما سبق 
ال جرم إين ال أغسل رأسي حىت يشعث وال أغسل ثويب الذي يلي جسدي حىت :"عمر رضي اهللا عنه

بك ال جرم ال أخي:" ، وقول معاوية )٨("ال أرفع إليه بعدها حديثاً: "وقول عبد اهللا بن مسعود . )٧("يتسخ
  . )١٠( ويف شعر العرب كما يف بيت ابن أيب الضريبة وكما يف قول الشاعر.)٩("فآمر له مبال 

   م ـيا أم عمرو بيين ال أو نع  

                                                 
  .١/٢٦٣  البن األثريالنهاية يف غريب احلديث)   ١(
  ).جرم(اللسان )   ٢(
  .)جرم(السابق )   ٣(
  .)جرم(مادة )   ٤(
  )جرم(اللسان )   ٥(

  ٥/٦٠٠  للصاغاينالتكملة والذيل والصلة)   ٦(
    .٤/٦٢٩سنن الترمذي   )٧(
  .٢/٧٣٩صحيح مسلم   ) ٨(
    .٤/١٤سنن الترمذي   ) ٩(
  )ظلم) (جرم( واللسان ١١/٦٦من الرجز بال نسبة يف التهذيب    )١٠(
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 ٧٥

 أو تصلى احلبل فقد رثَّ ورم     
    رمـإن تصرمي فراحة مما ص  

          ال جرم:بيين فقالت: قلت هلا  

   أن الفراق اليوم، واليوم ظُلم  
  :)٢ ( كما يف قول الشاعر)١(تصل كالمها بذى وذا وذو فتكون حشواً وال يعتد اوالعرب 

   إن كالباً والدى ال ذا جرم      
  

  :  الناحية النحوية -٢
ة وبتتبع ما وقع حتت يدي فظأما من الناحية النحوية فإن اخلالف يطول بني النحويني حول هذه الل

  : النحويني يف أوجه أربعة كما يليراءآمن كتب النحو والتفسري ميكن تلخيص 
وبنيا " جرم"النافية و" ال" واجلمهور أما ركِّبا من )٣(وهو مذهب اخلليل وسيبويه: الوجه األول

" ال"فعلى هذا يرتفع ما بعد " حق"على تركبهما تركيب مخسة عشر، وصار معنامها معىن فعل وهو 
ت كون النار هلم واستقرارها ــحق وثب:  أيم الناررم أن هلــال ج: اىلــبالفاعلية فقوله تع

  .)٤(هلم
  :واستشهد سيبويه بقول الفزاري

  )٥(ة           جرمت فزارة بعدها أن يغضبواـلقد طعنت أبا عيينة طعنو
  .أحقت فزارة: أي

: إن جرمت كقولك: وليس قول من قال: ")١(وقد رد الفراء قول سيبويه واستشهاده فقال معترضاً
  :ء وإمنا لبس على قائله قول الشاعرىحقَقَت أو حققَت بش

                                                 
  .٥/٢١٣احمليط أليب حيان ينظر البحر   ) ١(
  )جرم (وتاج العروس ) جرم(من الرجز بال نسبة يف اللسان )   ٢(

  .٣/١٣٨الكتاب   ) ٣(
  .٤/٨٨ينظر الدر املصون   ) ٤(
، وشرح  ٢٨٨،  ٢٨٦،  ١/٢٨٣وله أو لعطية بن عفيفي يف اخلزانة      ) جرم( اللسان   من الكامل أليب أمساء بن الضريبة يف      )   ٥(

وجـواهر   ،  ٤٦٥، واجلمهـرة ص   ١٩واالشتقاق ص ،  ٦٢وبال نسبه يف أدب الكاتب ص     . ٢/١٣٦أبيات سيبويه   
  .٢/٣٢٥، واملقتضب ٣٥٥األدب ص
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 ٧٦

يف " فزارة"ومرد اعتراض الفراء على سيبويه الرواية فكلمة " البيت………ولقد طعنت أبا عيينة
  .)٢(رواية سيبويه مرفوعة كما نص على ذلك الفراء وهي يف رواية الفراء منصوبة

كسب والفاعل : ليهم يف اآلية، وجرم فعل ماضٍ معناهأن ال تركيب بينهما وال رد ع: الوجه الثاين
وما بعدها يف موضع نصب على املفعول به وجرم القوم " أن"فعلهم، و: كسب هو أي: مضمر، أي

  )٣ (:كاسبهم وقال الشاعر
      مبا جرمت يداه وما اعتدينا  نصبنا رأسه يف جذع خنل     

  )٤ (:وقال آخر
  ترى لعظام ما مجعت صليبا          جرمية ناهض يف رأس نيق

وإمنا ، )٦( إىل الزجاج ومل أجده بنصه يف املعاين املنسوب إليه)٥(نسب السمني احلليب هذا الرأي: قلت
  .وجدت بعضه

: مبعىن القطع، تقول" جرم"ال صد وال منع، ويكون :  إىل أن معناها)٧(وذهب الكسائي: الوجه الثالث
وما يف حيزها أو على " أن"مبين معها على الفتح، وخربها اسم ال " جرم"قطعت فيكون : جرمت أي

  .)٨(ال منع من خسرام: حذف حرف اجلر أي
امسها مبين على الفتح، " جرم"نافية للجنس و" ال"يف كون " ال رجل"مبرتلة " جرم"أن : ه الرابعـالوج

وقد ، )٩(ال حمالة وال بد: اهاالنافية، وصار معن" ال"وهي وامسها يف حمل رفع على االبتداء، وما بعدها خرب
  .)١٠(نسب هذا الرأي للحويف

ة أوجه وخترجيات خمتلفة لعله فأفرز لنا عد) ال جرم ( أسلوباخلالف الذي وقع بني النحاة حولولعل 
  :يعود إىل أمرين رئيسني

  
  .٢/٩معاين القرآن )   ١(
  .ه واإلفادة منهوهذا يشهد بوقوف الفراء على كتاب سيبوي: قلت)   ٢(
  .مل أقف عليه)   ٣(
عبد : شرح أشعار اهلذليني، صنعة أيب احلسني السكري، حتقيق       ،  ٦/١٣٣البيت البن خراس اهلذيل ينظر ديوان اهلذليني        )   ٤(

  ".جرم" واللسان ٣/١٢٠٥ت .ط، د.الستار أمحد فراج، مكتبة دار العروبة، القاهرة د
  .٤/٨٨الدر املصون )   ٥(
  .١/١٢٧- القرآن الكرمي للزجاجمعاين)   ٦(
  .٤/٨٨الدر املصون )   ٧(
  .٤/٨٨الدر املصون )   ٨(
  .٤/٨٨السابق )   ٩(
  .٤/٨٨السابق )   ١٠(
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 ٧٧

  .أو فعليتها) جرم(اخلالف حول امسية : األول
  .تركيبها أو عدمه: الثاين

 أن جيتهد يف التخريج والتوجيه فإن يف عفت كل تلك اآلراء وفتحت الباب لكلٍّومبا أن اللغة قد أس
 إال أن الذي أميل إليه وأختاره ،األمر سعة وال أرى أن خيطّأ رأي من تلك اآلراء طاملا عضده دليل من اللغة

 على ذلك البد وال حمالة فجرت: كلمة يف األصل مبعىن) ال جرم(هو ما ذهب إليه الفراء الذي رأى أن 
أي أن هذا األسلوب قد " فكأمنا حتولت إىل معىن القسم ، وكثر استعماهلم إياها حىت صارت مبرتلة حقاً

 وعضد ذلك ،ما يصلح للقسمبعدها تطور يف استخدامه اللغوي حىت نزل مرتلة القسم وذلك إذا جاء 
يات اخلمس الواردة يف القرآن الكرمي فإذا طبقنا ذلك على اآل" ال جرم آلتينك: أال تراهم يقولون:" بقوله

فإن ذلك مشكل؛ ألن مهزة أن يف اآليات مفتوحة ولو كانت جواباً للقسم لكانت " ال جرم"وفيها كلمة 
 ال جرم فقد قرأ عيسى يف الشواذ  " ال جرم " بعد " أنّ " مكسورة إال أن هناك قراءة شاذة بكسر مهزة 

  :  على وجهني وهذه القراءة تتخرج)١(إنَّ اهللا 
: الشك يف ذلك وال حمالة منه مث استأنف فقال: ال جرم يف كذم وإهالكهم، أي : أن املعىن: األول

  . حمذوفاً" ال"إن اهللا يعلم، فيكون املنفي بـ 
  .  فهذا على القسم …واهللا إن اهللا يعلم : أن املعىن : الثاين
 واهللا أو ة اآليكون معىني واستقام معىن، فعليه لو صحت القراءة املذكورة لساغ لنا القسم لغة: أقول

  .أقسم أو حقاً إن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون
معاملة القسم أو جتوزنا فاعتربناها اللفظة واحلقيقة أننا لو سلَّمنا بذلك التطور الداليل وعاملنا تلك 

دة ستؤول إىل ختريج واحد وإعراب أسلوباً من أساليب القسم فإن ذلك اخلالف الطويل والتخرجيات املتعد
فإن أياً من اآلراء " إن"، أما يف حالة فتح مهزة ما يصلح للقسم" ال جرم" وقع بعد ا وذلك فيما إذ،واحد

النحوية اليت سبق عرضها، يصلح أن خترج عليه اآليات القرآنية، وإن كان رأي اجلمهور أوىل تقديراً و 
   .أظهر تعليالً

  

                                                 
  .١/٧٦٠انظر إعراب الشواذ )  ١(
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 ٧٨
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٧٩ 

  
  إعجاز القرآن بني الرماين وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما يف البالغة القرآنية

  
  *عبدالكرمي احلياري . د

 
  

  
                                                    ملخص

 مع وجوه أخرى منها–يتناول هذا البحث مذهب الرماين يف أن بالغة القرآن غري مقدور على مثلها، وأن هذا 
 ما يفسر عجز العرب عن معارضته، ومذهب ابن سنان الذي يرى أن بالغة القرآن غري معجوز عنها، وإمنا مل -"الصرفة"

يبين البحث جوانب كلٍ من املذهبني، ويوضح ما غمض فيه،  ).اإلعجاز بالصرفة(يعارضوه ألن اهللا صرفهم عن ذلك 
ذلك إىل أن كالً منهما كان له مذهب مترابط متماسك التزم فيه األصل وقد انتهينا من . ويقارن بينه وبني املذهب اآلخر

ـّسقة معه وملا كان املبدأ الذي بىن عليه كل . الذي صدر عنه، فجاءت آراؤه يف املسائل الفروع تابعة لذلك األصل، مت
ال جرم –ومل ينحرف عنه منهما مذهبه هو الضد لذلك الذي يستند إليه مذهب اآلخر، وكان كل منهما قد أخلص ملبدئه 

كان اخلالف حاداً بينهما يف الفروع والتفصيالت اليت تناوالها، فاختلفا حىت يف مفهوم الصرفة اليت ظن أكثر الباحثني أما 
  من أهم ما انتهى إليه -وتوضيح مفهومها عند الرماين وأنه ال يناقض مذهبه يف اإلعجاز البالغي، بل يؤيده(متفقان فيها 

على أما متفقان يف اية األمر يف أن القرآن يف مرتلة عليا من البالغة ال يغادرها، مما يفضي بابن سنان إىل أن ). بحثال
  .يكون األصل نفسه الذي أقام عليه مذهبه موضع تساؤل

  
  

Abstract 
To al-Rummani the Koranic eloquence is beyond man’s reach; this, togethger with 

other things including  sarfa, explains the inimitability of the Koran. In contrast, Ibn Sinan 
defends the notion of sarfa: the Koran could have been imitated had God not prevented it 
from being challenged. The present article undertakes to elucidate these two conflicting 
approaches, and compare one to the other. The findings of this study are both al-Rummani 
and Ibn Sinan adhere fairly consistently to the basic  tenet underlying his standpoint. The 
sharp differences between them further attest to this consistency, since the leading idea is 
one that upholds the disagreement with the other. They differ- as the present article 
concludes- even in the concept of sarfa, in which they seemingly agree . However, that the 
koran does not deviate from the high level of eloquence is not disputed by Ibn Sinan, 
something which undermines his basic tenet itself. 

 
 

  .قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، اجلامعة األردنية*   
  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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 ٨٠

  
  

  - أ-
عجز العرب عن معارضة القرآن الكرمي على الرغم من أنه ظلّ يتحداهم إىل أن يأتوا مبثله، أو حـىت                 

ما :  ألقى على أهل العلم سؤاالً مازالت حماوالم يف اجلواب عنه مستمرة إىل يومنا هذا              -بسورة من مثله  
ادات متنوعة ميكن اختصارها    الذي أعجز العرب عن املعارضة؟ كان ذلك موضوعاً ألقوال كثرية واجته          

، أو أن اهللا تعاىل أعجزهم عن معارضـته         )ولنسمه اإلعجاز الذايت  (أن القرآن معجز بنفسه     : يف مذهبني 
اإلعجاز الذايت واضح بين، وهو أن القرآن معجز بنفسه مبعىن أن فيه ما             ). وهو املعروف مبذهب الصرفة   (

أما الصـرفة فمـعناها . ك فإن معارضته غـري ممكنةهو خـارق للعادة، غري مقـدور على مثله، وبذل   
أن املعارضة كانت ممكنة ومقدورا عليها، ولكن اهللا صرف قلوب العرب عنها، وأفقـدهم              ) املشهور( 

ـُـركوا  -القدرة عليها، فانعقدت ألسنتهم عن املعارضة، مع أم كانوا          غري عاجزين عنها، ومع     - لو ت
هذا أمـر خـارق     . ؤونة احلرب والرتال، والتضحية بالنفس واملال      تكفيهم م  – لو حدثت    -أا كانت 

  .)١(للعادة، فالصرف عن املقدور املعتاد من أعظم املعجزات
ما الذي كان به القرآن معجزاً ؟ وقد        : اإلعجاز الذايت، وهو مذهب اجلمهور، يتضمن سؤاالً جديداً       

ادة اليت وصلت غاية ال ميكن لغريه من الكالم أن  بالغته اخلارقة للع  : قيلت يف ذلك وجوه كثرية منها مثالً      
، وحديثه عن األمم البائدة، وإخباره عن األمور املستقبلة، وما فـيه من            )اإلعجاز البالغي   ( يسمو إليها 

على أن الباحثني يف اإلعجاز الذايت، وال سيما البالغيـون منـهم            . حقائق علمية مل تكن آنذاك معروفة     
، ألسباب يف مقدمتها أن     )اإلعجاز البالغي   (  مييلون إىل الوجه األول      -منا ههنا وهؤالء هم موضع اهتما   

وملـا  . كل نيب حتدى قومه يف الشيء الذي برعوا فيه، لتكون املعجزة أعظم، واحلجة عليهم أظهر وأكرب               
وا فيه  كان العرب هم أهل البالغة ومعدن الفصاحة، فقد حتداهم القرآن يف ذلك الشيء بعينه الذي تفوق               

 خالفاً لوجوه اإلعجاز األخرى اليت توجد يف بعـض          -واإلعجاز البالغي أيضاً  . )٢(وبه كانوا يفتخرون  

                                                 
نظرية اإلعجاز القرآين وأثرها يف : عمار، أمحد سيد:  للوقوف على هذا املذهب وآراء عدد من القائلني به من املعتزلة وأهل السنة، انظر)١( 

 . وما بعدها٤٢، ص١٩٩٨ دمشق، –بريوت ودار الفكر–الفكر املعاصر ، دار ١، طالنقد العريب القدمي
، ١٩٨٤، حتقيق حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة دالئل اإلعجاز: اجلرجــاين، عبد القاهر بن عبد الرحـمن): مثالً(انظر  )٢(

 .٤٧٥ص
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 عام يف سور القرآن وآياته مجيعها، فـصار بذلك هو الوجه الذي ميكن به تفـسري                -)٣(السور واآليات 
ـّي شامل     الغة وجهاً وحيداً يف تفسري   وحقاً إنك جتد من يأىب االقتصار على الب       . اإلعجاز على حنوٍ كـل

ـّجه إىل مجع الوجوه اليت قيلت يف اإلعجاز مبا يف ذلك الصرفة            )١(اإلعجاز ولكن البالغـة عنـد     . ، ويت
هي العمدة والوجه املقدم على غريه يف تفـسري         ) ولعلنا نسميهم أصحاب املذهب التوفيقي    (هؤالء أيضاً   

  .اإلعجاز
ـّام    أما اإلعجاز بالصرفة فمذهب ينسب عاد      من رؤوس املعتزلة،   ) هـ٢٣١-(ةً إىل أيب اسحق النظ

 وهذا ما يعنينا ههنا   -"الصرفة"، كما أن مصطلح     )٢(ولكن القول به مل يقتصر على النظام أو على املعتزلة         
، وهذه مسألة عدم التنبه )٣( متعدد املعاين خيتلف مفهومه من واحد إىل آخر من القائلني به   -أكثر من غريه  

على أن معىن الصرفة كما . ضي باملرء إىل استنتاجات غريها أوىل بالقبول منها كما سترى يف حينهإليها يف
ـُقـل عن النظام هو املفهوم الدارج املتداول، ولذلك فإن هذا املصطلح حيثما ورد يف حبثنا هذا مطلقاً             ن

هو أن العرب كانوا قادرين على      دون تقييد أو حتديد، فإمنا نقصد به معناه الذي يدلّ عليه عند النظّام، و             
أن يأتوا مبثل بالغة القرآن الكرمي، لوال أن اهللا تعاىل صرفهم عن معارضته، ولو تركهم وخالّهم ملا عجزوا 

  .عنها
ـّسع املقام ألكثر من هذه الكلمة املوجزة اليت حتدثنا فيها عن موضوع اإلعجاز بالقدر الـذي                  ال يت

وما نريـد أن    . وابن سنان، وأردنا ا أن نضع هذا البحث يف إطاره العام          حيتاج إليه كالمنا على الرماين      
هل هي خارقة للعادة، متميزة من بالغة       : ننتهي إليه هو أن سؤال اإلعجاز يتعلّق أساساً بالبالغة القرآنية         

 أم أـا مـن جـنس    -)املذهب التوفيقي(العرب، فتكون هي الوجه يف اإلعجاز، أو الوجه الرئيس فيه  
غتهم، وبذلك فإا لوال الصرف كانت غري معجوزٍ عنها؟ واألرجح أن هذا هو الـسبب يف أن ابـن    بال

اختصر أقوال الناس يف موضوع اإلعجاز يف مذهبني اثنني متقابلني وأضرب عن ذكر       ) (*)٤انظرص(سنان  

                                                 
، دار الكتب العلمية، بريوت، فوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيانال: ابن قيم اجلوزية، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد): مثالً(انظر  )٣(

 .٢٤٩ – ٢٤٨، ص.ت.د
 .من هذا البحث" ج"انظر اية القسم  )١(
 .من الصفحة السابقة" ١"انظر احلاشية  )٢(
، ١٩٨٥ دار الثقافة، الدوحة، هلجري،التراث النقدي والبالغي للمعتزلة حىت اية القرن السادس ا: قصاب، وليد: انظر يف هذا الشأن )٣(

 .٣٢٣-٣١٧ص
النكت يف  إىل املواضع املقصودة من رسالة الرماين – إذا كانت اإلشارة خمتصرة والسياق يدل على ذلك بوضوح –أشرت يف منت البحث  (*)

.) ت.م، دار املعارف، د، حتقيق حممد خلف اهللا وحممد زغلول سال"ثالث رسائل يف إعجاز القرآن"منشورة ضمن  (إعجاز القرآن
 ).٢٠٠٣، دار قباء، القاهرة، ١حتقيق النبوي عبد الواحد شعالن، ط(، سر الفصاحةوكتاب ابن سنان 

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

http://www.pdffactory.com


  إعجاز القرآن بني الرماين وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما يف البالغة القرآنية                      عبدالكرمي احلياري
 

 ٨٢

ها أي منـهما هـي   وغين عن البيان أن الفكرة األساس اليت بين علي      . اإلعجاز البالغي، والصرفة  : غريمها
الضد متاماً لتلك اليت يصدر عنها املذهب الذي يقابله، والقائل بأحد املذهبني البد من أن يفضي به األمر                  
إىل أن ميضي يف طريق عكسها الطريق اليت أخذ فيها صاحب املذهب اآلخر، وهذه هي حال أيب احلسن                  

بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفـاجي  وأيب حممد عبد اهللا     ) هـ٣٨٦ أو   ٣٨٤ت(علي بن عيسى الرماين   
  .فعالً)  هـ٤٦٦ت(

، وقد وافقه يف )١(الرماين من مصادر ابن سنان الرئيسة، فقد أفاد منه وصرح بالنقل عنه يف غري موضع
على أن املواضع اليت خالف فيها      . بعض آرائه واستحسنها، وراجعه يف بعضها اآلخر فردها عليه ونقضها         

تزيد يف عددها على تلك اليت تابعه فيها فحسب، بل تفوقها يف أمهيتها كذلك؛ لقد               ابن سنان الرماين ال     
. وافقه يف مسائل فرعية يف حني عارضه يف أمور جوهرية وأبواب بالغية أصـول كـالتالؤم والـسجع        
: والسبب يف ذلك أن معظم هذه اخلالفات تعود يف جذورها إىل افتراق مذهبيهما يف القضية الكـربى                  

 وقد تكون -ويسترعي االنتباه ههنا أن ردود ابن سنان على الرماين متيل إىل احلدة. لقرآن وبالغته إعجاز ا 
وذلك على الرغم من كونه معتزلياً مثله وثنائـه         ( عندما يكون األمر متصالً باإلعجاز     –حادة جداً أحياناً  

هو نفسه غاية يف احلدة على      ، وما ذاك إال ألن اخلالف بينهما يف قضية اإلعجاز           )عليه يف مواضع أخرى   
حنوٍ ال يستقيم فيه األمر ملذهب أحدمها إال بإلغاء مذهب صاحبه، إذ يرى كل منهما رأياً هو على النقيض  

  .مما ذهب إليه اآلخر
لعل ما ذكرناه يبين أمهية املقابلة بني الرماين وابن سنان يف هذا الباب، وهو موضوع مل تستقلّ بـه                   

ومن غري املألوف أن جتد فيمـا       ( من قبل، فضالً عن أن ما قيل يف أي منهما            -ليهفيما وقفت ع  –دراسة  
هو يف نفسه ال خيلو من مواضع قـد   )كُتب يف تاريخ اإلعجاز ما خيلو من حديث عن أحدمها أو كليهما           

للرماين " النكت يف إعجاز القرآن     " وغرضنا من هذا البحث أن نستخلص من رسالة         . حتتاج إىل مراجعة  
البن سنان ما له صلة بإعجاز القرآن وبالغته، لنتمكّن به من وضع تصور واضح " سر الفصاحة " تابوك

املعامل ملذهبيهما يف هذا املوضوع، واألصل الذي يصدر عنه كلّ منـهما يف ذلـك، وأن نعـارض رأي     
ى إخـالص الواحـد      مبا يراه اآلخر، لعلنا بذلك نتبين مد       (*)أحدمها يف املسائل املتفرعة من ذلك األصل      

. ومواضع الفراق بينهما من جهة أخرى) إن وجدت ( منهما لطريقته من جهة، ونقف على مواطن اللقاء

                                                 
 .سر الفصاحةانظر فهرس األعالم يف  )١(

- ٣٣٤انظر ص(يها اقتصرت يف البحث على هذه املسائل، فتركت اخلوض يف مسألة تفاوت البالغة القرآنية اليت أطال ابن سنان القول ف (*)
) ٣٣٧-٣٣٦انظر ص(، فهي ال تتصل مباشرة باخلالف يف كون البالغة القرآنية معجزة أو ممكنة، فالقائل ا كما ذكر ابن سنان )٣٣٧

ميكن أن يكون على مذهب اإلعجاز البالغي أو من أصحاب الصرفة، فضالً عن أا مل تكن موضع خالف بينه وبني الرماين، وهذه 
 .يرة ببحث مفرد لعلي أمتكن من القيام به مستقبالًاملسألة جد
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على أن الرماين اكتفى يف بيان مذهبه يف اإلعجاز نفسه، وإن كان موضوعه أصالً، بعبـارات شـديدة                  
ل تناثرت يف مواضع مـن كتابـه،        وابن سنان مل يكن معنـيـاً بإيضاح مذهبه، وإمنا هي أقوا         . اإلجياز

هذا جيعل كالمهما حمتمالً لتأويالت خمتلفة، وقد اختلف القدماء     . وكانت يف معظمها ردوداً على الرماين     
ـّا على فهـم     ). انظر خباصة موضوعي الصرفة والتالؤم فيما سيأيت      (واحملدثون يف ذلك فعالً      وقد استعن

إىل مذهبه نفسه، بأن تركنا جوانبه يوضح بعضها بعـضاً، أو      املواضع املشكلة عند كلٍ منهما باالحتكام       
  .بالبحث عن أشباه هلا ونظائر يف تراث القدماء، لعل ما صرحوا به أن يفسر ما سكتا عن تفسريه 

ومن املؤمل أن يكون يف حبثنا هذا ما يصلح أن يستفيد منه الباحث يف تأثري الرماين يف البالغيني بعده                   
، والدارس ملصادر ابن سنان مـن  ) تأثري عكسي مبعىن أنه استدعى املخالفة ال املوافقة    وهو هنا   (من جهة   

ونرجو أن نكـون  . جهة أخرى، وكالمها من املوضوعات اليت ما زالت تتسع ملزيد من البحث والتحقيق 
قرآنية، قد وفقنا يف هذا البحث إىل إيضاح مجلة من أهم املسائل اخلالفية يف موضوع اإلعجاز والبالغة ال                

ـُتب يف هذا املوضوع، على كثرة ما كتب واتساعه    .فنكون بذلك قد أضفنا شيئاً ما إىل ما ك
  

  - ب-
ألا تنهي املعـىن إىل قلـب الـسامع         "،  )١(، كما يقول أبو هالل العسكري     "مسيت البالغة بالغة  "
 حذروا منذ وقت مبكر ولكن البالغيني. )٢("فهو بليغ... كل من أفهمك حاجته  :"، ومن هنا قيل   "فيفهمه

من أن تصورالبالغة على هذا النحو من كوا دالة على جمرد اإلفهام قد يعين أن الكالم يستحق أن يسمى 
ـّة وأسلوب مـستكره                     بليغا ما دام قائله قد أفلح يف إفهام سامعه معناه، حىت لو كان ذلك يف عبارة رث

يه على أنه ال بد يف الكالم البليغ من اجتماع اإلفهام    ولذلك جتدهم حيرصون على التـنب    . وألفاظ ملحونة 
ليست البالغة إفهام املعىن    "ويف هذا السياق نفسه يؤكد الرماين أن      . )٣(مع حسن الصياغة وفصاحة العبارة    

، فقد جعل حسن    )٦٩ص" (وإمنا البالغة إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ          ... ] فقط [
 - وإن مل يعرف البالغة   -وابن سنان . غة الكالم وجزءا من مفهوم البالغة وحقيقتها      الصياغة شرطاً يف بال   

بأن جعل الفصاحة للفظ، والبالغة للمعىن مع اللفـظ، وبـذلك           ) ٦٧ص(فقد فرق بينها وبني الفصاحة    

                                                 
–، حتقيق علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل ابراهيم، املكتبة العصرية، صيدا  كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر:احلسن بن عبد اهللا )١(

 .٦، ص١٩٨٦بريوت، 
 .١١٣ ص١،ج.ت.، دار الفكر، بريوت، د٤الم هارون، ط، حتقيق عبد السالبيان والتبيني: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر )٢(
 .١١، صكتاب الصناعتني: ؛ العسكري١٦٢- ١٦١ ص١، جاملصدر نفسه: انظر )٣(
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كانت الفصاحة اليت تدل على حسن األلفاظ مفردة ومركبة جزءا من مفهوم البالغة وشرطاً من شروطها  
ولـما كانت البالغـة صـفة      . ده، فال يكون الكالم بليغاً إال إذا كان لفظه فصيحاً يف الوقت نفسه            عن

مع ") إاء املعىن إىل القلب   "وقد فسر أبو هالل العسكري قبله صلة البالغة باملعىن بكون البالغة            (للمعىن  
: ه هو مفهومها نفسه عند الرمـاين   فإن هذا ينتهي بنا إىل أن مفهوم البالغة عند         -اللفظ أي مجال العبارة   

  .إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ
منها ما هو يف أعلى طبقة، ومنها ما هو يف أدىن طبقـة،             : على ثالث طبقات  " والبالغة عند الرماين  

س وههنا أيضاً نستطيع القول إن هذا لي      ). ٦٩ص" (ومنها ما هو يف الوسائط بني أعلى طبقة وأدىن طبقة         
وغـري ابـن سـنان      : وقد تقول (موضع خالف بينه وبني ابن سنان، فإننا ال نرى سبباً حيمل ابن سنان              

على خمالفته يف هذا الباب، فلو جعلنا البالغة يف طبقات عشر مثالً أو أكثر أو أقل، فـإن هـذه    ) كذلك
ـُختصر يف ثالث منازل يف كل مرتلة منها منه عليا ووسطى ودنيا، وإن كان ما يقع :يؤول أمرها إىل أن ت

  .ما هو أعلى أو أدىن من غريه
ال خيالف ابن سنان الرماين إذاً فيما يتصل مبفهوم البالغة أو مستوياا، أو على األقل مل يعترض على 
ـّب على ذلك  ما جاء به الرماين يف هذا الشأن؛ اخلالف بينهما إمنا هو يف بالغة القرآن الكرمي وما يترتـ

الطبقة العليا من طبقات البالغة الثالث عند الرماين خيصصها للبالغة القرآنية .  إعجازهمن الكالم على
ويقصرها عليها، وأما كالم البلغاء من الناس فيدور بني الطبقتني الدنيا والوسطى، أي أنه مهما عظم حظه 

والرماين هنا  ). ٧٠ -٦٩انظر ص ( من البالغة ال ميكن أن يتجاوز الطبقة الوسطى هذه إىل ما فوقها 
فضل بيانه، جلّ ذكره، على : "إمنا ينطق بلسان كل من يفسر إعجاز القرآن ببالغته، يقول الطربي مثالً

هذه هي الفكرة اليت أسس الرماين عليها تصنيفه البالغة . )١("بيان مجيع خلقه كفضله على مجيع عباده
قرآنية، فاألصل الذي يصدر عنه يف كالمه على القرآن طبقات ثالثاً وختصيصه الطبقة العليا منها للبالغة ال

؛ القرآن فريد يف بالغته، ليس من جنس  )٦٩ص" ( أعلى طبقات البالغة للقرآن خاصة"وبالغته أن 
بالغة العرب، وال يدانيه أبلغ كالمهم، فهو طبقة وحده، وصنف من البالغة متميز مما عداه، وما يلقـاك 

  . حبثنا هذا فإمنا هي فروع على ذلك األصلمن آرائـه فيما سيأيت من 

                                                 
حتقيق حممود حممد شاكر، دار املعارف، القاهرة، ) اجلزء األول (جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير )١(

، دار املعارف، القاهرة، ٣، حتقيق السيد أمحد صقر، طإعجاز القرآن: لباقالين، أبو بكر حمـمد بن الطيبا: ؛ قارن١١، ص.ت.د
 .٢٤٦، ص١٩٧١
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ـّن ما فيها من حسن  لقد احتوت رسالة الرماين عدداً كبرياً من اآليات القرآنية مشفوعة بتعليقات تبي
على أن تفرد القرآن يف بالغته يقتضي منه فضالً عن ذلك أن يوازن بينه وبني البليغ من . وبالغة فائقة

 عن – على حسنه وبالغته -زنة شاهداً على أن البليغ من كالمهم يقصركالم العرب لتكون هذه املوا
وقد أبـان الرمـاين عن قـدرة متـميزة يف هذا اجلانـب . الوصول إىل طبقة البالغة القرآنية

القتل أنفى : "وقول العرب) ١٧٩البقرة ( يف القصاص حياة﴾﴿:تصـورها موازنـته بني آية القصاص
لكالم املشهود له بالبالغة وقد استحسنه الناس، إال أن اآلية تفـوقـت عليه من ومع أنه من ا". للقتل

أكثر يف الفائدة، وأوجز يف العبارة، وأبعد من الكلفة بتكرير اجلملة، وأحسن تأليفاً "أربعة أوجه، فهي 
ان كل وجه واملقام يضيق ههنا عن تفصيل القول فيما ذكره الرماين يف بي ). ٧١ص" ( باحلروف املتالئمة

، وحسبنا أن نقول يف التدليل على براعته يف التحليل واملقارنة إن موازنته هذه )٧٢ -٧١انظرص(منها
 الذين استمروا –) ٣١٣ -٣١٢انظر ص( ومنهم ابن سنان نفسه-لقيت قبوالً واسعاً لدى البالغيني

. )١ (رين حنواً من عشرين وجهاًحماكاة له يف الزيادة على أربعة األوجه اليت ذكرها حىت بلغت عند املتأخ
لقد جاءت تلك املوازنة يف أثناء حديثه عن اإلجياز، وصارت بعده جزءاً من التراث البالغي يف هذا 

 وقد أراد لرسالته أن تكون –على أن الرماين . املوضوع حىت قلّ أن جتد حديثاً عن اإلجياز خيلو منها
 مل يكن – ) ٦٩ص"(  القرآن دون التطويل باحلجاجذكر النكت يف إعجاز" موجزة يقتصر فيها على 

ـّسع من القول لعقد موازنات تفصيلية كثرية  بني القرآن وغريه من بليغ الكالم، ولعلّ غرضه من  لديه مت
ـّن ) ٩٢ -٩١انظر أيضاً ص(تلك املوازنة بني آية القصاص والقول العريب املأثور  أن تكون منوذجاً يتبي

  .واه، ونزول غريه عن طبقته يف البالغةبه فضل القرآن على س
الطبقة العليا من البالغة انفرد ا القرآن الكرمي يف مذهب الرماين، وليس األمر كذلك عند ابن سنان 
الذي يرى أن كالم األدباء ميكن أن يصل يف بالغته إىل درجة ما بعدها درجة، ففي التعليق على بيت 

وهذا البيت : "، مث يقول"لشعر ما يصل إىل غاية ال ميكن جتاوزهاإن من ا: "استحسنه يقتبس قول أحدهم
، أي أن من الشعر ما يرتقي إىل أقصى الغايات )١٩٣ص" (عندي من ذلك القبيل حسناً وصحة وعذوبة 

يف البالغة، بل يصل إىل درجة الكمال فيها، ومعىن ذلك أن كالم الناس أيضاً ميكن أن يرتقي إىل الطبقة 
ليس مبمتنع عند الرماين أيضاً، كما سنرى من بعد، أن تقع . وقفها الرماين على البالغة القرآنيةالعليا اليت 

ال يستحق ا الكالم أن يوضع " شذرات"يف كالم الناس عبارات فائقة احلسن، ولكنها ال تعدو أن تكون 

                                                 
، عامل ١، حتقيق هادي عطية مطر اهلاليل، طالتبيان يف علم املعاين والبديع والبيان: الطييب، شرف الدين حسني بن حممد): مثالً(انظر  )١(

، الربهان يف علوم القرآن: ؛ الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهللا١٥٦-١٥٥، ص١٩٨٧العربية، بريوت، مكتبة النهضة / الكتب
 .٢٢٥ -٢٢٢ ص٣، ج١٩٥٨-١٩٥٧، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط
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رماين الثالث وكون الطبقة أما ابن سنان فإنه، وإن مل يتناول على حنو مباشر طبقات ال. يف الطبقة العليا
العليا منها خمتصة بالقرآن، إمنا يصدر يف كالمه كله عن اإلعجاز والبالغة القرآنية، كما سيتبـيـن يف 

القرآن عنده من جنس كالمهم ليس . أثناء البحث، عن مذهبه يف عدم التمييز بني القرآن وكالم العرب
 وهذا ما يعنينا يف -لى أساليبهم يف التعبري فقط، ولكنه كذلكمبايناً له، ال يف كونه عربياً ويف أنه نزل ع

وعلى ذلك فإن الطبقة العليا من البالغة .  ليس خمتلفاً يف مستوى بالغته عن بليغ كالمهم-هذا املقام
البليغ احملمود من كالم العرب، وال تضيق عنه كما كانت عليه ) مع القرآن ( تتسع يف مذهبه لتستوعب

إن حرص الرماين يف كل مناسبة على التمييز بني القرآن وكالم العرب يقابله إصرار . رمايناحلال عند ال
  .ابن سنان املتواصل على عدم التفريق بينهما

على أن القائل بأي من هذين املذهبني ال بد له من الرجوع إىل علم البالغة واالحتكام إليه، وقد نبه 
على أحدمها أن يـبين كيف وصلت البالغة القرآنية حداً خرج ؛ ف)٤انظر ص(ابن سنان على ذلك فعالً 

ـّل على أم كانوا قادرين على مثلها ومع أن هذه املسألة مل . عن طوق البشر، واآلخر مطالب بأن يدل
ـّف فيها ختلفاً واضحاً عن الرماين، إذ اكتفى بإطالق القول بأن القرآن ال  تغب عن ابن سنان، فإنه يتخل

أما الرماين فقد حشد يف . الفصيح من كالم العرب دون أن يذكر مثاالً واحداً يف هذا الشأنخيتلف عن 
أكثر أبوابه البالغية عدداً كبرياً من األمثلة القرآنية، ال يكتفي بإيرادها، بل حيرص على أن يبين ما فيها من 

أن مذهبه يقتضي املقارنة بني وقد أدرك، فيما نرجح، –مسو البالغة وروعة البيان، مث تراه بعد ذلك 
 يعقد موازنته املشهورة بني آية القصاص والقول العريب املأثور لتكون مثاالً يبين به -القرآن وكالم العرب

  .كيف ينحطّ البليغ املستحسن من كالمهم عن أن يصل إىل مستوى البالغة القرآنية
  -ج   -

اآلخر؛ فإن االختالف يف الوجه الذي كان به إعجاز القرآن وبالغته موضوعان ال ينفك أحدمها عن 
القرآن معجزاً إمنا هو يف أساسه، كما ذكر ابن سنان يف مبتدأ كتابه، خالف يف طبيعة البالغة القرآنية أو 

وليس . هل هي من جنس بالغة العرب ويف مقدورهم، أم أا خارقة للعادة وفوق طاقة البشر: ماهيتها
راق واضح بني مذهيب الرماين وابن سنان يف أمر البالغة القرآنية، إال أن لك، وقد رأيت ما كان من افت

وقد آثرنا ههنا أن نبدأ بابن سنان، خالفاً ملا . تنتظر أن يكون بينهما تباين موازٍ له يف موضوع اإلعجاز
فعلناه يف مواضع أخرى من هذا البحث، وذلك ألن مقالته يف اإلعجاز ال حتوج إىل كثري من الشرح 

  .واإليضاح
اإلعجاز البالغي، : ذكرنا أن ابن سنان اختصر اخلالف يف موضوع اإلعجاز يف مذهبني اثنني

وقد تقـدم القول إنه يصر على أن القرآن من جنس كالم العرب، وأن احملمود من كالمهم . والصرفة
ـّسقاً ميكن أيضاً أن يرتقي إىل الطبقة العليا من البالغة، ومن الواضح إذاً أنه من غ ري املمكن، إذا ظلّ مت
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مع نفسه، أن يكون من أصحاب املذهب األول، واألساس الذي بين عليه هذا املذهب هو انفراد القرآن 
آراء ابن سنان يف البالغة القرآنية ال بد من أن تنتهي به إىل أن . مبرتلة يف البالغة ال يشاركه فيها غريه

صرف العرب عن معارضة القرآن هو الوجه الذي .  احلال فعالًيكون من القائلني بالصرفة، وهكذا كانت
كما (يعلل به وقوع اإلعجاز، ولئن كان آخرون، ومنهم الرماين كما سنرى من بعد، قد أخذوا بالصرفة 

 الذي ال )١( لقد كانت عند ابن سنان الوجه الوحيد-على أا وجه من بني وجوه أخرى) أشرنا سابقاً
وإذا حتدثنا عن البالغيني خباصة، فإننا ال نعرف بالغياً آخر حتمس . سري اإلعجازيقرن معه سواه يف تف

ـّقه ا إىل أن يضع فيها كتاباً مفرداً ). مل يصل إلينا ( )٢(ملقالة الصرفة كما فعل ابن سنان، وقد دفعه تعل
إىل التحقيق وجدنا إذا عدنا " يف اإلعجاز، وأننا " الصحيح " وال يكتفي بأن يؤكد أن الصرفة هي الوجه

، بل بلغ به األمرحداً تصور )٣٣٦، وانظر ص١٣٥ص" (وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته
هذا هو املذهب الذي يعول عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا " معه أنه ينطق بلسان اجلمهور، فزعم أن

  ).٣٣٧ -٣٣٦ص" (العلم 
 سنان اكتفى ذه العبارات املوجزة وما تتضمنه من أحكام على أن مما يسترعي االنتباه ههنا أن ابن

قاطعة يف كون مذهب الصرفة وحده دون غريه هو الرأي الصواب يف موضوع اإلعجاز، فلم يعنتِ  
ـّهام القائل به يف  بالدفاع عن هذا املذهب الذي لقي معارضة شديدة قد تصل يف شدا إىل درجة ات

دته أن يطنب يف االحتجاج لرأيه يف املسائل اخلالفية للتدليل على صوابه  هذا مع أن من عا-)٣(عقيدته
طريقة ابن سنان يف احلديث عن الصرفة تترك لديك انطباعاً بأنه يرى . وعلى فساد مذهب من خيالفه فيه

وابه فيها ما يشبه أن يكون أمراً مفروغاً منه على حنوٍ  ال جيد نفسه حمتاجاً فيه إىل إقامة الدليل على ص
وال بد لنا من أن نفترض أنه، وقد وقف على موضوع الصرفة كتاباً بأكمله . والرد على القائلني خبالفه

ـِّر "كما ذكرنا، أشبع القول فيه هناك، وأسهب يف االنتصار له والدفاع عنه، واألرجح أن قوله  وقد سط

                                                 
منهج الزخمشري يف تفسري : ، انظر اجلويين، مصطفى الصاوييفهم من عبارات بعض الباحثني أن اإلعجاز عنده يف الصرفة والبالغة معاً )١(

إعجاز القرآن بني النظرية : شرف، حفين حممد ؛٢١٠-٢٠٩، ص١٩٦٨، دار املعارف، القاهرة، ٢ طالقرآن وبيان إعجازه،
، مكتبة ١، طلقرآيننظريات اإلعجاز ا: ؛ رمحاين، أمحد١٢٢، ص٨٩، ص١٩٧٠، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، والتطبيق

 .، ولكن كالم ابن سنان واضح يف أن اإلعجاز يعود إىل الصرفة وحدها٦١، ص١٩٩٨وهبة، القاهرة، 
، دار ١، حتقيق إحسان عباس، ط)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب : ياقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا: انظر )٢(

، حيث يذكر أن ابن سنان مل يؤلف كتاباً يف ٨٧، صإعجاز القرآن: ؛ قارن شرف٣٢٥، ص١، ج١٩٩٣الغرب اإلسالمي، بريوت، 
 .اإلعجاز

 حيث يرى أن أصحاب ١٥٧، ص١٩٩٣، دار املعارف، القاهرة، ٢، طاملعجزة واإلعجاز يف القرآن الكرميالسيد صاحل، ): مثال(انظر )٣(
اولة خبيثة إلسقاط القداسة عن القرآن الكرمي، حىت تصل الوقاحة والبجاحة حم"وأن الصرفة " من احلاقدين على القرآن الكرمي"الصرفة 

 ".إن يف كالم العرب ما يضاهي القرآن يف تأليفه: أن يقول] ١٣٥، صسر الفصاحة: واملقصود ابن سنان، قارن[بأحدهم 
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ـّة عليه ما ليس هذا موضع ذكره ما جاء يف ذلك الكتاب، فكأنه إمنا يشري به إىل ) ٣٣٧ص"( من األدل
  . استغىن مبا فصـله هناك عن إطالة الكالم فيه ههنا

لقد رأينا أن مذهب ابن سنان يف اإلعجاز ورأيه يف البالغة ومستوياا وموقع القرآن الكرمي منها 
بة العليا أمران ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر، والشيء نفسه يـقال عن الرماين أيضاً؛ فلما كانت املرت

من البالغة مقصورة عنده على القرآن وال ميكن لكالم البشر أن يرقى إليها، فإن هذا يف حد ذاته يفسر 
فما كان :" عجزهم عن معارضته، إذ إن ذلك ليس يف وسعهم أصالً، وال يف حدود طاقتهم، يقول الرماين

 ذلك فهو ممكن كبالغة البلغاء من يف أعالها طبقة فهو معجز، وهو بالغة القرآن، وما كان منها دون
وأعلى طبقات البالغة للقرآن خاصة، وأعلى طبقات البالغة معجز للعرب والعجم كإعجاز ... الناس

ص "( ، فهذا معجز للمفحم خاصة، كما أن ذلك معجز للكافة]ولعل صواا للمفحم[الشعر املفحم
، والقرآن معجز )١٠٣ص " (بيتاً واحداًال ميكنه أن ينـشيء "الشعر معجز للمفحم الذي  ). ٧٠ -٦٩

للناس كافة، وال فرق يف ذلك بني سورة طويلة منه وأخرى قصرية، فقد حتداهم أن يأتوا بسورة من مثله، 
، وقد ثبت عجزهم عن معارضة النوعني من ) أيضاً ١٠٣ص "( فلم خيص بذلك الطوال دون القصار"

  .  الطوال والقصار
اإلجياز، والتشبيه، واالستعارة، والتالؤم، والفواصل، والتجانس، : شرة أقساموالبالغة عند الرماين ع

ويفهم من كالمه أن هذه الفنون هي اليت جتعل الكالم . والتصريف، والتضمني، واملبالغة، وحسن البيان
ـّه من اجلودة واحلسن ـّقها فيه يكون حظ ا معاً على أن مثة أمرين باجتماعهم. البليغ بليغاً، ومبقدار حتق

أوهلما أن القرآن قد حوى هذه الفنون : تفـوقت البالغة القرآنية واختصت دون غريها بالطبقة العليا
ـّرد؛ إن أقصر سورة من القرآن  كلها ال بعضها وعلى أحسن وجوهها، والثاين أن احلسن فيه متواتر مط

اء من الناس مهما كانت بالغتهم معجزة، فقد حتدى الناس أن يأتوا بسورة من مثله، وليس يف كالم البلغ
فائقة معجبة ما يستمر احلسن فيه مبقدار أقصر سورة، بل يقتصر األمر يف كالم أحدهم على مجلة فريدة 

وظهور اإلعجاز يف الوجوه اليت نبيـنها يكون باجتماع أمور : "هنا، أو عبارة يتيمة هناك، يقول الرماين
 يف أعلى طبقة، وإن كان قد يلتبس فيما قلّ مبا حسن جداً إلجيازه يظهر ا للنفس أن الكالم من البالغة

قيمة كل امرىء ما حيسن، : - رضي اهللا عنه-وحسن رونقه وعذوبة لفظه وصحة معناه، كقول علي
فإذا انتظم . فهذا كالم عجيب يغين ظهور حسنه عن وصفه، فمثل هذه الشذرات ال يظهر ا حكم

وله ـع التحدي يف قـجاز كما وقـ أو أطول آية ظهر حكم اإلعالكالم حىت يكون كأقصر سورة
ورة من ـجاز عند ظهور مقدار السـ ، فبان اإلع]٢٣البـقرة [﴾  فأتوا بسورة من مثله﴿تعاىل
    ).٧٢ص "( القرآن
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بالغة القرآن يف سوره الطوال والقصار أعجزت العرب املشهود هلم بالفصاحة، ألن رسوخهم يف 
ركون أن معارضته غري ممكنة، ولكن ما القول يف غريهم؟ هذا سؤال استوقف كثرياً من البالغة جعلهم يد

ـّا كان  القدماء واحملدثني، وأجيب عنه بأن العجمي وغري البليغ أيضاً إمنا يعرفان ذلك استدالالً، فلم
ب إذ قامت احلجة على العامل بالعر"فصحاء العرب قد عجزوا عن معارضته، فإن غريهم أعجز، وبذلك 

والرماين من أوائل الذين عرضوا هلذه املسألة؛ لقد ذكر فيما اقتبسناه منه سابقاً . )١("كانوا أرباب الفصاحة
فلم : فإن قال قائل: "أن  بالغة القرآن معجزة للكافة من عرب وغريهم، مث ختم رسالته بفقرة يقول فيها

 مع أنه يوجد -دكم معجز للجميع وهو عن-اعتمدمت على االحتجاج بعجز العرب دون املولدين
ألن العرب كانت تقيم األوزان واإلعراب بالطباع، وليس يف : للمولدين من الكالم البليغ شيء كثري؟ قيل

املولدين من يقيم اإلعراب بالطباع كما يقيم األوزان، والعرب على البالغة أقدر ملا بيـنا من فطنتهم ملا 
عراب بالطبـاع، فإذا عجـزوا عن ذلك فاملـولـدون عنـه ال يفطن له املولدون من إقامـة اإل

الذين كانت الفصاحة هلم طبعاً ) واملقصود العرب القدماء األقحاح ( العرب ). ١٠٤ص "( أعجز
ـّنوا من املعارضة، فأحرى باملولدين ـّماً أن يكون ) احملدثني ( وسليقة مل يتمك ـّمون اللغة تعل الذين يتعل

  .ال داعي بعد ذلك إىل القول إن العجمي أعجز من الطائفتني مجيعاً عجزهم أكرب وأظهر، و
على أن الرماين مل يقتصر يف تفسري اإلعجاز على البالغة، فقد زاد عليها وجوهاً ستة أخرى، فصارت 

ـّر الدواعي وشدة احلاجة، والتحدي للكافة، : وجوه اإلعجاز عنده سبعة هي ترك املعارضة مع توف
غة، واألخبار الصادقة عن األمور املستـقبلة، ونقض العادة، وقياس القـرآن بكل والصرفة، والبال

لقد عدد الرماين هذه الوجوه السبعة يف مطلع رسالته، مت عاد يف خامتتها فتحدث  ). ٦٩ص ( معجزة 
 وسكوته عن البالغة يف هذا املوضع من رسالته ال يعين. بكلمة موجزة عن كل وجه منها ما عدا البالغة

أن غريها أهم منها أو مقدم عليها، بل على العكس من ذلك متاماً؛ إن رسالته ما بني هذه اخلامتة وذلك 
وهكذا فإن عدم . واألمثلة القرآنية عليها) اليت أشرنا إليها سابقاً ( املطلع خمصصة للبالغة وأقسامها العشرة

ستأثرت مبعظم تلك الرسالة، بل كادت تستأثر ذكره البالغة يف خامتة رسالته إمنا يعود إىل كوا قد ا
. جبميعها، وال معىن لذلك إال أن البالغة يف مذهبه هي األصل يف اإلعجاز والوجه األساس يف تفسريه

عنوان رسالته يف اإلعجاز بعامة وليس يف البالغة القرآنية وحدها، ومع ذلك فقد فصـل القول يف البالغة 

                                                 
الطراز املتضمن : لوي، حيىي بن محزة؛ الع٢٥٩، ص١١٣، صإعجاز القرآن: الباقالين: ؛ وانظر أيضا٩٧ً ص٢، جالربهان:الزركشي )١(

 .٥٧٣، ص١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بريوت، ١، طألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز
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ها موضوع رسالته، وهذا يشري بوضوح إىل أن إعجاز القرآن عنده يعود دون سائر وجوه اإلعجاز وجعل
       .أوالً وقبل كل شيء آخر إىل بالغته

وفضالً عن أن البالغة هي العمدة يف مذهب الرماين يف إعجاز القرآن، فإن أحد الوجوه الستة 
أن القرآن نوع  عادة يعيننقض ال. األخرى، وهو نقض العادة، يؤول يف اية األمر إىل البالغة نفسها

متميز خمتلف عن املعتاد من ضروب الكالم أو األشكال األدبية املعروفة، فال هو من باب الشعر أو 
" السجع أو اخلطب أو الرسائل أو غريها، ويف الوقت نفسه علت مرتبته يف احلسن عليها كلها، فهو

والرماين، الذي ). ١٠٢ص "(ه كل طريقةطريقة مفردة خارجة عن العادة هلا مرتلة يف احلسن تفوق ب
يـفهم من كالمه أنه يفضل الشعر على غريه من ضروب الكالم، يرجع حسن الشعر إىل وزنه الذي 

، والقرآن تفوق على الشعر فكان من )أيضا١٠٢ًص "(لنقصت مرتلته يف احلسن نقصاناً عظيماً" لواله 
، فلو أن )١٠٣ص"(حيسن الكالم مبا يفوق املوزونالذي من شأنه أن ...جاء بغري الوزن"إعجازه أنه 
ـِـيقي يف اللني واحلسن، حىت ال )١(من الكتان باليد من غري آلة وال حف"عامالً عمل   ما يفوق الدب

ـِيقية ). ١٠٣-١٠٢ص"( اليت بلغت يف احلسن النهاية، لكان معجزاً)٢(يشك من رآه أنه أرفع الثياب الدب
ـّف من املادة نفسها اليت يتداوهلا الناس يف خطبهم ورسائلهم وحماورام اليت القرآن : وبعبارة أخرى مؤل

أدى افتقارها إىل الوزن إىل نزوهلا عن مستوى الشعر الذي كان السبب يف روعته أنه جاء موزوناً، فلما 
، وخلوه ) ضربهأي من مادة مألوفة كالكتان يف املثال الذي( كان القرآن، على كونه من تلك املادة بعينها

كلّ ذلك دل على -) قارن الثياب الدبيقية الفاخرة( أروع من الشعر) قارن بغري آلة وال حف(من الوزن 
  . أنه معجز

وإعجاز القرآن يف كونه طريقة مفردة كما يقول الرماين، أو يف نظمه الفريد كما يقول آخرون، قول 
لنا فإنه ال ميكن فصله عن اإلعجاز البالغي الذي مشهور يأخذ به كثريون قبل الرماين وبعده، وكما ق

حتدثنا عنه، على األقل فيما يتصل بالرماين، فما يقوله ههنا وما قاله هناك يعضد بعضه بعضاً ويصدر عن 
على أن كون . األساس نفسه الذي أقام عليه مذهبه يف أن القرآن خارق للعادة ، مباين لكالم الناس

                                                 
، مؤسسة القاموس احمليط:  الفريوزآبادي، جمدالدين حممد بن يعقوب:،  حاشية احملققني؛ قارن١٠٢، صالنكت: املنسج، انظر: احلف )١(

 ". ح ف ف"دة ، ما١٩٨٦الرسالة، بريوت، 
، مادة القاموس احمليط: الفريوزآبادي: ، حاشية احملققني؛ قارن١٠٣، صالنكت: نوع من الثياب الرقيقة تنسب إىل بلدة دبيق مبصر، انظر )٢(

 ".د ب ق"
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غته اليت ال ميكن لكالم البشر أن يقع قريباً منها كاف وحده يف تفسري العجز القرآن قد خرق العادة ببال
" ، فلم جعل الرماين وجوه اإلعجاز سبعة ومل يقتصر على البالغة وما يتصل ا مما مساه)٣(عن معارضته
ى العرب ؟ قد نقول يف تعليل ذلك إن الرماين، وإن كان اإلعجاز البالغي يف مذهبه حجة عل"نقض العادة

والعجم مجيعاً كما تقدم، إال أنه أضاف إليه وجوهاً أخرى ألنك ال تزال ترى من الناس قدمياً وحديثاً من 
، وقد نلتمس تفسرياً لذلك عند من يعترضون )١(يصر على أن اإلعجاز البالغي حجة على العرب وحدهم

يرى رأيهم يف أن القرآن قد اجتمعت على االكتفاء بوجه دون آخر من وجوه اإلعجاز، فنقول إن الرماين 
 ، وهكذا )٢("فال معىن لنسبته إىل واحد منها مبفرده مع اشتماله على اجلميع" فيه تلك الوجوه كلها

  . جاءت الوجوه السبعة اليت ذكرها شاملة معظم ما قيل يف اإلعجاز حىت ذلك الوقت أو رمبا كله
     

   -  د -
الذي يتناول البالغة (اإلعجاز األخرى ال تتصل مبوضوعنا هذا واذا استثنينا الصرفة، فإن وجوه 

