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

  ي شماره  کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور و نامه 25/08/1390براساس رأي جلسه
 ین مجله داراي اعتبار علمی پژوهشی می باشد.هـ.ش ا12/09/1390آن کمیسیون مورخ  179861

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

ISC ، SID ، Magiran ، Noormags وGoogle Scholar. 

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

  عرض يتماملواقع التاليةيف  احملکمة لة العلميةهذه ا ISC ، SID ، Magiran ، Noormags 

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

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

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

  

 ية):التحرير (حسب احلروف األجبد هيئة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اهليئة االستشارية للعدد:

  لدكتور عبداحلميد أمحديا
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  الدكتور صادق عسكري
  حيدر فرع شريازي الدكتور

  الدكتور مرتضى قائمي
  الدكتور هادي نظري منظم
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  جـامـعـة تربـيت مـعلمبأسـتاذ   الـدكتـور حـامد صـدقي                        
  أســتاذ مساعد بجامــعة سـمنان  الـدكتور صادق عسـكري                         
  طباطبائيالعالمةالأستاذمشارك بجامعة         الدكـتور عـلي گنـجـيان                 
  جامـعة همذانبأستاذ   امرز مـيرزايي                        الـدكتور فر  
  جـامعة العالمة الطـباطبائیبأستاذ   الـدكتور نادر نظام طهراني                         
  جـامـعة تـشــريـنبأسـتـاذ   الدكتورعبدالـكريم يـعقوب                     
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  يف اللغة العربية وآداا دراساتة يف جملّ شروط النشر 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الصفحات. وإذا تعددت الصفحات فيتم الفصل بني رقم الصفحة األوىل ورقم الصفحة األخرية بشرطة 
فيتبع  مقالةان املصدر )، إالّ أن تتم اإلشارة إىل صفحتني متباعدتني فيتم الفصل بينهما بالواو. وإذا ک-(
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بالقلم الترتيب اآليت يف احلاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان املقالة 
موقعاً متبوعاً بفاصلة، عنوان الّة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة. وإذا كان املصدر  األسود الغامق،

 بالقلم األسود الغامق دي متبوعاً بفاصلة مث عنوان املقالةفيذكر اسم الكاتب بالترتيب العا إلكترونياً
  متبوعاً بفاصلة، مث عنوان املوقع بشكل كامل متبوعاً بفاصلة وتاريخ النقل بني قوسني متبوعاً بنقطة.

ختضع البحوث لتحكيم سري من قبل حكَمني لتحديد صالحيتها للنشر. وال تعاد األحباث إلی  -٥
 بِلت للنشر أم مل تقبل.أصحاا سواًء قُ

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

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

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

  ه.البحث وفرضيات
  Wordعلی أن تتمتع باملواصفات التالية: ملف عرب املوقع اإلنترنيت للمجلة حصراًترسل البحوث  -٩

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

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

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

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

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

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

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

  ٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١سوريا:      ٠٠٩٨٢٣١٣٣٥٤١٣٩: إيران:  الرقم اهلاتفي
  www.lasem.semnan.ac.ir  املوقع اإلنترنيت:     lasem@semnan.ac.ir الربيد اإللكتروين:
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 كلمة العدد
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا كما هو أهله، والصالة والسالم على حممد عبده، وعلى النخبة من أهله، واملنتجبني من صحبه.
ما هي إالّ مثرة يانعة يف شجرة فرعاء منت وازدادت منواً  بية وآدااجملة دراسات يف اللغة العرإنّ 

وازدهاراً يوماً تلو آخر  بعد أن كانت بذرة طيبة غرستها أيد أمينة وتعاهدا بالرعاية واحلنان قلوب 
منهم  خافقة تنبض حبب اهللا واخلري واإلنسانية، وجهود حثيثة بذهلا مجيع األساتذة الفضالء وتعاون بناء

مع أسر حترير الة. أمنيتنا أن تستمر تلك اجلهود وذلك التعاون ألجل االرتفاع مبستوى الة العلمي 
جسراً بني الثقافتني العربية والفارسية. كما ال يفوتنا هنا أن ننو ،باجلهود املخلصة  هكي تكون، حبق

، الذين لوال للغة العربية وآداا جبامعة تشرينقسم اوالتعاون البناء جلميع زمالئنا، األساتذة الكرام يف 
  سعيهم املشكور وصربهم معنا ملا رأى هذا الوليد اجلديد بصيص األمل ونور احلياة.

املقدمة للنشر يف الة كضرورة من ضرورات هذا السبيل رفع مستوى البحوث من هنا تربز مسألة 
وهذه الرحلة املضنية وغاية سامية تسعى ا ة، وذلك بفضل الشاقلة لتحقيقها بكلّ ما أُوتيت من قو

مساعدة األساتذة الذين يتفضلون علينا بكتابة البحوث أو تقبل حتكيمها وتعاوم املثمر معنا يف هذا 
اال. لذا فإننا، يف الوقت الذي نبارك فيه جهود أولئك األعزاء، نستحثّهم على بذل املزيد من الدقة 

  كيم البحوث املرسلة إليهم من أجل بلوغ هذا اهلدف السامي.والتعمق يف حت
وكما وعدنا سابقاً سنقوم، اعتباراً من هذا العدد، بدرج بعض املالحظات حول حترير البحوث 
وكتابتها ليسهل األمر على الكتاب واحملكّمني يف إيران، راجني مطالعتها وااللتزام ا علّها تنفع، 

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

لبحوثهم تساعد الطلبة  باختيار مواضيع مفيدةما نوجه إليه عناية زمالئنا األعزاء هو االهتمام  أول
ضعف يالحظ على بعض املقاالت العربية يف إيران  ولكن على السواء يف دراسة اللغة العربية.واألساتذة 
الواضح واخنفاض املستوى اإلنشائي للكاتب وكثرة األغالط بأنواعها: اللغوية والنحوية صياغتها 

بني ما يقوم واإلمالئية والطباعية. ودليل ذلك الضعف يف الصياغة هو ما يالحظ من اخنفاض يف املستوى 
الكاتب خبطّه بقلمه وما يقوم بنقله من املصادر. ونرى كثرياً من املنقوالت املباشرة ال ميزة فيها، بل هي 



 ه 

 

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

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

يستطيع اإلفادة منها  ال منوهناك يستطيع استعمال اإلحاالت املباشرة وغري املباشرة يف املكان املناسب. 
استعمال  إىل ارها شاهداً أو دليالً على كالمه أو استنتاجه أو تأكيداً له، بل يلجأكما ينبغي باعتب

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

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

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

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

ضرورة التسجيل يف املوقع املذكور ليتعاونوا مع الة يف كتابة وحتكيم البحوث واملقاالت يف األعداد 
زيل األعداد السابقة واالستفادة من بقية ـ صفحتهم اخلاصة يف املوقع؛ وملتابعة وتنالقادمة عرب

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

إن بدت يف الة بعض اهلفوات اليت يعود السبب األول فيها إىل ازدحام ختاماً، نستميح اجلميع عذراً 
  األعمال وتراكمها ونرجو من األساتذة الكرام قبول اعتذارنا والعذر عند كرام الناس مقبولُ.
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  مجالية الصورة التشبيهية يف مراثي الشريف الرضي

   *الدكتورة نرجس األنصاري
   **الدكتور علريضا نظری

  :امللخص
مي وليس ذلك بغريب؛ ألنّ الصورة لقد لفتت الصورة انتباه النقاد واألدباء وعلماء البالغة منذ القد

تقوم بدور فعال يف انتقال جتارب الشاعر ومشاعره إلی اآلخرين واألساليب املختلفة من التصوير جتعل 
عمل الشاعر الفنى أشد وضوحاً وأكثر دقّة وهي ظاهرة نواجهها يف كثري من قصائد الرضي الرثائية 

  يريد إلقائه علی القاريء وليزيد عمله األدىب تأثرياً عليه. الذي استعان بأنواع الصورة لريسم لوحة مما
هذا البحث تناول دراسة الصورة التشبيهية يف مراثي الرضي اليت هلا دور أساسي بني أنواع صوره 

حتليلي يتمثل يف القيام بدراسة مضمون الصورة نظرياً، مثّ البحث -الشعرية معتمداً علی منهج وصفي 
الذي يشتمل علی االبيات اليت استخدم فيها الشاعر أنواع التشبيه إضافة الی  عن املوضوع الرئيسي

تناسب صوره مع الغرض الذي يريد أن ينقله إلی املخاطب فهي كثرياً ما تصور حالة املتوفّی 
واملصابني، نفسانية الشاعر، واملوت مثّ األيام ومصائبه. ومن هذا املنظار يعاجل البحث مضامني الصورة 

  يتها والشكلية أيضاً. وبن
ومن النتائج اليت توصل إليها البحث هي أنّ استخدام حواس الصوت واللون يشكّل جانباً بارزاً  

عند رسم الصورة التشبيهية؛ كما أنّ املادي احملسوس يعد العنصر اهلام يف التشبيه لدی الرضي وقد 
  احملسوس. استمد اكثر صوره التشبيهية من مظاهر الطبيعة والواقع

  الصورة الشعرية، التشبيه، الرثاء، الشريف الرضي الكلمات املفتاحية: 

                                                             
 nansari@ikiu.ac.ir.إيران، الدولية بقزوين جبامعة اإلمام اخلميين يف قسم اللغة العربية وآداا أستاذةمساعدة -  *

 (الكاتبة املسؤولة)
  .، إيرانالدولية بقزوين اخلميينجبامعة اإلمام  يف قسم اللغة العربية وآداا أستاذ مساعد -  **

  م٢٥/٠٢/٢٠١٤ش= ه. ٠٦/١٢/١٣٩٢تاريخ القبول:    م١٠/٠١/٢٠١٢ش= ه.٢٠/١٠/١٣٩٠الوصول:  تاريخ



 ٢ رضا نظري عليو نرجس أنصاري   ...مراثي الشريف الرضي يف ةالصورة التشبيهيمجالية 

 
 املقدمة:

الصورة هي اإلطار الذي يصب الشاعر ما يف نفسه جتاه الواقع يف قالبه إللقائه علی املتلقي  
ية، وحتريك مشاعره، فليست هناك قصيدة من قصائد العرب، اال وهى مملوءة بأنواع من الصور الشعر

هى جوهر فن «وليست الصورة زينة عارضت الكالم، بل ١»اللغة العربية لغة تصويرية.«نّ ألذلك 
وعنصر من عناصره بل أهم عناصر الشعر، فهي تتحول إلی جمرد حلية زائفة عند اإلغراق فيها ٢»الشعر

وأداة يف يد األديب  تفسد الكالم وتدفعه إلی التصنع والتكّلف الذي ال طائل حتته وهي طريق يف التعبري
نفسه وجتاربه الشعورية والصورة تعقد عالقة وثيقة بني أجزاء  يستمسك ا للكشف عن خلجات

الكالم حتي تظهر متماسكة ال تنافر بينها فعندما يواجه القارئ العمل األديب، جيدها كشريط سينمائي 
وأفکاره ومبا أنّ املتلقّي جيد نفسه  مير أمام عينيه ينبعث من أعماق نفس الشاعر ويتحدث عن عواطفه

يف مشاركة وجدانية مع الشاعر، فهو يتأثر بكالمه فال حيس التباين بني أجزائها، بل يراها حديث نفسه 
وماجربه يف حياته والتصوير أيضاً يساعد املخاطب لكى جيسم ما يرمسه الشاعر من الوقائع 

يف إمتام كمال «ألكرب يف بناء الصورة الشعرية وهو واألحاسيس كما هي. والتشبيه يقوم بالدور ا
عماد التصوير البياين، فهو بني األنواع البالغية أكثر أمهية ٤وجيعله عبد احلميد اهلّرامة٣»اللوحة الفنية

احلديث عنه مبثابة مقدمة ضرورية ال ميكن تأمل االستعارة وااز «بالنسبة للناقد والبالغي القدمي و
أقدم صور البيان ووسائل اخليال وأقرا إلی الفهم واألذهان، ولذلك اعتربه بعضهم « نوهو م٥ »دوا

  ٦»من الفنون اليت متثل املراحل األولی من التصوير األدىب والربط بني األشياء

                                                             
  .٥٢، ص وظيفة الصورة الفنية يف القرآن الكرميعبدالسالم أمحدالراغب،  -  ١
  .٢٣٨، ص نظرية البنائية يف النقد االديبصالح فضل،  -  ٢
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وحنن عندما نبحث عن التشبيه نقوم بدراسة دوره يف كيان الصورة وما يؤثر فيه ويزيد من تأثريه  

إذن ليس التشبيه زينة عارضت ١»ألنّ التشبيه يزيد املعنی وضوحاً ويكسبه تأكيداً« ووضوحه ومجاله
وإنه يقرب املعنی إلی الذهن ٢»جزء جوهري من الصورة الشعرية«الكالم وحسنت الصورة، بل إنه 

عندما جيسده وجيسمه كموجود حي. أما الصلة بني التشبيه والصورة فهي وثيقة جداً، حبيث ال جفوة 
وهو قد يصل إلی درجة من اخلصب واإلمتالء والعمق إلی جانب  ٣هما،كما اعتقد عزالدين إمساعيلبين

وتؤدي دورها. غري أنّ الصورة وإن متثلت أحياناً يف التشبيه » الصورة«اإلصالة واإلبتداع حبيث متثل 
  اخلصب ما تزال هلا وسائل أخری تتحقق ا ومن خالهلا.

ليس هو الصورة، بل إنه جزء هام من الصورة يلعب دوراً عظيماً يف وملخص الكالم إنّ التشبيه 
بنائها. وله بالغ األثر يف تفهيم املعنی للمخاطب وإيصال الرسالة إليه. وبناء علی هذه املكانة اليت حتتلّها 
الصورة ومنها التشبيهية يف الكشف عن مجالية املعنی، فيتناول البحث الذي بني أيديكم أشعار الرضي 
الرثائية، ليقوم بدراسة هذا العنصر البالغي اهلام والدور الذي يلعبها يف الشعر االّ أنه اليكتفي بتحديد 
الصور التشبيهية فحسب؛ بل يتجاوز ذلك إلی حتليل الصور ودورها يف إلقاء املعاين كما يبحث عن 

  عالقة الصور وعناصرها بالعاطفة واملضمون.
عية واملقاالت العلمية اليت عاجلت شعر الشريف الرضي  من حيث هناك العديد من البحوث اجلام

جستاری بر مرثيه های « حملمود آبدانان؛» الوجدانيات يف أشعار الشريف الرضي«املضمون، منها: 
دراسة مقارنة بني مراثي اإلمام احلسني (ع) «لعلي رضا حممدرضايي؛» شريف رضی وحمتشم كاشانی

مكانة الشريف الرضي بني شعراء « ،ليوسف الطف» يف ديواين حمتشم كاشاين والشريف الرضي
مضامني شيعي در شعر  نقد وبررسی ديوان سيد رضی؛ :مني. رسائل جامعية حنوإلمساعيل غا» املديح

اليت نشرا أخرياً جملة إضاءات نقدية عنواا ، حملسن شبستاين واملقالة شريف رضي وشريف مرتضی
وقد تناولت بعض البحوث   ...كتبها حممد إبراهيم خليفة الشوشتري»الرثاء يف شعر الشريف الرضي«

                                                             
  .٢٤٩ ص ،الصناعتنيالعسكري، ابوهالل  -  ١
  .١٢٢، ص الصورة الشعرية يف الكتابة الفنيةصبحي البستاين،  -  ٢
  .١٤٣،ص الشعر العريب املعاصرمساعيل، إعزالدين  -  ٣
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» عالئم ورموز تصوف در شعر شريف رضي«بية ولغوية يف شعره، ومن تلك البحوث: جوانب أسلو

جميدي، إالّ أن الصورة ودراستها مل  حلسن، »مقدمات تغزلی در شعر شريف رضي«ملهدی خرمي؛ 
تصاوير استعاري « تأت يف حبث مستقلّ، وقد تناولت الکتابة موضوع االستعارة يف مقالة حتت عنوان

فهي تكشف عن مجالية الصورة االستعارية وعالقتها باملضامني الشعرية عند » در مراثي شريف رضي
  شاعرنا الرضي وهذه املقالة تعاجل الصورة التشبيهية بطريقة مل تسلكها املقاالت السابقة.

  حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
  هلا الرضي يف إطار صوره التشبيهية؟ما هي أهم املضامني اليت يتناو-
  ما هي العناصر البارزة اليت تستخدم يف صور الشاعر التشبيهية؟ -
  ما هي الصور اليت تكون أكثر استخداماً بني أنواع الصور التشبيهة؟ -
  ما هي العالقة بني الصورة والعاطفة واللفظ يف صور الشاعر الرثائية؟ -
  لهم الشاعر منها صوره التشبيهية؟ ما هي أهم املصادر اليت است -

التحليلي، حيث قام باستقراء  -أما خبصوص املنهج املتبع، فقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي 
  .األبيات اليت حتمل الصور التشبيهية ومن مثّ حتليلها الفني ودراستها

  دور التشبيه يف إبراز املعنی لدی الرضي:
س مرهف ومشاعر لطيفة، وهو يتأثر حبادث املوت وفقدان شاعر حيظی بإحسا ١الشريف الرضي

أهله وأقربائه أو أصدقائه، أو كبار الرجال من أمته تأثرياً عميقاً، وذلك مما أدی إلی كثرة قصائده 

                                                             
ذات سيادة يف تاريخ العرب  واإلسالم «هـ ينتمي إلی أسرة ٣٥٩سيد من السادات اهلامشيني، تألق جنمه عام - ١

 النشاط الفكري بأمناطه الفكرية كافة عند العرب واملسلمني  وهي اليت أعطت األشراف مرتلة حتظی مبرتلة هامة يف
). تولّی املناصب ٣٧،شعر الشريف الرضیعبداللطيف عمران، » (كبرية يف التاريخ العباسي يف جمال الفكر والسياسة

حمسن األمني، امل نيابة عن أبيه  ونقابة الطالبيني (منها إمارة احلج  وديوان املظ ،السامية  واملراكز الرمسية يف وقت مبكر
). وهو دليل علی عظمته  ومكانته املرموقة  وشخصيته الفريدة.كما تفجرت ينابيع الشعر ٢٢٠، ص٩أعيان الشيعة،

شعره علی كثرته البس كلّه ثوب اجلودة واملالحة وقلّما يتفق لشاعر «من عمره و ةعشر ةمن قلبه وهو يف اخلامس
قد عد شوقي جوامع ثالثة جتمع و) يدلّ شعره علی أنه تأثر أشد التأثر باملتنيب ٢١٧، ص٩املصدر نفسه،» (رمكث
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الرثائية أوالً مثّ جعلها تزخر بشحنة عاطفية عميقة تنبع عن شعوره ونفسه احلساسة اليت تلتاع من هلب 

فعندئذ يصب  ،وتتحطم عظامه حتت شدة األسی عندما تصاب مبصاب عزيز وحبيب األحزان واهلموم
كل مشاعره يف رثائه ويرسم لوحات مجيلة عن نفسه وأفكاره إزاء املوت واأليام وحوادثه ومصائبه 
اليت ترتل علی اإلنسان، ودم كيانه وتفرق مشله، أو يصور تصويراً دقيقاً حاالت املصابني وأقرباء 

وفّی وأثر املصاب عليهم. وكذلك هو جيسد أفكاره اردة مستعيناً بأنواع الصور الشعرية، ومنها املت
الصورة التشبيهية اليت تقوم بدور فعال يف التعبري  عما يريد الشاعر. فقد استخدم أنواع ودرجات 

وميزج فيها بني الصورة خمتلفة من الصورة التشبيهية؛ احلسية منها واملعنوية، املفردة واملركبة و... 
 بقوة خياله يف جتميع جزئيات صوره وخلق العالقة بني األشياء ليعبر عن انفعاالته نيستعيوالعاطفة. و

النفسية. وللتشبيه دور أساسي يف التصوير العام الذي يريد الرضي أن يرمسه أمام عيين املخاطب يف 
عان فيها الرضي بالتشبيه للحديث عن خمتلف املوضوعات وقد قمنا بتحليل األشعار اليت است

  الشخصيات اليت أصيبت مبصاا، حاله املصابني ونفسه، مثّ تصوير املوت وصورة األيام ومصائبها. 
  تصوير املعنوي يف صورة احملسوس وبالعكس

يستعني الشريف الرضي بالصورة التشبيهية يف شعره ليكون تصويره دقيقاً، ويشكّلها من عناصر  
أكثرها ليقرب الصورة إلی ذهن املتلقي فيلمسها بسهولة. فطرفا الصورة إما حمسوسني، وإما حسية يف 

حسي ومعنوي. وكثرياً ما نری أنّ الشاعر يشبه املعنوي باملادي احملسوس. وقد يصور احملسوس يف 
  له: صورة املعنوي، حني حيلّ الصورة احلسية حمل املعنی ارد وهذا قليل. ومن صور الرضي قو

                                                                                                                                                           
الشريف باملتنيب وذلك أن الرضي كان يشكو من الدهر مثلما فعل املتنيب إذ يرغبان يف الدولة واخلالفة أما اجلامع الثاين 

الفن شوقي ضيف، استشعار البادية وروحها احساساً منه بأنه عريب أصيل (شعوره بالفتوة وقوة النفس وكربياء وثالثها 
  ).٣٧٣،تاريخ األدب العريب؛ ٣٥٣ومذاهبه يف الشعر العريب،

يشمل  .شاعر مكثر أجاد شعره فلم يترك غرضاً إال ونظم فيه قصائد عدةوهوله قدرة فائقة وبراعة نادرة يف الشعر 
ألغراض الشعرية من املدح والغزل والرثاء و...سبق فيها كل معاصريه دون أن قصيدة وقطعة يف خمتلف ا٦٨٤ديوانه 

له شعر إذا افتخر به أدرك من اد أقاصيه، وعقد بالنجم نواصيه وإذا «يكون له منازع كما يقول عن شعره الباخرزي: 
 األوصاف أحسن من الوصائف نسب انتسب رقّة اهلواء إلی نسبيه وفاز بالقدح املعلّی يف نصيبه وإذا وصف فكالمه يف

  ).١٩٢، ص١ج،دمية القصرعلي بن حسن الباخرزي، » (والوصاف وإن مدح حتريت فيه األوهام من مادح وممدوح
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ـُه   وجه كَلَمحِ البرقِ غَاض وميض

  

  ـاؤهضبِ فُلَّ مضرِ العدكَص ١قَلْب  
  

فيقترن وجه املرثي يف خيال الشاعر بضياء الربق الذي فقد ملعانه عندما سكن يف األرض وغاب عن    
وتثلّم رغم  األنظار فنقص ضوءها ويري قلبه يف الصالبة والقوة كحد السيف القاطع الذي تكسر

يشري إلی اجلو الرثائي احلزين الذي يسود الصورة. وقوله » فلّ مضاؤه«و» غاض وميضه«قوته. قوله 
  يرسم منظر ذهاب امللك من أمام عينيه: 

ـَد به   فَاذهب كَما ذَهب البدر استبـ
  

ـَاب الظلَـــامِ     ٢بِرغْـمِ أعينِناَ، جِلْب
  

صورته التشبيهية من الطبيعة ورسم لوحة بدر يف السماء، أرخي علی وجهه استقی الشاعر عناصر     
ستر الظالم، فغاب عن األنظار، مث قارن بني هذه اللوحة ولوحة املرثي الذي مات، فيفصح الرضي 
بذلك عن حزنه النفسي والظالم الذي ميأل أعماق قلبه إثر هذا احلادث املؤمل. وكذلك قول الرضي يف 

  قد أخذ ظاهرة أخری من ظواهر الطبيعة:رثاء صديقه و
هوإثْـر بيــعالر با ذَهكَم بفاذْه  

  

  ـَاد ـَاقٍ بِكُـلّ خمائـلٍ ونِجــ   ٣ب
  

فقد شبه الرضي، هذه املرة املرثي مبوسم الربيع، وذلك يف ما بقي منه من األعمال احلسنة      
ل والبهاء والنشاط وعندما يذهب، تبقی آثاره مجيلة والفضائل اإلنسانية، فالربيع يهب الطبيعه اجلما

خضراء. واملرثي أيضاً قد ترك للباقني مرياثاً حسناً. وأخری شبه املرثي بالفضة يف تشبيه مفرد ذو 
  طرفني حمسوسني:

      ـعـتمت لَم ـَــة ـَدميِ    رزِئتك كَالْوذيِل   ٤بِهـا، بعـــد الوجود، يد العـ
  

                                                             
  .٧٨، ص١ج ،ديوانالشريف الرضي،  ١
  ٣٥٣، ص٢جاملصدر نفسه، ٢
  ٤٢٩، ص١جاملصدر نفسه،  ٣
  ٢٦٨، ص٢جاملصدر نفسه، ٤
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فريی صديقه كقطعة من الفضة الوة اليت توحي مبكانة املرثي وقيمته عند الشاعر والرضي أراد     

ذه الصورة اليت رمسها للمخاطب أن يكشف عن مكانة صديقه أوالً مثّ يصور حالته عند فقده، فهو 
سره وحزنه علی ذلك، كالفقري الذي كان يتمتع سابقاً ذه الفضة الثمينة مثّ فقدها، وذلك يزيد من حت

ألنّ الفقري يعرف قدر املال، فهو إن مل يتمتع به، مل يتحسر علی فقده كثرياً ولكن الفقد بعد احلصول 
  عليه صعب.