بسبب وثيق؛ فهذه الوجوه أقرب إىل إثبات )  أو مقدوراً على مثلها عنهاالقرآنية فيما إذا كانت معجوزاً
ويزيد من أمهية الصرفة ههنا أا موضع التقى عنده الرماين . وقوع العجز عن املعارضة منها إىل تعليله

ان، وإن كانا خيتلفان يف أمهيته أو وزنه، من حيث كونه هو وحده املعول عليه يف تفسري اإلعجاز وابن سن
ويبقى بعد ذلك أن نتبين مدى . عند ابن سنان، وكونه جمرد وجه من بني وجوه أخرى يف مذهب الرماين

  .اتفاقهما أو اختالفهما يف مفهوم هذا املصطلح
بن سنان، وذلك ألن البحث يف مفهوم الصرفة عنده ال تعترضه لقد آثرنا ههنا أيضاً أن نبدأ با

صعوبات كثرية، وال حيوجنا إىل مزيد من الشرح أو التأويل، فمع أن كالمه يف هذا املوضوع كان شديد 
مذهب الصرفة يف مفهومه املتداول يعين أن . اإلجياز، إال أن عباراته القليلة املتناثرة كافية يف بيان مقصوده

عجزوا عن فعل شيء كانوا قادرين عليه،بأن أفقدهم اهللا تعاىل تلك القدرة ونزع منهم الوسائل العرب 
اليت كان ميكن هلم ا معارضة القرآن، ال أن عجزهم إمنا كان عن فعلٍ هم غري قادرين عليه أصالً، وهو 

                                                 
 .٥٨٦، صالطراز: العلوي: انظر )٣(
، دار فهوم اإلعجاز القرآين حىت القرن السادس اهلجري م:؛ العمري، أمحد مجال٢٤٨-٢٤٧الفوائد، ص: ابن قيم اجلوزية): مثالً(انظر  )١(

 .٢٧٦، ص.ت.املعارف، القاهرة، د
 . وما بعدها١٣٨، صنظريات اإلعجاز، "تضافر أوجه اإلعجاز القرآين"؛ وانظر ما يسميه أمحد رمحاين ١٠٦ ص٢، جالربهان: الزركشي )٢(
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وجه إعجاز "ى أن وهذا املفهوم نفسه هو الذي يأخذ به ابن سنان فهو ير. غري ممكن هلم على أي حال
القرآن صرف العرب عن معارضته، بأن سلبوا العلوم اليت كانوا يتمكـنون ا من املعارضة يف وقت 

ومفهومه هذا ليس إال نتيجة منطقية لرأيه يف بالغة القرآن؛ فلما كان غري ممتنع ). ١٣٥ص"(مرامهم ذلك
ذا ال بد من أن ينتهي به إىل أن إعجاز عنده أن يصل كالم العرب إىل مستوى البالغة القرآنية، فإن ه

. )٣٣٦ص("فصاحته قد كانت يف مقدورهم لوال الصرف"القرآن إمنا هو يف صرفهم عن معارضته، ألن 
وهذا املفهوم نفسه هو الذي يأخذ به يف كتابه يف الصرفة الذي تقدمت اإلشارة إليه، فقد ذكر ياقوت 

فيه أن القرآن مل خيرق العادة بالفصاحة حىت صار معجزة زعم "احلموي الذي رأى الكتاب أن ابن سنان 
للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن كل فصيح بليغ قادر على اإلتيان مبثله، إال أم صـرفوا عن ذلك، ال أن 

  .)١("يكون القرآن يف نفسه معجز الفصاحة
ـّب مزيداً من  البحث والتدقيق، فلم يزد موضوع الصرفة عند الرماين حيتاج إىل وقفة متأنية، ويتطل

وأما الصرفة فهي صرف اهلمم عن املعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض : "يف حديثه عنها على أن قال
أهل العلم يف أن القرآن معجز من جهة صرف اهلمم عن املعارضة؛ وذلك خارج عن العادة كخروج 

ـّت على النبوة، وهـذا عندنا أحـد وجو " ه اإلعجاز اليت يظهر منها للعقولسائر املعجزات اليت دل
وقد ذكرنا سابقاً (وهذا ال يكاد يبني شيئاً عن مفهوم الصرفة عنده، وحنن ههنا بني أن نقول ). ١٠١ص(

إنه يستعملها مبعىن خيتلف عن مفهومها املتداول، وقليلون هم الذين ) أن الصرفة مصطلح متعدد املعاين
 أن صرفة الرماين - دون أن يبيـنوا األسس اليت استندوا إليها-ذهبوا يف هذا االجتاه، وقد افترضوا

الذي يرى أن اهللا صرف العرب عن معارضة القرآن درءاً للشبهات عنه، ومنعاً  ()٢(كصرفة اجلاحظ
 أنه يستعملها مبعناها املتداول، وعندئذ -)٤( كما فعل أكثر الباحثني-، أو أن نفترض))٣(للتشكيك يف أمره

                                                 
 .٣٢٥ ص١، جإرشاد األريب )١(
، إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة: سلطان، منري: ؛ وانظر أيضا٣٢٠ً، ص١٤٣، صوالبالغي للمعتزلةالتراث النقدي : قصاب:انظر )٢(

إعجاز القرآن وأثره يف تطور النقد األديب من أول القرن : ؛ زيتون، علي مهدي٢٠٣، ص١٩٧٦منشأة املعارف، االسكندرية، 
 .٥٥، ص٣٨، ص١٩٩٢، دار املشرق، بريوت، ١، طالثالث عشر/ احلادي عشر إىل اية القرن السابع/ اخلامس

 ٤، ج١٩٦٩، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ٣، حتقيق عبد السالم حممد هارون، طاحليوان: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر: انظر )٣(
 .٧١-٧٠، صالتراث النقدي والبالغي للمعتزلة: قصاب: ؛ وانظر٨٩ص

؛ عامر، ٨٠، صمفهوم اإلعجاز القرآين: ؛ العمري١٠٨، ص١٩٦٥، دار املعارف، القاهرة، ر وتاريخالبالغة تطو: ضيف، شوقي: انظر )٤(
: ؛ السرحان، حميي هالل٣٠، ص١٩٨٨، منشأة املعارف، االسكندرية، فكرة النظم بني وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي: فتحي أمحد
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 وقد - عنده عبئاً ثقيالً جداً على مذهبه، يذهب بتـماسكه بل ينتـهي به إىل التناقضتكون الصرفة
 فكيف يقول اآلن إن القرآن ليس معجزاً بنفسه بعد أن قال سابقاً إن القرآن معجز -)١(رمي به فعالً

، )٢(التهبنفسه؟ وقد قيل ههنا إن ذلك ناشئ عن أن الرماين جيمع أقوال السابقني ويأخذ كالمهم على ع
على أن  مسألة . فلم يترك الصرفة أيضاً، وفاته أن يتنبه إىل ما بينها وبني مذهبه يف اإلعجاز من تعارض

التناقض هذه على قدرٍ من الوضوح نستبعد معه أن تغيب عمن هو أقلّ من الرماين متكّـناً من علم 
عما ميكن أن يؤدي " النكت"ن نبحث يف الكالم واملنطق، ولعل من احلكمة أال نسرع إىل القول ا قبل أ

  .بنا إىل غريها، ويف كالم الرماين فعال مـا يصلح أن يكون أساساً نستند إليه يف هذا الشأن
هل وجه اإلعجاز فيها هو الوجه عينه : تناولت كتب اإلعجاز منذ وقت مبكر مسألة السور القصار

؟ ومل يشأ الرماين أن ينهي حديثه يف اإلعجاز )٣( ممكنةيف غريها؟ وهل يتأتى ملدعٍ أن يدعي أن معارضتها
استمراراً مع مذهبه يف أن بالغة القرآن يف طواله وقصاره فوق طاقة -قبل أن يقول كلمةً فيها، حيث يرد 

على أن ما يهمنا أكثر من غريه ههنا سؤال ألقاه الرماين .  على من يدعي أن معارضة القصار ممكنة-البشر
ـّاده، وأكاد أقطع، بل أجزم فعالً، أن تفسري وأجاب عنه  يف فقرة ال أعلم أا استوقفت أحداً من نق

فما ]: قائل[فإن قال ": "النكت"موقع الصرفة الغامض واحملير يف مذهبه ينبغي أن يلتمس فيها، جاء يف 
ملساواة يف احلكم؟ ينكر أن يكونوا عدلوا عن معارضة الطوال للعجز، وعدلوا عن معارضة القصار خلفاء ا

ال جيوز ذلك، ألن احلجة هلم به قائمة لو كان األمر على تلك الصفة، إذ كانت املعارضة فيما : قيل له
جرت به العادة على ذلك وقعت من عصبة قوم ألحد الفريقني وعصبة فريقٍ لآلخر على حنو نقائض 

  
 ٢١-١٦هـ ١٤١٠ رمضان ٢٦-٢١عقود مبدينة السالم بغداد للمدة حبوث املؤمتر األول لإلعجاز القرآين امليف " إعجاز القرآن"

 ).احلاشية (٦٣٠، ص.ت.، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، بغداد، دم١٩٩٠نيسان 
: عمار: قارن (٢٧٢، ص١٩٧٢، مطبعة األمة، بغداد، تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها يف البالغة العربية: حويش، عمر املال: انظر )١(

جهود علماء الغرب اإلسالمي واجتاهام يف دراسة اإلعجاز القرآين من : ؛ الطوير، حسن مسعود)٨٠، صية اإلعجاز القرآيننظر
 .٧١، ص٢٠٠١ بريوت،-، دار قتيبة، دمشق١، طالقرن اخلامس حىت القرن الثامن اهلجري

: ؛ وانظر أيضا١٣٩ً ص١، ج١٩٩٢ مكتبة وهبة، القاهرة، ،١، طخصائص التعبري القرآين: املطعين، عبد العظيم ابراهيم حممد: انظر )٢(
املعجزة : السيد صاحل: قارن (٤٤-٤٣، ص١٩٧٣، دار مكتبة احلياة، بريوت، الباقالين وكتابه إعجاز القرآن: خملوف، عبد الرؤوف

؛ ٩١، ص١٩٨٣ياض، ، املكتبة الدولية، الر١، طيف إعجاز القرآن الكرمي: ؛ أبو علي، حممد بركات محدي)١٥٤، صواإلعجاز
 .٤٢، صنظريات اإلعجاز: رمحاين

، حتقيق حممد "ثالث رسائل يف إعجاز القرآن"، ضمن بيان إعجاز القرآن: اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن ابراهيم): مثالً(انظر )٣(
 ٢، جالربهان: الزركشي؛ ٢٥٦-٢٥٤، صإعجاز القرآن: ؛ الباقالين٥٠، ص.ت.خلف اهللا وحممد زغلول سالم، دار املعارف، د

 . وما بعدها١٩٢، ص.ت.، دار الكتاب العريب، بريوت، دإعجاز القرآن والبالغة النبوية: ؛ الرافعي، مصطفى صادق١٠٩ص
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ان مما جيوز أن يقع فيه االختالف جرير والفرزدق، وقبلهما عمرو بن كلثوم واحلارث بن حلزة، فلو ك
  ).١٠٤ص" (بني اجليدي الطباع خلفاء األمر فيه مل يتركوا املعارضة له واالحتجاج به

.  الرماين يشري هنا إىل ما يف مسائل البالغة من غموض جعل األحكام األدبية موضع خالف دائماً
 كما يزعم املالحدة فيما -ميكن القولالقرآن حتدى العرب أن يأتوا بسورة طويلة أوقصرية مثله، فهل 

 أن العرب تركوا املعارضة ال عن عجز، بل خلوفهم من خفاء األمر على الناس -)١(يرويه عنهم العلوي
 مساوية أو مماثلة للقرآن أم أا ليست كذلك؟ وجواب - لو حدثت-واختالفهم يف كون هذه املعارضة

ـّطهم عنها، فقد أتاح هذا الرماين عن ذلك أن هذا أمر كان جديراً بأن  يغريهم باملعارضة ال أن يثب
اخلالف لكل من أنصار جرير والفرزدق مثالً أن يزعموا أن صاحبهم أشعر من صاحب أولئك، وتاريخ 
األدب حافل بأمثلة من اختالف القوم يف املفاضلة بني شاعرٍ وشاعر، فما الذي أقعدهم عن املعارضة إذاً؟ 

مٍ سواه أمر ال حيتمل اخلالف، وهذا هو الذي منع املشركني من أن حياولوا تفوق القرآن على كل كال
مسو البالغة القرآنية أمر ظاهر على حنوٍ سيكون معه أي كالمٍ يقال يف .  عنهاصرفهممعارضته، أو 

ن معارضة القرآن بين االحنطاط عن مستواه، وبذلك يكون القرآن نفسه ببالغته الفائقة اليت جعلتهم يوقنو
ال أن اهللا تعاىل صرفهم عنها مع كوم قادرين (أم عاجزون عن مثله قد صرفهم عن حماولة املعارضة 

  ).عليها
كالم الرماين ال ميكن فهمه على غري هذا الوجه الذي ذكرناه، وأنا أضع بني يديك فقرة اهتديت 

ن تكون إعادة صياغة لسؤال تشبه أ) هـ٤١٤-(إليها يف كالم القاضي عبد اجلبار بن أمحد األسدآبادي 
جوزوا أن املعارضة، وإن كانت ممكنة، فإم ]: املخالفون[فإن قال : "الرماين وجوابه؛ يقول عبد اجلبار

إا ليست مبثل القرآن بل هي مقاربة؛ ألن الفضل : عدلوا عنها ظناً منهم أن الشبهة تبقى معها بأن يقال
إن : قيل هلم... فصيحني ومساواما رمبا احتيج فيه اىل تأملالكالمني ال] )٢(وصواا الفصل بني[من 

أي [مبرتلة ما ال يشتبه عندهم ] أي املقارب[إتيام مبا يقارب كإتيام مبا مياثل، وما يشتبه احلال فيه 
يف أم يعلمون أن القرآن يدخل يف الطريقة املعتادة، وذلك خيرجه من أن يكون معجزاً، فال فرق ] املماثل

                                                 
 .٥٧٤، صالطراز: انظر )١(
املغين يف أبواب : ر مثالًأو ما هو قريب منها يف مواضع كثرية مما يؤيد ما أثبتناه، انظ" الفصل بني الكالمني" كرر عبد اجلبار عبارة  )٢(

 ٢٨٩، ص.ت.، حتقيق أمني اخلويل، القاهرة، وزارة الثقافة واالرشاد القومي، د)إعجاز القرآن(، اجلزء السادس عشرالتوحيد والعدل
 . ١٤ س٢٩٢، ص١٢، س١١ س٢٩١، ص٨ - ٧ س٢٩٠، ص١٠ -٩، س٣ -٢س
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 املعارضة لو أتوا ا بني أن يكون مثالً للقرآن أو مقارباً له على هذا الوجه، ولذلك فإمنا تثبت احلجة يف
مل تشتبه املعارضة به، ألن اشتباهها به يف الوجه الذي سأل السائل عنه ] مىت: الصواب[يف القرآن من 

م يعلمون ما ذكرناه باضطرار، يقتضي دخول القرآن يف طريقة العادة، فقد كان جيب أن يأتوا بذلك أل
لعل [كما أن العقالء يعلمون أن كل فعلٍ يشتبه مبا جرت العادة به فغري ممكن ادعاء اإلعجاز فيه، ويفارق 

كذا [ذلك طريقتهم يف املباراة، ألنه ال ميتنع أن يفضل أحد الشاعرين اآلخر، فإن ] ال يفارق: الصواب
،ومل يكن الغرض من رتبة كالمهما يف الفصاحة داخالً يف العادةكان قدر ] بأن: واألقرب إىل الصواب

رسول اهللا، صلى اهللا عليه، يف القرآن بيان فضل القرآن يف الفصاحة فقط، وإمنا كان املراد دخوله يف كونه 
لى أنه مما يشتبه باملعتاد فقد بطل ما ادعاه، وكان حيصل ذلك باملعارضة ع] تبين: لعلها[معجزاً، فإذا بني 

أي وجه كانت، فلو كانت ممكنة ألتوا ا، وهذا يدل على أم مل يأتوا ا لعلمهم مبا بني القرآن وبني 
  .)١("كالم الفصحاء من البون البعيد

املوازنة بني كالمني : اعتراض املخالفني هنا يوضح معىن املساواة وخفاء احلكم فيها يف نص الرماين
مل، فما الذي مينع من القول إن العرب عدلوا عن املعارضة ظناً منهم فصيحني فيها غموض وحتتاج إىل تأ

 مساوية للقرآن أو غري مساوية له، فال يقر الناس - لو حدثت-أن الشبهة تظل قائمة يف كون املعارضة
بأا مماثلة للقرآن بل يقولون إا مقاربة له فقط؟ وجييب عبد اجلبار عن ذلك بأن شبهة االلتباس بني 

 إمنا تقـع إذا كان كل منهما داخالً فيما جرت به -هل مها متساويان أم متقاربان: مني فصيحنيكال
كما حيدث عند املفاضلة بني ") املعارضة فيما جرت به العادة: "وهذا يفسر عبارة الرماين الغامضة(العادة 

ا صار كذلك ألنه يفارق ما أما األمر اخلارق للعادة، فهو إمن).كالفرزدق وجرير يف مثال الرماين(شاعرين 
هو معتاد على حنوٍ باهر جيعل شبهة االلتباس بينهما غري واردة أصالً، ألن ما بينهما من بون بعيد جيعل 

ال يصح إذاً االدعاء يف أمر أنه خارق للعادة إذا التبس مبا هو معتاد، ال . احلدود بينهما ال ختفى على أحد
والعرب كانوا يعلمون أن إتيام مبا يقارب القرآن هو . نه أو مساوياً لهفرق يف ذلك بني أن يكون قريباً م

كإتيام مبا مياثله يف أنه يدخل القرآن يف طبقة الكالم املعتاد مما ينفي عنه كونه معجزاً، ألن إعجازه إمنا 
، ")لى تلك الصفةاحلجة هلم به قائمة لو كان األمر ع"وهذا معىن قول الرماين (هو يف كونه خارقاً للعادة 

فلم يبق إذاً إال أن العرب تركوا معارضته ألنه تأكد هلم أم عاجزون عن أن يأتوا مبا يقاربه، فضالً عن 
  .أن يساويه

                                                 
 .٢٨٣ -٢٨٢ ص١٦، جاملصدر نفسه )١(
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لقد عقد عبد اجلبار فصوالً متتابعة بسط فيها مذهبه يف اإلعجاز وأفاض يف شرح جوانبه، وحدد 
ضوا القرآن، وأم إمنا مل يعارضوه لتعذر ذلك عليهم، وأن أن العرب مل يعار: أسساً أربعة صدر فيه عنها

السبب يف تعذره عليهم ما خيتص به القرآن من املزية يف قدر الفصاحة، وأن هذه املزية مل جتر العادة مبثلها 
وتناول هذه األسس لينتهي إىل مذهب يف . )١(يف كالم الفصحاء مما يقتضي أن القرآن نقض العادة

بالكالم وهم سادته وفرسانه إىل ( أن العرب ما كانوا ليعدلوا عن معارضة القرآن الصرفة خالصته
لوال أم علموا واستيقنوا أن القرآن خارق للعادة، ال ) التضحية بالنفس واملال يف سعيهم إىل إبطال أمره

ليل أو بينة وال إخالك تطالبين بد. )٢(يستطيعون معارضته، فصار علمهم بذلك صارفاً هلم عن املعارضة
شيئاً مل يقله الرماين؛ ) إذا استثنينا ما وضعناه بني قوسني(على أن عبد اجلبار ال يسمعك يف ذلك كله 

الفرق بينهما أن عبد اجلبار شرح وفصل، وجادل وحاجج، والرماين اكتفى بإشارات موجزة، مفرطة يف 
  .إجيازها

بعد أن (، ولكننا ال نوافقه )٣(يف الصرفةكان لوليد قصاب فضل التنبيه على مذهب عبد اجلبار 
يف أن معىن الصرفة ) عارضنا القطعة اليت اقتبسناها من الرماين بنظريا اليت نقلناها من كالم عبد اجلبار

ال يتسع . )٤(عند عبد اجلبار غري معناها لدى الرماين وأن مفهوم الصرفة عند عبد اجلبار غري مسبوق إليه
ت كثرية من عبد اجلبار تبين لك مدى التوافق بينه وبني الرماين يف هذا السياق، ولكن املقام ههنا القتباسا

ولعلنا نذهب إىل أبعد من ذلك فنقول إن إعادته سؤال الرماين . ما نقلناه من كالمه كاف هلذا الغرض
لك كله يصعب أن  ذ-أوالً، وإجابته عنه جبواب الرماين ثانياً، وقوة الشبه بني ما قاله كل منهما ثالثاً

يكون جاء اتفاقاً ومصادفة، فإذا غلب على ظنك بعد ذلك أن عبد اجلبار استوحى كالمه يف الصرفة من 
  .الرماين، فإننا إىل مشاركتك يف رأيك هذا أميل وأقرب

غين عن البيان أن هذا مذهب يف الصرفة ال ينسجم مع فكرة اإلعجاز البالغي االنسجام كله 
ويقويه، ويصبح أقوى دليل عليه وأوكده؛ فال أدلّ على أن القرآن فوق طاقة البشر وحسب، بل يعضده 

من أن أشد الناس كفراً به وعداوة له انصرفوا حىت عن أن حياولوا معارضته، إقراراً منهم بأم إمنا حياولون 
  .أمراً ال يقدرون عليه، فكان ذلك منهم تسليماً بإعجازه البالغي

                                                 
 .٢٤٧ ص١٦، جاملصدر نفسه )١(
 .٣٢٥-٣٢٤ ص١٦، جاملصدر نفسه )٢(
 .٣٢٣-٣٢٠، ص١٩٨-١٩٦، صالتراث النقدي والبالغي للمعتزلة: انظر )٣(
 .٦٨، ص٦٧، صنظرية اإلعجاز القرآين: عمار: ؛ انظر أيضا٣٢٠ً، ص١٩٧، ص١٩٦، صاملرجع نفسه: انظر )٤(
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 الرماين للصرفة ومفهوم ابن سنان مما ال حيتاج إىل إيضاحٍ وبيان، ومن الواضح التباعد بني مفهوم
على أن مثّة سؤاالً . أيضاً أن كالً منهما كان يف ذلك متسقاً متاماً مع مذهبه العام يف إعجاز القرآن وبالغته

جود حماوالت كيف يستقيم القول ا مع و: أن جييب عنه) على اختالف معانيها(على القائل بالصرفة 
للمعارضة كتلك اليت رويت عن مسيلمة الكذاب مثالً؟ ابن سنان أجاب عن ذلك أن محاقات مسيلمة 
ظاهرة السقوط والتهافت، وليس هلا أدىن حظّـ من البالغة اليت هي موضوع التحدي ابتداًء، وبذلك 

لرماين  فلم خيض يف هذه أما ا. يسقط السؤال ألننا إمنا نتحدث عما يصح أن يسمى معارضة أصالً
وقد اقتبس منه مثاالً على –املسألة، ولكن من املؤكد أنه يرى الرأي نفسه، فقد وصف كالم مسيلمة 

، وقد نص كما رأينا على أن القرآن ليس مما جيوز أن يقع )٩٠ص" (أغثّ كالم وأسخفه" بأنه -السجع
 معارضته؛ فاإلعجاز، أي كون القرآن ال مما جعلهم ينصرفون عن" اجليدي الطباع"االختالف فيه بني 

للجيد الطباع البصري جبواهر الكالم كما تظهر له أعلى  "- كما يقول الرماين-سبيل إىل معارضته، يظهر
أما من يظن أنه يستطيع أن يعارض القرآن ). ٨٩ص" (طبقات الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينهما
ه له، وشبهة املعارضة إمنا تكون إذا اختلف الناس يف كون بكالم كذلك الذي جاء به مسيلمة فال يؤب

، ولن )١(الكالم مساوياً للقرآن أو مقارباً، أما ما كان مثل كالم مسيلمة فال خالف يف سخفه وغثاثته
  .يستقبله الناس إال بالسخرية من صاحبه، واجتماع كلمتهم على تسفيهه

  
  – هـ -
ان يف بالغة القرآن وإعجازه أوضح ما يكون يف موضوعي أثر التباين بني مذهيب الرماين وابن سن

التالؤم والسجع، ويف كليهما رد ابن سنان على الرماين وعنفه، مبيناً أن خالفه مع الرماين يف هاتني 
  .املسألتني إمنا هو فرع على اختالفهما يف موضوع اإلعجاز والبالغة القرآنية

امتزاج األصوات اليت يتألف منها الكالم، ولكنهما خيتلفان التالؤم عند الرماين وابن سنان هو حسن 
على أن ما له صلة باختالف مذهبيهما يف اإلعجاز إمنا يتعلق مبستويات التالؤم أو . يف تعليل هذا التالؤم

متالئم يف الطبقة : يقسم الرماين الكالم من حيث التالؤم طبقات ثالثاً. طبقاته وموقع البالغة القرآنية منها
واملتالئم يف الطبقة العليا : "، مث يقول)أي يفتقر إىل التالؤم(العليا، ومتالئم يف الطبقة الوسطى، ومتنافر 

القرآن كله، وذلك بين ملن تأمله، والفرق بينه وبني غريه من الكالم يف تالؤم احلروف على حنو الفرق بني 
سنان من ذلك أن الطبقة العليا خاصة بالقرآن ويفهم ابن ). ٨٨ص"(املتنافر واملتالئم يف الطبقة الوسطى

وحده، وعامة كالم الرماين يؤيد هذا الفهم حقاً؛ فالطبقات الثالث هذه متسقة مع طبقات البالغة 

                                                 
 .٥٧٧، صالطراز: انظر ما يقوله العلوي )١(
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معناه أن املتالئم من غري القرآن، أي البليغ من كالم ..." والفرق بينه وبني غريه إخل"الثالث عنده، وقوله 
  .طبقة العليا، بل املسافة بينهما بعيدة بعد ما بني املتالئم من كالم الناس واملتنافرالناس، ال يرتقي إىل ال

كالم الرماين ههنا وجه من وجوه مذهبه يف إقامة حد فاصل بني القرآن والبليغ من كالم الناس، وهو 
] أي الرماين[هوأما قول: "حد حيرص ابن سنان حرصاً واضحاً على إلغائه مما محله على الرد على الرماين 

 – وهو يعين بذلك مجيع كالم العرب -إن القرآن من املتالئم يف الطبقة العليا وغريه يف الطبقة الوسطى
فليس األمر على ذلك، وال فرق بني القرآن وبني فصيح الكالم املختار يف هذه القضية، ومىت رجع 

 يف كالم العرب ما يضاهي القرآن يف اإلنسان إىل نفسه، وكان معه أدىن معرفة بالتأليف املختار، وجد
وهكذا جتد ابن سنان يرفض تصنيف الرماين للتالؤم يف طبقات ثالث ويصر على أن ). ١٣٥ص"(تأليفه

تأليف القرآن ...أن الذي جيب اعتماده أن"متالئم ومتنافر، لينتهي من ذلك إىل : الكالم على ضربني فقط
لقد جعل من الطبقتني العليا والوسطى عند الرماين ). ١٣٧ص"(من املتالئم] أيضاً[وفصيح كالم العرب

ضرباً واحداً هو املتالئم، وهذا يعبر عن إصراره على إزالة احلد الذي أقامه الرماين أكثر مما يعرب عن 
يف املتالئم ما بعضه أشد تالؤماً من "اعتراضه على تقسيم التالؤم طبقتني، فهـو نفسه يقرر أن 

  .عين أن التالؤم ليس ضرباً واحداً أو طبقة واحدة، مما ي)١٣٤ص"(بعض
واضح أن رأي كل من الرماين وابن سنان يف مسألتنا هذه إمنا هو امتداد ملذهبه يف اإلعجاز والبالغة 
القرآنية؛ فكما كانت املرتبة العليا من البالغة عند الرماين مقصورة على القرآن ال تتعداه، فكذلك الطبقة 

ؤم خمتصة به ال يشاركه فيها غريه، واألمر يف احلالني عائد إىل أن بالغة القرآن خارقة للعادة العليا من التال
أما ابن سنان فقد صرح هو نفسه فيما اقتبسناه منه قبل قليل بأنه يف رأيه ههنا . وأنه مباين لكالم البشر

ة هلا، كما يصرح يف موضع آخر يتابع مقالته يف البالغة القرآنية وأا من جنس بالغة العرب، غري مباين
من أن ] الرماين[مبعزل عن ادعاء ما ذهب إليه "بأن رأيه هذا نتيجة الزمة ملذهبه يف الصرفة الذي جيعله 

  ).١٣٥ص"(بني تأليف حروف القرآن وبني غريه من كالم العرب كما بني املتنافر واملتالئم
 ما انتهى إليه ابن سنان ههنا، ولكنه يذهب القول بالصرفة على طريقة ابن سنان ينتهي بصاحبه إىل

، )١٣٧ص"(يف وجه من وجوه إعجاز القرآن...ال يقدح "إىل أبعد من ذلك فيؤكد أن رأيه يف التالؤم 
وأن اإلعجاز حىت على مذهب الرماين ال يلزم منه أن يكون تالؤم القرآن على النحو الذي وصفه الرماين 

ال ] الصرفة واإلعجاز البالغي[على كال القولني "، وهكذا فإننا )دوهذه مسألة سنعود إليها فيما بع(
ولعل : "، ولذلك جتده حيمل على الرماين بعبارات قاسية كقوله)١٣٦ص"(حاجة بنا إىل ادعاء ما ادعاه

 يتخيـل أن اإلعجاز يف القرآن ال يتم إال مبثل هذه الدعوى الفاسدة، واألمر حبمد اهللا] الرماين[أبا احلسن
أظهر من أن يعضده مبثل هذا القول الذي ينفر عنه كل من علق من األدب بشيء، أو عرف من نقد 

  ).١٣٥ص"(الكالم طرفاً
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" وضوح بطالنه وعدم الشبهة فيه"مل يشأ ابن سنان أن يترك رأي الرمـاين ههنا، مع إصراره على 
 يف هذا الباب ال ختلو من تعسف على أن احلجج اليت يسوقها. ، دون أن يقدم أدلته على خطئه)١٣٦ص(

يف الفهم، وال تلزم الرماين، فهو حيتج على الرماين بأن األلفاظ املفردة يف القرآن هي نفسها ألفاظ العرب، 
فإما أن يعد الرماين هذه األلفاظ متالئمة يف الطبقة العليا فيكون كالم العرب مشاركاً للقرآن يف هذه 

الوسطى فينتهي إىل أن القرآن يشارك كالم العرب يف طبقته، ففي احلالني ال الطبقة، أو يضعها يف الطبقة 
ومثل ذلك يف رأي ابن سنان يقال عن . بد له من التسليم بعدم االختالف بني ألفاظ القرآن وألفاظهم

م يف كلمة من كل] الرماين[فليس ينازعنا ... فإن أحد املوضعني كاآلخر"الكالم املؤلف من هذه األلفاظ، 
إال ونقول مثله يف تأليف األلفاظ بعضها مع بعض، ألن الدليل على ... القرآن إذا أوضحنا لك تأليفها

، أي أن كالم العرب من حيث التراكيب أيضاً إما أن يكون يف طبقة )١٣٧ -١٣٦ص"(املوضعني واحد
  .القرآن، أو يكون القرآن يف طبقة كالمهم

اا، فهو جيعل التالؤم بني ألفاظ الكالم املؤلف تابعاً حجة ابن سنان هذه غري متماسكة يف حد ذ
للتالؤم بني حروف كل لفظة منه ونتيجة له، وفاته أن التأليف تنشأ عنه عالقات جديدة قد تؤدي إىل 

على أن ما يهمنا ههنا . التنافر بني تلك األلفاظ مع أن كل لفظة على انفرادها تكون متالئمة يف حروفها
على الرماين فرضاً؛ فابن سنان أطال احلديث عن شروط الفصاحة يف األلفاظ املفردة قبل أنه يفرض رأيه 

أن يتحول إىل احلديث عن شروطها يف األلفاظ املركبة، وهو جيادل الرماين ههنا على أساسٍ من هذا 
 موضوع املنهج، ظناً منه فيما يبدو أنه ليس موضع خالف بينهما، مع أن عبارات الرماين واضحة يف أن

التحدي واإلعجاز إمنا هو يف الكالم املؤلف، فكان على ابن سنان أن حياججه يف األلفاظ املركبة، ال أن 
  .)١(حيتج عليه باللفظ املفرد الذي ال يعتد به الرماين أصالً

مشاركة كالم العرب القرآن يف موضوع ):وقد أشرنا إليها سابقاً(تستوقفنا حجة ابن سنان األخرى 
م ال يقدح يف وجه إعجاز القرآن حىت على مذهب الرماين نفسه، فليس مثة من تعارض بني كون التالؤ

القرآن يف تأليف حروفة متالئماً كتالؤم البليغ من كالم العرب، وكونه يف الوقت نفسه متميزاً يف بالغته 
وجوه كثرية جتعل من طبقة كالمهم؛ ذلك أن البالغة ال ترجع إىل التالؤم وحده، فما هو إال وجه من 

الكالم بليغاً، والقرآن يف أعلى مراتب البالغة ألن تلك الوجوه قد اجتمعت فيه، ال ألن تأليف حروفه 
أن يكون تأليف احلروف يف القرآن "جاء متالئماً فقط، فما الذي مينع إذاً، كما يقول ابن سنان، من 

                                                 
ء والصفات متناهية، فأما داللة التأليف فليس هلا اية، وهلذا صح التحدي فيها باملعارضة لتظهر داللة األمسا: "يقول الرماين )١(

 .٩٣ص٢، جالربهان:؛ الزركشي٣٨٧-٣٨٦، صدالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاين: ؛ قارن)٩٩ص"(املعجزة
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 ١٠٠

لما ] من البالغة على مذهب الرماين نفسه[ا وفصيح كالم العرب واحداً، ويكون القرآن يف الطبقة العلي
  ).١٣٦ص!"(ضام تأليف حروفه من شروط الفصاحة اليت التأليف جزء يسري منها؟

كأنّ ابن سنان فهم من كالم الرماين أن القرآن قد جاء يف أعلى مراتب البالغة ألن تأليف حروفه 
ي جعل القرآن متميزاً من كالم العرب، مع أن متالئم يف الطبقة العليا، أي أن هذا التالؤم بعينه هو الذ

الرماين ال يرى يف التالؤم إال وجهاً واحداً من وجوه البالغة، فهو كما رأينا أحد األقسام العشرة اليت ا 
على أن مثّة أسباباً رمبا دفعت ابن سنان إىل ذلك الفهم، منها أن الرماين خص التالؤم . يكون الكالم بليغاً

ني تلك األقسام العشرة بأن جعله يف طبقات ثالث توازي طبقات البالغة الثالث، والطبقة وحده من ب
العليا هنا كالطبقة العليا هناك خمتصة بالقرآن ال يشاركه فيها غريه، كما أن تناول الرماين موضوع التالؤم 

رآنية كثرة ميزته يف نظر خيتلف اختالفاً ظاهراً عن تناوله تلك األقسام اليت يكثر فيها من األمثلة الق
وإشارته إىل (، ففي باب التالؤم ال جتد عليه أمثلة قرآنية ألبتة )١(الباحثني عن غريه من املؤلفني يف اإلعجاز

، بينما جتده يف بايب )التالؤم يف آية القصاص اليت تناولناها سابقاً ورد عنده يف باب اإلجياز ال التالؤم
وحقاً أنه يورد يف باب . رد عدداً كبرياً من االستعارات والتشبيهات القرآنيةاالستعارة والتشبيه مثالً يو

عدداً من اآليات، ولكنه مل يذكرها على أا أمثلة للتالؤم، بل جاءت عنده يف ) ٨٩انظر ص(التالؤم 
لقد زاد على تركه التمثيل على التالؤم . سياق حديثه عن قضية اإلعجاز، فهي كلها من آيات التحدي

بأن حتول عن هذا املوضوع ائياً إىل الكالم يف قضية اإلعجاز نفسها اليت استغرقت شطراً غري قليل من 
حديثه يف باب التالؤم، وهكذا مزج بني موضوعي التالؤم واإلعجاز على حنوٍ دفع ابن سنان إىل أن 

بعد أن يكون هذا أيضاً هو وغري مست. )٢(يتصور أن إعجاز القرآن عند الرماين إمنا هو يف تالؤم حروفه
وحده بنفسه "الذي محل الباقالين على الظن أن الرماين يرى أن كل قسم من أقسام البالغة العشرة 

  .)٣("معجز
  - و-

                                                 
؛ حسني، عبد ٩٤، ص١٩٧١، دار املعارف، القاهرة، اإلعجاز البياين ومسائل ابن األزرق: بنت الشاطئ، عائشة عبد الرمحن: انظر )١(

 .٢٤٩، ص١٩٧٥، دار ضة مصر، القاهرة، أثر النحاة يف البحث البالغي: القادر
، ٦٢، ص١٩٨٠، مؤسسة الرسالة، بريوت، ٢، طفكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصرنا احلاضر: احلمصي، نعيم: انظر )٢(

ويفهم من كالم عبد القاهر اجلرجاين أن مثة من يرى أن إعجاز القرآن يف تالؤم . راً بابن سنان بالتأكيدحيث يرى الرأي نفسه متأث
 .٥٨٤، الطراز: العلوي: ؛ وانظر أيضا٤٧٦ً-٤٧٤، ص٦٢-٥٧، صدالئل اإلعجاز:حروفه، انظر

نظرية : ؛ عمار٣٣٢-٣٣١، ص١٤٥، صةالتراث النقدي والبالغي للمعتزل: قصاب: ؛ انظر يف الرد عليه٢٧٦، صإعجاز القرآن )٣(
 ).احلاشية(١٤٧، صاإلعجاز
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١٠١ 

تباينت اآلراء يف مسألة السجع وصلته بالقرآن ألسباب أمهها اقتران هذا الفن بكهان اجلاهلية، وهكذا 
فطائفة نفت وقوع السجع يف القرآن ومسـت ما جاء فيه علـى            : )٤(افترق الناس يف ذلك على مذهبني     

ـّــل علـى                 "فواصل"مثال السجع    ، وطائفة أخرى أثبتت ورود السجع فيه و مل جتد حرجاً يف أن متث
وما من اثنني أوىل باخلالف يف هذه الـمـسـألـة من الرماين وابن           . السجع بآيات من الكتاب العزيز    

ـّى لك      أن تنتظـر  -إعجاز القـرآن وبالغتـه  : أيت فراق ما بينهما يف املسألة األم    وقد ر  –سنان، وأن
التقاءمها يف موضوع السجع والفواصل؟ ليس غريباً أن خيتلف الرماين وابن سنان يف هذا املوضع أيضاً، بل 

  . سيكون هو األمر املستغرب- لو حدث–كان اتفاقهما
حروف متشاكلة يف "رة عند الرماين، وهي عنده ذكرنا سابقاً أن الفواصل من أقسام البالغة العش

واحلروف املتشاكلة إما أن تكون متماثلة، وذلك بتكرار  ). ٨٩ص " ( املقاطع توجب حسن إفهام املعاين
، أو  )٣ -١الطور ( احلرف نفسه كالراء يف قوله تعاىل ﴿والطور، وكتاب مسطور، يف رق منشور﴾ 

 -٣الفاحتة ( لنون يف قوله تعاىل ﴿الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين﴾ تكون باحلروف املتقاربة كامليم مع ا
أما السجع فلم يعرفه، وال نعلم على وجه اليقني إن كان عنده مثل الفواصل يأيت باحلروف املتماثلة  ). ٤

 عليه واملتقاربة أيضاً، خالفاً ملا عليه اجلمهور، أو أنه يقتصر على احلروف املتماثلة، فالفرق الذي نص
 فالسجع عنده مثل ، وعلى كال املعنيني) أيضاً ٨٩ص " ( الفواصل بالغة، والسجع عيب"بينهما هو أن 

ال فرق إذاً بني املصطلحني يف كوما يشريان إىل ظاهرة .  احلروف يف املقاطعلالفواصل يشري إىل تشاك
اً، فأحدمها يستعمل لوصف هذه أسلوبية واحدة، وإمنا الفرق بينهما أن كالً منهما حيمل حكماً تقييمي

الظاهرة عندما تكون مزية يف الكالم، واآلخر يستخدم للداللة على تلك الظاهرة يف حالة كوا عيباً، 
املشاكلة الصوتية يف الفواصل ليست مقصودة لذاا، بل هي . فاألول وصف مدح، والثاين وصف ذم

أما ). قارن ذلك بتعريف البالغة عنده فيما سبق(وسيلة إىل إفهام املعاين وإيصاهلا يف أحسن صورة 
السجع فإن املعىن يكون فيه تابعاً، والسجع خمدوماً ال خادماً، فيأيت القائل باملعىن دومنا قصد الفائدة فيه، 
فال يبقى يف السجع حينئذ إال األصوات املتشاكلة، كما ليس يف سجع احلمامة الذي استعري منه هذا 

  ).٩٠ -٨٩انظر ص (األصوات املتشاكلة، وبذلك يكون حلية لفظية فارغة ال قيمة هلااملصطلح أصالً إال 
وغين عن البيان أن الرماين يف عده السجع عيباً واستعماله الفواصل يف حديثه عن القرآن قد نفى 
السجع عن القرآن وإن مل يقل ذلك، ومن املؤكد أن الفواصل عنده مقصورة على القرآن وإن مل يصرح 

                                                 
 وما ٩١، ص١٩٨٦عمان، / بريوت ودار عمار/ ، املكتب اإلسالمي٢، طالفاصلة يف القرآن: احلسناوي، حممد: انظر يف هذا الشأن )٤(

 .بعدها
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، ومذهب الرماين )١(بذلك أيضاً، فالفواصل يف أصل اشتقاقها ويف تاريخ استعماهلا مصطلح ارتبط بالقرآن
وهكذا . أوىل من غريه باختصاص الفواصل بالقرآن، لشدة حرصه على التمييز بني القرآن وكالم الناس

سجع فيستعمل للداللة مصطلح قرآين يدل على تشاكل احلروف يف مقاطع اآليات، أما ال" الفواصل"فإن 
وكون الرماين إمنا  يصدر ههنا عن مذهبه يف إعجاز القرآن وبالغته . على هذه املشاكلة يف غري القرآن

ظاهر بين، فعمود هذا املذهب إقامة حد فاصل بني القرآن وكالم العرب، وهذا أكثر ما يكون وضوحاً 
ة امسني خمتلفني، ويصوغ هلا مفهومني متباينني يف مسألتنا هذه حيث يضع الرماين لظاهرة أسلوبية واحد
لقد حترج فريق من البالغيني من القول إن يف . بل متضادين، حسب ورودها يف القرآن أو يف كالم الناس

ال لعدم وجوده يف نفس األمر، بل لرعاية األدب ولتعظيم القرآن وترتيهه عن التصريح مبا "القرآن سجعاً، 
. )١("ولكونه من نغمات الكهنة يف كثرة أصل إطالقه أيضاً ... هي من الدواب العجمأصله يف احلمام اليت 

نفي الرماين السجع ) ٢٥٦انظر ص(ورعاية األدب واردة عند الرماين دون ريب، وإليها يرجع ابن سنان 
إلعجاز من القرآن، ولكن األمر يتجاوز ذلك؛ ففي ثنائية السجع والفواصل يتجسد يف آن معاً مذهبه يف ا

اجلهة السادسة من جهات (ومذهبه اآلخر يف أن القرآن نقض العادة ) مباينة القرآن لكالم العرب(البالغي 
، فقد ذكر هناك أن القرآن طريقة مفردة خارجة عن املعتاد من ضروب الكالم من شعر )اإلعجاز عنده

اللة واضحة على أنه يعين به يدلّ د" األنواع األدبية"وذكره السجع وهو يعدد (وسجع وخطب ورسائل 
ومن هنا ميكن أن نفسر محاسته هلذه الثنائية على حنوٍ دفعه إىل أن ) نوعاً أدبياً كالشعر واخلطب وغريمها

  ِ.يطلق القول بكون السجع عيباً ولكنة، فعمم ومل يستثن
ه نوعاً أدبياً ال جمرها إىل أنه يعدد فن بالغي كالطباق أو نظرة الرماين هذه إىل السجع ميكن أن نرد

–االستعارة؛ فهذا النوع األديب اقترن بالكهان، ومن املؤكد أن الرماين إمنا يتحدث عن السجع ويف ذهنه 
على أننا ال نستطيع أن . سجع الكهان على وجه التحديد) ٩٠انظر ص(كما يتبين من مثالني أوردمها 

مهما كانت قليلة، ال تكون متكلفة، وال يكون نفترض أن كالم الناس قد خال من عبارات مسجوعة، 
النوع املذموم الذي حتدث : وكان األجدر بالرماين أن مييز بني نوعني من السجع. املعىن فيها أسرياً للفظ

وهذا التمييز بني النوعني ال خيرج بالرماين عن .عنه، والنوع املقبول الذي ليس فيه جور على املعىن
ـّته، بل على العكس  من ذلك ينسجم االنسجام كله مع منهجه يف تقسيم البالغة طبقات ثالثاً أن خط

السجع (، ووسطى )الفواصل(عليا : يقول إن احلروف املتشاكلة يف املقاطع تأيت أيضاً يف طبقات ثالث
 لقد شغلته محاسته لثنائية السجع والفواصل عن أن يالحظ أنه قد أخلّ). السجع املذموم(، ودنيا )احملمود

                                                 
 .٥٩، ص٥٣ ص١، جالربهان: الزركشي: انظر )١(
 .٤٥١ ص٤، ج.ت.، دار السرور، بريوت، د"شروح التلخيص"، ضمن يف شرح تلخيص املفتاحمواهب الفتاح : املغريب، ابن يعقوب )١(
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بأصل من أصول منهجه وهو تقسيمه الثالثي للبالغة إىل عليا ووسطى ودنيا، ففيما بني الطرفني األعلى 
اختفت عنده الطبقة الوسطى، وكان ينبغي أن يضع فيها ما جاء على ألسنة ) الفواصل والسجع(واألدىن 

والفواصل –ا قول الرماين م: اخلطباء والكتاب من سجع ال يضحي فيه القائل باملعىن، وأهم من ذلك كله
 فيما يتناقله البالغيون من كالم مسجوع مروي عن الرسول صلى اهللا عليه -خمتصة بالقرآن ال تتعداه

  وسلم ؟
آراء الرماين يف الفواصل والسجع دفعت مبذهبه يف إعجاز القرآن وبالغته إىل أقصى غاياته، ووصلت 

ينا إىل موضع يبلغ عنده التعارض بني مذهبه ومذهب ابن به إىل حد ال حد بعده، وبذلك نكون قد انته
 يف هذا الباب، فهذه اآلراء حلقات )١(وهكذا جند ابن سنان ينقض عليه آراءه كلها. سنان أوجه ومنتهاه

ابن سنان يثبت جميء . يف سلسلة يأخذ بعضها برقاب بعض، فإما أن تقبلها جمموعة أو ترفضها مجلة
ال بد من أن ينتهي به إىل أن ينكر على الرماين رأيه يف عد السجع يف حد ذاته السجع يف القرآن، وهذا 

. أو على إطالقه عيباً، وعندئذ يصبح التمييز الذي أقامه الرماين بني السجع والفواصل مرفوضاً كذلك
ـّّته يف عدم التمييز بني القرآن وكالم العرب ، كما صدر وابن سنان يف ذلك كله إمنا يعبر عن التزامه خط

  .الرماين يف آرائه تلك عن منهجه يف اإلحلاح على الفصل بينهما
ـّفاً من احلروف  القرآن يف مذهب الرماين ليس من جنس كالم العرب وإن كان كل منهما مؤل
واأللفاظ نفسها، والفواصل كذلك ليست من جنس األسجاع وإن كان كل منهما حروفاً متشاكلة يف 

أنه ال فرق بني مشاركة بعض القرآن لغريه من الكالم يف " فيصر يف رده عليه على أما ابن سنان. املقاطع
  ).٢٥٦ص"(كونه مسجوعاً وبني مشاركة مجيعه يف كونه عرضاً وصوتاً وحروفاً وكالماً وعربياً ومؤلفاً

 بينما حيتمل(إال باحلروف املتماثلة ) ٢٥٤انظر ص(ابن سنان خيصص مفهوم السجع فال يكون عنده 
، ومذهبه يف عدم )كالم الرماين كما رأينا سابقاً أن السجع يكون باحلروف املتماثلة واملتقاربة أيضاً

الفواصل ] ما يسميه الرماين[ال فرق بني "التمييز بني القرآن وكالم العرب ال بد من أن ينتهي به إىل أنه 
أسلوبية واحدة، وهو ال يرى سبباً مثّة ظاهرة ). ٢٥٦ص"(اليت تتماثل حروفها يف املقاطع وبني السجع

الختصاص هذه الظاهرة عندما ترد يف القرآن باسم غري ذلك الذي يدلّ عليها إذا جاءت يف كالم آخر، 
. )٢(من تسمية ما ورد يف القرآن سجعاً) ٢٥٥انظر ص(وبعد ذلك فليس يف الشرع ما مينع يف رأيه 

                                                 
 .أن ابن سنان رد على الرماين والباقالين، ولكن ابن سنان مل يذكر الباقالين قط) ٥٧ ص١، جالربهان: انظر(ذكر الزركشي  )١(
، دار اجليـل،  ١، ط اخلالدين عبد القاهر اجلرجاين وابن سنان اخلفاجي البالغة العربية بني الناقدين   : عالم، عبد العاطي غريب علي    : انظر )٢(

عروس األفـراح يف    : السبكي، اء الدين أبو حامد    : ، حيث يوافق ابن سنان يف رأيه؛ انظر يف الرد على ذلك           ٢٨٧، ص ١٩٩٣بريوت،  
؛ ٥٤ ص١، جالربهـان : الزركشي؛ قارن ٤٥٢ ص٤، ج.ت.، دار السرور، بريوت، د"شروح التلخيص"، ضمن  شرح تلخيص املفتاح  

 .٤٥٢-٤٥١ ص٤، جمواهب الفتاح: املغريب
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و الذي ذكره الرماين ازدواجية ال موجب هلا يف وهكذا يصبح التمييز بني الفواصل والسجع على النح
ويف سعي ابن سنان إىل توحيد املصطلح الدالّ على متاثل احلروف يف . تسمية الشيء نفسه امسني خمتلفني

فما كان اللفظ : املقاطع يرى أن يسمى هذا التماثل يف القرآن ويف غريه سجعاً، مث يقسم السجع قسمني
وما ورد . عاً حمموداً، والذي يكون فيه املعىن تابعاً للفظ هو القسم اآلخر املذمومفيه تابعاً للمعىن كان سج

يف القرآن كله من الضرب األول احملمود، ولكن يف الفصيح املختار من كالم الناس ما يكون أيضاً من 
  ).٢٥٦-٢٥٤انظرص(هذا الضرب احملمود 

ما قوله فيما جاء على احلروف املتقاربة؟ السجع عند ابن سنان ال يكون إال باحلروف املتماثلة، ف
واجلواب أنه مل يستبعد مصطلح الفواصل، بل مازال يستخدمه ليستوعب ما كان باحلروف املتقاربة، 

 لتمييزه عن السجع الذي تتماثل فيه )١(ولكنه متردد بني أن جيعله خاصاً ذه احلروف املتقاربة وحدها
كالرماين وبتأثري منه على  ()٢(، وأن يدلّ به) هو حقيقة رأيهوحنن أميل إىل الظن أن هذا(احلروف 
 ليكون السجع داخالً يف مفهومه أو جزءاً من )٣(على احلروف املتقاربة واملتماثلة مجـيعاً) األرجح
 مثل السجع مشتركة - متابعة منه ملنهجه العام-على أن ما يعنينا ههنا هو أنه جيعل الفواصل. )٤(مفهومه

 وكالم العرب، فكالمه واضح يف أن كالً من السجع والفواصل يأيت يف القرآن ويف غريه بني القرآن
كذلك، وأن تفريقه بني املصطلحني مبين على أساسٍ خمتلف كلياً عما رأيناه عند الرماين، وهو أن تدلّ 

ا احلروف وال سيما إذا كان يقصد ( الفواصل على مفهوم غري ذلك الذي يدلّ عليه السجع وأن تشري 
  .إىل ظاهرة أسلوبية متميزة متيزاً واضحاً عن ظاهرة السجع) املتقاربة

وكما رفض ابن سنان ازدواجية املصطلح عند الرماين، فإنه يرفض أيضاً إطالقه القول بأن السجع 
عيب والفواصل بالغة؛ وذلك ناشئ عن أن عالقة هذين املصطلحني بالقرآن خمتلفة عند أحدمها عما هي 

؛ فالفواصل عند الرماين خمتصة )نتيجة الختالف مذهبيهما يف موضوع اإلعجاز نفسه(ليه يف نظر اآلخر ع
بالقرآن، فال ميكن إال أن تكون بالغة وحكمة، والسجع خيلو منه القرآن وهو مرتبط بسجع الكهان، 

سنان فال الفواصل أما عند ابن . ويف رأي طائفة من الناس مذموم مكروه والرماين إمنا ينطق بلسام

                                                 
وكما يعرض التكلف يف السجع عند طلب متاثل احلروف، كذلك يعرض يف الفواصل عند طلب تقارب ): "٢٥٦ص(انظر قوله  )١(

 ".احلروف
 .٢٩٣، ص.ت.رة، د، دار الفكر العريب، القاهالقرآن: املعجزة الكربى: وهذا ما يراه حممد أبو زهرة )٢(
ضرب يكون سجعاً وهو ما متاثلت حروفه يف املقاطع، وضرب ال يكون سجعاً وهو ما : الفواصل على ضربني ): "٢٥٤ص(يقول  )٣(

 ".تقاربت حروفه يف املقاطع ومل تتماثل
ع ومثبتيه يف القرآن بالقول ، حيث يوفق بني منكري السج٥٣، ص٢٠٠٢، دار املعارف، القاهرة، معجزات القرآن: ضيف، شوقي: انظر )٤(

 .إن الفواصل منها مسجوع وغري مسجوع، وال أرى كيف ميكن التوفيق بني الفريقني، فاملنكرون ينفون السجع من القرآن أصالً
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ـّب عليه أن كالً  مقصورة على القرآن، وال السجع مستبعد منه، ووجود كليهما يف القرآن ويف غريه يترت
من السجع والفواصل ميكن أن يكون حسناً إذا جيء به على الوجه األمثل كما يف القرآن واحملمود من 

مل يرد فيه إال ما هو من القسم "القرآن وملّا كان . كالم العرب، أو قبيحاً إذا ورد على خالف ذلك
، فال حاجة بنا إىل القول مبا قاله الرماين من أن السجع عيب )٢٥٤ص"(احملمود لعلوه يف الفصاحة

غلط، ألنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعاً للمعىن وكأنه غري "والفواصل بالغة هكذا على اإلطالق، فهذا 
 وإن كان يريد بالسجع ما تقع املعاين تابعة له وهو مقصود مقصود، فذلك بالغة والفواصل مثله،

متكلف، فذلك عيب والفواصل مثله، وكما يعرض التكلف يف السجع عند طلب متاثل احلروف، كذلك 
  ).٢٥٦ص"(يعرض يف الفواصل عند طلب تقارب احلروف

وعلى أساسٍ من ابن سنان يصدر كما رأينا عن مذهبه يف عدم التفريق بني القرآن وكالم العرب، 
لم مل يرد القرآن كله مسجوعاً؟ ال : هذا املذهب يتناول مسألة رمبا كان هو الذي فتح باب القول فيها

على أن ما يعنينا .  هم من أكثر البالغيني تأثراً به)١(نعلم أحداً قبله أشار إليها، والذين تناولوها من بعده
ـّ خذ من مذهبه يف مشاة القرآن للفصيح من كالم العرب ههنا هو أنه يف جوابه عن السؤال السابق يت

مرجعاً يفسر بناءًً عليه عدم جميء القرآن كله مسجوعاً؛ البليغ من كالمهم ال يلتزمون فيه السجع دائماً، 
ـّة"ألن السجع إمنا يحمد  ، وال أدلّ على التكلف )٢٥٣ص"(إذا وقع سهالً متيسراً بال كلفة وال مشق

كالم كله مسجوعاً، وملّا كان القرآن من جنس بالغة العرب، فقد سار على ما جرت به من أن يكون ال
إن القرآن أنزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادم، وكان الفصيح من كالمهم ال : "عادة بلغائهم، يقول