إنّ الشريف الرضي يستعمل أنواع الصورة التشبيهية لغرضه، يشكلها من عناصر مفردة أو مركبة، 
  ومن تشبيهه التمثيلي قوله: 

 ينـدنسموـُـم   علَی اجلُنوبِ كأَنه
  

  ـَاؤه ـِّلَا أعضـ ـَرب تخاذَلَ بِالطـ   ١ش
  

يصور الشاعر حال قومه الذين ماتوا ورحلوا عن الديار واستقروا يف دار بقائهم مستعيناً بالصورة     
علی التشبيهية املركبة، فطرف منها صورة مجاعة من السكاری الذين شربوا اخلمر وأصبحوا جامثني 

األرض، فاقدين احلركة والنشاط والطرف اآلخر صورة قوم الشاعر يف قبورهم. وقوله يرثي اإلمام 
  احلسني (ع): 

هبـْه ـِى وهي تن   كَأَنَّ بِيــض املَواضـ
  

  حت ـارورِنالن نمٍ ميف جِـس ٢كّم  
  

لسيوف القاطعة لتأخذ مهجته قهراً، تستحضر خميلة الشاعر جثمان اإلمام الشهيد الذي مالت إليه ا    
فتتحول السيوف يف ظل الصورة التشبيهية ناراً تستبد جبسم من النور، وتتصرف فيه كما تشاء. 
فاستعان الشاعر بالعناصراحلسية البصرية إلغناء تصويره، واللون األبيض املستمد من النور يهب جسم 

  اإلمام إحياءات الطهر واإلشراق والصفاء.
من حماسن التشبيه، ٣ا جند يف تشبيهات الرضي أنه يستعملها مصدرياً وهو ما عده إبن األثريومم 
وذلك » اعلم أن حماسن التشبيه أن جييء مصدرياً،... وهو أحسن ما استعمل يف باب التشبيه«قائالً:

  كقوله يف تصوير حالة املرثي:
من بِلی ــضنمل ي درالب طَى كتيطَو  

  

ـَد املَطْــرور وهو صنِيعوقَ     ١د يغمــ
  

                                                             
  ٨١، ص١ج ،املصدر نفسه ١
  ٥١٧، ص١ج ،فسهاملصدر ن ٢
  ٣٧٩، ص١ج،، املثل السائر ىف أدب الكاتب والشاعرضياء الدين إبن األثري ٣
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أراد الرضي أن يبني قدرة املرثي عند مماته وعدم ضعفه، فهو كان مقتدراً ينفع الناس، حيفظهم من 
الباليا ويدفع عنهم الشر، فأحضر صورة برد مل يبل، كناية عن ستره للناس وصورة سيف حاد قاطع مل 

ن الناس ودفعه الشر عنهم، ولكن هذا الربد يطوي والسيف خيفی يف يفلل حده إشارة إلی دفاعه ع
  غمده،وإن كان اليزال صاحلاً للعمل. وقوله:

ـْلَه ـَاحي نس ـَزر اَألض   جزروا ج
  

ـَا   ـَوق اإلم ـَاقُوا أهـلَه س   ٢ثُم س
  

                  كذلك:و 
ـَة ـَابٍ من بنِي فَاطمـ ـَم رِق   ك

  

  رِقَتی عــدامل قرع مه٣مابيـن  
  

فالصورة يف رثاء الشاعر لإلمام احلسني (ع) حيث يصور القساوة واخلشونة اليت أحلقها األعداء 
بأهل بيت الرسول ونسله، فذحبوا اإلمام وأوالده وأصحابه مثلما يقوم اإلنسان بذبح القربان، مث أخذوا 

ن بذلك و هن من أبناء فاطمة (س) وأوالدها.كما يصور يف النساء كاإلماء، فضربوهن باجللد، فدفعوه
  الصورة الثانية أيضاً طريقة قتلهم ليجعل الصورة قريباً من ذهنية املتلقي.

  تناسب مفردات التشبيه مع اهلدف لدی الرضي
إن األلفاظ اليت يستخدمها الرضي للتعبري عما يريد وللكشف عن أحاسيسه تناسب متاماً اجلو 

  ن الغالب يف الشعر، فإذا يشبه املرثي بالقمة الرفيعة جيعلها تراباً وسافياً:احلزي
ـَا ـَلَاِء عــ ـَلٌ للْع ـُلـ   قـ

  

  ٤دت تــراباً وسـافيـــا  
  

  أو إذا كان املتوفی يف قوته سيفاً، يفلّه الدهر:
  مضرب من مضـارِبِي فَلَّـه الدهْـ

  

   م أُبِني نغُصـَانِير، و   ٥ن أغص
  

  وصورة الغصن مما يتكرر كثرياً يف شعر الرضي وهو يقارن بينه وبني املرثي من ذلك قوله: 

                                                                                                                                                           
  ٦٣٢، ص١ ،ديوانالشريف الرضي،  ١
   ٩٥، ص١ج املصدر نفسه، ٢
  ٩٦، ص١جاملصدر نفسه، ٣
  ٤٩١، ص٢جاملصدر نفسه، ٤
  ٣٩٣، ص٢جاملصدر نفسه، ٥
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 وكَم ،يبلُ القَضذْبا يی كَمذَو  

  

ـَـومٍ يصري منـدوبا   ـُولُ ق   ١مأم
  

  أو قوله: 
ـُم   ال   يبعـد   اُهللا    فتياناً     رزِئْتهـ

  

  ٢ون، وفيها  املَاُء  والورقالغص  رزَء  
  

فيتوجع الرضي فيها لفقد الذين ماتوا يف شرخة شبام، وهم بدوا يف نسيج الصورة التشبيهية     
واجلمال   غصوناً طرية مجيلة داللة علی حداثه سنهم ومنحت الغصون للصورة دالالت النضارة

لون األخضر غري الصريح الذي هو من لوازم الغصون وطبعت الصورة بالطابع البصري من خالل ال
  اخلضراء. وال شك أن القاريء يلمس احلزن وحيس األمل عند قراءة هذه األبيات.

  تصوير املصابني
عندما يصور الرضي حالة املصابني وأهل املرثي من انفعاالم النفسية، وإقامة حدادهم له، أو 

  مستخدماً الصورة التشبيهية،كقوله:  بكائهم عليه، يرسم لوحات مجيلة دقيقة
ـْدام عن مستقَـرها   وزالَـت لَه اَألق

  

  ـِب   ٣كَما مالَ للبرك املَطي اللّواغ
  

فأخذ صورة مما يراه يف واقعه احملسوس لريسم حالتهم يف االضطراب وعدم القرار، فيلفت انتباهه      
هي ال تستطيع القيام علی أرجلها، فمالت لإلناخة واحللّ يف األرض، لوحة النياق اليت أعياها التعب و

  : ٤فإنّ أقرباء املرثي فقدوا قوم وقرارهم إثر حادث املوت. أو يصور صربهم يف إطار التشبيه الضمين
تسلَّوا، ولَوال اليأس ما كُنت سالياً  

  

  صي وقَداضن دطْشانُ والوِرالع بِر٥ب  
  

                                                             
  ١٩٩، ص١ج املصدر نفسه، ١
  ٦٧، ص٢ج املصدر نفسه، ٢
  ٢٠٧، ص١ج ملصدر نفسه،ا ٣
وهو تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صورة من صور التشبيه املعروفة، بل يلمحان يف التركيب ويؤيت به  )١

ليفيد أن احلكم الذي أُسند إلی املشبه ممكن. ويأيت الشاعر به ليتفنن يف أساليب التعبري، و يرتع إلی االبتكار والتجديد، 
ن علی احلكم املراد إسناده إلی املشبه، والرغبة يف إخفاء معامل التشبيه، ألنه كلما خفی ودق كان أبلغ يف و إقامة الربها

  )١٠٢، ص علم البيانالنفس. (عبدالعزيز عتيق، 
  ٢٠٨، ص١ج،ديوانالشريف الرضی،  ٥
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فقوم املرثي هدأوا ونسوا احلزن واألسی بعد انقضاء فترة من املوت، والشاعر أيضاً خفّف حزنه    

لوجود اليأس والغرو يف ذلك، ألنّ اإلنسان العطشان يصرب عندما يری مورد املاء ناضباً، فنحن إذا 
د املاء ومل يئسنا من رجوعه، هدأنا. فالشاعر يشبه حاله وحال قومه حبال العطشان عند نضب مور

  يصرح بالتشبيه، بل أورده يف مجلة مستقلة. 
  وقوله يف تصوير حالة الناس: 

رةــييف ح كـْد   أَری النـاس بع
ـْح الظَّلَامِ   كَما إختبـطَ الركْب جِنـ

  

  ــبغَائ ـِر   فَـذُو لُبـهِم حاض
 ـَارِب ـَـمر الغـ   ١وقَد غَـور الق

  

ا رحل عن الديار، أصبح الناس حياری، فقدوا قائدهم كركبٍ يسري يف الليل احلالك، و فهو عندم
  قد غاب القمر الذي يستضيء الركاب بنوره ملواصلة الطريق. 

وقد تتداخل الصور البيانية لبيان غرض الشاعر، كقول الرضي يرسم أثر احلادث علی قلوب  
  املصابني: 

  بِ شــواظَهورزٌء رمی بني القُـــلُو
  

ـَالي أسعرتها املَحارِثُ     ٢أجِيـج املَص
  

ناراً تلقي بلهيبها يف القلوب فتحرقها. مث يأيت » الرزء«فها هي الصورة االستعارية املكنية جتسم     
بالصورة التشبيهية ليجعل صورة القلب وحترقه من املصيبة ملموساً حمسوساً للمتلقي. فريسم لوحة 

عناصرها من الواقع، يصور موضع احتراق النار يرتفع اللهب منه واليت تزيدها حركة احملراث،  استقی
  فالقلوب تشتعل من هذا املصاب. 

أو يصور حال قومه كشجرة ذات أغصان وأوراق طرية خضراء، ولكنها ختلت اليوم من أوراقها 
  النضرة :

ـَرع أَراكَةضوا، فَمـ   كأَنَّ احلَي ف
  

  ٣علی إثْرِهم عري من الورقِ النضرِ  
  

  

                                                             
  ٢٠٣، ص١املصدر نفسه، ١
  ٢٩٤، ص١ املصدر نفسه، ٢
  ٥٣٢، ص١ املصدر نفسه، ٣
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  تصوير حالته النفسية

إنّ صور الرضي التشبيهية تدل علی أنه كثرياً ما يستعني ا لتصوير حالته النفسية إزاء حادث 
املوت وشدة املصاب النازل عليه. ولعل السبب يرجع إلی ذاته احلساسة اليت تتأثر بكل ما  حيدث 

إثره صديقاً أو أهالً قريباً أو بعيداً، فيسبغ مشاعره كلها يف شعره ليخفّف من آالمه، حوله فيفقد 
فلذلك إن شعر الرضي مرآة صافية إنعكست فيها نفسه وما ختتلج فيها. وقلبه إما يلتاع من الفجيعة 

  فريسم صورة مشتعلة منه قوله: 
رةــببِع ایـــوج ـحضي إنْ أنإنو  

  

  كَخ كُنيــدنبالز حقدـارِ يالن ١ـبِي  
  

فالدموع والعربات اليت يسفحها الشاعر تزيد من حزنه وآالمه، وهي كالنار اليت مخد هليبها فتشتعل     
  بالعود،وهو الزناد فالبكاء كهذا العود الذي تقدح به نار قلبه. وكذلك قوله: 

ـُمومِ كَـأَنهـا ـَا لله   مـ
الي مـعالـدوقَا لَـهــر  

  

  بشـَلَی قَلْبِـــي ت   نــار ع
 ـــنيـَأنَّ الع ـَرب كـ غ

ب٢غَر  
  

وهكذا نری أنّ الرضي استعان بالصور التشبيهية للتعبري عن املشاعر اليت تنطوى عليها نفسه وتؤمله.     
كذلك  دموعه اجلارية من فاهلموم اليت حلّت بقلبه وهو يكابدها كنارٍ اشتعلت يف أحشائه فأحرقتها. و

عيونه فهى ال تنقطع أبداً، ألن العروق اليت تفيض بالدمع كدلوٍ عظيمة ممتلئة باملاء اليكاء ينفد ماؤها. 
أو يصور إضطراب قلبه وهو عندئذ يرصد احلركة ويعتمد علی الوصف احلركي يف التصوير التشبيهي 

  وهو كقوله: 
اد ندع و القَلبزني راعرعكَـارِهم  

  

  قِّدـوـُت   ٣نِـزاَء الدبى باَألمــعزِ امل
  

استخدم الرضي عناصر مركبة من واقعه احملسوس لتصويرحالة قلبه املضطرب، فريسم صورة صغار      
اجلراد اليت تثب يف مكان صلب مشتعل لشدة حرارة األرض. فهو عندما يذكر أحبائه املاضني ينبض 

                                                             
  ٤٢١، ص١جه،املصدر نفس ١
  ٢٣٨، ص١ج املصدر نفسه، ٢
  ٤١٧، ص١جاملصدر نفسه: ٣
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حترق جسمه الذي يشتعل عند ذكرهم ويتحرك قلبه يف هذا اجلسم امللتاع. قلبه ويضطرب لشدة 

  وكقوله يرسم صورة أخری: 
مكَـارِهو الدزني القَلْـب یي أرإن  

  

ـَّركَا   ـَة مـدوا فَوقَها الش   ١نزو القَطَاط
  

ليبين قلقه وإضطرابه النفسي  أنظر هذه اللوحة اجلميلة من الطبيعة اليت يرمسها الرضي أمام عينيك   
عند ذكر املرثي. فجماعة من الطيور أمسكها الصياد بالفخ، تتحرك  لتخلص نفسها من املصيدة. فإنّ 
شدة حركة الطيور يف الفخ تصور اضطراب قلب الشاعر. وال شك أنّ التشبيه هنا ليس بزينة فحسب، 

المه أكثر وضوحاً للمخاطب. وعندما يريد بل إنه ساعد الشاعر يف الكشف عن أحاسيسه وجعل ك
الرضي أن يصور طول مدة أناته علی البالء، يقارن بني نفسه واإلنسان الذي لدغته احلية، فيتناوب 

  علیه األمل ويغشی جسمه مرة بعد أخری؛ كقوله:
ـَاد قَلْبِي غُلَّـةٌ   ما عــدت إال عـ
هـَاؤ   مثْلُ الســليمِ مضيـضةٌ آنــ

  

ـَا     حـری، ولَو بالَغت يف إبراده
ـُزر العـيون تعوده بِعدادهـا   ٢خ

  

  أو قوله:     
  ٣مثْـلُ السـليمِ يـعوده آنــاؤه    وإذَا أعاد احلَولُ يومـك عادنــي

  وأيضاً:  
ـِداد الســليمِ ـَا ديــن      أُعاوِد منــك ع   ٤قَلْــبِي ماذَا يدانُ فَي

  

فيعود إليه ما كان له من اآلآلم واهلموم، عندما يصل إلی يوم رحيل املرثي كلديغٍ يؤمله ويؤجعه مثّ 
يتركه ملدة وعندما يرجع إليه األمل يغطي جسمه. ومن أمجل تشبيهات الرضي اليت اتخذ عناصرها من 

  جراء املصاب قوله:  واقعه احملسوس لريسم شدة األمل الذي حيمله من
ـَرب    يبِيـــت بعــدك يف مضــ ـَعي اجلَوی والكــ   ـجـ

                                                             
  ٩٣، ص٢ج املصدر نفسه: ١
  ٨٢، ص١جاملصدر نفسه: ٢
  ٨٢، ص١جاملصدر نفسه: ٣
  ٤٠٤، ص٢جاملصدر نفسه: ٤
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يــضمر بِيـــتا يـَم   كـ
ـَضِ اهلَــ   أَنـــی علَی قَضـ

  

ــبــامِ اَألجنالس ـــدعب  
ــباجلَن ـِن   ١ـــم يطْمـئ

  

ستخدمها الرضي لإلفصاح عن وجدانه واألحاسيس افليس هناك من ينكر مجالية التشبيهات اليت    
اليت يعانيها. فاهلموم واألحزان تصري جليسه الدائمي بعد موت صديقه تؤمله بشدة، وتسلب منه نومه 
وقراره. مثّ يستمسك الرضي بصورة مما يراه الشاعر العريب يف بيئته الصحراوية، وهي صورة البعري 

ري حتت أشعة الشمس فيؤمله احلر احلارق. وهذه الصورة تتذكّر الذي قطع سنامه وهو يسري يف الصحا
حالة الشاعر الذي يتحمل أملاً شديداً من جراء املصاب. وما جيعل الصورة ملموسة لنا ويفصح عن 
مدی األسی النازل علی قلب الشاعر، هو التشبيه الذي استخدمه الرضي يف صورة أخری، فشبه 

رت يف منامه وجعلت النوم مستحيالَ عليه، وهي جم عليه يف الليايل، باحلصی املتكسرة اليت انتش
  تؤرقه وال تسمح له الراحة.

) (اجلنان ـ ٢تشبيهاته اليت نلمس فيها احلزن واألمل أيضاً: (احلزن ـ السهل، الصربـ الوعر ومن 
 ـ أرض ال )، (العني٥(القلب ـ الصخرة ،)٤(ذكره ـ ذكر العاطشات عند ورود املاء ،)٣فرى أدمي

  ) ٧(طراق اهلموم ـ حمافل احلي ،)٦تنشف املاء فيها
  تصوير املوت

يستخدم الشريف الرضي التصوير التشبيهي لتصوير املوت وما يفعل باإلنسان، فيأيت بعناصر حسية 
من الطبيعة، أو الواقع احملسوس ليقارن بينها وبني املوت الذي هو من العناصر املعنوية؛كقوله شبه املوت 

  بالسيل الذي جيري بني الشعاب وهو ميوج: 

                                                             
  ٢٢٩، ص١جاملصدر نفسه:  ١
  )٥٢٦، ص١(عرايف الرزايا وجانِب الصبرِ و     ورأَينا معــرس احلُزن سهـالً        ٢
٣  ـهيعوافَی ن مـوانِي ينقِ     كأنَّ جأيدي اخلَـوال نيميٍ بأد ٦٠، ص٢(فَرِي(  
ـُوع     ذَكَرتك ذكْر العاطشات ورودهـا ٤   )٦٣٣، ص١(تحرق أَكْباد لَها وضل
ـْرةٌ   ٥   )٦٣٣، ص١(بِها وجداً علَيك صدوع لَبانَ     ولَو أنّ قَلْبِي بعد يومك صخ
  )٦٣١، ص١(لَها اليوم من عاصي الشوون مطيع          وعينِي لرقْراقِ الدموع  وقيعة ٦
ـُومِ كأنها ٧   )٦٣١، ص١(محافلُ حي تنتجِي وجمـوع     أبيت وطُراق اهلُمـ
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  واستـــدرج العبــيِد واَألربــابا
ـُن مــوجاً، وطَـغی عبــابا   وجـ

  

  سيـلُ ردی قَد مــلَأَ الشعــابا  
ـَابـا   ١قَـارعـنـا وانتـزع اللُـب

  

جمنونة، تسيل بقوة وتغلب علی املرتفعات،  والسيل الذي يرمسه الرضي ذو أمواج مضطربة كأا
واملوت ميشى بني الناس كسيلٍ عارم يغلب علی الصغار والكبار من القوم.وكأنه قام بالقتال معهم. 
والرضي ينقل املعنی املقصود إلی املخاطب مستعيناً بالصورة االستعارية والتشبيهية أو جيعله كمورد ماٍء 

  يدخل عليه اجلميع للشرب: 
  إنَّ قَومــي لــوِرد احلـمامِ أالَ

  

  ٢مضوا أُمماً، وأجابوا املُهِيبــا  
  

فيتحسر علی قومه الذين ماتوا وانصرفوا عنه، وكذلك قول الرضي يرسم قوة املوت وسلطانه علی    
  الناس:  

بِـه ـوناملَن كَف ـتثَنان ثُم  
  

ـِغث بين النـابِ     ٣والظُّفْــرِكالض  
  

فيظهر سلطان املوت عليهم ومالحمه املخيفة يف إطار الصورة االستعارية والتشبيهية، فيجسم املوت     
وحشاً مركزاً علی الكف والناب والظفر، وأراد من خالهلا أن يربز بشاعة هذا الوحش (املوت) وقوة 

من احلشيش اليت مجعها بكفّه.  فتكه علی الصيد (صديقه). فهو يغلب علی الصيد ويأخذه كقبضة
  وذلك يعين أنّ اإلنسان ال قوة له أمام املوت.

  وقوله استقی الرضي عناصره من التراث الديين:
 ــهملَاحا تــيی أعدالر عـدص  

  

  ٤مـن ألْحم الصـدفَينِ بالقطْــرِ  
  

ه ولو كان ذلك الشخص اإلسكندر ذا القرنني فشبه املوت بالشق الذي اليستطيع أحد أن يالءم بين    
الذي تالئم بني الغالفني بالنحاس، فهو أيضاً اليستطيع أن يالءم شق املوت. ويف هذا إشارة إلی ما 
 جاء يف القرآن الكرمي ﴿اتونِى زبر احلَديد حتی إذا ساوی بين الصدفينِ قال أنفُخوا حتی إذا جعلَه ناراً

                                                             
  ٢٢١، ص١جاملصدر نفسه، ١
  ٢٣٢، ص١جاملصدر نفسه، ٢
  ٥٢٣، ص١جاملصدر نفسه، ٣
  ٥٢٣، ص١جاملصدر نفسه،  ٤
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    .١قَالَ أتونِي أفْرِغْ علَيه قطْراً﴾
  تصوير األيام ومصائبها 

اإلنسان  ظهرت األيام يف شعر الرضي ذات وجه كريه، يشبهه مرة بالوحوش اليت جم علی 
  وحتبط آماله:

ـُذلّـةٌ   عزاَءك، فاأليــام أُسد مـ
  

ـَی     ٢ردعطَّ املَقَارِيضِ للْب تعطُّ الفَت
  

فيجمع خيال الشاعر بني األيام واألسد يف نسيج الصورة التشبيهية، وبذلك أبرز وحشية األيام 
ويضفي عليه إحياءات األسد املرعبة والبشعة املقترنة بالوحشية اليت يفترس اإلنسان. مث يستعني الرضي 

 يشقوب. فالدهر بصورة أخری ليلمس املتلقي ما تفعل األيام باالنسان، فريسم لوحة مقراض يشق الث
  اإلنسان، يقطع جسمه ويفرق آماله. 

  وقوله أيضاً :  
  قَطينها وال دار إلّا سـوف يجــلَی

خيثٌوادمِ حائا بِالكَرـهنم جر  
  

علَی نعقِ غربان اخلُطُــوبِ النواعقِ   
  ٣ويدخلُها صرف الردی بِالبوائقِ

  

الشاعر حباسة الصوت واللون يف صورته التشبيهية لبيان شدة كراهية املصائب وتشاؤمه ا،  استعان    
فهي سوداء وهلا صوت كريه كصوت الغراب الذي يتشاءم به عندالعرب. فاحلوادث السوداء خترج 

وهو  شرفاء القوم من الديار وتدخل فيها الشر واملصيبة. فأراد الشاعر ذا أن يبين أنّ املوت حتمي
  مصري كل إنسان، فكل ديار خيلو من أهلها إثر مصيبة نازلة أو حادثة مفجعة. ومما نستنتج أنه: 

  

                                                             
  ٩٦، صالكهف ١
  ٤٢٣، ص١ج ،ديوانالشريف الرضي، ٢
  ٥٨، ص٢ج املصدر نفسه، ٣
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  النتيجة: 
استعان الرضي بأنواع التشبيه لتصوير األفكار واألحاسيس و...، ولكن التشبيه التمثيلي يغلب  -

  علی غريه من األنواع. 
مواضع عديدة من شعره، وذلك ليقربه إلی ذهن  يصور الرضي املعنوي يف صورة احملسوس يف -

  املتلقي. 
  إنّ توسل الرضي حبواس الصوت واللون، يشكّل جانباً بارزاً يف جوانب رسم الصورة التشبيهية.   -
  املادي احملسوس هو العنصر البارز يف التشبيه عندالرضي.  -
قع احملسوس، وقد جند بعض صوره استمد الرضي أكثر صوره التشبيهية من مظاهر الطبيعة والوا -

  الوهم.    التراث الديين، ولكنه يندر أن يشكّل تشبيهاته من استقاها من
إن املفردات اليت يستخدمها الرضي تناسب متاماً مع اجلو احلزين السائد يف أشعاره الرثائية.  -

، »ذبل«، »غاب«، »فقد«، »ذهب«، »فلّ«، »غاض«فالرثاء يقتضي استعمال مفردات مثل 
  وغريذلك. » نشف«، »ذوي«

  ينوع الرضي يف استعمال أدوات التشبيه، وذلك ألن وظيفة األدوات ختتلف.  -
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  قائمة املصادر واملراجع:

دار املعارف،  ،(د.ط)، القاهرة:الصورة الفنية ىف شعر دعبل بن على اخلزاعىابراهيم أبوزيد، على، -١
 م.١٩٨١

،(د.ط)، حتق حممد حمى الدين عبد املثل السائر ىف أدب الكاتب والشاعرين، إبن األثري أبوالفتح ضياء الد-٢
  م.١٩٩٩ه_  ١٤٢٠احلميد،بريوت: املكتبة العصرية، 
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  م.١٩٨٣دار التعارف، د.م: ،(د.ط)، حتق حسن األمني، أعيان الشيعةاألمني، حمسن، -٥
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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ خريف، عشر اخلامس مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  صورة السالح يف ديوان أوس بن حجر
                  الدكتور مصطفى حداد

  امللخص:  
مكونات الـوعي   يتناول البحث بالدراسة الرؤية اجلمالية الشعرية للحرب، بوصفها مكوناً جوهرياً من   

العريب يف العصر اجلاهلي، وذلك من خالل تصوير الشعراء اجلاهليني عتادهم احلـريب. وقـد حـددت    
  الدراسة جمالَها يف ديوان الشاعر اجلاهلي "أوس بن حجر" لظهور السالح فيه بصور ذات شعرية فائقة.

ا صور السالح يف أشعار أوس بـن حجـر،   دف الدراسة إىل كشف األنساق املُضمرة اليت تكترته   
  والكشف عن الوعي اجلمايلّ اجلاهلي للحرب، اليت ميكن أن تعد أحد األوجه املأساوية للعامل اإلنساين.

  :  الوعي اجلمايل، الثنائيات الضدية، احلرب، عدة احلرب. الكلمات املفتاحية  
  

  املقدمة:  
يالت احلروب، وما جرته املنازعات من آثار سلبية على اتمع، وقد ذاق اإلنسان العريب يف اجلاهلية و   

صور اإلبداع الشعري اجلاهلي احلرب بصور بشعة منفِّرة و" بأا شر كبري ال ينعب به إالّ طري الشـؤم،  
، ومتأل ساحتها خطرية، وهوهلا شديد، طعمها مر ...لك الرجال، وتترك النساء أيامى، واألطفال يتامى

. وألنّ احلرب ضرورة فرضتها البيئة اجلاهلية، وطبيعة العالقات االجتماعية، فقد ١القلوب حسرة ولوعة"
  صور الشعراء أمهيتها أيضاً الستمرار احلياة، ومشروعيتها للدفاع عن الذات، واحلمى، واألهل.  