يكون كله مسجوعاً، ملا يف ذلك من أمارات التكلف واالستكراه والتصنع، ال سيما فيما يطول من 
الكالم، فلم يرد مسجوعاً جرياً به على عرفهم يف الطبقة العالية من كالمهم، ومل خيلُ من السجع ألنه 

  ).٢٥٦ص]"(وهي أن يكون تابعاً للمعىن[حيسن يف بعض الكالم على الصفة اليت قدمناها 
 

  - ز-
لرماين وابن أن نبين مذهب كل من ا) أو مشكلته أو أسئلته(ذكرنا يف مطلع البحث أن الغرض منه 

سنان يف إعجاز القرآن وبالغته واملسائل املتصلة بذلك، وأن نقف على مواضع اخلالف ومواطن اللقاء 
ومن املؤمل أن نكون قد أفلحنا فيما مضى يف أن نوضح هذه اجلوانب، ولعلنا وقد فرغنا من ذلك . بينهما

                                                 
ة، مكتبة ضة ، حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبان املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر:ابن األثري، ضياء الدين أبو الفتح نصر اهللا: انظر )١(

، وقد ٦٠ص١، ج الربهان:؛ حازم القرطاجين يف الزركشي)٤١١، ص الطراز:العلوي: قارن( ٢٧٨ - ٢٧٧ ص١ ؟، ج-١٩٥٩مصر، 
 .٥٨ ص١، ج الربهان:نقل الزركشي كالم ابن سنان بنصه، انظر
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 هيئة تصور عام يصلح أن يكون خامتة هلذا أن نصوغ اآلن ما انتهينا إليه من نتائج جزئية أو تفصيلية يف
  .البحث ،ال نكرر فيها تلك النتائج ولكن نبين عليها

أن البالغة القرآنية غري مقدور على مثلها : اختصر ابن سنان اخلالف يف اإلعجاز يف قولني اثنني
ونستطيع القول . ، أي بني مذهبه ومذهب الرماين)الصرفة(، أو أا غري معجوز عنها )اإلعجاز البالغي(
بالغة .  إن كالً منهما يتصدر القائلني بواحد من هذين املذهبني-وحنن إمنا نتحدث عن البالغيني خباصة–

القرآن اخلارجة عن طوق البشر هي الوجه يف اإلعجاز، أو الوجه الرئيس فيه، عند أكثر البالغيني، وهم 
فإنه يف اية األمر ينطق بلسام، فعمدة هذا  -ماينوإن مل يقسموا البالغة طبقات ثالثاً كما فعل الر–

املذهب يف اإلعجاز البالغي، مهما اختلفت الطرق يف العبارة عنه، هو أن القرآن يف أعلى مرتبة من 
البالغة، وهي مرتبة ميتنع على غريه من الكالم أن يتسامى إليها، وعلى ذلك فإن البليغ من كالم الناس ال 

كما أن الرماين يف تفسريه اإلعجاز بست . إىل ما فوقها" الطبقة الوسطى" مساه الرماين ميكن أن يتجاوز ما
جهات أخرى فضالً عن البالغة هو من أوائل الذين أخذوا باملذهب التوفيقي يف اإلعجاز، مبعىن مجع 

  .الوجوه املختلفة اليت قيلت فيه
م القائلني بالصرفة؛ إذ ال نعرف بالغياً غريه أما ابن سنان فإنه بني البالغيني على وجه التحديد هو أه

ـّق ا على النحو الذي رأيناه عنده، واختذ منها مذهباً يفسر به إعجاز القرآن، فمن البالغيني من  تعل
جعل الصرفة وجهاً من وجوه اإلعجاز، ولكن ابن سنان رأى فيها وجهاً وحيداً ال وجه آخر معه، 

تقليدي املتداول يف أن العرب كانوا قادرين على املعارضة لوال الصرف، وفضالً عن ذلك متسك مبعناها ال
ممن حتولوا مبعىن الصرفة إىل مفهوم خمتلف ال ) كالرماين والقاضي عبد اجلبار واجلاحظ أيضاً (خالفاً لغريه 

 يتعارض مع مفهوم اإلعجاز البالغي، وال يتضمن مشاركة الفصيح من كالم العرب للقرآن يف الطبقة
وفضالً عن إصرار ابن سنان على مذهب الصرفة التقليدي، فقد زاد يف ذلك حىت على . العليا من البالغة

النظّام نفسه، أشهر القائلني ذا املذهب، أو قد تقول كان أكثر تطرفاً منه يف األخذ به؛ ذلك أن النظّام، 
ـّل إعجازه أيضاً مبا فيه من اإلخبار مع قوله بالصرفة اليت تفسر اإلعجاز بأمر خارج القرآن، إال أنه  يعل

، أي بشيء يتضمنه القرآن نفسه، أما ابن سنان فاإلعجاز عنده عائد إىل ذلك األمر )١(عن الغيوب
  .اخلارجي وحده دون غريه

لقد رأينا يف أثناء هذا البحث ما كان من خالفات حادة بني الرماين وابن سنان، وهي خالفات 
وقد ذكرنا أننا إذا استعملنا مصطلح (ارض بني مذهيب اإلعجاز البالغي والصرفة تصور لنا مدى التع

                                                 
؛ الشهرستاين، أبو الفـتح     ١٠٣، ص ١٩٨٥وت،  ، دار الكتب العلمية، بري    ١، ط الفرق بني الفرق  : البغدادي، عبد القاهر بن طاهر    : انظر )١(

 .٥٧-٥٦ ص١، ج.ت.، حتقيق حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت، دامللل و النحل: حممد بن عبد الكرمي
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وقد وصلت اخلالفات بينهما إىل أقصى غاياا ). الصرفة على إطالقه دون تقييد فإمنا نريد به معناه الدارج
متقدم من هذه يف موضوع السجع يف القرآن نفياً وإثباتاً، وههنا أيضاً يأيت الرماين وابن سنان يف موقع 

القضية اخلالفية، إذ حيق لكل منهما أن يدعي لنفسه إمامة أحد طريف الرتاع فيها؛ فأما الرماين فقد اقترنت 
به ثنائية السجع والفواصل اليت أسس عليها منكرو السجع يف القرآن مذهبهم، وحقاً أن القاضي الباقالين 

ـّى آراءه وحججهيزامحه مزامحة شديدة يف هذا الشأن، ولكن البا ـّره به ()٢(قالين إمنا اقتدى به وتبن وتأث
يف هذه املسألة وغريها من األمور املتصلة مبوضوع اإلعجاز هو من العمق واالتساع على حنوٍ جيعله جديراً 

أما ابن سنان فإنه يتصدر الطائفة ). بأن يفرد له حبثٌ قائم برأسه مما يضيق املقام ههنا عن اخلوض فيه
ى، إذ مل يكتف بإيراد أمثلة قرآنية على السجع، أي مل يكن إثباته ورود السجع يف القرآن موقفاً األخر

 بل كان له يف ذلك مذهب صريح، حرص على إيضاحه، واالحتجاج -كما هي حال كثريين–ضمنياً 
 عند منكري بالصورة اليت جاءت عليها(وثنائية الفواصل والسجع نفسها . له، والرد على من يقول خبالفه

 فيما –مل تلق من البالغيني) السجع يف القرآن، وهي كما ذكرت األساس الذي يستند إليه مذهبهم
  . ما لقيته من ابن سنان من معارضة حامسة  ورفض قاطع-أعلم

لقد تباينت آراء الرماين وابن سنان يف القضايا املتصلة ببالغة القرآن وإعجازه ألما منذ البداية 
ـّجها  اجتاهني متعاكسني، وأخذ كلٌ منهما يف طريق هي الضد من تلك اليت سار فيها صاحبه، فكان ات

 من أن - إذا ظلّ كل منهما خملصاً لفكرته اليت بدأ منها أو منسجماً مع املذهب الذي اختاره–ال بد
يف أم املسائل ال بد خيتلفا يف التفصيالت العائدة إىل تلك الفكرة أو املتفرعة من ذلك املذهب؛ فاختالفهما 

من أن يفضي إىل افتراقهما يف هذه املسائل نفسها، وما بدا ألكثر الباحثني من لقائهما يف مسألة الصرفة 
 إال اتفاقاً يف املصطلح ليعود اخلالف بينهما بعد ذلك حاداً شديد احلدة يف املفهوم - كما بينا–مل يكن

  .الذي يعنيه هذا املصطلح لكل منهما
 مفهوم الصرفة عند الرماين هو من أهم ما انتهى إليه هذا البحث، وقد رأينا أن قوله بالصرفة ال جالء

ـّب عليه،  يفسد عليه مذهبه يف اإلعجاز البالغي، كما ظن غري واحد من نقّاده، بل هو ناشئ عنه، مترت
الثي للبالغة، لقد كانت ولئن تركت ثنائية السجع والفواصل ثغرة يف تقسيمه الث. ويزيده قوة ومتاسكاً

ـّسقة متام االتساق مع مذهبه يف اإلعجاز، بل دفعت به إىل أقصى غاياته، أو جتسد فيها يف أقوى  مت
ولعلنا بعد ذلك نستطيع القول إن الرماين قد عرض مذهباً يف اإلعجاز على قدرٍ عالٍ من اإلحكام . صوره

 يف آرائه كلها ملتزماً مقالته يف الصرفة، حييل عليها، ومثل ذلك نقوله يف ابن سنان، فقد ظلّ. واالنسجام
ـّب آراء الرماين يف اإلعجاز . وحياجج مستنداً إليها لقد حرص ابن سنان حرصاً واضحاً على أن يتعق

                                                 
 .٦٥-٥٧، صإعجاز القرآن: الباقالين: انظر )٢(
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هذا يف آنٍ معاً يعبر عما يف تلك اآلراء من قوة ومتاسك على حنوٍ وجد معه . البالغي وعلى أن يردها عليه
ر أيضاً عن حرص ابن سنان على أن يظلّ مذهبه ابن سنان أياً كبرياً ملذهبه يف الصرفة، ويعبن حتدا تتضم

ـّسقاً متماسكاً، وذلك بدفع ما قد يرد على هذا املذهب من اعتراضات، سواء أكانت متضمنة يف  هذا مت
ـّعة أو متخيلة يتناوهلا على طريقة الفن   ...).قلنا...فإن قيل (قلة كالم الرماين، أم كانت اعتراضات متوق

على أن األمر ال خيلو بعد كل الذي رأيناه من تباعد بني الرماين وابن سنان من مواضع ميكن أن 
وحنن ال نقول بقول من يرى أن أصحاب –كون القرآن معجزاً ليس موضع خالف بينهما . يلتقيا عندها

 واملنازعة بينهما إمنا -، ينكرون اإلعجاز)١(الصرفة، وفيهم علماء أجالء كالفخر الرازي واإلمام اجلويين
املعجزة أمر خارق للعادة، وعند الرماين أن بالغة القرآن هي . )٢(هي يف تفسري اإلعجاز أو بيان الوجه فيه
 فال بد من أنه، مثل - ولعله تناول ذلك يف كتابه عن الصرفة–ذلك األمر اخلارق للعادة، أما ابن سنان

لصرفة، يرى أن األمر اخلارق للعادة هو عجز العرب عن معارضة القرآن مع أنه يف غريه من القائلني با
مقدورهم، إذ عجزوا عن فعل ما هم ليسوا بعاجزين عنه عادةً ، وانعقدت ألسنتهم عن الرد على القرآن 

لف فيه وكون القرآن يف الطبقة العليا من البالغة هو أيضاً مما ال خيا. بكالمهم مع أنه من جنس كالمهم
؛ اخلالف بينهما إمنا هو فيما إذا كانت هذه الطبقة العليا خاصة بالقرآن أم غري )٣(ابن سنان الرماين

، كما يرى ابن سنان، وهذا وحسبمقصورة عليه، أي فيما إذا كان القرآن يف أعلى مراتب البالغة 
البالغة، مما يعين أن كالم يسمح بأن يشاركه يف تلك املرتلة كالم العرب إذا توافرت فيه أرقى شروط 

ـّق فيه هذه الشروط  ، كما يرى الرماين، فهو وحدهأو أن القرآن يف املرتبة العليا –العرب ميكن أن تتحق
  .يف مرتلة تأىب على غريه أن يدخل فيها

والرماين، كما رأينا فيما تقدم، ال خيالف ابن سنان يف أن كالم العرب قد يكون غاية يف البالغة 
ـّرادهواحلسن وابن سنان ال . ، وإن كان دخول الكالم يف الطبقة العليا مشروطاً عنده بتواتر احلسن واط

خيالف الرماين يف أن هذا التواتر غري موجود يف كالم أحد من الناس، فكتابه مشحون بأمثلة على مرذول 
أن الكمال يف بين البشر القول وساقطه مما انتقده على أشعر شعراء العربية يف رأيه، يريد ا أن يؤكد 

، وهو قطعاً ينـزه القرآن عن أن يقع فيه موضع من مواضع اخللل، وهكذا فإنه ال خيالف )٤(مستحيل
ـّراده يقتصر على القرآن دون سائر الكالم   .الرماين يف أن استمرار احلسن واط

                                                 
 .٧٤- ٦٩، صلقرآيننظرية اإلعجاز ا: عمار: انظر عرضاً آلرائهما وآراء غريمها من أئمة أهل السنة يف )١(
املغين يف أبواب ، "إمنا اختلفوا يف وجه كون القرآن معجزاً، مع اتفاقهم يف أنه معجز... مجاعة املسلمني:" يقول القاضي عبد اجلبار )٢(

 .                                    ٢٤٢ ص١٦، جالتوحيد والعدل
 .٣١٢، ص٢٥٦، ص٢٥٤، صسر الفصاحة): مثالً(انظر )٣(
 .٢٠٩، ص١٤٣، ص٩٦، صاملصدر نفسه): مثالً(انظر )٤(
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د أفاض الناس قدمياً وليس من غرضنا أن خنوض يف مذهب الصرفة، وق(ما نريد أن ننتهي إليه مما سبق 
ابن سنان وضع القرآن والبليغ احملمود من كالم العرب يف طبقة واحدة هي  هو أن) وحديثاً يف نقده

ـّرد، فلم ال يعد القرآن  الطبقة العليا، على الرغم من إحلاحه على أن كالمهم ال يتواتر فيه احلسن وال يط
ال بعضه أو – كلهن العيوب، والستمرار الفصاحة فيه وكونه متميزاً من كالمهم لكونه على األقلّ بريئاً م

ـّه  يف الطبقة العليا ال يفارقها وال تفارقه؟ أفال يكون القرآن بذلك يف طبقة وحده؟ ابن سنان -جل
ـّراد والتواتر يف كالم الناس، أي عدم قدرم على ذلك، أو  ـّد مرة بعد مرة استحالة ذلك االط يؤك

يه؛ أال يعين هذا أن القرآن غري مقدور على مثله؟ صحيح أن مذهبه حمكم  عن الوصول إلعجزهم
متماسك على معىن أنه أخلص فيه لألصل الذي صدر عنه والتزمه ومل يناقض نفسه فيه، ولكن هذا 

وهو كسائر أهل القـبلة يؤمن بأن –املذهب ينتهي به كما ترى إىل نتيجة غري منطقية، بعد أن كان بناه 
التسوية بني كالم اخلالق :  على مقدمة هي األخرى غري منطقية- عند اهللا تعاىل، وأنه معجزالقرآن من
  .واملخلوق
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ين احللِّيالد يفات صيقتأر  

  *حامد صادق قنييب. د
  

  
  ملخص

 نظمهـا   -يف القرن الثامن اهلجري      ن ملوك بين أُرتق أصحاب قلعة ماردين      م) امللك املنصور ( مدح   يفقصائد  : اُألرتقيات
   فعلى حنو خمصوص ص الد لِّين احل ي  ـ  )م١٣٤٨-١٢٧٩/هـ٧٤٩-٦٧٨(ي -٦٤٨(ر اململـوكي    ن شـعراء العـص    م

 ).م١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣
، كان هلا سبق شرف إذ اقترن امسها بوالية بيت املقدس وفلسطني إبـان حـروب    سلجوقيةساللة تركمانية وبنو أُرتق   ـ  

  .)م١٢٩١-١٠٩٦/هـ٦٩١-٤٩٢(الفرجنة الصليبيني اليت دامت قرنني من الزمان 
 "درر النحور يف مدائح امللـك املنـصور  ": رتق، ودواعي نظمه ديوان لبيان صلة الشاعر ببين أُ  - بإجياز -ميهد البحث   ـ  

  .هـ ٧١٢التركماين السلجوقي املتوىف سنة 
 إلبراز ما فيه من ألوان  التصنيع والزخرف  لنقـف  - اُألرتقيات- مث يتناول البحث مسات هذا اللون من الفن الشعري        ـ

      الد يفمن خالل استحضار مجلة من آراء وموازنات نقدية متعارف عليها            على أبعاد عيوب وحماسن شاعرية ص ين احلـلِّي
ـِّلُ تقاطعاً مع حبثنا.. يف دراسة الغرض األديب والصورة واملوسيقا واللغة واألسلوب  .وغريها مما يشك

  . لتركمانمدائحه يف بين أُرتق ا). هـ٧٤٩ت(الشاعر صفي الدين احللَّي. اُألرتقيات: الكلمات الدالة
 

The Ortoqiyyat poems of Safiy Addin Al-Hilli 
A descripitive study 

 
Abstract 

This paper highlights the connections between Safiy Addin Al-Hilli and Bani Ortoq and 
explains the reason why he composed his poem collection of poems entitled Durar al-
Nohoor fi Mada’eh alMalek alMansor,Eulogy Poems for King Almansoor (died ٧١٢ h). 
The researcher then tackled the characteristic of this pattern of poetic art, and shed light on 
its subtle craftsmanship and the pros and cons of Al-Hilli’s poetry (died ٧٤٩ H) in view of 
a number of his opinions and some other critical standardised methods including those 
related to the study of the image, music, language and style. 
Key words: The Ortoqiyyat poems of Safiy Addin Al-Hilli (died ٧٤٩h) Adescripitive 
study. Eulogy Poems. Bani Ortoq. 
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 ١١٢

  حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن .  
  

  توطئة
ـ ) امللك املنـصور  ( مدح   يفقصائد  ) : بضــم مهزة القطع وسكون الراء وضم التاء      (اُألرتقيات  ـ   ن م

نظمها على حنو خمصوص صفي الـدين  _ يف القرن الثامن اهلجري  )١( قلعة ماردينملوك بين أُرتق أصحاب  
  ـ ٩٢٣-٦٤٨(ن شعراء العصر اململوكي     م )٢()م١٣٤٨-١٢٧٩/هـ٧٤٩-٦٧٨(احللّي -١٢٥٠/هـ
 ).م١٥١٧

، كان هلا سبق شرف      سلجوقية ساللة تركمانية ) بضم مهزة القطع وسكون الراء وضم التاء      (وبنو أُرتق   ـ  
شاركت يف معارك اجلهاد على أرض الربـاط  . قترن امسها بوالية بيت املقدس وفلسطني ملدة من الزمن        إذ ا 

وجدهم ). م١٢٩١-١٠٩٦/هـ٦٩١-٤٩٢(إبان حروب الفرجنة الصليبيني اليت دامت قرنني من الزمان          
حـد أُمـراء    أ] بفتــح مهزة القطع وسـكون الكاف األوىل وفتـح السني       ) [أُرتق بن أَكْسك  (األول  

وعـين  املمهـدة الندالع الصراع مع اإلفرنج،  اجليش السلجوقي، كُوفىَء بشجاعته يف حروب فلسطني
آلت والية القـدس إىل ولديه مـن بعـده،       ) م١٠٩١/هـ٤٨٤(ام  ع  على القدس حىت إذا وافته املنية      ياًوال
 الفاطميـة عـام     وظـال كـذلك إىل أن دمهتــهما جيـوش مـصـر           ... سكمان، وإيلغازي : ومها

 .)٣()م١٠٩٩/هـ٤٩٢(

                                                 
، وقدامها ربض عظيم فيه أسواق القلعة املشرفة على جبل اجلزيرة والفضاء الواسع من دارا ونصيبني: " بكسر الراء والدال"  :ماردين )١(

) ١٩٥٧دار صادر، : بريوت (معجم البلدان: احلموي، ياقوت.. " كثرية ومدارس ودور، ودورهم فيها كالدرج كلُّ دار فوق األخرى
ريبة من كيلومتراً، وهي ق )٩٥( تركية إىل اجلنوب الشرقي من ديار بكر تبعد عنها مسافةيف مدينة صغرية ] : ماردين اليوم[و. ٢/٣٩

، إعداد هيئة املوسوعة العربية العاملية.[لوسيطانصيبني يف اجلمهورية العربية السورية على سفح جنويب هلضبة تتوجها بقايا قلعة من العصر 
  ].هـ١٤١٦متخصصة، الرياض، 

ملؤسسة العربية للدراسات والنشر، ا: بريوت( حتقيق حممد إبراهيم حور ، ) ديوان صفي الدين احللي( اعتمدنا هذا التاريخ بالرجوع إىل   )٢(
  .إالّ إذا أشرنا إىل طبعات أخرى للديوان) الديوان( ونعزو إليه بـ . وسنعتمد املصدر احملقق يف حبثنا. ٧ص ) ٢٠٠٠

 ،)أضواء جديدة على املقاومة اإلسالمية للصليبيني والتتر(اإلمارات األرتقية يف اجلزيرة والشام :انظر خليل، عماد الدين )٣(
وابن خلدون،عبد الرمحن بن .أحياناً بالقاف )سكمان(ويرد اسم. ٧٨-٦٥ و١٣ص)م١/١٩٨٠مؤسسة الرسالة، ط:بريوت(

 . ٤٤-٥/٤٣ج)١٩٦٨بريوت، دار الكتاب اللبناين، (العرب وديوان املبتدأ واخلرب): هـ٨٠٨ت(حممد

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

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١١٣

 ،)م١١٩٣/هـ٥٨٩املتوىف (وأحفاده حلفاء مناصرين لصالح الدين األيويب)أرتق بن أكسك(أبناء ظلَّ
ــاد ــارك اجله ــصاراته وخاضــوا مع ــوا بانت ــه ونعم ــصليبيني حتــت لوائ ــرنج ال ــى اإلف  يف عل

  .)٤(نيعلى والئهم لأليوبيا وظلو املقدس وحتريربيت)م١١٨٧/هـ٥٨٣(معركةحطني
أُقْطع األرتقيون حصن كيفا وقلعة مارِدين من ديار بكر على الفرات األعلى، وأقاموا مملكة ضمت ملدة         
من الزمن أرمينية، واختذوا ماردين عاصمة هلم وتنازعوا احلكم يف احلدود بني العراق وسـورية وتركيـة،        

-١٠٧٢/ـه٨١٢-٤٦٥(يخ يقع بني وختلل حكمهم عقوداً من القوة والضعف، ولكن وجودهم يف التار   
 تعاقب منهم على احلكم سبعة عشر أمرياً حرصوا على الدفاع عن ملكهم ضد غارات التتار                )١()م١٤٠٩

واإلفرنج، وممن كان يثور عليهم من قطاع الطرق وشذاذ اآلفاق يف عصرٍ تشرذمت فيه القبائل العربيـة،                 
  )٢(.الذمموتعددت االنقسامات والطوائف واشترِيت الوالءات و

ابن امللك املظفر فخر الـدين، قـرة        ( املنصور )٣(ومن أشهر ملوكهم يف الثلث األخري من عمر دولتهم        
، والصاحل، مشس الدين الـذي   )هـ٧١٢-٦٩٢( امللقب  جنم الدين غازي الثاين الذي حكم          )٤ ()أرسالن
  .على ما سيأيتموضوع حبثنا ) صفي الدين احللي(ومها اللذان اتصل ما ). هـ٧٦٥-٧١٢(حكم 

                                                 
ح الدين، وأخذوه يقدمون إليه اإلمدادات العسكرية يف بقي األراتقة على والئهم لصال"): ١٥٤ص... اإلمارات األرتقية (جاء يف كتاب )٤(

فضالً عن تعزيز الصلة مع آل صالح الدين باملصاهرة ومع ذلك مل ختلُ العالقة بينهما من تذبذب أحياناً ألسباب ...  الصليبينيجهاده ضد
أمري شعراء : باشا، عمر موسى: انظر، و)٣١٣-١٩٧ص(يسهب عماد الدين خليل يف استعراضها يف الفصل الثالث من الكتاب املذكور 

 .١٢ص)١،١٩٦٣دار املعارف، مكتبة الدراسات األدبية،ط : القاهرة(، ])هـ٧٦٧ت[ابن نباته املصري (املشرق
  .١٣، صاإلمارات األرتقيةخليل، ) ١(
 خليل،وانظر . ٤٨-٤٧ص)م١٩٩٥-٢دار البشري،ط: عمان (بيت املقدس يف أدب احلروب الصليبية: عبد املهدي، عبد اجلليل حسن) ٢(

 .  وما بعدها٣٠٣و٢٠و١٧و١٣، صاإلمارات األرتقية
 املغولية Kara-Kuyunli إذ استوىل على مملكتهم تيمور لنك، وأدخلهم يف دولة قَرا قُيونلي .آخر ملوكهم الصاحل شهاب الدين أمحد)  ٣(

مكتبة : القاهرة(، اجلزء الرابع  والثقايف واالجتماعيتاريخ اإلسالم السياسي والديين: حسن،حسن إبراهيم. [ م١٤٠٩/هـ٨١٢سنة 
دولة )= قراقوينلو( حيث رمسها بالشكل التايل ٣٩١، صاإلمارات األرتقيةوانظر خليل، . ٨١ص) ١٩٦٨-٤النهضة املصرية، ط

  .اخلروف األسود
  :  انظر ملزيد التوسع )٤(

  .١٥،١٦،١٩،٣٧٨،٣٧٩ صالعرب وديوان، الد اخلامس،ابن خلدون،عبد الرمحن، ) ١(
   . وما بعدها٢٥ص..) أضواء (اإلمارات األرتقيةخليل، عماد الدين، ) ٢(
  .٦٢-٥٧ص )١٩٨٥الدار السعودية للنشر والتوزيع، : جدة (هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس: عرسان،ماجد) ٣(
  .٢٣٢-٢٢٠ص) ١٩٨١مؤسسة الرسالة، : شق دم ( جهاد املسلمني يف احلروب الصليبية: عاشور،فايد محاد) ٤      (
  .١٦٢-١٢٨ص) ١٩٩٠عامل املعرفة،: الكويت (ماهية احلروب الصليبية: وقاسم عبده) ٥(      
بريوت، دار الكتاب (العـالقات االجتـماعية والثقافية بني العرب واالفرنج خالل احلروب الصليبية : النقاش، زكي) ٦(   

 .ا وما بعده١٧ص) م١٩٤٦اللبناين
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 ١١٤

 امللقب بصفي الدين    ،)٥()يـعبد العزيز بن سرايا الِسنبِسي الطائ     ( هــو   وصفي الدين، أبو احملاسن    §
هـ، ونشأ فيها، وتعلم يف ٦٧٨من مدن الفرات األوسط، ولد فيها سنة        ) احللّة(احللي؛ نسبة إىل مدينة   

جتول بسببها ما بني حلب واملوصل      مدارسها، وحفظ األدب، ومارسه، وامتهن التجارة طلباً للرزق و        
 وتعاطى التجارة، فكان يرحل إىل الشام ومصر وماردين         ":، قال الشوكاين  ...ومحاة ودمشق وماردين  

وغريها يف التجارة، مث يرجع إىل بالده، ويف غضون ذلك ميدح امللوك واألعيان وانقطع مدة إىل ملوك                 
  .)١("ماردين

ته من آل بين حماسن، وآل أيب الفضل بسبب التنـازع علـى             وعلى إثر األحداث الدامية بني عشري     
على ما أطبق عليه تلـك      الزعامة واإلمـارة باحللِّة كما كانت احلال يف كـثري من كيانات ذاك الزمان،             

 على إثر انتشار الفوضى     )٣(هـ أيام السلطان غازان     ٧٠١وكان خروج الصفي من احللِّة سنة        " )٢(احلقبة  

                                                 
حياته : صفي الدين احللي: يف كتابه املسمى الباحث حممد إبراهيم حور_  للديوانترجم له ترمجة وافية حمقق الطبعة اليت اعتمدناها   )٥(

) سنبس(و. ١٩٧٧والكتاب والديوان رسالة دكتوراه للباحث من جامعة عني مشس ) ١٩٨٤مكتبة املكتبة، : العني ( وآثاره وشعره
 حسب  وتسبقها)احللّي(أحدث دراسة جامعية للمعاصرين من أبناء اجليل عن ) حور(وتعترب دراسة . بطن من طيء: باءبكسر السني وال
وقد اطلعت بعد إعداد هذه الدراسة ). م١٩٥٣(جواد علوش ) م١٩٧١(، وياسني األيويب )م١٩٧٣(ميخائيل أديب : التسلسل الزمين

 :ة الرجل وفنه، ومنهاعلى مظان أخرى جديرة بالتنويه تناولت سري
 وهو مرجع أكادميي شامل -)م١٩٨٩-١دار الفكر املعاصر،ط: بريوت (-)العصر اململوكي(تاريخ األدب العريب: باشا، موسى عمر §

مبا ) ٣٤١-٢٧٥(صفي الدين احللّي  بني الصفحات (وتأيت الدراسة عن . صفحة من القطع املتوسط) ٧٢٣(للعصر وأدبائه، يقع يف 
  . حبثي يفوقد أفدت من هذا املرجع يف تصويب بعض املعلومات، والتثبت من املعلومات واآلراء اليت وردت. ن الكتابم% ١٢نسبته 

؛ والكتاب رسالة أعدها )م١٩٧٣دار األلسن،: حلب (-)أسلوبهدراسة . آثاره. حياته(صفي الدين احللي): ميشيل(ديب ميخائيل أ §
جادة تستحق التنويه واحلق أن عمل ميخائيل أديب؛ دراسة . للبنانية بإشراف الدكتور أمحد مكيالباحث لنيل درجة املاجستري يف اجلامعة ا

أمري : " ، وهي تشكِّل مرجعية أكادميية لشاعر عريب ذي خصوصية متميزة من شعراء القرن الثامن اهلجري مساه ياسني األيويبظوالتقري
يويب لدبلوم الدراسات العليا يف اجلامعة اللبنانية، وقد نشرت عن دار الكتاب  وهذا عنوان أطروحة األ-"العصرين املغويل واململوكي

  ]. ٦ص[ على ما ورد يف كتاب أديب ميخائيل ١٩٧١اللبناين يف بريوت سنة 
 يف ومن قبيل الصدف أين التقيت األيويب على هامش املوسم الثقايف الثالث والعشرين مع اللغة العربية األردين عقب حماضرته  

الواقع والتحديات : اللغة العربية يف القرن احلادي والعشرين يف املؤسسات التعليمية يف لبنان" وكانت بعنوان) ٧/٦/٢٠٠٥(املوسم 
 أكثر من جهة، ولكين ىوحاولت االطالع على الكتاب ولد. احللّي الدين وورد ذكر دراسة األيويب عن صفي". واستشراف املستقبل
 طابع العرض للشعر وأغراضه، دون إلتفات إىل ايغلب عليه: " صه ميخائيل أديب، وكرره حممد حور يف أا مبا خلّرجعت من احملاوالت

  ].٦، وانظر أديب صفي الدين، ص٤حور، صفي الدين ص" [اجلانب الفين فيه
 الباحث أن يطلِّع ويفيد من أكرب  ومما الشك فيه أن على- األرتقيات-وعلى أية حال فإن حبثي يتناول جزئية حمددة يف فن الرجل 

يقع حتت تأثري التقاليد واملشاعر = = عدد من الدراسات املساندة مما له عالقة ببحثه؛ ولكن عليه أن ال يرتلق إىل تبين آراء جاهزة، وأن ال 
قادم الزمين مما يشفع بإضافة نسبية، وحسيب أنين أكتب هذا البحث مع مراعاة الت. اتباعها مما بني أيدي الناس وكأنها مسلمات يلزم عليه

 . لإلرث السابق حول صفي الدين احللّيإغفالورؤية ذاتية دون 
  .١/٣٥٨) هـ١٣٤٨مطبعة السعادة،: القاهرة ( البدر الطالع من بعد القرن السابع: الشوكاين، حممد بن علي )١(
 :شيتين التاليتينوانظر احلا.م١٩٥٦طبعة النجف األشرف،ديوان صفي الدين احللِّي، : مقدمة )٢(
هـ ٦٩٤سلطان املغول حكم بغداد بأمر هوالكو، أعلن اسالمه عام ): م١٣٠٤/هـ٧٠٣(املتوىف عام ) املعروف مبحمود غازان(غازان  )٣(

 وهو فارسي ملك اللسان العريب، ونظم الشعر، وعمل -وتسمى مبحمود، وانتشر اإلسالم إثر ذلك، أكرم العلماء وشجع رشيد الدولة
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١١٥

وعلى إثر ذلك فُقد األمن يف احللِّة وغريهـا  .  وقوع احلروب بني آل هوالكو على العرش يف العراق بسبب  
وأدت األحقاد بني بين حماسن، وآل أيب الفضل إىل أن يغتال آل أيب الفضل صـفي     . "ووقعت فيها حروب  

ـ       . وكان قتله غيلة وهو يصلي يف مـسجده       ] خال الشاعر [الدين بن حماسن   اًء فرثـاه صـفي الـدين رث
 )١(يف عدة قـصائد   وقد سجل احللي تلك األحداث. حاراً،وثارت ملقتله ثائرة قومه لالنتقام واألخذ بالثأر

  )٢(  :ومنها قصيدته املشهورة اليت صدر ا ديوانه يف باب الفخر واحلماسة والتحريض على الرياسة،وأشهرها
ـَلِ      )٣(واستشهِد البيض هل خاب الرجا فينا   الرماح العوايل عن معالينــا سـ

  يف أرضِ قربِ عبيدِ  اِهللا  أيدينــــا  تـ وسائل العرب واألتراك ما فعــل
  أن نبتدي  باَألذَى من لَيس يؤذينــا    اً ــ إِنا لَقَوم أَبت أَخالقُنا شرفـــ

  اـخضر مرابِعنا، حــمر مواضينـ    ـاـيض صنائعنا، سود وقائعنـــ بِ
  ولو رأيــنا  املَنايا  يف أمانينـــا    ـىـال يظْهر العجز منا دونَ نيلِ منـ

  
 ، رددا األلسنة دون ربطها مبناسبتها،       )٤(والقصيدة مشهورة يف باب الفخر وعدد أبياا ثالثة وثالثون        

بشامة بـن   (سامعنا رنةَ الشعر اجلاهلي عامة، ورنة قصيدة        وهي قصيدة تعيد على م    _ ولعلَّ ذلك أوىل  _ 
  :وقافيتها اليت يقول يف مطلعها) البسيط(وجزالتها وجرس حبرها من ) حزن النهشلي

  وإنْ سقَيت كرام الناسِ فاسقينا    إنا محيوك يا سلْمى فحيينا
الّ أا معان منسوجة نسجاً حمكماً تتراءى فيه جزالة         صحيح أن احللِّي جاء باملعاين التقليدية يف الفخر، إ        

  .األلفاظ وحسن الربط وقوة الديباجة مث هو بعد ال يقوهلا خالية من عاطفة صادقة

  
ورغم حماسن حممود غازان هذه وتعمريه .  أُرخ فيه ألحداث دخول املغول بغداد"احلوادث اجلامعة" على تأليف كتاب -  للمغولمستشاراً

املساجد، وتشيده مرصداً عظيماً للفلك يف تربيز إالّ أنه مل يبذل حماوالت جدية من أجل الصلح مع املماليك يف زمن الناصر حممد بن 
السلوك املقريزي، .[  جرت بينهما حروب سجال على امتالك الشام أسفرت عن انتصار باهر للمماليك، وقد)هـ٧٤١ت (قالوون 

وانظر . ٨/٧١النجوم الزاهرة ابن تغري بردي، : وانظر. ٤٢٩-١/٤٢٧) ١٩٣٤دار الكتب املصرية، : القاهرة (ملعرفة دول امللوك 
 . ٢٤٣ص ] م١٩٨٠ارف دار املع: القاهرة(عصر الدول واإلمارات : كذلك ضيف، شوقي

 : واليت مطلعها٢٨٦، قصيدة رقم ٢/٥٩٨انظر الديوان  )١(
  ) إنْ مل تشق مرائر وقلوب   سفهاً، إذا شقَّت عليك جيوب   (      

  .٣ ، قصيدة رقم ١/٥١الديوان  )٢(
ويف .  وهي أعلى القناةةع عاليمج: والعوايل. وسائلي، وهو خطاب حملبوبته أو ناقته، وهو تقليد القدماء.. واستشهدي.. ويف رواية سلي )٣(

  .صرف اخلطاب للمذكر التفاتة ذكية على ما ذهب إليه حمقق الديوان، وهواختيارنا ملا يقتضيه موقف احلماسة والثأر
م يف قصيدته ١٩٦٨ سنة ىفاملتو) بشارة اخلوري(وكان هلذه القصيدة صدى يف الشعر العريب املعاصر، ومن ذلك قصيدة األخطل الصغري )٤(

 ـاـسائل العلياء عنا والزمانا        هل خفرنا ذمةً مذ عرفان       :    شهورةامل
  اـمل تزل جتري سعرياً يف دمان    املروءات اليت عاشت بنا                                                 
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ين احللِّيالد يفات صيقتة:أرحامد صادق قنييب                                                             دراسة وصفي  
 

 ١١٦

وحسبنا أن نشري إىل بيتني مشهورين صار ثانيهما علَماً موحداً ألعالم األقطار العربيـة يف عـصرنا               
  :الراهن

  )أن نبتدي باألذى من ليس يؤذينا    القُنا شرفاًإنا لَقَوم أَبت أخ( 
  ) خضر  مرابعنا ، حمر مواضـينا           بيض صنائعنا، سود  وقائعنا(

أعماهلم بيضاء تدل على كرم عنصرهم، : ومن صفام ومزاياهم... فهم ال يبدأون بالشر شهامة وجندة  
وهذا اللحن الذي   ... وسيوفهم تقطر بدماء املعتدين   ووقائعم شديدة، وربوعهم وحقوهلم خصبة خضراء،       

أنشده احللّي يشهد له بقوة العارضة، والتمكن من أساليب البيان، وهو بعيد عن التكلف على الرغم مـن                  
  .وجود الصنعة

، وال  )اململوكيالعصر  (وهذه القصيدة وأمثاهلا من شعر احللّي، هي بقايا الفصاح من الشعر العريب يف               
 ممن أبقوا علـى     ا، وغريمه )هـ٧٦٨ت(، وابن نباتة املصري     ) هـ٦٩٧ت(اهلا عند البوصريي    نعدم أمث 

 على  )١()عصور الضعف األديب  (رسوم العربية وحروفها، وهم بآثارهم يدفعون مة وصم هذه القرون بـ            
  . التعميم

انكب على حفظ أشعار    منذ نعومة أظفاره أحس صفي الدين احللّي يف نفسه ميالً شديداً إىل الشعر، ف             
، وقد ساعدته ذاكرته املتوقِّدة على احلفظ والنظم        اجلاهليني واإلسالميني والعباسيني، وتعلَّم علومه وفنونه       

وهو بالتأكيد ال يشمل مجيـع      _  حياته بنفسه  )٢(مقدمة ديوانه الذي مجعه يف أُخريات     يقول يف   ... والتقليد
ت (هـ بإشارة من عالء الدين بن األثري      ٧٢٣ء فريضة احلج سنة     مجعه يف مصر بعد عودته من أدا      _ شعره
فإين كنت قبل أن : " يقول احللِّي. )هـ٧٤٢ت ( رئيس وزراء السلطان الناصر حممد بن قالوون)هـ٧٣٥

أشب عن الطوق، وأعلَم ما دواعي الشوق، لَهِجاً بالشعر نظماً وحفظاً، متقناً علومه معىن ولفظاً وآمقـاً                 
إن صفي الدين تعاىن    : " وإتقانه علومه يقول ابن حجر العسقالين      إقتداره يف الفن   وعن   )٣(".ريضبسبك الق 

  )٤(. "صناعة األدب فَمهر يف فنون الشعر كلها، وتعلم املعاين والبيان وصنف فيها

                                                 
؛ فقد ناقش ٢٣-١١ص) م١٩٨٩-١ر املعاصر، طدار الفك: بريوت(، )العصر اململوكي(تاريخ األدب العريب :  انظر باشا، عمر موسى )١(

 .الباحث برصانة دفع التهم عن هذا العصر، وإين أتبىن ما يذهب إليه
جتدر اإلشارة هنا أنه ليس يف الديوان املطبوع أية إشارة تدل على أنه قال شعراً بعد رثائه لعماد الدين ناصر بن حممد الدلقندي، نقيب  )٢(

، ونستنتج مما تقدم من استقراء أرقام التواريخ، أن مجع الديوان يف ]٣٨٢ديوان طبعة صادر، ص ال[ م ١٣٤٥/هـ٧٤٦األشراف سنة 
 .هـ، كان اإلصدار األول على حد تعبرينا املعاصر، مث نقح باإلضافة واحلذف خالل ربع القرن التالية حىت وفاة الشاعر٧٢٣مصر سنة 

درس سرية الرجل من ) علوش(ومن املعلوم أن . ٧٠ص ) م١٩٥٩املعارف، : دبغدا (صفي الدين احللِّي: علوش، جواد أمحد: وانظر
  ]. من جامعة القاهرة١٩٥٣ونال علوش على حبثه هذا درجة املاجستري عام . [ شعره، وكان جلّ اعتماده على الديوان

  .٣١ص) حتقيق حممد إبراهيم حور(الديوان  )٣(
  .٢/٤٧٩) ١٩٦٦مطبعة املدين، : القاهرة( ، حتقيق حممد سيد جاد احلقئة الثامنة الدرر الكامنة يف أعيان امل:ابن حجر، العسقالين )٤(
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١١٧

ومل يكن حب الشعر حفظاً ونظماً وتعلماً هو دأب الصفي فحسب ، وإمنا كان له ميل آخر يف ميدان                   
شريف إذ شب صفي الدين على حب الفروسية واملروءة، فكان دأبه سرج احلصان وإتقان عمل السيف،                
فنشأ فارساً مقاتالً، وفىت حمارباً خيوض مع قبيلته غمار احلروب واملعارك بالسيف واللسان، على ما سـبق                 

  . بيانه
  

   :مغادرته وطنه واتصالُه بالدولة اُألرتقية
لشاعر قد ملَّت تلك احلروب العبثية بني قبائل العرب املتجـاورة، بينمـا األعـداء               ويبدو أن نفس ا   

اخلارجيون يتحينون الفُرص للوثوب على اجلميع،ورمبا أدرك الشاعر أن حياته يف وطنه تتعرض للخطـر،               
  .بعدما رجحت كفةُ القتال إىل جانب اخلصوم

عمـره آنـذاك    -اً مرجتالً لشاعر يف ريعان الشباب       مل يكن قرار مغادرة صفي الدين احللّي ملوطنه قرار        
وتاجر يـضع يف اعتبـاره األول اجلـدوى         .. ، شاعر مفعم بالطموح واألماين الواعدة     -الثانية والعشرون 

ولكنه ما يزال يتغنـى جبماليـة   ) احللة( ارحتل عن .. االقتصادية وعائدات الصفقة املادية ملا هو مقبل عليه       
فاحللّة كأا جنة، ولكن يعيبها ما عليه حـال  ... البادية، وغُدران مياه دجلة الطافحةاملكان اجلامع ألهواء   

  )١(: من يسكنها من شياطني اإلنس الطغاة ، يقول
  بـونُفإنه يف انقضاِء  العمرِ  مغ    مقْلَته الفيحــاَءمن مل تر احللَّةَ

 أرضمعتاألهواِء قد ج والنـون  ا سائر بفيها الض عكما جتم  
  والورق صادحةٌ، والظل موضون  فالغدر طافحةٌ، والريح  نافـحة،
  ـنـكأنها جنة فيها  شياطيـ  ما شانها غري بغي اجلاهلني بـها

التجارة  تعانى" ويظهر أن يف نفس الشاعر ميالً إىل الترحل والسفر ، كما سبق بيانه، وعن ابن حجر                 
  .)٢("حل إىل الشام ومصر وماردين وغريها مث يرجع إىل بالدهكان يرف

ملاذا اختار الشاعر ماردين دار إقامة دائمة له بعد أن اضطر إىل مغـادرة              :  يتساَءل الباحث حممد حور   

                                                 
: املوضون. احلمامة: مجع ورقاء: الورق. احلوت: النون. حيوان من الزحافات ذنبه كثري العقد، ال يرد املاء: الضب . ١/٤٦٣الديوان  )١(

األبيات ( ، ويف الدالية ) ١٥ و ١٣األبيات ( ثال يف حرف األلـــف ومنها على سبيل امل. وانـظر أمثاهلا يف األرتقيات. منضد
الديوان، (وتعرف حبلة بابل ) بالكسر مث التشديد(واحللَّة ). ١١و ٩ -١األبيات ( ، وامليمية )٧_٥األبيات ( ، ويف الذالية ) ٧و٥

يق البصرة، عقد املعارضون حلكم صدام كم إىل اجلنوب على طر١١٣، وهي اليوم مدينة عامرة تبعد عن بغداد )١٤٠صادر، ص
عقب اجتياح األمريكان العراق وسقوط ) بول برمير(الذي نظّمه احلاكم املدين األمريكي ] العراقي األول كما سموه[حسني املؤمتر 

  .م٩/٤/٢٠٠٣بغداد يف 
  .٢/٤٧٩الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة،  : العسقالين) ٢(
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ين احللِّيالد يفات صيقتة:أرحامد صادق قنييب                                                             دراسة وصفي  
 

 ١١٨

  ..دياره يف احللِّة ؟ وملاذا مل يلجأ إىل عشرية أخرى من بطون طـيء ؟ 
من واالستقرار يف عهد السلطان امللك املنصور ، وهـذا مناسـب    لعلّ السبب هو توطد األ    : " وجييب

لرواج التجارة للشاعر التاجر من ناحية، مث للروابط املذهبية بني احللّة وماردين، فهم شيعة منذ عهد األمراء        
  )٣(." املزيديني

بد، والكلبيـون،   بنو عقيل، وبنو عا   : وقبيلةُ بين مزيد، هذه ، حاهلا حال القبائل العربية يف ذلك العصر           
  .وغريهم.. وبنو اجلراح 

ولقد عاشت هذه القبائل البدوية على أطراف املناطق الزراعية، ويف الصحراء، وتروي كتب التـاريخ               
واألخبار كثرياً من أخبارهم الدالة على تذبذم بني مراكز النفوذ حوهلم، وأم كانوا يناصرون من جيـزل    

ك ما يرويه ابن تغري بردي عن بين مزيد مثالً، وأا إمارة احترفت الغـارة               ومن مثل ذل   . )١ (هلم العطايا 
وكان أمريها شر أهل بيته يرتكب      " ني  يومل تترد يف حمالفة الصليب    . والنهب خالل فترات االضطراب والفنت    

وأما .. )٢(."وأبطل احلج وأباح الفروج يف رمضان. الكبائر ويفعل العظائم ولقي منه املسلمون شروراً كثرية  
أمراء احلجاز فكانوا يتلونون بني العباسيني والفاطميني ، وكانوا يقتلون احلجاج ويأخذون أمواهلم وخاصة              

   .)٣ (أمري مكة حممد بن أيب هاشم
هلذه األسباب مل يتوجه صفي الدين احللِّي إىل أي من تلك القبائل؛ وإمنا فكر يف آل أرتق ملا ظن مبـا                     

له من األمان على جتارته، وأنَّ بإمكانه أن يوظِّف فنه الشعري وقدراته اإلبداعية لتحقيق ما               ميكن أن يتوفر    
،ولما بات مقرراً أنَّ األراتقة استقطبوا أدباء وعلماء زمام وأجزلوا هلم العطاء، بـل خصـصوا          يصبو إليه 

 يف عتاب أحد نـواب امللـك   ونلمح ذلك من قصيدة قاهلا صفي الدين احللِّي ... )٤(لبعضهم رواتب دائمة  
  :)٥(انقطع له باخلزانة مباردين، ومنها) جراية/راتب(الصاحل على مالٍ 

  وجوز وسع صدرِك ضيق صـدري  فَلم عودتين غَري اعتيـــــــادي
  فال خيفى علــى موالي عـذري  فإنْ أك قد أسأت لك التقاضــــي

                                                 
  .٢٩ ص،، صفي الدينحور) ٣(
 وما ٣٦٢ص ) ١٩٨٠دار دمشق، : دمشق  (أمراء العرب بالشام والعراق حىت أواخر القرن اخلامس اهلجريموقف : انظر بيطار، أمينة) ١(

  . بعدها
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب املصرية  ( النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي األتابكي ، مجال الدين يوسف) ٢(

  .٢٥٦، ص ٥ج) ، املؤسسة العامة للتأليف والنشر)١٩٣٠(
 حتقيق حممد زيادة ومجال إغاثة األمة بكشف الغمة،: املقريزي، تقي الدين أمحد بن علي. ٥/١٤٠، النجوم الزاهرة  ابن تغري بردي) ٣(

  . وما بعدها١٢٣ ، ٨٣ ، ٨٢   ٨١ ، ٥٥ ، ٥٤ص ) ١٩٥٧، ٢جلنة التأليف والترمجة والنشر، ط : القاهرة( الشيال 
  ).٥١٠-٥٠١النشاط الثقايف؛ ص(عقد فصالً بعنوان .. اإلمارات اُألرتقية: انظر خليل، عماد الدين) ٤(
  .٥٦١-٥٦٠ الديوان، صادر، ص)٥(
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   عمريولست أُضيع  بالتقـــتري  بأين ال يفي باخلَرجِ كَسبــــــي
  وال أنا كاسب ماالً  بشعـــري  ومل أك باذالً للناسِ وجهــــــي
  وأُخرِج كلَّ يـــومٍ كَسب شهر  فأكسب كلَّ شهرٍ خرج يـــــومٍ
  كؤوس الراحِ يف أيــــام فطري  فكيف، وقد تولت نقص كيســــي

امللـك  ) األرتقيـة ( متصالً مبلك الدولـة      )ماردين( مسقط رأسـه ميمماً وجهه شطر      وهكذا غادر   
، الذي أكرم وفادته، وأحسن معاملته، وعرف له مكانته فقربه إليه نجيا، وجعل منه مسرياً وندمياً، )١(املنصور

وخصه بقـصائد    امللك عليه    ومشاوراً نصوحاً حصيفاً، فأحسن النصح وأخلص الود، معترفاً بأفضال هذا         
وحيكي الشاعر بنفسه قصة خروجه من بلده وقدومه على امللك املنصور يف مقدمة ديوانه إذ       . )٢(وقفها عليه 

مث جرت بالعراق حروب ومحن ، أوجبت بعدي عن عريين، وهجر أهلي وقريين، بعد أن تكَملَ :[ )٣(يقول
فَحططت رِحايل بفناء امللوك بين … وحدت به الركبان يف األسفاريل من األشعار ما سبقين إىل األمصار ،    

 ، آل أُرتـق     )٤(امللوك، كهف الغين والصعلوك، فخر امللوك األواخر واألوائل ، ملوك ديار بكر بن وائـل              
اريـة،  الزالت أيامهم بامسة الثغور ما سرت الريح اجل       . راتقي فَتق الدين، جابري كسر اإلسالم واملسلمني      

وقد صرح احللِّي يف شعره بفضل ]. وجرت الروح السارية، وتطاير ورق األشجار ، وتشاجر ورق األطيار         
وابنه امللك الصاحل، مشس الـدين،  ) امللك املظفر_ املنصور جنم الدين غازي الثاين ابن قرة أرسالن     (امللكني  

  :فقال واصفاً حسن استقباهلما وإنعامهما عليه
ـُــ   )٥(هنَّ قيود اآلملِ السانـــــح  ـم أَنعمــفَقَيدتين عنده

  مكارِم املنـــصور والصالــح   ووكَّلَْت فكري مبـــدحي لَهم 

                                                 
يباً من عشرين سنة، وافته املنصور جنم الدين غازي الثاين، ابن امللك املُظَّفر، كان شيخاً مهيباً، كامل اخللْقَة بديناً مسيناً، مكث يف املُلك قر )١(

 البداية والنهاية: ابن كثري، عماد الدين امساعيل: انظر[هـ، ودفن مبدرسته حتـت القلعة، وكان قد بلغ فوق السبعني ٧١٢املنية يف سنة 
  ].١٤/٦٧) هـ١٣٥٩مطبعة السعادة، : القاهرة( 

 .يوانامللحق بالد) درر النحور يف امتداح امللك املنصور(إشارة إىل كتاب  )٢(
  .٣٤-٣٣انظر مقدمة الديوان، ص  )٣(
 ومعجم ما استعجم  ٢/٤٩٤ معجم البلدان[ بالد واسعة حدها ما غَرب من دجلة إىل بالد اجلبل املطِّل على نصيبني : ديار بكر )٤(

  . وانظر اهلامش التايل.من مدن شرقي تركيا يسكنها األكراد] اليوم) [وديار بكر] (٢/٥٦٨
احلمامة الضارب : الواحدة ورقاء): بضم الواو وسكون الواو( الورق . الزائرة ليالً، من سري يسري:  الساريةالروح. ٣٤الديوان، ص )٥(

إن قيود : جاد ومسح، وأراد بذلك: من سنح اخلاطر بكذا: السانح. أعوان الرجل الذين يأملهم: اآلمل ، مجع األملة. لوا إىل اخلُضرة
فقد وجدا يف ) قرة أرسالن(من حنو ) األعالم(وخبصوص كتابة . حهم هي إنعامهم وهبام اليت قيدتينهؤالء الكرام األعوان الذين أمد

فضالً عن . يف عصر استفحل فيه اللحن. ، ولعلَّ مرد ذلك حتريف اخلطاطني من املستعربني]قرا[ معظم املصادر ترسم باأللف القائمة كذا 
  .ستشرقنيأنَّ معظم مراجع هذه الفترة مترجم عن امل

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

http://www.pdffactory.com


ين احللِّيالد يفات صيقتة:أرحامد صادق قنييب                                                             دراسة وصفي  
 

 ١٢٠

  
  اُألرتقيات احملبوكات

 وقـت   ندمياً مقرباً من ملوكهم وأُمرائهم    ) اُألرتقيني( عاش صفي الدين قرابة نصف قرن يف كنف         
؛ مقيماً قرم أو معهم يف ماردين وجمالسهم فيها، أو مسافراً مستأذناً بني بغداد ومحـاة ودمـشق                  مالسل

وكان ذا مكانة يف حتريضهم على القتال والذود عن البالد؛ فحقق دور املثري حلماسـة   .. واحلجاز والقاهرة 
 قوله يستحثُّ امللك املنـصور      على حنو .  كما كان يثري احلماسة واحلمية بني أفراد عشريته        ،اجلنود بشعره 

  )١(:غازي بن أرتق للتشمري على قتال األعداء املعتصمني يف قلعة أربيل سنة اثنتني وسبعمائة؛ فيقول

  هز احلُسام ساعةَ اجتذابِـه  قُم غري مأمورٍ ولكن مثلـمــا
دــمواعت داةالع ال تبقِ أحزاب  يف أحزابـه  النيب دمتما اع  

  هـتقلع أُس الطَّود من  تراب  ــعةـفارمِ ذُرى قلعتهم بقلـ
لــــه الدهر رذعتكاً يليا م  يف  رَِكابـه األيام  مدختو  

  ولَم أَحلْ يف القولِ عن آدابِه  اَءةًـمل يك حتريضي لكُم إسـ

يف امتداح امللـك     درر النحور (اص به مساه    ولشدة إعجابه بامللك املنصور فقد خصه بديوان شعر خ        
، وهي تـسع وعـشرون      )احملبوكات( و   )اُألرتقيات(وقد عرفت قصائد هذا الديوان باسم       . )٢()املنصور

قصيدة على عدد حروف اهلجاء العريب، وكل قصيدة منها تتألف من تسعة وعشرين بيتاً، ويبدأ أول كـل        
للقصيدة، فحرف اهلمزة قافيته اهلمزة ، وأول كل بيت يبدأ بكلمة بيت من أبيات كل قصيدة حبرف الروي 

  : على النحوالتايل أوهلا حرف اهلمزة

  اِءـوأَتتك حتت  مدارِع الظَّلم  اِءــأبت الوِصالَ مخافَةَ الرقَبـ)١(
  داءـوكذا الدواُء يكونُ بعد ال  أصفتك من بعد الصدود مـودةً) ٢(
  ا، فقَضت على األحياءضنت  أحيت  بزورتها النفوس ، وطاملا) ٣(

.............................  ............................  

                                                 
  ).يف الفخريات واحلماسيات والتحريض على الرياسة والثأر(  وانظر يف ديوانه باب ١٢٢ و ١/١٢١الديوان  )١(
م، ١٩٥٦عام ) النجف(بديوان صفي الدين احللّي يف كلٍّ من طبعات )  امللك املنصورامتداحدرر النحور يف (أُحلق هذا الديوان باسم ) ٢(

 امللك مدائحدرر النحور يف (كذلك أحلقه حممد حور حمقق الديوان األم ولكن مع تعديل كالتايل و. ١٩٩٠عام )  بريوت-صادر(و
  .    املنصور ومل يقدم له بدراسة وحتليل
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  :)٣(وخيتتمها بقوله. وهكذا حىت اية األبيات التسعة والعشرين كلها
  حىت أتتين باليد البــيضاء  الـيبـأقَبلت حنوك يف سواد مط) ٢٨(
  لة اإلسراءـفكأنَّ يومي  لي  أرقى إىل رب الندى عرش الرجا) ٢٩(

وأول من جاء بشيء من ذلك أبو بكـر         ) :  " حمبوك الطرفني (وهذا اللون من النظم يسمى بِـ       
، وقد نظم قطعاً مربعة على عدد احلروف مل يلتزم فيها حبراً واحداً، وأوهلـا     )هـ٣٢١ت  (حممد بن دريد    
    :ة، ومطلعهاحرف اهلمز

  من ذا يلَذُّ مع السقام بقــاَء  أَبقيت يل سقَماً ميــازج عربيت
ولكنه جعل أبيات   وجاء بعد ابن دريد، أبو احلسن علي بن حممد األندلسي الربزي فنسج على منواله،            

  .)١("ولذلك تعرف منظومته بالقصائد املعشرة. كلّ قطعة عشرة
صاحب األرتقيات ،ولعلَّ أمجل وصف هلا ، ما جاء على لسان ) اعرناش(وتالمها صفي الدين احللي

هـ، أي بعد عشر سنني مـن       ٧١١الشاعر يف قصيدته اليت ميدح فيها امللك املنصور، غازي بن أرتق سنة             
  )٢(:، يقولرتقياتصنع اُأل

  قِـدر ضت ا من أحبرٍ عمـ  اــأُهدي قالئد أشعارٍ فرائدهـ
  م ترقِـوى علياك لمدائحاً يف س  نظمتها فيك ديواناً أزف بـــه
  قِـومثلُها عدد األبيات  يف النس  تسع وعشرون إن عدت قصائدها

  حىت لَزِمت  أواليها ، فلم  تعـقِ  ـرِهاـمل اقتنع بالقوايف يف أواخـ
  قبلي ، وال  أخذوا يف مثلها سبقي   العربِ  غايتهاما أدركَت فُصحاُء

  قِـقوم ، فأوقَفَتهم  يف أولِ الطَّلَ  جرت لتركض يف ميدان   حومتها
. مكثت يف نظمها تسعني يوماً، ممسكاً كأين نذرت للرمحن صوماً         :".. ويقول يف مقدمة الديوان   

        حها عقداً يف جيد الزمان، نافثةً يف عقد سر البيان، نظمت  قةً  يل عند الـدعوى، وصـدقةً         وجعلتها مصد
أقدمها بـني يدي النجوى، هديةً إىل من هدى األنام، بنور وجهه، همام قصرت مهم األيـام أن تـأيت                   

وأول ما يتبادل لنا عند القراءة األوىل لُألرتقيات أنَّ كلَّ ما جيري من أحداثها وأُناسها حمـض                 . )٣("بشبهه
وال خيفى أنَّ دراستنا معنية بتقومي هذا       . ه لتكوين معامل بني املادح واملمدوح     خيال، وأا جتريد ميكن تصور    

                                                 
ني والرقم على مي. مسا، وارتفع: أرقى؛ من رقى. هي الليلة اليت يطلع القمر فيها عند الصبح، وسائرها مظلم: ، ليلة درعاء٣/١٤٤٩الديوان ) ٣(

  .وسيتبع ذلك فيما بعد. البيت إشارة إىل موقعه يف األرتقية
  .١٨٤، ١٨٣ص) ١٩٨٢الرياض، دار العلوم،  ( معجم البالغة العربية: طبانة، بدوي )١(
   ." درر النحور يف مدائح امللك املنصور" والديوان يف البيت الثاين مقصود به. ١٠٩) صادر(الديوان) ٢(
.نية بتقومي هذا التعميم سلباً أو إجياباًوال خيفى أن دراستنا مع) ٣( 
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 .التعميم سلباً أو إجياباً على حنو ما هو آت
دامت صلة احللّي بامللـك املنصور غازي بن أرتق مدة اثنيت عشرة سنة، واستمرت بابنه امللك الصاحل                

 األول بست عشرة مدحية باإلضافة لقصائد       ، أي ما جمموعه تسع ومخسون سنة، مدح       )هـ٧٤٩-٧١٢(
أي أن . أما الثاين فقال فيه حنواً من أربع وأربعني مدحية من قصائد ومقطعـات وموشـحات          . اُألرتقيات

قصائد املدح يف آل أرتق بلغ ستني قصيدة عدا عن مدائح ومراث لعدد من األمـراء األرتقـيني، وهـذه                 
حتت عنـوان يف التحريض على الرياسة والفتوح وأخذ الثأر ) يـوانالد( القصائد تقع يف الفصل الثاين من 

يف املدح والثناء   ( ويف الباب الثاين    ). ٤١ إىل   ٣٣وأرقام القصائد من     ( ١٣٦ إىل   ١١٥اجلزء األول، ص  ( 
، )٥٩_٥٥(، وأرقامها)الناصريات: ( أوهلا) والشكر يف مدح السالطني الثالثة املذكورين يف خطبة الديوان

. ٣٢٥-١٨٩ -، ص)١٠٧-٦٠(وأرقامها ) املنصوريات( والقسم الثاين حتت عنوان     . ١٨٨_١٧١ -ص
  . ٤٠٥-٣٢٧،ص )١٥٢-١٠٥(وأرقامها) الشكر والنعم(ويف 

ويف الديوان أيضاً مدائح ومراث لعدد من األمراء اُألرتقيني فضالً عن مدائحه األخرى يف معاصـريه            
هـذا  . لَّةريهم من أعالم العصر، وأخواله وأعمامه يف احل       وغ... من ملوك العصر يف مصر وحلب، ومحاة      

فضالً عن ست قصائد وسبع مقطوعات يف باب املدائح النبوية، يضاف إليها قصيدته البديعية اليت مجع فيها               
"  )١(:وقد نوه ذا اللون من املديح يف مقدمة ديوانه، فقال           . فنون البديع ومدح النيب عليه الصالة والسالم      

مثَّ إذا عن يل معىن ال يليق إالّ . يف مدح النيب واآلل] املرجع[أتصدى من املديح إالّ لما أعده زاداً للمآل     وال  
ح عزوتـه إىل اقتـراح خلعـاء        دوما ال يسوغ إالّ يف اهلجاء والقَ      . بالثّناء واملدح نظمته يف كُرباء أنسايب     

ومطلق .  املسألة يف ذلك طول حيايتبصوها أنا ن. لعجزي منهمالئالّ يظن قوم أن فراري منهما . أصحايب
  :عرضي لمن حتققَّه مين بعد وفايت 

  سوى معشري إذا كان جمدي منهم      وأَعرضت عن مدحِ األنام ترفُّعاً
  )٢(]فالنسيب املُقَدم :  إذا كان مدح   [    وقلت لقولِ ابن احلسني موارياً

ا حتققنا يف هذه املسألة؛ فإننا نلحظ أن فن املديح كان أبرز أغراضه الشعرية، وأوسعها امتداداً               ولكننا إذ 
: قارب النصف، ولنا عود لتفصيل هذه املسألة، ولكننا نسارع إىل القول          فقد  رأسياً وأفقياً، وبلغة اإلحصاء     

هلم من  حضور يف زمنه، ومل ميـدح       رغم ما كان    بإنه مل ميدح أحداً من ملوك املغول والتتار وسالطينهم،          
أحداً من أمراء األعراب الذين كانوا حيترفون الغارة والسلب على ما سبق بيانه، وإن مدحه يغلب عليـه                   

                                                 
  .٣٣مقدمة الديوان، ص  )١(
  أكلُّ فصيحٍ قَالَ شعراً متيم؟     إذا كان مدح فالنسيب املقدم :  يشري إىل قول املتنيب )٢(

  . ٢٣٥، ص )٢٠٠٣، طبعة دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل ديوان املتنيب        ( 
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 ١٢٣

ت (الشكر والثناء والتهنئة وخاصة يف مدائحة األربع للملك الناصر حممـد بـن قـالوون، أيب الفـتح                   
  .لتتار وخلفائهم، واملنشآت العمرانية الباقية، صاحب املواقف اجلهادية املعروفة مع ا)هـ٧٤١

ومهما حاول هو أن يصطنع الترفع عن التكسب بشعره فإن التتبع املستقصي يكشف عن أنـه كـان                  
 نصف قرن يف بالط األراتقة، ويعترف بأم أوليـاء  والمتكسباً بالشعر، حمترفاً صنعته، وأنه كان موظفاً ط      

أرسل إليه صفي الدين احللِّي . هـ ٧٢٣صل امللك الصاحل إىل احلجاز نعمته اليت تستوجب الشكر؛فعندما و
   )٣(:من مصر قصيدة تصور فيها حاله من الترحال ومفهومه للمدح، فقال

  جود ابنِ أُرتق يف التــغرب موطين  ولكَم ألفت االغتراب فلـــم يزلْ
  ـيــكَرتُ الفقريِ، وطوق جيد املُغتن  ــامهــ املَلك الذي إنعـالصاحلُ

مع سأمــي له  ين بالـجودقْتأغر  فكيف لو قلت ،ـِين: رداً علي   أعطـ
  نِــطَوراً، وطوراً يف بــالد األرم  يعتادني بالشامِ  بِرك   واصـــالً
  ـيـوظَننت أنك بالنـوالِ أرحتنـ  أَتعبتين  بالشكرِ  أعجز  طاقتــي
  ـم يعلنِـال يشكُر النعـماَء من لـ  أخفَيت  بِرك يل ،  فأعلن منطقـي

كان احللي إذا ما تأخر عن ملوكه وأمرائه من بين أرتق يراسلهم ويعتذر هلم : " يقول الباحث حور
وف ومن املعر )١("وهو يستأذن منهم للسفر   . هـ٧٢٧ ومن دمشق عام     - مثالً -هـ  ٧٢٣من القاهرة عام    

  . لدينا أن أسفاره كانت كثرية فهو الشاعر التاجر على ما أسلفنا 
    لُ شعره من تكلُّفخوال ريب يف أنَّ هـذا      : " وحنن مع شوقي ضيف إذ يقول يف اُألرتقيات         . ومل ي

الصنيع ضرب من التكلف الشديد، ولذلك حني نقرأ قصائد هذا الديوان نشعر بأننا بإزاء لون من الـشعر                
وقريب من هذا الرأي ما يراه عمر موسى باشا يف وصف           . )٢("ي الذي يراد به إظهار املهارة اللغوية      التعليم

يستوعب املدح : "وهو املعاصر لشاعرنا صفي الدين احللّي إذ يقول) ٧٦٨ابن نباته املصري املتوىف (شاعرية 
ن يف معاشهم على رفـد  جلّ شعره، شأنه يف ذلك شأن معظم الشعراء يف كل مصر وعصر، ألم يعتمدو             

  )٣("املمدوحني وعطاياهم
وإلدراك القيمة الفنية والبالغية األدبية لألرتقيات يستحسن أن نستعرض بعض أبياا، مث نعقب بإلقاء      
الضوء عليها من حيث املعاين والعاطفة والقدرة البالغية والبديعية لنتبني مكانتها يف األدب العريب ولتفـرد                

                                                 
  .٢٤٩-٢٤٨صفي الدين احلِّلي، ص : أديب ميخائيل: ر وانظ.١٧٠ص ) صادر(الديوان  )٣(
  .٢٩صفي الدين، ص: حور، حممد )١(
  .٣٥٦، ص )١٩٨٦دار املعارف، : القاهرة ( عصر الدول واإلمارات: ضيف، شوقي )٢(
  .٢٤٢ابن نباته، ص : باشا، عمر موسى )٣(
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 ١٢٤

وحيسن أن نلفت إىل أننا سنـضطر       ) .هـ٩٢٢-هـ  ٦٤٨العصر اململوكي   ( صرهصاحبها عن شعراء ع   
أحياناً إىل اإلطالة يف االستشهاد، وذلك أنَّ انتزاع أبيات معينة مقطوعة عن سياقها قد ال يؤدي إىل سالمة                  

  )٤(.إصدار حكم سديد على الشاعر ومذهبه الشعري
أن الصفي هنا تأثر باملعري يف لزوم ما ال يلـزم،           ) ياتاُألرتق(وأول ما يلفت النظر يف هذه القصائد        

ورغم أنه مل يكن من شروط املعري يف لزومياته ابتداَء كل بيت من قصائد اللزوميات حبرف                . وكاد يقاربه 
 يدل على براعة احللي ومقدرتة وتبحـره يف اللغـة،           اً شديد اًالروي ذاته؛ فإننا نلحظ يف األرتقيات تصنيع      

  . من مظاهر موهبته القادرة على النظم بيسر وسهولة مهما كان شرط النظم صعباًاًهرومظ
وإذا بدا للوهلة األوىل أن هذا االلتزام سيجعل القصائد تتِسم باجلمود والتكرار؛ فإنه عمد إىل التنويع                

بنية القصيدة األرتقيـة    يف مطالع اُألرتقيات مع اإلطالة نسبياً،إذ تطغى يف طوهلا على األغراض األخرى يف              
ولكنه أغناها باحلركة املفعمـة بالـصور       . املشتملة يف العادة وصف الرحلة، وتعدد مناقب امللك املنصور        
أو اإلفاضـة يف التحـدث عـن اخلمـرة     . واحملسنات البديعية، وغلبة وصف احلبيب طيفاً ونسيباً وتغزالً     

مـن  %) ٤٤،٨(بيتاً، ونسبتها  ) ٣٧٧(فقد بلغت   . وألجل ذلك قدمناها يف العرض والدراسة     .. وجمالسها
   .بيتاً) ٨٤١(أصل 

  
  االفتتاح بالغزل والنسيب: أوالً

  )١(]:الكامل) [اهلمزية(القصيدة األوىل   
  وأتتك حتـــت مدارعِ الظّلماِء   أبت الوصالَ مخافَةَ الرقبـــاِء١

........................ .....  ............................  
  فكأنَّ يومي لَيـــلَةُ اإلسـراء  أرقى إىل رب الندى عرش الرجا٢٩

  )٢( ]:الكامل[حرف الثاء : القصيدة الرابعة 
  ويدي بِحبل وِصالكم تتشــبثُ  ثقيت بغيـــر هواكُم ال تحدثُ) ١(
  داٌء به تبـلى العظام  وتشــعثُ    فإنـــهثَقُلَ اهلوى وإن استلذَّ) ٥(

.............................. ..............................  

                                                 
  .١٩٤،ص  الشعر العريب بني اجلمود والتطور: انظر ، الكفراوي، حممد عبد العزيز )٤(

 وسنجتزىء ببعض األبيات من مقدمات وخواتيم .، سبق االستشهاد ا يف البحث حتت عنوان اُألرتقيات احملبوكات٣/١٤٤٩لديوان ا )١(
  .اُألرتقيات

  .تتمسك: تتشبث. ٥٩١،ص)١٩٩٧طبعة بريوت، دار األرقم، ( واعتمدنا ) سواكُم ال تشبثُ:براوية (٣/١٤٥٨الديوان  )٢(
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 ١٢٥

  ميتاً، فعـندك  باملكارمِ تــبعثُ  ثقةٌ بأنَّ يد الردى، إن غادرت) ٢٨(
  )٣( ]:البسيط[حرف اجليم 

  فعطرت سائر األرجـــاِء باَألرجِ  هجِجاَءت لتنظُر ما أبقَت من  املُ) ١(
  يف ظُلمة الليل أغنانا عــن السرجِ جلَت علينا محياً لو جلته   لنـا) ٢(
  يويل اجلَميلَ ملا شجت فَؤاد شــجِ  مجيلةُ الوجه، لو أن اجلَـمالَ ا) ٣(
ـَتها) ٤(   حبارسٍ من نِبالِ الغنجِ والدعـــجِ  جوريةَ اخلَد حيمي ورد وجن
)٩(رامحـة  فينا غري اظُكـِجِولذّ  جارت حل   ةُ احلُب جـور الناظـر الغن

................................... ...................................  
)٢٨ (د سواك فىتقصومل ن ، جِ  جبنا البالدبر يستغنِ عن السحيــظَ بالد نم  
ـُلّ ال  جمعت فضالً، فال فرقْته أبــداً) ٢٩(   ناسِ كاهلَمـجِأنت الفَريد وج

  -٣/١٤٦٧ -الديوان]: الطويل[حرف اخلاء 
)١(بِ راسخريف الغ جمى والنخيالٌ سر  احلبيبِ فراســـخ أملَّ، ومن دون  
  مباِء حياة ال بدمعي رواضــــخ خف اَهللا، يا طَيف اخلَيالِ، فإــا)٤(

...................................... ....................................  
ـِده راوٍ، ويسطُر ناسخ  خلياً، يصاغُ املَدح فيــك قَالئداً) ٢٩(   وينشـــ

  -٣/١٤٧٠ الديوان -]: الكامل[حرف الدال 
ـَبابيت ال تخمـد؟  رِه ال تجمــددمع فرائد قط) ١(   أنــى، ونار ص

...............................  ...........................  
  أبداً حيلُّ بــك الزمــانُ ويعقُد  دس هامةَ العلياِء وابق مملَّكا) ٢٩(

  -٣/١٤٧٢- ]:الكامل[حرف الذال 
)١ (فأَسه هودالع ذَكَرالقذي ذي  ر الطرفـــغتري حديثكم ال يبغ بص  
  وجرى الذي قد كـان  منه تعوذي  ذُبلَت غصونُ  الود فيما بيننــا) ٧(

...............................  ...........................  
)٢٩ (بنعمــة وال برِحت داكع  ذَويت  ذبجدى مل تطُالّبِ الن عن رِفــد  

                                                 
مدينة يف إيران تشتهر بزراعة : جورية. يستضاء به قنديل الزيت: السرج، مفردها سراج. لرائحة الطيبةا: اَألرج. ٣/١٤٦١الديوان  )٣(

  ..اخلرز األسود: بجالس. الورد
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 ١٢٦

  -٣/١٤٧٥ الديوان - ]:البسيط[حرف الراء 
  وأَقْبلت يف الدجى تسعى على حذَرِ  رقَّت لنا حين هم الصبح بالســفَرِ) ١(
  وكان أخبلَ من تموز باملَطَــــرِ   راض اهلَوى قلبها القاسي ، فجاد لنا) ٢(

...............................  ...........................  
  ا، وطوراً أُهني النفس بالظـفرِ عنه   رجعت أَعتب نفسي يف تأخرِّها) ٢٩(

  
  ٣/١٤٧٨الديوان -]: اخلفيف[حرف الزاي 

  وهـو من أعنيِ العدى يف احترازِ  زار والصبح مؤذنٌ بالبِــرازِ) ١(
  شفَق الصبحِ فَوقَه كالطَّـــرازِ  زائر جاَء حتت جلباب ليـلٍ) ٢( 

...............................  ...........................  
)٢٩ (هجِدواالجيازِ  زِنْ مدحيي مبدحِ قومٍ ت طـسـَا يف الب   بك يزهـ

  -٣/١٤٩٦الديوان - ]:الكامل[حرف الظاء 

)١ (ر األحلـاظفوات سهام ترظَف  ــواظقلوبِنا بش ميمص تفرم  
...............................  ...........................  

  )١(بوالك قد فـازوا خبريِ أحاظ  ظَلِّلْ بظلّك، آمليك، فإَّم) ٢٨(
  -٣/١٤٩٩الديوان -]: الكامل[قافية العني 

)١ (عـَي   هب أم عذلوا، فمن ذا يسمع  عذْلُ العواذلِ يف هواك مـض
 )٥ (اً  ما لَــهبباهلجران ص إىل  عذَّبت حىت املَماتطَلّـعت  سواك   

...............................  ...........................  
  وعالً يذلُّ هلا الزمانُ  ويخضع  عش يف نعيمٍ ال ينـقَّلُ ظلُّـه) ٢٩(

  
  -٣/١٥٠٥الديوان -]:الكامل[حرف الفاء 

)١ (يـفاهل  والقدود  اللواحظ كفَت  هادُى السأغربطرفَي املَطروف   
ـّواحظ غــادة) ٣(   شغفَت بنهبِ فؤادي املَشغوف  يف كل يوم لل
  قد طاب فيه مربعي ومصيـفي  فَلَكم نعمت  بوصله يف  منـزلٍ) ٦(

...............................  ...........................  

                                                 
)١  (ظى: أحاظاحلظُّ واملكانة: مفردها احل.  
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 ١٢٧

  غوثُ الطريد وملجأُ امللهـوف  فخر امللوك، وجنُمها ، وهاللُها) ١٥(
  )٢(وصنيعه يف السلمِ بذلُ أُلوف  فشعاره يف احلربِ فلُّ مقانـبٍ) ٢٠(
  وأمنت يف مغنـاه كلَّ خموف  فُزنا به الفَوز العظيم من الروى) ٢٩(

  -٣/٨١٥٠ الديوان -]: الطويل[ حرف القاف 

  فَما أنا من يحيا إىل حني  نلتقي  قفي ودعينا قَبلَ وشك التفَــرقِ) ١(
  وشبت وما حلَّ البياض بمفْرِقي  قضيت وما أودى احلمام مبهـجيت) ٢(
  إذا كان فيه مثلُ غازي بنِ أُرتقِ  قبيح بنا ذَم الزمان، وإنْ جنــى) ٧(

...............................  ...........................  
  وجودك قيد باملكارم موثــقي  قَليلٌ إىل أرضِ العراق  تطلُّعـي) ٢٨(
)٢٩ (احلَوادثُ إذ رأت غناكمب ترلُّقي  قَصاألنام   تع من دون كـْبل   بح

  
  -٧٤٧، دار صادر ٣/١٥١١٣الديوان -]: البسيط[حرف الكاف 

)١ (أَســراك  تالَ، وفُكي قَيدكُفّي الق  يـناكياسِ عبالن لَـتما فع كفيك  
  )١(فمن ترى يف دمِ العـشاقِ أفتاك  كَلَّت  لحاظك مما قد فتكت بنــا ) ٢(
)٤ (ةناقـص نٍ  غريسح أوصاف لْتكَم  سناكمقـرون  حب كـنسلو أن ح  
ـَلْب يهواكشعري، ومل يد  كتمت حبك حىت قال فيك  فمــي) ٦(   رِ أنَّ الق

...............................  ...........................  
  حكَت عزائـمه أقطــاب أفالك  كُن كَيف شئت من األحوالِ يا ملكاً) ٢٧(
)٢٩ ( ـلٍكذاكتكفي كلَّ ذي أم ال زِلت  اكفت زمٍ منـكاخلُطـوبِ  بع فتك  

  
  -٣/١٥١٤الديوان -]: البسيط[حرف الالم 

ـَحـل) ١( ـْجِ، والك   حتـت السوابغِ تصمي مهجةَ البطَلِ  مل أدرِ أنَّ نِبالَ الغن
  أن الترحلَ  قد زمت له إبلـــي  ملياُء جادت لنا بالوصل، مـذ علمت) ٧(

...............................  ...........................  
  لِـما صاغَ قَبلك ترب املَدحِ  يف رج  مـيل أيها املَلك املنـصور فيك ف) ٢٧(

                                                 
   .ون املائة، جتتمع للغارةمجاعة من الفرسان واخليل د: واملقانب والقُنب، مفردها املقنب. الكسر والثلم: الفَلُّ) ٢(
  .وهو تعليل لضعفها طريف. بسبب فتكك: ومما قد فتكت. واللحاظ حتت العني، ويريد هنا العني. ضعفت: كلّت )١(
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 ١٢٨

  عنهم، وعضب لساين غري ذي فَلَلِ  لُهِيت عن مدحِ أهلِ العصرِ مرتفعاً) ٢٨(
  -٣/١٥٢٠الديوان -]: الطويل[حرف النون 

  ال يكــاد يبيـــنيبني هلا ما   نعم لقُلوبِ العاشقني عيـــونُ) ١(
...............................  ...........................  

ـَغناك حصأنٌ للعفَاة حصني  نعمت، وال زالت ربوعك جنةً) ٢٩(   فمـ
  -٣/١٥٢٢الديوان -]: املنسرح[حرف اهلاء 

  حملب ترعـاه؟  أنَّ عيـــونَ ا  راهـهل علم الطَّيف عند مسـ) ١  (
ـَريف ظُلماً وأحلـاه  هجعت كيما يزورين فأتـــى) ٣(      يعتب طـ
    فكُــلّهـا  بالثناِء أفــواه  هبت إىل مدحكم جوارِحنـا،) ٢٩(
  -٧٥٧، صادر ٣/١٥٢٥الديوان -]: الطويل[حرف الواو

  )٢(لتني يف اهلَوى رضوىوراضٍ ولو حم  ـوى ـوحقِّك إني قانع بالذي تهـ) ١(
  ألنَّ عناين حنو غريِك  ال يلـــوى  وهبتك روحي فاقض فيها وال تخف) ٢(
  وىــويل جوده محياً ويل ربعه مح    هــوحـسيب من األيامِ  أَني بِظلّ) ٢٩(

  -٣/١٥٢٨ الديوان -]: حاملنسر [ حرف الالم ألف

  إن أَنا حـاولــت عنكُم  بـدال  ال نِلْت من طيب وصلكُم أمالً) ١(
...............................  ...........................  

)٢٨ (اهلوى طَلَعت اللِ  قـد        ألجلِ ذا أجنُمالض ونــجم ،بــه 
  أفَال

*  *  *  
 استهل فيهـا    ).درر النحور يف مدائح امللك املنصور     (  قصيدة من ديوان   هذه مطالع مثاين عشرة   

من قصائد الديوان، تليها املطـالع      %) ٦٢،١(صفي الدين احللِّي بالغزل والنسيب، وهي تشكِّل ما نسبته          
، وتنفرد القصيدة امليمية بالتحدث عـن الـذكريات   %) ٣٤،٤٨(اخلمرية وعددها عشر قصائد ونسبتها    

  %). ٣،٤٥(نسبة والربيع ب
أبو حممـد   (ويذهب ابن قتيبة  . واملطالع الغزلية عادة قدمية يف الشعر العريب عرفناها منذ امرىء القيس          

 )١(هـ، إىل أنَّ الشعراء إمنا يستهلون قصائدهم بـالغزل والنـسيب            ٢٧٦املتوىف سنة   ) عبد اهللا بن مسلم   

                                                 
): هـ٤٨٧ت(البكري، عبد اهللا بن عبد العزيز " [بني املدينة وينبع على سبع مراحل من املدينة] سلسلة جبال[ ضخم  جبل":رضوى) ٢(

  .٦٥٥ص ) ١٩٤٩-١جلنة التأليف والترمجة والنشر، ط: القاهرة(  حتقيق مصطفى السقان أمساء البالد واملواضع،معجم ما استعجم م
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ينهن من صلة عاطفية، وأنه ال خيلو أحد من أنْ          إلذكاء روح احلنني، وإطراب السامعني حبديث النساء ملا ب        
 ألين أحلظ فيه صلة وثيقة بقصيدة املـدح  ةوأُثبت فيما يلي نص ابن قتيب     . ميت إليهن بسببٍ حالل أو حرام     

ومسعت  " )٢(:النمطية وهيكليتها اليت اكتسبت مع األيام حكم األعراف السائدة على تعاقب العصور، يقول
مث وصل ذلك بالنـسيب     ... يذكر أن مقَصد القصيد إمنا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن         بعض أهل األدب    
 إليه ألن التشبيب قريب من      )٣(وليستدعي به إصغاء األمساع     ... ليميِلَ حنوه القلوب  ... فشكا شدة الوجد    

، عقب بإجياب احلقـوق  ؛ فإذا علم أنه قد استوثق من اإلصغاء إليه واالستماع له...النفوس الئط بالقلوب 
فرحل يف شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر اهلجري وأنضاء الراحلة والبعري، فإذا علم أنه قـد                  
أوجب على صاحبه حق الرجاء، وقرر عنده ما ناله من املكاره يف املسري بدأ يف املديح فبعثه على املكافـأة               

ر ايد هو من سلك هذه األساليب وعدلَ بني هذه األقسام           فالشاع.. وهزه للسماح، وفضلَّه على األشباه    
  ".فلم جيعل واحداً منها أغلب على الشعر ومل يطلْ فيملَّ السامعني، ومل يقطع وبالنفوس ظمأ إىل املزيد

قيته ويف مطالعه الغزلية، يبدو شاعراً تقليدياً متأثراً مبذهب األوائل يف قصائدهم الغزلية، أليس مطلع أرت              
  : الكافية

كُفَّي القتالَ وفكَّي قيد أســراك  ناكيبالناسِ  ع ـَلَت   يكْفيك  ما فَع
  )١(:، حيث يقول)هـ٤٠٦ت (يذكرنا متاماً حبجازية الشريف الرضى 
لهعى يف مخـــائتر يا ظبيةَ البان  اليوم أنَّ القـلب  يرعاك هنِكيل  
   مرماكمن بالعراقِ لقد أبعـدت  سهم أصاب وراميِه بذى  سلَــمٍ
  ياقُرب ماكذَّبت عيـين عينـاك  وعد لعينيك عندي  ما وفْيت  بـه
  لوال الرقيب لقد بلَّغـتها  فـاك  عندي رسائل شوقٍ لست  أذكرها

  :وقافيته يف الالم ألف

  
وصف مجال املرأة وأخالقها، وترد ألفاظ الغزل والنسيب والتشبيب يف سياق تراديف، ولكن : والنسيب. اللهو مع النساء وحمادثتهن: الغزل )١(

  .٢/١٤٤] ١٩٨٨أمحد مطلوب، دار الشؤون الثـقافية، بغداد، ط، : م النقد العريب القدميمعج[ الغزل أعم يف هذا الباب 
  .٦٩-١/٦٨) ١٩٦٤دار الثقافة، : بريوت ( الشعر والشعراء: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم )٢(
زدوج يتناول الشاعر واملستمع كليهما، يكشف إن تأثري هذه املقدمات م: " .. للدكتور الكفراوي تعقيب لطيف يف هذا الباب، يقول  )٣(

عما يف تعليل ابن قتيبة من قصور، حيث يفهم منه أنَّ املتأثر هو السامع فقط، ومن أجله حيكت تلك املقدمات، ولكي نزيد األمر 
ستمع فقط أم يشاركه املغين أيتأثر ا اجلمهور امل. وضوحاً نضرب مثالً باملقدمات املوسيقية اليت تعزف بني يدي األغاين عند إنشادها

واملغنية ذلك الشعور؟ أكرب الظن أنَّ مجيع من شاهد احملافل الكربى يؤكد معىن اهتزاز املغنني واملغنيات الشديد لتلك املقدمات مثل 
: راوي، عبد العزيزلكف ا". [ون الغناء سنوأكرب الظن أم بدون تلك املقدمات قد ال حي. اجلمهور متاماً، بل أكثر وأعمق من اجلمهور

   ].٣٦ص ) ت.ضة مصر، د: القاهرة ( الشعر العريب بني اجلمود والتطور
 .٢/٢٢٠) ١٩٦١دار صادر ،: بريوت):(حممد بن احلسني املوسوي(ديوان الشريف الرضى ) ١(
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ـَدال  يب وصلكُم أمـالال نِلت من ط   إنْ أنا حـاولت عنــكُم ب
بال  ال كانَ يوماً يروم،  غـريكُـمـُبكم ج   قلب علــى فرط ح

  
  )٢(:، وقصيدته يف والّدة)هـ٤٦٢ت (تذكرنا بابن زيدون

  واألفق طَلْق ومرأى األرضِ قد راقا  إني ذَكَّرتك بالزهراِء مشتاقـــا
لنلولــــهلَّ إشفاقــــا  سيمِ اعتاللٌ يف أصائتيل فاع ه رقكأن  

ــتمرصلنا  ان امِ لذَّاتكاي،مواقــا  يرس ،رهالد امن نينا هلا ،حبِت  
ى ، يف  مجعنا بِكُمفَّى املُنالقـــا  لو كَانَ وامِ أخأكْرمِ األي نلَكانَ م  

بدو ملتزماً شكالً ومضموناً بكلِّ ما حدده ابن قتيبـة،          واملتتبع لقصيدة املدح األرتقية يلحظ أنَّ احللِّي ي       
غري أنه مل يعن يف األرتقيات بذكر املطالع الطليلة، وقد علّل ذلك ألنه أخذ مبذهب أيب نواس الـداعي إىل                    

وقد صرح بذلك يف أكثر مـن  . هجر املطالع الطليلة لشيوع مظاهر التمدن والتحضر يف األعصر العباسية           
  :حنومناسبة، من 

  والذِّكــر لالطالل والرسوم  فَدع حديثَ الزمنِ القديــــم
ــدمي   فإنْ تكن عــوين على  اهلمـوم  ــن الق ـــدث ع حــ

  )١(والندمي
  )٢(فيـها من األيامِ نســتقضي ضـع من ونى واجلُ املُـدام لَنـا  :وقوله

كنوز عا    املُلـك، وابقِ  لَنــاضيـــا ــاً إىل  راحــ راحـ
  نفْــضي

ـِح  منازِلُ مل أذكُر ا السقط  واللوى  )٣(:و   ومل يصبِين عنها الدخولُ فتوض
  فتسرح فيها العني، والصدر يشرح  ـاــومل أقرِ باملقراة طَريف مبثله

  :اليت مطلعها_ مثالً_ولو تأملنا إحدى القصائد، ولتكن اهلمزية 
 ) مدارعِ الظَّلماء  الوصالَ خمافةَ الرقباِءأبت حتت كوأتت(  

فقد استهلها بالنسيب، حيث إن حمبوبته قد أتته حتت جنح الظالم خوفاً من الرقباء، وأصفته خالص                

                                                 
 .١٣٩ص ) ١٩٧٨دار النهضة،:القاهرة(،حتقيق علي عبد العظيم ديوان ابن زيدون  )٢(
  .١٥٢٧و١٤٨٤و١٤٨١ و ١٤٦٤: وانظر يف األرتقيات. اخلمرة املعتقة: ، والقدمي هنا٢٤٦، ص ) رصاد( الديوان  )١( 
 واشرب على الورد من محراء كالورد          ال تبك هنداَ وال تطرب إىل دعد: واقرأ أليب نواس.١٤٩٠الديوان  )٢(
 مرىء القيس، ال حظ أمساء األماكن اليت وردت يف معلقة ا١٩٢، ص )صادر(الديوان ) ٣(
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ولكنها مل تدرِ وهي    .. مث تعاطى وإياها املُدام، وقد بثّ جنواه وشكواه هلا        ... مودا، فأحيت نفسه بزيارا   
إا جراحات النفـوس، وجراحـات      .. ه املثخن باجلراح، أن هناك جراحات نفسية أبلغ         تتفحص جسد 

  ..العيون
  أضعاف ما عاينت يف األعضـاء  أعجبت مما قد رأيت ويف احلشا) ١٠(
  أنْ ال أزالَ مزمـالً  بــدمائي  إنَّ الصوارم واللحاظ تعاهـدا) ١٢(

عدداً من مجلة عـدد أبيـات   ) ١٥(إىل ) ١٢(ني األرقام ب) األرتقيات(وتتراوح أبيات املقدمات يف     
وهذا مؤشر له دالالته علـى صـنعة   %) ٤٤،٨٢(بيتاً، وهو ما نسبته ) ٢٩(القصيدة األرتقية الثابتة على   

القصيدة املدحية األرتقية عند احللّي، ويف ضوء ما عرضنا من مناذج هلا نستطيع أن حندد هندسـة بنائهـا                   
مث يأيت وصف    *...ناة حمب أضناه الشوق، أو أجته اللذة، وهي أطول أجزاء املدحية          فاملقدمات تصور معا  

الرحلة املضنية إىل امللك املنصور، وهي رحلة فنية وإن كان قد ارتكز فيها على حقيقة مغادرته موطنـه يف               
  :غالباً يف منتصف القصيدة، على حنو) بيت التخلص(ويقع).. هـ٧٠٠(احللِّة سنة 

  ـاءـــكتنقلِ األفيـــمتنقالً   أبعدت عن أرضِ العراقِ  ركائيب) ١٥ (
  يــــوأروم باملنصور نصر لوائ  امعيــأرجو بقطعِ البيد قَطْع مط) ١٦(
  بوصوله، أخـــفاف نوقِ رجائي  أدركته، فجعلت ألثم، فَرحــةً) ١٧(

بيئات حوله واستجاباته هلا، مث يأيت املدح ومـا         وتتسع دائرة الرحلة بعد املقدمة وتتناول مشاهد من ال        
يسبقه من حديث قد يطول أحياناً حول معاناة احللِّي الذاتية حيث يشعر باألمن بعد اخلـوف، ودواعـي                  

عاصمة دولة األراتقة، وما يستوجب املدح والشكر للمنـصور املتحلـي بـالكرم             ) ماردين(نزوحه إىل   
-١٧(يقع يف الغالب بني األبيات) األرتقيات(ص، وهذا املقطع من   والشجاعة على حنو ما نطقت به النصو      

  :، على حنو) ٢٧
)١٩ (شريةً أنْ ال ختفإيلَّ م لياِء  أومتفإنك يف ذُرى الع ،روابش  
)٢٠ (خطفة مـارد ختاف ا يف القلعة  الشهب  أمبارديناءـوشها  
  وأكَفُّه نِعم على  الفُقَــراء  م عــلى أعدائهأسيافه نِقَ) ٢٥(

-٢٧( الدعاء يف غالبها، مث الشكر، مث املدح وتقع بني األبيات            ةمث تأيت خـواتيم األرتقيات متضـمن    

                                                 
 ة، ويعدون مطلع أُرتقية حرف القافقْبحتبعيدة عن املطالع املُس قاد مطالع احللِّيلَحة - مثالً–اعترب النمتابن حجة[ غاية يف املطالع املُس :

  : ، قال احلِّلي]٧اخلزانة
 .فما أنا من حييا إىل حني نلتقي  قفي ودعينا قبلَ وشك التفرق،
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  *فكأنَّ يومي ليلةُ اإلسراء   الرجا  أرقى إىل رب الندى عرش) ٢٩:  (؛ من حنو)٢٩
*  *  *  

  املطالع اخلمرية: ثانياً
على ما  %) ٣٤،٤٨(ية، وعددها عشرة مطالع ونسبتها إىل الديوان      تأيت املطالع اخلمرية يف املرتبة الثان     

أسلفنا، جاءت االفتتاحية فيها بذكر اخلمرة وأدواا، وأوصافها ، ومجاعة الشرب بدالً من ذكـر الـديار     
  : واألحبة واألطالل، وسار على ج أيب نواس ومدرسته، ومنها

  )١(:بذكر اخلمر، ووصفها؛ فيقول] البسيط [ ففي قافية الباء يفتتح قصيدته البائية 
  فَمزقَت حلَلَ الظّلماِء   باللَّهـــبِ  بدت لنا الراح يف تاجٍ مـن احلَببِ ) ١(
  أطفالَ در على  مهد  من الــذّهبِ  ـا ـبِكْر، إذا زوجت باملاء أولده) ٢(
  قبلَ السالف  سالف العلْـم واَألدبِ  هِمـتها برفاقٍ قد زهت بـباكَر) ٥( 
  )٢(ن الضربــكأنّ يف لفظه ضرباً م  زرـــبكلّ متشحٍ بالفَضلِ مؤتـ)٦(

...............................  ...........................  
 يف وهذا املطلع كما نراه إمنا هو صورة منقولة عن مطالع أيب نواس يف مخرياته، سـواء يف معانيـه أو                

صوره البيانية، فاخلمرة تظهر يف آنيتها كملكة يكللها تاج من فقاعات تفور لشدة قوا، وكان الوقـت                 
سحراً فأنارت هذه احلَبب ظلمة السحر بلوا الذهيب، فنتج عن امتزاجهما لون وشكل يتولد منهما، كما                

الذين هم كـالنجوم يف العلـوم واآلداب   وأنه قد بدأ شرا صباحاً مع رفاقه      . الزوجنييتولد األطفال من    
متاماً بكل ما فيها، فالصفي هنا مقَلِّد أليب نواس يكاد يغري على معانيه وصوره إغارة               ) نواسية(وهذه املعاين   

  )١(.واضحة
 )٢(:افتتح الصفي قصيدته بذكر الزمان تائباً قائالً] الكامل [ ويف قافية التاء 

)١ (اتمانُ من الذنوب فَوالز لذيـــذَ العيشِ  تاب واغَنمقبلَ فوات   

                                                 
 ).ش،ط،ق،ل،ه،ال،ي: (والشكر قصائد حروف). أ،ب،ج،خ،د،ذ،ص،ض،ع،م: (يف اخلواتيم الدعائية قصائد حروف انظر  *
  .الفقاقيع على وجه املاء أو الشراب): بفتح احلاء(واحلَبب احلَباب . مع اختالف يف الروايات) ٧٠٧ص(وصادر .٣/١٤٥٢الديوان )  ١(
  .العسل: الضرب. احلامل للشيء:  املؤتزر.املواظب على الشيء، اجلاد فيه: املتشح) ٢(
  :انظر على سبيل املثال مهزية أيب نواس املشهورة اليت استهلها بقوله) ١(

  والليل حمتبس يف ثوب ظلماء        يارب جملسِ فتيان سموت له  
 وما ٦٠، ٢٧-١٤وانظر شواهد أخرى . ٨٩، ص )ت.دار الكتاب اللبناين، د: بريوت(، حتقيق أمحد عبد ايد الغزايل ديوان أيب نواس[

  ]. بعده
  .٣/١٤٥٥الديوان )٢(
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  نستدرِك املاضـــي  بنهبِ اآليت  تم السرور بنا فقم يا صاحيب  ) ٢(
ذه الصورة، وتشخيـصه    ــ قصيدته بذكر الزمان     احللِّيافتتح  إذ  يف معناه   طريف   وهذا مطلع     

وال خيفى أثر   م اللذات قبل انقضاء العمر القصري       بإنسان يتوب من ذنوبه، ويدعو صاحبه وندميه الغتنا       
يفتتح ] الكامل[ويف قافية احلاء    ).اآليت-املاضي(وبني  ). فوات-وايت(التصنيع الفين يف تصوير املعىن بني       

  )٣(:قصيدته بذكر اخلمر فيقول

  واطرز بكأسك حلَّـةَ األفـراحِ  حي الزمان وطُف  بكأسِ الـراحِ) ١(
)٢( حتسومٍ أصبإىل ج شريكـــةَ األرواحِفيها املُ  حث الكؤوس دام  
  ظُنت فسادي وهي  عني صالحي حاشِ األنام وعاطـين مشمولــةً)٣(
  أمست لنا عوضاً  عن الـمصباح حمراُء،  لو ترك السـقاةُ مزاجها) ٤(
)٨ (با دينالص حقفِّــهفو ــلٍ  وأداح   عليـكمائخ  ربِ بنيبالش  

وهذا املطلع كسابقه، مطلع نواسي ولوال سبق معرفتنا بنسبته إىل قائله ملا ترددنا بالقول إنه أليب نواس، وهو 
  . كسابقه نرى فيه الصورة، ولون اخلمرة، وتأثريها على عقول شاربيها

  )٤(:، مطْلَع مخري تقليدي] الكامل[وكذلك مطلع قافية السني 
  طوف ا  على اجلُالَّسِوسعى ي  سفََح املَزاج على حميا الكـاسِ) ١(
  عبس النسيم بقده امليـــاس سكران من مخر الدنِان كأمنــا) ٣(
)٦ (ــتعقوهلم ومتكّن قَرم تيف صدور الناسِ  سكَن توسوِس دتفَغ  
)١٣ (إىل جنات سابقتهقد ز ندها بغرائبِ األجنــاسِ   عأزهار  

  : اخلمرية)١(]الطويل[وال تغيري أيضاً يف مطلع قافية الشني 

  لتنعشنا من بعـد ما ضمنا نعش  شمولٌ إىل نرياا أبداً نـعشو) ١(
)٢( لَّهظ دقد م فْنا بـها والعزغش  شلنا ب شهرِ هعلينا ووجه الد  
)٥ (أهلَّة عقارٍ يف أكـف موسالظالمِ ش مهد هلا لَهب ا برش )٢(  

يدعو فيه غريه إىل تصريف مهومه وغمومه بتعاطي اخلمـرة،          : مطلع مخري ] الكامل[ويف قافية الصاد    

                                                 
  .األرض املنبسطة: األداحي. حي الرفاق: ويف رواية.٣/١٤٦٤الديوان ) ٣(
  .٣/١٤٨١الديوان ) ٤(
  .٣/١٤٨٤الديوان ) ١(
  .أبيض : رش ب)٢(

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

http://www.pdffactory.com


ين احللِّيالد يفات صيقتة:أرحامد صادق قنييب                                                             دراسة وصفي  
 

 ١٣٤

  )٣(:مذْهبةٌ للهموم عن القلوب، مع تكرار حبابِ اخلمر ولوا-عنده–فهي

)١ (رصصخمَص  رورا الس ِاملُدام ف  صحـمعن القُلوبِ ت ا اهلُمومو  
ـَّص  صرف ا عنك اهلـموم لتغتدي ) ٢(   فرقاً، إذا ملىَء الكؤوس النق
  فغدت تقَهقه والفَواقع ترقــص صهباُء قد راض املـزاج  مزاجها) ٣(

  )٤(: ت مخرية الصورة والرفاق، يقول فقد استهلها بذكر الربيع، ولكنها ظلّ] الكامل[أما قافية الضاد 
  فسهت عيونُ النرجسِ الغــض  ضحكَت ثغور حدائـق األرضِ ) ١(
  عذري إىل اللّذات  عن ــض  ضاع العبري من الربيـعِ  فَمـا ) ٣( 
ـْلُ املُـدام لنا) ٥(   فيها من األيام نستقضــــي ضع من ونى واج
)٧ (تبا، وقد غض احلَباب كِـــىللشارب ضحرضها يني بسخط  
)١٠ (ـالـضوالربيعِ ح ةبيبالش نالطِّال  م شفريها رفـضـيرولغ ،  

...............................  ...........................  
القارىء لديوانه، وزاد أنْ خص لـه  هذا النوع من املطالع الشعرية أكثر احللِّي  من نظمه بشكل يقحم   

  )٥().١٠٣٢-٩٠٥ص( الباب السابع من الديوان بفصوله الثالثة 
يف ما يصاحب جمالس اخلمرة، وهو وصف الساقي الذي يناول الشاربني      ]: اخلفيف[ومطلع قافية الطاء    
  )٦(:الكؤوس فيقول عنه

  اطيـويعاطي املُداَم أحلى تعــ  شــاططاف يسعى بسرعة ون) ١(
  اطيــه ويدمي أعضاه مس  القب  طيب النشرِ جيرح اللحظ خديـ) ٢(
)٣ (يـ  ـ ـطلق الوجه تلهبت نار خدذارة كالسفوافَى ع راطـــه  
ـِطاط ــطفحت نشوةُ املُدام وِاشتـ) ٧(   طَّت على الشاربني أي اش

...............................  ...........................  
ووصف الساقي يف مطالعه مأخوذ عن شعراء اخلمريات قبله وخاصة مسلم بن الوليـد، وشـيخ               

 ويظـهر ذلك جليـاً يف      )١()هـ١٩٩ت(شعراء اخلمرة يف األدب العريب، احلسن بن هاىنء، أيب نـواس           

                                                 
  . ٣/١٤٨٧الديوان ) ٣(
  ).اخلَمر. (ما طبخ من عصري العنب] طِّالءمقصور ال): [بكسر الطاء( الطِّال .١٤٩٠/ ٣الديوان )٤(
   .هلويبدو يف مخرياته ماجناً، يطلب اللذة، ويدعو إليها، ويفلسف دعوته، ويصف جمالسها، وما يصاحبها من ) ٥(
  . القباطي ثياب من كتان منسوبة إىل القبط، وهم سكان مصر.٣/١٤٩٣الديوان ) ٦(
  .ومواقع متعددة من الديوان. ٤٢٠ -٤١٢ص ) ت.دار الكتاب اللبناين، د: بريوت( ايد الغزايل ، حتقيق أمحد عبدديوان أيب نواس:انظر ) ١(
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 ١٣٥

قاتاً وأجواًء، ويذكر الساقي والكؤوس      حيث يصف جمالس اخلمرة مكاناً وأو      )٣(اليائية(  و )٢()الغينية( مثل  
  .واحلَبب والغلمان والندماء

متيزت بذكر الزمان والعيش، إذْ     ] الطويل[ونستكمل مطالع اُألرتقيات باإلشارة إىل أنَّ قافية امليم           
  )٤(:يقول

  مِــهي العز إالّ أنه غري دائـ  ى املَغامنِـــمغامنُ صفو العيشِ أسن) ١ (
  عت ا لوال وقوع اجلَـوازِمِرف  ـاـملَكت زِمام العيش فيها، وطالَم) ٢(
  عليك، إذا جفَّت جفونُ الغمائمِ  مغاين احلمى جادت سحائب أدمعي) ٣( 

...............................  ...........................  
بق هو أبو نواس، يعيد الشاعر احللِّي املعـاين النواسـية           واملطالع اخلمرية كلها تقليد تام ِّدد سا      

بألفاظ من عنده، حياكي فحول املتقدمني ويتأثر م ويعكس هذا التأثر يف املعاين والصور البيانية والـوزن                 
  . الشعري بل والقافية

  
  بني أرتقيات احللّي وسيفيات املتنيباملفارقة 

ولكن ظهر لنا ما يسوغ املوازنـة يف  . الرجلني ال جتعلهما متساوينينؤكِّد ابتداًء أنَّ عقد املقارنة بني     
  :بعض اجلوانب على حنو ما توضحه الفقرات التالية

املديح أصلٌ يف الشعر العريب واحلكمة      ): " القصيدة املادحة ( يقول عبد اهللا الطيب اذوب يف كتابه        
ك فروع منه، أو تبع له أو منسوبات إليه، والنسيب تفتح به            والفخر والرثاء كلُّ أولئ   . تتخلله، وقد خيتم ا   

ذلك بأن الشعر هو ديوان العرب، وسجل مآثرها وأخبارها، والشعراء حكماؤها واملتغنون جبمال . القصائد
   )١(".ماضيها وحاضرها

اً والتكسب بالشعر ظاهرة صاحبت مسرية الشعر العريب منذ العصر اجلاهلي، ولكنها تبدو أكثر زمخ             
فيما تاله من العصور طاملا ارتبط الشاعر بالسلطة احلاكمة وأصبح الشعر حرفةً، ومل يعد مستغرباً أن نقول                 

وشاعرنا صفي الدين احللِّي    .. أما الشاعر املستقِّل فقلما كانَ يحتفى به      ..  إنَّ فالناً شاعر السلطان الفالين    
فتطلع إىل اهلجرة الئـذاً إىل      . د يوفر له ولشعره مناخاً مناسباً     عندما أحس أنَّ ميزان القوى يف موطنه مل يع        

                                                 
  )١١و١٠و٧و٩و٦و١األبيات  ( ١٥٠٣ و ٣/١٥٠٢الديوان ) ٢(
  ).١٣و١٢و٥و٢و١األبيات  ( ٣/١٥٣١الديوان ) ٣(
  .١/١٥١٧الديوان ) ٤(
  .٨، ص ) ١٩٧٣جامعة اخلرطوم، : ماخلرطو ( القصيدة املادحة ومقاالت أُُخر:الطيب، عبد اهللا )١(
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 ١٣٦

وكأين أجـد   . مادحاً ملكها املنصور وأُمراَءها، وقد لقي عندهم ما كان يرجوه من أمن وإنعام            )  ماردين(
يف بالط سيف الدولـة     ). م٩٦٥/هـ٣٥٤ت  (أيب الطيب املتنيب    ) سيفيات(يف املشهد بني    ظاهرياً  تشااً  
ـ ٣٥٧-٣٠٣ (احلمداين ، وبـني   )هـ٣٤٥-هـ٣٣٦(حيث صحبه مالزِماً ملدة تسع سنوات فقط        )  ه
، حيث رافقه اثنيت عـشرة      )٧١٢_هـ  ٥٩٦(يف بالط املنصور بن غازي الثاين اُألرتقي        ) احللِّي(أُرتقيات  

  )..هـ٧١٢-هـ٧٠٠(سنة 
 لألرومة العربية، وبيئة    ومسريما، حيث األصل  ) املتنيب(و  ) احللِّي(وكأين أرى نقاط تقاطع يف سرية       

النشأة يف وسط بدوي مفعم حبياة الفروسية وشياا، وتكوين ثقايف شعري ومعلومايت مبكر صقل موهبتهما 
الشعرية، وأشبع طمومحها الشغوف الستيعاب خزانة الشعر العريب وأدبه منذ بواكري النشأة وحىت عصر كلٍّ 

مث وجدا نفسيهما وقد جرفهما .. د بالنفس لدى كل منهما    ويف مرحلة الصبا غلب الفخر واالعتدا     ..منهما  
يقولون ماال يفعلون  واقع احلياة إىل صنعة التكسب والتمدح بالشعر، ومها يعلمان يقيناً أنَّ الشعراء             

) ٢( ،
  .وخباصة يف باب احلماسة

 مثله، وقد مـأل  ولكن يتميز املتنيب أنه كان متعاظماً شديد الذهاب بنفسه ال يرى أحداً فوقه وال أحداً             
قصائده بالفخر، حىت تلك اليت كان يلقيها بني يدي املمدوحيني؛ فمثالً يقول يف جملـس سـيف الدولـة          

  )٣(:احلمداين
  بأنين خري من تسعى بـــه قدم  سيعلم اجلمع ممن ضم جملسنا

  وأسمعت كلمايت من بــه صمم  أنا الذي نظَر األعمى إىل أديب  
  والسيف والرمح والقرطاس والقلم  اخليلُ والليل والبيداُء تعرفين

هو املعتـد  .. فهو حيث قَلّبت من حكمته أو فخره أو مدحه أو رثائه      :"... قال فيه األستاذ العقّاد     
  ..."بفضله، الفاشل يف أمله، الساخط على زمنه

    قياته(؛ فهو يف    كان حذراً كلَّ احلذر يف هذه املسألة      ) احللّي(ولكنال يفخر بشعره أو بنفسه     ) أرت
  :)١ (ذاك غريمبالغ فيه، وهو فخر يربطه بنشأته يف احللّة، من مثل قوله اره حالخوافت.. إالّ نادراً

  ا وملَخصـفَــمدقَّق من نظمهِـ         ي    ـ      صوبت حنوكُم عنانَ مدائحـــ

                                                 
   . ٢٢٦سورة الشعراء، آية  )٢(
وحيثما قلبت ديوانه جتد هذه الظاهرة، . ٦، ص)١٩٨٨مكتبة النهضة، : بغداد ( أبو الطيب املتنيب حياته وشعره: العقاد، عباس حممود) ٣(

 وقد شغل الناس
، حتقيق عبد الرمحن ٢٥٦وانظر ديوان املتنيب ص .]دهر منشدا  إذا قلت شعراً أصبح ال      وما الدهر إالّ من رواة قصائدي؛[  

  .٢٥٦، ص )٢٠٠٣دار املعرفة، : بريوت(املصطاوي 
  .٣/١٤٨٩الديوان ) ١(
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  ي رجلِـما صاغَ قَبلَك تبر املَدحِ ف             مــملنصور فيك فــيل أيها املَلك ا:   و
  )٢(   عنهم، وعضب لساين غري ذي فَلَلِ        لُهيِت عن مدحِ أهل العــصرِ مرتفعاً