    اً ومادينفسه هلا إعداداً معنوي أنْ يعد للعريب وكان ال بد   اً، وكان " من الطبيعـي أن تصـبحاً وحربي
األسلحة واملعدات احلربية ضرورية للحياة يف ذلك الوقت. لذلك اهتم العريب ا اهتماماً كـبرياً، وبـذل   

  .٢كلّ ما يستطيع للحصول على أكرب كمية من خريها و أجودها" 

                                                             
 .ا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة تشرين الالذقية، سوريةمدرس يف قسم اللغة العربية  وآدا  

 م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:    م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ
  . ٧٤، ص شعر احلرب يف العصر اجلاهليـ علي اجلندي،  ١
   .١٣٠، ص املرجع نفسهـ  ٢



 ٢٠ مصطفى حداد.................    صورة السالح يف ديوان أوس بن حجر

 
عدته ملواجهة املخاطر، وما كان له أن جيتاز  وقد أظهر الشعر اجلاهلي رؤية العريب ألسلحته، اليت هي    

األمكنة املخيفة لوال اعتماده على عتاده احلريب، وعلى وفرا وجودا تتوقف درجة احلرب ونتيجتـها.  
وقد أفاض الشعراء اجلاهليون يف كالمهم على أسلحتهم، وبينوا سبب اهتمامهم ا " فبها كانوا حيافظون 

  .١رفهم، ويدافعون عن عزم، ويرضون رغبتهم، وحيقّقون أمانيهم" على حيام، ويصونون ش
ومما يثري االهتمام يف تصوير الشعراء اجلاهليني أسلحتهم احلربية أم جعلوها معرضـاً فنيـاً إلبـراز       

  م، ليس يف جمال االقتتال واحلرب، وإمنا يف جمال اإلبداع الشعري، فكانت صور األسلحة تضـجمهارا
حلياة، واحلركة، واأللوان البهية، واألضواء الساحرة. لقد صارت أشبه بأدوات الزينة، نقشـت عليهـا   با

  اخلطوط، وزينت باحللي واجلواهر، فتوارت عنها إحياءات املوت، والقلق والرهبة.   
عن الرؤيـة   وقد دفعنا هذا التناقض بني قبح احلرب وبشاعتها، و مجال األسلحة، ورونقها، إىل البحث   

الشعرية اجلاهلية للحرب، اليت حاولت تأسيس الوجود اإلنساين، بتقويض ماهية احلرب وقبحها، وذلـك  
  بالتعايل عليها فنياً من خالل تصوير األسلحة، وإظهار اجلمال فيها.

ون جمال أن يك -توخياً لدقة النتائج -وألنّ البحث يف مثل هذه املوضوعات يطول ويتشعب، فقد آثرنا   
؛ فتابعنا فيه صورة احلرب، واألسلحة احلربية وهـي:   ديوان الشاعر اجلاهلي "أوس بن حجر"حبثنا يف 

  السيف، والرمح، والدرع، والقوس، والسهام.  
من أنه ينطلق من النص الشعري الذي ال ينفصل عن املوروث الثقايف، والتقاليد  أمهّية هذا البحثتتأتى   

  جلاهلية.  الشعرية ا
، فيتجلى يف حماولة الكشف عن األبعاد اخلفية، واألنساق املُضمرة اليت تكترتها صـور  اهلدف منهأما     

  السالح  يف أشعار "أوس بن حجر"، والكشف عن الوعي اجلمايل اجلاهلي.
ئم طبيعته، وألنه يسهل يف هذا البحث، فيقوم على حتليل النصوص الشعرية ؛ ألنه يال املنهج املتبعوأما    

الكشف عن البناء اجلمايل لصور السالح، وتبيان عالقتها بالطبع البشري املرتبط بآفاق نفسية، وروحية، 
  وثقافية.  

                                                             
 .١٣٢، ص املرجع نفسهـ   ١



 ٢١                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وقد حرصنا، يف أثناء دراسة النصوص وحتليلها، على أن يكون التركيز على الشعر، وليس على السرية    

  وافذ املنهج الفني على اللغة، وعلى العلوم النفسية واالجتماعية واالنتربولوجية.الذاتية للشاعر، فاحتني ن
  وصف ديوان أوس بن حجر:

اعتمدنا يف دراسة صور السالح يف أشعار "أوس بن حجر" على ديوانه، الصادر يف بـريوت بطبعتـه      
  م عن دار صادر، حتقيق الدكتور حممد يوسف جنم.  ١٩٦٠األوىل سنة 

ضم الديوان أربعةً ومخسني نصاً، توزعت بني مقطوعات قصرية وقصائد طويلة ؛ أطوهلـا القصـيدة      
الثالثون؛ إذ بلغ عدد أبياا ستني بيتاً، وبلغ عدد القصائد اليت زاد تعداد أبياا عن عشرين بيتـاً مثـاين   

  قصائد.  
، وعدد أبياا اثنـان  قصيدة اخلامسة والثالثونالوأما النصوص اليت ستكون جمال دراستنا الفنية، فهي    

  ، وعدد أبياا تسعة وعشرون.  والقصيدة السابعة والثالثونومخسون، 
إىل أنّ القصائد اليت كان فيها إسهاب يف تصوير األسلحة هي القصائد الطويلة؛ متعددة  خنلص من ذلك  

  الوحدات أو الشرائح. 
يف توثيق املادة الشعرية من مظاا، وإن كان يؤخذ عليه قلّة شـروحه   حمقّق الديوانيبدو واضحاً جهد   

اللغوية وقد جتاوزنا ذلك بالعودة إىل معاجم اللغة، وبقراءة الشعر من الشعر؛ أي من التقاليـد الشـعرية   
دل بـني  ، وأنّ النص " مكان تبا١اجلاهلية، ذلك أنّ الكلمة يف كلّ نص تقيم حواراً مع نصوص أخرى 

  . ٢بقايا بالغات يعيد توزيعها أو يبادهلا عرب بناء نص جديد انطالقاً من نصوص سابقة" 
  الرؤية الشعرية للحرب عند أوس بن حجر:

قبل أن نتناول بالدراسة والتحليل صور السالح اليت وردت يف ديوان أوس بن حجر نعرج على بعض    
رؤيته اجلمالية للحرب، وصلتها بالتقاليد الشعرية اجلاهليـة،   اإلشارات اليت وردت يف شعره، نتبين منها

ومن هذه اإلشارات عبارة (أم الردين) اليت مل يشرحها أو يوضحها حمقّق الديوان، واليت نرجح أن تكون 
  لية. كناية عن احلرب، وسنبين صحة توجهنا بالعودة إىل املعجم اللغوي، وإىل التقاليد الشعرية اجلاه

                                                             
 .١٠، ترمجة د. جنيب غزاوي، ص التناص ذاكرة األدبـ نيفني ساميول،  ١
 .١٠، ص املرجع نفسهـ  ٢



 ٢٢ مصطفى حداد.................    صورة السالح يف ديوان أوس بن حجر

 
  :١وردت العبارة يف مقطوعة شعرية قصرية يف ديوانه، فيها بيتان فحسب، يقول أوس بن حجر  

  فَما أُم الرديـنِ وإِن أَدلَّت                بِعالمة بِأَخالقِ الكرامِ   
 بِاحلَبـلِ الت فَّقناهنيف قَفاها               ت عيطانُ قَصـؤامِإذا الش  

ال تكشف معاين البيتني عن املراد بـ " أم الردين"، وميكن أن نكمل هذه الرسالة املبهمة يف ضوء الصلة 
  اليت عقدها الشاعر بينها، وبني الشيطان، ويف ضوء التقاليد الشعرية أيضاً. 

حها؛ ولكنها عـاجزة عـن   تظهر "أم الردين" امرأةً لبسها الشيطانُ، تتلّون، وتغوي الرجال بإخفاء قب    
  خداع الكرام منهم، مهما بالغت يف دلّها، وإغوائها.  

يف التقاليد الشعرية اجلاهلية، جند أنّ من  -اليت تغوي، وتغري، مث تفترس -ومبتابعة صورة املرأة الشيطانية 
  :٢الشعراء من جعلها كناية عن احلرب. يقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي 

  ولُ مـا تكـونُ فُتيةً                 تسعى بزينتها لكـلِّ جهولِاحلرب أ      
  حىت إذا استعرت وشب ضرامها           عادت عجوزاً غري ذات خليلِ    
  مشطاَء جزت رأسها وتنكَّرت               مكروهةً للشـم والتقبيلِ                   

ذه الرؤية الشعرية امرأةٌ  تتزين، وتتجمل، فتبدو فتاةً شابة ذات فتنة ومجال، فينخـدع  احلرب وفقاً هل   
اجلُهال من الرجال ا، فيقعون يف حبائلها، لتنكشف بعد ذلك على حقيقتها؛ عجوزاً، مشطـاَء، قبيحـة   

  املنظر، تفوح منها رائحة منفِّرة مكروهة.  
به، ونستقر على داللة "أم الردين" تستوقفنا عبارة شبيهة وردت يف وقبل أن خنرج باستنتاج ما تقدمنا    

شعر زهري بن أيب سلمى؛ إذ رمز إىل احلرب بامرأة حطّت رحلها  يسميها "أم قشعم " يقول مشـرياً إىل  
  : ٣فعلة "حصن بن ضمضم" الذي رفض صلح داحس والغرباء 

  لَدى حيثُ أَلقَت رحلَها أُم قَشعمِ           فَشد ولَم تفزع بيوت كَثريةٌ           

                                                             
ته فأفرطت يف دهلا، تنفقناه: استخرجناه كما خيرج الريبوع من نافقائه، . أدلّت: وثقت مبحب١٢٦، ص ٥٠، ق ديوانه ـ ١

 التؤام: املزدوج. 
  . ٣٥٣، وتنسب األبيات أيضاً إىل امرئ القيس الكندي، ديوانه، ص ١٥٥ـ ١٥٤، ص شعرهـ  ٢
 .٢١، صشعرهـ  ٣



 ٢٣                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
تدل معاين كلمة "قشعم" على االفتراس، واملوت، والقدرة على نصب الشراك؛ فمن معانيها أا تـدلّ    

  .١على النسر والرخم، وتدلّ أيضاً على املنية، والضبع، والعنكبوت، واحلرب 
: إنّ "أم الردين" اليت ذكرها " أوس بن حجر" هي كناية عـن  وبعد هذا العرض املوجز ميكن أن نقولَ   

احلرب، فمعانيها ال خترج عن معاين االحتواء، والشمول، واالتساع؛ فالردين  ميكن أن يكـون تصـغرياً   
إذ يقال: قميص واسع الردن، أو مقدم كم القميص، وقيل: هو أسفله، ٢لكلمة "الردن" وتعين أصل الكم 

هو الكم كلُّه؛ وهنا تلتقي يف داللتها داللةَ "أم قشعم" اليت جعل زهري هلا رحـالً تلقيـه فتضـع     وقيل:
أوزارها. فأم الردين ترتدي ثوباً ذا أردان وسيعة ختلعه، فتكون احلرب، ويف كلتا احلالَني. إلقاء الثوب، أو 

  خلعه، يظهر القبح، وسوء املنظر. 
مل يشر إىل جترد أم الردين؛ فإننا نقرأ يف أشعار غريه من الشعراء  اجلـاهليني   وعلى الرغم من أنّ أوس    

جعل احلرب امرأةً جتردت، فخلعت  -على سبيل املثال ال احلصر-ما سكت عن ذكره، فقيس بن اخلطيم 
  :٣رداَءها ويأت إلنزال املوت، يقول

حد       طأقي لَدى كُلِّ منت مبرقَد جأَلقَت رِداَءهاو إِذا ما احلَرب ي  
  :٤ويقول يف موضع آخر 

  فَلَما رأَيت احلَرب حرباً تجردت     لَبِست مع البردينِ ثَوب املُحارِبِ
يتبين مما تقدم أنّ "أم الردين" كانت يف نص "أوس بن حجر" رمزاً للحرب املدمرة، لذلك فإنه يبطـل     

  الشيطان منها. سحرها بسحب
لقد صور الوعي الشعري اجلاهلي قُبح احلرب، وفظاعتها، وما تخلّفه من أهوال، وخماطر، ومن ـدم    

للذات البشرية؛ فهي ال ختلّف إالّ الندم، واحلسرة. وميكن أن نقرأ يف شعر أيب قيس بن األسلت األنصاري 
  : ٥يرت احلرب من سحنته، وهدمت ذاته، يقولصدى ذلك؛ إذ أنكرته زوجه، ومل تعرفه، بعد أن غ

                                                             
 ،( قشعم). لسان العربـ ابن منظور،  ١
 ، (ردن). املصدر نفسهـ  ٢
 .٥٠ص ، ديوانه - ٣
 .٨٨، ص املصدر نفسهـ  ٤
.اخلنا: الكالم الرديء، أمساعي بفتح اهلمزة: مجع سمع، وبكسرها ٢٨٤ص  ٧٥، ق املفضلياتـ املفضل الضيب،  ٥
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  مهالً فَقَـد أَبلَغت أَمساعـي  قالَت ولَم تقصد لقيلِ اخلَنا           

  أَنكَرته حيـن توسمتـه               واحلَرب غولٌ ذات أَوجـاعِ
  جعجـاعِمن يذُقِ احلَرب يجِد طَعمهـا          مـراً وتحبِسه بِ

  قَـد حصت البيضةُ رأسي فَما        أَطعـم غُمضاً غَري تهجاعِ 
احلرب غول تغتال الرجال، تذهب م، وتغير من أشكاهلم، وصورهم مبواجعها، وآالمها، و أهواهلـا،    

  وهي مرة قاسية، حتبس البشر يف ضنك، وضيق من العيش. 
رة للحرب يف شعر "زهري بن أيب سلمى" فقد جعلها امرأةً عواناً، تعاقب وغري بعيد عن ذلك الصورة املنفّ

عليها األزواج، وأنثى ولوداً تلقح كشافاً، ولكنها ال تلد إال أجياالً من البشر مشوهة؛ ألا نبتت يف مراتع 
  .١الدماء، وجعلها شيطاناً مريعاً له أنياب زرق 

فكرة احلرب الشيطانية املدمرة إالّ بعد أن أرهقت احلروب البشر، ومل يصل الوعي اجلمايل اجلاهلي إىل    
وهدهم االقتتال " إنّ أهم العوامل اليت تفسر احلرب هو تلك الرغبة العارمة يف اكتشاف اإلنسان لذاتـه،  

ب ومعرفتها، وتأسيسها يف العامل، ذلك أن إطالق العنان لغريزة التدمري، والعدوان، مث الوقوف على اخلرا
الذي ينتج يف النهاية عنها جيعل اإلنسان يقف عارياً متوحداً أمام سؤال املصري اجلوهري لوجـوده، وأن  
املعىن والقيمة يبدأان من هنا من أبشع مظاهر الال معىن، وأكثرها قسوةً، وهذا ما جيعل احلرب نوعاً راقياً 

  ". ٢من التربية لإلنسان 
أن يكشفوا للناس  -وهم الذين يسهمون يف تشكيل الوعي اجلمايل -لقد كان على الشعراء اجلاهليني    

حقيقة احلرب، وبشاعتها، وأن يتعالوا بقيمهم عليها، فحاولوا إعادة تأسيس الوجود اإلنساين احملـارب،  
  وذلك من خالل إبراز قيم البطولة، والشجاعة، والثبات، وما إىل ذلك من قيم.

                                                                                                                                                           
مصدر، تومسته: التوسم: التثبت يف معرفة الشيء، الغول: ما اغتال األشياء فذهب ا، اجلعجاع: احملبس يف املكان 

ق، حصت: حصته أذهبت شعره ونثرته لطول مكثها على رأسه، البيضة: اخلوذة، التهجاع: النومة الغليظ أو الضي
 اخلفيفة.

 .٣٧، ١٩،٣٦ـ ينظَر، شعره، ص  ١
 .٣٦٣، ص مجاليات الشعر العريبـ هالل اجلهاد،  ٢
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  :١ة من ثقافة احلرب يف مقطوعة ثانية من ديوان "أوس بن حجر" يقول فيهاوجند مثيالً هلذه القيم الناجت    

  وكائن يـرى من عاجزٍ متضعف              جىن احلَرب يوماً ثُم لَم يغنِ ما يجين  
                 رسإِىل ما ال ي ريعنـي             سبِأَن عـيدعلَمِ املُهدي الورنـي أَلَم يق ـَـه   ل
                             بارِز ريديـنلمكانـي لأَنَّ منِ    وضذو حو زونـي ذو كَـؤودرإِن بو  
  الٍ يعجِبونك يف اَألمـنِـ،،إِذا احلَرب حلَّت ساحةَ القومِ أَخرجت          عيوب رِج               
  يـبِ أَقـوام يحامـونَ دونها             وكَم قَد ترى مـن ذي رواٍء وال يغنوللحر               

إنه يواجه قبح احلرب بقيم البطولة والشجاعة والقوة، إا عتاده املعنـوي. لقـد علّمتـه جتاربـه يف        
ضعيفاً لن يغنيـه   احلروب، وربته، فأدرك أنّ احلرب ال تغير من أخالق الرجال؛ فالعاجز الضعيف سيظلّ

كلّ ما جناه من احلروب، ولكن احلرب تكشف، وتعري، فمن كان يف السلم جيـذب األنظـار إليـه،    
  ويعجب الناس جبمال منظره، خترج احلرب عيوبه، فينكشف أمره.

  الرؤية الشعرية لألسلحة احلربية  
ند أوصافها وأشـكاهلا، وتفرعاـا   يتسع الشعر اجلاهلي لذكر أمساء كثرية لعدد احلرب، والوقوف ع    

الكثرية وطريقة صنعها، فمنها على سبيل املثال ال احلصر؛ الدرقَة، والبيضة، والسيف، والرمح، والقوس، 
نظراً الختالف اللهجات والبيئات  -. ويرى  د. عبد اإلله الصائغ أنه من العسري متاماً ٢والدرع، والترس

. ولكن على الرغم من كثرة تلك األمساء ٣اء العدد وداللتها وتفرعاا املتسعة التوفّر على أمس -واخلربات
اليت وردت يف الشعر اجلاهلي، فإنّ الشعراء مل يولوا عنايتهم، يف جمال التصوير الشـعري، إالّ للسـيف    
 والرمح والقوس والسهام والدرع والترس، فقد ظهرت هذه األسلحة بصـور فنيـة غنيـة بالـدالالت    

  واإلحياءات. 

                                                             
 الكؤود: الثبات والقوة، احلضن: املنعة، الرواء: مجال املظهر.  ١٣٠، ص ٥٤، ق ديوانهـ  ١
 .١٨٠ـ ١٣٠، ص شعر احلرب يف العصر اجلاهليظر: علي اجلندي، ـ ين ٢
  .١١٢، ص اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي والصورة الفنيةعبد اإلله الصائغ، ـ   ٣
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وسنجد هذا األمر واضحاً يف ديوان أوس بن حجر؛ إذ سنتناول بالدراسـة القصـيدتني اخلامسـة         

والثالثني، والسابعة و الثالثني منه، يف حماولة الستجالء املعاين الدفينة، أو األنساق املضمرة اليت تكترتهـا  
  عري.  صور هذه األسلحة، بغية الوصول إىل الوعي اجلمايل الش

  :١ أوالً دراسة القصيدة اخلامسة والثالثني
يف هذه القصيدة اثنان ومخسون بيتاً، شغلت وحدة السالح منها مثانية وثالثني بيتاً، ومن األسـلحة       

  اليت وردت: الرمح والدرع، والسيف، والقوس.  
الكالم عليها عتـاداً   وقد جاء احلديث عن السالح يف معرض استظهار قيم البطولة والشجاعة، فكان    

  .٢معنوياً للشاعر، يضاهي به عتاده احلريب. فمن خالئقه: اإلباء، والرشد، وثبات الرأي، واحلزم، والنصح 
يبدأ الكالم على األسلحة بالفعل (أعددت) وهو من األفعال النمطية اليت ظهرت يف التقاليد الشـعرية    

ذات الواجهـات املتعـددة   اجلاهلي لدرء أخطـار الفنـاء،   اجلاهلية مقترنةً بصور األسلحة اليت يعتدها 
  .٣واملختلفة

  :  ٤يقول أوس 
  وإِني امرؤ أَعددت للحربِ بعدما       رأَيت لَها ناباً من الشر أَعصال              

                                                             
 . ٩٢ـ ٨٢، ص ٣٥، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١
 .٨٣ـ ٨٢، ص ٦ـ ٣، ب ٣٥، ق املصدر نفسهـ  ٢
  .١٠٣، ص  الصورة الفنيةاخلطاب اإلبداعي اجلاهلي وـ عبد اإلله الصائغ،  ٣

نص لعبد قيس بن  ٣٨٦ص  ١١٧وعن ارتباط الفعل أعددت بصور اٍألسلحة ينظر: املفضل الضيب، املفضليات، ق 
نص أليب قيس بن األسلت   ٩ـ ٦، ب ٢٨٣. ص ٧٥(فأصبحت أعددت للنائبات) وق  ٥ـ ٤خفاف، ب 

( أعددت للحرب  ١٣٤ـ ١٣٣ص  ٦ـ ١ب   ٣٩(أعددت لألعداء موضونة) وعمرو بن معدي كرب، ديوانه، ق 
و(  ١٨٧( أعددت للحدثان سابغة ) وامرؤ القيس بن حجر ديوانه ص  ٨٠ص   ٤ـ ٣ـ ب  ١٦فضفاضة) و ق 

  أعددت للحرب وثابة ).
.أعددت: هيأت عدة، أعصل: أعوج، األصم: الرمح ٨٤-٨٣ص  ٨،٩، ٧، ب: ٣٥، ق ديوانهأوس بن حجر،  - ٤

لرمح الرديين: منسوب إىل ردينة بالتصغري وهي امرأة كانت تقوم الرماح وكان زوجها املصمت الذي ال جوف له، ا
مسهرأيضاً يقوم الرماح يقال لرماحه مسهرية، الكعب: العقدة، القسب: التمر اليابس نواه مر صلب، العراص: الشديد 

ز يف األرض، املُنصل: الذي جعل له نصل االضطراب، املُزجى: الذي جعل له زج وهي احلديدة يف أسفل الرمح تغر
 وهو السنان.
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زاصاً مربِ عوى القَسن              ـهاً كَـأَنَّ كُعوبينِيدر ـمالأَصصناً مج  

             بشزيزِ يصباحِ العكَم لَيهالــعالذُبـالَ املُفَت حشوهيصحٍ وفل              ه  
يتجسد الفناء يف صورة احلرب املفترسة، ذات األنياب الزرق املعوجة، وقد وجدنا أن هذه الصورة من    

  .١جلاهلي احلرب املدمرة الصور النمطية اليت عبرت عن رفض اإلنسان ا
وما " إن يبدأ النص ذا املفتاح األثري (أعددت) حىت تنثال األسلحة، بتارة، براقة، خالّبة، يف مناخ من    

  .٢الواقع والتشبيه، واالستعارة، والكناية، لكي تتدفق الصور احلركية" 
–ر، إذما رمـي بـه، تبـدو كعوبـه     ومن تلك األسلحة الرمح الصلب القوي، إنه رمح متني ال ينكس

  كأا نوى التمر اليابس، ولكنه على قساوته مرن مطواع، فهو يتحرك، ويهتز بيد حامله.   -لقساوا
تظهر يف صورة الرمح ثنائية الصالبة والليونة، ومبا أنّ الشاعر قد تبنى قيم القوة واحلزم مع قيم احلكمة     

  ن يكون رحمه مرناً جيمع الصفتني معاً.وسداد الرأي والنصح، فقد آثر أ
وحىت تكتمل  صورة الرمح يضيف الشاعر إليها عنصر اللون يف صورة حسية، بصرية، تتحول النـار      

فيها من فكرة اإلحراق إىل اإلضاءة (عليها كمصباح العزيز) فربيق نصل الرمح يشبه يف توهجه، ضـوء  
بخل على مصباحه بالفتائل، ليتوقد املصباح وترتفـع نـاره،   مصباح ملك، أشعله لعيد الفصح، وهو ال ي

  فتضيء ما حوهلا.  
إىل  ٣إنّ حتول النار إىل نور أخرج الصورة من الرؤية املأساوية املرتبطة باحلرب، وما فيها من قتل وخراب

  الرؤية اإلشراقية املرتبطة باحلياة وفرح األعياد والبشارة.
  ة النار والنور مع الثنائية الرئيسة يف النص ثنائية احلياة واملوت. وقد تشابكت يف هذه الصورة ثنائي

  :  ١ومن األسلحة اليت أعدها  الشاعر للحرب الدرع، يقول 

                                                             
  من هذا البحث.   ٥-٣ـ  ينظر ص  ١
 .١٠٣، ص اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي  والصورة الفنيةـ عبد اإلله الصائغ،  ٢
  ـ تظهر احلرب يف التقاليد الشعرية اجلاهلية ناراً  ضارية، إن أشعلت اهتاجت، وانبعثت قوية مدمرة، ينظر: ٣
  . ١٩ـ ١٨،  ص شعرهـ زهري بن أيب سلمى،      

وقد تظهر أيضاً ناراً حمرقة، حيرق يف حافاا  ١٨٤ص  ٣٣، ب٧٠، ق ديوانه ،ـ حسان بن ثابت األنصاري    
 .٣٧ـ ٣٦احلطب  اجلزل وقودها السيوف والرماح والفتيان الشجعان ينظر ـ زهري بن أيب سلمى ـ شعره ص 
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  وأَملَس صوليـاً كَنهيِ قَرارة                أَحس بِقاعٍ نفـح ريحٍ فَأَجفَـال           

رتا ندمسِ عالكَأَنَّ قُرونَ الشجمِ أَعزالن نفَت طَلقاً مقَد صادها          وفاع  
  تردد فيـه ضوؤها وشعاعها               فَأَحِسن وأَزيِن بِامـرِئٍ أَن تسربـال           

ذلك بني املالسة والنعومة، و الصالبة والقوة؛ وميكن أن نقرأ  ٢تكشف صورة الدرع عن ثنائية ضدية    
يف الصورة البالغية التشبيهية (وأملس كنهي قرارة)  إذ شبه الدرع بغدير حركت الريح مـاَءه فتمـوج   
وعال بريقه، مث ولّد من صورة ماء الغدير املتموج صورة أُخرى شكّلت ما ميكن أن يسمى مبعىن املعـىن،  

  ا استشعر حركة الريح أجفل.فقد صار الغدير كائناً مرهفاً، رقيق املشاعر واألحاسيس، فإذا م
زين أوس درعه ذه التموجات وأغناها باحلركة فبثّ فيها احلياة وأنسنها، وهو بذلك يتعـاىل علـى      

  فكرة الفناء والدمار اللصيقة بصورة احلرب.
ئيـة  إن ثنائية الصالبة واملالسة اليت ظهرت يف صورة الغدير تتشابك مع الثنائية الرئيسة يف الـنص، ثنا    

احلياة واملوت، فقد ظهرت يف التفاصيل الدقيقة لصورة الدرع املادية يف عزلة كاملة عن كـل أبعادهـا   
األخرى، فتقارا باملاء الذي يتغضن وجهه حني حتركه الريح، أعطى للصورة بعداً آخـر مشوليـاً هـو    

بني املاء مادة احلياة األوىل، يف طبيعتها الضدية العجيبة، فهي توحد بني آلة احلرب والقتل (نفي احلياة ) و
 ٣الصحراء بوجه خاص.  