  
  ـمِـمعاهد أُنسٍ مشرقات  املباسـ  من اجلانب الغريب من أرض بابلٍ  :و

  ـعاملــ املـا، ورواق العز عايل  مكثت ا دهراً، وعيين قريـرةٌ 
  )٣(رياض الكَال دونَ احلَشايا  النواعمِ  مقيلي ظهور الصافنات، ومفْرشي

ـِفار ممتطياً:       و   )٤(  جــواد عزمٍ  للنـجمِ  منتعل    ألقْطَــعن الــ
*  *  *  

ت واالستهتار، فلم يشرب اخلمرة، ومل يتهالك على اللذات    وظل املتنيب يف حياته متجافياً عن اللذا      
وعندما كان امللوك يضطرونه إىل شرا ، كان ميقت ذلك، ألنه كان يرى يف التهالك على اللذة ضـعفاً                   

  )٥(:لصاحب النفس القوية ومروءة اإلباء، يقول 
  التهاـرابيـألعـف عما يف  س     ا      ـإين على شغــفي مبا يف خمرِه      

  ةَ يفَّ كُلُّ مليحة ضراتــــها  وــوترى املُروةَ والفُتوةَ واُألبــ
  يف خلْويت ال اخلَوف من تبِعاتـها  ـذَّيتــهن الثالثُ املانِعايت لــ

  )٦(:وهو القائل
ا نبحســـةًوال تنزِقّا وقَي د  كَةُ البِكْروالفَت يفإالّ الس دفما ا     

  لك اهلَبوات السود والعسكر املَجروتضريب أعناقِ امللوك، وأنْ ترى         
وبسبب هذه الثالث املانعات للّذة املشوبة بالدنس وجمالس اللهو، إضافة إىل العزة والكربيـاء يف               

 على املتنيب مكايد احلساد من جوقات املنافقني يف من هنا جلبت: أقول.. إطار التربع على ذروة اد األديب   
  .)١("هو احلسد الذي جىن على الرجل وأجناه:" بالطات سالطني زمانه فكان كما يقول األستاذ العقاد

 ، ولكنه وظّفها يف اجلانب املعاكس؛ فكان حبق       )املتنيب(فقد استفاد من جتربة     ) احللّي(أما صاحبنا   

                                                 
)٢ ( 
  ).١٦بيت  (٣/١٥٢٩، وانظر ٣/١٥١٧الديوان ) ٣(
  .٣/١٥٢٩الديوان ) ٤(
بلوغ احلب شغاف : الشغف.٣/١٥١) ١٩٧١البايب احلليب،: القاهرة( ن ي، شرح العكربي حتقيق مصطفى السقا وآخرديوان املتنيب) ٥(

  .عزة النفس: األبوة.الكرم: الفتوة. املروءة: املروة. القمصان: السرابيالت: القلب، وهو غشاؤه
  .٢/١٤٨ديوان املتنيب، ص) ٦(
  .١١٤، ص )ت.املكتبة العصرية، د: صيدا ( مطالعات يف الكتب واحلياة: العقاد، عباس حممود )١(
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ين احللِّيالد يفات صيقتة:أرحامد صادق قنييب                                                             دراسة وصفي  
 

 ١٣٨

مدح ملوك زمانـه يف مـاردين    .  ألولياء نعمته يف املنشط واملكره، واجلَد واهلزل       ملوك وأُمراء مالزماً   ندمي
ومحاة والقاهرة، وأمسع آذام مبا يطربون ولبى عواطفهم مبا يرغبون وأعجبهم بشعر جزل دون إغـراب،                

تتناسب مـع   .. )٢(ةلُغزوبصنعة شملت كلَّ ألوان الطيف تدرج فيها من السهولة الساذجة إىل الصعوبة امل            
 .∗ جنوم وأعيان عصره من عربٍ ومستعربني وعسكر وأحرارٍ وجوار وقيان وصبايا وغلمان            منتدياتأجواء  

وعلماء وجتّار إقطاع وأطيان ورقيق أبدان؛ فأر النقاد والشعراء والكُتاب واحلكام، وكان لكـلٍّ منـهم                
، والديوان شاهد على ما نقـول، ففيـه         نصيب، حسب طلبه وذوقه يف إطار مراعاة املقال ملقتضى احلال         

، وهو خالٍ مـن     ]لون من األدب اإلباحي     [  واألمحاض   راحلماسة واون واإلخوانيات واملالهي والنواد    
وهو مـا   ).. ١٣٣٥(إىل صفحة   ) ٤٠٧(اهلجاء تقريباً، وباب اللهو فيه عدا املتفرقات يستغرق من صفحة         

  .صفحة) ١٥٠١(الغة صفحاته من إمجايل منت الديوان الب%) ٥٥،٢(يعادل 
علـى  ] كأنه نذر للرمحن صوماً   [ يف تسعني يوماً     )ديوان درر النحور يف مدائح امللك املنصور      ( نظم  

وهذا ما يـدعونا للـزعم أنَّ اُألرتقيـات قـصيدة واحـدة             . حد تعبريه، وحتت إرهاص مناسبة واحدة     
  :قولونزيد القول إيضاحاً؛ فن..  مبشاهد متعددة∗ ∗]بانورامية[

.. صحب املتنيب سيف الدولة احلمداين تسع سنني، مل يفارقه يف رحالته وغزواته للروم واألعـراب              
قصيدة، تكاد تغطي ثلث ديوان أيب الطيب، وهي سجل وثائقي حلقبة           ) ٤٨(يف عددها   ) السيفيات(وتبلغ  

؛ فلكلِّ قـصيدة مناسـبة     يف سلسلة الصراع بني العرب والروم مشايل بالد الشام، فضالً عن قيمتها األدبية            
) سيفياته احلماسـية (مل يكن شيء يف شعر املتنيب أعذب نغماً وال أبعد أثراً من             " زمانية ومكانية وشعورية    

اليت نسجها على هفوف الصحراء، ومزجها حبمحمات اخليل الصافنة على درب الروم تِسم عليها صدور               
وأمـري  .. (لسالح يف ضجيج الفرسان وعجـيج الغبـار  البزاة مبقدوح الشرر، ومزج هذه الصور بصليل ا      

قليقال والناطلوق والقبذوق ( على جواده املُطهم كأنه فارس األساطري يهب يف عامل احلروب فيمأل       ) محدان

                                                 
الشيخ زايد بن مكتوم؛ حاكم دولة اإلمارات املتحدة حيث تعقد املسابقات باأللغاز واأللعاب وتغدق ) خيمة(لعله أشبه ما كان جيري يف  )٢(

 .اجلوائز والعطايا على الصبايا واملشاركني
∗ وما بعدها حىت ٤٩٨و ٤٧٤و٤٦٦، ص األرتقيةاإلمارات : خليل، عماد الدين:انظر ملزيد التفصيل عن احلياة االجتماعية يف بالط األراتقة 

) هـ٧٢٧ت(ويذكر شيخ الربوة . وكانت القصور اخلاصة بالطبقة احلاكمة تستنزِف أمواالً طائلة): ".. ٤٦٦ص(حيث يقول . ٥١٠ص
شيخ الربوة، " [رفوا عنه املاءواإلقامة فيه يف أوقات احلر الشديد، واذا انتهى موسم احلر ص... قصر مبين يف املاء "-على أيامه–أنه كان 

 ].١٩٢ص) ١٩٥٧مكتبة املتنيب : بغداد (حتية الدهر يف عجائب الرب والبحر): هـ٧١٧(مشس الدين حممد النصاري الدمشقي 
عبيد،حممد صابر : انظر يف استخدام هذا املصطلحPanoramic View منظر عام واسع متجانس مبشاهد متعددة متتابعة :بانورامية∗ ∗
شعرية احلركة السردية بني :  وقد أفرد فصالً من الكتاب بعنوان.مناذج يف التطبيق: دراسات يف شعرية القصيدة العربية احلديثة): ردكتو(

  ].٢٠٠٠املكتبة الوطنية : بغداد.[٩٠-٧٥ ص صبانوراما املشهد ولسان احلكاية
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 ١٣٩

  )١(.."وسائر أقاليم بيزنطة برهبة حربه وسطوته وبأسه) واألبسيق واحلدث احلمراء
ـَ  هلِ احلَدثُ احلَمـراُء تـعرِف لوا   ـائموتعلَم أي الساقيينِ الغـمـ
ــهولزلَ نقب رامُ  الـغمها الغقَتس   ا منها  سقـتها اجلماجِمنا د٢(فَلَم(  

وباملقارنة؛ فإنَّ اُألرتقيات خالية من تسجيل أحداث ومواقف تارخيية على حنـو مـا جنـده يف                 
  .متعددة القوايف. أنها قصيدةٌ واحدةُ املضمون، ومن هنا جاء زعمنا...السيفيات

نظمها حول حمورين رئيسني عدا املطالع الغزليـة        ) احللِّي(والقارى املستأين لألرتقيات يلحظ أنَّ      
وثانيهما وصف حاله هو مـن بـؤس        .ووصفه بالشجاعة والكرم   )املنصور(واخلمرية؛ أوهلما مدح امللك     

وحمور القصائد مجيعهـا  وصوله للملك الئذاً يف محاه يف قلعة ماردين،وشقاء وشعور باخلوف واخلطر قُبيل      
  )٣(:حيث يقول ، الكافية من جيمعها البيت السابع عشر

  اكـتشكو إيلَّ  بطَرف شاخصٍ بـــ  ي، وغَدتـــكَبت من األين ناقتـــ) ١٣(
  كأنّ أرجلها  شدت بأشـــــراك  هـاـــمناسمكوماُء  تسحب من سقْمٍ  ) ١٤(
  دى  الزاكيسريي  إىل مرعى الن: فقلت  اوِلةًــــكفّت عن السري  للمرعى حمـ) ١٥(
  إىل أيب الفَتحِ مـوالنا ومــــوالك  :هاـــإىل من ذا فقلت ل: كرت، وقالت) ١٦(
) ١٧ ( اُأللوف ابووه يوفالض فكَهــوجد  الش اخلائف وأمن  ،األنوف اكيــاع  

 قوله مـن قـصيدة حـرف         ومن ذلك  )٤(.وميكن االستشهاد بأبيات كثرية يتكرر فيها املعىن نفسه       
  )٥(]الكامل:[األلف

ـَواكـنِ اآلراِء  أفىن جــيوش عداته خبوافقِ الـ) ٢٤(   ـراياتِ، بل بس
  وأكفُّه  نِعم على الفـقـــراء  أســيافه نِقَم  على  أعدائــه) ٢٥(
  و  سار سار احلتف  يف أعـدائهأ  إنْ حــلَّ حلَّ النهب  يف أمواله) ٢٦(

 )ب،ت،ث،ج(يف احلـروف : وجنتزىء أمثلة للقـصائد املتواليـة  . ويعيد املعاين نفسها يف سائر القصائد

  )١(]:البسيط[يقول يف البائية   

                                                 
  .٢٦٣، ص )١٩٦١دار املعارف، : القاهرة ( شعر احلرب يف األدب العريب: احملاسين،زكي )١(
  .٤/٢٢٠ديوان املتنيب  )٢(
: ة كوماءقنا: كوماء. أعيا وتعب: التعب مع احلرية من آنَ أيناً): بسكون الياء( اَألين. انكبت على وجهها: كبت. ٣/١٥١٢الديوان  )٣(

  .النامي: الزاكي. اجلود أو الطل: الندى. عظم: عظم سنامها، من كوم الشيء كوماً
  . من قافية التاء١٨-١٤ من قافية الباء، و١٨-١٤ من قافية اهلمزة، أو ١٧-١٥األبيات التالية انظر على سبيل املثال  )٤(
  .٣/١٤٤٩الديوان  )٥(
  .٣/١٤٥٣الديوان  )١(
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 ١٤٠

  فأصبح املُلك يزهو زهو حمتـجب  من  يدهحبر تــدفق حبر الـجود ) ١٥(
  ربـفامللك يف عرس واملال يف  ح   املعــايل، وأفــىن املال  نائلُهبىن) ١٨(
  أنشبت سيف العطا يف قمة النشبِ  بلّغت سيفك يف هــامِ العدو، كما) ٢٦(

  )٢(]:الكامل[ويقول يف التائية   
)١٤ (لُّ فيها للبستكصورامِ املنصور يف الغــارات  روق صــوارمــاًت  
  كانَ األنام هباً بغـري  هبــات  تاهت به الدنيا، ولوال جـــوده) ٢٠(
  عن  حرّ قَلـبٍ دائمِ احلسـرات  تبكي خزائنه على أموالـــــه) ٢١(

  )٣(]:الكامل[ويقول يف الثائية   
  حبر،إذا عد الندى واملَبحـــثُ  لوم  أو النهـى  ثهالنُ، إنْ عد الـح) ١٧(
ـُود ميينـه) ١٨( ـَّبعِ جـ   ـثُـوجبينه  للنيّرين  يثَلِّـــ  مثن البحارِ الس
)١٩ (وفارس ، ثاين عـنان احلادثــات  هرِ منه  يلّهالد سى جوادثُــأم  
  صرعى، وذلَّ ا  الزمانُ  األحنثُ   اخلطوب خمـافةً من بأســهتوثَ) ٢٠(

وكان يضطر أحيانا الستعمال األلفاظ نفسها يف تأدية معىن مكرور، مكرراً املعىن نفسه باأللفاظ                 
  )٤(]: البسيط) [اجليم(فيقول يف قصيدة : السابقة
)١١ (هتــطوس هرالد روعت كف ج  جوادلـتخم ضواً غريع صاحبفال ي  
  فال يبيت بطَرف غـري  مرتَعـجِ  جنت على  ماله أيـدي  مـكارمه) ١٣(

  :] الكامل [ومن الذالية يف نفس املعىن
  انفُذي: وذكت عزائمه فقال هلا   انفـدي: ذَخرت خزائنه، فقال هلا) ١٤(

  :] اخلفيف [ومن الزائية أيضاً
  )١(فيه بني الوهاد واألقواز  زرع اجلُود يف البالد، وساوى) ١٩(

معاين الشجاعة والكرم وما يتصل ما من جوانب وأبعاد، ونكتفي بإثبات أرقام األبيـات              وهكذا تتواىل   
  :حسب تتابعها األلفبائي) الديوان( للثلث األول من 

  . وحركة الروي الكسرة٢٦،٢٥،٢٤: األبيات]:  الكامل[ األلف  .١
 .، وحركة الروي الكسرة٢٦،١٨،١٦،١٥: األبيات]: البسيط[الباء  .٢

                                                 
  .فخرت: تاهت. ٣/١٤٥٥الديوان  )٢(
  .اسم جبل: ثهالن. ٣/١٤٥٨الديوان  )٣(
  .انتزعه واجتذبه: اختلج الشيء: ، خمتلج٣/١٤٦١الديوان  )٤(
  .الكثيب املشرف: األقواز )١(
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 ١٤١

 .، حركة الروي الكسرة٢١،٢٠،١٤:األبيات]: الكامل[التاء  .٣
 .، حركة الروي الضمة٢٠،١٩،١٧األبيات ]: الكامل[الثاء .٤
 .، وحركة الروي الكسرة٢١،١٣،١١: األبيات]: البسيط[اجليم  .٥
 .، وحركة الروي الكسرة٢٥،٢٠،١٧: األبيات]: الكامل[احلاء  .٦
 .، وحركة الروي الكسرة٢٣،١٩،١٧: األبيات]: الطويل[اخلاء  .٧
 .، وحركة الروي الضمة٢٥،٢٠،١٦: األبيات]: الكامل[ الدال  .٨
 .، وحركة الروي الكسرة٢٥،١٩،١٤،١٢:األبيات]: الكامل[الذال .٩

  .، وحركة الروي الكسرة٢٥،١٩،١٥: األبيات]: البسيط[ الراء.١٠
. ن العينية  م ٢٥ورقم.  من الطائية  ٢٣ورقم  .  من الضادية  ٢٦ورقم  .  من الشينية  ١٩رقم  : (وانظر األبيات 

  ونكتفي بشاهدين من اية الديوان..)... من الغينية١٩ورقم 
  : وحركة حرف الروي الكسرة)٢(]الطويل[حرف القاف 

  عبوس إذا القَى، ضحوك إذا لُقـي  قريب إذا نودي، بعيد إذا  انتمـى) ١٠(
  جيور على أمواله جور محنـــقِ  املال فـاغَتدىقَسا جوده قلباً على ) ١١(
  ارفُــقِ: فجاد إىل أنْ قالَ سائلُهُ   قضى بِتالف املالِ يف مذهب العطا) ٢٢(
  رأينا الورى من  حبرِ جودك تستقي  قصدناك، يا جنم امللوك ، ألننــا) ٢٣(

  : وحرف الروي الفتحة)٣(]الطويل[حرف الواو 
  شرائط دينِ اهللا بالعدل  والتقــوى   ويلٌّ ألمرِ املُسلـمني ، وحــافظٌ)١٥(
)١٦ (مـسبتم ،حابس،ولٌ، قَطـوعصوالتقوى  و  رجى عنده  احلَتفوي خياف  
  وقحطْ ملن الوى، وخصب ملن  ألوى  وبالٌ لمن عـادى ، وويلٌ ملَن دعا) ١٨(
  :الُ خوفه أمناً، قوله يف اهلمزيةوإبد... وصف حالة البؤس... )٤(من أمثلة احملور الثاينو

  متنقِّالً كتنقُّلِ  األفيــــاء  أَبعدت عن أرضِ العراقِ ركائيب) ١٥(
  وأروم باملنصور نصر لوائــي  أرجو بقـطع البيد قطع مطامعي) ١٦(
)٢٠ (خطفَة مـارِد ـخافت ا يف القلعة الشهبــاء  أمباردينوشها  

  : لويف البائية يقو
  ولَذَّة الشبعِ تنسي شدةَ السغبِ  بِه تناسيت ما القيت من نـصبٍ) ٢١(

                                                 
  .٣/١٥٠٨الديوان  )٢(
  .٣/١٥٢٦الديوان  )٣(
  .١٤٦٥ مث على التوايل ملا بعدها حىت ص٣/١٤٥٠الديوان ) ٤(
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ين احللِّيالد يفات صيقتة:أرحامد صادق قنييب                                                             دراسة وصفي  
 

 ١٤٢

  :ويف الثائية
)١٠ (هاهلَوى، فأنا الغريـــق بِلُج ثُ  ثَجلكنـين حببالكــم  أتشب  
ـَيت) ١٢(   كُلٌّ بِها، بين األنامِ ، يحـدث  مث اغتدت أيدي ابنِ أرتق قص

  :يميةويف اجل
  إالَّ يد املَلِك املنـصـورِ بالفَرجِ  جوري فال شيَء أحلَى من عذابك يل) ١٠(

  :ويف احلائية يتحدث الشاعر عن محاية امللك املنصور له من املخاطر وإزالة بؤسه  
)١٧ (ــــهـّــاحِ  حامي الرتيل، إذا أملَّ بربع   محيي األنام جبوده السح
  د اخلمولِ جناحـيإذ راش من بع  حلَّت مكارِمه عقال خصاصتــي) ٢٠(
  مغداي يف أكنافه  ومراحـــي  حسيب، إذا رمت الفَخار من الورى) ٢٢(

  )١(:ويف اخلائية يردد املعاين ذاا فيقول
)١٥ (هن األهـوال لّما لقيتم خلُـصت  سوائخ نيعاً، واخلطوبم ـِت   فَبـ

 :الذالية يردد املعاين ذاا بل يف األرتقيات كلها بال استثناء، يقولويف 

ـَالين، والعداةُ عزيزةٌ) ١٠(   )٢(لو مل يكن جود ابن أُرتق منقذي  ذُلٌّ عـ
    وبعد؛ فإنَّ مجالية البيت تبدو يف إطار سياقات القصيدة، واملوسيقا الداخلية ابتداًء من تناغم احلروف إىل      

ظ إىل التراكيب اليت يعتمد فيها احللّي على التكرار والتقسيم الصويت تناغماً مع املوسـيقا اخلارجيـة          األلفا
  .للبحور الىت خيتار النظم فيها

اثنتا % (٤١،٤الكامل  :     لقد جاءت اُألرتقيات يف إطار مخسة حبور فقط، وكانت نسبها املئوية كاآليت          
مث اخلفيـف   ) مخس قصائد % (١٧،٢٤مث البسيط   ) صائدست ق % (٢٠،٧مث الطــويل   ) عشرة قصيدة 

وغلبت الكسرة على حركة الروي وبلغـت    ).قصيدتان%(٣،٤٤وأخرياً املنسرح   ) أربع قصائد % (١٣،٨
  .؛ وهي مسة عامة يف الشعر العريب)تسع عشرة قصيدة% (٦٥،٥بنسبتها املئوية 

أرى أن احللَّي كان مندفعاً عجـوالً متـدفق         دون غريه؛ فإين    ) الكامل(   وإذا كان من تعليل لتصدر حبر       
مكثت يف نظمها تسعني يوماً، كأين      :" .. املشاعر إلجناز ما عاهد عليه نفسه، ولقد سبق االستشهاد بقوله         

                                                 
  .غابت واخنسفت: ، وساخت اخلطوب٣/١٤٦٨الديوان،  )١(
  .العدو: مفردها العادي) بضم العني( ، العداة ٣/١٤٧٢الديوان،  )٢(
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٤٣

على مايذهب إليه الدكتور عبد     ) الكامل(مث إنَّ حبر    ...". نافثة يف عقد سحر البيان    ...نذرت للرمحن صوماً  
إنْ -وفيه لونٌ خاص من املوسيقا جيعلـه        . هو أكثر حبور الشعر جلْجلةً وحركات     " : اهللا الطيب اذوب  

 فخماً مجيالً مع عنصرٍ ترمنيّ ظاهر، وجيعله إنْ أُريد به الغزل وما مبجراه من أبـواب اللَّـني       -أريد به اجلد  
 احملض سواٌء أأُريد به جد أم       والرقة، حلواً عذباً مع صلصلة كصلْصلة األجراس، وهو حبر كأمنا خلق للتغين           

ودندنةُ تفعيالته من النوع اجلهري الواضح الذي يهجم على السامع مع املعىن والعواطف والصور حىت         . هزل
  )١(".الميكن فصله عنها حبالٍ من األحوال

ت قصيدة مـدح      وما يذهب إليه الدكتور اذوب يدعم زعمنا الذى سبق أن صرحنا به من أنّ اُألرتقيا              
أما القوايف، فلقد جاءت متوافقة مع ما فرضه احللَّي على . غنائية بانورامية واحدة جتمع بني اجلزالة والفخامة

نفسه، إذ نظمها على حروف اهلجاء مجيعها، وما كان للحلّي أن يتخلص من القوايف املستوحشة كالتـاء                 
"..  وهي احلروف اليت أوصى ابن األثري بتجنبها، يقول واخلاء والذال والشني والصاد والظاء والغني والواو،

والناظم اليعاب إذا .. فإنّ يف احلروف الباقية مندوحة عن استعمال ماال حيسن من هذه األحرف املشار إليها
وال ختلو قوايف األرتقيات من هذا، وفيما عدا ذلك فقد أحسن احللّي            .)٢("نظمها وجاءت كريهة مستبشعه   

ه مبا يلذّ السمع، ومبا يتماشى مع عصره وبيئته الىت اتسمت بالتحضر، وجمالس األنس والغنـاء          اختيار ألفاظ 
  .واللهو

 

  اُألرتقيات بني التقليد واإلبتكار
    أعلى احللَّي امللك املنصـور اُألرتقي، وأدخله التاريخ من أوسع أبـوابه حني مدحه ـذه القـصائد                

وهي قصائد مدحية منطية أشاد فيها      .. لعريب باُألرتقيات نسبة إىل األراتقة    احملبوكة، واليت عرفت يف األدب ا     
وهـذه  . )١(وهو فارس شـجاع . الشاعر بذكر مناقب ممدوحه يف السلم واحلرب، فهو كرمي سخي جواد       

                                                 
 .٢٦٤ /١) ١٩٧٠دار الفكر، : وتبري (املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها:  اهللا الطيبعبد، اذوب )١(
مكتبة ضة : القاهرة(، حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانه املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر): هـ٦٣٧ت(ابن األثري، ضياء الدين  )٢(

 .وانظر قوايف احلروف املستوحشة يف الديوان. ١/٢٥٣) ١٩٥٩مصر، 
)١ ( دولة احلمداين يف ميميته املشهورة ـ  صفة أخرى ملمدوحه سيف الأضاف املتنيبولكن)ـ حني جعله مستشرفاً ..) على قدر أهل العزم

  :  ؛ يقول)الفعل املاضي(إىل اعتباره كأنه كان ) الفعل املضارع(ملا سيأتى به الغد قادراً على حتويل ما سيكون 
  مضى قَبلَ أن تلْقَى عليه اجلـوازِم  اًويه فعالً مضارعـــنت إذا كانَ ما

  :وممدوحه واثق من حتقيق النصر اآليت، يتجاوز مقدار الشجاعة إىل صدق ما ظّنه فيه قوم أنه يعلم الغيب، حيث يقول
  ووجهك وضاح وثَغرك بـاسم  تمر بك األبطالُ كَلْمى هزميـــةٌ
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 ١٤٤

ولنا أن نتساَءل عن اجلديد لدى      . فاملمدوح كرمي يف السلم، شجاع يف احلرب      .. معايري معروفه ومطروحة  
 األبيات التالية له جواباً شافياً كافياً إلقناعنا؟ حيـث يقـول            أن نعد اء هذه القضية؟ وهل ميكن      شاعرنا إز 

   )٢(: احللِّي
نــىعفيه الكالم يطــولُ  ليس البالغة م  
  حيويه لفظٌ  قليــلُ  بل صوغُ معنـى كثري
سن لفظلُّ فيه الفُضــولُ  فالفضلُ يف حقي  

  حيويه  لفظٌ  طويـل  العي معىن قصــري و
             لتسويغ قيمة   يقودنا منعطف البحث هنا أن نستأنس بنظرية اللفظ واملعىن، أو الشكل واملضمون يف حماولة 

ومن املعـروف يف الدراسات النقدية والبالغية أن اجلاحظ  .من الوجهة اجلمـالية والبديعية) األرتقيات(
ويعجبين إحسان عباس يف حـلَّ     ... قد فتح باباً مل يغلق بعد     ؛  )املعاين(منذ أن ألقى بنظرية     ) هـ٢٥٥ت  (

إنَّ نظرية اجلاحظ كان من املمكن أن تفتح أمامه آفاقاً واسـعة حـني      ...[ )٣(:هذه اإلشكالية حيث يقول   
فلو ختطى اجلاحظ حدود التعريـف      )  وجنس من التصوير   )٤(فإمنا الشعر صناعة وضرب من الصبغ     (قال

الـشعر   ")٥( :الشعر والرسم بل إن تعريفه ال خيرج عن قول هوارس  : ارنة بني فنين  لوجد نفسه يف جمال املق    
وإذن فرمبا هـداه ذكاؤه إىل استـبانة الفروق وضروب التشابه، ولكان لنا يف هـذا البـاب                ". والرسم

ريتـه يف   اخل؛ ولكن ما أراده اجلاحظ من هذا القول تأكيد نظ         .. ومتايزها بني الفنون   )١(حديث عن احملاكاة    
إقامة الوزن وختيّر اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املـاء ويف          (الشكل، وأنَّ املعول يف الشعر إنما يقع على       

  
و الشجاعة مقدار تزهـىجتاوالن   ـميبِ عالبالغ لِ قومٍ أنتإىل قو  

  )٢٩٦ديوان املتنيب، طبعة بريوت، ص (          
  ).٦٦٦صادر،(ان  الديو)٢(
 .٩٩ـ-٩٨، ص )١٩٨٦دار الشروق، : عمان (نقد الشعر: تاريخ النقد األديب عند العرب:عباس،إحسان ) ٣(
 وهو ثابت يف إحدى النسخ، ولعل تغريه إمنا متَّ ، أكثر انسجاماً]الصبغ[؛ و]من النسج[يف املنت ) : " الصفحة نفسها(ويعلق يف احلاشية ) ٤(

 ".لصعوبة املقارنة بني الشعر والصبغ، وكان ذلك من عمل النساخ من بعد فيما أقدر
، ) الشكل واملضمون(كان له أثر يف توجيه الدراسات النقدية يف موضوع ) فن الشّعر(يف شاعر التيين، له رسالة) : م. ق٨ت(هوارس )٥(

 . ؛ الىت ترى أنه ليس من عمل الشاعر أن ينقل حقائق موضوعية، وإمنا ينقل حاالت ومشاعر)الشكل(مدرسة وحيسب على 
 ولعلَّين أشري هنا إىل حديث ٢٢-١٤ص ) ت.طبعة بريوت د: فن الشعر(بتفصيل مناسب يف كتابه ) احملاكاة(شرح إحسان عباس نظرية ) ١(

 وأُحيل هنا إىل ما ورد -قصيدة املدح يف إطار املضمون والشكل– حول هذه املسألة شخصي مع االستاذ عبد اجلليل حسن عبد املهدي
يف تتبع اختالف النقاد لنظرية احملاكاة، وأم ما انفكوا يعادون النظر يف أدبياا؛وقد أخذ اددون ] ١٦٦-١٧فن الشعر، ص[يف كتاب 
نظروا إىل نظرية احملاكاة نظرة نفعية حني أصبح الكالم عن الشعر حديثاً (أنهم و...) إنما هم الشاعر أن يعلَّم وميتع(... : منهم بِـ
 ....).إن ارسططاليس مسح للشاعر أن ينقل غري احملتمل، واعتذر عنه بقوله إنه ينقل الشيء كما جيب أن يكون(بل ) ...عن غاياته
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٤٥

 ، وذا التحيز للشكل قلّل اجلاحظ من قيمة احملتوى وقال قولته الىت طال              )٢()صحة الطبع وجودة السبك   
  .)٣( ])ريب والبدوي والقرويواملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والع:(تردادها

ملاذا اتجه اجلاحظ هذا االجتاه مع أنه مل يكن من الـشكليني يف             :"ويتساَءل أستاذنا إحسان عباس   
إن :"التطبيق؟ أي أنه يف أعماله أوىل جانب املعىن ماهو جدير به على ما كان مذهب املعتزلـة؛ اجلـواب                  

 ظَّاجلاحظ مل يتابع أستاذه النام يف قوله بالصر إال عن  تفسرياً لإلعجاز، )٤(ةفَرفسوإمنا وجد أنَّ اإلعجاز ال ي
 ظمآمن بأن النظم حقيق برفع البيان إىل مستوى اإلعجاز مل يعد قادراً على أن يتبىن نظرية                  طريق الن نوم ،

علـى أسـاس   )رتقياتاُأل(وأراه تفسرياً مقبوالً لتقومي  وإين أتبىن هذا التعليل،. )٥("تقدمي املعىن على اللفظ
يف تفسري ماينسب   ) هـ٤٧١ت( يف إطار موقف عبد القاهر اجلرجاين        الشكل الفين على املضمون الفكري    

 اليت وردت يف النص املنقول عن إحسان عباس هـي     Formalism والشكلية    .)٦(إىل اجلاحظ يف هذا اال    

                                                 
 ٣/١٣١، )١٩٣٨مكتبة البايب احلليب،: هرةالقا(، حتقيق عبد السالم هاروناحليوان: اجلاحظ ،عمرو بن حبر) ٢(
 . املرجع السابق، املوضع نفسه)٣(
أن اهللا صرف مهم العرب على معارضة القرآن الكرمي مع حتديهم أن يأتوا بسورة من مثله، مع توفر : املقصود بالصرفة يف باب اإلعجاز) ٤(

 ).٣٩١/اجلزء الثالث. ، دار الكتب العلمية، بريوت البالغةالطراز املتضمن ألسرار: ابن محزة العلوي:انظر(أسباا لديهم 
 .٩٨تاريخ النقد، ص . عباس،إحسان )٥(
دالئل االعجاز، حتقيق حممد [  لقد رفض عبد القاهر اجلرجاين الثنائية املضللة بني اللفظ واملعىن، ومحل على أنصار الفصل بينهما؛ فقال  )٦(

وإمنا تثبت ] كَلم مفردة[ إنَّ األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة : "١٧١ و ٣٢ص] ١٩٦١طبعة املنار، : القاهرة (رشيد رضا
أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك يف موضع، مث تراها : ومما يشهد لذلك... هلا الفضيلة وخالفها يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن الىت تليها

 ، وأقلَّالشعر مبعناهقدم إنَّ الداء الدوي الذي أعيا أمره يف هذا الباب غلط من : "كما قال.." بعينها تثقل عليك وتوحشك يف موضع آخر
  .                                أي خبس قيمة اللفظ ...]االحتفال باللفظ 

ز، وقد اعتمد فيها على  الىت يرى اا سر األعجا)النظم والتأليف(       و كان يسعى اجلرجاين إزاء هذه القضية أن يثبت نظريته يف 
األدوات (؛ واحلق أن اجلاحظ إمنا كان يتحدث عن )اخل.. املعاين مطروحة(..اجلاحظ الذي فهمه الناس خطأً فيما غَلب عليه أنه صاحب

لى صنعته ، ولذلك راح يقارن بني الكالم ومادة الصانع الذي يصنع من سبائك الذهب خامتاً او سواراً، فإذا أردنا احلكم ع)األولية
وإذا نظرت يف كتب اجلاحظ : "وجودا نظرنا إىل شكل اخلامت والصياغة احلاملة للمادة اخلام، ويف هذا يقول عبد القاهر اجلرجاين نصاً

.". .وجدته يبلغ يف ذلك كلَّ مبلغ ويتشدد غاية التشدد وقد انتهى يف ذلك أن جعل العلم باملعاين مشتركاً وسوى فيه بني اخلاصة والعامة
وإمنا تتحقق مزيتها باملعىن الذي تؤديه يف إطار السياق وحسن . وعليه فهما متفقان على أن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ مفردة

 وجتدر اإلشارة هنا أن الباحث قد ).نظرية النظم(األداء، ومتام املعىن، مع التعبري عما خيتلج يف النفس من مشاعر، وتلك هي خالصة = 
  : عدة رسائل يف هذاالباب نشرت يف دوريات محكّمة، منهاحقق

- ١٦٩هـ، ص ص١٤٠٦ لسنة ٧٢ و ٧١، العدد ١٨ جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة، جملد "رسالة يف حتقيق معىن النظم والصياغة" §
١٩٦. 

جامعة اإلمام حممد بن / للغة العربية بالرياضا) كتاب( حبوث ودراسات يف اللغة العربية وآداا، "اخلواص واملزايا يف األسلوب البالغي" §
 .٥٥٢-٥١١هـ ص ص١٤٠٨سعود، اجلزء الثاين، 
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ين احللِّيالد يفات صيقتة:أرحامد صادق قنييب                                                             دراسة وصفي  
 

 ١٤٦

مالية على مايف العمل األديب من فكرة أو خيـال  ترمي إىل تغليب الشكل والقيم اجل"نزعة يف األدب والفن   
  .أو شعور

وهكذا يفهم تالقي وجهة    . )١("هي خري مثال هلذه النـزعة      ) الفن للفن (وميكن القول بأنَّ نظرية     
ل أثر اجلاحظ يف سلفنا من النقاد العرب القدامى وحسبنا      غفنظر اجلاحظ مع الشكالنيني اجلُدد، ولكننا ال ن       

ومن الدليل على أن :" )٢(ليف هذا الصدد حيث يقو) هـ٣٩٥ت( يراه أبو هالل العسكري   ان نلفت إىل ما   
مدار البالغة حتسني اللفظ أنَّ اخلُطب الرائعة واألشعار الرائقة ما عملت إلفهام املعاين فقط، ألن الرديء من 

ه ورونق ألفاظه وجـودة     األلفاظ يقوم مقام اجليد منها يف اإلفهام، وإمنا يدلُّ حسن الكالم وإحكام صنعت            
وأكثر هذه األوصـاف    . مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه على فضل قائله وفهم منشئه           

وهلذا تأنق الكاتب يف الرسـالة واخلطيـب يف اخلطبـة والـشاعر يف     ... ترجع إىل األلفاظ دون املعاين    
ى براعتهم وحذقهم بصناعتهم، ولـو كـان   القصيدة، يبالغون يف جتويدها ويغلون يف ترتيبها ليدلوا عل      

 ".األمر يف املعاين لطرحوا أكثر ذلك فرحبوا كداً كثرياً، وأسقطوا عن أنفسهم تعباً طويالً
وتتلخص طريقة احللّي يف نظم اُألرتقيات يف توخي السهولة والوضوح، واسـتعمال العبـارات              

ين نفسه عن طريقته يف النظم  الديب، وقد أفصح صفيواأللفاظ املألوفة املتداولة بني الناس، والبعد عن الغر      
وألزمت نفسي يف نظمها عدم التكلف، وتـرك التعـسف،         : " )٣(يف مقدمته لكتاب شرح الكافية البديعية     

واجلري على ما أخذت به نفسي من رقة اللفظ وسهولته، وقوة املعىن وصحته، وبراعة املطلـع واملَنـزع،         
طع، ومتكن قوافيها، وظهور القُوى فيها، وعدم احلشو فيها، حبيث حيسبها السامع غُفْالً وحسن املطلب واملق

ومل أُرسلْ هذه الدعوة عاريةً عن بينة، فانظر أيها الناقد األديب، والعالم اللبيـب إىل غـزارة   . من الصنائع 
ها باباً، فاستغنِ ا عن حـشو الكتـب         اجلَمع ضمن الرياقة يف السمع فإا نتيجة سبعني كتاباً مل أعد من           

  
 جملة املوافقات، املعهد العايل ألصول الدين، اجلزائر، العدد اخلامس، "مشاركة صاحب املعاين اللغوي يف البحث عن مفردات األلفاظ" §

 .٩٥-٦٧م، ص ص١٩٩٦السنة اخلامسة، 
)١(م املصطلحات يف اللغة واألدبمعج: وهبه، جمدي) ١٢٤ص) ١٩٧٩مكتبة لبنان، : بريوت. 
- ٥٨ص ) ١٩٧١البايب احلليب، : القاهرة(، حتقيق حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل ابراهيم كتاب الصناعتني: العسكري، أبو هالل   )٢(

 . ٥٩ـ
جممع اللغة : دمشق(حتقيق نسيب نشاويبديع، شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة وحماسن ال:احللّي، صفي الدين) ٣(

وعاظل الشاعر يف . عقَّده وصعبه: عاظل بالكالم: "ويف املعجم الوسيط). كذا يف األصل(واأللفاظ املعظلة . ٥٥ص)١٩٨٣العربية،
 سياق عيوب اللفظ  هلا عدة معان ترد يف:معاجم النقد والبالغةويف " جعل بعض أبياته مفتقراً يف بيان معناه إىل بعض: شعره

: انظر، مطلوب، أمحد". [تركيب الشيء يف غري موضعه"واالستعارة والقوايف وهي عند ابن األثري لفظية ومعنوية، قال واجلامع بينها 
 لبدوي معجم البالغة، وانظر ٣١٠-٣٠٧ ص ص٢ج)١٩٨٩-١دار الشؤون الثقافية العامة،ط: بغداد: (معجم النقد العريب القدمي

 .٥٥٦-٢/٥٤٩طبانة 
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٤٧

  ".لة عظاملطولة، ووعرِ األلفاظ امل
وكانت هذه هي الطريقة الغالبة على شعراء عصره، أي إنَّ ماذكره احللِّي عن طريقة نظمه ضمن إطار                 

  .زخريف من الصنعة البديعية
قديراً على تنويع نزعاته يف إن صفي الدين كان شاعراً واسع املدى، بعيد اآلفاق،   : ولكن احلق أن نقول   

األغراض واألساليب، ولكن عصره فرض قيماً أدبية أجربته على التزامها يف عصر غلبـت فيـه العجمـة               
واألعاجم، وضعفت السليقة العربية واحنطت عن مرتبة اإلعجاز واإلجياز إىل مرتبة الصنعة واإلجناز، فبعدت  

 والتصنع، وأصبح معيار نبوغ الشاعر وقدرته هو إتقـان          ةرفالعبارة عن اجلزالة والقوة، وغلبت عليها الزخ      
الصنعة البديعية واحملسنات اللفظية، فبمقدار ما يكثر الشاعر أو الكاتب من استخدام اجلنـاس والطبـاق                

وبقدر ما ينوع الشاعر من أساليب إنشائها يكون عنـد   . والتورية واملقابلة مبقدار ما يكون مجيداً وعظيماً      
  .بليغاًأهل العصر 

              الدين مل تكن تنقصه املقدرة على التجديد واالبتكار مع روعة التصوير ودقة املعاين وب عد اخليال وصفي
وعمق العاطفة، فهو موهوب خلق ليكون شاعراً ، وهو مثقف متبحر واسع االطالع على اللغة ، ال يقل يف 

ولكنه اصطدم بعـصر تغـريت فيـه        . يب متام   املتنيب واملعري وأ  : ثراء معجمه اللغوي عن الفحول الكبار     
فكان التصادم بني فطرته وموهبته وقدرته الشاعرية، و عصر التكلف والتصنع اللغوي والشعري،             . األذواق

  ! بالنسبة هلذا الصراع؟هفكيف كان حال
رسالة ال صنعة للتكسب واسـتدرار عطـف        -حسب زعمه -اختذ من قول الشعر ونظمه    ؛  هو شاعر 

كاره للكسب بالتقريض إذ كان ديدين، أال أستمنح        "  أنه   )١(:تنفذين، يقول عن نفسه يف ذلك     األثرياء وامل 
 وأحقرِ.  الفضائل  الشعر من أدبِ   دأعأنْ  و] ... لتكسب بالشعر ا[ ، وأن أَفر من العادة اخلشناء       )٢(ندى دين 
 نفسي أالَّ أمدح كرمياً      عاهدت وكنت... د البخل به من املكارم    عوأَ. حارم املَ  ستر هفكنت أستر . الوسائل

  " ، وال أهجو لئيماً وإن ذلّ وذلك للترته عن التشبه بذوي السؤال لَّ جوإنْ
  )١(سوى معشري إذ كان جمدي منهم  وأعرضت عن مدح اَألنامِ ترفُّــعاً

ه مدح عظماء سالطني عـصره      مث ملا اضطرته الظروف الصعبة، على حنو ما فصلنا، إىل اهلجرة من بلد            
وخاصة األراتقة، وطاملا ردد أنه مل ميدحهم إال شكراً على حسن استقباله وإكرام وفادته ال طمعاً يف ماهلم                   
وال استجداء منهم،  وأقام دولةً للشعر من نظمه ال تقل يف قوا ومكانتها عن الدولة السياسية لألراتقـة،             

                                                 
 .صناعة الشعر: التقريض. ٣١احللّي، الديوان، املقدمة، ص    )١(
 ).استميح يدي(   يف رواية أخرى ) ٢(
 .وقد سبقت اإلشارة إليه.٣٣احللّي الديوان، املقدمة،ص     )١(
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 ١٤٨

ابتذال الشعر ممن يدعونه وليسوا من أهله وحيطون مـن قـدره وقيمتـه،              وهو إنما فعل ذلك صيانة عن       
  ]:الطويل[يقول

  وإنْ كانَ مما ترتضيه األفاضـلُ  وما كنت أرضى بالقَريض فضيـلةً
  )٢(محاذَرةً أنْ تدعيــه األراذلُ  ولَست أذيع الشّعر فخراً، وإنّمــا

 
قوة الشاعرية واالقتدار على النظم، ومتاشياً مع ذوق العصر من حـب   وكانت معاجلته ملا يف نفسه من       

 أنْ نوع األسلوب؛ فهو جيزل ويرصن، ويرق ويسهل ويوضح حيناً ويغرب على قلـة            -للصنعة والزخرف 
حيناً آخر، يتقيد بالبديع كثرياً وينفلت من قيوده أحياناً قليلة، وهو يف كل حاالته يتعمد ما يريد ويقـصد                   

وإن كان ما يـصنعه     . ألنه قادر بالطبع وقادر بالصنعة    صميم، ال يصيبه يف ذلك تعب، وال يكل له حد           بت
يتعب قارئه، عندها خيفف قيود الصنعة فيستروح القارىء يف حديقة شعره الغناء أعذب نسائم احلب والود              

  .ووصف الطبيعة
 قـوة   م ال يقل عنـه    الشعر العباسي  أعالم   يقف بإزاء يكاد   -كما قلنا -وهو عندما جيزل متعمداً   

  )٣(]:الكامل[ولنا يف قصيدته. وروعة وجزالة
ـُلوبِ ذَوائباً  أَسبلْن من فوقِ النـــهود ذَوائباً   فَجعلْن حبات القـ
  شفَق تدرعه  الشـموس  جالبِبا  أشرقْن يف حلَلٍ كأنَّ أديـــمها

  )بأيب الشموسِ اجلاحنات غواربا(    ، فقلت لصاحيب)٤(وغَربن يف كلَلٍ
معارضاً املتنيب تلبية لرغبة رجال الدولة يف أن تكون على غرار بائية املتنيب يف مدح علي بـن منـصور            

  :احلاجب، ومطلعها
  )٥(    الالّبِسات مـن احلَرير جالببا               بأيب، الشمـوس اجلانِحات غَوارِبا    

ل قوي على مقدرة احللَّي الشعرية إذا خفف من قيود الصنعة البديعية وزخرفها وقـصيدته             وهذا دلي 
  :األخرى

                                                 
 .١/٩٦  الديوان )٢(
 .١/١٧١ الديوان )٣(
 .جناس تام) ذوائبا (ويف. الستر الرقيق: مفردها الكلة]: بكسر الكاف:[ الكلل)٤(
 .٩٠ديوان املتنيب، ط بريوت، ص    )٥(
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 ١٤٩

  )١(واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا    سلِ الرماح العـوايل عن معالينا
  )٢(تنهض رصيفة لقصيدة املتنيب الرائعة

 فلواق شك وما يف املوت قَفْتو               كم  كــأننائ وى وهدفْنِ الريف ج  
إذ ال يكاد خيلو بيت واحد يف أية أرتقية من صـورة             :وتأيت الصور البيانية والبديعية، بكثرة يف اُألرتقيات      

بيانية أو حمسّنة بديعية معنوية أو لفظية ، إذ اإلكثار من البديع كان سمةَ العصر كلّه، وال غرو فصفي الدين      
، وكتابه املشهور باسم    )البديعيات( حىت سمي شاعر     ، القرن الثامن اهلجري وما بعده     زعيم هذا املذهب يف   

كتاب تعليمي مرموق يف بابه، جاء خالصة سبعني كتاباً يف علم البديع، وصار لزامـاً               )٣(]الكافية البديعية [
وهذه بـضعة  .  حماكياّعلى املدرس والدارس واملتعلم والشاعر أن يعكف عليه حملالً أو حافظاً أو شارحاً أو   

  :أمثلة من اُألرتقيات مما تسمح به حدود البحث حنللها على ضوء كتاب الكافية للحلَّي
)١ (وأتتك حتت مدارعِ الظَلماء  الوصالَ خمافة الرقباء أبت)٤(  

      
عامة ) بيت االبتداء( سبق احلديث عن براعة مطالع األرتقيات ونضيف مالحظة التناظر النغمي بني شطري    

ويف البيت استعارة تصرحيية حيث شبه الظالم بـاملالبس         .عند احللَّي مما يدل على عالمات الشاعرية اجليدة       
  .السوداء

 ما أخطأته أسنةُ األعـــداِء  أمصيبةً منا بنبلِ  لحــــاظها)٩(
 أضعاف ما عاينت يف األعضاِء؟  أعجبت مما قد رأيت، ويف احلَشا)١٠(
)١١ (ةم من  طَعنبسال جنـــالِءجنالَء  أُمِسي، ولست قلَةأو من م ، 
 أن ال أزالَ مزمالً بدمائـــي  َواللّحــاظَ تعاهدا إنّ الصوارِم)١٢(

] جنـالء _ جنالء[ويف قوله   .. )١(استعارة تصرحيية؛ تشبيه حذف منه املشبه     ] نبل حلاظها [يف قوله    •

                                                 
حملقق ديوان احللّي املعتمد لدينا تعليل صحيح، فقد مت اختيار هذه الرواية دون املصادر األخرى على كثرا اليت ترويها بياء املخاطبة املؤنثة، ) ١(

فاملقام هنا ...  للمؤنث، خمالفاً بذلك ما عليه عادة الشعراءصرف الشاعر خطابه للمذكر ال: " من كتابه عن صفي الدين٧٨فيقول، ص
 "ليس مقام غزلٍ وهلو وحديث مع امرأة، بل هو موقف رجولة ورد اعتبار من الذلة واملهانة

   .٢٩٦ديوان املتنيب، ط بريوت، ص ) ٢(
بتحقيق نسيب "  علوم البالغة وحماسن البديعشرح الكافية البديعية يف"  صدر الكتاب عن جممع اللغة العربية بدمشق حتت عنوان )٣(

                                                                                                                                                                                                      .     ١٩٨٣الشاوي
وانظر . على ميني الشاهد إشارة اىل موضع البيت يف االرتقية اهلمزية، كما هو املتبع سابقاً، وسيأيت مثله) ١(والرقم. ٣/١٤٤٨ الديوان  )٤(

  .٥٧شرح الكافية البديعية ص: احللّي
 .١٢٧-١٢٦احللي، الكافية، ص: انظر) ١(
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 ١٥٠

  . تصوير استعاري] ة جنالءمقل_ طعنة جنالء[جناس تام، و
إنسان يعطـي  -استعارة مكنية حذف املشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه          ] الصوارم واللحاظ [ويف قوله 
  .استعارة مكنية كذلك] مالزماً بدمائي[ و-عهداً

د من  وإمجاالً فقد صورت األبيات أنّ ماأحدثته عيون احلسان بذلك املدنف العاشق، وأنَّ سهام العيون أش              
وما أقرب هذا من قول الشاعر األندلسي ابـن شـرف األندلـسي             . طعنات السيوف ووخزات الرماح   

  :، حيث يقول)هـ٤٨٤ت(ابن صمادح) املرية(خياطب أمري) هـ٤٨٠ت(
امـكُم أثررِ يف أيللجو رِ  مل يبقوالغيد من ح إالّ الذي يف عيون  

ام االستنكاري يقرر أن ماخيفيه ويستره عن حبيبته من آالم ومن خالل أسلوب االستفه   ) العاشر(ويف البيت   
فإا مل تنجـه  . وإذا كانت مشيئة اهللا أجنته من طعنة باحلربه والقتال        ! الوجد هو أضعاف ما يظهر هلا عياناً      

  :من سهام نظرات أصحاب العيون النجالوات، وهذا يذكرنا أيضاَ بالقول املشهور
  ناقتــلنـنا مث مل حيــيني قتال      إنَّ العيون الىت يف طرفها حور

  أنا القتـــيل  بال إمث والحرج  مابني معترك األحداث واملهج :  و
   

  )٢(ويــشري كَـف العز باإلمياء  أضحى يهينين الزمانُ بقصده) ١٨(
 إشارة ويـومىء   فالزمان شخص حمب يهىنء وبشكل متعمد، والعز بطلٌ شجاع ولكنه بعكس احملب يشري            

وطباقـان يف قولـه     . ]كف العـز  [ و   ]يهنيين الزمان [: ففي هذا البيت استعارتان مكنيتان يف قوله      . إمياءة
  .]باإلمياء[ و ]بقصده[

  :ويف قوله
) ٢٠ (خاف خطفة ماردهباِء  أمباردين تالش ةا يف القَلْـــعوشها  

]: مـارد [علَـم و ]: ماردين[اس حيث جانس بني   استغل األمساء أحسن استغالل يف استعمال اجلن       •
وال خيفى ما يف هذا     ] الشهباء[و] شهاا[وكذلك استغل اجلناس الناقص يف قوله     . الطاغية العمالق 

  .اجلناس من موسيقا زادت البيت مجاالً
)٢٦(يف أركانِه لَ النهبلَّ حاحل   إن ح يف األعداءتأوســار سار ف  

أعطاه حقه من املدح كامالً حيث جعل ماله بـاً جلميـع            ]: النهب يف أركانه  إن حلَّ حل    [يف قوله    •
، أما يف حال حربه؛ فانه يظهـر يف         )هذا يف أيام حلَّه وسالمته    ...(الطالبني والسائلني ال مينع منه سائل     

 كرر  ..، فإن هذا امللك إن سار أو مشى إىل أعدائه فإنه يوقع فيهم العناء بال هوادة               ]سار احلتف [قوله  

                                                 
 . ٣/١٤٤٩   الديوان ) ٢(
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وليس هذا من اجلناس التام فقط ولكنه نـوع مـن التالعـب             ] سار+سار] [حل+حل[الفعل نفسه   
  ... املوسيقي حيث استطاع أن يوفر لسامعه أنغاماً موسيقية ال ختفى على املستمتع

سار احلتف يف [ويف قوله . كناية عن كرمه واستيالء الناس على أمواله] حل النهب يف أركانه[ويف قوله  •
 .كناية عن النصر على األعداء] عداءاأل

  .طباق] حل وسار[ويف  •
ة عن ي كنا]حلَّ النهب يف أركانه[ويف . ]سار سار[ و ]حلَّ حلَّ[فهذا البيت وحده فيه أربع جناسات تامة    

  . ة عن النصر على األعداءي كنا]..سار احلتف[ويف قوله . كرمه واستيالء الناس على أمواله
  : ويف قوله

  ارِمِ املنصورِ يف الغاراتكَصو  تستلُّ فيها للبروقِ صوارِماً) ١٤(
. وهكذا كلُّ قصيدة من األرتقيات حتتشد فيها أنواع البديع عموماً،  واجلناس خصوصاً. فهنا تشبيه وجناس

  . البالغة وأدواافنونفهو الشاعر الذي أعجب إعجاباً عظيماً ذا النوع من 
  :ويف قوله
ـَم لذيذَ العيشِ قبلَ فوات  اب الزمانُ من الذُّنوبِ فوات،ت) ١(           واغْنـ

  
فالزمان إنسان يتوب، وهي صورة حسية حركية مجيلة، ومجيل أيضاً هذا اجلناس بني الزمان والـذنوب،                

  )١(. مبعىن الزوال واالنتهاء]الفوات[وبني ]فوات[وبني املوافاة يف الشطر األول 
 :ومثلها يف قوله  

ـِك حلْة واط  الراحِحيّ الزمان، وطُـف بكـأسِ )١(   األفراحـرز بكأس
 : ومثلها قوله. جناس مع تشقيق يف الكلمة الثانية] أفراح: الراح[ففي 

  فراسخأملَّ، ومـن دون احلبيب   راسخخيال سرى والنجم يف الغربِ ) ١(
 :ومثلها قوله]فراسخ: راسخ[والشاهد يف 
  ا من بعد ماضـمنا نعشلتنعشن  شمـولٌ إىل نرياا أبداً نعــشو) ١(

 :ويف البائية قال. جناس تام] ونعش: نعشو[ففي 
  به، فكان لثَغرِ املَلك كالشنبِ    بدر أضاَء ثُغور املُلك وانتظمت) ١٧             (

ن التشبيه نوعـان ومن االستعـارة     فالبيت حيوي التشبيه البليغ واالستعارة املكنية، وحيتشد فيه م        

                                                 
 .٦٠ الدين، صاحللي، صفي: انظر    )١(
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وثغور امللك مبعىن حدود الدولة وبني الثغر . استعارتـان ومن اجلنـاس جناسـان، بني أضاءت وابتسمت    
  )١(.مبعىن الفم

*  *  *  
وليس اجلناس واالستعارة والتشبيه ما أولع به احللي، بل كذلك أولع بتضمني شعره آيات الكتاب               

  :ف، وأقوال الشعراء من السابقني كقولهالكرمي، واحلديث الشري
  طلب العلى وتجنب الشهوات  تبِع اهلوى قوم، فكان هواه يف ) ١٦(

  ].النجم/٣٢اآلية [الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش: فيه اقتباس من قوله تعاىل
  امكثُوا: لركب          آنست نارك قلت ل  ثارت بنا تطوي القفار، فعندما) ٢٦(

 امكثوا إين آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هـدى             فواضح أنه اقتبس اآلية الكرمية      
  .]سورة طه/١٠يةاآل[

  قد جئت يف وصلي على قَدرِ: فقلت  رفَّت إىل الصبّ طور الوصلِ زائرةٌ) ٢٦:(وقوله
  ].طه/٤٠اآلية  [در ياموسىمث جئت على ق:وهنا اقتباس من قوله تعاىل