                                                                                                                                                           
. األملس:الدرع الناعم املشدود، صولياً نسبة إىل صول، ٨٤، ص ١٢ـ ٩، ب ٣٥ق ، ديوانهـ أوس بن حجر، ١

 النهي: غدير املاء، األعزل هو أحد السماكني والثاين هو الرامح وهو من منازل القمر، به يرتل. 
يديولوجية ـ الثنائيات الضدية هي توارد األفكار يف النفس البشرية. واجتماع األمر وضده، له أصول مرتبطة باإل ٢

والفلسفة، وقد متّ سحبه على النقد األديب، فقد بين سلوك اإلنسان عليها، وهي قضية فلسفية ال تفهم مبعزل عن البىن 
، ص ٤١،الد ١"، عامل الفكر، العدد مصطلح الثنائيات الضديةالفلسفية املؤسسة للفكراإلنساين. ينظر: مسر الديوب، "

ثنائيات ضدية، وإن مل يظهر لفظها، كذلك تفهم أطرافها حني متنح أقصى دالالا. ينظر: . وميكن للصورة أن حتمل ١٢٠
 .  ٣٩، ص بنية اخلطاب الشعري اجلاهليحممد بلوحي، 

 .٦٤٩، ص الرؤى املقنعةـ  ينظَر: كمال أبو ديب،  ٣
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وحتيلنا صورة غدير املاء إىل ما تراكم يف التقاليد الشعرية اجلاهلية، ويف الذاكرة اجلمعية العربية مـن      

ارتباط بني حياض املاء، وحياض املوت، وهلذا األمر صلة باحلياة العربية يف العصر اجلاهلي، حيث الصراع 
  موارد املاء واملراعي. على
وقد محل كثري من الصور النمطية يف الشعر اجلاهلي فكرة ارتباط املاء باملوت، أبرزها قصة مصـرع      

احلُمر الوحشية عند الغدران من أبرزها. وجتسد مثل هذه األقاصيص جزع اإلنسان من املوت، واجلفاف، 
  ورغبته يف احلياة، واألمن، واخلصوبة.  

تين صورة الغدير بصور حسية أُخرى ؛ إذ تعكس الشمس أشعتها على صفحة مائه، فيحلو اجلو، مث تغ   
، وتصـبح أشـعة   ١ويطيب؛ فقد صادف ظهور الشمس بزوغ جنم السماك األعزل، فال ريح، وال برد 

الشمس هي السربال الذي لبسه الغدير، أو درع الشاعر اليت سيواجه ا وحـش احلـرب الضـاري ذا    
  ألنياب الزرق املعوجة.  ا

مل تعد الصورة الشعرية يف مثل هذه املواضع اكتشافاً لعالقات مشاة بني مكونني أو معطَيني فيزيـائيني،  
، صارت أشبه ٢أو جمردين، لقد صارت أكثر مشولية، وعمومية؛ صارت خلقاً للوحة حسية بصرية  كلّية 

سه على رغبات اإلنسان وأحالمه.بلحظة حلمية تعيد إنتاج الواقع وتؤس  
لقد غابت من صورة الغدير أصوات اخلوف والفزع، وأهاويل احلرب، فصار السالح احلـريب أشـبه      

  بلوحة فنية أو أداة من أدوات الزينة اليت منّقها اإلنسان، وزينها، وزخرفها.
  :  ٣وميكن أن نقرأ يف صورة  السيف أمراً مشااً، يقول أوس

ـَال                       وأَبيض هندياً كَأَنَّ غراره            تأللؤ برقٍ يف حبِي تكَلّ
  إذا سلَّ من جفنٍ تأَكَّلَ أَثره         على مثلِ مصحاة اللُجنيِ تأَكُّال

  أَسهـالكَأَنَّ مدب النملِ يتبِع الرىب         ومدرج ذَر خاف برداً فَ
                                                             

  ، (عزل).لسان العربـ ابن منظور،  ١
 .٦٥٨، ص الرؤى املقنعةـ كمال أبو ديب،  ٢
. الغرار:حد السيف،احليب: ما حبا من السحاب أي ارتفع وأشرف، ٨٥ـ ٨٤، ص ١٦ـ ١٣، ب ٣٥، ق ديوانهـ  ٣

 تأكّل: توهج واشتد، وأثر السيف: جوهره، املسحاة: إناء من فضة وهو القدح، املدب: املوضع الذي يدب فيه.
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  والبياض يف هذا السياق صفة للسيف الالمع الرباق القاطع، وتكترت هذه الكلمة الكثري ،جعل سيفه أبيض

من الدالالت، أبرزها داللتها على اجلالء، واإلشراق، والتجدد؛ إذ يشبه حد السـيف بـربق تـألأل يف    
احليب املشبع بالضوء يبشر ببشارة قادمة، سحاب حيب، وهذه الصورة حتمل داللة إشراقية؛ ألن السحاب 

  ومبطر وشيك اهلطول.
لقد أعطى أوس سيفه نبض احلياة والعطاء، مث أغىن صورة السيف بصور أخرى جتسد احلياة، فشبه متنـه   

الصقيل، واخلطوط اليت تظهر عليه، مبدب النمل يف حركة ذهابه، و إيابه؛ فـبعض النمـل صـاعد إىل    
  وبعضه اآلخر هابط يلتمس دفء األودية، حيتمي فيها من الربد. الروايب، 

ولو إىل حني  -كانت حلظة حلمية، أبعدتنا  -أيضاً  -صورة موارة باحلياة، أغنت املشهد باحلركة، وهنا 
  عن صور القتل والدمار.  -
ـ    اهلي الـذي ذاق  لقد صارت الصورة احلسية لوحة فنية، جسدت حلم الشاعر، بل حلم اإلنسان اجل

  مرارة احلروب، وشظف العيش، حبياة آمنة هانئة. 
  :١ومن األسلحة اليت أعدها للحرب أيضاً القوس، يقول

  ومبضوعةً من رأسِ فَرعٍ شظيةً      بِطَود تراه بِالسحابِ مجلَّال
                      لع       هتونكأَنَّ م فْوانلى ظَهرِ صالعزناملُت قزلهنٍ يبِد لن  

جعل قوسه مقطوعةً من فرعِ شجرة شاخمة، يف أعلى جبلٍ شاهق جملّل بالسحاب، وجعلـها مطلبـاً    
صعباً؛ الطريق إليه شاق وعسري، فقد نبتت شجرا على حجرٍ صلد، يرتلق من يريد اعتالَءه، أو الرتول 

    إليه، وكأنه سقي مرة بعد مرة بدهن.
ويسهب أوس يف سرد قصة قوسه، مذ كانت غصناً طرياً يف أعايل األشجار، حـىت صـارت بيـد      

تظهر اجلهد يف محاية القوس، ورعايتها، حىت تصبح مجيلة يـة،   ،صانعها، ويلون قصته بأطياف نفسية
  متتع الناظر إليها، ومن رعاها ومحاها.

    هفسن مشجبِها راعٍ ي طيفال      يأَمتم فَهئَ فيها طَركلي٢ل  

                                                             
 عة، الشظية: الشقة والفلقة.. مبضوعة: مقطو٨٦ـ ٨٥، ص ١٨ـ ١٧ب  ٣٥، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١
 . يكلىء: يطيل النظر والتأمل، والكالئ: احلافظ.٨٦، ص نفس املصدرـ   ٢



 ٣١                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
أظهرت األفعال املضارعة (يطيف، جيشم، ليكلئ) يف تتابعها يف الزمن، عنصر السرد، فكلُّ فعـل      

منها يصور حالةً من حاالت النفس البشرية اليت تبذل اجلهد بالعمل، للتغلب على الطبيعـة. فالفعـل   
اليت ترتبط معانيها باالستدارة حول الشيء، واإلحاطـة بـه،    ١ة وهو من األفعال النمطي -(يطيف) 

تزامن مع جتشم العناء، واملشقة، ومقاومة إغراء النفس، وتزامن أيضاً مع املتعـة،   - ٢والدوران حوله 
  والتأمل، والبهجة.  

 أنسنة الطبيعـة،  وحتيلنا هذه األفعال أيضاً إىل ثنائية الطبيعة واحلضارة، إذ تشري إىل اجلهد البشري يف  
وتطويعها، وهذه الثنائية تتصل بالثنائية الرئيسة يف النص ثنائية احلياة واملوت، فالقوس إحـدى أدوات  
احلرب والصيد، فهي تقتل الكائنات البشرية واحليوانية، ولكن الوعي اجلمايلّ الشعري تعاىل على فكرة 

  احلرب بتجميل أدواا.
مزيداً من عناصر القص، فتتعدد الشخوص فيها، فمن شخصية الرجل الراعي الـذي   ويوفّر أوس لقصته    

يطيف ا، وحيميها، وميتع نظره ا، إىل شخصية الرجل اخلبري باجلبال الوعرة، واملسالك الصعبة. ويكـون  
 القوس من اختياره على رجل من ميدعان، فيسأله عن خبري باجلبال واألشجار يستطيع أن يقتطع له قضيب

  :  ٣شجرا، ويكشف احلوار عن تساؤل مفعم باحلرية، والرغبة، واخلوف من ضياع هذه الغنيمة، يقول
  قَرونته بِاليأسِ منهـا فَعجال     فَالقى امرأً من ميدعانَ وأَمسحت        

                                                             
ـ ارتبط الطواف بالتقديس و العبادة، وارتبط بتجليات اخلصوبة و رموزها وقد ظهر يف الشعر اجلاهلي بتشكيالت كثرية  ١

  نشري إىل بعضها:
  .٥٨ديوانه حول أشجار خنيل مثمرة يقول: أظهر امرؤ القيس فعل طواف مجاعي  -

  أطافت به جيالن عند قطاعه             تردد فيه العني حىت حتيرا 
، ٤١٧، ص ٨٠: ق ديوانهوختيل األعشى مارداً من اجلن يطيف بالدرة، وهي رمز من رموز البكارة واخلصوبة.      -

  يقول:  
  يقة مستعد دوا ترقا         ومارد من غواة اجلن حيرسها            ذو ن

 ليس له غفلة عنها يطيف ا              خيشى عليها سرى السارين والسرقا
  ، ( طوف ).لسان العربـ ابن منظور،  ٢
. ميدعان: حي من اليمن من أزد السراة، غنم: غنيمة،  ٨٦، ص٢٢-٢١-٢٠، ب٣٥،ق:ديوانهأوس بن حجر،  - ٣

 والعناء، التبكّل: التغنم. يقصر معمال: يقل العمل
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ـِـراً                   يدلُّ  بخنَّ مذكُرل ته الفَقالَ لَـهعمم رقصيمٍ ولى غُنع  

          ةن بِضاعها مترريِ ما أَبصلى خكُّال    عبيعاً بِها أَو تسٍ بملتمل  
مث يدخل قصة القوس بعض عناصر اإلثارة والتشويق، ويصف درب األهوال إليها، فهي فوق جبل شامخ   

، فدوا فُرجة مهولة بني جبلَني شاهقَني، تفصـلهما أوديـة   الذروة، ال ميكن الوصول إليه إالّ بشق األنفس
  :١ومهاوٍ خميفة

ـِلَّ وتعمال     فُويق جبيلٍ شامخِ الرأسِ لَم تكُن                             لتبلُغه حتى تك
  سي كُلِّ نِيقَنيِ مهبِالفَأَبصر أَهلاباً من الطَـود دونها                  ترى بني رأ        

ولكن الصعاب، واألهوال، ووعورة التضاريس مل حتُلْ دون الوصول إليها، أو اليأس منها، فقد حـزم   
  :٢الساعي إليها أمره وعقد عزمه

  فَأَشرطَ فيها نفسه وهو معصم           وأَلقى بِأَسبابٍ لَه وتوكَّال
التغلب على وعورة املكان يف شخصية الساعي إىل القوس، الذي أكلـت   ويتضح اجلهد البشري يف  

أظفاره الصخور، ولكنه ال يتراجع، بل يتابع سعيه من مكان صعبٍ إىل آخر أصـعب، واملرقـى إىل   
غصن القوس بعيد وشاق، وقد أنساه هدفه، ومسعاه، الصعاب واملشاق واألهوال؛ فلو زلت قدمه من 

إليه لتقطع إرباً إرباً، ولكن العزمية واجلهد كانا أقوى من اخلوف، فلم يلتفت ليوجه املكان الذي صار 
اللوم إىل قوسه اليت دفعته بإغرائها إىل أعلى املراقي، أو يلوم نفسه املغامرة واملخاطرة، وحتتدم املشـاعر  

  :٣يف داخله من خوف إىل رجاء فأمل، فرغبة يف االنتصار
قَد أَكَلَت أَظفارالوصورقى تطـولُ م لَيهعايا عكُلَّما         ت خرالص ه  

  فَمـا زالَ حتى نالَها وهو معصم           على موطـنٍ لَو زلَّ عنه تفَصال  
  فَأَقبلَ ال يرجو الَّيت صعدت بِه           وال نفسه إِلّا رجـاًء مؤمـال                

                                                             
. اإلهلاب: الفرجة أو اهلواء يكون بني اجلبلني،النيق: املُشرف من اجلبل، ٨٧، ص ٢٤ـ ٢٣ب  املصدر نفسه،ـ ١

  املَهبل: املهوى واملهلك.
 . أشرط نفسه يف األمر خاطر ا، املُعصم: املتعلق باحلبل.٨٧، ص ٢٥ـ ب  ٣٥، ق املصدر نفسهـ  ٢
 . معصم: مشفق، تفصل: تقطّع.٨٨ـ ٨٧، ص ٢٨ـ ٢٧ـ ٢٦ـ ب  ٣٥، ق فسهاملصدر نـ  ٣
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وبعد احلصول على القوس وتصنيعها، تبدأ رحلة جديدة إلعدادها؛ إذ عليه أن ميظّعها؛ أي يسـقيها    

من ماء حلائها، فيترك اللحاء عليها، وال يقشرها كي ال جتف وتيبس، مث ينحي عليها مصقله برياً، وهو 
  :١يف كل ذلك يعاملها برفق خشية أن تتلف

                       الفَلَمذبتحـاِء لها مـاَء اللظِّعمل             يزالكَربِ لَم ي كن ذَلجا ما ن  
  فَأَحنى علَيها ذات حد دعـا لَهـا            رفيقاً بِأَخـذ بِاملَداوِسِ صيقَال                       

  ـه سفى البهمى إِذا ما تفَتالا                   شبيـعلى فَخذَيه من براية عوده
وتظهر القوس يف آخر املشهد بلوا األصفر اجلميل، وهو أحد األلوان احلارة اليت تبعث يف الـنفس     

ـ   طاقة احلياة، ويدقّق الشاعر يف عرض مواصفاا، فيحرص على أن يوفّر هلا صفة االعتدال، ي فـال ه
  تـرك، وال تصـلح أن تعطّل دورها فتتخـذ  قصرية فتنفلت من حاملها،  وال هي طويلة طوالً زائداً ي

  :٢قوساً
  فَجردها صفراَء ال الطولُ عابها             وال قصر أَزرى بِها فَتعطَّال                        

ء، فإذا ما رمي ا تصوت، أو تصـمت، وترسـل   مث تبدو القوس، وقد متّ صنعها، كاملةً جيدة األدا 
  سهام املوت خلسةً، فال يشعر ا أحد. 

من فـروع   -أيضاً  -و يتكلم الشاعر على سهامه، وهي من أسلحة احلرب أيضاً، فيجعلها مقطوعةً 
نة اليت نادرة، وغريبة من األشجار، وقد حتذّق الصانع يف صناعتها، وتأنق، فركّب عليها النصال املسنو

  :٣يعلو بريقها، ويتوهج، وكأنه مجر الغضا، هبت عليه رياح الصبا، فتطاير شرره 
  تنطَّع فيها صانِع وتنبال   وحشو جفريٍ من فُروعٍ غَرائبٍ                           
  يف يومِ ريحٍ تزيال تخيرنَ أَنضاًء وركِّبـن أَنصالً               كَجمرِ الغضا       

                                                             
.ميظعها: يشرا، اللحاء: قشر العود. الرفيق: احلاذق، ٨٨، ص ٣١-٣٠-٢٩، ب ٣٥، ق: املصدر نفسهـ  ١

 املداوس: املصاقل واحدها مدوس وهو الذي يصقل به، السفى: شوك البهمى واحدته سفاة.
 .٨٨، ص ٣٢، ب ٣٥، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ٢
.اجلفري: الكنانة وحشوها السهام، الغرب نوع من ٩٠ـ ٨٩، ص ٣٨ـ ٣٧ـ ب ٣٥، ق. املصدر نفسهـ  ٣

الشجر تصنع منه السهام. تنطع الصانع: حتذق يف صناعته وتأنق. وكذلك تنبل، األنضاء: مجع نضي وهو السهم الذي 
 مل يرب بعد، تزيال: تطاير.
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ويبذل الصانع خربته، وثقافته يف تصنيع السهام، فيكسوها ريشاً متناسقاً يالئم بعضه بعضاً، ليناً، حسن 
املنظر، لونه أطحل؛ بني البياض والسواد، مث يسهب يف إظهاره قدرة سهامه، فهي تصـوت، ويسـمع   

  :١صوا حىت يف اليوم املطري 
  يف الصنعِ منهِن فَهمه        فَلَم يبـق إِلّا أَن تسن وتصقَالفَلَما قَضى  

  كَساهن من ريشٍ يمان ظَـواهراً           سخامـاً لُؤاماً لَين املَس أَطحـال
  يخرنَ إِذا أُنفزنَ يف ساقـط الندى         وإِن كانَ يوماً ذا أَهاضيب مخضال      

  خـوار املَطافيلِ املُلَمعة الشوى            وأَطالئها صادفن عرنانَ مبقال  
جتلّت يف صورة السهام ثنائية احلياة واملوت، فإنْ كانت السهام لينة طرية حسنة املنظر، مزينة بأمجل    

 ،ا سهام قاتلة، إذ تنفذ يف أجساد البقر الوحشيغار اللوايت تلتمع الريش وأطراه، فإذوات األطفال الص
أطرافها من خصوبة املرعى ووفرته، وتفرقها عن صغارها الراعيات معها يف وادي عرنان الوسـيع، ذي  

  األرض املنخفضة املعروفة بكثرة وحوشها وغزارة نبتها. 
يت حتـاول أن  إنّ مثل هذه الصور الشعرية " تشكيالت ذات ماهية مجالية بذاا من حيث الرؤية ال    

  .٢تقوض ماهية احلرب وقبحها بأن تعيد تأسيس الوجود اإلنساين احملارب " 
وتنغلق وحدة السالح ببيتني، فيهما عودةٌ إىل اجلملة املفتاح (أعددت ) اليت بدأ ا حديث الشـاعر عـن   

  :٣سالحه
  وأَعجال فَذاك عتادي يف احلُروبِ إِذا التظَت       وأَردف بأس من حروبٍ

ـَه نِلته                وإِن تلقَين اَألعداُء ال أُلق أَعزال                 وذَلك مـن جمعـي وبِالل

                                                             
.السخام من الريش: اللني احلسن، والريش اللؤام هو ما يالئم ٩٠، ص ٤٢-٤١-٤٠ـ٣٩، ب ٣٥ ، قاملصدر نفسهـ  ١

بعضه بعضاً وهو ما كان بطن القذة منه يلي ظهر األخرى وهو أجود ما يكون. والطحلة: لون بني الغربة والبياض والسواد، 
يف الندى فكيف يف اجلفاف، أهاضيب مجع  خيرن: يسمع هلن صوت إذا أديرت على الظفر وحركت باألصابع، وإذا صوتت

أهضوبة: الرابية، واملطرة العظيمة القطر، املطافيل: ذوات األطفال، الشوى: األطراف، عرنان: واد واسع يف األرض منخفض 
  يوصف بكثرة الوحش، مبقل: طلعت فيه البقلة.

 .٣٧٩، ص مجاليات الشعر العريبـ هالل اجلهاد،  ٢
 .٩٠، ص ٤٤ـ ٤٣، ب ٣٥، ق هديوانـ أوس بن حجر،  ٣



 ٣٥                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
حيمل البيتان جممل موقف الشاعر املضمر من األسلحة، إا لدرء األخطار، فهي عتاده يف احلروب،    

نعمة من اهللا أعطاها إلنسانَ،  -كما يراه أوس-إنّ السالح إذا التهبت نارها، وحلّت الشدائد بالناس. 
  ليدافع عن نفسه، فاألعزل ضعيف، ال حولَ له وال قوة.

لقد أظهرت وحدة السالح يف هذه القصيدة ثنائيات ضدية، كان أبرزها ثنائيـة احليـاة واملـوت،      
لشعرية ميكن أن حتمل ثنائيات ضدية والضعف والقوة. وقد تبني لنا من قراءة هذه الثنائيات أنّ الصور ا

  مل يظهر لفظها، وقد كشفت تلك الصور عن رؤية الشاعر لألسلحة، وللحرب، واالقتتال.
  وسنحاول استكمال الصورة وجالءها من خالل دراسة القصيدة السابعة والثالثني من الديوان 

  :١ ثانياً: دراسة القصيدة السابعة والثالثني
وعشرون بيتاً، خص الشاعر وحدة السالح بستةَ عشر بيتـاً منـها، أوردهـا يف     يف القصيدة تسعةٌ   

، فهي تلتقي يف ذلـك  ٢معرض كالمه على ذاته، وفخره بقدرته على اخلروج من املآزق  و الصعاب 
  القصيدةَ اخلامسةَ والثالثني اليت سبقت دراستها.  

  :  ٣يقول فيه تبدأ الوحدة ببيت شكل عتبة الدخول إىل صور األسلحة،
     هإِن دواعأَمراً ذا س رتيخلُ    تأَمجو شادلرأَدىن لو فأَع  

لقد حتصن بقيم إجيابية يواجه ا الصعاب، من هذه القيم؛ القدرة والقوة، والعفاف والرشاد، وحسن  
  التخلص. 

أنه كان مفتاح الدخول إىل الكالم ويقترب الفعل (ختريت) يف داللته من الفعل (أعددت) الذي وجدنا 
على عتاد الشاعر املعنوي واحلريب. ومن قراءة شعر السالح جند أنه قد "تغيب لفظة ( أعددت ) وتبقى 

  .  ٤داللتها، وهذا الغياب ال يلغي حضورها يف املخيلة، وهيمنتها على أسباب تداعي صور األسلحة"
  :  ١املزينة الذي صنعه ابن مجدع مث يبدأ الشاعر باستعراض سيفه ذي اخلطوط 

                                                             
  .٩٤، ص ٣٧، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١
 .٩٥ـ ٩٤، ص ١٠-٩-٥،ب٣٧، ق املصدر نفسهـ  ٢
 . ذو سواعد: ذو وجوه وخمارج.٩٥، ص ١١، ب ٣٧، ق املصدر نفسهـ  ٣
  .١٠٣، ص اخلطاب اإلبداعي: الصورة الفنيةـ عبد اإلله الصائغ،  ٤



 ٣٦ مصطفى حداد.................    صورة السالح يف ديوان أوس بن حجر

 
ـَلُـق ذريـلَـه رون   وذا شطُبات قَده ابن مجـدعٍ                           ه يتأَكّ
           هأَثراً كَأَن القَني نهم جأَخرسهِلُ      وم هورى وس باً سودد بدم  

رونق يتألأل، ويربق ويلمع، ويتوهج، وقد عبرت اجلملة اخلربية ( له رونق) عن هلذا السيف صفاء، و   
ثبات الصفات يف السيف، وكأا صارت جزءاً من متنه، وأظهرت مجلة الصفة (ذريه يتأكّـل) معـىن   

  املعىن، فبدا السيف لتوهجه، وكأن بعضه يأكل بعضه اآلخر. 
واحلضارة اليت كنا وجدناها يف القصيدة اخلامسة والـثالثني، يف   تظهر يف صورة السيف ثنائية الطبيعة  

صورة القوس، فإن كان القواس، أو صانع القسي، هو الذي حول غصن شجرة القـوس، و أنسـنها،   
وذلّلها، فإن احلداد ابن  مجدع هو الذي أبدع يف تصنيع السيف، وصقله، فأظهر ثقافته، بـل ثقافـة   

واهر واحللي، والنقوش، ليغدو براقاً ياً يف منظره، وقد تناهت اخلطوط والنقـوش  عصره، بترصيعه باجل
على متنه بالدقّة حىت صارت تشبه األثر الذي تتركه أسراب اجلراد، وقد سرت على األرض، حيـث  
تزحف من سفوح التالل إىل السهول، وهذه الصورة شبيهة بصورة النمل اليت وجدناها يف القصـيدة  

، وتظهر يف صورة السيف أيضاً ثنائية احلياة واملوت فالسيف أداة حـرب جتتـثّ   ٢والثالثني  اخلامسة
احلياة، ولكنها أيضاً تدافع عنها وحتميها، وقد صار السيف يف هذه القصيدة صـورة عـن الطبيعـة    

سهول تعطـي  حبيويتها، وحركة الكائنات فيها؛ فحركة اجلراد ليالً واحنداره من التالل واهلضاب إىل ال
إحياء باحليوية والنشاط، ولكنها تشكل أيضاً إحياًء باملوت، ألنّ اجلراد حيول الطبيعة اخلضراَء إىل أرض 

  يباب.
إنّ صورة اجلراد حتمل داللةً ضدية، فحركة اجلراد وسعيه، حياة وموت؛ حياة للجراد، وموت للطبيعة  

سيف الذي يتآكل ذريه، فإن كان الربيق يف السـيف  اخلضراء، لذلك فهي قريبة يف داللتها من داللة ال

                                                                                                                                                           
. الشطبات مجع شطبة: وهي الطريقة من طرائق السيف، ٩٥، ص ١٣-١٢، ب ٣٧، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١

قده: قطعه وصنعه، ابن جمدع قني مشهور بصنع السيوف، الرونق: ماء السيف وصفاؤه وحسنه، الذري: التأللؤ 
 واللمعان، يتأكل: يربق ويلمع بشدة، الدبا: اجلراد، ومدبه: طريق زحفه.

  .٨٥، ص ١٥، ب ٣٥، ق ديوانهأوس بن حجر،  - ٢



 ٣٧                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وجهاً من أوجه احلياة، ألنه حتول بالنار من فكرة اإلحراق إىل النور واإلضاءة، فإنه أيضاً وجـه مـن   

  أوجه املوت ؛ ألنّ السيف  امللتمع املصقول هو السيف  البتار، القادر على قتل احلياة.
  :١وس الدرع الواسعة يقول ومن األسلحة اليت اختارها أ 

                            ةيلَمس ثْلَةن غْفيضاَء زبلُ      ورساَألناملِ م فَـوق ففرلَها ر  
                                   هكَأَن ـيكاهلال نيـهرأَشبلُ     ولسس الريح تنِهت يف مرج غَدير  

رعه، لينة ( زعف ) واسعة، مستفيضة ( نثلة) قدمية من عهد سليمان بـن داوود (سـلمية)،   صور د  
  وهي طويلة سابغة، تفضل من البسها حىت تقع على األنامل (هلا رفرف فوق األنامل مرسل).