    :وكقوله
  فرمــت صميم قلوبنا بشواظ    ظَفرت سهام فواترِ األحلاظ) ١(

  .] سورة الرمحن/٣٥يةاآل[ يرسلُ عليكما شواظٌ من نار ونحاس:فالبيت مقتبس من اآلية الكرمية 
    :وقوله

) ١٦ (ضعشدوداً بهدلديــنِ   غدا اإلسالُم م كنر  عـزعزتاِهللا ال ي   
  .]ورة القصصس / ٣٥ ية آل[  سنشد عضدك بأخيكفالبيت يتضمن اآلية 
     طولُ مكْثي، واد سهلٌ لباغي  غري مجد مع صحيت وفراغي)١ (:ويقول

  :إنه ينقل إىل شعره متاماً مطلع قصيدة أيب العالء
  )٢(    نوح باك وال ترمنُ شــاد  ملّيت واعتقادي  غري مجد يف 

 هو -كما أراه-يالحظ ىف هذه القصائد إغراق الشاعر ملعانيه ىف الصنعة البديعية والسبب ىف ذلك و  
أن عصر احللي كان عصر التصنيع ىف قول الشعر وأصبح البديع علَماً على كل ألوان البالغة وليس مقصوراً     

 ولعاً شديداً، ملبّياً بذلك نداء عصره الفـين ملـا   على احملسنات البديعية فحسب ، وقد ولع شاعرنا بالبديع 
لغلبة العجمة واألعاجم على احلياة وكثرة من تعامل معهم من األعاجم وعاش بينهم، فلم يعد تذوق الشعر        

                                                 
 .١٨٤احللي، شرح الكافية،ص : انظر    )١(
 .١١١،ص) ت.د،دار احلياة: بريوت(ا ملعري، أبو العالء؛ سقط الزند )٢(
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العريب يف مثل هذه البيئات ممكناً إال بزخرفته و تزيينه بل واملبالغة يف الزخرف والزينة، ففي األرتقيات يكاد                  
لو بيت واحد يف أية قصيدة من نوع أو أكثر من احملسنات البديعة املعنوية واللفظية وهكذا فالـشاعر                  ال خي 

ولكن ولعه األسـاس  . طابق وجانس وقابل وضمن ، ورد العجز على الصدر، واستعار وكىن وشبه بكثرة          
 فاجلناس موجود يف    )نيسج أجناس الت  الدر النفيس يف  (كان باجلناس ، حىت أَلَّف يف ذلك كتاباً عنونه بـ           

 .وفيما قدمنا من مناذج من نظم األرتقيات شاهد على مقدار الصنعة ،عنوان الكتاب
  : فصفي الدين احللَّي ظاهرة شعرية تستحق الدراسة لعدة أسباب: واخلالصة

 أنه عكف علـى     ولكن املؤكد . أنه نظم الشعر يافعاً، ويف روايات أنه نظمه وهو يف السابعة من عمره             .١
كرته املكتبة الشعرية والنقدية منذ بداية نشأا إىل عـصره،          االدرس واإلطالع بعقلٍ واعٍ فاستوعبت ذ     

 .ثنان وعشرون عاماًاوتناقلت الركبان شعره قبل نزوحه الئذاً ببالط األراتقة وكان له من العمر 
جري، وأنه عكس اجتاه الشعر يف ذلـك        أنزله نقّاد عصره يف الطبقة األوىل من شعراء القرن الثامن اهل           .٢

االة بالتصنيع واإلغراق يف صنعة البديع، ولكن احللي رغم هذا التقليد والتصنيع، قد             غالعصر املتسم بامل  
قدم أعماله يف أسلوب واضح وبراعة لغوية، وأن له فضل إنعاش الذاكرة لمن جاراهم مـن فحـول                  

 .نعة البديع واجلناسأو نافسهم يف ص. الشعراء قبله يف املعاين
رغم ما يف اُألرتقيات من تكلَّف بديع وتكرار وتصنيع، إالّ أا تدل على مقدرة لغوية وخصب عنـد                   .٣

شاعرنا، وهي مثال جدير أن يلفت إليه لدراسة العالقة اجلدلية بني الصياغة الشكلية اجلميلـة، وبـني               
 حيث   الفكري  على املضمون   الفين دمي الشكل وأا مثَلٌ جلي مناصر ألصحاب تق     . ون املوضوعي ماملض

 .كرر املعىن الواحد بأثواب خمتلفة يف قصائد شتى
عما هو متعارف عليه لدى ) ح امللك املنصورائدرر النحور يف مد(مل خيرج صفي الدين احللي يف قصائد  .٤

تـه املكتـسبة،    ولكن احللي عرف كيف يستعيد قراءاته ومطالعاته وخربا       . األقدمني إزاء قصيدة املدح   
وهو بذلك كون حلقة يف سلسلة الفحول ... وعرف كيف يستوعب ذلك كله، ويقدمه يف إطار جديد

من شعراء العربية الىت مل تنقطع حىت القرن الثامن اهلجري، وأا مهدت ملا بعدها من القرون، وقد كان     
عسلّمها ملن بعده الصدى لكبار الشعراء قبله، وقد محل الراية بأمانة مث احللّي رج .  
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  املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي §
، ]جـزءان [املثل السائر يف أدب الكاتب والـشاعر ): م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(ابن األثري، ضياء الدين      §

 ).١٩٥٩مكتبة ضة مصر،: القاهرة(حتقيق أمحد احلويف، وبدوي طبانه 
دار األلـسن،   : حلب(،  )دراسة أسلوبه . ثارهآ. حياته(صفي الدين احللي  ): ميشيل(أديب، ميخائيل  §

١٩٧٣  .( 
 صـفحات مل    بدائع الزهور يف وقائع الدهور    ): م١٥٢٣/هـ٩٣٠ت  (ابن إياس، أبو الربكات حممد     §

 ).م١٩٦٠دار املعارف،: القاهرة. (تنشر من بدائع الزهور، حتقيق حممد مصطفى زيادة
دار  : القـاهرة (،  ])م١٣٦٥/هـ٧٦٧ت [ابن نباتة املصري  (أمري شعراء املشرق    : باشا، عمر موسى   §
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 ).١٩٦٣-١املعارف، مكتبة الدراسات األدبية،ط
  ).م١٩٨٩-١دار الفكر املعاصر، ط:بريوت (،)العصر اململوكي(تاريخ األدب العريب  - 
 معجم ما استعجم من أمساء البالد       ):م١٠٩٦/هـ٤٨٧ت(البكري، عبد اهللا بن عبد العزيزاألندلسي      §

 ).م١/١٩٤٥جلنة التأليف والترمجة والنشر،ط:القاهرة(ق مصطفى السقا حتقي]  ج٤[واملواضع،
دار :دمـشق ( أمراء العرب بالشام والعراق حىت أواخر القرن اخلامس اهلجري           موقف: بيطار، أمينة  §

 ).م١٩٨٠دمشق،
   ]ج١٣[النجوم الزاهرة يف ملوك مـصر القـاهرة       : ابن تغري بردي األتابكي ، مجال الدين يوسف        §

           .)١٩٣٠(ة عن طبعة دار الكتب املصرية نسخة مصور(
معجم تراجم ألشهر الرجـال والنـساء مـن العـرب               :معجم األعالم :اجلايب،بسام عبد الوهاب   §

 ).م١٩٨٧-١اجلفان واجلايب للطباعة والنشر، ط:قربص(واملستعربني واملستشرقني 
قيـق عبـد الـسالم      ، حت ]ج٧ [احليوان: )م٨٦٩/هـ٢٥٥ت  (عمرو بن حبر  أبو عثمان   اجلاحظ ،  §

  .)١٩٣٨لبايب احلليب، اتبةمك: القاهرة(هارون
حتقيق حممد   ]ج٤[، الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة     :)م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(ابن حجر، العسقالين   §

 ).١٩٦٦مطبعة املدين، : القاهرة( سيد جاد احلق
مكتبة النهـضة   :قاهرةال (]ج٤[تاريخ اإلسالم والديين والثقايف واالجتماعي،    :حسن، حسن إبراهيم   §

 ).١٩٦٨-٤املصرية، ط 
  :)م١٣٤٨/هـ٧٤٩عبد العزيز بن سرايا، ت (احللّي، صفي الدين §

 ).١٩٩٠طبعة دار صادر، بريوت،  (–  ديوان صفي الدين احللي-
              املؤسـسة العربيـة للدراسـات      : بـريوت (،  حتقيق حممد إبراهيم حور   ]ج٣[ديوان صفي الدين   -

  ).٢٠٠٠والنشر، 
  ).م١٩٥٦النجف األشرف املطبعة العلمية،( ديوان صفي الدين،-
جممع اللغة  : دمشق( حتقيق نسيب نشاوي      شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة وحماسن البديع،        -

 .)١٩٨٣العربية، 
  .)م١٩٥٧-١دار املعارف ط:القاهرة(، حتقيق حسني نصار العاطل احلايل واملرخص الغايل-
بـريوت،دار صـادر،   ( ]ج٧ [معجم البلدان :)م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت  ( بن عبد اهللا     ، ياقوت احلموي §

١٩٥٧.(  
 .)١٩٨٤مكتبة املكتبة، : العني ( حياته وآثاره وشعره: صفي الدين احللي :حور، حممد ابراهيم §
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] ج٧[العـرب وديـوان املبتـدأواخلرب       ):م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت  (ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد        §
 ).١٩٦٨بناين،بريوت،دار الكتاب الل(
أضواء جديدة على املقاومـة اإلسـالمية       (اإلمارات األرتقية يف اجلزيرة والشام      :خليل عماد الدين   §

 ).م١/١٩٨٠مؤسسة الرسالة،ط:بريوت (،)للصليبيني والتتر
حتقيق علي عبـد العظـيم      ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣أمحد بن عبد اهللا املتوىف       (ديوان ابن زيدون  -: ديوان §

 ).١٩٧٨هضة،دار الن:القاهرة(
ـ ٤٠٦املتوىف(حممد بن احلسني املوسوي     (ديوان الشريف الرضي     - دار :بـريوت (،  )  م ١٠١٥/  ه

  ).١٩٦١صادر،
بشرح أيب البقـاء العكـربي،      ) م٩٦٥/هـ٣٥٤املتوىف(أبو الطيب أمحد بن احلسني       (ديوان املتنيب - 

  ).م١٩٧٨املعرفة،  دار : بريوت(حتقيق مصطفى السقا وآخرين 
حتقيق عبد الـرمحن املـصطاوي      ) م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(أبو الطيب أمحد بن احلسني       (تنيبديوان امل  -
  ).٢٠٠٣-١دار املعرفة،ط:بريوت(
دار : بريوت(حتقيق أمحد عبد ايد الغزايل      ) م٨١٠/هـ١٩٥احلسن بن هاين ت     (ديوان أيب نواس     -

    ).ت.الكتاب اللبناين د
 ).١٩٧١منشأة املعارف،: االسكندرية] (زءانج[األدب يف العصر اململوكي : سالّم،حممد زغلول §
  ).م١٩٧٩دار  املعارف،: القاهرة( تأصيل ما ورد يف تاريخ اجلربيت من الدخيل: سليمان،أمحد السعيد §
 ). ١٩٦٠دار املعارف،سلسلة نوابغ الفكر العريب سنة :القاهرة( صفي الدين احللي:، حممود رزقسليم §
ـ ٩١١ت(يب بكر   السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أ       § املهـذب فيمـا وقـع يف             ). م١٥٠٥/هـ

دار الغـرب  : بـريوت (، )رسائل يف الفقـة اللغـة    (، حتقيق عبد اهللا اجلبوري ضمن       القرآن من املعرب  
 ). م١٩٨٢االسالمي،

ــايب   : القاهرة(ج ٢، حتقيق حممد أمحد جاد املوىل وآخرين، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها § ــسى الب عي
  ).ت.احلليب، د

مطبعة : القاهرة (البدر الطالع من بعد القرن السابع     : )م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت(الشوكاين، حممد بن علي    §
 ).هـ١٣٤٨السعادة،

الـــرب  حتفة الدهر يف عجائب ):م١٣١٧/هـ٧١٧(شيخ الربوة،مشس الدين حممد النصاري الدمشقي  §
 ).١٩٥٧مكتبة املتنيب : بغداد(والبحر 

 .١٩٨٦دار املعارف، : القاهرة ( واإلماراتعصر الدول  -:)م٢٠٠٣ت(ضيف، شوقي §
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 ١٥٧

  ).١٩٦٠-٤دار املعارف ط :القاهرة(الفن ومذاهبه يف الشعر العريب-                     
 ).١٩٨٢الرياض، دار العلوم،  ( ]ج٢[معجم البالغة العربية: طبانة، بدوي §

  .)١٩٨١رسالة، مؤسسة ال: دمشق  ( جهاد املسلمني يف احلروب الصليبية: اشور،فايد محادع §
دارالـشروق،  :عمـان  (نقد الـشعر : تاريخ النقد األديب عند العرب   -:)م٢٠٠٢ت(عباس،إحسان §

١٩٨٦.( 
  ).م١٩٥٩ /٢-دار الثقافة ط: بريوت(، )٣-الفنون األدبية(فن الشعر -    

-٢دار البـشري،ط  :عمان (بيت املقدس يف أدب احلروب الصليبيية     -:عبد املهدي،عبد اجلليل حسن    §
 .)م١٩٩٥

 املدارس يف بيت املقدس يف العـصرين األيـويب واململـوكي ودورهـا يف احلركـة           -            
  ).١٩٨١مكتبة األقصى،: عمان()الفكرية

 ).م١٩٧٩-١دار العلم للماليني،ط: بريوت(املعجم األديب :عبد النور، جبور §
   ).١٩٩٠- ١٤٩سلسلة عامل املعرفة:الكويت (ماهية احلروب الصليبية: عبده، قاسم §
املكتبــة : بغداد(،)مناذج يف التطبيق(دراسات يف شعرية القصيدة العربية احلديثة:عبيد، حممد صابر  §

  ).م٢٠٠٠الوطنية،
الدار السعودية للنـشر   : جدة(هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس         : عرسان، ماجد  §

 .)١٩٨٥والتوزيع، 
: القاهرة(  البجاوي، وحممد أبو الفضل ابراهيم      ، حتقيق حممد    كتاب الصناعتني : العسكري، أبو هالل   §

 ). ١٩٧١البايب احلليب، 
 : ) م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤ت (العقاد، عباس حممود §
  ).١٩٨٨مكتبة النهضة، : بغداد ( أبو الطيب املتنيب حياته وشعره-    
  .)ت.املكتبة العصرية، د: صيدا ( مطالعات يف الكتب واحلياة -    
 ).م١٩٥٩مكتبة املعارف،:بغداد(دين احللِّيشعر صفي ال:علوش، جواد أمحد §
دار : بـريوت  ( ]ج٢[الشعر والشعراء : )م٨٩٠/هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم        §

 .٦٩-١/٦٨) ١٩٦٤الثقافة، 
 ( ]ج١٤[البدايـة والنهايـة   : )م١٣٧٣/هـ٧٧٤ت( بن عمر    امساعيلأبو الفداء احلافظ    ابن كثري،  §

  ).م١٩٣٢/هـ١٣٥٩مطبعة السعادة، : القاهرة
  ).ت.ضة مصر، د: القاهرة ( الشعر العريب بني اجلمود والتطور: لكفراوي، عبد العزيزا §
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 ١٥٨

ـ ١٤٢٢ت  ( اهللا الطيب    عبد،  اذوب §  القـصيدة املادحـة ومقـاالت أخـرى      -:)م٢٠٠١/هـ
 ).١٩٧٣جامعة اخلرطوم،:اخلرطوم(

 ).١٩٧٠كر، دار الف: بريوت(   املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها -       
 ).١٩٦١دار املعارف، : القاهرة ( شعر احلرب يف األدب العريب: احملاسين، زكي §
 أمحد مطلوب،دار الشؤون الثـقافية،بغداد،   :معجم النقد العريب القدمي   [:مطلوب، أمحد  §

 .]١٩٨٨ط، 
 :)هـ٨٤٥ت(املقريزي، تقي الدين أمحد بن علي §

  ).١٩٣٤دار الكتب املصرية،:هرةالقا(، حتقيق ]ج٦[السلوك ملعرفة دول امللوك-    
   جلنة التأليف : القاهرة( حتقيق حممد زيادة ومجال الشيال إغاثة األمة بكشف الغمة، -           

 .) ١٩٥٧، ٢والترمجة والنشر، ط     
، جملـد  جملة اجلامعةاإلسالمية باملدينة " رسالة يف حتقيق معىن النظم والصياغة     "-: قنييب، حامد صادق   §

 .هـ١٤٠٦ لسنة ٧٢ و ٧١ ، العدد١٨
حبوث ودراسات  يف اللغة العربيـة وآداـا،    "اخلواص واملزايا يف األسلوب البالغي "  -       

هـ ص  ١٤٠٨جامعة اإلمام حممد بن سعود، اجلزء الثاين،        / بالرياضكلية اللغة العربية    ) كتاب(
  .٥٥٢-٥١١ص
، املعهد  جملة املوافقات  "لفاظمشاركة صاحب املعاين اللغوي يف البحث عن مفردات األ         "-   

 .٩٥-٦٧م، ص ص١٩٩٦العايل ألصول  الدين، اجلزائر، العدد اخلامس،السنة اخلامسة، 
ـ ٧١١( ابن منظور، مجال الدين، حممد بن مكـرم          : معجم لسان العرب   - : معجم § ) م١٣١١/هـ

 ).م١٩٦٦ديوان صادر، دار بريوت،. بريوت(
  ).م١٩٨٠القاهرة، دار املعارف،(بالقاهرةجممع اللغة العربية :املعجم الوسيط -    

  .هـ١٤١٦إعداد هيئة متخصصة، الرياض،:  املوسوعة العربية العاملية-              
دار :بـريوت ( رضا-،شرح ن سقط الزند ):م١٠٥٩/هـ٤٤٩ت(املعري، أبو العالء أمحد بن عبد اهللا       §

  ).م١٩٨٧مكتبة احلياة،
    افية بني العرب واالفرنج خـالل احلـروب الـصليبية          العالقات االجتماعية والثق  : النقاش، زكي  §

 )١٩٤٦بريوت، دار الكتاب اللبناين(
 .) ١٩٧٩مكتبة لبنان، : بريوت (معجم املصطلحات يف اللغة واألدب: وهبه، جمدي §
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 ١٥٣

  
  طاب املقام النبوي والروضة الشريفة يف نثر لسان الدين بن اخلطيبخ

  قراءة يف املكونات والروافد الثقافية

  فايز عبدالنيب القيسي. د
  

 ملخص
ين إىل الروضـة  طلباً للشفاعة والغفران، وإرساهلا مع احلجيج والزائر    عد رسائل الوجد والشوق الديين إىل زيارة األماكن املقدسة، وخماطبة النيب            ت

وقد سار الكتاب األندلسيون . الشريفة من الظواهر األدبية ـ الدينية اليت كان لألندلسيني فضل السبق على املشارقة يف اختراعها، يف القرن اخلامس اهلجري
 ، حىت أضحت تقليداً شائعاً حىت اية الوجود  يهم ظروف جمتمعهم وأزمام املختلفة    لبعد ذلك على هذا النهج، ووسعوا معانيها، وأضافوا إليها مما أملته ع           

  .العريب اإلسالمي يف األندلس
، وابنـه  )م١٣٥٤/هـ٧٥٥ت( يف هذا امليدان لسان الدين بن اخلطيب، فقد كتب رسالتني عن سلطاين غرناطة أيب احلجاج يوسف                  رزبكان ممن   و

هما منحى جديداً، ومحلهما معاين سياسية مل تكن معهودة يف هذا الضرب من الرسائل              ، فقد حنا في   ) م١٣٩١/هـ  ٧٩٤ت  ( مد  حمالغين باهللا أيب عبد اهللا      
من قبل، فقد وصف فيهما أحوال بالد األندلس والظروف الصعبة اليت مرت ا يف هذه الفترة، حيث اختذ ابن اخلطيب من ذكر مناقب الرسـول الكـرمي        

اع به ليخلص اهللا األندلسيني من احملن واملصائب اليت حلت م، ويدفع عنهم كيد اإلسبان الذين                ومعجزاته، والتشوق إليه وسيلة لطلب النجدة واالستشف      
  .يريدون استعادة األندلس إىل حظرية النصرانية، وطرد املسلمني منها

ه ظروف بيئته وحميطـه احلـضاري    الشوق الديين السابقة مما أملته علي     وقد استطاع ابن اخلطيب مبوهبته األدبية أن يضيف إىل معاين رسائل الوجد             و
ووقائع زمانه السياسية والدينية، فقد مجع بني املعاين املستمدة من النصوص الدينية والتراث العريب املشرقي واألندلسي، والرؤية الذاتية لألوضاع اليت تعيشها 

  .األندلس، وصاغها بلغته وصوره وأساليبه اخلاصة
 

Abstract 
Addressing the Prophet as  Portrayed in Ibn al-Khatib’s Artistic prose 

 
      This study deals with the phenomenon of addressing the prophet expressing religious nostalgia 
to visit the two holy Mosques in makkah and Madinah, as  portrayed in Ibn al-Khatib’s two letters 
      The study reveals that this literary-religious phenomenon is believed  to have appeared in 
Islamic Spain during the ٥th A.H/١١th A.D. century and reached its full florescence at the hands of 
Ibn al-Khatib who is considered the first writer to excel in this type of artistic prose when he wrote 
two epistles on behalf of his masters during the era of Bani Nasr, and sent them with the travellers 
to the prophet in order to be recited in front of prophet’s  tomb. 
      The study of those two pieces shows that Ibn al-Khatib dealt with panegyric of the prophet, and  
added another political dimension to this kind of writing expressed the external threat they faced 
from hostel Spanish who were determined to drive the Muslims out of the area. He also appealed to 
Allah and the prophet to help the Andalusian achieve victory against the Spanish. 
      The study also reveals that  Ibn al-Khatib employed old eastern and Andalusian expressions, to 
indicate new perceptions and sentiments peculiar to them as Andalusian. 

  
  
  .قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة مؤتة، األردن*   
  حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن .  
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  فايز عبدالنيب القيسي                                             خطاب املقام النبوي  والروضة الشريفة يف نـثر لسان 
  )قراءة يف املكونات والروافد الثقافية(الدين بن اخلطيب 

 

 ١٥٤

  
  
  النشأة والتطور: والًأ

 بعد وفاته بالسالم ،عد رسائل الوجد والشوق الديين إىل زيارة األماكن املقدسة، وخماطبة النيبت
والتحية والتوسل والتشفُّع به إىل اهللا يف املقاصد والغايات الدنيوية واألخروية، وإرساهلا إىل املقام النبوي 

 الدينية اليت كان –جيج والزائرين الذين شدوا الرحال إليها، من الظواهر األدبية والروضة الشريفة مع احل
  .)١(لألندلسيني فضل السبق على املشارقة يف ابتداعها، يف القرن اخلامس اهلجري

الباب يف  ، أول من فتح)م١١٢١/هـ٥١٥ت(لعل الوزير الكاتب أبا القاسم حممد بن اجلَد اإلشبيلي و
 هذا اللون من أدب الرسائل، حيث كتب رسالة على لسان رجل صدر عن بيت اهللا احلرام، يفة الكتاب

 وكشف فيها عن حبه الشديد، ووجده العظيم للرسول الكرمي، وكأنه ينفِّس عن نفسه ،وزيارة قرب النيب
تاً أخرى، للحديث عن  ويسقط رغبته املكبوتة، وحيولُها إىل رسالة ويستعري ذا،احملرومة من زيارة قرب النيب

  .)٢(جتربتها الذَّاتية
 ويعبر فيها عن مشاعره العظيمة ،وكتب ابن اجلَد رسالة أخرى يهنئ فيها من سعد بزيارة قرب النيب 

كاملة، ويبني تأديته لشعائر احلج ل رحلةَ احلجانيه الصادقة، وهو يتخي٣(و(.  
ى هذا النهج من كتابة الرسائل إىل الروضة الشريفة، لقد سار األدباء األندلسيون بعد ذلك علو

هذا : أقول"وتنافسوا يف إظهار مقدرم الفنية يف كتابة هذا اللون من الرسائل، كما يشري إىل ذلك املقَّري 

                                                 
، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، املؤسسة املصرية للتـأليف        )م١٤١٨/ـه٨٢١ت  (انظر القلقشندي، أبو العباس أمحد بن علي بن أمحد          ) ١(

، أزهار الريـاض  )م١٦٣١/هـ١٠٤١ت(ملقَّري، أمحد بن حممد التلمساين ؛ ا٤٦٩، ص٦، ج)ت.د(والترمجة والطباعة والنشر، القاهرة،  
يف أخبار عياض، حتقيق سعيد أمحد أعراب وعبد السالم اهلراس، اللجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي بني حكومة اململكـة املغربيـة                     

عصر الطوائف واملرابطني، دار    : ألدب األندلسي ؛ إحسان عباس، تاريخ ا    ٢٠، ص ٤، ج )ت.د(وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة،      
، ١٩٨٩؛ فايز القيسي، أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، دار البـشري، عمـان،                 ٣٠٣، ص ١٩٩٧الشروق، عمان،   

، ١٩٩١قـاهرة،  ، بـريوت، ال )لوجنمـان (؛ حممود علي مكي، املدائح النبوية، مكتبة لبنان، والشكر ة املصرية العاملية للنـشر             ١٩٤ص
؛ اجلراري، ١٠٨، ص ١٠٩-١٠٢، ص ١٩٧٨، جملة اهلالل، أغسطس،     "السرية النبوية يف التراث األندلسي    "؛ حممود علي مكي،     ١٢٢ص

؛ جربان، حممد مسعود، فنـون النثـر        ١٦٧-١٤١، ص ١، ج ١٩٧٩عباس، األدب املغريب من خالل ظواهره وقضاياه، مكتبة املعارف،        
  .٢٣٧-٢٣٦، ص١، ج٢٠٠١بن اخلطيب، دار املدار، طرابلس الغرب، األديب يف آثار لسان الدين 

، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق إحسان عباس، دار )م١١٤٧/هـ٥٤٢ت (ابن بسام، أبو احلسن علي : نظر نص الرسالة يفا) ٢ (
  .٢٨٧-٢٨٦، ص١، م٢، ق١٩٧٩-١٩٧٨فة، بريوت، االثق

  .٢٨٨، ص١، ك٢لذخرية، قابن بسام، ا: نظر نص الرسالة يفا) ٣ (
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 ١٥٥

، وسارت مقام طاملا طَمحت إليه مهم الرجال، وتسابقَت جياد أفكارِهم يف مضمارِه بالروية واالرجتال
أرواحهم مع الرفاق، وإن أقامت األشباح، وطارت قلوبهم باألشواقِ، ومل ال وهو سوق تعظم فيه 

  .)١("األرباح
لقد اعتقد كثري من املسلمني يف قدرة هذه الرسائل على أن تكفل االستجابة لدعوات كاتبيها، و

 املعروف بابن أيب اخلصال فاملقَّري يورد رسالة كتبها الشاعر الكاتب حممد بن مسعود
عن رجل من أهل قرطبة، يقَالُ له عبد اهللا بن عبد احلق الصرييف، وكان عليل ) م١١٤٥/هـ٥٤٠ت(
  .)٢(سم، وملّا وصلت رسالته إىل القرب الشريف برِئ من علَّتهجلا

وابن أيب ) م١١٣٥/هـ٥٣٠(كما نقل لنا املقَّري عدداً آخر من رسائل مماثلة كتبها ابن الغماد املالقي 
  .)٣()م١١٤٩/هـ٥٤٤ت (، والقاضي عياض )م١١٤٥/هـ٥٤٠ت(اخلصال 
هي رسائل يف معظمها تصور نفسية أولئك الكُتاب الذين مل تسعفهم الظروف يف زيارة احلرم املكي و

بوي، وتصف ما كانوا يكابدونه من شوق وحنني إىل حتقيق هذه األمنية العزيزة اليت حرِمت منها والقرب الن
 مع أولئك الذين شدوا الرحال إىل قربه الطاهر، وتكشف ،نفوسهم، فكانوا يكتبون ا إىل قرب الرسول 

ندلسيني، وتطلِّعهم الصادق إىل زيارة قرب ألالعميق الكامن يف نفوس ا لشعور الدييناهذه الرسائل عن 
  .الرسول

  
  أسباب ظهور هذا اللون يف الرسائل: ثانياً
قد ظهر موضوع الوجد الديين والشوق إىل زيارة األماكن املقدسة، يف الشعر األندلسي، منذ العهود ل

 وقد أخذت هذه الظاهرة تتكاثر يف األندلس منذ عصر ،)٤(ندلسألاألوىل للوجود العريب اإلسالمي يف ا
ويالت متعددة، وأخذت فيه ملوك الطَّوائف، الذي انفرط فيه عقد اخلالفة، وانقسمت الدولة الواحدة إىل د

القوى اإلسالمية تضعف، والعدو يقوى، وحركة استرداد األندلس إىل حظرية النصرانية تشتد، والفتنة بني 

                                                 
  .٢٠، ص٤املقَّري، أزهار الرياض، ج: نظرا) ١ (

، فهرسة ما رواه عن شيوخه، حتقيق فرنسشكه قداره )م١١٧٩/هـ٥٧٥ت (ابن خري، أبو بكر حممد بن خري بن عمر اإلشبيلي : نظرا) ٢ (
، منشورات املكتبة ١٨٩٣طة سنة س بسرقزيدين وخليان رباره طرغوه، طبعة جديدة ومنقحة عن األصل املطبوع يف مطبعة قوش

  .٣١-٢٩، ص٤ ج،زهار الرياضأ؛ واملقَّري، ٤١٨، ص ١٩٦٣التجارية ببريوت، واملثىن ببغداد، ومؤسسة اخلاجني بالقاهرة، 

  .، على التوايل٢٠-١١؛ ٢٩-٢١؛ ٣٤-٣٣، ص٤ ج،زهار الرياضأاملقَّري، : نظر هذه الرسائل الثالث يفا) ٣ (

انظر املقَّري، أمحد بن . أول من صور الشوق إىل البقاع املقدسة) م٨٥٢/هـ٢٣٨ت (ألندلسي عبد امللك بن حبيب اإللبريي عد العامل اي) ٤ (
، ١، ج١٩٦٨نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيـب، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ) م١٧٢٨/ هـ١٠٤١ت (حممد 
  .٤٦ص

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

http://www.pdffactory.com


  فايز عبدالنيب القيسي                                             خطاب املقام النبوي  والروضة الشريفة يف نـثر لسان 
  )قراءة يف املكونات والروافد الثقافية(الدين بن اخلطيب 
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تغلّب العدو على مجيعهم، فأرغم أمراء إشبيلية، وبطليوس، وطليطلة وغريهم،  ملوك الطَّوائف تستعر إىل أن
 هذه الظروف واألحداث العصيبة نقل بعض الكُتاب هذا على اخلضوع ودفع اجلزية صاغرين، ويف ظل

املوضوع من الشعر إىل النثر، واختذوه وسيلة يبثون فيها شجوم ويفرغون مهومهم الذاتية والعامة، 
  .)١( ويستمدون ا العون منه يف دفاعهم عن األندلس ،ويتوسلون ا إىل الرسول

  : ون من الرسائل وتطوره تتمثل مبا يليولعل األسباب اليت أدت إىل ظهور هذا الل
عد الشقَّة بني الديار األندلسية واألماكن املقدسة يف املشرق، مما أدى إىل عجز عدد كبري ب .١

من األدباء األندلسيني عن تأدية مشاعر احلج، وزيارة املدينة املنورة والصالة يف مسجدها 
رؤية الروضة الشريفة والديار اليت سكنها أو  واالكتحال ب،النبوي، وزيارة رسول اهللا 

مما أدى إىل إذكاء . )٢(مر ا أو كانت له فيها ذكريات حفظها املسلمون جيالً بعد جيل
جذوة احلنني والشوق، وقوى الشعور والرغبة يف زيارة هذه األماكن املقدسة، منذ العهود 

لتتسع دائرة احلنني، ويصري حباً جارفاً وتياراً األوىل للوجود العريب اإلسالمي يف األندلس، 
إن أكثر الناس معاطاة هلذا الفن أهل :" يشري إىل ذلك القلقشندي بقوله أندلسياً قوياً، كما

 .)٣("املغرب لبعد بالدهم، ونزوح أقطارهم
ملصاعب واملخاطر الطبيعية اليت كانت تكتنف رحلة احلج وزيارة األماكن املقدسة، اليت ا .٢

 فقد سجل بعض أصحاب ،)٤(انت جتعل من تأدية هذه الفريضة أمراً صعباً عزيز املنالك
كتب السري والتراجم األندلسية ألواناً من هذه املصاعب، وأشار إليها بعض الراحلني 

                                                 
، ١؛ جربان، فنون النثر األديب، ج٤٨٠، ص ١٩٨٩األندلس، دار املعـارف، القاهرة، : راتشوقي ضيف، عصر الدول واإلمـا: نظرا) ١ (

   .١٧-١٦، ص س؛ القيسي، أدب الرسائل يف األندل٢٣٧ص 

  .٢٣٨، ص٢٠٠٠، ١كر العريب، بريوت، دمشق، طفالداية، حممد رضوان، يف األدب األندلسي، دار ال: نظرا) ٢ (

  . ٤٦٩، ص٦لقلقشندي، صبح األعشى، جا) ٣ (

، يف "رحالت األندلسيني إىل احلرمني"حممد اهلادي أبو األجفان، : ول املخاطر اليت كان يتعرض هلا الركب احلجازي األندلسي، انظرح) ٤ (
بد  وآخرين، مكتبة امللك عنقرون من التقلبات والعطاءات، القسم الثاين، حترير عبد اهللا بن علي الزيدا: السجل العلمي لندوة األندلس

  .٢٣٩-٢٣٨؛ الداية، يف األدب األندلسي، ص٣٩٩-٣٩٦، ص٤٢٦-٣٨٥، ص١٩٩٦العزيز العامة، الرياض، 
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 ١٥٧

ث رحالم، فقد أشار عثمان بن يوسف ااألندلسيني إىل املشرق الذين دونوا أحد
  .)١(إىل أنه كاد يغرق يف ركوبه البحر) م١١٣٦/هـ٥٣١(األنصاري الذي حج سنة 

 ، يف عودته بعد أن)م١١٦٧/هـ٥٦٣(غرق أمحد بن سليمان الغرناطي يف حدود سنة و
واستشهد كلُّ من كان معه باملركب الذي كان فيه، وتعلَّق هو بعود من "فريضة احلج،  أدى

لتقَطَه وبه رمق، فعولج حىت ثابت إليه حياته، ليه أياماً حىت قيض اُهللا له من ا عأعواده وبقي
ذلك عن اختاللِ ذهنه ٢("وجال حاله(.  

 رحلة حجه وهو يف الطريق يف، )م١٤٨٦/هـ٨٩١ت (وواجه أبو احلسن علي القلصادي 
اطر مجة، وخمصعوبات ) م١٤٤٧/هـ٨٥١(البحري بني طرابلس الغرب وثغر اإلسكندرية سنة 

ات عظَام، تحار في وصفها املَحابِر واَألقْالم، حتى وقَع من كُلٍّ ألمرِ اِهللا مشقَّ: "وصفها بقوله
انُ يساِإلن ارصو ،االستسالملَلِنالب ني موفا خفَم رِيقا الغاحلَالِ أَن انسي بِل٣("اد(.  

من والطمأنينة على النفس واملال، وكان بعض هذه املصاعب واملخاطر ناشئاً عن انعدام األ
يف طريق الركب احلجازي األندلسي، مما مل يكن باإلمكان تالفيه باحلذر واالستعداد للمواجهة، 
أو بالعدول عن الرحلة، مما اقتضى طرح مسألة وجوب احلج على أهل األندلس، على الفقهاء 

 غري أن تلك ،)٤(ضح احلكم الشرعي يف ذلكتو األندلسيني واملغاربة إلصدار الفتوى املناسبة اليت
املصاعب واملخاطر مل تؤد إىل انقطاع الرحلة إىل املعاهد احلجازية واألمكنة النبوية، بل تواصلت 

  .يف األندلس واستمرت حىت آخر أيام الوجود العريب اإلسالمي

                                                 
، حتقيق إحسان ٥، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، ج)م١٣٠٢/هـ٧٠٣(ابن عبد امللك املراكشي، أبو عبد اهللا حممد : نظرا) ١ (

  .١٤١-١٤٠ص ،١٩٦٥عباس، دار الثقافة، بريوت، 

، حتقيق حممد بن شريفة، وإحسان عباس، دار ١، الذيل والتكملة، ج)م١٣٠٢/هـ٧٠٣ت(بن عبد امللك املراكشي، أبو عبد اهللا حممد ا) ٢ (
  .٤٣٣، ص٢، ق١، ج١٩٦٤الثقافة، بريوت، 

ونسية للتوزيع، ، رحلة القلصادي، دراسة وحتقيق حممد أبو األجفان، الشركة الت)م١٤٨٦/هـ٨٩١ت (لقلصادي، أبو احلسن علي ا) ٣ (
  .١٢٤، ص)ت.د(تونس، 

إىل أنه كان قد واجه عدة حمن عند عودته من احلج إىل املغرب بعد ) م١٣٦٤/هـ٧٦٥ت ( شري البلوي، أبو البقاء خالد بن عيسى ي) ٤ (
شقاء   فتكبدام ، تآمر فقد عليه صاحب املركب ففر تاركاّ أبا البقاء وأخاه يف العراء١٢٣٧/ هـ٧٣٨خروجه من اإلسكندرية سنة 

مريرا وجوعا مؤملا حىت عادا إىل اإلسكندرية، ومنه حمنته بعد خروجه من جباية حيث اعترض قافلتهم عربان جبل الزاب، فوقعت معركة 
ازم فيها أعداؤهم وسلم اهللا أبا البقاء، تاج املفرق يف حتية علماء املشرق، مقدمة وحتقيق احلسن السائح، صندوق إحياء الثراث 

  .٣٩٩-٣٩٨، ص"رحالت األندلسيني إىل احلرمني"أبو األجفان، : وانظر أيضاً. ٣٦-٢٩، ص ٢، ج٥٤، ص ١، ج.ت. سالمي، داإل
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احلادي / اهلجرينشغال املسلمني بالصراع مع اإلسبان وخباصة منذ مطلع القرن اخلامسا .٣
عشر امليالدي، وما كان من دعوة العلماء إىل اجلهاد وإيثاره على احلج، فقد ذكر أبو 

يف إجابته على سؤال علي بن يوسف بن ) م١١٤٥/هـ٥٢٠ت (الوليد بن رشد اجلد 
 حلجافرض "، إن " أفضل ألهل األندلس أم اجلهاد يف ذلك الوقت؟هل احلج"تاشفني 

ندلسِ يف وقتنا هذا، لعدم االستطاعة اليت جعلها اُهللا شرطاً يف الوجوبِ ساقطٌ عن أهل األ
على الوصولِ مع األمنِ على النفسِ واملالِ، وذلك معدوم يف هذا  ألنَّ االستطاعةَ القدرةُ

رض احلج هلذه العلَّة صار نفالً مكروهاً لتقحم الغررِ فيه، فبان مبا فالزمان، وإذا سقَطَ 
ن اجلهاد الذي ال تحصى فوائده وفضائله، يف القرآن والسنن املتواترة واآلثار ذكرناه أ
  .)١("أفضل منه

إىل  رسالة على لسان سلطانه) م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت (كتب لسان الدين بن اخلطيب و
العلماء العاملني يف تفضيل اجلهاد على احلج، ويقيم هذا التفضيل على أساس يتصل مبصلحة 

فإنكم إذا حججتم أَعدتم : "وز حدود األجر الفردي إىل الفائدة اجلماعية، يقولاألمة، يتجا
م متفَرضاً أديتموه، وفضالً ارتديتموه، فائدته عليكم مقصورةٌ، وقضيةٌ فيكم حمصورةٌ، وإذا أق

ألوف  تعدت املنفعةُ إىلاجلهاد جلبتم إىل حسناتكم عمالً غريباً، واستأنفتم سعياً من اِهللا قريباً، و
  .)٢("الناسِ املستشعرة لباس البؤس

لظُّروف السياسيةُ الصعبة اليت كانت متر ا األندلس نتيجةَ اشتداد الصراع الديين بني ا .٤
املسلمني واإلسبان، واستيالئهم على عدد كبري من أمهات املدن والقالع األندلسية، مما 

 ومعجزاته والتشوق ،يني إىل أن يتخذوا من ذكر مناقب الرسول دفع الكُتاب األندلس

                                                 
، دار الغرب ١الطاهر التليلي، ط ، فتاوى ابن رشد، حتقيق املختار بن)م١١٤٥/هـ٥٢٠ت (بن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد ا) ١ (

  .١٠٢٣-١٠٢٢ ، ص٢هـ، ج١٤٠٧اإلسالمي، بريوت، 

لعله من املفيد اإلشارة إىل أن ابن اخلطيب يشري يف رسالة كتبها على لسان حممد الغين باهللا . ١٨٩-١٨٨، ص١ملقَّري، نفح الطيب، جا) ٢ (
 ،وزاداً يتكافآن يف احملاسبة سفراً يكادانواحلج واجلهاد أخوان يرتضعان ثدي املناسبة، " إىل صاحب مكة أيب احلسن بن عجالن إىل أن 

ونية واستعداداً، وإتالفاً ملصون املال، وإنفاذاً، وخروجاً إىل اهللا ال يؤثر أهالً وال ولداً، ويفترقان حمالً، وجيتمعان جهاداً، ويرفعان للملة 
، حققه ، رحيانة الكتاب وجنعه املنتاب)م١٣٧٤/هـ٧٦٦ت (سان الدين بن اخلطيب، أبو عبداهللا حممد بن سعيد ل، "مناراً سامياً وعماداً

  .٢٠٩، ص ١ ج، ١٩٨٠ووضع مقدمته وشواهده حممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
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إليه وسيلةً لطلب النجدة واالستشفاع به ليخلصهم اهللا من احملن واملصائب اليت حلَّت 
م، ويردالنفسية اليت -هم من األزمة الروحيةخلص كيد اإلسبان، من جهة، وليم عنه

ن الذي كانوا يعتقدون أنه وراء ما يعانونه من يعيشوا نتيجة انغماسهم يف اللهو واو
  .)١(الذِّلة واملهانة، وتدنيس األمكنة، وانتهاك األعراض

ملصاعب واملخاطر الطبيعية اليت كانت تكتنف رحلة احلج وزيارة األماكن املقدسة، اليت ا. ٥
 أصحاب كتب  فقد سجل بعض،)٢(كانت جتعل من تأدية هذه الفريضة أمراً صعباً عزيز املنال

السري والتراجم األندلسية ألواناً من هذه املصاعب، وأشار إليها بعض الراحلني األندلسيني إىل 
ث رحالم، فقد أشار عثمان بن يوسـف األنصاري الذي حج سنة ااملشرق الذين دونوا أحد

  .)٣(إىل أنه كاد يغرق يف ركوبه البحر) م١١٣٦/هـ٥٣١(
  ضة الشريفة يف رسائل ابن اخلطيبولنبوي والرخطاب املقام ا: ثالثاً

لقد كتب لسان الدين ابن اخلطيب رسالتني يف الوجد والشوق الديين عن سلْطَاين غرناطة أيب احلجاج 
 وكان ،)٤()م١٣٩١/هـ٧٩٤ ت(  أيب عبد اهللا حممد هللا، وابنه الغين با)م١٣٥٤/هـ٧٥٥ت (يوسف 
 حيث حنا فيهما ،)٥(" أَتى يف هذا البابِ مبا أَربى عرفُه على كلِّ طيبٍممن: " -على حد قول املقَّري–فيهما 

                                                 
  :نظر ازيد من التفصيلمل) ١ (

 Jarrar, Salah, Literature and Literary Life in Nasrid Granada (١٤٩٢-١٢٣٨) and their Relation to State 
Politics, thesis presented for the doctor of philosophy in the University of London, School of Oriental 
and African Studies, ١٩٨٢, pp. ٢٧٨-٢٧٧.  

، يف "رحالت األندلسيني إىل احلرمني"حممد اهلادي أبو األجفان، : ول املخاطر اليت كان يتعرض هلا الركب احلجازي األندلسي، انظرح) ٢ (
 وآخرين، مكتبة امللك عبد نقرون من التقلبات والعطاءات، القسم الثاين، حترير عبد اهللا بن علي الزيدا: ندلسالسجل العلمي لندوة األ
  .٢٣٩-٢٣٨؛ الداية، يف األدب األندلسي، ص٣٩٩-٣٩٦، ص٤٢٦-٣٨٥، ص١٩٩٦العزيز العامة، الرياض، 

، حتقيق إحسان ٥الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، ج، )م١٣٠٢/هـ٧٠٣(ابن عبد امللك املراكشي، أبو عبد اهللا حممد : نظرا) ٣ (
  .١٤١-١٤٠ص ،١٩٦٥عباس، دار الثقافة، بريوت، 

، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حققه )م١٣٧٤/هـ٧٦٦ت (لسان الدين بن اخلطيب، أبو عبداهللا حممد بن سعيد  :نظر نص الرسالتني يفا) ٤ (
، ١ ج،حيانة الكتابرن اخلطيب،  اب؛٥٦٠-٥٢٧، ٤، ج ١٩٧٧ مكتبة اخلاجني، القاهرة، ووضع مقدمته وشواهده حممد عبد اهللا عنان،

- ٣٦١، ٣٦٠-٣٥٤، ص ٦ املقَّري، نفح الطيب، ج؛٧٩-٤٥، ٤٥-٣٤، ص٤ملقَّري، أزهار الرياض، جا ؛٨٠- ٦٢، ٦٢-٥٥ص
من املفيد اإلشارة إىل أن هناك لعله و .٤٧٠-٤٦٩، ٦قشندي، صبح األعشى، جلعلى التوايل، ونص الرسالة األوىل يف الق، ٣٧٩

  .الباحث مل يشغل نفسه ا إنفهي اختالفات ال تؤثر على املعىن؛ لذا واختالفات يسرية بني هذه النصوص يف صيغ بعض املفردات، 
  
  .٣٤، ص٤ملقَّري، أزهار الرياض، جا) ٥ (
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فقد وصف ؛ منحى جديداً، ومحلهما معاين سياسية مل تكن معهودة يف هذا الضرب من الرسائل من قبل
 العون واملساعدة يف الدفاع عن كلمة اإلسالم، واجلهاد  فيهما أحوال بالد األندلس، وطلب من النيب 

ضد األعداء؛ أي أنَّ ابن اخلطيب قد طور رسائل الشوق والوجد الديين، فلم تعد جمرد رسائل تنوب عن 
د الوجود العريب اإلسالمي  صاحبها لعجز مادي أو صحي، بل أصبحت يف خضمراع الذي يهدهذا الص

 دمت داة، وأيادداةيف األندلس صرخات تنبعث مستنصرةً لالستظهار على الع١(مستغيثةً لالستنجاز للع(.  
وعلى الرغم من أن ابن اخلطيب كتب هاتني الرسالتني بدوافع خارجية، فإن الباحث جيد أن هناك 

السلطان الذي كلَّفه بالكتابة، فقد / الكاتب، وخطاب اخلارج/خطاب الذات: تداخالً كبرياً بني خطابني
 سياق الشوق والوجد الديين؛ لذا فإن الباحث لن ،نفسه انسجمت رؤيتامها وتداخلتا؛ ألما يف السياق

يشغل نفسه بالبحث يف ثنائية هذا اللون من اخلطاب يف النصني، بل سينظر إىل كلِّ منهما على أنه ميثل 
 غري أن الباحث سيشري إىل بعض مالمح هذا التداخل بني اخلطابات املختلفة، يف ثنايا ،)٢(صوتاً واحداً

  .البحث
  

  
  طاب املقام النبوي والروضة الشريفةاور خحم . أ

قد دار خطاب املقام النبوي والروضة الشريفة يف رساليت ابن اخلطيب حول ثالثة حماور أساسية، ل
  : هي

                                                 
بنية الصراع احلضاري األندلسي من خالل " الزباخ، ؛ مصطفى ٢٣٧، ص ١جربان، فنون النثر األديب، ج: ول هذه الظاهرة انظرح) ١ (

 يف جملة كلية اآلداب بتطوان، جامعة سيدي حممد بن عبداهللا، عدد خاص بندوة ابن ،"قراءة يف املكونات والدالالت: رسائل ابن اخلطيب
 Jarrar, Literature and Literary Life in Nasrid ؛٣٧٣، ص ١٩٨٧ -١٤٠٨اخلطيب، السنة الثانية، العدد الثاين، 

Granada, pp. ٢٨٤-٢٧٧   
فاطمة طوطح، الغربة واحلنني يف الشعر األندلسي، مكتبة النجاح : ول ظاهرة ثنائية اخلطاب يف شعر لسان الدين بن اخلطيب انظرح) ٢ (

ب بل جتاوز ذلك إىل مل يقتصر ابن اخلطيب يف هاتني الرسالتني على ثنائية اخلطا. ٣٣٣-٣٢٨، ص ١٩٩٣دة، الدار البيضاء، ياجلد
اجلمع بني اخلطاب الشعري واخلطاب النثري، فقد مهد ابن اخلطيب لكل رسالة من رسالتيه بقصيدة تتضمن كثرياً من القضايا اليت 

: انظرحول شيوع هذه الظاهرة الفنية عند األندلسيني . ضمنها النص النثري التايل هلا متبعاً يف ذلك سنة سابقيه من الكتاب األندلسيني
جملة شهرية يصدرها احتاد املؤلفني والكتاب العراقيني، السنة التاسعة، : ، يف الكتاب"مبىن الرسالة يف نثر ابن زيدون وشعره"البري مطلق، 

؛ القيسي، أدب الرسائل يف األندلس، ص ٣٦-٢٢، ص ١٩٧٥ كانون األول، -، تشرين الثاين)خاصان بابن زيدون( ١٢-١١العددان 
؛ مصطفى حممد أمحد علي السيويف، مالمح التجديد يف النثر األندلسي ٢٣٩-٢٣٨ ص ،١؛ جربان، فنون النثر األديب، ج٣٢٧-٣٢٢

  . ١٨٧-١٨٣، ص ١٩٨٥، عامل الكتب، بريوت، ١خالل القرن اخلامس اهلجري، ط
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 ١٦١

  مد املخصوص مبناقب الكمال وكمال املناقبحم .١
ورة النيب املبعوث الذي حيمل له الشوق والوجد واحلب اخلالص، فقد وقف ابن اخلطيب أمام ص  . أ

املبعوث، وأفاض يف ذكر صفاته وأخالقه ومساته املعنوية، وأسبغ عليه كل الصفات  ية النيب شخص
بياء واملرسلني، فهو خمصوص مبناقبِ الكَمالِ، وكمالِ املَناقبِ، اليت جتعلُه ينفرد ناليت تليق خبامت األ

مختار " و،)٢("ياِء اليت هلا الفَضلُ على الدررِدرةُ األنب" و،)١("سيد الرسلِ"بالعظمة واد واجلاللِ، إنه 
هائبتصِ بِاجوصأنبياِء اِهللا... اِهللا املَخ ه، من ذريةاملزيةُ على أحبائ لَه يالَّذ تعاىل وحبيبه هوهو،)٣("آبائ  "

ارِهى أَطْوهتنةُ فرع البشرِ، ومفوملَا... صخبِ الصسبالن صوحِص٤("رِي(.  

اليت رددها بعض املتصوفة وبعض مداح " النور احملمدي"أو " احلقيقة احملمدية"يتصلُ بِذَلك فكرةُ و
لقَت من أجل حممد، وأَنه العلةُ احلقيقةُ لوجود العامل، يقول خ وفحواها أن الدنيا ،)٥(يف املشرق الرسول 

 وقد خصه اهللا بالنور الَّذي ،)٦("ومعناه، وسر الوجود الذي بهر الوجود سناهفائدةُ الكون "ابن اخلطيب إنه 
  .)٧("األنوار من عنصر نورِه مستمدةٌ " من كلُّ نورِ يف الوجود مستعار من نورِه إِنه

                                                 
ملقَّري، ا؛ ٤٧١، ٦ صبح األعشى، ج؛ القلقشندي،٥٨، ص ١طيب، رحيانة الكتاب، جخل ابن ا؛٥٣٠ ، ص٤إلحاطة، ج ابن اخلطيب، ا) ١ (

  .٣٥٧ ، ص٦؛ املقَّري، نفح الطيب، ج٤٠، ص٤أزهار الرياض، ج

 ؛٤٧١، ٦القلقشندي، صبح األعشى، ج ؛٦٦-٦٥، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣٠، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٢ (
  .٣٦٣ ص، ٦؛ املقَّري، نفح الطيب، ج٤٥، ص ٤املقَّري، أزهار الرياض، ج

املقَّري،  ؛٤٧١، ٦القلقشندي، صبح األعشى، ج؛ ٦٦، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٣ (
  .٣٦٣ ، ص٦ املقَّري، نفح الطيب، ج؛٤٩-٤٨ ، ص٤أزهار الرياض، ج

؛ ٤٩- ٤٨، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري،  ا؛٦٦، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٦٤-٣٦٣، ص ٦املقَّري، نفح الطيب، ج

، ١٩٨٨، القاهرة، ٢شوقي ضيف، فصول يف الشعر ونقده، دار املعارف، ط: انظر" النور احملمدي"زيد من التفصيل حول فكرة مل) ٥ (
، ص ١٩٦٩ال عفيفي، جلنة التأليف والترمجة، القاهرة، يكولسون، رينولد ألن، يف التصوف اإلسالمي، ترمجة أبو العن؛ ٢٣٩-٢٣٨ص

، )حياته وفكره وشعره(؛ قصبجي، لسان الدين بن اخلطيب ٤٨٣-٤٨٢األندلس، ص: ضيف، عصر الدول واإلمارات ؛ ١٧١-١٠٨
ر يف الشعر احلديث، دار الوفاء للطباعة والنش ؛ حلمي القاعود، حممد ١٧٣-١٥٩، ص١٩٨٢منشورات جامعة حلب، حلب، 

  .١٣٨-١٣٤، ص١٩٨٧، القاهرة، ١والتوزيع، ط

  .٤٧٢ ، ص٦القلقشندي، صبح األعشى، ج ؛٥٧، ص ١ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ؛٣٩، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا) ٦ (

؛ املقَّري، ٣٩، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٢٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٧ (
  .٣٥٦ ، ص٦نفح الطيب، ج
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م، وهو بذلك سبق قد اصطفاه اهللا قبل نشأة الكـون، فكـان مبدأ الوجود، ومبدأ النبيني وخامتتهو
دم آاملُصطَفَى من ذُرية " وهو ،)١(" واملاِءت له النبوةُ وآدم بني الطِّنيِوجب" وقـد آدم ومجيع املخلوقات،

ظلماتمِ، وـِد العدمِ، عند صدقِ القدمِ تقدميه  مـن قبلِ أن يكْسـو العـظام أدميه، احملـتوم يف الق
  .)٢("فْضيله تو

سبق وجوده املعنوي وجوده اجلَسدي، إنه النور الذي استمد منه األنبياُء منذ آدم ومن تاله من قد و
املعىن بأولَ األنبياِء ) ُهللا(ومن جعلَه ، )٣("...اجلباه الكرمية والغرر ىلإقل توديعةُ النور املُن"األنبياء، إنه 

  .)٤("آخرهم بالصورةو
مخرج الناسِ من الظُّلمات إىل " و،)٥(" احلق إىل كافة اخللقِ، وغمام الرمحة الصادق البرقرسولُ"هو و
الشفيع الَّذي ال ترد يف العصاة شفاعته، والوجيه الذي قُرِنت بطاعة " و،)٧(" يوم العرضِعاملُشفَ " و،)٦("النورِ

  .)٨("ف الرحيم الذي خلصت إىل اِهللا يف أهلِ اجلرائمِ ضراعتهاِهللا طاعته، والرؤو
يف ميدان اصطفاِء "عند اهللا عز وجل، وقد حاز  لذلك حياولُ ابن اخلطيب أن يستفيد من مرتلة النيب 

شفاعة يف  مما يؤهله للتدخل من أجل حتقيق الغاية اليت ينشدها، فيتوسل إليه بال،)١("الرحمن قَصب السبق

                                                 
؛ املقَّري، ٣٨ ، ص٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٥٧، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٢٩، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) ١ (

  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ املقَّري، ٤٨، ص ٤ري، أزهار الرياض، ج؛ املق٦٥َّ، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) ٢ (
  .٣٦٣ ، ص٦نفح الطيب، ج

 املقَّري، ؛٤٨، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٦٥، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) ٣ (
  .٣٦٣ ، ص٦نفح الطيب، ج

 ؛٤٧٥، ص ٦القلقشندي، صبح األعشى، ج؛ ٦١ ص، ١انة الكتاب، ج ابن اخلطيب، رحي؛٥٣٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٥٩، ص ٦ املقَّري، نفح الطيب، ج؛٤٣، ص ٤املقَّري، أزهار الرياض، ج

؛ املقَّري، ٣٨، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ا؛٥٢٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٥ (
  .٣٥٦ص ، ٦نفح الطيب، ج

؛ املقَّري، ٣٩، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) ٦ (
  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج

 املقَّري، ؛٣٨، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٧ (
  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ املقَّري، ٤٩ ص، ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٦٦، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) ٨ (
  .٣٦٤ ، ص٦نفح الطيب، ج
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٦٣

ونبتهلُ إىل اِهللا الذي أَطْلَعك يف : حتقيق أمانيه الدنيوية يف النصر على األعداء وكشف الغمة عن األمة، قائالً
عراجاً، وأماقِ معِ الطِّببلَى لك يف السسراجاً، وأَع عن يقأن ال ... األنبياَء منك بالنيب اخلامتِ مساِء اهلداية طع

 أقدامها على جهاد قها التباع هداك، ويثبتف ويو،يف وجوهها أبوابك الغريبة أسبابك، وال يسدة مهذه األ
  .)٢(.."عداك
  
من خالل األحداث اليت ارتبطت ا، وهي متنوعة وذات مغازٍ  ما حتدث عن شخصية النيب ك . ب

 مث امتدت بعد ،ذه األحداث قبل مولد النيب كثرية، وقد تناوهلا باإلشارة املكثَّفة الدالة، لقد بدأت ه
 إذ روي أنَّ أمه عليه ،)٣("أضاَءت مليالده مصانع الشامِ وقصوره"وفاته حىت أيام ابن اخلطيب، فقد 

رأى "السالم رأت حني وضعته نوراً أضاَء له قصور الشام، وأشار إىل حادثة اإلسراِء واملعراج، فهو قد 
  .)٤("به الكربى، ونزل فيه سبحانَ الذي أَسرىمن آيات ر

ن مجاد يتكَلَّم، وجذعٍ لفراقه يتأملُ، م"  اليت أَربى على األلف عدها،يتحدث عن معجزات النيبو
وقمرٍ له ينشق، وحجرٍ يشهد أنَّ ما جاء به هو احلق، ومشسٍ بدعائه عن مسريها حتبس، وماٍء من بني 

هنبجسي أصابِع،يصوب هحِ" وهو ،)٥(..." وغمامٍ باستسقائيبِ والرعبالر املنصور ...  نموش هردص ق
  . وغري ذلك كثري،)٦("لتلْقَى روح أَمرِه غُالماً

من خالل اإلشارة إىل بعض األماكن اليت شهدت  ما حتدث ابن اخلطيب عن مالمح شخصية النيب ك  . ج
 وهي األماكن املمتدة ما بني داري بعثته وهجرته؛ ،ائع أو ذكريات تتعلَّق بشخصية النيبأحداثاً أو وق

  
 املقَّري، ؛٣٨، ص ٤ي، أزهار الرياض، ج املقَّر؛٥٧، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ١ (

  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ املقَّري، ٧٨، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٧٩، ص ١خلطيب، رحيانة الكتاب، جاابن ؛ ٥٦٠، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٢ (
  .٣٧٩ ، ص٦نفح الطيب، ج

؛ ٣٩، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٥٨، ص ١انة الكتاب، ج؛ ابن اخلطيب، رحي٥٣٠-٥٢٩، ص ٤اطة، ج حبن اخلطيب، اإلا) ٣ (
  .٣٧٩ ، ص٦املقَّري، نفح الطيب، ج

؛ املقَّري، ٣٩، ص ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٥٧ ص، ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٥٦ ص، ٦نفح الطيب، ج

؛ ٤٧٢، ص ٦؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج٥٨، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣٠، ص ٤جبن اخلطيب، اإلحاطة، ا) ٥ (
  .٣٥٧ ، ص٦؛ املقَّري، نفح الطيب، ج٤٠، ص ٤املقَّري، أزهار الرياض، ج

املقَّري، ؛ ٤٩، ص ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٦٦، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤، اإلحاطة، جببن اخلطيا) ٦ (
  .٣٦٣ ص، ٦نفح الطيب، ج

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

http://www.pdffactory.com


  فايز عبدالنيب القيسي                                             خطاب املقام النبوي  والروضة الشريفة يف نـثر لسان 
  )قراءة يف املكونات والروافد الثقافية(الدين بن اخلطيب 

 

 ١٦٤

أي تلك اليت ولد فيها، وأقام ا، وترتل فيها عليه الوحي، وبلغ فيها دعوته، واجته إليها بالصالة، وعلم 
  . فيها أمور دينهمسالنا
خدم كلمات ذات إحياءات ودالالت دينية ال يذكر ابن اخلطيب هذه األماكن صراحة، لكنه يستو

وغريها وهي ألفاظ تنصرف إىل األماكن املقدسة يف ... معاهد، ومشاهد، ومدارس، ومطالع: كثرية، مثل
ها، ومشاهد ما أعطَر رياها، ونزل يف افيا هلا من معاهد فاز من حي: "مكة واملدينة، يقول ابن اخلطيب

ك، وانجلَى بضياِء فرقانِك فيها احللك، مدارس اآليات والسورِ، ومطالع املعجزات حجراتها عليك املل
 افرةوالسوح ت الفروضيالغررِ، حيث قُضحت تت، وافتتت، وابتدئت امللةُ احلنيفةُ ورسممتالوحيِ وخ 

 أمسائه، ومتردد مالئكة لُترتَّماهللا، ومهبطُ وحي "وهي أيضاً . )١("وتممت، ونِسخت اآليات وأُحكمت
  .)٢(..." أوليائه، ومالحد أصحابِه خرية أنبيائهمرافقومسائه، و
 مبكانة رفيعة بني األمكنة املقدسة اليت أشار إليها ابن اخلطيب، فهي ،حتظى التربة اليت احتضنت النيبو

 الذي ،)٥("صوان القدس" و، مبثوى النيب،)٤("ة املفتحةُ أبوااوروضةُ اجلن" و،)٣("التربةُ املقدسةُ اللحد"
وحواههأجن .  

ويكشف عن أن أشواقه إىل هذه األمكنة املقدسة البعيدة مادياً ومشاهدا ختتصر املسافات واملفاوز 
رم من رفعت إليه أك... حممد بن عبد اهللا: "والقفار الشاسعة فيصبح قريباً منها روحياً، يقول خماطباً النيب
  .)٦("وسيلةُ املُعترِف املغتربِ، ونجحت لديه قربةُ البعيد املقترب

  
  قدة التخلف عن الركب احلجازيع .٢

                                                 
 ؛٤١، ص ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٥٩، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣٢-٥٣١، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ١ (

  .٣٥٨ ص، ٦املقَّري، نفح الطيب، ج

 ؛٥١، ص ٤قَّري، أزهار الرياض، ج؛ امل٦٨، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤٢-٥٤١، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج) ٢ (
  .٣٦٥ ، ص٦املقَّري، نفح الطيب، ج

 املقَّري، ؛٤١، ص ٤املقَّري، أزهار الرياض، ج؛ .٥٩ ، ص١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛ ا٥٣١، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٣ (
  .٣٥٧ ، ص٦نفح الطيب، ج

 املقَّري، ؛٥٣، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٦٩ ، ص١انة الكتاب، ج ابن اخلطيب، رحي؛٥٤٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٤ (
  .٣٦٦  ، ص٦نفح الطيب، ج

 املقَّري، ؛٥٣، ص ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٦٩ ، ص١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٤٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٥ (
  .٣٦٦  ، ص٦نفح الطيب، ج

 املقَّري، ؛٤٠، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٥٨، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣٠، ص ٤ جبن اخلطيب، اإلحاطة،ا) ٦ (
  .٣٥٧ ، ص٦نفح الطيب، ج
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٦٥

لى الرغم من أن ابن اخلطيب آمن أن القعود عن زيارة األماكن املقدسة يف مكة واملدينة ليس إمهاالً ع
ى ممارسة اجلهاد، فقد شكلت عقدة التخلف عن الركب عل ل إقدامبسي من أركان اإلسالم، الركن أس

احلجازي املعاناة الدائمة، والغليل الذي لن يشفى أبداً، والعلة اليت ال تداوى، ومرد ذلك على حد قول ابن 
 ت اآلمالُ ودانت بإخالف الوعد،د تربتك املقدسة اللَّحد، ووعىقد مطَلت بالقدوم عل: "اخلطيب أن األيام

فَت الررصإليك ما فوان لَت، والركائبحك ما اكْتبنورِ ضرحي والعني لت، ورحتلت، ااققالت وما فَع العزائم
  .)١("والنواظر يف تلك املشاهد الكرمية مل تسرح، وطيور اآلمالِ عن وكورِ العجزِ مل تربح

احلرم املكي واحلرم النبوي، وحققوا ويغبط ابن اخلطيب الركب احلجازي الذين ساروا إىل زيارة 
أمانيهم وفازوا بتعفري خدودهم بتربة القرب النبوي الشريف، وترددت ما بني األمكنة اليت شهدت أحداثاً 

ما أَسعد من أفاض من حرمِ اِهللا : " بينما هو يعاين من اإلبعاد واحلرمان، يقول،ارتبطت بشخصية النيب
 ومعاهد أسرتك، ك،رِمك، وعفَّر اخلد يف معاهدكَاِء ما فَرضت عن اِهللا ضيف إىل حرمك، وأَصبحِ بعد أد

  .)٢("وتردد ما بني داري بعثتك وهجرتك
لكن من الذي يقف وراء ختلُّف ابن اخلطيب عن الركب احلجازي، هل هي حوادث الدهر وخطوبه؟ 

عداء األمة الذين دامهوا األندلس، ودنسوا مقدساا، هل هو اخلوف من أخطار الرحلة ومصاعبها؟ هل هم أ
وانتهكوا أعراض أهلها؟ إن مجاع كل هذه احلواجز والسدود هو الذي حيول بينه وبني الزيارة، يقول على 

ارحم بعد داري، وضعف اقتداري، : "خماطباً النيب"لسان رقعته اليت استناا يف زيارة الروضة الشريفة 
أما العائق الرئيسي الذي حال دون أن . )٣(..."ح أوطاين، وخلو أعطاين، وقلةَ زادي، وفراغَ مزاديوانتزا

  .)٤(" الشأن املعتمد–فهو اجلهاد يا رسول اهللا  "تشد الرحال إىل الروضة الشريفة ويعمل الترحال إليها
القشتاليني، وقة لضد اجلالباجلهاد ) أيب احلجاج يوسف(يشري يف رسالته األخرى إىل أن انشغاله و

لصليبني الذين دمهوا أرض األندلس، واستباحوا حرماته قد حال دون زيارة الروضة واومقارعته ضد روما 
  : الشريفة، يقول

                                                 
؛ ٤٧٣، ص ٦؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج٥٩ ص، ١ب، رحيانة الكتاب، جيبن اخلطا؛ ٥٣١، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ١ (

  .٣٥٨-٣٥٧، ص ٦ري، نفح الطيب، جقَّامل ؛٤١، ص ٤املقَّري، أزهار الرياض، ج

؛ ٤٧٤، ص ٦القلقشندي، صبح األعشى، ج ؛٥٩، ص ١ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ؛٥٣٢، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج) ٢ (
  .٣٥٨، ص ٦؛ املقَّري، نفح الطيب، ج٤٢- ٤١، ص ٤املقَّري، أزهار الرياض، ج

؛ املقَّري، نفح ٧٧، ص٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٧٩ص  ،١خلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛ ابن ا٥٥٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٣ (
  .٣٧٨ ، ص٦الطيب، ج

 املقَّري، ؛٧١، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، جا ؛٢٠٥، ص ١رحيانة الكتاب، ج بن اخلطيب،ا ؛٥٥٨، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٤ (
  .٣٧٧، ص ٦نفح الطيب، ج
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  فايز عبدالنيب القيسي                                             خطاب املقام النبوي  والروضة الشريفة يف نـثر لسان 
  )قراءة يف املكونات والروافد الثقافية(الدين بن اخلطيب 

 

 ١٦٦

  دتين بأقصى الغرب عن تربك العدا      جـاللقة الثغــر الغـريب ورومهع   
    أمرها من يرومهأجاهد منهـم فـي  سبـيلك أمة      هي البــحر يعيي    

نِي األعداُء فيك عن وصل تدص، و-وإنْ كان شغلي عنك بِك– قإني ملَّا عاقين عن زِيارتك العوائو
 الظَّهرية دنع سمالش وحيجب ،هاجأَفْو كَاثَفتت وعدو ،هواجأَم الطَمتبني حبرٍ ت تحبك، وأَصبِبسبيب بِس

هبكعجاج من املؤمنني ونَ وهم الفئةُ الق... ، يف طائفةوكسرىليقارع وعاً كجموعِ قيصرم١("يلةُ ج(.  
على الرغم من انشغاله باجلهاد فهو يعاين من البعد واحلرمان والعيش يف انكسار نفسي، ويكتب و

ما نقَص الصبر، وانكسارٍ ال يتاح له دمعٍ ماحٍ، وخيلُ الوجد ذات جِماحٍ، عن شوقٍ يزداد كُلَّ"رسالته عن 
اجلم هر، وكيف ال يعىي مشوقك األمر، وتوطأ على كبدارِك اجلَبزم وإال بدن٢("ر(.  

بنربة حزن عميق نابع من وجدانه وسار من جسمه،  نيإنه يصدر يف تعبريه عن حنني ووجد ممزوج
 فإنه ال خالص من هذا اإلحساس إال بالوصول إىل تلك وإحساس باحلسرة والذلة والتقصري والذنب؛ لذا

األمكنة النبوية واملعاهد احلجازية، وهذا الوصول وحده كفيل بشفاء ابن اخلطيب من السقم، وانتشاله من 
من حدة الشعور بالذنب واالنكسار،  عقدة التخلف عن الركب، واإلنقاذ من حالته النفسية، والتخفيف

ال يطفئُ غليت إال شربك وال يسكن ، عثَك باحلق هادياً، وأطْلَعك للخلقِ نوراً بادياًأما والذي ب: "يقول
  .)٣(..."لَوعيت إال قربك

يسلك ابن اخلطيب طريقني لتحقيق هذه اُألمنية العزيزة يف زيارة قرب الرسول الكرمي اليت أصبحت و
 ويسقط رغبته املكبوتة ،احملرومة من زيارة قرب الرسول حلماً وخياالً، حياول يف أوهلما التنفيس عن نفسه 

استنبت رقْعتي هذه لتطري إليك من : "وحيوهلا إىل رسالة، وجيعل منها ذاتاً أخرى ليتحدث عنها، يقول
د يف شوقي جبناحٍ خافقٍ، وتسعد من نييت اليت تصحبها برفيقٍ موافقٍ، فتؤدي عن عبدك وتبلِّغُ، وتعفِّر اخل

                                                 
 ص، ٦ القلقشندي، صبح األعشى، ج؛٦٠- ٥٦ ص، ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٣٢-٥٢٨ ، ص٤إلحاطة، جبن اخلطيب، اا) ١ (

  .٣٥٨- ٣٥٥، ص ٦ملقَّري، نفح الطيب، ج ا ا؛٤٢-٣٧ ص، ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٤٧٤

 ٤٧٣، ص ٦ صبح األعشى، ج القلقشندي،؛٥٩ ، ص١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣١، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٢ (
  .٣٥٧، ص ٦ املقَّري، نفح الطيب، ج؛٤١، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا

؛ املقَّري، ٤١، ص ٤قَّري، أزهار الرياض، ج؛ امل٥٩ ، ص١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣٢، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج) ٣ (
  .٣٥٨، ص ٦نفح الطيب، ج
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غُ، وتطيبتربِك ومتروقوف ك، وتقفوبيوت ك الطاهرةا معاهداه تابوتك، جتخلضوعِ ااخلشوع و  بري
  .)١("...عند التشبث بأسبابك والتعلُّق لتملقاوتقول بلسان 

 هو يتخيل تلك املخاطر واملصاعب اليت اكتنفت رحلة رقعته إىل الروضة الشريفة، حيث يقولُ على مث
  .)٢("فكم جزت من جلٍ مهولٍ، وجبت من حزون وسهولٍ"لساا 

 ،)٣("وقابلْ بالقبولِ نيابيت، وعجل بالرضا إجابيت: " نيابتها عنه،ويعبر عن أمله يف أن يقبل الرسول
طن  بابن اخلطيب يتخيل رحلة روحية تسافر ا نفسه إىل املوا،وعندما يشتد الوجد والشوق إىل النيب 

احلجازية، ويبقى جسمه مشدوداً إىل وطنه، وهي ظاهرة شاعت عند الكُتاب األندلسيني الذين خاطبوا 
وسارت أرواحهم مع الرفاق، وإن أقامت األشباح، وطارت : "املقام النبوي، وإىل ذلك أشار املقَّري بقوله

  .)٤("قلوم باألشواق
اناة النفسية الكبرية اليت كان يعاين منها أولئك الكُتاب وهي تشف عن ظاهرة االغتراب الروحي واملع

نتيجة عقدة التخلف عن االلتحاق بالركب احلجازي، مما كان يدفعهم إىل ختيل جتربة الزيارة؛ أي أنهم 
ملشرق، ويقطع املسافات ايعانون انفصاماً بني الروح واجلسد، فبواسطة الروح ينتقل الكاتب بني األندلس و

  .)٥(ة إىل املاضيواألزمن
 دفعه إىل أن يتخيل جتربة زيارة هذه املشاهد ،إن حنني ابن اخلطيب إىل األمكنة املقدسة وتربة النيب

إن ذُكر "احلجـازية وكأنه يسـعى إىل حتقيق ما ال يتحقق، وهو ذا ميزج بني الواقع واملستحيل، فهو 
 النيب،و ،وآله بني أصحابه هاألذانَ  متثَّل طلوع عموإنْ س ،هخالل وجد فيه طيب ،العاطر النسيم إن هب

  .)٦(..."كر القرآنُ استشعر تردد جربيل بني معاهده وخاللهذُتذكَّر صوت بالله، وإن 

                                                 
؛ ٤٧٥، ص ٦القلقشندي، صبح األعشى، ج؛ ٦٠، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٣٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ١ (

  .٣٥٩، ص ٦املقَّري، نفح الطيب، ج ؛٤٣، ص ٤املقَّري، أزهار الرياض، ج

ملقَّري، ؛ ا٤٣، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٦٠، ص ١ة الكتاب، جن؛ ابن اخلطيب، رحيا٥٣٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٢ (
  .٣٥٩، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ ٦١-٦٠، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٤٣، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري،  ا؛٥٣٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٣ (
  .٣٥٩، ص ٦ملقَّري، نفح الطيب، جا

  .٢٠، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا) ٤ (

  .٣٣٣-٣٣٠ندلسي، صطوطح، الغربة واحلنني يف الشعر األ: نظرا) ٥ (

 املقَّري، ؛٤١، ص ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٥٨ ، ص١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣١، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٦ (
  .٣٥٧، ص ٦نفح الطيب، ج
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كنةَ املقدسة، إنه يعبر عن حالته النفسية، وأحالمه الباطنية، وأشواقه املغلفة، فحنينه إىل تلك الديار واألم
فهذه رسالةُ من توهم املثولَ : "والزمن النبوي جيعله ينفصم عن الواقع املعيش ويستسلم لتخيالته ويقول
عنك قريح دععن قلبٍ بالب ،باخلاطرِ سواه وال خيطر سِ، ال ميراملُقد اكمن " و،)١(..."مبثو فْسل النصحمل ت

 درف  تلك املعاهإاألثيل، ذات الشالت ةسملِ، وال من املعاملِ املُلْتيثمالَّ على الترِ إالَّ على التصويرِن٢(..".وِي(.  
  
  لوطن الغريب واستصراخ النيب لنصرة أهلها .٣

عد لسان الدين بن اخلطيب من أكرب أدباء األندلس الذين واكبوا األحداث اخلطرية، واحلمالت ي
لع إىل استعادة األندلس إىل حظرية النصرانية، ووصفوا ما حل باألمة، ومعاقلها من اإلسبانية اليت كانت تتط

ذل وهوان على يد أعدائها الذين ساروا إليها جبحافل جرارة يدفعهم تعصب أعمى ضد اإلسالم 
  .هاد إلنقاذها ملواجهة األخطارجلواملسلمني، وحثوا على ا

 ولعل ذلك يعود إىل أن ،)٣(ستصراخ واحلث على اجلهادقد أورد له املقَّري إحدى عشرة رسالة يف االف
لوا موضوع االستصراخ يف اخلطة السياسية لدولتهم، وجعلوه ركناً رئيساً خملوك بين األمحر كانوا قد أد

من أركان سياستهم، حيث حبر بأمرٍ منهم شعراؤهم وكُتام على ألسنتهم عدداً كبرياً من القصائد 
  .)٤(اليت يستنهضون ا اهلمم ويستصرخون املسلمني حكَّاماً ورعايا لنصرموالرسائل الطوال 

الدينية اليت –ولعل ذلك يعود أيضاً إىل أنَّ اتمع األندلسي عد ممارسة اجلهاد من القيم االجتماعية 
  .)٥(تؤهل صاحبها لتبوؤ املراتب العليا، واملكانة االجتماعية الرفيعة

 اخلارجي عن أهل األندلس وصمت عن األندلس آذان إخوانه، توجهوا بصرخيهم إىل وملا انقطع املدد
يتشفعون لديه، فريسلون الرسل إىل الضريح النبوي متوسلني إىل اهللا عز وجلَّ  ول ساهللا عز وجلَّ والر

                                                 
؛ املقَّري، ٥١، ص ٤ج املقَّري، أزهار الرياض، ؛٦٧.، ص١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤١، ص ٤اخلطيب، اإلحاطة، ج ابن) ١ (

  .٣٥٧، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ املقَّري، ٥١، ص ٤املقَّري، أزهار الرياض، ج ؛٦٨، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤١، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٢ (
  .٣٦٥، ص ٦نفح الطيب، ج

  . ٤٤٦-٤٠٤، ص٤ري، نفح الطيب، ج؛ املق٣٨٩َّ-٣٥٩، ٦٢-٦١، ص٢لسان الدين بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج: نظرا) ٣ (

، ٢٠٠١حسناء بوزيتة الطرابلسي، حياة الشعر يف اية األندلس، دار حممد علي احلامي، صفاقس، ومركز النشر اجلامعي، تونس، : رنظا) ٤ (
  ؛٦١٨ص

Jarrar, Literature and Literary Life in Nasrid Granada, pp.٢٧٦-٢٢٣  
  .٩٩، ص١تاب، جبن اخلطيب، رحيانة الك ا)٥ (
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 ١٦٩

تا ابن اخلطيب أن يدفعا عنهم أذى الكفَّار، وهو املوضوع األساسي الذي دارت حوله رسال والرسول 
  .إىل املقام النبوي

 لنصرة طائفة املؤمنني ااهدين الذين وطَّنوا ،النيب) الغين باهللا(فابن اخلطيب يستصرخ على لسان 
على الصربِ نفوسهم، وجعلوا التوكَّل على اهللا وعلى النيبِ لبوسهم، ورفعوا إىل مصارختك رؤوسهم، 

ذَبعتواس وا يف مرضاةم وهم اِهللا ومرضاتهك بؤس"عن  يطريونَ من هيعة واملخاوف ونتإىل أخرى، ويلتف
احلياة  تعاىل قد باعوا من اِهللا... مجوعاً كجموعِ قيصر وكسرى، يمىن ويسرى، ويقارعون وهم الفئةُ القليلةُ

وعٍ، رفيا له من سربٍ م: "أجلهم قائالً من ،ويستصرخ النيب. )١("الدنيا، ألن تكون كلمةُ اِهللا هي العليا
ودعاٍء إىل اِهللا وإليك مرفوع ،ك ممنوعن٢("وصريخٍ إال م(.  

 بأحوال األمة األندلسية قد وجب، وهو يشخص أبواب الشر ،ذا، فهو يرى أن مطالعة مقر النيب ل
وال، وهو يستغلُّ ذلك التوسل اليت جلبت املصائب على األندلسيني، ويعللُ أسباب الضياع وتدهور األح

قد طَغى : " لنصرة األندلسيني ودفع العدو اجلامث على صدورهم، فالعدو، على حد قوله،إىل رسول اهللا 
تت مص، والبحر قد أََخرأُوبغى، وبلغَ من مضايقتنا ما ابتغى، فمواقف التمحيصِ قد أَعيت من كَتب و

  .)٣("لعدو حملِّق والويلُّ مقَصراتصرخ، والطاغيةُ يف العدوان مستبصر، ومن اس بواعث لُججه
ملسلمني خبطورة الوضع يف اشعار إقد كان ابن اخلطيب أَوعب الناس مبصري األندلس، وأقدرهم على ل

ن وهم الفئةُ ويقارعو"األندلس، لعجز أهلها عن مواجهة العدة نظراً لقوته وضعفهم، وكثرته وقلَّتهم، 
  .)٤(..."القليلةُ مجوعاً كجموعِ قَيصر وكسرى، وال يبلغون من عدو هو الذَّر عند انتشارِه، عشر معشارِه

بني حبرٍ تتالطم أمواجه، وعدو تتكاثف أفواجه، وحجب الشمس عند "قد أضحى قطر األندلس و
هعجاج ح أهل األندلس يف قطر منقطع عن رحم األم، بني األمة الكافرة والبحور  لقد أصب،)٥("الظهرية

                                                 
؛ ابن ٤٢، ص ٤قَّري، أزهار الرياض، جامل؛ ٤٧٤، ص ٦؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج٥٣٢، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج) ١ (

  .٣٥٨ ص ،٦املقَّري، نفح الطيب، ج ؛٦٠، ص ١اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج

 ٤٧٤، ص ٦القلقشندي، صبح األعشى، ج ؛٦٠ص ، ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ا؛٣٥٨، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا )٢ (
  .٣٥٨، ص ٦ املقَّري، نفح الطيب، ج؛٤٢، ص ٤ ج،زهار الرياضأ ،املقري

؛ ٤٧٦، ص ٦القلقشندي، صبح األعشى، ج؛ ٦٢-٦١، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ا؛٥٣٤، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٣ (
  .٣٦٠، ص ١، نفح الطيب، جاملقَّري؛ ٤٤، ص ٤ ج،زهار الرياضأاملقَّري، 

 ؛٤٧٤ ، ص٦ القلقشندي، صبح األعشى، ج؛٦٠، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛ ا٥٣٢، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٤ (
  .٣٥٨، ص ١؛ املقَّري، نفح الطيب، ج٤٢، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، جا

؛ املقَّري، ٤٢، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٦٠، ص ١كتاب، ج ابن اخلطيب، رحيانة ال؛٥٣٢، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٥ (
  .٣٥٨، ص ١نفح الطيب، ج
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البحر "إن كالم ابن اخلطيب حييلنا إىل قول فاتح األندلس طارق بن زياد يف خطبته املشهورة . الزاخرة
ليلة، ، ولكن شتان ما بني املوقفني املاضي واحلاضر، لقد أضحى املسلمون فئة ق"وراَءكم والعدو أمامكم

  .وفريسة سهلة بني خمالب العدو، وقد كانوا فاحتني أعزاء
حرص ابن اخلطيب على االستفادة من مجيع الوسائل لبيان خطورة الوضع باجلزيرة، والكشف  ولقد

، وطرق -هلذا العهد– إىل أن أحوال العدو ، فهو يشري يف خماطبته النيب،الصلييب عن أبعاد اخلطر اإلسباين
تنوعاً يوهم إفاقته من الغمرة، وكادت فتنته تؤذنُ خبمود اجلمرة، وتوقع "سلمني قد تنوعت تكالبه على امل

 ،ذَّوالواقعحمِ الناقعِراخلطيب أنَّ هذا اخلَطر اإلسباين ؛)١ (..." ذلك الس تجلَّى يف يلصلييب ا ويؤكد ابن
  : )٢(األبعاد التالية

 فهم مل يتورعوا عن قتل الشيوخ واألطفال والنساء، وكانوا يتعمدون خلطر على اإلنسان األندلسي،ا .١
ك ديارهم رارتكاب اجلرائم املختلفة؛ حىت يوقعوا الفزع يف نفوس املسلمني ويرغموهم على ت

كما سعوا إىل إذالل املسلمني وإهانتهم؛ لينالوا من روحهم املعنوية، فقد جيء . والرحيل عنها
يرسفُون يف القيود " اجلزيرة اخلضراء، على حد قول ابن اخلطيب، وهم بأسرى املسلمني، عقب فتح

احلديد، وعن أعناقهم فلكات  رالثِّقالِ، وينسلون من أجداث االعتقالِ، فَفُكَّت عن أسوقهم أساو
فق فوق محر احلواصلِ، خت" وأضحى صبية املسلمني، يف كثريٍ من املناطق احملتلة، ،)٣(..."سِ الشديديأال

  .)٤("أوكارِها أجنحةُ املناصل

                                                 
؛ املقَّري، ٧١، ص ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٧٧، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٥٤ ص، ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ١ (

  .٣٧٤، ص ٦نفح الطيب، ج

 اخلطر اإلسباين على األندلس ال خيتلف عن اخلطر الصلييب على املشرق العربية يف القرنيني السادس والسابع عله من املفيد اإلشارة إىل أنل) ٢ (
عبد اجلليل عبد املهدي، بيت املقدس يف : نسان، والعقيدة، ملزيد من التفصيل انظرإلعلى األرض، وا: اهلجريني، من حيث أبعاده املختلفة
أبعاده ومقاومته من خالل شعر : اخلطر الصلييب"؛ حلمي الكيالين، ١٣٩-١٣٢، ص ١٩٨٩، عمان، أدب احلروب الصليبية، دار البشري

، ذو احلجة ٢، ع١٠اللغة العربية، م: ، موضوع العدد)العلوم اإلنسانية واالجتماعية/ السلسلة أ(، مؤتة للبحوث والدراسات "معاصريه
  .٢٩٧-٢٦٣، ص١٩٩٥أيار /هـ١٤١٥

؛ املقَّري، ٧٦-٧٥، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛٢٠٥، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛ ا٥٥٨، ٤ة، جبن اخلطيب، اإلحاطا) ٣ (
  .٣٧٧، ص ٦ج نفح الطيب، 

؛ املقَّري، نفح ٤٢ ص، ٤ملقَّري، أزهار الرياض، ج؛ ا٦٠، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛ ا٥٣٢، ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٤ (
  .٣٥٩-٣٥٨، ص ٦الطيب، ج
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 ١٧١

وحرموهم من التنقل داخل بالدهم ومنها ، فقد سلبوا الناس حريتهم، اخلطر على األرض األندلسية .٢
، ذا أمهية بالغةاً بانيإساليت كانت موقعاً  )١(خلناق عليهم، ومن ذلك أن مدينة برغةاوضيقوا ، وإليها

... جرعت األختني مالقة ورندة "فقد ، بني املدن اإلسالميةأصبحت حاجزاً حيول دون االتصال 
يف مراصد املُراد ، وأَسالت املسيلَ بالنجيعِ املراقِ، وسدت طرق التزاورِ عن الطُّراقِ... أكواس الفراقِ

مني املسل  تفكيك أوصالى وقد فعلو ذلك ليعملوا عل؛)٢("ومنعت املراسلةَ مع هدي احلمام، واملرافقِ
كما . ةيومراقبة حتركام املدنية والعسكر، وقطع طرق االتصاالت واملواصالت بني البالد األندلسية

واملغربية؛ وذلك باحتالهلم املدن ذات ، األندلسية: أم سعوا إىل إحداث شرخ ما بني العدوتني
وقنطرة ، ملغاربةمثل جبل طارق الذي كان صلة وصل ما بني األندلسيني وا، املواقع االستراتيجية
ب هذه اوجبلُ الفتحِ الذي هو ب: "يقول، وظل شوكة مغروسة يف قلب النصارى، عبور لإلمدادات

  .)٣(..."إىل هذه األقطار النتصار، ومسلك الدين احلنيفياو وسبب االستعدا على األعدا، الدارِ
أن ال : "وعلموا، جية حق قدرهااجلزيرة اخلضراء اليت كان اإلسبان قد قدروا أمهيتها االستراتيو

فأَجلَب عليها ... وأن ال يعدم املكروه مع بقائها، تتصلَ أيدي املسلمني بإخوانِهم إالَّ من تلقائها
وخيله هالبحرِ من أساطيله، برجل أفق تازها قهراً... وسدثالثني  الضيق ما يناهز وقد صابرت، واح

  .)٤("اًشهر
تستهدف  ليبيةصفقد شن اجلاللقة والقشتاليون على أهل األندلس حرباً ، عقيدةخلطر على الا .٣

القضاء على اإلسالم واملسلمني يف األندلس واستعادا إىل حظرية النصرانية وذلك بتشجيع من 
فعملوا على حتويل ، البابوية يف روما؛ فقد سعى الغزاة إىل طمس مظاهر اإلسالم التعبدية وتشويهها

وأقاموا مكاا الصلبان ، وأعواد املنابر، وحرقوا املصاحف، د يف األرض احملتلة إىل أديرةاملساج
اء حديثه عن مالطفة نوإىل ذلك يشري ابن اخلطيب يف أث، وزينوها بالصور والتماثيل، والطواغيت

 ببيوت اهللاورفَع التماثيل ، تصبهاغْبعة من البالد كان الكفر قد ارأ"املسلمني العدو على 

                                                 
، ٤ ج،زهار الرياض أ؛٥٤٥، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج:  انظر،(Burgo)ومكاا اليوم بلدة  ندة،رلدة تقع شرقي مدينة ب: رغةب) ١ (

  .٥٥ص 

؛ ٥٦-٥٥، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٧١، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤٥، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٢ (
  .٣٦٧، ص ٦ ح الطيب، جاملقَّري، نف

  .١٤٢، ص ١حيانة الكتاب، جربن اخلطيب، ا) ٣ (

؛ ٧٦، ص ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٢٠٣، ص ١تاب، جك؛ ابن اخلطيب، رحيانة ال٥٥٦-٥٥٥، ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٤ (
  .٣٧٥، ص ٦ املقَّري، نفح الطيب، ج
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 ١٧٢

من كنائس ،  لذلك فقد الزمت معاين تطهري املدن املستردة من معامل الكفر املعبودة؛)١(..."ونصبها
طيب يف حديثة عما جرى عقب وإىل ذلك يشري ابن اخل، ومتاثيل ونواقيس وغريها سلوك املسلمني

والذكرِ ، اآلذان الشهريبنُ العاليةُ ونطَقَت املآذ، وبودرت املدينةُ بالتطهري: "جلزيرة اخلضراءافتح 
وأزرى بألسنة النواقيسِ لسانُ التهليلِ ، عن املسجد الكبريِ بار التماثيلكُوطرحت ، اجلهريِ
، الكنائس الرهبانُ وكُِسرت الصلبانُ، وفجع دم"ة يعن فتح مدينة إشبليه  ويف حديث،)٢(..."والتكبريِ

  .)٣(..."وخلعت ألسنتها الكاذبة، وصروحها املتعالية، عاليةوأُهبطت النواقيس من مراقيها ال
عرضاً من النواقيس اليت ذه البالد  "إىل رسول اهللا ) الغين باهللا(قد أصحب ابن اخلطيب رسالة و
اآلذان، مما قبل احلركة وسامل املعركة، ومكَّن من  ووتسمع األمساع الضالة، ة تعيق اإلقامة واآلذانتحاملفت
  .)٤("األيدي املشتركة نقله
 وحيمل هذا التركيب داللة تارخيية ظرفية ،)٥("األمة الغريبة"يصف األمة األندلسية بأا أصبحت و

تعرب عن معاناة األندلسيني النفسية وإحساسهم بعظم اخلطر الداهم الذي يتهدد ، وإنسانية مأسوية
يفصلها البحر عن رحم األمة ، مي إىل قارة غريبةفقد غدوا أمة منكوبة مكلومة نائية معزولة تنت، وجودهم

، وقد حاصره العدو من مجيع اجلهات،  يف بيئة معادية،)٦("وطننا الغريب"كما أصبح األندلس  ، )املشرق(
 فلم يبق من أداة سوى صياغة رسائل طوال يرسلوا إىل النيب ، وافتقر أهله إىل وسائل الدفاع عنه

ذلك أن العواقب اليت تنتظرهم وخيمة ، والتوسل إليه بأن يسرع إليهم بالنجدةالستصراخه واالستنجاد به 
على ، بسيف كلمتك ليت افتتحتافال تنسين ومن ذه اجلزيرة : "يقول، إن مل يبادر إىل قبول توسالم

                                                 
 املقَّري، ؛٧٨، ص ١خلطيب، رحيانة الكتاب، جا؛ ابن ٧٦، ص ٤ ج،زهار الرياضأ املقَّري، ؛٥٥٣، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج) ١ (

  .٣٧٨، ص ٦نفح الطيب، ج 
  
؛ املقَّري، ٧٥، ص ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٢٠٥، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٥٧، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٢ (

  .٣٧٧، ص ٦نفح الطيب، ج 

؛ املقَّري، ٦٥، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٧٥، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٥٠، ص ٤حاطة، جبن اخلطيب، اإلا) ٣ (
  .٣٧١، ص ٦ نفح الطيب، ج

ملقَّري، ؛ ا٧٧، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري،  ا؛٧٩، ص ١ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ؛٥٥٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٧٨ص ، ٦نفح الطيب، ج 

ملقَّري، ؛ ا٧٨، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري،  ا؛٧٩، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ا ؛٥٦٠، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٥ (
  .٣٧٩، ص ٦نفح الطيب، ج 

 املقَّري، ؛٥٢، ص ٤ أزهار الرياض، ج،ملقَّري ا؛ ٦٩، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛ ا٥٤٣ ، ص٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٦ (
  .٣٦٦، ص ١نفح الطيب، ج
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 ١٧٣

كتأيدي خيارِ أُم ، ت بعضِ أا فإمنا حننحعةٌ تربكاضفودي نعوذُ بوجه ،ككمن إغفا لمن ، ل ونستنشق
وبعنايتك ،  ما ال نطيقفعستدنوجباهك ... ندافع ا عدواً، ونرتقب من حميا قبولك حملةً، ريحِ عنايتك نفحةً

ين فيفيقالد ملنا، نعاجلُ سقيم ١(.."فال تفردنا وال(.  
 اخلزرج الذين آووا النيب يستغلُّ ابن اخلطيب نسب بين نصر الذي يرجع إىل سعد بن عبادة زعيم و

أنه قد ) على لسان السلطان أيب احلجاج يوسف(فيؤكد ، ويتخذ ذلك وسيلة للتقرب إىل النيب ، ونصروه
وإن كان احلب يتوارثُ كما أَخبرت، والعروق تدس حسبما " عن جده سعد بن عبادة ورث حب النيب 

 وإذا كانت مهمة األجداد ،)٢("ووسيلةٌ أثريةٌ خفيةٌ، أنصارِك مزيةٌد يفلي بانتسايب إىل سعد عم، إليه أَشرت
فإن ، فآزروه وعضدوه، وهو بعد دين جديد فيت خيطو خطاه األوىل، يف يثرب قد متثَّلت يف محاية اإلسالم

  .رسالة األحفاد أن يواصلوا رسالة األجداد يف محاية اإلسالم يف األندلس
 اعتذاره عن عدم متكُّنه من شد الرحال إىل مقام النيب ) ان الغين باهللاعلى لس(يقدم ابن اخلطيب و
وقد أضحي ، وذلك بسبب انشغاله باجلهاد الذي يهدف إىل نصرة الدين اإلسالمي، فري خده يف معاهدهعوت

 ءمحرا"من  هو خياطب النيب ف ،على شفا احلفري يف هذه األرض النائية البعيدة كما ذكرنا فيما تقدم
بانُ هوش، يثُ مصاف اجلهاد يف سبيلِ اِهللا وسبيلك قد ظلَّلها القَتامح...أنأى مطارح دعوتك... غرناطة

ة أطْلَعها منه اإلعتامد ووأس، اَألسنبيعِ النفوسِ من اِهللا قد تعد اققد حتلَّت حيثُ، األيامى واأليتام ا اجلراح 
جنيع بعسجدهوالشهد، ا النحورا احلور ٣(..."اُء حتف(.  

فهم جاهدوا يف سبيل ، يصف ابن اخلطيب اجلهود املضنية اليت بذهلا األندلسيون يف مواجهة اإلسبانو
ويتغىن باالنتصارات العظيمة اليت أحرزها املسلمون بقيادة ، واألقوال حق اجلهاد، اهللا باألنفس واألموال
ورفعِ ، بتغمد التقصريِ"وبشرم منه تعاىل " وطنهم الغريب" اهللا عن وأشعرم برضا، الغين باهللا على اإلسبان

  .)٤(.."ردي حكْم التغليبوالمنا الس وجعل أللفنا الرديىن،  الصليبِةوله املنةُ على عبد، ونصرِنا، التثريبِ

                                                 
؛ املقَّري، ٤٤، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٦١، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٣٤ ص، ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ١ (

  .٣٦٠، ص ٦نفح الطيب، ج 

؛ املقَّري، نفح ٤٤، ص٤ري، أزهار الرياض، جملقَّ ا؛٦١، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣٤، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٢ (
  .٣٦٠، ص ٦الطيب، ج 

 ؛٦٨، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٢-٥١، ص ٤ ج،زهار الرياضأري، قَّمل؛ ا٥٤٢، ص ٤يب، اإلحاطة، جطبن اخلا) ٣ (
  .٣٦٥، ص ١املقَّري، نفح الطيب، ج

 ؛٥٣-٥٢، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛ ٦٩، ص ١انة الكتاب، جبن اخلطيب، رحي ا؛٥٤٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٦٦، ص ١املقَّري، نفح الطيب، ج
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 ١٧٤

، واحلصونيتحدث بتفصيل عن جيوش املسلمني اليت كانت تقصد حمالت اللقاء يف بعض املدن و
واسترداد عدد كبري ، وبني ما أصام من اعتزاز بانتزاع النصر، ووصفها بالفخامة والقوة وكمال االستعداد

، اليت أظلَّتها باجلناحِ الساترِ، بنت حاضرة الكفرِ إشبيلية: ")١(طريرةأُمنها ، من املدن والقالع املنيعة قسراً
وهو ذا يكشف ، واجلزيرة اخلضراء وغريها، وقرطبة، وإشبيلية، )٢("لباترِوأقامتها يف ضمان اإلمامِ للحسامِ ا

اليت كانت حمور الصراع ، ويعدد املدن واحلصون، عن خريطة الصراع الدائر بني املسلمني والنصارى
  .)٣("أم البالد الكافرة: رطبة اليت يقول عنها إاقومنها ، آنذاك
ك الصادقة توأجابت منادي دعو، بأفالذ أكبادها الوادعة: "انقد رمت البالد املسلمة مدينة جيو

ادعةتوحب، الصالفادعة ت ، ها بالفادحةبا والوهاد بالتكبريِ والتهليلِافغصهيلِ، لروجتاوبت اخليلُ بالص ،
ااهدةُ يف اِهللا حق ، دايالَ الكثيبِ املهيلِ، وفهمت نفوس العبا تعاىل وانهالت اجلموع ااهدةُ يف اهللا

سهيل،، اجلهادها والتاألبطالِ رج... معاين التيسريِ من رب بالُفكاثرهم من سرعانالوهاد ،  الد ونبت
هم اوتركَت صرع، ددهم املكسورِعوأُشرعت أقالم الرماح يف بسط ، فأقحموهم من وراِء السورِ، والرىب

وجلّل ... وجدلوا من دافعِ أسرارِه وصرعوه، عوهافترربض املدينة األعظم ف قتحمواامث ، والئم للنسورِ
  .)٤("…سوالف الدهورِ واألعوامِ والشهورِ مبا خلت عن مثله، ورِهلظواز عاإلسالم شعار ال

ركام وقد جاءت هذه االنتصارات مثرةً من مثار العون الرباين الذي كان أمل األندلسيني يف كل حت
وأرنا رأي العيان ، عن العديد والعدة جبيشٍ من جيوشٍ قُدرته أغىن، ورمى اُهللا العدو: "يقول، ودعوام

                                                 
ابن اخلطيب، اإلحاطة،  :انظر. تقع إىل اجلنـوب الشرقي من إشبيلية على بعد تسعة وثالثني كيلومتراً لدة صغرية ب(Utrera) :طريرةأ) ١ (

  .٣٦٩، ص ٦املقَّري، نفح الطيب، ج ؛٧٣، ص ١ جابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ؛٥٤٧، ص٤ج 

؛ املقَّري، ٦٠، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛ ٧٣، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ا؛٥٤٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٢ (
  .٣٦٩، ص ١نفح الطيب، ج

ملزيد من التفصيل حول ظاهرة حديث ابن اخلطيب . ٦٣ ، ص٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا؛ ٧٧، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، جا) ٣ (
بنية " ؛ الزباخ، ٢١١-٢١٠، ٢٠١، ١٦٢، ص ١ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج: عن مناطق الصراع بني األندلسيني واإلسبان انظر

  .٣٨٨ ص ،"قراءة يف املكونات والدالالت: الصراع احلضاري األندلسي من خالل رسائل ابن اخلطيب

، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، ج؛ ا٧٥-٧٤.، ص١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٥٠-٥٤٩، ص ٤اخلطيب، اإلحاطة، جبن ا) ٤(
  .٣٧١-٣٧٠، ص ٦ ؛ املقَّري، نفح الطيب، ج٦٥-٦٤
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٧٥

ة إال مثر) هي(وهل : "يقول، ورعايته وجاهه كما كانت بعون النيب . )١("لطائف الفرجِ بعد الشدة
  .)٢(... "وغمام رعدك، وإجناز وعدك،  برضا ربكورضاك الكفيلِ، وبركةُ حبك، ونتائج رعيك، سعيِك

وسالم دينهم من االبتداع ومتسكهم حببل ، كما جاءت هذه االنتصارات مثرة من مثار وحدة املسلمني
ساملٌ واحلمد ِهللا ، املهتدية بأدلة سبلك، إال أن اإلسالم ذه اجلهة املستمسكة حببلِ اِهللا وحبلك: "يقول، اهللا

معدوم فيه وجود الطوائف ، مقدود من جديد امللة، حمروس بفضلِ اِهللا من االبتداعِ، نصداعمن اال
٣(..."املضلَّة(.  

مون من أرض لويشري يف احلديث عن افتتاح تلك املدن واحلصون إىل وفرة الغنائم اليت مجعها املس
فقد صدر املسلمون عقب الفتح ، طريرةأُسبيل املثال ما كان من نتائج غزو مدينة  ومن ذلك على، املعارك
وأفلت منها أفالك ، أركاباً من فوقِ الظهورِ أردافاً، انُ والوالئددوالول، حملَت العقائلُ واخلرائد"وقد 

مبا ال يصوره حلم ، وامتَألت األيدي من املواهبِ والغنائمِ، احلمولِ بدوراً تضيُء من ليايل احملاقِ أسدافاً
  .)٤(..."وفُتن من مطاعمها يف املالئمِ، تتداعى إىل تلك الوالئمِ، رِكت العوايفوت، النائمِ

املسلمني وما جلبته من  فوسنويركِّز ابن اخلطيب يف حديثه عن عظم صدى هذه الفتوحات يف   
ارتفعت روحهم  )٥(حصن آشر فعندما استوىل املسلمون على، منيلفوائد مجة عادت على اإلسالم واملس

وتزامحوا على رياض االستشهاد لنصرة دين اهللا حىت ، وباعوا أنفسهم لرا، واستبسلوا يف جهادهم، ملعنويةا
وليوثاً يصدق يف اِهللا  ،ترى إال نفوساً تتزاحم على موارد الشهادة أسرابها"تكون كلمته هي العليا فال 

  .)٦("أضرابها

                                                 
  .٣٧٥، ص ٦ املقَّري، نفح الطيب، ج؛٧٧، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا) ١ (

؛ املقَّري، ٧٧، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛٧٨، ص ١ن اخلطيب، رحيانة الكتاب، جب؛ ا٥٥٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٢ (
  .٣٧٨، ص ٦نفح الطيب، ج 

املقَّري،  ؛٦٨، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٢، ص ٤رياض، جلملقَّري، أزهار اا ؛٥٤٢، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٣ (
  .٣٦٦، ص ١نفح الطيب، ج

؛ ٦٢، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٧٤-٧٣، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ا؛٥٤٨، ص ٤ب، اإلحاطة، جبن اخلطيا) ٤ (
  .٣٧٠، ص ١املقَّري، نفح الطيب، ج

م، ١٣٦٧/هـ٧٦٨كان من حصون إشبيلية األمامية يف عصر بين األمحر، وقد افتتحه السلطان الغين باهللا سنة : (Iznajar) صن آشرح) ٥ (
 ٦٠-٥٩، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٧٢، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ا؛٥٤٦، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا: انظر

  .٣٦٨، ص ١املقَّري، نفح الطيب، ج

؛ ٦٠-٥٩، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، جا؛ ٧٢، ص ١طيب، رحيانة الكتاب، جخلبن ا؛ ا٥٤٦، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٦ (
  .٣٦٨، ص ١ نفح الطيب، جاملقَّري،
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  فايز عبدالنيب القيسي                                             خطاب املقام النبوي  والروضة الشريفة يف نـثر لسان 
  )قراءة يف املكونات والروافد الثقافية(الدين بن اخلطيب 

 

 ١٧٦

، معاقلَ كانت مستغلقةً ففتحوها"وىل أهل الثغور على وكان من نتائج هذه الفتوحات وغريه أن است
ن األعراف متراكم  عنفضتومل تكد اجليوش ااهدةُ  ،لرماحِ إىل قلبِ قلوبِها فمتحوهاا وشرعوا أرشيةَ

واستتبعت شوقها، وخطبت ، حىت عاودت النفوس شوقها، وترخى عن آباط خيلها شد حزم املغار، الغبار
  .)١("وذهبت ا اآلمال إىل الغاية القاضية واملدارك املتصاعبة على األفكار املتعاصية، اليت ال فوقها

برها ، اليت تكاثر جنوم السماء وقد أعدوا جيوش املاء وجيوش األرض، ىوقصدوا حصوناً ومدناً أخر
  .فحققوا عظيم االنتصارات، وحبرها ونازلوا كثرياً منها يذيقوا شديد الرتال

ومن ذلك وصفه ما عم ، واحملن اليت حلت باملسلمني، ى الفتوحات اليت أت االحتالليركَّز علو
اجلزيرة اخلضراء ع باجنلت فيه الظلمة اليت اًفتحها؛ فقد غدا عهد فتح اجلزيرة اخلضراء عهداً جديدق 

نةُ ألحسنِ فَعادت املدي: "يقول، األول على يد طارق بن زياد طت باجلزيرة وأعاد ذكريات الفتحاأح
ورد على دار ، ورجع إىل القطرِ شبابه، إىل أموالها، وعادت اجلاليةُ، وسكَنت من بعد أهوالها، هاالأحو

هاإلسالم باب ،هلت بأهل ال إله اهللا أسبابصوات ، ةُ الرباإلسالمِ قالدةُ الفخرِ، وحاضر يف بالد فهي اليوم
  .)٢("...والبحر

  لروافد الثقافيةا: ابعاًر
هم رصيد ابن اخلطيب الثقايف يف حلظة الكتابة يف تشكيل خطابه املقام النبوي والروضة سأقد ل

"  وينسـجم ذلك مع ما ميـكن أن يعد من باب اإلمجاع يف النـقد العريب القدمي، من أن ،)٣(الشريفة
وإن خفيت أطرافه وبعدت النص يتولد من النص، وأن الكالم من الكالم مأخـوذ، وبه متعلق، 

  .)٤("مناسيه

                                                 
 املقَّري، ؛٧٢، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري،   ا؛٢٠٣، ص ١ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛ ٥٥٥، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ١ (

  .٣٧٥، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ املقَّري، ٧٦، ص ٤الرياض، جملقَّري، أزهار  ا؛٢٠٥، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٥٨، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٢ (
  .٣٧٧، ص ٦نفح الطيب، ج 

، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، )حياته وتراثه الفكري( حممد عبداهللا عنان، لسان الدين بن اخلطيب: ول ثقافة لسان الدين بن اخلطيب انظرح) ٣(
شورات جامعة حلب، حلب، حياته وفكره وشعره، من: ؛ عصام قصبجي، لسان الدين بن اخلطيب٢٢٨-٢٠٠، ٣٧- ٣٤، ١٩٦٨
، يف جملة كلية )دراسة وبيبلوجرافيا(لسان الدين بن اخلطيب يف آثار الدارسني " ؛ حسن الوراكلي،٥٠-٣٣، ١١-١٠، ص ١٩٨٢

، ص ١٩٨٧ -١٤٠٨السنة الثانية، العدد الثاين،  اآلداب بتطوان، جامعة سيدي حممد بن عبداهللا، عدد خاص بندوة ابن اخلطيب،
١٢٢-١٠١.  