إشراق، واالتسـاع محايـة جلسـد     -كما سبق ذكره–وهذه الصفات وثيقة الصلة باحلياة، فالبياض 
  ، وماُء الغدير يتموج حني ب عليه الريح فيشبه السلسلة يف حركته.املقاتل

وحتمل صورة الدرع ثنائية الطبيعة واحلضارة، إذ يظهر اجلهد البشري والثقافة اإلنسانية فيها، فقد أالن  
احلداد حديدها، وطوعه، وصقله، وجعله براقاً، خيدع األبصار، فتبدو الـدرع كأـا غـدير مـاء،     

  انعكست عليه أشعة  الشمس، وهبت عليه الريح فتموج.
  :٢ومن األسلحة اليت اختارها الشاعر أيضاً الرمح اللين املطواع     

                               لّي طَريقَهخعي مارِنٌ لَدنٌ يلُ  مجنم ينانٌ كَنِرباسِ النِهامس  
ـَذُّه         يداك إِذا ما هـز بِالكَف يعِسلُتقاك بِكَع                           ـبٍ واحد وتل

تظهر ثنائية الصالبة والليونة يف صورة الرمح، فهو على متانته، وقساوته ال يتعب حامله، بل تلذُّ يد من 
  حيمله بليونته، وطراوته، فال يزعجها أو يضايقها.

                                                             
. بيضاء: وهي الدرع اليت مل يعلها الصدأ، الزعف: الدرع اللينة، ٩٦، ص ١٥ـ ١٤ب  ٣٧، ق املصدر نفسهـ   ١

النثلة: الواسعة املستفيضة، سلمية: نسبة إىل سليمان بن داود، أشربه: أعطاه إياه، اهلالكي: احلداد أو الصيقل، سلسل 
 صفة للغدير.

.مارن يعين رحماً ليناً، النرباس: السراج، النهامي: النجار، ٩٦، ص ١٧ـ ١٦ب   ٣٧، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ٢
  منجل: واسع اجلراح، تقاك: اتقاك، وتلذه يداك: أي ال يثقلهما محله، يعسل: يضطرب ويهتز.



 ٣٨ مصطفى حداد.................    صورة السالح يف ديوان أوس بن حجر

 
لشاعر يف احلديث عنها، فتكلّم على قوة صوا الذي يشبه القوس، وقد فصل ا -أيضاً–ومن األسلحة 

صوت الرعد، وتكلّم على النبت الذي صنِعت منه، فهي من شجر النبع الذي نبت  -عندما يرمى ا -
  :١يف أعايل اجلبال، يف غيلٍ من أشجار النبع، واحلثْيل، والبان، والظيان، والرنق، والشوحط 

  وصفراَء من نبعٍ كَأَنَّ نذيرها        إِذا لَم تخفِّضه عنِ الوحشِ أَفكَلُ                       
ـَلُ                          تعلَّمها يف غيلها وهي حظوةٌ       بِواد بِه نبـع طـوالٌ وحثيـ
ـَف أَثيثٌ ناعم متغيـلُ      وبانٌ وظَيانٌ ورنـف وشوحطٌ                            أَلـ

 –بعد اقتطاعه من شـجرة النبـع    -مث تكلم على صنعها، وفصل القول يف ذلك، فقد كان قضيبها   
رطباً، طرياً، فترك حىت جيف برهةً من الدهر، ففي النهار كان الصانع يرتله من أعلى العريش حـىت ال  

  ويف الليل كان يرفعه أعلى العريش.   تصيبه أشعة الشمس فيجف وينكسر،
ويسهب الشاعر يف سرد قصة تصنيع القوس، ويبدو اجلهد البشري يف أمجل صوره؛ إذ جند صـانع      

القوس يراقبها ويتفقّد مرونتها ليلَ ار، ويمضي حوالن كامالن، من  دون أن ميلّ أو تفتر مهّته، وكان 
حىت ال يبدو قلبها عارياً، مكشوفاً، فيتشقف، وحىت تصـبح   حريصاً على أن يبقي بعض قشرها عليها،

  أكثر صالبةً،         
  :٢و يصبح قشرها الرقيق كقشر البيضة الرقيق حيميه قشرها الغليظ 

  فَمظَّعها حولَيـنِ ماَء لحائها            تعاىل علـى ظَهرِ العريشِ وترتَلُ                
  بِاللَيط لَّكـلُ فَمن عم القَيض هيضٍ كَنرقىء بشرِها       كَغق حتالَّذي ت  

                                                             
. النبع: شجر مرن تؤخذ منه القسي، نذيرها: صوا، ٩٧ـ ٩٦، ص ٢٠ـ ١٩ـ ١٨، ٣٧، ق املصدر نفسهـ  ١

الرعدة احلظوة: القضيب الصغري ينبت يف أصل الشجرة، والغيل: الشجر امللتف، النبع واحلثيل من اشجار  األفكل:
 اجلبال، وكذلك البان والظيان والرنف والشوحط، األثيث: الكثيف املتشابك، وكذلك املتغيل.

يش: البيت ترفع عليه . مظعت القوس: إذا سقيتها ماء حلائها، العر٩٧، ص ٢٢ـ٢١، ب ٣٧، ق املصدر نفسهـ  ٢
بالليل وترتل بالنهار لئال تصيبها الشمس فتتفطر. ملك: شدد، الليط: القشر، القيض: قشر البيضة الغليظ، الغرقىء: 

 القشر الرقيق.



 ٣٩                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وينقلنا السرد إىل بعض املشاعر النفسية اليت تنتاب الفنان بعد أن أكمل إبداعه، وصار عاشـقاً لـه،     

يزعجه أن ينظر أحد إىل صنعه بازدراء، أو يغمضه حقّه، فيشكك يف مهارته، أو أمانته، كـأن يقـول   
  :١املشكّكني: إنّ القوس اليت صنعها كانت من شجر نبعٍ معطّل غري صاحلٍ لصنع القسي بعض

  وأَزعجه أَن قيلَ شتانَ ما ترى       إِلَيك وعود من سراٍء معطَّلُ                           
ا، فيدفع لصـانعها  ويبذل الشاعر للحصول على هذه القوس كلّ مثني، وهو اخلبري باألسلحة وجود  

  :٢ثالثة أكسية خمططة من أفخر أنواع الثياب وزِقّاً أدكن، مملوءاً بعسل النحل 
  ثَالثَةُ أَبراد جِياد وجرجةٌ          وأَدكَن من أَريِ الدبورِ معسلُ                           

ناية، والتصنيع، والتزيني، تكشف جهد اإلنسان يف إنّ قصة احلصول على القوس، وتعهدها بالرعاية، والع  
الذي ظهر  -أنسنة الطبيعة، والتغلّب على صعاا بالعمل، والثقافة. وميكن أن نعد منط احلصول على القوس 

، أو الرموز الكلّيـة املترسـخة يف الوجـدان    ٣أحد األمناط األصلية  -يف كلتا القصيدتني وكأنه نص واحد
 ٤البشري .  

وميكن أن جند أمناطاً أخرى لرحلة السعي يف الشعر اجلاهلي وذلك يف قصة جين العسل من أعـايل     
اجلبال، وقصة استخراج الدرة من أعماق احمليط، أو رحلة السعي للوصـول إىل اخلمـر يف قُراهـا،    

إليـه شـاقاً،   وأسواقها. ففي كلّ هذه األقاصيص يكون املنال سامياً، رفيع الشأن، ويكون املسـعى  
وعسرياً، وحمفوفاً باألخطار؛ وكأن اإلنسان وهو يصور مسعاه إىل مطلبه يبين جهده وقدرتـه علـى   

  جتاوز صعاب احلياة، حىت يؤسس حياته كما يريد، ويرغب.  

                                                             
 . السراء: النبع، معطل: غري صاحل. ٩٧، ص ٢٣، ب ٣٧، ق املصدر نفسهـ  ١
ة: خريطة من األدم كاخلرج، األدكن: يريد زقاً أدكن، . اجلرج٩٨، ص ٢٤، ب ٣٧، ق املصدر السابق نفسهـ  ٢

  األري: العسل. الدبور: مجع دبر وهو النحل.
ـ األمناط األصلية،  وتعين: احلوافز األصلية والفطرية يف ختيل الناس كافةً، كيفما كانت انتماءام اتمعية. ينظر:  ٣

  .٢٢٢سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية، ص 
أبرز الرموز الكلية: رموز الطعام والشراب، والسعي أو الرحلة من أجل شيء ما  والضوء والظلمة واإلشباع ـ "من  ٤

  .١٤٩اجلنسي" ينظر: نور ثروب فراي، تشريح النقد، ص 



 ٤٠ مصطفى حداد.................    صورة السالح يف ديوان أوس بن حجر

 
ومن هذا االستنتاج ميكن القول: إنّ قصة احلصول على القوس أو على األسلحة تضمر يف بنيتـها      

ت اإلنسان العريب اجلاهلي يف محاية وجوده، وجتاوز األخطار، فلم يكن الوعي الشـعري  العميقة رغبا
العريب يف العصر اجلاهلي يرى األسلحة أدوات للقتل والتدمري، وإمنا حلفظ احلياة ومحايتها من اجلـاحنني  

  غري األسوياء الذين يضمرون الشر، ويسعون إليه. 
وعي يف البيتني األخريين اللذَين جاءا يف خامتة كالمه علـى األسـلحة،   وقد عبر أوس بن حجر عن هذا ال

  :١فقال
  وذاك سالحي قَد رضيت كَمالَه       فَيصدف عني ذو اجلُناحِ املُعبلُ

                  رسي هـوو ميِـهيف ر هفقُريل             ري لَـهدياً يخات إِلَيه بدلُي  
  اخلامتة:

بدا العتاد احلريب يف شعر أوس بن حجر، وكأنه معرض فني إلظهار املهارة الفنية والزينة؛ فقد علتـه    
النقوش والتصاوير، فكان صورةً حية للطبيعة جبماهلا، ورونقهـا، وحركتـها، ومطرهـا، وبردهـا،     

اجلراد تتحـرك مسـرعةً إىل    وسهوهلا، وروابيها. شاهدنا فيه أسراب النمل صاعدة، هابطة، وأسراب
  الوديان اخلضر، واستمعنا إىل صوت الريح فيه، وهي تداعب بِرقّة مياه الغدران.  

لقد نزع أوس اجلانب الوحشي من الطبيعة، فالقساوة صارت ليونةً، ولدونـةً ومرونـةً، ومل يعـد       
  و يضايقها بصالبته.السالح خشناً فظاً، قاسياً، إذ صارت اليد تلذُّ بلمسه، فال يزعجها، أ

وهو يف ما قدمه من تصوير رائع لألسلحة احلربية، كان يتعاىل على احلرب الشيطانية على "أم الردين" 
أو "أم قشعم" اليت تغتال الرجال الذين وقعوا يف شراكها، وحتصرهم يف ضيق من العـيش، وضـنك،   

ت فحيحها، وهليبها مباء الغـدران، وأشـعة   وكذلك كان يتعاىل بفنه الشعري على نار احلرب، ويسك
  الشمس الذهبية الدافئة. 

                                                             
. صدف عنه صدفاً وصدوفاً: أعرض ومال، اجلُناح بالضم ٩٨ص  ٢٧ـ ٢٦، ب ٣٧، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١

تح أراد العضد، واملعبل الذي معه معابل محع معبلة: نصل طويل وعريض.اجلُناح:   امليل، ذو اجلناح: أراد امليل، وبالف
  كناية عن الشخص غري السوي، اخلايت: اخلاتل، يدري: يتسلل، ليفقره: ليوهي فقاره.
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إنه ذا الوعي اجلمايل كان يعبر عن ثقافته، وثقافة معاصريه، وسابقيهم، ممن لوعتهم احلروب، وذاقوا 

  مرارا وجترعوا ما ختلّفه من أسى، ودمار، ولوعة، وقطع ألواصر احملبة. 
شعر أوس أشبه بلحظة حلمية، أو حبلم من أحالم اليقظة، استراحت من  لقد كانت صورة السالح يف

  خالله النفس وهدأت، ولو إىل حني.  
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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ خريف، عشر اخلامس مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

 يف مرآة النقد التعبري الصويف ومشكلته
  وفيق سليطني الدكتور

  امللخص 
يعد كتاب د. عبد الكرمي اليايف " التعبري الصويف ومشكلته " عالمة متقدمة يف سياق الدراسات 

ليت عنيت بدراسة التعبري الصويف وحبث خصائصه الذاتية؛ إذْ يعود تاريخ نشر العمل املذكور اجلامعية ا
)، عندما كان جزءاً خاصاً من كتاب اليايف املوسوم بـ " دراسات فنية يف األدب ١٩٦٣إىل سنة (
  العريب ".

ستخالص، وهو ـ إذ يتناول هذا البحث عمل اليايف املشار إليه بالتعريف، واملناقشة، والنقد، واال
يوجه إىل تعرف قيمة الكتاب ـ يكشف، يف اآلن ذاته، عن حمددات الطابع التعليمي الذي وسم 
التناول، وقيده يف إطار استراتيجيته اخلاصة. ومن هنا تتأتى أمهية املساءلة النقدية جلوانب العمل، يف 

ء طوابع التقييد املدرسي، ويف منحى ختطّي منحى فتح إشاراته املقيدة على آفاق التجاوز املتالحمة ورا
إجراءات املسح، والتتبع، وإفراد اخليوط الظاهرة، حنو الغوص، عميقاً، وراء األهداف املباشرة: 
اإلبالغية، والتوصيلية، اليت حكمت دراسة اليايف يف معاجلة أسلويب التعبري الصويف: األسلوب 

  خضه النتائج املثبتة يف ختام البحث.التجريدي، واألسلوب الرمزي، على حنو ما مت
  التعبري، الصويف، التجريد، الرمز، البيداغوجية.كلمات مفتاحية: 

  
  قدمةامل

لتناول واحدة من التجارب اليت انطوت على حبث شيء من هذا القران بني  بحثينعقد هذا ال
والغايات اليت تؤمها وتنهد  الشعر والتصوف، أو التفتت إليه وأولته قدراً من العناية، حبسب املقتضيات

  إليها.

                                                             
 .ا، جامعة تشرين، الالذقية، سوريةـ أستاذ يف قسم اللغة العربية وآدا  

  م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:    م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ



 ٤٤ وفيق سليطني ....... يف مرآة النقد التعبري الصويف ومشكلته

 
هذه التجربة هي جتربة الدكتور "عبد الكرمي اليايف" الذي خصص قسماً من كتابه املوسوم بـ 

لبحث موضوع "الرمز يف الشعر العريب"، وقد شغل ما جاء حتت هذا  "دراسات فنية يف األدب العريب"
ات الكتاب املشار إليه يف طبعته اجلديدة ) من صفح٤٣٣) و(٢٥٥العنوان الصفحات املمتدة بني (

م، علماً أن الكتاب كان قد صدر، قبل ذلك، يف طبعته  ١٩٧٢الصادرة عن مطبعة دار احلياة عام 
م. وبعد عقود من الزمن أعاد "اليايف" تفريغ هذا القسم، الذي نتوقف عنده، يف  ١٩٦٣األوىل عام 

  .)١(مشكلته" كتاب مستقلّ جعله بعنوان: "التعبري الصويف و
انطالقاً من اإلشارات االبتدائية، اليت تتصدر الطبعة، ال خيفى أن الكتاب هو كتاب جامعي، 
ينصرف القصد فيه إىل غايات تعليمية، تؤكدها فصول الدراسة واخلطّة اليت حتكم تنظيم أجزائها. 

ندعي أننا استنفدنا البحث ويأيت، قبل ذلك، ما ينص عليه املؤلف يف " توطئة " البحث بقوله: " وال 
فهو واسع ال ساحل له، ولكنا ندعي أننا جلونا أموراً جديدة فيه كنا بسطناها قبالً يف كتابنا "دراسات 

م. ولعلّها تعني املريد على تفهم تلك األساليب،  ١٩٦٣ه ـ ١٣٨٢فنية يف األدب العريب" منذ سنة 
  ض مشكالا".وتزوده بالقدرة على تبين مقاصدها وإنارة بع

يتناول "اليايف" يف حبثه هذا جانبني متقابلني من التعبري الصويف، مها: األسلوب الرمزي واألسلوب 
التجريدي،ويتوىل بيان ذلك يف  الشعر الصويف على حنو خاص، وإن كان يعرض، قبل ذلك يف حديثه 

  لتأكيد واالستخالص.عن الرمز، لشواهد من الكالم املنثور، يتوقف عندها ملزيد من الدعم وا
على املستوى النظري، يعىن "اليايف" بإيراد بعض التعريفات اخلاصة بالرمز، كما يعىن بإبراز الفروق 
بني الرمز واللغز، وبني األلغاز واملالحن، وبني الرمز واإلشارة، ويفرد لذلك صفحات واسعة، يدرج 

شك أن هذا التوسع يف العرض يأيت على حساب فيها شواهد خمتلفة من التراث العريب شعراً ونثراً. وال 
التعمق يف حبث املشكلة األساسية، مشكلة التعبري الصويف، اكتفاًء مبا تتطلبه الغاية التعليمية. وذلك ما 
يبدو أيضاً من خالل التوسع يف الكالم على وجوه البالغة، أو أقسام من البيان والبديع، يتخللها عرض 

                                                             
ه،  ١٤١٢ـ   ١٤٢٠، منشورات جامعة دمشق، د. ط، دمشق: التعبري الصويف ومشكلتهـ اليايف، عبد الكرمي،  ١

  م.٢٠٠٠ـ  ١٩٩٩
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سبة. وهو ما جيعل التمدد األفقي يطغى على مقتضيات احلفر الرأسي والتركيز لوفرة من الشواهد املنا

  العمودي يف تناول مركز البحث اخلاص مبشكلة التعبري الصويف.
وعلى املستوى التطبيقي، جند مصداقاً لذلك يف توقف الباحث عند الشواهد اخلاصة باأللوان 

ويتناوهلا بغري قليل من الشرح والتفصيل. ومنها  والتقسيمات ووجوه االستخدام، اليت يأيت عليها،
شواهد موصولة بعادات الشعراء العذريني يف كتمان احلب، وأخرى تلزم الشعر السياسي، الذي سلك 
فيه الشعراء مسلك اإلخفاء والستر، فجاءت أقواهلم يف شكل الرمز، وال سيما يف استهالل القصائد، 

  عبيد اهللا بن قيس الرقيات ":الذي يعد يئة لألغراض، كقول " 
 مرحباً بالذي يقول الغراب بشر الظيب والغراب بسعدى

وهو مطلع لقصيدة يعرض فيها بعبد امللك بن مروان، ومثلها أيضاً قصيدة يزيد بن ضبة، اليت يصور 
  فيها حاله مع هشام بن عبد امللك، فيستهلّها بقوله:

 صدودها  كنا أردناوغري  أرى سلمى تصد  وما  صددنا
 ولو جادت بنائلها محدنا لقد    خبلت   بنائلها   علينا

وأمست  مبا وعدت تا  عهدنا وقد ضنر عهدها عمتغي 
وهكذا ميضي اليايف، متدرجاً، يف بسط موضوعه، ويف بناء أعمدته، وشبك لبناته، حىت يستويف 

  جريد ممثالً باحلالج، والرمز ممثالً بابن الفارض.كالمه، من بعد، على جانيب التعبري الصويف: الت
  االستراتيجية البيداغوجية وحدود التناول:

يصدر اليايف أوالً رأي هيغل الذي ينص على أن " الرمز الصرف إلغاز يف ذاته. ومعىن ذلك أن 
لشك معه دائماً الوصف اخلارجي الذي يشف عن املعىن العام يبقى متميزاً عن هذا املعىن متيزاً حيوم ا

، ويسوق يف مكان آخر ما يذهب إليه بعض املفكرين )١(حول حقيقة الداللة اليت ترتبط بالشكل" 
احلديثني من إنشاء الفرق بني اإلشارة والرمز، باعتبارهم الرمز حاصالً عندما يقع شبه بني املرموز به 

                                                             
  .١ص ،التعبري الصويف ومشكلته ،عبد الكرمي ،اليايفـ  ١
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الرمز ميثّل تصوراً، بينما تدلّ اإلشارة  واملرموز إليه، ومنهم من يقابل بني الرمز واإلشارة، من حيث إن

  .)١("على أمر مفرد أو شيء معين أو حتفز على فعل" 
 وعلى الرغم من هذا االلتفات إىل إبراز الفروق بني التسميات االصطالحية، فإن الباحث ينص

ت اخلاصة على جتاوزها يف صدوره عن نظرة عامة تتسع بداللة الرمز، متجاوزة تلك الفروق والتحديدا
اليت متيزه من غريه الذي يلتقي به يف اإلطار التعريفي العام. فبعد أن يورد رأي ابن عريب القائل: " إن 

، يقول: " وحنن )٢(الرموز واأللغاز ليست مرادة لنفسها، وإمنا هي مرادة ملا رمزت إليه وملا ألغز فيها 
ألفكار واملعاين بأسلوب من األساليب غري نتناول موضوعنا من هذه الوجهة، فننظر إىل التعبري عن ا

 " ح باستعمال الرمز، ونتوسع بداللته متجاوزين نطاقه اخلاصر ذلك على )٣(املباشرة، ونتسمويكر ،
سبيل التأكيد بقوله: "فنحن هنا جنري ذا االعتبار مع ابن عريب، ومع الفيلسوف هيغل الذي قدمنا 

كّر األمريكي احلديث توماس مونرو يف عدم تفريقه بني الرمز واإلشارة قوالً له يف هذا الشأن، ومع املف
  .)٤(" لقضية الرمز عند حبثه

ومن البين أن ما آثره اليايف وجرى عليه يف هذا النهج هو من متعلقات االستراتيجية البيداغوجية، 
إليها، وتعىن بإبرازها، يف  اليت حتكم التناول، وتطوعه ألغراضها اخلاصة، وغاياا املؤملة، اليت تلفت

جهد واضح يؤكد مسعاه، مبقدار أو آخر، فوق أمهية السرب التخصصي، واالستقصاء البحثي، 
  والتحديد املفهومي.

إن حرص اليايف على بسط املقدمات، وعلى االنتقال املتدرج بني الفقرات، مع استيفاء متطلبات 
ب االستخدام وما يصاحب ذلك من نظرات يف الشرح والتعليل يف التمثيل لصور البيان وأسالي

الشواهد املختلفة، اليت متثل آنات متتابعة وقطاعات متجاورة من التراث األديب والفكري، يتناوهلا 
باإليضاح والشرح والتعليق، كل ذلك جعل اللغة الواصفة أو الشارحة تتمدد بقصد اإلفهام وجتلية 

                                                             
  .١٧، صاملصدر السابقـ  ١
  .املصدر نفسـ  ٢
  ، الصفحة السابقة نفسها.التعبري الصويف ومشكلتهاليايف، عبد الكرمي،  ـ ٣
   .١٨ـ   ١٧، ص املصدر السابقـ  ٤



 ٤٧                       عشر اخلامسة، العدد الرابع، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
عليق اجلهود احلفرية، يف االستثمار وتركيب املعطيات، إلنتاج السياق، وهو ما قاد، على حنو ما، إىل ت

أسئلة نوعية متضي بالبحث إىل الكشف عن املناطق الغائرة والتحويالت العميقة اليت يفتح عليها الرمز 
، بل رمبا كان كف مثل هذه األسئلة، اكتفاًء باإلملاحات )١(الشعري عموماً، والرمز الصويف خصوصاً

ي على جانب من األمهية ـ مطلوباً بداللة ما تضمره أو تعلنه استراتيجية البحث من السريعة ـ وه
ضرورات الوفاء حبق اجلانب التعليمي، من خالل التأطري املدرسي يف دوائر العرض والتقدمي املتسلسل 
 حللقات املوضوع يف منحى التحول من العام إىل اخلاص، ومن الشعري إىل الصويف، حبيث تتضح معه
كيفية تأسيس الثاين منهما على األول، وتتبدى مكامن الوصل والقطع بني اجلانبني يف عمليات اإلبالغ 

  اليت تسلس قياد املوضوع، وتوفر إمكانات االستجابة ألفق التلقي العام.
يف معرض التعريف مبصطلحات املتصوفة، يثبت الباحث بعض أقواهلم، مستعيناً مبا جاء يف الرسالة 

ية، مث ينتهي إىل التعليق على تلك األمثلة بقوله: " وهكذا تتعاقب املعاين اردة والصور احلسية القشري
  ).٢(يف كالم املؤلف، "ويستعني النثر يف احلني بعد احلني بالشعر، لتقريب املقصود من األفهام " 
على التمثيل  وبعد شرح لعدد من األلفاظ االصطالحية، وتوضيح لطرائق الصوفية يف االعتماد

احلسي املأخوذ من العامل اخلارجي، يستخلص اليايف "أن املتصوفة كثرياً ما يعتمدون الصور احلسية، 
 م املعنوية احملض. وأكثر هذه الصور مأخوذ من جمال حبا من جتارا يقارا، عم ليعربوا، بالتنويه

  .)٣(هم منها يتجاوز ذلك كلّه" اإلنسان لإلنسان، ومن ملذات احلياة الدنيا، وإن كان مراد
ومثل ذلك أيضاً ما يقرره يف أثناء كالمه على التجريد عند احلالج، يف مقابل الرمز عند ابن 
الفارض. يسوق لألول قطعة من فكره الصويف القائل بالترتيه، ويتخذ منها شاهداً على أسلوبه، مث يعلّق 

الفكري ا إىل هذا النص د كم حيرص مطلق احلرص على الترتيه، ومينع أي عليها فيقول: " أرأيتر
مالبسة أو اتصال باملوصوف، ولو باألوهام أو مبجرد األلفاظ والضمائر، فكيف بالصور والتشابيه 

                                                             
  ـ ملزيد من االطالع، ينظر:  ١

  .الرمز الشعري عند الصوفيةـ جودة، عاطف، 
  .أبعاد التجربة الصوفية ـ منصف، عبد احلق،

  .٤٨، صري الصويف ومشكلتهالتعبـ اليايف، عبد الكرمي،  ٢
  .٥٢، صالسابق املصدرـ  ٣



 ٤٨ وفيق سليطني ....... يف مرآة النقد التعبري الصويف ومشكلته

 
وباملقابل نراه، إذْ حياول أن جيلو خصائص شعر ابن الفارض، يسجل انطباعاته يف كالم  ).١(وغريها!" 

قول فيها: "يف قصائد ابن الفارض الصوفية تنطلق عاطفة ملتهبة باحلب، هو قطعة من اإلنشاء األديب، ي
عبقة بالوله، تضوع كما يضوع األريج الفاغم يستحوذ على النفس وينقلها إىل جواء جديدة ال تفهم 
إال بالنظر إىل أا صوفية. فهو ال يصف بالتدقيق أحواله النفسية، وإمنا يغنيها غناًء، وحياول أن يوحي 

  .)٢(نا ا يف هذا الغناء احملترق املتولّه" إلي
ترى أال جند، من خالل ما تقدم، أن جتربة اليايف هذه، على أمهيتها، حنت منحى املسح الظاهري 
يف تناول موضوعها ؟ وأن صاحبها اكتفى بتقدمي إجابات وتوضيحات أكثر من عنايته بإثارة األسئلة 

  ورؤاه اخلاصة وانشغاالته القصوى؟عن طبيعة التعبري الصويف وعن أبعاده 
إذا صح ذلك، عموماً، كان لنا أن نسجل على األداء الرفيع لألستاذ أنه ـ على الرغم من توفّره 
على األخذ باملنطلقات املوجهة للدراسة، وعلى االستجابة للغايات احملكومة ا ـ مل ينطلق وراء هذه 

ة الشعر الصويف العميقة باملنابع احليوية اليت تشد اإلنسان احلدود، ومل يذهب بعيداً إىل الغوص على صل
حنو األصول الثاوية يف الغور خلف ركام اليومي واملعتاد، حبيث جيعل من صمت اللغة الصوفية، أو 
التعبري الصويف كما يقول، تعليقاً راه، وانفتاحاً على ما بعده من سر الوجود احملتجب وأبعاده 

    .)٣(الغائرة
  ناول اخلارجي احمليطي ودالالته العامة:الت

يغلب على دراسة اليايف طابع التناول اخلارجي، الذي جيري فيه التركيز على اجلوانب املختلفة اليت 
تؤطّر اإلنتاج النصي. ويف هذا املسعى البحثي اإلطاري يترجح البعد التعريفي اخلاص بإبراز العوامل 

ئها، ومن مثّ يكون اإلمساك مبنحى خطّها التطوري وأشكال اعتمادها املؤثرة يف نشوء الظاهرة واستوا
الالحقة. فهو، إذاً، ضرب من التناول غايته اإلملام باحمليط الثقايف للنصوص والظواهر، ومبا دار حول 

                                                             
  .٧٠، صاملصدر السابقـ  ١
  .٨٤، صالصدر السابقـ  ٢
  .١٤ـ  ١٣، ص الشعر والتصوفـ ينظر: سليطني، وفيق،  ٣



 ٤٩                       عشر اخلامسة، العدد الرابع، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ذلك من أشكال الصراع على السلطة واحلقيقة، مما كان له األثر البين يف تشكّل الظاهرة املدروسة، 

  اج شروط استقرارها، وتعليل طرائق حضورها واستخدامها.ويف إنت
على هذا النحو يبدأ صاحب كتاب " التعبري الصويف ومشكلته "بعرض تأرخيي لظاهرة االستخدام 
الرمزي، فيتناول حبثها من داخل حقل الثقافة األدبية أوالً، موضحاً سبل التعبري الرمزي، مبا جيمع بينها 

ديد األسباب الداعية إىل هذا االستخدام. وهنا جيري التنبيه على اخلصوصيات ويفرق، مث يتجه إىل حت
  املرجعية، اليت شهدت والدة الظاهرة أو احتضنتها ووقفت وراء منوها وازدهارها.

من أمثلة ذلك أنه يستعني بإيراد كالم السيوطي يف " املزهر " على األلغاز واملالحن، ومبا نص عليه 
لبديع، ومبا ذكره صاحب " املثل السائر " يف احلكم على املعاين وتأويلها. ويف تعليل علماء البيان وا

أسباب الكتمان وإيثار اإلشارة على العبارة يلجأ إىل مدارس التحليل النفسي، فيتوقف عند "كارل 
ند غستاف يونغ" ويبسط بعض ما قال به يف قضايا الشعور والالشعور. مث يعرج على استخدام الرمز ع

بعض الفرق الدينية الباطنية بقصد التقية والتستر، فقد كانت عندهم كما يقول " ألفاظ يستعملوا 
بينهم هي يف احلقيقة رموز يلغزون ا إىل مقاصدهم. وقد أشار إىل " هذه الرموز الغزايل يف كتابه 

خليال عند بعض . وهكذا ميضي يف تعقب فكرة طيف ا)١((فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية)"
الشعراء، ليبني كيف فسح الصوفية اال ملثل هذه الفكرة يف كالمهم، ويتخذ من ذلك مناسبة ملناقشة 
موضوع "الرؤية" عند علماء األصول، فيشري إىل اختالف املواقف بني املعتزلة واحلنابلة والصوفية، ومن 

  مث ينتقل إىل دراسة الرمز عند الفالسفة.
عند اليايف ما يذهب إليه يف استمداد تعليل الظاهرة من خارجها. وهنا نراه يعلّل  يساوق هذا النهج

الفن باتمع، أو يطابق بني اخلصائص الفنية واملراحل االجتماعية، فيقول: "وال شك أن قصد الزينة 
خيي طويل. والزخرف يف البيان، إمنا يوازي تطوراً اجتماعياً عميقاً يف احلضارة حيتاج إىل استقصاء تار

  . )٢(ومن املناسب أن نربط، يف احلني بعد احلني، بني اخلصائص الفنية واملراحل االجتماعية 

                                                             
  .٣٨ـ  ٣٧، صالتعبري الصويف ومشكلتهـ اليايف، عبد الكرمي،  ١
  .٢٦، ص املصدر السابقـ  ٢



 ٥٠ وفيق سليطني ....... يف مرآة النقد التعبري الصويف ومشكلته

 
وعلى الرغم من هذا اإلقرار، فإن اليايف ال يركن إىل إنتاج هذه املطابقة. وما حماولة التملّص منها 

تفي بغاية املنظور البحثي الواضح يف إال دليل اعتماده هلا يف سياق التقريب واإلفهام وبناء املشاة اليت 
الدراسة املوجهة؛ ذلك أنه ال يلبث أن يعقبها بإشارته الذكية، الدالة على بعد النظر واالحتراز النقدي، 
إذْ يقول: " على أن شرح شيوع تلك احملسنات البديعية باألسباب االجتماعية وحدها  غري كاف، فال 

  . )١(فه بذور تطوره " شك أن الفن نفسه حيمل يف تضاعي
لكن ما يبدي عنه اليايف، يف إشارته السالفة، من عمق النظر النقدي ال يغير هنا يف منهج التناول 
الذي يستنيم إىل تقدمي موضوعه بداللة اخلارج، حبثاً وتعليالً؛ وهلذا كانت الشواهد متر عرضاً، أو 

لتدليل، ويتوقف الباحث عند أكثرها لإلشارة تستدعى لتصديق املقوالت، فيجري عرضها للتسويغ وا
إىل موضع االستشهاد ا توقفاً يفي مبقاصد التعريف واإلبانة وخدمة السياق املؤسس واألفكار املبحوثة 

  وزاوية النظر املتخذة منطلقاً للرؤية والدرس.
العالقة مع احمليط  ومن دواعي ما يعتمده اليايف، يف نظرنا، أن هذا النهج البحثي املعمول به يفتح

الثقايف للنصوص والظواهر، فينتج ضرباً من املعرفة باجلانبني معاً، أو يزاوج بني إنتاج املعرفة بالظاهرة 
وإنتاج املعرفة بسياقها التارخيي واالجتماعي والثقايف، وهو يتيح السبيل إىل تلبية املقاصد واحلاجات اليت 

ها، فيوفر سبل االستجابة هلا يف قنوات التوصيل امليسرة، ينهض البحث من أجلها، ويعمل على إشباع
مبا من شأنه أن يهيئ األرضية املعرفية الضرورية، من خالل توطيد الركائز األساسية، اليت متكّن نشاط 
  التقبل يف املوقف التعليمي، وتؤمن تغذيته باإلملام العام بالسياقني اخلارجي والداخلي للظاهرة املدروسة. 

هنا تتأتى مالحظة أن هذا اجلانب يتعاضد مع ما تقدمه يف الفقرة السابقة، حبيث يغدو فعالً  من
داعماً لالستراتيجية البحثية، يف الوقت الذي يبدو فيه متفرعاً منها، ومشبوكاً ا على حنو عميق، يسبغ 

خاصية االتساق الذايت.  على العمل طابع التماسك واالنسجام، الذي تتأتى عنه قوة الربط، وتتحقق به
وميكن تلخيص توجه اليايف هنا بقوله: " وإذا عمد الصويف إىل التعبري فال بد له ـ يف جتربة ذوقية 
عميقة مفردة شديدة االستحواذ على النفس ـ من أن حياول، فيستنفد طاقات احلرف كلها، 

                                                             
  .٢٧ص ري الصويف ومشكلته، التعب اليايف،عبد الكرمي ـ  ١



 ٥١                       عشر اخلامسة، العدد الرابع، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ق البيان، معوالً يف ذلك على ويسترتف أنواع دالالت الكلمة، وتفاوت إمياءات اللفظ، وتشعب طر

  .)١(ثقافته، وعلى التراث الفكري واألديب الذي انتهى إليه " 
  : اإلملاعات النقدية والتقييد املدرسي

يف تأمل كتاب اليايف " التعبري الصويف ومشكلته " يتعني على املرء أن يأخذ باحلسبان الغاية اليت 
على أساسها، كيفيات التعامل مع املعطيات. ، لقات، وتتقرريرومها املؤلّف، وهي اليت تتحدد ا املنط

وذلك ما جيلوه اليايف يف توطئة الكتاب بقوله: " غايتنا يف هذه الرسالة أن جنلو جانبني متقابلني من 
التعبري الصويف ما انفك يلم ما ويترجح بينهما، ومها الرمز والتجريد أو التشبيه والترتيه أو اإلشارة 

صريح ". ويبدو أن حرص اليايف على إبراز هذا التوضيح والنص عليه يف صدارة عمله يعكس من والت
ويعين ذلك، يف اآلن  جانبه، ضمناً، أن هناك حدوداً تلزمها الدراسة، وتتوقف عندها، وتتقيد ا.

  نفسه، أنه ينبه على ضرورة األخذ ذا البيان يف أفعال االستقبال والتلقي النقدي هلذه التجربة.
وعلى الرغم من معرفة اليايف حبدود الدراسة املبينة وحرصه على إشباع غاياا من داخل هذا 

تنسرب من سالسل العبارة، ومتنح قوة اإلطار، فإن تبصراته العميقة ورؤاه املتجاوزة كانت ما تفتأ 
إشعاع تنطلق وراء حدود السياج املقيد لدائرة البحث، وتلهم النظر النقدي، من بعد، أن ميتد ا، 
ويفض مكنوا، ويستهدي بشرارها، إذا ما أراد املضي بالبحث شوطاً أبعد، وإذا ما عقد العزم على 

يف مسعى آخر من التناول، جيوز التحديدات اخلاصة ذه كشف األعماق اليت ميكن أن يفتح عليها 
  التجربة االستكشافية جلانيب التقابل يف موضوع "التعبري الصويف".

سوف نكتفي، ههنا، بالتوقف عند بعض إملاعات اليايف اليت جيري كفّها، امتثاالً لضوابط الدراسة، 
  واستجابةً للغايات املوضوعة هلا.

  الصويف: أ ـ يف معاجلة التجريد
يف كالمه على التعبري الصويف، يتساءل اليايف: "كيف يقول الصويف ما ال يقال ويصف ما ال 
يوصف"؟، ويذكر، يف أثناء بسط التجربة الصوفية وحتليل بعض حلظاا، أن الصويف يدرك أن أسرار 

على ألني وجوه  جتربته "تتأىب على أدق أساليب البيان، وتتصعب على أغىن وسائل التعبري، وتعتاص
                                                             

  .٥٩، ص املصدر السابقـ  ١



 ٥٢ وفيق سليطني ....... يف مرآة النقد التعبري الصويف ومشكلته

 
القول. وعندئذ يتكلم فإذا هو ال يكاد يبني، وينطق فإذا هو إىل العي والفهاهة أقرب منه إىل البالغة 

  . )١(والفصاحة، وحياول أن يترجم فإذا هو يتلكأ ويعيد ويتمتم وجيمجم"
ة يف هذه اللغة ـ اجلمجمة تتصل برفض أساليب البيان، النغالقها دون ما يشعر الصويف بالرغب

قوله، كما تتصل، من جهة ثانية، بالبحث عن لغة خاصة من طبيعتها الصمت عن العبارة. وهنا تتعني 
مشكلة التجربة الصوفية جتاه اللغة من حيث هي ضرورة وعائق يف آن معاً. لكن اليايف يكتفي بتسريب 

حيفر على أسئلتها، ليعود هذه اللمعة يف إشارته إىل خاصية الكالم الصويف، فال يتوسع يف حبثها، وال 
  إىل متابعة السياق الشارح الذي يفي مبقتضيات املوقف التعليمي.

  وعندما يتحدث عن التجريد، ممثالً بأسلوب احلالج، يتوقف عند قصيدة له، منها هذه األبيات:
  لبيك   لبيك   يا سري    وجنوائي
  أدعوك بل أنت تدعوين إليك فهل

  

  ومعنائيلبيك لبيك يا قصدي   
  ناديت إياك  أم ناجيت  إيائي

  

( .........)  
  حبي ملوالي أضناين وأسقمين

  إين   ألرمقه   والقلب  يعرفه 
 

  فكيف أشكو إىل موالي موالئي 
  فما  يترجم  عنه  غري  إميائي

 

ة : " فلنقرأ هذه القصيدة العجيب)٢(يف التوجيه حنو هذا الشاهد من شعر احلالج، يقول اليايف 
الفريدة يف هذا الباب هلذا الشاعر الصويف يف ديوانه، جنده يف غمرة وجده ينشد، فإذا نشيده استجابة 
ودعاء ومتتمة وعي وإعياء. مث كأمنا يفيق من هذه الغمرة الشديدة، فهو يرثي لنفسه وينوه حببه، فإذا 

  كلّ بيانه وترمجته إمياء ".
بدأنا به من إشارات اليايف يف هذه الفقرة؛ فكالم العي  هذا القول الكثيف املقتصد ينعطف على ما

هو كالم الغياب عن الواقع واملعقول. واالختالط الذي يقوم به الكالم، هو من طبيعة التجربة يف 
غموضها واختالط أعماقها، فكأن نقض مبدأ االنفصال فيها، وهدم صور التعين املستقلة واحدا عن 

                                                             
  .٦٣، ص التعبري الصويف ومشكلته ـ اليايف، عبد الكرمي، ١
  .٧١، ص املصدر السابقـ  ٢
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يان لغة من هذا الطور، ال تفضي وال تنتهي يف مدلوالت حمددة؛ ألا تصل األخرى يف الظاهر، يستدع

مبا ال ينتهي، وتكونه يف طبيعتها القولية ذاا، فهي لغة إمياء جماهلا خارج عن " احلرف " تبدي وال 
  تقطع، وتشف فال تستنفد.

وتزيده غموضاً يف معراجها ومن هنا كانت الترمجة ا تزيد املشار إليه بعداً يف عملها على تقريبه، 
  اللغوي إليه، بلغة هي من خارج طور اللغة.

ومبثل ذلك، ميكن الغوص على ما تكنه حدوس اليايف اليت تنقدح على شكل ومضات مفاجئة يف 
: " ألست جتد أن التعبري )١(سياق الدراسة، كما يف التعليق الذي يسجله على شاهد آخر، فيقول 

ذه الكلمات من دون شكل وال نطق وال صوت، مث حتار يف احلبيب ذي شديد التجريد، وتعجب هل
  الصفات املتقابلة املتضادة، ال تناله رسوم الصفات وال غريها ".

ال شك يف أن هذه اللغة اليت تنفر من حمددات اللغة، هي اللغة الصوفية بامتياز، لكن اليايف بدالً من 
تأويل، نراه، على خالف ذلك، سرعان ما يلقي ذه اللمع، أن يذهب بعيداً يف احلفر واالستقصاء وال

أو سرعان ما يقدح زناد هذه احلدوس، ليعود، بعد ذلك، إىل متابعة سياق التناول احملكوم باستراتيجية 
  "البيداغوجية" كما ذكرنا من قبل.

" انظر  ):٢(قول ومثال ذلك ما يكتفي به، عقب إيراد قصيدة احلالج، اليت أثبتنا بعض أبياا، إذْ ي
إىل استعماله اسم الفعل (لبيك) وتكريره له، فكلّ ما يفيده هو االستجابة مع احلركة الدالة عليها. 
وتأمل هذا التقابل: أدعوك بل أنت تدعوين (...) وكذلك (أدنو فيبعدين خويف فيقلقين شوق). مثل 

النداء مل جيد إالّ ما يشعر به يف نفسه هذا التقابل يزيد يف تعريفنا خصائص الفكر الصويف. وإذا أراد 
كالسر والنجوى والقصد واملعىن والوجود واهلمة والنطق والصمت ونفسه كاملة ومسعه وبصره 

  ومجلته وتفاصيله".
  ب ـ  يف معاجلة الرمز الصويف:

                                                             
  .٧٤، ص املصدر السابقـ  ١
  .٨٩، ص املصدر السابقـ  ٢
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 يتخذ اليايف من ابن الفارض مثاالً على استخدام الرمز، يف مقابل التجريد عند احلالج، وحيرص يف

انتقاله بني اجلانبني على إبراز الفارق األسلويب، وإيضاح اختالف خاصيات التعبري لدى كلّ منهما. 
فإذا كان التجريد مقروناً باستهالك الصويف نفسه يف خضم التجربة، فإن استخدام الرمز والتمثيل وغري 

ن شدة املعاناة يف اصطالم ذلك، يتحرض مع طور اإلفاقة وحماولة التعبري عن األذواق واملواجيد، وع
  التجربة.

يف سبيل التدليل على ذلك، يتوقف اليايف عند شواهد متخيرة يعرض هلا من شعر ابن الفارض، مث 
: " وهكذا )١(يشرح ما فيها من الصور احلسية اللصيقة بشؤون احلب اإلنساين، وخيلص منها إىل القول 

ن أن يوحوا حباالم النفسية والوجدانية، ولذلك يسلكون نفهم طريقة الصوفية يف التعبري و إم يريدو
  هذا النهج من البيان الرمزي".

جمال الرمز، إذاً، هو جمال اإلحياء ال جمال الوصف واحلصر والتحديد، ومنه ما جيري على استعمال 
لة من شيء حسي لإلشارة إىل أمر ال يدركه احلس، وحيتاج املتأمل معه إىل استخالص حالة ما بسلس

تفكيك الغموض. وهنا ينبه املؤلف على إنشاء الفرق ـ كما هو عند القوم ـ بني اإلشارة والعبارة، 
: " وملا )٢(ويعلّل جلوء املتصوفة إىل االستخدام الرمزي ـ اإلشاري من داخل عالقته مبوضوعه، فيقول 

من أن حتصر وأن حتد ومن كانت العبارة موضوعة لإلحاطة بالفكرة، وكانت الفكرة هنا أعلى وأجلّ 
  أن حياط ا، جلأ الشاعر إىل اإلشارة ".

ال شك يف أن مثل هذه اإلملاحات تدلّ على اكتناه اليايف العميق ملوضوع التعبري الصويف، لكنه ـ 
كما رأينا من قبل ـ ال ميضي بتحليل الطبيعة الرمزية يف اللغة الصوفية إىل أغوار بعيدة، ميكن أن 

التجربة، أو جتعلنا نستشعر شيئاً إضافياً من عمق ذلك اهول، كما أنه ـ بفعل تضيء عتمات 
اكتفائه بتلك اإلشارات اخلاطفة ـ ال خيوض يف تلك املناطق اليت تالقي بني خصائص الرمز وطبيعة 
التجربة الصوفية نفسها. وحرصاً منه على املالمسة القريبة اليت يقتضيها طابع الدراسة ذو األهداف 
اإلبالغية التوصيلية، ال يتوغل يف الكشف عن اهلوة اليت يفتحها أمامنا الرمز، فيجعلنا أمام قاع سحيق 

                                                             
  .٩٠، ص التعبري الصويف ومشكلتهاليايف، عبد الكرمي ـ  ١
  .٧٨، ص املصدر السابقـ  ٢
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تالزم اهوالت معلومه. ويعين ذلك أنه ـ اكتفاًء باملسح والتتبع وإفراد خيوط املوضوع والنظر يف 

تصل الرمز باملنابع احليوية عوامل تطوره الذاتية واملوضوعية ـ ال يغوص على الروابط اخلفية اليت 
للتجربة، وال يدفع باجتاه ما ميكن أن يتكشف عنه من سبل الربط بني ااالت، أو بني األقانيم 
األساسية كما تتمخض عنها التجربة يف رؤية العالقة بني اهللا والعامل واإلنسان من هذا املنظور، أو من 

  جهيت الرمز والتجريد.
نشغالً عن ذلك، بتحقيق االستجابة املرجوة ألهداف الدراسة، ومنها من هنا كنا جند اليايف م

االمتالك التعريفي ملستويات التعبري الصويف املختلفة، من خالل متابعة الشواهد ومقابلتها بنصوص 
الثقافة األدبية والصوفية وأدواا العاملة يف الشرح والتفسري وإنتاج املعرفة باملوضوع. وذلك ما كان 

ه يف تتبع االستخدام الرمزي، ويف إبراز املعامل األساسية اليت يقوم عليها التمييز بني جانيب الرمز: يعىن ب
الذايت واملوضوعي، والتمثيل لكل منهما، من خالل إدراج الشواهد املناسبة والتوقّف عندها، على 

  النحو الذي يفي بغرض التحصيل واالستخالص.
  جـ ـ تركيب:

اليايف، يف عمله هذا، إىل جالء جانيب التعبري الصويف املتقابلني، كما يوضح على الرغم من ذهاب 
يف مستهلّ الدراسة، فإنه مما ال خيفى على أهل النظر واالختصاص أن هذه القسمة مسوغة باستراتيجية 
 البحث اليت ختدم غاياته األساسية؛ ولذلك ميكن القول: إن هذين اجلانبني متكامالن، وال سبيل إىل
الفصل املطلق بينهما؛ ذلك أن معظم الشواهد تتظاهر على اجلمع بينهما، مع استبقاء إمكانية التغليب 

" على أن األسلوب  ارد  ):١(يف طغيان أحدمها على اآلخر. وال يفوت اليايف أن ينبه على ذلك بقوله 
ا يغلب على بيان الصويف أحد واألسلوب الرمزي ال يوجد كلّ منهما صافياً صفاًء تاماً بال شوب، وإمن

  االجتاهني ".
مع اإلقرار مبا سبق، نالحظ أن اليايف يفرد اال لتناول كلّ من أسلويب الرمز والتجريد باستقالل 
عن اآلخر أو يف مقابله، ذلك أن بيان أحدمها يعتمد على نفي اآلخر، أو على قيامه خباصيات ضدية ملا 

يايف ـ حتت ضغط التوجه العام الذي حيكم البحث ـ ال يلتفت، بعد يتعرف به. وأهم من ذلك أن ال
                                                             

  .٦٤، ص التعبري الصويف ومشكلتهـ اليايف، عبد الكرمي،  ١
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استفراغ اجلهد يف دراسة كلّ منهما، إىل إنتاج التركيب النايف لضرورات العزل واإلفراد يف حبث كلّ 
منهما مستقالً عن اآلخر. وأظن أن مثل هذا التركيب من شأنه أن يعيد إنتاج اللحمة بعد التقسيم 

نيب التعبري الصويف. ولعلّ يف ذلك ما يعول عليه يف إعادة النبض احليوي إىل النصوص والفصل بني جا
غب ما ناهلا من جفاف التخطيط واالصطناع املدرسي، فضالً عما يتأتى للتعبري الصويف من مردودية 

مر النظر إليه يف تكامل جانبيه ورد واحدمها على اآلخر، مبا من شأنه أن يعمق البحث، ويستث
اإلمكانات على حنو أمثل يف إنتاج معرفة خبصوصية التجربة، وتقلّب آناا، وتكسر مساراا، وانقالب 

  .)١(اجتاهاا، يف مساوقة درجات التبلّج وصور التجلّي املتغايرة آناً بعد آن
ليت وحىت ال نغايل يف ذلك، فنحجب ما ينطوي عليه عمل اليايف من اإلمكانات املكبوحة، والرؤى ا

متّ اختزاهلا، توكيداً رى الدراسة وخطّها العام، نسارع فنقول: إن الباحث ـ على الرغم من التزامه 
ما قرره من جالء جانيب التعبري الصويف ـ مل يتوانَ، بفضل بصريته النافذة، عن تسريب اإلملاعات اليت 

ليقاته الكاشفة عن ملكته الذاتية، يتجاوز إشعاعها احلدود املرسومة. ولنا أن نستشف ذلك من بعض تع
وعن قوة العارضة اليت جتوز إجراء الفصل املتبع، وإن تبدى إشعاعها يف إطار اإلفراد اخلاص ذا 

  اجلانب أو ذاك. 
نسوق على ذلك مثاالً من كالم اليايف على التجريد، ونقابله مبثال من كالمه على الرمز، لنثبت من 

ارة إليه من ثاقب نظره الذي خيترق حدود التقسيم اإلجرائي، ويرشح، خالهلما صحة ما سبقت اإلش
من داخل واقع اإلفراد، ما يصل ضمناً، بني جانبيه. ففي كالمه على اجلانب األول، جانب التجريد، 
يقول: " ذلك أن الصويف يساق يف بعض األحيان إىل رفض التشبيهات واالستعارات كلما وجد نفسه 

أيضاً عن مراعاة صحة األلفاظ وانسجامها وإعراا، فكأمنا زلزل كيانه زلزاالً  جتاهها، بل ينصرف
شديداً، فزلزل بدوره كيان األساليب الصحيحة املتعارفة (...) ودراسة هذا النوع من البيان القوي 

  ي ".املنهار، إذا صح هذا الوصف املتضاد، تومئ إىل قوة اجتاه التجربة وشدة اندفاعها وعلوها السام
ويف كالمه على اجلانب الثاين، جانب الرمز، يشري يف صفحات خمتلفة من الدراسة إىل تلك 
احلاالت الروحية العالية اليت تضع أصحاا أمام ما ال حييط به الوصف، وهو ما يتطلب اطّراح أساليب 

                                                             
 .١٠٦، ٩٠، ص الزمن األبدي ـ ينظر: سليطني، وفيق، ١
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امض التلويح القول املعمول ا، والبحث عن طرائق أخرى جتوزها وتتعداها. ومن هنا كان إيثار غ

  على واضح التصريح، وخفي اإلشارة على جلي العبارة.
أال ترى أن زلزلة اللغة هناك جتعل التجريد يلتقي هنا مبجال الرمز الذي يعطل وظيفة اللغة األساسية 
ومينعها من أن تكون ذاا ؟ أوليس تشويش األساليب املتعارفة هو فعالً نوعياً موازياً لتزلزل الكيان 

 يف محأة التجربة تزلزالً يعصف بواقع تناهيه واحنصاره، ويدفع به إىل التفلّت من شروط الضبط الصويف
والتقييد يف تعقل النظام االجتماعي اللغوي، فيعمل على هدمه وتشويش انتظامه، كما يعمل الرمز على 

ساوقاً لغموض تعكري صفاء اللغة وتعطيل قدرا على اإلفصاح واإلبانة، فيكون غموض لغة الرمز م
  التجربة نفسها؟

احلق أن ما ينسرب يف كالم اليايف من إملاعات وحدوس بارقة يشف عن ذلك، وإن كان حيتاج إىل 
فك مغاليق اإلشارة وتثبيت حلظة انقداحها اخلاطف. ويعين ذلك، يف عمق الوعي النقدي، أن وراء 

ما جيمع بني جانيب الرمز والتجريد؛ ففي هذا املبذول يف التزام التقسيم الذي سارت عليه الدراسة 
املرتعني كليهما يغدو الكالم الصويف، رمزاً أو جتريداً، تعليقاً لعمل اللغة، وحتويالً هلا، وحتوالً ا يف أفق 

  هذا املعراج.
  