، قراضة الذهب يف نقد أشعار العرب، حتقيق الشاذيل بوحيىي، املطبعة الرمسية، )م١٠٦٣/ـه٤٥٦ت(سن بن رشيق القريواين، أبو علي احلا )٤(
لعله من املفيد اإلشارة إىل أن ظاهرة توظيف املوروث الثقايف والديين واألديب تعد مسةً أساسيةً من . ٥٤م، ص١٩٧٢/هـ١٣٩٢تونس، 

  .لتناص يف صورته احلديثةاوتدخل ضمن مفهوم . العريب القدميمسات النثر 
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٧٧

ويظهر أن ابن اخلطيب كان قد متثَّل املادة الدينية والتراثية املشرقية واألندلسية املتصلة مبوضوع خطابه 
 مث عمد إىل إبداع معاين نص خطابه وصياغة تراكيبه مستعيناً على ذلك بتلك املادة الدينية ،)١(متثالً جيداً

 إىل الكشف عن صدى هذه الروافد ىسلوبه يف الكتابة؛ لذا، فإن الباحث سيسعوالتراثية على إحكام أ
  .الثقافية التراثية يف بناء خطاب ابن اخلطيب من حيث البناء واملعىن

  
  الروافد الدينية -أ

قد شكّل النص الديين بأشكاله املختلفة من القرآن الكرمي واحلديث النبوي والفكر الصويف رافداً ل
روافد صياغة معاين خطاب ابن اخلطيب املقام النبوي واحلجرة الشريفة وبناء مجله وعباراته، أساسياً من 

فقد كانت النصوص الدينية اخلاصة مبوضوع اخلطاب حاضرة يف ذهن ابن اخلطيب قبل الكتابة، وهي اليت 
  .أوحت إليه بعدد كبري من املعاين اليت قصدها

 حبيث يدخل على ، ومن ذلك اقتباسه الصريح،)٢(كرميلالقد تعددت أشكال توظيفه آلي القرآن و
 مما جيعله مالئماً النسياب نص ابن اخلطيب؛ أي أنه كان ،)٣(لنص املقتبس بإشعار بذلك أو دومنا إشعار بها

 حىت ليبدو أنه ينقل النص ،لذي يتحدث عنهايأخذ بعني االعتبار مدى مناسبة النص املقتبس حبرفه للموقف 
افتتاح املسلمني مدينة  أمله يف اق جديد يتعانق فيه معه، ومن ذلك قوله يف احلديث عناملقتبس إىل سي

 :"ه كتاباً وأجالً كتبه عنده عز وجلَّل ىلااهللا تع علجالركائب البشرى ذا الفتح الذي  أن حتملوقرطبة، 
تعبِ لُمبشاِهللا بفضلِ-هار- اقتاد أجلٍ لكلِّو ،وأقتاب كتاب،ر أن يصاض عا هبىتحذلوالً  يعود،ىفَع وت 

                                                 
ديب يف تشكيل ول إسهام ذاكرة األديب أو املقروء الثقايف أو األحداث التارخيية وغريها من املصادر الكامنة يف ذهن أو يف الوعي األح) ١(

؛ صاحل بن رمضان، الرسائل األدبية ١٥-١١،ص١٩٩٥ إربد، نظرياً وتطبيقياً، مكتبة الكتاين،: أمحد الزعيب، التناص: انظر: النص اجلديد
- ٣٩٣، ص ٢٠٠١، منشورات كلية اآلداب جبامعة منوبة، تونس، )مشروع قراءة إنشائية( من القرن الثالث إىل القرن اخلامس للهجرة 

  .٣٧-٧، ص١٩٨٨، ٢٩ية، ع،حوليات اجلامعة التونس"األشكال التعبريية يف رسائل اجلاحظ األدبية " صاحل بن رمضان، :  ؛٣٩٨
 قيق حتلكرمي، القرآن ان مالقتباس، ا)م١٠٣٧/ـ ه٤٢٩ت  (لثعاليب انصور مبوأ: رآن الكرمي انظرقول أساليب الكتاب يف توظيف ال ح)٢(

مد ، الربهان يف علوم القرآن،  حتقيق حم)م١٣٩١/هـ٧٩٤ت (الزركشي، أبو عبداهللا حممد بن ادر  ؛١٩٧٥ غداد، بلصفار، ابتساما
؛ حممد الدرويب، الرسائل الفنية يف العصر العباسي حىت اية القرن الثالث اهلجري، دار الفكر ١٩٥٧، القاهرة، ١أبو الفضل إبراهيم، ط

؛ فايز القيسي، أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، دار ٥٣-٥٢١، ص ١٩٩٩للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 
  .٣٢٩-٣٢٧، ص ١٩٨٩البشري، عمان، 

، ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٥٧، ٥٤٢، ٥٣٩، ، ٥٣٥ ،٥٣١، ٥٣٠ ، ص٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا :زيد من األمثلة انظر مل)٣(
  .٧٥، ٤٤، ٣٩، ص ٤ ج ،زهار الرياضأاملقَّري،  ؛٧٠، ٦٦، ٦٢، ٦٠، ٥٨، ٥٧ص 
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 ١٧٨

١("ك طلوالًرتفت ا اآلهلةُهمعاهد(، أجلٍ ولكلِّ" قد نقل اجلملة القرآنيةف كتاب")دون تغيري، وجعلها ،)٢ 
  . متممة من املتممات املعنوية جلملته

اليت يتحدث عنها، كان يلجأ أحياناً إىل حتوير التعبري القرآين حتويراً طفيفاً ليناسب طبيعة األحداث و
 ،)٤("على الكثريِ القليلُ رهظَو" :ومن ذلك قوله. )٣(ويوفق بني االستعمال األصيل للتعبري والوظيفة اجلديدة له

املؤمنة الصابرة على اإلسبان  يف وصف االنتصارات اليت أحرزها األندلسيون يف فتح عدد من املدن وهم القلةُ
 ةًئ غلبت ف،قليلة كم من فئة": ذلك بأمر اهللا وتوفيقه، فهو يستعري التعبري القرآينوهم الكثرة الكافرة الباغية، و

لذي ورد على لسان فئة املؤمنني باهللا القلة الذين عربوا النهر مع طالوت ملالقاة عدوهم ا ،)٥("اِهللا بإذن كثريةً
  .درته على نصر املؤمننيجالوت وجنده األشداء، وقد رأوا كثرم وعدم مذكرين إخوام باهللا وق

كان يعمد أحياناً إىل تغيري البنية الصرفية أو النحوية األساسية للجملة القرآنية املقتبسة؛ وذلك كي و
تالئم تركيب السياق الذي يدرجها فيه، ومن ذلك قوله يف احلديث عن افتتاح املسلمني مدينة جيان، 

ق بِكَلماته حلوأحق اُهللا ا:" بفضل اهللا وانتصارات األندلسيني حماوالً الربط بني انتصارات املسلمني األوائل 
رِينالكَاف ابِرد فقد أخرج فيها داللة قوله تعاىل ؛)٦("وقَطَع ": ابِرد ويقَطَع هاتمبِكَل احلق اهللا أن حيق ويريد

رِيناإلسالم يف األندلس واستأصل من الزمن املستمر إىل الزمن املاضي ليؤكد أن اهللا،)٧("الكَاف قد أعز 
  .الشرك وأهله كما حدث يف األيام األوىل لإلسالم

 ومن ذلك أنه أخذ ،)٨(ة صياغتها على حنو آخردكان يعمد أحياناّ إىل أخذ بعض اجلمل القرآنية وإعاو
 وأخر بعض مفردات هذه  فقد قدم،)٩("كعلى قلبِ األمني به الروح لَزن: "قولـه تعاىل يف سورة الشعراء

                                                 
 ٧٠- ٦٩، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، ج ا ؛٧٧، ص ١نة الكتاب، جبن اخلطيب، رحيا ا؛٥٥٣-٥٥٢، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا )١(

  .٣٧٣.، ص١املقَّري، نفح الطيب، ج

  .٣٨ورة الرعد، اآلية س) ٢(

  .٣٩، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛ ٧٠، ص ١خلطيب، رحيانة الكتاب، جابن ا: زيد من األمثلة انظرمل) ٣(

 املقَّري، نفح ؛٥٤، ص٤ ج ،أزهار الرياض ملقَّري،ا ؛٧٠، ص ١طيب، رحيانة الكتاب، ج ابن اخل؛٥٤٤، ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٤(
  .٣٦٧، ص ٦الطيب، ج 

  .٢٤٩ورة البقرة، اآلية س) ٥(

 املقَّري، ؛٦٧، ص ٤ ج ،زهار الرياضأملقَّري، ا ؛٧٦، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٥١، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٦(
  .٣٧٢، ص ٦ نفح الطيب، ج

  . ٧ورة األنفال، اآلية س )٧(

  . ٧٨، ٦١، ٤٩، ص ٤ ج ،زهار الرياضأاملقَّري، : زيد من األمثلة انظرمل) ٨(

  . ١٩٤-١٩٣ورة الشعراء، اآلية  س) ٩(
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٧٩

أدخلها يف بناء مجلته متحدثاً عن الفوائد اجلمة اليت جناها املسلمون عقب استعادم أربع و لقرآنيةاجلملة ا
الذي  ا القرآنُه وعاد إىل مكاتبِ،الفلك كها إىل دعوتت ودار بإدال، احللككعنها بنورِ باجفان: "مدن صلحاً

ناملكبه على قلبِ لَز ١("لك(.  
استعادة املسلمني  قبعد عادت ألحسن أحواهلا قجلزيرة اخلضراء وا أيضاً يف حديثه عن من ذلك قولهو

يف  اِهللا ك، ودائعِتمأُ ا من بيوتهعلى ما وراَءو ،عليها  اُهللاىقَبأَ: "هلا، باقية فيها كلمةُ ال إله إال اهللا
تذمك...وأمهتاألرض ومن عليها،إىل أن يرث اهللا اع  بكلمة دينك الصاحلة كما جعل إبراهيم ،)٢("الباقية 

  .)٣("هبِقْيف ع باقيةً  كلمةًاهلَعجو: "كلمة التوحيد باقيةً يف من بعده يف قوله تعاىل
 كان يعمد أحياناً إىل استلهام املعاين والصور القرآنية دون أن يدرج منها مقطعاً حبذافريه أو جزءاً منو

 ومن ذلك قوله يف احلديث عن شهداء املسلمني الذين قضوا يف سبيل اهللا عند استعادم ،)٤(صورته اللفظية
 : النساء واسعات األعني مجيالتنمدينة جيان، وقد نالوا مرضاة اهللا، فأكرمهم بأن زوجهم باحلسان م

 فهو يستلهم ،)٥("الصدقات الصادقة واملهور لِّحب لنفوس املبيعة من اِهللا اوامنو ،باحلور  الشهداُءتسرعوأَ"
ويصوغه يف صورة لفظية جديدة، ويف سياق معنوي ،) ٦("عنيٍ هم حبورٍانجوزو"هذا املعىن من قوله تعاىل 

  .شبيه بالسياق الذي وردت فيه اجلملة القرآنية
الروضة الشريفة، وكان يتخذ ي وولقد وظَّف ابن خلطيب القص القرآينَّ، واختذه يف خطاب املقام النبو

من القصة القرآنية اجلوانب اليت تفيده، وتطابق ما يرمي إليه من خالل تقنية التلميح، وهو أن يشري يف 
الكالم إىل قصة قرآنية من غري ذكر شيء من ذلك صرحياً، وقد عد ابن معصوم أن أحسنه ما حصل زيادة 

  .)٧(يف املعىن املقصود

                                                 
ري، نفح  املقَّ؛٧٦، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٧٨ ص ،١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٥٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ١(

  .٣٧٨، ص ٦الطيب، ج 

املقَّري، ؛ ٧٦، ص ٤ ج ،زهار الرياضأملقَّري، ا؛ ٢٠٥ ص، ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٥٨، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا )٢(
  .٣٧٧، ص ٦نفح الطيب، ج

  .٢٨ورة الزخرف، اآلية س) ٣(

  .٦١، ٥٢، ٤٢، ص ٤ ج ،زهار الرياضأملقَّري، ا :زيد من األمثلة انظرمل) ٤(

 املقَّري، نفح ؛٦٦، ص٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا؛ ٧٥، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج ا؛٥٥٠، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا )٥(
  .٣٧١، ص ٦الطيب، ج

  .٥٤ورة الدخان، اآلية س) ٦(

ع، حتقيق شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، أنوار الربيع يف أنواع البدي ،)م١٧٠٨/هـ١١٢٠ت (الدين املدين  بن معصوم، علي صدرا) ٧(
  .٢٦٦، ص ٤ج١٩٦٨النجف األشرف، 
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  )قراءة يف املكونات والروافد الثقافية(الدين بن اخلطيب 

 

 ١٨٠

يف أثناء حديثه عن كثري من جوانب الصراع وأحداثه بني املسلمني واإلسبان اليت قد جلأ ابن اخلطيب ل
تلك القصص؛ لنقل القارئ من الواقع األندلسي املعيش إىل أجواء إسالمية  هلا شبيه يف القصص القرآين إىل

لس، فتتغلغل سابقة جيد أن التعبري القرآين خري وسيلة لتحقيقها مبا ينسجم والوضع الذي حيياه أهل األند
القصة القرآنية أو جزء منها يف طي حديثه، وكأن القصة القرآنية تقع ضمن دائرة احلدث ذاته، وليس 

  .)١(عنه خارجاً
ومن القصص القرآين اليت أملح إليها  قصة أصحاب الفيل اليت يركز فيها على املصري الذي آل إليه جيش 

م الكعبة املشرفة، فأهلكهم اهللا تعاىل، حني أرسل عليهم ذي يتقدمه الفيل هلدلأبرهة بن الصباح احلبشي ا
من سجيل فترميهم ا، فتسقط على رؤوسهم وتتركهم صرعى  مجاعات من الطري حتمل يف مناقريها حجراً

  بأصحابِكرب لَعأمل ترى كيف فَ" : قال تعاىل،)٢(كزرع حصري، فأهلكهم اهللا تعاىل وحفظ بيته احلرام
 هم كعصفلعفج من سجيلٍ أبابيل، ترميهم حبجارة عليهم طرياً لَسر وأَ، يف تضليلٍمهكيد  أمل جيعلْ،الفيلِ

  .)٣("مأكولٍ
قد نقل صورة محاية اهللا عز وجل البيت احلرام من اهلدم، وإهالكه جيش أبرهة احلبشي الغازي إىل ما ل

أن العدو قد زحف  لى الرغم منكان من محاية املسلمني بفضل اهللا مدينة برغة وتطهريهم مساجدها، ع
 عجِ وفُ،املكرهةُ ا املغتصبةُه مساجدترهطُ" :إليها جبيوش كثيفة، ففجع حبفظها وتطهريها من دنسه، يقول

  . )٤("وأبرهةُ األفيلُ الفيلُ يهاف
ما أملح إىل العذاب الذي ابتلى اهللا به بين إسرائيل حني عصوا اهللا عز وجل ونبيهم موسى عليه ك

لسالم، وبدلوا القول الذي أمروا أن يقولوه حني قال اهللا تعاىل هلم اسكنوا قرية بيت املقدس، وكلوا من ا
مثارها وحبوا ونباا أىن شئتم ومىت شئتم، وقولوا حط عنا ذنوبنا، وادخلوا الباب خاضعني هللا يغفر لكم 

  .)٥(خطايكم، فال يؤاخذكم عليها

                                                 
  .٢٧٦، ص ٢٠٠١، دار الشؤون الثقافية، وزارة الثقافة، بغداد، ١الربيعي، أمحد حاجم، القصص القرآين يف الشعر األندلسي، ط: نظرا) ١(

، خمتصر تفسري ابن كثري، اختصار )م ١٣٧٢/هـ٧٧٤ت (اعيل لفداء عماد الدين إمساابن كثري، أبو : ول قصة أصحاب الفيل، انظرح) ٢(
  .٦٧٨- ٦٧٦، ١ هـ، ج ١٤٠١، دار القرآن الكرمي، بريوت، ٤وحتقيق حممد علي الصابوين، ط 

  .٥ورة الفيل، اآلية س) ٣(

املقَّري، نفح ؛ ٥٧، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا ؛٧١، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤٥، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا)٤(
  .٣٦٨، ص ١الطيب، ج

  .٥٨-٥٧، ص ٢ابن كثري، خمتصر تفسري ابن كثري،  ج: ول قصة موسى عليه السالم وقومه انظرح )٥(

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

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٨١

 قدرته معترباً، ما حل بأهل حصن آشر؛ إذ جعله اهللا للمتفكرين يففقد نقل صورة هذا العذاب إىل 
وأرسل اهللا عليهم :" فأحاط جيش املسلمني به إحاطة القالدة باجليد، وأذلوا عزته بعزة اهللا ذي العرش ايد

نا عليهم فأرسل:"  فأهلكهم وأبادهم، ويف ذلك إشارة إىل قوله تعاىل،)١("امهد السرمن ج إسرائيلياً اًزجرِ
  .)٢("مبا كانوا يظلمون من السماِء اًزجرِ

/ هـ٧٦٨سنة  طريرةأُ كما أملح ابن اخلطيب إىل قصة معركة بدر يف حديثه عن غزو املسلمني مدينة 
إن تصربوا " : وقد استمد ذلك من قوله تعاىل،)٣("ةموساملُ املالئكة شيتها أفواجغو: "م، حيث يقول١٣٦٦

وا ويأتوكم قوتتممن فورهك هذا، ميددكم ربم خبمسة آالف ٤("مسومني من املالئكة(،اهللا   فقد مد
املسلمني باملالئكة الذين أعلموا أنفسهم وخيوهلم بعالمات واضحة، لتطمئن قلوم، وتطيب بوعد اهللا، وما 

قوا اهللا بفعل ما أمركم وقال هلم يكفيكم هذا املدد إن تصربوا على لقاء العدو، وتت. النصر إال من عند اهللا
  .)٥(به، واجتناب ما اكم عنه، ويأيت كفار مكة على الفور مسرعني لغنائمهم

ديث النبوي الشريف، فهو يعمد إىل األخذ حلما عمد إىل توليد كثري من معاين تراكيبه من نصوص اك
 هذا املنحى كثرية، ومن من معاين احلديث النبوي وتعابريه، ونثرها يف ثنايا خطابه، وتبدو الشواهد على

فرمتها البالد املسلمة بأفالذ أكبادها : "يف وصف اجليوش اإلسالمية اليت غزت مدينة جيان ولهقذلك 
 تقَلْقد أَ هذه مكةُ" يعين لباا وأشرافها، ويتقاطع هذا القول مع نص احلديث النبوي الشريف ،)٦("الوادعة

وى املعىن واللفظ، فهو يستعري ألفاظه من احلديث النبوي، وخيرجها عن  على مست،)٧("اهدبِكَ إليكم أفالذَ
  . يف األندلس سياقها العام إىل سياق آخر، فهو يتحدث عن جهاد املسلمني

                                                 
 املقَّري، نفح ؛٥٩ ،ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري،  ا؛٧٢، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤٦، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج) ١(

  .٣٦٨.، ص٦الطيب، ج

  .١٦٢ورة األعراف، اآلية  س)٢(
 املقَّري، نفح ؛٦١ص  ،٤ ج،زهار الرياضأملقَّري،  ا؛٧٣، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤٧، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج) ٣(

  .٣٦٩ ، ص٦الطيب، ج

  .١٢٥ورة آل عمران، اآلية س) ٤(

  .٣١٦-٣١٥، ١ري ابن كثري، ج ابن كثري، خمتصر تفس: ول قصة معركة بدر  انظرح) ٥(

 املقَّري، ؛٦٤، ص ٤ ج ،زهار الرياضأملقَّري، ا؛ ٧٤، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤٩، ص ٤حاطة، جإلبن اخلطيب، اا )٦(
  .٣٧٠، ص ٦نفح الطيب، ج

، ٣هـن ج١٤١١جليل، بريوت، ، دار ا١، السرية النبوية، حتقيق طه عبدالرؤوف سعد، ط)م ٨٢٨/هـ٢١٣ت (بن هشام، عبدامللك ا) ٧(
، دار الكتب العلمية، بريوت، ١، تاريخ األمم وامللوك، حتقيق أكرم ضياء العمري، ط)م٩٢٢/هـ٣١٠ت (؛ حممد بن جرير ١٦٤ص 

، البداية والنهاية، دقق أصوله وحققه )م ١٣٧٢/هـ٧٧٤ت (لدين إمساعيل ا؛ ابن كثري، أبو الفداء عماد ٢٨، ص ٢هـ، ج١٤٠٧
  .٢٦٥، ص ٣، ج .ت.وآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت، دأمحد ملحم 
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 ١٨٢

إىل : "عرباً عن انشغال األندلسيني باجلهاد، وسعيهم إىل نيل الشهادة يف سبيل اهللام النيب  قوله خماطباًو
 ما من مكلومِ: " وهو يشري بذلك إىل حديث،)١("م من أجلكهكلوم الداميةُ شهداِءال يف زمرة نقدم... أن

اهللا، إال جاَء يف سبيلِ يكلم يوم القيامة،وكلم ه يدمٍ لونُ ي، اللونُمد،والريح  ريح ويظهر أن ،)٢("مسك 
يع أن خيضع هذا احلديث لشريف، وتشربه معانيه جعله يستطامعرفة ابن اخلطيب العميقة باحلديث النبوي 

  .حلاجاته األسلوبية
لقول  عن مواقف األندلسيني اجلهادية، وسعيهم إىل اإليقاع بالعدو، وأن ذلك يأيت تنفيذاً قوله معرباًو
 نامشها، واالعدو وانتهزن رةَغ –اِهللا يا رسولَ–لنا بفاهت: "  وإدراكاً لفضائل اجلهاد يف سبيل اهللا،النيب 
صوارم دوِالغ عزة وقد أخذ هذا من قول النيب ،)٣("هااوهززن : "ٌدوةأ لغو رويف سبيلِ ةٌح ا  اِهللا، خريمم
تطلع الش بمعليهغروت ٤("س(.  
 اليت أضفت على النبوة - كما ذكرنا أعاله–ما عمد ابن اخلطيب إىل توظيف بعض األفكار الصوفية ك

مثل مسألة اصطفاء النيب   فلسفياًىمعن يقول ،)٥(نبياءمنذ القدم بتقدميه يف الوجود البشري على سائر األ 
واحلَائزِ يف ميدان اصطفَاِء الرمحنِ قَصبِ السبقِ؛ خامتِ ... إىل رسول احلَق، إىل كَافَّة اخلَلْقِ:"خماطباً النيب

بت له النبجاِء، ومن ومالس ةاِء، وإمامِ مالئكبِيبني الطِّيِن واملاِءاألن م٦("وةُ وآد(، ومسألة كون النيب سر  
فائدةُ الكون ومعناه، وسر الوجود الذي بهر "إنه  الوجود، وعلةَ الكون، ومصدر النور، كما يف قوله

                                                 
 املقَّري، ؛٧٨، ص ٤ ج ،زهار الرياضأملقَّري، ا ؛٧٩، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٦٠، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا )١(

  .٣٧٩، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ ٢١٠٤، ص ٥، ج١٩٨٧ار ابن كثري، بريوت، ، د٣، صحيح البخاري، ط)م٩٦٦/هـ٢٥٦ت (لبخاري، حممد بن إمساعيل ا) ٢(
، .ت. ، صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث، بريوت، د)م٩٧١/ هـ٢٦١ت (النيسابوري، مسلم بن احلجاج 

  .١٤٩٦، ص ٣ج

 ؛٥٥-٥٤، ص ٤رياض، ج؛ املقَّري، أزهار ال٧٠، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤٤، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٣ (
  .٣٦٧، ص ٦املقَّري، نفح الطيب، ج 

ت (؛ الترمذي، حممد بن عيسى ١٤٩٩، ص ٣؛ النيسابوري، صحيح مسلم، ج١٠٢٦، ص ٣لبخاري، صحيح البخاري، ج ا)٤ (
  .١٨٨، ص ٤، ج.ت. ، السنن، حتيق أمحد شاكر، دار إحياء التراث، بريوت، د)م٨٩٢/هـ٢٧٩

وضة التعريف باحلب الشريف، حتقيق حممد الكتاين، دار ر، )م١٣٧٤/هـ٧٦٦ت (و عبداهللا حممد بن سعيد بأابن اخلطيب، : نظر ا)٥ (
؛ ،؛ قصبجي، ١٧١-١٠٨؛ نيكولسون، يف التصوف اإلسالمي، ص ١٦١-١٥٦، ١٤٨-١٤٧، ص ١، ج١٩٧٠الثقافة، بريوت، 

  .١٧٥-١٥٩لسان الدين بن اخلطيب، ص 

 املقَّري، ؛٣٨، ص ٤ ج ،زهار الرياضأملقَّري، ا؛ ٥٧، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤، جةبن اخلطيب، اإلحاطا )٦ (
  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٨٣

اهنس دها يف كتابه ،)١("الوجودويف "روضة التعريف باحلب الشريف" غريها، وهي أفكار كان قد رد ،
رمحه اهللا بعد موته،  ئيرقد شاع عنه أنه ،و)٣( وآمن ا بفضل نزعته الصوفية الذاتية،)٢(بعض مدائحه النبوية

  :)٤(ما فعل اهللا بك، فقال غفر يل بسبب بيتني مها: فقيل له
  والكونُ مل تفْتح له أغْالق  ا مصطفى من قَبل نشأة آدمي

  أثْىن على أخالقك اخلالّق  م خملوق ثناَءك بعدمــايروأ
  
  
  لروافد األدبيةا -ب

 التراث األديب العريب املشرقي رافداً مهما من روافد خطاب املقام النبوي والروضة الشريفة لقد شكّل
وتراكيب خطابه مبعاين األشعار واألمثال واألقوال السائرة؛ فقد  هعند ابن اخلطيب؛ إذ حفلت بعض مجل

 معاين جديدة ودالة قدر اإلمكان على األفكار اليت يطرحها، أو احلالة اليت جيسدها استطاع أن يستمد منها
 مويحمد القَ حِابالص دنع" ويقدمها يف رسالتيه، فهو يستفيد على سبيل املثال من معىن املثل العريب

مع   جديداً منسجماً الذي يضرب ملن يتحمل املشاق يف سبيل الراحة، ويولد من ذلك معىن،)٥("السرى
ومل ": سياق احلدث الذي يرد فيه، ويقول يف وصف ما حل بأهل إشبيلية من النصارى على أيدي املسلمني

صيتاوم، وحيمدهارخأُس بال أوىل الن ر العزيزِصمبخيم الن وهو ال يعيد املثل العريب القدمي، بل ،)٦("اهمرس 
ليت يتضمنها؛ أي أنه يعطل احملاكاة أو املماثلة اليت تقوم عليها فكرة يستعيد صورته، ويعارض الفكرة الرئيسة ا

يف حتويل داللة  رة قائمة على املفارقة املتمثلةكوجبعله الصورة املبت" مل"استخدام املثل باستخدام حرف النفي 

                                                 
؛ املقَّري، نفح ٣٩، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١خلطيب، رحيانة الكتاب، جابن  ا؛٥٢٩، ص٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ١ (

  .٣٥٦ ، ص٦الطيب، ج

،؛ قصبجي، لسان الدين بن ٢٨٧- ٢٧٦؛ الطرابلسي، حياة الشعر يف اية األندلس، ص ٣١٩-٣١٨، ١جاملقري، نفح الطيب، : نظرا) ٢ (
  .٢٨٨ -٢٧١اخلطيب، ص 

  . ١٠٤- ٥١قصبجي، لسان الدين بن اخلطيب، ص : الرتعة الصوفية عند ابن اخلطيب انظر ولح) ٣ (

  .١٦٧، ص ٥الطيب، ج  نفح ؛٣١٩-٣١٨، ١ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا) ٤ (

، جممع األمثال، حققه وضبط غريبه وعلق حواشيه حممد حمىي الدين )م١١٢٤/ هـ٥١٨ت (مليداين، حممد بن أمحد بن إبراهيم ا) ٥ (
، فصل املقال يف شرح كتاب األمثال، )م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت (؛ البكري، أبو عبيد بن حممد بن عبدالعزيز ٣، ص ٢عبداحلميد، ج 
  . ٢٥٥-٢٥٤، ص ١٩٧١علق عليه إحسان عباس وعبدايد عابدين، دار األمانة ومؤسسة الرسالة، بريوت، حققه وقدم له و

؛ ٦٥، ص ٤ ج،زهار الرياضأ ملقَّري، ا؛ ٧٥، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، جا ؛٥٥٠-٥٤٩، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٦ (
   .٣٧١، ص ٦املقَّري، نفح الطيب،ج
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  فايز عبدالنيب القيسي                                             خطاب املقام النبوي  والروضة الشريفة يف نـثر لسان 
  )قراءة يف املكونات والروافد الثقافية(الدين بن اخلطيب 

 

 ١٨٤

فهو يريد أن اخلطاب من احلديث عن األمل إىل احلديث عن اليأس القامت؛ إنه حيول اخلطاب إىل معىن جديد، 
ذي عاىن منه أهل إشبيلية من اإلسبان لشيء غري حممود؛ إا صورة حمورة تنقل ليقول من خالل املعارضة إن ا

  .)١(طبيعة املثل من حالة إىل حالة أخرى
يدل ذلك على أن ابن اخلطيب جيعل من األمثال العربية أدوات فنية يستوحي منها معىن تراكيبه ويسخر و

ية والفنية خلدمة غرضه، ونلحظ أن ابن اخلطيب ال يعيد األمثال القدمية، بل يستند إليها أثناء طاقاا البالغ
الكتابة، فيستقي منها بعض املفردات والصيغ واملعاين دون أن يصرح بذلك، ويقدمها يف صورة وتعبري 

دينة قرطبة التارخيية ثر إيقاعاً وتأثرياً يف النفس، ومن ذلك قوله يف وصف أمهية مكوأسلوب جديد يبدو أ
 فقد قلب ،)٢("واملصر الذي لـه يف خطة املعمور الناقة واجلمل: "والدينية عقب استعادا على يد املسلمني

 الذي يضرب ملن ال عالقة له باألمر، وهو ذا االستخدام ،)٣("لـي يف هذا وال مجلَ ال ناقةَ"املثل املشهور 
 فهو يؤكد املكانة الكبرية اليت كانت حتتلها ،)٤(وحريته من الناحية الفنيةيوفق بني ذاكرته وقراءاته التراثية 
لبالد، ومثوى الطارف والتالد يف العهد اإلسالمي، وهي األم اليت ترضع اقرطبة يف العصر األموي، فهي أم 

  .ذه الغايةباقي مدن اإلسبان لنب الكفر، أيام االحتالل اإلسباين، موظفاً املثل العريب، يف سبيل حتقيق ه
، بل حيور اهو يف تعامله مع هذه األمثال  العربية القدمية ال يستعري التعبري والصورة القدمية بكامل كياو

لتناسب طبيعة األحداث اليت شهدا األندلس، ويوفق بني االستعمال القدمي للمثل والوظيفة  طفيفاً فيها حتويراً
هلذا - اهللا ت يا رسولَعوتنو" :لصعبة اليت وصلت إليها األندلساحلاضرة له، ومن ذلك قوله يف وصف احلال ا

 الناقع، وخيف م وحذر ذلك الس،الواقع  وتوقع،اجلمرة خبمود أن تؤذنَ ه أحوال العدو، وكادت قوت-العهد
اخلرق الذي حيار ٥("فيه الراقع(، فهو يستمد هذا املعىن من املثل العريب القائل "ساتع اخلرق قعِاعلى الر")٦(، 

وال شك يف أن هذا التحوير يعرب عن إحساس عميق بعظم اخلطر اإلسباين الذي يتهدد الوجود العريب 

                                                 
  .١٩٣، ص ١٩٩٨هد، أشكال التناص الشعري، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، د جمامحأ: نظر ا)١ (

ملقَّري، ا ؛٦٩، ص ٤جزهار الرياض، أملقَّري، ا ؛٧٧، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، جا ؛٥٥٢، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٢ (
  .٣٧٣، ص ٦نفح الطيب،ج

، املستقصى يف أمثال العرب، دار الكتب العلمية، بريوت، )م١١٤٤/هـ٥٣٨ت (د بن عمر لزخمشري، أبو القاسـم جار اهللا حمموا) ٣ (
  .٣٨٩-٣٨٨؛ البكري، فصل املقال، ص ٢٦٧، ص ٢، ج١٩٨٧

  .٢١٦-٢١٥اهد، أشكال التناص الشعري، ص  جم:نظرا) ٤ (

 ؛٧١، ص ٤جزهار الرياض، أقَّري، مل ا ؛٧٧، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، جا؛ ٥٥٤-٥٥٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا)٥ (
  .٣٧٤، ص ٦فح الطيب، جنملقَّري، ا

  .٣٥، ص ١؛ الزخمشري، املستقصى، ج١٦٠، ١٠، ص ١لعسكري، مجهرة األمثال، جا) ٦ (
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٨٥

اإلسالمي يف األندلس، وفزع املسلمني الرهيب منه؛ ذلك أن القوى اإلسالمية أصبحت تتراجع والقوى 
  . الصليبية تقوى وتتعاظم

شتاليني عقب سيطرة املسلمني قسية، واألزمة املريرة اليت آل إليها زعيم القوله يف وصف أبعاد املعاناة النفو
مدينة برغة، فقد أصبح خسرانه تلك املدينة يثري يف نفسه األسى واحلزن، على الرغم من قربه منها،  على

  قريب،ومسموعه مرئيه  وهولِ،همجوع م على توفرِوالر هذا وطاغيةُ: "وعظم جيوشه، وقوة بأسه، يقول
جواره،لُص حبيث يت خواره،ك وقد حرإليها احلنني  فهو يوظف املثل القائل ،)١("هخوار  "وارك هلا حرحاه 

الذي يضرب لتذكري املرء ببعض أشجانه، يف جتسييد حالة زعيم العدو،)٢("حتن .  
ن كالماً نافعاً ملقاصده من وراء ما عمد ابن اخلطيب إىل توليد املعاين من األبيات الشعرية اليت تتضمك

إنشاء رسالتيه، ومن األمثلة على ذلك أنه عمد إىل حلِّ معقود عدد من الشعراء، وإدخال ذلك يف بناء مجله 
   :)٣(عمد إىل حجب بعض أجزاء بيت دعبل اخلزاعي ن، وبصياغة مقاربة للمنظوم، فقدابرباعة وإتق

  حي مقفر العرصاتمرتل وو    دارس آيات خلت من تالوة     م
  .)٤("يات والسورواجنلى بضياء فرقانك فيها احللك، مدارس اآل"قول يف وصف األمكنة املقدسة ي

بالد نيطت ا عليك "ومتحدثاً عن تلك األمكنة املقدسة  كما قال يف تركيب آخر خماطباً النيب 
  :)٦( فقد دخل على الشطر األول من بيت رقاع بني قيس األسدي،)٥("التمائم

  أولُ أرضٍ مس جِلدي ترابهاو  الد ا نيطت علي متائمي  ب
ير ون خالل أسلوب التحوير، جمرياً عليه بعض التغيريات اليت جتعله مالئماً للسياق، فقد جلأ إىل حتم

 الضمائر ناقال إياها من ضمائر املفرد املتكلم إىل ضمائر املفرد املخاطب لتناسب خطاب املفرد، أما ما عدا
  .ذلك فإن قوله يتقاطع مع قول الشاعر على مستوى األلفاظ واملعاين يف آن واحد معاً

                                                 
 ؛٥٧، ص ٤ ج،زهار الرياضأ ،ملقَّريا؛ ٧١، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٤٦-٥٤٥، ص ٤طيب، اإلحاطة، جاخلبن  ا)١ (

  .٣٦٨ ، ص٦فح الطيب، جنري، ملقَّا

  .٦٢، ص ٢ ج،ملستقصىالزخمشري، ا) ٢ (

، جممع اللغة العربية، دمشق، ٢، شعر دعبل بن علي اخلزاعي، صنعه عبدالكرمي األشتر، ط)م٨٦٠/هـ٢٤٦ت (عبل بن علي اخلزاعي د) ٣ (
  .٧٨، ص ١٩٨٣

؛ ٤٧٣، ص ٦لقلقشندي، صبح األعشى، جا ؛٥٩، ص ١، جبن اخلطيب، رحيانة الكتابا ؛ ٥٣١، ص ٤ن اخلطيب، اإلحاطة، ج اب )٤ (
  .٣٥٨، ص ١ملقَّري، نفح الطيب، جا ؛٤١، ص ٤ملقَّري، أزهار الرياض، جا

؛ ٤٧٣، ص ٦لقلقشندي، صبح األعشى، جا ؛٥٩، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، جا؛ ٥٣١، ص٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٥ (
  .٣٥٨ ، ص١قَّري، نفح الطيب، جمل؛ ا٤١، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا

  .بن منظور، لسان العرب، مادة نيطا) ٦ (
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  فايز عبدالنيب القيسي                                             خطاب املقام النبوي  والروضة الشريفة يف نـثر لسان 
  )قراءة يف املكونات والروافد الثقافية(الدين بن اخلطيب 

 

 ١٨٦

  
  ألحداث التارخيية املشرقيةا -ج

قد شكلت األحداث التارخيية العسكرية اليت شهدا بالد اإلسالم يف املشرق، مثل العراق ل
املقام النبوي والروضة الشريفة،  طيبابن اخل واإلسكندرية والكرك، وغريها رافداً أساسياً من روافد خطاب

أن املاضي   ذلك أنه يرى؛ ومتناسباًً مع بنية خطابهداالً آهراحلوادث التارخيية ما  تلك فقد انتخب من
  .األندلس املعتمة أن تسهم يف شحذ مهم أهل ئة ميكنييتضمن نقاطاً مض

وم الذي طارده املسلمون من األحداث اليت يستحضرها انتصارات املسلمني على هرقل عظيم الرو
 وكسرى ملك بالد فارس الذي حاربه املسلمون ولقي حتفه طريداً سنة ،)١(فانتزعوا منه بالد الشـام

وال إله إال : " وذلك يف إشاراته إىل الغنائم الكبرية اليت حازها املسلمون عند فتحهم مدينة برغة،)٢(م٦٥١
هو منفِّل قيصر وكسرى، وفاتح ٣(..."قسراً نيعةَملا اهمغلقات(.  

يستحضر هاتني الشخصيتني مرة أخرى يف حديثه عن مقارعة املسلمني مجوع اإلسبان بقيادة ملك و
الذي ميثل واجهة التحدي النصراين للوجود العريب اإلسالمي يف األندلس،  (Pedro)الثاين يدروبقشتالة 

الثاين  يدروب طغيان ملك قشتالة لقد أحيا. )٤("كجموع قيصر وكسرى ويقارعون مجوعاً: "حيث يقول
واستكباره الذي يغذيه الكفر يف وعي ابن اخلطيب صورة الطغيان التارخيي الذي محلته بعض النماذج يف 
التاريخ األول لإلسالم ككسرى وقيصر اللذين مثال يف عصرمها قوى الشر الساعية إىل القضاء على 

  . اإلسالم
ت عجر" : يف حديثه عن مدينة برغة اليت،)٥(ت التتار على العراقمن هذه األحداث اليت أشار إليه محالو

لقد . )١("بالعراق نم  وأذكرت مثلَ،الفراقِ ، أكواسكيادينِم نِدينك، ومزاي ورندة من مدائنِ مالقةَ األختنيِ

                                                 
 حممد أبو الفضل ق، تاريخ الرسل وامللوك، حتقي)ت (الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير : زيد من التفصيل حول هذه اريات انظرمل) ١ (

  .٦٠٣-٥٩٨، ص ٣، ج ١٩٧٩، دار املعارف، القاهرة، ٤إبراهيم، ط

، فتوح البلدان، حققه وعلق على حواشيه )م٩٨٩/هـ٢٧٩ت (البالذري، أبو العباس أمحد بن حيىي بن جابر : يد من التفصيل انظرزمل )٢ (
  .٢٢١-٢١٧، ص .ت.وأعد فهارسه وقدم له عبداهللا أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة املعارف للطباعة والنشر، بريوت، د

 ؛٥٧-٥٦، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا؛ ٧١ ، ص١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، جا؛ ٥٤٥ص ، ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٣ (
  .٣٦٨، ص ١ملقَّري، نفح الطيب، جا

المقري،  ؛٤٢ ص، ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا؛ ٦٠، ص ١خلطيب، رحيانة الكتاب، جابن ا   ؛٥٣٢، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) ٤ (
  .٣٥٨، ص ٦نفح الطيب، ج 

، تاريخ خمتصر الدول، تصحيح وفهرسة األب )م٦٨٥/١٢٨٦ت (ابن العربي، أبو الفرج منر غريغوريوس امللطي : زيد من التفصيل انظرمل )٥( 
، / )هـ٧٣٢ت ( عماد الدين إمساعيل ،؛ أبو الفداء٤٨٦-٤٨٢، ص ١٩٨٣أنطون صاحلاين اليسوعي، دار الرائد اللبناين، بريوت، 
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يني عمق ذه اإلشارة أو هذا االستحضار الفكرة اليت يطرحها يف اخلطاب، يف جتسييد معاناة األندلس
  .ومهومهم االجتماعية والسياسية والدينية نتيجة تفريق اإلسبان بني املدن األندلسية

استوحى ابن اخلطيب من التاريخ معامل األسى والعذاب استوحى معامل العظة واالعتبار، وذلك  ثلماوم
بية يف املشرق ن هلا حضور بارز يف أحداث احلروب الصليامن خالل إشارته إىل بعض املدن املشرقية اليت ك

للمقاومة والثبات، ومن ذلك مدينة الكرك يف شرق األردن اليت كان هلا شأن  اإلسالمي، فأصبحت رمزاً
كبري يف احلروب الصليبية؛ وذلك يف وصف مناعة حصن آشر الذي كان أحد احلصون اإلسبانية املنيعة اليت 

 هذا القطرِ كرك" :قول ابن اخلطيب  حد على،صبحأاإلسالمي يف األندلس، فهو قد  هددت الوجود العريب
اطَالذي ال تعأَ لُوالمأَ  وال تصاولُ،هالعجوهو يف ذلك يكشف عن عظم اجلهود اليت بذهلا ؛)٢("ه 

  .)٣("أعيا النطاسي عالجه" :األندلسيون يف اجلهاد ومنازلة هذا احلصن ففتحوه على الرغم من أنه
عندما غزاها ملك قربس اإلفرجني  )م١٣٦٥/هـ٧٦٧( جرت سنة ملا كانت حوادث اإلسكندرية اليتو

طاغية على اهتمامات املراسالت بني دولة بين نصر واملشارقة، حيث جند رسالة عن سلطان  )٤(ودمرها
غرناطة الغين باهللا حممد بن يوسف بن إمساعيل إىل سلطان مصر أيب عبداهللا حممد بن قالوون، بعدما أنقذت 

  . )٥(عدو املغتصبكندرية من الساإل
لقد أصبحت هذه املدينة رمزاً للثورة اليت تغري باالنتقام من الصليبيني باألندلس، يقول ابن اخلطيب يف 

 آذانَ عمساإلسكندرية، فأَ يالثارات ةاحلمي ونادى لسانُ" :وصف منازلة األندلسيني مدينة إشبيلية بقوله
  

ت (؛ البغدادي، صفي الدين عبداملؤمن بن عبداحلق ١٩٩، ١٩٠٧، املطبعة احلسينية املصرية، القاهرة، املختصر يف أخبار البشر
، ص ١، ج١٩٩٢، دار اجليل، بريوت، ٢، مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع، حتقيق حممد البجاوي، ط)م١٣٢٨/ هـ٧٣٩
، السلوك ملعرفة دول امللوك، نشر حممد مصطفى زيادة، مطبعة جلنة )م ١٤٤١/ هـ٨٤٥ت (؛ املقريزي، تقي الدين أمحد بن علي ١٦٣

  . ٤١، ص٢، ق ١، ج ١٩٣٩التأليف والترمجة والنشر، القاهرة، 

املقَّري، ؛ ٥٥، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا  ؛٧١، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٤٥، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا )١ (
   .٣٦٧، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ املقَّري، نفح ٧١، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٨ ص، ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا ؛٥٤٦ ص٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٢ (
  .٣٦٨، ص ٦الطيب، ج

قَّري،  امل؛٥٨، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا؛٥٤٦؛ ٧١، ص ١ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛ ، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ٣ (
  .٣٦٨، ص ٦نفح الطيب، ج

، اإلملام باألعالم )م١٣٧٣/هـ٧٧٥ت (النويري، شهاب الدين حممد بن القاسم : حداث اإلسكندرية، انظرأزيد من التفصيل حول مل )٤ (
، ص ٣، ج ١٩٧٣، حيدر أباد الدكن، اهلند، ١فيما جرت به األحكام واألمور يف وقعة اإلسكندرية، حتقيق عزيز سوريال عطية، ط

، جملة جممع اللغة العربية األردين، السنة )"البواعث واملترمجات(حركة الترمجة والتعريب يف ديوان اإلنشاء اململوكي"؛ مسري الدرويب، ٢١٢
  .١٩، ص ٧٢- ١١، ص٢٠٠٢حزيران -كانون الثاين/ هـ١٤٢٣مجادى األوىل -هـ١٤٢٢شوال  ،٦٢السادسة والعشرون، العدد 

  .٣٠٣-٢٩٥، ص ١ج رحيانة الكتاب،، ن اخلطيببا: نظر نص الرسالة ا) ٥ (
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 ١٨٨

اُهللا املقيمني واملسافرين، وأحق احلق بكلماته طَقَوع لقد قهر األندلسيون يف مدينة إشبيلية . )١("الكافرين دابر
الغزاة اإلسبان وأذلوهم انتقاماً من أهل الصليب وأخذاً بثأر اإلسكندرية من الغزاة الذين خططوا لالستيالء 

  .عليها وبها
ندلسيني مع اإلسبان، وأن اآلالم ن هذا يعين أن صراع املشارقة مع الصليبيني كان حاضراً يف صراع األإ

كما أن هذه اإلشارة إىل االنتصارات اليت حققها . املشتركة، قد وحدت آمال املسلمني يف الشرق والغرب
املسلمون يف عهودهم الالحقة لالهتداء بإشعاعها، وهذا يؤكد أن احلاضر مل يكن يف نظر ابن اخلطيب أقل 

اإلسالم كاجلسد يتداعى " ن أي مثلته بطوالت التاريخ املشرقي، ومن املاضي معرضاً للمجد اإلسالمي الذ
  .)٢(" كلُّه لتأَلُّم بعضه، ويتساهم إخوانه يف بسطه وقبضه، ومساؤه مرتبطة بأرضه، ونفلُه متعلِّق بفرضه

  
  لروافد األندلسيةا -د

 مهماً من روافد ابن اخلطيب يف ني يف جمال رسائل الشوق والوجد الديين رافداًيقد شكل تراث األندلسل
خطابه املقام النبوي والروضة الشريفة، فقد تقاطع خطاب ابن اخلطيب مع نصوص التراث األندلسي يف 
هذا امليدان وخاصة رسائل ابن أيب اخلصال، وذلك على مستوى املعاين واملعجم اللغوي، فهم يشتركون معاً 

 ولكنهم خيتلفون يف وجوه إخراج ذلك املخزون، فهم ،)٣(يف استخدام الشواهد من نفس املخزون الثقايف
يشتركون يف اجلانب الكبري من املعجم واألبنية، وخيتلفون يف إجناز تلك اللغة حبسب أساليبهم يف اللغة 

وكان بعض . ومستوى ثقافتهم، وأوضاعهم ومراتبهم، وغري ذلك من العوامل اليت تؤثر يف لغة املبدع
دامى قد اهتموا باشتراك الرسائل يف نفس املعىن األديب يف عصور خمتلفة، وهو وجه من البالغيني العرب الق

  .)٤(فيوجوه التداخل الفين بني النصوص تسمى األخذ اللط
 قد تقاطع يف خطابه مع التراث األندلسي يف هذا امليدان عل مستوى -كما أشرنا-وكان ابن اخلطيب

ن ذلك فكرة إنابة الرسالة مناب صاحبها يف تأدية شعائر احلج أو األفكار واللغة واألسلوب، واألفكار، وم
 وتسعد من نِييت اليت ،خافقٍ جبناحٍ إليك من شوقٍ رقعيت هذه لتطري استنبت" :خلطيباالزيارة، يقول ابن 

                                                 
 املقَّري، ؛٦٧، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا ؛٧٦، ص ١ جبن اخلطيب، رحيانة الكتاب ا؛ ٥٥١، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا) ١ (

  .٣٧٢ ، ص٦نفح الطيب، ج

  .١١٣، ص٨؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج٣٠١، ص ١ن اخلطيب، رحيانة الكتاب، جاب) ٢ (

  .٤٩، ٣٤، ٢٥، ٢٤، ١٩، ١٣، ١٢، ص ، ٤املقَّري، أزهار الرياض، ج: زيد من الشواهد انظر مل)٣ (

  .  ٤٣٨، ٤٢٢ن رمضان، الرسائل األدبية، ص ب) ٤ (
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 ١٨٩

وهو يف ذلك يتقاطع مع . )١(" يف تربتك ومترعاخلد روتعفِّ  وتبلِّغُكتؤدي عن عبدف ...تصحبها برفيقٍ موافق
عليك  من وفد وملا قعد يب عن قصدك ما قعد، ومل ميكنين الوفود عليك يف مجلة:" فكرة ابن اجلد يف قوله

استنب٢("كتايب منايب ت(.  
ومن األفكار اليت يلتقي فيها ابن اخلطيب مع الكتاب األندلسيني فكرة ختيل زيارة األمكنة املقدسة، 

 إال على التمثيل، وال من املعامل ،األثيلِ فرالش ذات من تلك املعاهد ومل حتصل النفس" :اخلطيبيقول ابن 
قليب  وشغلت" :ذلك يلتقي مع فكرة ابن أيب اخلصالِ وهو يف. )٣(..."لتصويراامللتمسة التنوير إال على 

هبتخييلخياالً املنيفةَ  وأريتين تلك املعاملَ، وتذكاره،واشهدتنيها ملَء،مثاالً منها يف الضمريِ  وخططت  عِمالس 
٤("مجاالً والفؤاد(  .  
من هذه األفكار أيضاً فكرة الندم واالعتذار للرسول الكرمي عن عدم التمكن من زيارة الروضة و

راب فقد سارت الركاب إليك ومل يقض مِسري، وحومت األس:" الشريفة، والقرب النبوي، يقول ابن اخلطيب
  وهو يف ذلك ،)٥("عليك واجلناح كَِسري، ووعدت اآلمالُ فاختلفت، وحلَفَت العزائم فلم تف مبا حصلت

ومل أعبر إىل زيارتك لُجةً وال موماةً، وال أخطَرت يف قَصدك نفْساً أنت :"يلتقي مع ابن أيب اخلصال يف قوله
لتقي مع علي بن حممد بن حسن األنصاري املعروف بابن اجلياين  كما ي،)٦("منقذُها ومحييها

 ،بياتاً أو آمن من اخلطوبِ حياةً كيف ألذُّ" :، يبكي سوء حظه، وينعى شقوة أيامه)م١٢٦٤/هـ٦٦٣ت(
  . )٧("وال حجةً وقِ إليك برهاناًوال لُجةً، وال أقَمت على دعوى الش ومل أعبر لزيارتك سبباً

تقاطع خطاب ابن اخلطيب مع نصوص الرسائل األندلسية من خالل أسلوب التحوير، وهي قضية ما ك
ومن األمثلة على ذلك  فنية يدخل ا على النص جمرياً عليه بعض التغيريات اليت جتعله مالئماً لسياق خطابه،

                                                 
؛ ٤٧٥، ص ٦؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج٦٠، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣٣، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا )١ (

  .٣٥٩، ص ٦؛ املقَّري، نفح الطيب، ج٤٣، ص ٤ أزهار الرياض، جاملقَّري،

  . ٢٨٩، ص١، م٢بن بسام، الذخرية، قا) ٢ (

 ؛٤٧٣، ص ٦لقلقشندي، صبح األعشى، جا ؛٦٨، ص ١بن اخلطيب، رحيانة الكتاب، جا؛٥٤١، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، جا) ٣ (
  ؛٥١، ص ٤ ج،زهار الرياضأملقَّري، ا

  .٣٦٦ل، ترسيل الوزير الكاتب ابن أيب اخلصال، ص بن أيب اخلصاا)  ٤ (

؛ ٥١، ص ٤ املقَّري، أزهار الرياض، ج؛٦٨-٦٧، ص ١ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج؛٥٤١، ص ٤ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج)  ٥ (
  .٣٦٥ ، ص٦املقَّري، نفح الطيب، ج

  . ٣٦٥ ص ،رسيل الوزير الكاتب ابن أيب اخلصالتبن أيب اخلصال، ا) ٦ (

  .٢٨٩، ص٥بن عبد امللك املراكشي، الذيل والتكملة، جا) ٧(
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 ١٩٠

و أن يكون تقدمياً وتأخرياً ملفردات  الذي ال يعد،)١("املذنبون هبشفاعت احملسنون، واستنقذَ هبطاعت فاز: "قوله
 وهو حتوير ال يضر ،)٢("ه واستنقذ املذنبون بشفاعت،هالذي فاز احملسنون بطاعت: "عبارة ابن أيب اخلصال

  .باملعىن الذي يتضمنه نص عبارة ابن أيب اخلصال املستعار، أو يؤثر على جوهره
عب ظاهرة توظيف املوروث الثقايف اليت تعد مهما يكن من أمرٍ، فقد استطاع ابن اخلطيب أن يستوو

من مسات النثر العريب القدمي وهي تدل على سعة ثقافته واطالعه، فضالً عن أنه استطاع مبوهبته األدبية أن 
لقد . انه السياسية والدينيةميضيف إىل املعاين السابقة مما أملته عليه ظروف بيئته وحميطه احلضاري ووقائع ز

ستمدة من النصوص الدينية والتراث العريب، والرؤية الذاتية لألمور، وصاغها بلغته وصوره مجع املعاين امل
  .وأساليبه اخلاصة

  
  
  خلامتةا: امساًخ

تكشف هذه الدراسة من خالل قراءة خطاب املقام النبوي والروضة الشريفة كما بدا يف رساليت ابن 
يني ومعانام النفسية وإحساسهم القوي خلطيب يف الشوق والوجد الديين، عن عظم حمنة األندلسا

باالغتراب الروحي نتيجة بعدهم املكاين عن املشرق بعامة، واألمكنة النبوية واملعاهد احلجازية خباصة، وقد 
دفعهم شوقهم وحنينهم الشديد إىل تلك األمكنة املقدسة إىل أن يعيشوا يف ازدواجية نفسية، فهم موزعون 

أرض األصل والنبوة واملنبع، والطهر واخلالص واد : الذي يشدهم إىل املشرقبني الشوق والوجد الديين 
ومل يقتصر األمر . أرض النشأة واالنشغال باألمور الدنيوية: الوطن الغريب/ األثيل، والتعلق القوي باألندلس

 فقد تداخل على ذلك، فقد متيز خطاب ابن اخلطيب بظاهرة التداخل بني اخلطابات، والتقاطع فيما بينها؛
/ النصر على األعداء يف الدنيا، وتداخل الزمن املاضي/ املغفرة يف اآلخرة باخلطاب الدنيوي/ اخلطاب الديين

  .زمن األندلس املتردي، وغري ذلك كثري/ زمن النبوة واإلشراق بالزمن احلاضر
ابات األدبية ارتباطاً املقام النبوي والروضة الشريفة كان من أشد اخلط ما تبني أن خطاب ابن اخلطيبك

بواقع األندلس املتأزم زماناً ومكاناً وأحداثاً سياسية واجتماعية وعسكرية، إذ أضحت مشكالت هذا الواقع 
معيناً يستمد منه عملية إبداعه الفين حيويتها وتدفقها وصدقها الفين، فجاء خطابه مثرة من مثار التفاعل بني 

                                                 
؛ املقَّري، ٧٠، ص ٤؛ املقَّري، أزهار الرياض، ج٥٨، ص ١؛ ابن اخلطيب، رحيانة الكتاب، ج٥٣٠، ص ٤بن اخلطيب، اإلحاطة، ج ا )١(

  .٣٥٧ ، ص٦نفح الطيب، ج

  .٣٦٥بن أيب اخلصال، ترسيل الوزير الكاتب ابن أيب اخلصال، ص ا) ٢(
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٩١

بدوره الديين والوطين، فقد واكب األحداث اخلطرية، واحلمالت احلياة واألدب، وقيام ابن اخلطيب 
اإلسبانية اليت جاءت األندلس ـ كالذر عند انتشاره ـ من مشايل إسبانيا ومن البالد األوروبية، القتالع 

  .الفئة القليلة من بقايا املسلمني يف األندلس، وحدد األدواء لدفع اخلطر الداهم ورسم سبل العالج
طاب ابن اخلطيب أيضاً عن حتدي األندلسيني لعدوهم الذي طغى وبغى، وبلغ من يكشف خو

مضايقتهم ما ابتغى، على الرغم من أم غدوا الفئة القليلة، واألمة الغريبة املنكوبة املكلومة احملاصرة املعزولة 
 يبق بأيدي أبنائها ائل الدفاع عن أرضها وعرضها ووجودها احلضاري، فلمسعن رحم األمة، املفتقرة إىل و

من وسائل، سوى التوجه بصرخيهم إىل اهللا والرسول يتشفعون لديه، وصياغة رسائل طوال يرسلوا إىل 
الضريح النبوي متوسلني إىل اهللا والرسول أن يدفعا عنهم أذى الكفار، وعلى ذلك فما ضعفت بصائرهم 

  .أنأى ديار اإلسالموال ساءت ظنوم بنصر اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا يف 
ما يبني خطاب ابن اخلطيب أنه استطاع مبوهبته األدبية أن يضيف إىل معاين رسائل الوجد والشوق ك

الديين السابقة مما أملته عليه ظروف بيئته وحميطه احلضاري ووقائع زمانه السياسية والدينية، فقد مجع بني 
 املشرقي واألندلسي، والرؤية الذاتية لألمور، وصاغها ملعاين املستمدة من النصوص الدينية والتراث العريبا

  .بلغته وصوره وأساليبه اخلاصة
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Conditions of Publications: 

• All contributions should be in Arabic.  Contributions in English or any other language 
may be accepted with the consent of the Editorial Board 

• The journal welcomes high quality scholarly contributions devoted to the Arabic language 
and literature, like articles, edited and translated texts and book reviews. 
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• It is a condition of publication that authors vest their copyright in their articles in the 
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• Authors may publish the article in a book two years after publication, with prior 
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original source of publication. 

• After submission two of more referees will be asked to comment on the extent to which 
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٤٠ pages. 

• The first page should have the title of the article, the name(s) and institutional affiliations  
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• The Editorial Board reserves the right not to proceed with publication for whatever 
reason. 

• Manuscripts that are not accepted for publication will not be returned to the author(s). 

• The author(s) warrant that they should pay all evaluation fees in case they decide not to 
proceed with publication for whatever reason. 

• The author(s) should make the amendments suggested by the referees within a month after 
the paper is passed to them. 

• The journal reserves the right to make such editorial changes as may be necessary to make 
the article suitable for publication. 
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• Views expressed in the articles are those of the authors’ and are not necessarily those of 
the Editorial Board or Mu’tah University, or in any way reflect the policy of the Higher 
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Manuscripts: 
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