  امتة اخل

يتوفّر هذا البحث على نقد اجلانب التعليمي، يف عمل اليايف املذكور، ويبين عدم كفايته، على 
الرغم من الوظائف اليت يؤديها، ذلك أنه، يف حنوه العام، حيصر التناول يف حدوده القريبة، اليت تم 
بالتعريف، والتمييز، والتقسيم، وإنشاء اخلالصات الضرورية لإلملام مبوضوع الدراسة. يالزم ما سبق 

ر القراءة الشارحة، املوظّفة التوجه إىل نقد اجلهد التحليلي للشواهد، وهو ما وقف به الباحث عند دوائ
  يف خدمة املسعى التعليمي، الذي يطغى ويهيمن، ويوظّف خمتلف العناصر من أجل الغاية اليت ينعقد هلا.

 مة، لعمل اليايف، مل تكتفعلى الرغم مما سبقت اإلشارة إليه يف هذا السياق، فإن القراءة املقد
لك، إىل تبين الرؤى املضمرة، وإىل الكشف عما بتوضيح إطار التناول فيه، بل ذهبت، أبعد من ذ

ينطوي عليه جهد اليايف، يف حبث مشكلة التعبري الصويف، من إمكانات اخلصوبة، وعمق النظر، وغري 



 ٥٨ وفيق سليطني ....... يف مرآة النقد التعبري الصويف ومشكلته

 
ذلك مما يتالمح خلف إشاراته السريعة، اليت كان ينصرف عن إشباعها، استجابة لألهداف العامة اليت 

  وقف البحث عليها.
جرى التنبيه، يف هذا البحث، على ضرورة رد جانيب القسمة املتبعة، أحدمها على وأخرياً، فقد 

اآلخر، بعد استفراغ املؤلف جهده يف التمييز والتحديد والتوضيح، من اجل الغوص على املكامن 
  العميقة، اليت توحد بني جانيب التعبري يف أفق التجربة الصوفية.

بحث، يف عمله على الرفد والتوسعة والتعميق من جهة، ويف من خالل ما تقدم، تتبدى أمهية ال
حفزه للدراسات النظرية والتطبيقية، يف حقل التصوف، على ختطّي الطوابع املدرسية االختزالية، من 

  جهة أخرى، حتقيقاً ملزيد من الكشف وإعادة البناء.
  
  املصادر واملراجعقائمة 

   .١٩٨٣ندلس، دار األ :بريوت ـ لبنان الطبعة الثالثة، ،ةالرمز الشعري عند الصوفي ،جودة، عاطفـ  ١
  م.٢٠٠٧دمشق: دار املركز الثقايف،  ،ةيلطبعة الثانا ،الزمن األبدي ،سليطني، وفيقـ  ٢
دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب، الكتاب الشهري الثاين  (د.ط)،، الشعر والتصوف ،ــــــ  ٣

  عشر.
  .٢٠٠٧املغرب: أفريقيا الشرق،  (د. ط)، ،التجربة الصوفيةأبعاد  ،منصف، عبد احلقـ  ٤
ـ   ١٤٢٠منشورات جامعة دمشق، ، (د. ط)، دمشق: التعبري الصويف ومشكلته ،اليايف، عبد الكرميـ  ٥

 م.٢٠٠٠ـ  ١٩٩٩ه،  ١٤١٢
   

  



  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ خريف، عشر اخلامس مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

 مة الصرب عند ناصيف اليازجي كحمصادر 
  تورة صغری فالحيت كالد

  إمساعيل أشرف 
  امللخص

انوا كاليومية، وثف الشعراء ا جتارم الذاتية أو ممارسام كانت نوعاً من التعبري الّذي يكمة كاحل
القبيلة أو يف  رة أو رأي، ينقلون ذلك إلی من حوهلم يف جمتمعهم يفكيعبرون ا يف داخلهم من ف

مة العديدة، كيم وهو من الشعراء الذين تطرقوا إلی جوانب احلكاألسواق واملواسم. واليازجي شاعر ح
ألنَّ مثرته  مقام الصرب ويشوق الناس إليه يعلجي يما إهتم ا اهتماماً تاماً. واليازكمة الصرب كخاصةً ح

  اً حببل اهللا تعالی وتزيد إميانه وتقوي عزمه أمام باليا الدهر. كحلوةٌ جتعل اإلنسان متمس
 وج البالغة مته حول الصرب بالقرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفةكوقد تأثّر اليازجي يف ح
الشعراء وأفذاذ احلكماء يف الشعر العريب القدمي، إضافة إلی األقوال املأثورة  واملتنيب الذي كان من أعالم

والشعر القدمي واحلديث وما جيري علی ألسنة الناس من األمثال وما يعرض له من اخلواطر يف اختباره 
اولة وقد ركّزت املقالة على حم للدنيا. لغته يف حكمته بسيطة ال حيتاج القارئ يف فهمها إلی التأمل.

رر ما كوجدنا اليازجي يإرجاع املعاين اليت تطرق إليها اليازجي يف أشعاره احلكمية إىل مصادرها. وقد 
  ن مبدعاً يف خلق املعاين اجلديدة.كقاله اآلخرون ومل ي

  مة، الصرب، القرآن، ج البالغة.ك: ناصيف اليازجي، احللمات مفتاحيةك
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 قدمةامل

ول املصون من احلشو؛ و مبا أنَّ احلياة تقوم علی اخلري والشر و مبا أنَّ الم املعقكمة هي الكإنَّ احل
اإلنسان يصطدم دائماً باملوت ومبا أنه يعيش يف اتمع ويتأثّر به، فالبد له من اإلحساس بالفرح واليأس 

وتظهر  مةكواخلوف والشجاعة واحلب وغريها من اإلنفعاالت الّيت تتناوب يف تسيريه. وهنا تأيت احل
فجأة أمام عينيه فتبعده عن اخليانة وحتضه علی التسامح وتعزز إميانه بالقضاء والقدر وحتثّه علی الصرب 

مةَ يف الشعر هي ذروة األدب و قمة ما جتود به القرحية، ومن الشعراء ك. إنّ احل١لكيف املصائب واملشا
د بن ربيعه يف اجلاهلية وحسان بن ثابت الذين عرفوا مبنظومام، منهم زهري بن أيب سلمی، و ولبي

األنصاري يف العصر اإلسالمي واملتنيب يف العصر العباسي وابن الوردي يف عصر االحنطاط وأمحد شوقي 
  يف العصر احلديث.٢ وناصيف اليازجي

رئيسة هي املوت واحلياة، والعلم، والصرب. نتطرق يف هذه  مة اليازجي تدور حول ثالثة حماوركح
ة إلی الصرب ومصادره، ألنّ الصرب حيثّ علی الفضائل اإلنسانية القيمة ويدعو منذ أقدم العصور إلی املقال

ل و أيضاً كااللتزام جبادة احلق والصواب، واستناداً إلی وصايا القرآن العديدة يف التزام بالصرب إزاء املشا
ا هذا احملور أساساً لبحثنا يف هذه املقالة يد أئمتنا علي الصرب، اخترنكثرة املصائب يف العامل وتأكبسبب 

  ون مفيداً ومثمراً.كعسی أن ي

                                                             
 . ٥، صمة يف الشعر العريبكاحلسراج الدين حممد، .  ١
سنة، فلما ١٢بته و قربه حنوكم، فاست١٨٢٨م وإتصل باألمري الشهايب سنة١٨٠٠فر شيما (لبنان)كولد اليازجي يف  . ٢

رس نفسه للمطالعة والتأليف والتعليم ومراسلة معاصريه من كم إتصل ناصيف يف بريوت بعائلته و١٨٤٠نفی األمري سنة
ان كثريمن أشعاره جری جمری األمثال.  كخترج علی طبقة من األدباء وله يف شعره أسلوب سهل والشعراء واألدباء و

تاب مقامات نسج فيها علی كالطب واملوسيقی وله كاليازجي متضلعاً يف العلوم العربية وملماً ببعض علوم عصره 
اه جممع البحرين وإشتهر به. ( ياسني األييقول ١٥-١٤ص لمة،ك، يف حمراب الويبمنوال اهلمذاين واحلريري ومس .(

مة و هو يرسل كإنّ ناصيف يظلع يف سريه خلف القدماء و يتفوق علی شعراء عصره بالرثاء اململوء ح«مارون عبود: 
ان خري شعراء كانت روح الشعر فيه تنازع، فحسبه أنه كالشعر ليناً ويف مجيع أغراضه ميشي علی مهل. وجهد يف زمن 

  )١٢ـ  ٦، ص ديوانناصيف اليازجي، ». ( ن يف احلسابكالزمان مل ي ك، فالتجديد يف ذلزمانه تقليداً
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مة، منها كثري من الباحثني باحلكاملوضوع هذا جديد ومل يهتم به الباحثون مع أنه قد اعتنی ال

، ٣مة عند ابن الورديك، احل٢مة يف معلقة طرفة بن العبدك، احل١مة عند زهري بن أيب سلمیكاحل
ن ما تطرق إلی الصرب ومصادره لدی ك، ول٥مة يف شعر شوقيك، واحل٤لشعر العريب املعاصرمة يف اكاحل

  اليازجي باحث حتی اآلن.
مي وتطور ك، وحتدثنا فيه عن الشعر احلالتحليلي تبعه البحث هو املنهج الوصفيااملنهج الذي 

مية حول كوعن أقواله احل مة اليازجيكلّمنا يف هذه املقالة عن مصادر حكمة. إضافة إلی أننا تكاحل
واآلداب القدمية  وج البالغة رمي واألحاديث النبويةكقضية الصرب يف ديوانه ومقاماته وتأثّره بالقرآن ال

  اليت أنشدها اليازجي. الصرب مة الصرب، وقمنا بشرح أبياتكح لغته يف عن حتدثنا التفصيل.وأيضاً وجه علی
  لة التالية:حياول هذا البحث اإلجابة علی األسئ

  مية حول الصرب؟ك. ما هي أقوال اليازجي احل١
  مة الصرب؟ك. بأي لغة يبني اليازجي ح٢
  مية حول الصرب أم قلّد القدماء؟كان اليازجي شاعراً مبدعاً يف خلق املعاين احلك. هل ٣

  مي يف األدب العريب كالشعر احل
حلياة وهي نظرات يف احلياة واملوت وتأمل مة هي مثرة جتارب طويلة ونظر ثاقب يف أمور اكإنّ احل

الشعر الّذي يعبر عن جتربة ذاتية أو مشاهدة عامة بتأمل أو «مي هو كون. والشعر احلكيف أسرار ال
                                                             

، جملّة اللغة العربية وآداا جامعة طهران، مة يف معلقة زهري ابن أيب سلمیكاحلأبوالفضل رضايي وعلي ضيغمي،  - ١
 م.٢٠٠٦العدد الرابع، السنة الثامنة، 

، ٦٧مة ، الرقم كاحملعلمية ال ء، جملة جامعة الزهرامة يف معلقة طرفة بن العبدكاحلأبوالفضل رضايي وعلي ضيغمي،  -  ٢
 .١٣٨٦السنة 

ة، العدد الواحد والعشرون، السنة ي، آفاق احلضارة اإلسالممة يف شعر ابن الورديكاحلحممد آبدانان مهديزاده،  - ٣
 عشرة. ةاحلادي

لية ك، رسالة لنيل شهادة املاجستري، جامعة فردوسي، مشهد، عاصرمة يف الشعر العريب املكاحلر،  كحممد آب پي - ٤
 .هـ١٣٧٦اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

. رسالة لنيل شهادة املاجستري، جامعة أم القری، مة يف شعر شوقيكاحلماجد بن مرزوق بن عبداهللا الدوسري،   - ٥
 العربية قسم الدراسات العليا). لية اللغة العربية (فرع اللغةكة العربية السعودية، كاململ
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. واهلدف منه تقرير مبدأ أو توجيه سلوك إنسان أو جمتمع، والسمو إلی ما يعود إلی خريه وصون يٍوع
لطالعة يف مجلة مواد اإلرشاد األخالقي والتعليم التربوي. يشمل هذا رامته أو يوجه إلی األخبار اك

الشعر القصائد واملقطوعات واألبيات اليت يودعها الشعراء خالصة جتارم يف احلياة وعصارة معانام 
 اإلجتماعية واملصرية إلذاعتها يف الناس تعبرياً عن موقف ورسالة تعليمية وتربوية يتعظ ا املتعظون

مي بأنه خالصة نظرية تقوم علی التبصر يف شئون احلياة عامة واستخالص كذا يتحدد الشعر احلكوه
رة كان البقاء  مبا يتيسر هلا من عطش الفكنة اليت تتمتع بإمكالعربة منه وصوغها الصياغة الفنية املم

لّ عصر من عصوره من كعريب يف زخر األدب ال١».ل يف آنكوالقيم اإلنسانية ومن التعبري و مجالية الش
مة اليت تصدر من أفواههم كماء عبروا عن آرائهم وجتارم اخلاصة يف أقوالٍ من النظم والنثر، واحلكح

دف إلی النصح واإلرشاد واملوعظة، وهي سراج األمة يف أمورهم املختلفة خاصة يف ترقية مستوی 
  ا إلی أعلی الدرجات يف الدنيا واآلخرة. رية والعقلية ويصل الناس بواسطتهكحيام الف

  مةكتطور احل
انت كمة يف اجلاهلية كاحل«مة من العصر اجلاهلي حتی عصرنا احلاضر نری أنّ كإذا تطرقنا إلی احل

ري العميق وهي مستفادة من حياة البدوي كوليدة حوادث الدهر وجتاربه ال وليدة العلم الصحيح والتف
بصبغة خاصة، ملتصقة شديدة االلتصاق بالصحراء وحروب البدو وأخالقه وعاداته، مصطبغة 

رم ومصري كمية اجلاهلية تدور حول املوت والكومعظم املوضوعات اليت تناوهلا شعراء احل ٢».وغزوام
رمي كاإلنسان وأحداث الدهر. وأما العصر اإلسالمي فتفجر مصدر جديد يف هذا العصر وهو القرآن ال

مة بتأثري الثقافة اإلسالمية كوتأثّر الشعراء ذا املنبع العظيم وتغير مدلول احلمة كثرت احلكحيث 
   ٣رمي وظهرت املعاين اإلسالمية فيها وغلب عليها الطابع اإلسالمي.كوالقرآن ال

مته من القرآن واحلديث النبوي، وهذان املصدران خلعا علی كأما الشاعر األموي فقد إقتبس ح
تسبت كالالً قدسيةً، ألنهما ربطا التجارب اإلنسانية بالشريعة السماوية وامة الشعرية ظكاحل

                                                             
 .٤٥، صاألدب العريب ،فواز الشعار - ١
 .٨٠ص  ، ة وصدر اإلسالميأدباءالعرب يف اجلاهلبطرس البستاين،  - ٢
 .٨، ص مة يف خط اإلسالمكاحل فضل اهللا، نيحممد حس - ٣
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ار، وهذه األشعار اليت تقتبس من القرآن أوقع يف النفس وألصق كمتهماسعة يف األفق وتنوعاً يف األفكح

 مة يف العصر العباسي واختلفت عنها يف اجلاهلية و صدر اإلسالم، وتعددتكثرت احلكوقد .١بالقلب
روافدها األجنبية بتعدد الثقافات اليت عرفها العرب من الفرس واهلنود واليونان وأصبحت قائمة علی 

ري صحيح ومل تبق حمصورة يف ما توحيه للشعراء جتارب األيام كمذهب فلسفي وأدلّة عقلية وتف
عها الشعراء مة يف هذا العصر بعد نقل الفلسفة اليونانية،  فاصطنكو قد ارتفعت احل .٢وحوادثها

ما يبدو ذلك عند أيب متام واملتنيب مثّ كوعاجلوا حياة مستقاة من اآلراء الفلسفية  ومن التجربة العلمية 
   .٣تطور هذا الفن حتی أصبح مع أيب العالء فلسفة اجتماعية

ري، بدهية التصور، ال تدلّ علی كمة يف الشعر األندلسي ضعيفة اإلنتاج، ساذجة التفكانت احلك
ري فيها ضعيف، وتنوع االتساع والعمق الذي نراه يف الشعر كافة ناضجة وعلم واسع، واجلانب الفثق

املشرقي ال نراه عند شعراء هذا العصر، ألن الفلسفة واملنطق مل ينتشرا يف بالد األندلس إبان دخوهلما 
  ما انتشرا يف البالد الشرقية ليستسقي منها الشعراء.كفيها 
ألندلسية بالنضج واإلزدهار يف القرن السادس للهجرة، وجند شعراء األندلس قد أخذت الفلسفة ا   

مة يف املغرب ضئيالً بسبب تقلبات هذا كان تطور احلك .٤اقتفوا أثر املشارقة يف هذا الفن و فاقوهم فيه
وعيةً مل تنحصر حني ظلّت حتتفظ بوجود مل يعبر مبؤلفات وتطبيقات خاصةً ون«مة كما أنّ احلكالعصر 

برياً كتبات جوم املغول وهو يعبر تعبرياً كان أفضل رد علی ما خسرته املكة تأليف كوإنما متثّل يف حر
مة يف التطبيق والتجسيد اللذين يرفدان من الوحي محصنني بالعصمة ويصبان يف احلياة كعن مفهوم احل

، فلم يطبق لقصور العقول أو لتغاضيها عنه ألنه ال ماً ال ينضب ونوعاً اليثين أبداً إالّ أنه مل يفهمك
مة قليل بالنسبة إلی العصر العباسي كوالشعراء الذين تطرقوا إلی احل.٥»يؤدي إلی مصاحل الناس الدنيوية

  تبات.     كبسبب ما نراه يف هذا العهد من هجوم املغول واحتراق امل
                                                             

 .٤٣٨)، ص بوة واخلالفة الراشدةتاريخ األدب العريب ( الشعر يف عصر النغازي طليمات وعرفان األشقر،   - ١
 .٣٠، صةي، أدباءالعرب يف األعصر العباسبطرس البستاين - ٢
 .٢٩٩، صثةيااين احلدفؤاد أفرام البستاين،  - ٣
     .٦٠و٦١، صص أدباءالعرب يف األندلس وعصراإلنبعاث، بطرس البستاين - ٤
 .٤٠٣، آفاق احلضارة اإلسالمية، صديمة يف شعر إبن الوركاحلحممد آبدانان مهديزاده،  - ٥
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مية كن واألحاديث النبوية وخلطوا أشعارهم احلمال الشعراء يف العصر احلديث ينظرون إلی القرآ

بالقرآن واألحاديث واألقوال املأثورة، وما جيري علی ألسنة الناس من األمثال واالعتبارات وما يتعرض 
مية، كتفوا ذا احلد ومتتعوا من اآلداب القدمية يف بيان أشعارهم احلكللخواطر يف إختبار الدنيا، ومل ي

ونری هذا التأثري واضحاً يف شعر  ١أثري عظيم يف قلوب الناس لإلرشاد إلی طريق اخلري.وهلذه األشعار ت
مة نصب أعينهم معتقدين بأنها متأثرة كثري من الشعراء املعاصرين خاصة الشعراء الذين جعلوا احلك

يوية ثرية يف مصري الناس الدنكبضمريهم الصايف ومزيج بالقرآن واألحاديث النبوية وهلا أمهية 
  واألخروية.
مة دف إلی النصح واإلرشاد واملوعظة واحلثّ علی الفضائل والتحذير من الرذائل وهي كإنّ احل

 ٢البخل والغيبة.كرم، وأيضاً تعاجل املضامني السلبية كالعلم واجلود والكتعاجل املضامني اإلجيابية 
لعلّ السر يف ذلك راجع إلی قيمة هذا مة وتقبل عليه أينما وجدته، وكوالنفوس ترتاح إلی شعر احل

الشعر، فهو من ناحية يضيف إلی جتاربنا اخلاصة يف احلياة جتارب من سبقونا، فنفيد منها، ومن ناحية 
وأيضاً يظهرنا من دراسة  ٣ماء من أخالقٍ وسياسة جمتمعام.كره احلكأخری يظهرنا علی ما يقره أو ين

مية إذ نری تأثري أقواهلم يف البيئات اليت كوا املقام يف إظهار آرائهم احلكدرمية أنهم قد أكمضامينهم احل
  يعيش الناس فيها.

  مةكتطرق اليازجي إلی احل
مة، حيث قام كرمي، وقد أعجب بشعر املتنيب شاعر احلكيم حيفظ القرآن الكإنّ اليازجي شاعر ح

لّهم كثريون رثاهم كاً يف ديوانه وله أصدقاء بشرح ديوانه. وأيضاً اهتم اليازجي بالرثاء اهتماماً تام
هذا نری الشاعر يصف أحوال الدهر إضافة إلی مية. كويفتح الشيخ ناصيف رثائياته بأبيات ح

مة كوتقلبات عصره، وعندما يتعب منها يتمنی املوت واخلالص من الدنيا ويف النهاية يلجأ إلی احل

                                                             
  . ٥٦)، ص األدب احلديث ( اجلامع يف تاريخ األدب العريب. حنا الفاخوري،  ١
 . ١١و١٠، صصمة بني املتنيب وسعديكاحلري، ك. صادق عس ٢
 .٢٠٨ص األدب العريب يف األندلس،  . عبدالعزيز عتيق، ٣
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ان كسيةُ يف العصر الّذي عاش فيه ناصيف مضطربةً وانت األوضاع السياكنيِ آالمه. وأيضاً كلتس

  مة يف أشعاره.كعصره عصر احنطاط وظلمٍ. لذلك نری اليازجي تطرق إلی احل

  مة يف شعر اليازجيكمصادر احل 
ان يعتربه إماماً يف الشعر ويتبع حسناته وميتنع عن كمة املتنيب وكان اليازجي يف الشعر معجباً حبك

ألنّ املتنيب من أفذاذ احلكماء يف الشعر العريب  ،١ميةكر  باملتنيب يف إنشاد أشعاره احلسيئاته، وهو تأثّ
مة، وإيضاً شرح اليازجي ديوان كمة، حيث اشتهر بشاعر احلكالقدمي وله مكانة مرموقة بني شعراء احل

ازجي جعل وأعجب به، فعلی هذا نری الي» العرف الطيب يف شرح ديوان أيب الطيب« املتنيب ومساه: 
وقد اهتم األدباء والعلماء اللبنانيون عامة بنهج البالغة مية. كاملتنيب إماماً له يف إنشاد أشعاره احل

  وأعجبوا به أشد اإلعجاب فتناولوه شرحاً وحتقيقاً وتبويباً وقتباساً وتضميناً.
  واألحاديث النبويةرميكمن القرآن ال ،أيضاً ،قتبسعن بقية األدباء والعلماء فا اليازجيمل يشذّ و

مياته علی األقوال كعتمد الشاعر اللبناين يف حا ،هذاإضافة إلی مته. كاقتباساً جيداً يف ح البالغة وج
عرض له من وما ي قوالاملأثورة والشعر القدمي واحلديث وما جيري علی ألسنة الناس من األمثال واأل

  .٢ختباره للدنياااخلواطر يف 

  وج البالغة واحلديث النبوي رآنتأثّر اليازجي بالق
برياً، وهذا األمر يرجع إلی أنّ القرآن نزل باللغة العربية، لذلك تأثّر كاهتم اليازجي بالقرآن اهتماماً 

نشأ وترعرع يف لبنان يف  هكما أنهم، كشعراء العرب عامتهم ذا املنبع العظيم بقطع النظر عن مسل
 وج البالغة احلديث النبويب ، أيضاً،تأثّرف ،جنباً إلی جنب يهاف بيئة عاش املسلمون واملسيحيون

  عتقادات املسلمني وآدام وسننهم.وا

                                                             
 .٩٦، صر العريبكنوابغ الفعيسی ميخائيل سابا،  - ١
 .٥٦ص  اجلامع يف تاريخ األدب العريب (األدب احلديث)،حنا الفاخوري،  - ٢
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صطالحية الدقيقة وعلمه باملسائل ومعرفته باأللفاظ اال اإلسالميةثقافة اليازجي  أنّإضافة إلی  

  .١متهكالفقهية اليت يرزقها من القرآن، جعلته يتأثر ذا املنبع العظيم يف ح

 ميةُ حولَ الصرب كأقوالُ اليازجي احل
ل، كل ومبا أنَّ اإلنسان يعيش يف اتمع، فهو يواجه هذه املشاكحياةُ اإلنسان مليئةٌ باملصائب واملشا

مته، والصرب كوفعليه أن يتحلّی بالصرب ألنَّ الصرب زينةُ حياة اإلنسان. تطرق اليازجي إلی الصرب يف ح
مية حول الصرب و كمياته بإيراد أشعاره احلكات. قمنا يف هذا القسم من حعنده يف أعلی الدرج

مي حول الصرب يف كالمه احلكمية، وإضافة إلی هذا حتدثنا عن كر منوذجٍ من مصادره احلكشرحها و ذ
  مقاماته. 

  مفتاح الظفر هو لزوم الصرب. ١
  امل: كها. ينشد الشاعر من البحر الاء اآلمال بعد فشلييقول اليازجي إنَّ اهلدف من الصرب هو إح

   ٢ولقد صربت علی البال ومطامعي               ترجو بياض احلظِّ بعد سواده       
   .٣»وعليك بالصرب يف الشدائد، فإنه للفرج نعم القائد« يقول اليازجي يف مقاماته: 

  .٤»األبيض من اخليط األسود مازلنا نصرب يف ذلك الدجيور األربد حتی يتبني لنا اخليط« ويقول: 
(ع) وأقواله  يالماً أو مقاالً إال ويستند إلی اإلمام علكهذه اخللفية  انظر إلی الشاعر ال يقول يف

  .٥»ال يعدم الصبور الظّفر وإن طال به الزمانُ« املنرية، يقول اإلمام علي (ع) يف هذا املعنی: 
ن يف زي جديد. و كصدر عن لسان شاعرنا و لثري من هذه األقوال اليت صدرت عن اإلمام، يك

  مية. ك(ع) و أقواله احليهذا خيربنا عن تأثّره باإلمام عل

                                                             
 .٦٠املشرق، ص  ،اليازجي والقرآن يف جممع البحرينظافر القامسي،  - ١
 .٣٦٠، صديوانالناصيف اليازجي،  - ٢
 .١٩٣املقامة الثانية والثالثون تعرف بالعاصمية، ص جممع البحرين،ناصيف اليازجي،  - ٣
 .٦٧، املقامة الثانية عشرة تعرف باألزهرية، صاملصدر السابق - ٤
 .١٥٣مة ك، حج البالغة، بن أيب طالباعلي  - ٥
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 .وهناك عالقةٌ مزدوجةٌ بينهما الصرب والظفر صديقان من القدم، نستنتج من هذه املوازنة أنّ 

الباليا واملصائب فرج اهللا كربته و الصرب يبدلُ العسر باليسرِ ويف إثره يأيت الظفر، فإذا صرب املسلم علی ف
». من صرب ظَفر«املثل املعروف: ما جاء يفك ١».إنّ مع العسر يسرا«وعده باليسر. جاء يف القرآن: 

ون مصدر إفادة الناس فعليه أن كالم وأخرياً البد ملن يريد أن يكالم موالنا (ع) عن إطالة الكفينا كوي
  الناس.  يتحلی بزينة الصرب حتی ينتفع به

  . الصرب يبدل العسر باليسر٢
شدةَ النار وحدا،  ئما أنَّ املاَء يطفكيف بيان قيمة الصرب بالتشبيه حيث يقول  يستعني اليازجي

كذلك الصرب يطفيُء احلزنَ، وحيفظ القلب من احلقد واحلزن ويبقيه يف سالمة وهو يبدلُ العسر باليسرِ. 
  :يقول يف البحر البسيط

  بارد املاِء يطفي حدةَ النارِ كهذا الّذي ختمد األحزانَ جرعته                        
   ٢وحيفظُ القلب باقٍ يف سالمته                  حتی يبدل إعساراً بإيسار       

قليلة  د اليازجي مرةً أخری، وبلغه مثرية، علی أنّ الصرب هو الشفاء حبيث جرعةكؤيف ما مضی، ي
  منه تفعل ما ال تفعله األدوية، هذه اجلرعة تطفي حدةَ النارِ، وحتفظ القلب من الداء.

  .٣»يا أمة اهللا صرباً، فإنّ مع العسر يسرا« ويقول اليازجي: 
  يقول اإلمام علي (ع) من البحر البسيط:

   ٤له وقت وتدبري لّ أمرٍكاصرب قليالً فَبعد العسرِ تيسري                     و       
ر كثرية ومهما أصابه من الباليا فعليه بالشكوأخرياً نستنتج بأنه قد تأيت على األنسان مصائب 

لّ شيء زمان معني كر بسبب حتقق اآلمال. لكأمامها ألنَّ الصرب ينتج الش واحلمد هللا تعالی والصرب
وهو يرد  الصرب ظفر،. ، وينقشع الظالمبعد الشدة راحةٌ ومع الدمعة بسمةٌ ما نعتقدكوالبد أن يزول 

                                                             
 . ٦اإلنشراح،  - ١
 . ٣٦٠، ص ديوانال ناصيف اليازجي، - ٢
من وواضح أنّ اليازجي ض .١٠٠، املقامة السادسة عشرة تعرف بالصورية، صجممع البحرينناصيف اليازجي،  - ٣

 .٦االنشراح:  ﴾إنّ مع العسرِ يسرا﴿كالمه اآلية الكرمية 
 .٧٨، ص ديوان املنتسب إليهال بن أيب طالب،اعلي  - ٤
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ما أشار إلی نفس كالت احلياة وحيفظ قلب اإلنسان يف الصحة واألمان ويبدل إعساره باليسر كمش

  املعنی موالنا اإلمام علی (ع). 
  الصرب سالح صارم أمام احلوادث. ٣

ذلك كدافع عن صاحبه، ما أنّ السالح يكشبه الشعراء الصرب أمام حوادث الدهر بسالح صارم، 
 امل:كالصرب يزيل اهلموم عن صاحبه. يقول اليازجي من البحر ال

   ١انَ الصرب خريسالحهكولقد غَزت قليب اهلموم جبيشها            دهراً ف              
  ع : يالبحر السر منيقول املتنيب 
  ٢وسيفُك الصرب فال تنبِهإنَّ األسی القرن فال ترضه                               

الت العديدة، ويری كنستنتج من هذه املوازنة أن اإلنسان يواجه يف طريق حياته املوانع واملش
ن الطريق الوحيد يف الوقوف أمام هذه الباليا واملصائب كاملصائب والباليا حتی يقنط وحيس بالفشل ول

  ش يف حياته إالّ إذا تسلّح به. هو الصرب ألنه خري سالح للمؤمن وال يستطيع أن يعي
  اهللا مع الصابرين. ٤

  إنَّ اَهللا مع الصابرين، حيث ينشد من البحر املتقارب: يقول اليازجي
  ٣صربت علی الدهر مستصغراً                   ملا فيه واهللا مع من صبر        

يا أيها الّذين آمنوا، « تعالی:  رمي، حيث قال اهللاكمته مرة أخری من القرآن الكاستمد اليازجي ح
                               .٤»استعينوا بالصربِ و الصلوة، إنِّ اَهللا مع الصابِرين

نری يف هذه املوازنة أنّ اإلنسان ىف هذه الدنيا يلقی املتاعب واملصاعب والباليا والفنت، فالبد له 
   ن أجرهم بغري حساب.ي يويف الصابرمن صرب يستعني به واهللا مع الصابرين وإن اهللا

  
                                                             

 .١٨١ص  ديوان،الناصيف اليازجي،  - ١
قطع، القرن :من يف :مل ي.(نبا الس٥٧٦، ص٢، جالعرف الطيب يف شرح ديوان أيب الطيبناصيف اليازجي،  - ٢
 )كقاومي
 .  ٢٨٢، ص  ديوانالاليازجي،  ناصيف - ٣
 .١٥٣البقرة،  - ٤



 ٦٩                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  ال إخالف يف ميعاد اهللا للصابرين. ٥

وعد اُهللا الصابرين خري وعدة والبد أن يتحقق وعده. يقول اليازجي يف هذا املعنی وينشد من 
  امل:كالبحر ال

   ١لف وعدهوعد اُهللا الصابرين بعونه                         ال حتسنب اَهللا خم       
  امل:كوأيضاً ينشد اليازجي يف البحر اال

   ٢رماً وال إخالف يف ميعادهكوعد اإلله الصابرين بلطفه                              
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه «رمي، حيث قال اهللا تعالی: كمي بالقرآن الكتأثر الشاعر يف إنشاد شعره احل

إنَّ اهللا ال «... . وأيضاً قال اهللا تعالی:٣»لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي واِإلبكَار حق واستغفر
   .٤»يخلف امليعاد

نری أنّ وعد اهللا للصابرين حق وال إخالف يف ميعاده واهللا تعاىل جيازي هؤالء الصابرين بالثواب 
  العظيم. 

  الصرب دواُء احلزن  . ٦
  اعر إنّ الصرب دواء احلزن، ينشد اليازجي يف البحر البسيط:يقول الش
  لِّ  داٍء  دواٌء   يستطَب  به                   وليس للحزن إالّ صرب جمهود كل         
         كوالصربحباً عند صاحبه                فإنَّ صربك مثلُ البيد يف البيد٥الصدر ر   

   ١»إطرح عنك واردات اهلموم بعزائم الصرب وحسن اليقني« يف هذا املعنی:  يقول اإلمام علي (ع)
                                                             

 .٢٣٨، صديوانناصيف اليازجي،  - ١
 .٣١٦، ص املصدر نفسه - ٢
 .٥٥غافر،  - ٣
 .  ٣١الرعد، - ٤
ثري ). ( البيد يف البيد: املراد من ك. (يستطَب : يداوي) . ( صرب جمهود: صرب ٥٨، ص ديوان ناصيف اليازجي، - ٥

لّ داء دواء يداوي ذا الدواء. واحلزن يداوي كثري ). يقول الشاعر يف هذين البيتني: لكو الصرب الهذا اإلصطالح ه
ما أنّ اإلنسان بالصدر الواسع يصل إلی آماله أيضاً يصل بالصرب كثري. والصرب مثل الصدر عند اإلنسان، كبالصرب ال

ة، أيضاً أنّ اإلنسان الصبور عنده حتمل املشقات ما أنّ الصحاري واسعكالصحاري، كباملناياه. واإلنسان الصبور 
 والباليا.
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هم، وهو دواء احلزن  لك انة عالية واإلنسان يتغلب به علیكنستنتج من هذه املوازنة بأنّ الصرب له م

 من حياته ومن يصرب يصل إلی ما يريكألنَّ الصرب ويزيل احلزن والندم الصدر عند اإلنسان ده. سعة  
٧ .مثرةُ الصرب كإنَّ الصرب مثرةُ احللم والش ر  

رتباط، حيث يقول من البحر ر ويبين لنا هذا االكيتحدث اليازجي عن إرتباط الصرب واحللم والش
  اخلفيف: 

  ٢  راكقد  حلُمنا  فأمثَر  احللم  صربا                     وصربنا  فأمثر  الصرب  ش           
  يقول موالنا اإلمام علي (ع) يف هذا املعنی من البحر البسيط:

       ٣اصرب فبالصرب خري لو علمت به                  لكنت باركت شكراً صاحب النعم           

  امل:كوأيضاً قال موالنا من البحر ال
                          ٤  ر  للمتصربِكلرضا  فالشوفوق  مقامِ  الصربِ للمتصربِ                      مقام  ا           

عجبا ألمر املؤمن كله خري، إن أصابته «وقال نبينا حممد صلى اهللا عليه و آله وسلم يف هذا املعنی: 
  ٥».سراء شكر، وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له

عن الغضب، ومن يريد  ظم الغيظ والبعدكنری يف هذه املوازنة أنّ احللم هو سيد األخالق وهو 
ون حليماً ألنّ احللم يثمر الصرب، وأيضاً أنَّ اهللا وعد الصابرين باخلري كأن يصرب أمام املصائب فعليه أن ي

ر بسبب كر اَهللا بعد صربه ألنَّ الصرب ينتج الشكوالبد أن يتحقق وعده، مثَّ جيب علی اإلنسان أن يش
  حتقق اآلمال. 

   رتهحالوة الصرب بعد مرا. ٨
شبه اليازجي الدهر بالبستان ومصائبه بالشوك ولذائذَه بالورد حيث يقول إنَّ اإلنسانَ ال يشاهد 

  امل: كلذائذه إالّ وهو يتحمل شدائده، وهو صابر أمامها. ينشد الشاعر من البحر ال
                                                                                                                                                           

 .٣١، رسالة ج البالغه علي إبن أيب طالب، - ١
 . ٦٩، صديوان. ناصيف اليازجي،  ٢
 . ٧٨، ص ديوان املنتسب إليه . علي إبن أيب طالب، ٣
 .. ( املتصرب، أي الذي جيعل الصرب وسيلة أمام املصائب )٩٠، ص املصدر نفسه.  ٤
 .٢٧٣، ص صحيح مسلم. مسلم بن حجاج قشريي النيسابوري،  ٥
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           ي الشوك قاكالدهرؤذي رجاله                     البد ه البستان بنيورد طف  

            هكلو مل  نهد١ ن  ذُقنا  مرارةَ  صربه               باألمسِ مل نعرف حالوةَ ش  
  ويقول موالنا اإلمام علي (ع) يف هذا املعنی من البحر البسيط:  

    ٢إين  رأيت  ويف األيام  جتربة                  للصرب عاقبةٌ حممودةُ األثر            
    امل:كضاً من البحر اليإبن جبري يف هذا املعنی أ يقول

    ٣صربت علی غدر الزمان وحقده                 وشاب يل السم الزعاف بشهده          
مته،إذ يقول إنّ اإلنسان يتحمل شوك كيف استعان بتشبيه التمثيل لبيان حكأنظر إلی اليازجي 

مثل ملن يريد أن يصل إلی أعلی األمور، وأخرياً  نستنتج من  الورد ليصل إلی الورد ولذائذه وهذا خري
هذه املوازنة بأنّ اإلنسان ال يصل إلی أعلی الدرجات إال حينما يتحمل املشقاق واملصائب املوجودة 

  يف طريقه.
  للصرب قيمةٌ عظيمةٌ. ٩

 وناّ شاسع بني من يالزم الصرب ويشتريه بقيمةرية ومن ال يدرك  بكويشرياليازجي إلی أنّ هناك ب
  امل:كقيمته، حيث يقول الشاعر من البحر ال

  ٤  ت قيمةَ نفعه                 أعطيت ديناراً لتأخذَ درمهاكوالصرب لو أدر        
  وأيضاً ينشد الشاعر بألفاظ أخری يف البحر البسيط:

  ٥ يسوي ألف ديناريا بائع الصربِ ال تشفق علی الشاري          فدرهم الصربِ       
  ٦ ».نوز اجلنة كرتٌ من كالصرب « قال رسول اهللا: 

                                                             
 .  ٢٣٨، ص ديوان. ناصيف اليازجي،  ١
 . ٧٨، ص ديوان املنتسب إليه . علي إبن أيب طالب، ٢
 ختلط )ا. ( شاب: أي ١١، صمة يف الشعر العريبكاحل.سراج الدين حممد،  ٣
  . ٣٧٣، صديوان. ناصيف اليازجي،  ٤
 .( شفق: رحم). ٣٦٠ص  ،املصدر نفسه.  ٥
 .  ١٠٧، صح البخارييصح. حممد بن إمساعيل البخاري،  ٦
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اً حببل اهللا تعالی كما أمجل قيمة الصرب ملن يصرب أمام حوادث الدهر ،ألنَّ مثرته حلوة جيعله متمس

 ختار الرسول (ص) الصرب إالافما الصرب كرت من كنوز اجلنة،  ويزيد إميانه ويقوي عزمه أمام الباليا.
سبه كض الناس إلی جلليل قدره وعظيم فائدته حلياة األمم من األولني إلی اآلخرين مريداً أن حير

  واإلنتفاع به. 
  الصرب عند األضرار واحلدثان. ١٠

  انَ مراً. يقول الشاعر من البحر الطويل: كإنَّ اليازجي يعلي مقام الصرب ويشوق الناس إليه ولو 
           ي لَذو صوإن لی الضركربٍ علقَمع هويل و حلو الصرب١  لَّما              متادی وي  

  ٢». وتواصوا بالصرب علی نوائب الدهر:« وجاء يف مقاماته 
  يقول اإلمام علي (ع) يف هذا املعنی :

  ٣ ».الصرب يناضلُ احلدثانَ«
ون صابراً أمام حوادث كأن ي نری أنَّ الصرب يهون املصائب، ويدفع األضرار. وجيدر باإلنسان

الدهر، إلنَّ اإلنسان غري الصابر، نفسه قلقة، وهذه املصيبة من أعظم املصائب اليت حتل باإلنسان 
الم يف قول اإلمام علي (ع) مع وضوح القصد كوتسلب منه الراحة واالستقرار. والحاجة لبسط ال

  وسطوع البيان وقوة االستدالل. 
   اليأسالصرب أحری للناس يف. ١١

  ينشد اليازجي من البحر اخلفيف:
  ٤غري أنَّ  املريض   يرجو  دواًء                     فإذا مل ينله فالصرب أحری       
ة أخری من القرآن الكاليازجي ح استمدرمي، حيث قال اهللا تعالی:كمته مر﴿ نٍء ميبِش كُمنبلُولَنو

   .١﴾قْصٍ من اَألموالِ واألنفُسِ والثَّمرات وبشرِ الصابِرِينالْخوف والْجوعِ ون

                                                             
 . ٢٧ص ديوان،. ناصيف اليازجي،  ١
 . ١١٦، املقامة التاسعة عشرة تعرف باخلطيبية، صجممع البحرين. ناصيف اليازجي،  ٢
 .  ٢١١مة ك، حج البالغة . علي إبن أيب طالب، ٣
 .  ٤٣، صديوان. ناصيف اليازجي،  ٤
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نستنتج بأنّ أحداث احلياة وصروفها لن تستطيع أن تتسلطَ على اإلنسان إال إذا انعزل اإلنسان    

 عن  الصرب جتاه املصائب، ويف هذا املوضع يأيت أمر اهللا تعالی بالتزام الصرب أمام حوادث الدهر.
 وااللتزام بالصرب هو أفضل طريق لإلنسان حينما خييم اليأس علی حياته.

  االنسان احلليمكالصرب هو .١٢
ثرياً، حيث يقول تالعبين األيام  وهي سفيهةٌ، هلذا جعلت كو اليازجي من الدهر وتقلباته كيش

  امل:ك. يقول الشاعر من البحر الرجل حليم يدافعينكسالح ألنّ الصرب كالصرب أمامها 
       سفيهةٌ                    فش هيام واألي ثَت يببليمكعح هورب وا للص٢و   

  امل :كينشد املتنيب من البحر ال
  ٣رماً                       إنَّ العظيم علی العظيم صبوركصرباً بين إسحق عنه ت      

املتنيب، ومعنی الصبور قريب من احللم، لمة الصبور يف شعر كأخذ اليازجي معنی احللم من 
لبيان صورته التشخيص،  ييستعني اليازج يوالصبور هوالذي اليعاجل العصاة باالنتقام. يف البيت املاض

  ويشبه الصرب باإلنسان احلليم ألنّ احللم هو الطمأنينة عند الغضب، وأيضاً تأخري مكافأة الظامل. 
  الصرب  بقدرة يكشكتوال ك. إيا١٣

ن ال أستطيع أن أدافع كواه من الدهر و يقول إني أصرب جتاه صروف الدهر ولكواصل اليازجي شي 
  امل: كعن نفسي، إذن فأين فضل الصابر؟ ينشد اليازجي يف هذا املعنی من البحر ال

   ٤ن مل يك يف يدي               دفع البالء فأين فضلُ الصابر؟كوصبرت ول         
   ٥»ال يعدم الصبور الظّفر وإن طال به الزمانُ« لي (ع) يف هذا املعنی: يقول اإلمام ع

                                                                                                                                                           
 .٥٥البقرة،  - ١
 .   ١٠٢، ص  ديوانالناصيف اليازجي،  - ٢
 .١٩٠، ص١، ج العرف الطيب يف شرح ديوان أيب الطيبناصيف اليازجي،  - ٣
 .   ١١٦، ص ديوانالناصيف اليازجي،  - ٤
   .١٥٣مة ك، حج البالغة علي إبن أيب طالب، - ٥
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ف األيدي جتاه الدهر ومصائبه هو من وساوس الشيطان. وإياك أن تعتقد بأنك لست كاالعتقاد ب

فعليك أن تصرب  دافعاً الباليا وصروف الدهر عن حياتك وإن فشلت يف دفعها، فال تيأس وال تقنط،
  ، واعلم أنّ النجاح للصابرين. الصرب يدفع املصائب ويأيت بعده الظفر ألنّأمامها، 

  مة الصرب كلغة اليازجي يف ح
الم الذي كالم بعيد عن التعقيد، ذلك الكمياته حول الصرب يف أبيات سهلة وكيرسل اليازجي ح

ه بسيطة ال حيتاج لمات املستفادة يف أبياتكلّف الشاعر نفسه عند بيانه، والكجيري مع الطبع  حبيث ال ي
مية كالقارئ يف فهمها إلی التأمل وال تضطرب هلا أعصاب وال خيتلج هلا فؤاد ومن يقرأ أشعاره احل

مة كهذه البساطة هي وليدة ح .١حول الصرب يری السهولة ويف فهم أبياته ال حيتاج إلی أي معجم
رشادهم ومبا أنّ الشاعر خياطب عامة مية هو تنبيه الناس وإكالشاعر، ألنّ هدف الشاعر من أشعاره احل

  ها مجيع الناس ويتعظوا ا.كر أبياته بسهولة وبساطة بعيدة عن الغموض ليدركالناس، يذ
  ينشد مثالً حينما يتحدث عن قيمة الصرب:

   ٢ت قيمةَ نفعه               أعطيت ديناراً لتأخذَ درمهاكوالصرب لو أدر        
  أو يقول :

  ٣أنَ الصرب خري سالحهكلقد غَزت قليب اهلموم جبيشها             دهراً و        
  يقول عن حالوة الصرب بعد مرارته:و

          ه كالدهرورد ي الشوك قاطفؤذي رجاله                 البد البستان بني  
         هن ذُقنا مرارةَ صربه                باألمسِ مل نكلو مل نهد٤عرف حالوةَ ش   

  وأيضاً يقول حول ارتباط الصرب واحللم:
   ١راًكقد حلُمنا فأمثَر احللم صرباً                  وصربنا فأمثر الصرب ش    

                                                             
 .٥٧، ص ب العريباجلامع يف تاريخ األدحنا الفاخوري،  - ١
 .٣٧٣، صديوانال ناصيف اليازجي، - ٢
 .١٨١، ص املصدر نفسه - ٣
 .٢٣٨، ص املصدر نفسه - ٤



 ٧٥                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  أو ينشد مثالً:

   ٢وعد اُهللا الصابرين بعونه                  ال حتسنب اَهللا خملف وعده         
 أو يقول:

   ٣غري أنَّ املريض يرجو دواًء                 فإذا مل ينله فالصرب أحری         
هي يف متناول أيدي الناس،  لبيان الصرب وميزاته يوظّف الصور واأللفاظ واألشياء اليت ياليازج

ر، منها دينار ودرهم وجيش وسالح ومثر كون قيمتها ومعناها دون حاجة إلی تأمل وتفكوالناس يدر
إلی التأمل  ئلمات املستعملة هنا واضحةٌ ال حيتاج يف فهمها القاركحالوه ومر وداء و... الو 

   والوعي.
  

  النتيجة
رر ما قاله اآلخرون ومل كأهم النتائج التي توصلنا إليها خالل هذه املقالة هي أننا وجدنا اليازجي ي

املدرسة الكالسيكية ويسري حيث سار  ان من شعراءكن مبدعاً يف خلق املعاين اجلديدة، ألنه كي
 : املتنيبو بالقرآن واحلديث النبوي وج البالغة عجبأُ فقدالقدماء. 
مية كاليازجي بالقرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة يف إنشاد أشعاره احلسبب تأثّر  إنّ .١

العرب عامتهم ذا املنبع يرجع إلی أنّ القرآن نزل باللغة العربية لذلك تأثّر شعراء  الصربحول 
يف لبنان يف بيئة عاش  نشأ وترعرع قد اليازجيلكون هم، وأيضاً كبقطع النظر عن مسل ثر،ال

د املسلمني وآدام ئعقابتأثّر ي لذلك كان من الطبيعي أن ،املسلمون واملسيحيون جنباً إلی جنب
 وسننهم.

العربية يف كافة نواحيها،  إلسالميةا كما كان لنهج البالغة الذي هو كرت من كنوز املعرفة .٢
 خاصة البالغية والعلمية، أبلغ األثر يف حكمة اليازجي.

                                                                                                                                                           
 .١٢١، ص املصدر نفسه - ١
 .٢٣٨، صاملصدر نفسه - ٢
 .٤٣، صاملصدر نفسه - ٣
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كان من شعراء املدرسة الكالسيكية ويسري حيث سار  ألنه األدب القدميتأثّر اليازجي ب .٣

  .القدماء
قدمي ماء يف الشعر العريب الكان من أعالم الشعراء وأفذاذ احلك هنأل املتنيبب أعجب اليازجي .٤
مة الصرب متتبعاً طريقه ومتأثّراً به، فعلی كأقبل علی ح . فقدمةكانته املرموقة بني شعراء احلكومل

  مية حول الصرب. كهذا نری اليازجي جعل املتنيب إماماً له يف إنشاد أشعاره احل
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  تكريس مبدأ القوة الذات واآلخر يف الرواية السورية:
 د. خالد عمر يسري              

  إبراهيم خليل الشبلي** 
  امللخص
كما قدمتها الرواية السورية، تلك تتناول هذه الدراسة الكشف عن عالقة الذات باآلخر،         

العالقة اليت كانت حمكومة مبنطق القوة؛ إذ صورت الرواية السورية قوة اآلخر على الصعد العسكرية 
والسياسية والفكرية، يف مقابل ضعف الذات و تشرذمها، ما جعلها يف موقف استالب أمام اآلخر، 

  وأدى كذلك إىل إضعاف أجهزة مقاومتها له.
  الذات، اآلخر، القوة، عالقة. كلمات املفتاحية:ال
  

  املقدمة 
تعد دراسة الصورة من الدراسات األدبية املقارنة اليت حتظى باهتمامٍ كبريٍ يف الدراسات        

الغربية نظراً إىل أمهِّيتها يف العالقات بني األمم والشعوب؛ إذ أجرت مراكز األحباث والدراسات 
، ١يف غري بلد غريب دراسات هدفت إىل معرفة اجتاهات الرأي العام العريب إزاء الغرب االستراتيجية

وهي دراسة وإنْ وجدت على نطاقٍ ضيقٍ وحمدود يف الدراسات العربية، فإنها تفتقر يف الوقت ذاته إىل 
األديب و تهمل أبعاده الربط بني الواقع التارخيي والثقايف للشعوب؛ ألنها تالحق صورة اآلخر يف النص 

األخرى؛ لذا نسعى يف هذا البحث إىل الربط بني الواقع التارخيي والثقايف من جهة، و صورة اآلخر 
عرض «بأنها )imagologieكما قدمتها الرواية السورية من جهة ثانية. وتعرف الصورولوجيا (

شكَّلوها( أو الذين يتقامسوا أو ينشروا) أن  لواقعٍ ثقايف يستطيع من خالهلا الفرد أو اجلماعة الذين

                                                             
 ةأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، جامعة تشريسورية. ن، الالذقي ،  

  ، سورية. قسم اللغة العربية، جامعة تشرين، الالذقية** طالب دكتوراه، 
 م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:    م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ

  .١٠، ص صورة األتراك لدى العربينظر: إبراهيم الداقوقي،  ١
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، كما أنَّ مفهوم الصورولوجيا ١»يكشفوا أو يترمجوا الفضاء الثقايف أو األيديولوجي الذي يقعون ضمنه

، ويعد كتاب مدام ديستال ٢يتقاطع مع عدد من العلوم األخرى كعلم االجتماع وعلم السالالت...
رة شعب يف أدب شعبٍ آخر، والسيما بعد زيارا لفرنساـ فقد (عن أملانيا) أول عمل يرصد صو

ذهلت من حجم اجلهل وسوء الفهم لدى الفرنسيني حول أملانيا؛ لذا سعت إىل تصحيح التشويه الذي 
  . ٣أصاب صورة األملان يف األدب الفرنسي

ميكن للباحث أن يدرس  وتتعدد جماالت دراسة صورة اآلخر تبعاً للفترة الزمنية أو للنوع األديب؛ إذ
صورة شعبٍ أو شعوبٍ كما يصورها أدب قومي ما، إضافةً إىل دراسة صورة شعبٍ من الشعوب كما 

  يصورها أديب بعينه، أو جنس أديب محدد كالقصة والرواية واملسرح...
القات سليمة لدراسة صورة اآلخر أمهيةٌ قصوى يف فهم الذات ؛ إذ تسهم يف التشجيع على إقامة ع

مع األمم والشعوب األخرى بعيدة عن سوء الفهم والتشويه الذي يصيب صورة اآلخر يف اآلداب 
القومية املختلفة، كما أنها تسهِم  يف إزالة سوء فهم صورة اآلخر، وتؤسس عالقةً معافاةً من األوهام 

تكوين صورة اآلخر يف اخلطاب  والتشويه الذي يصيبها. وأما هدف البحث فيتحدد بتحليل مصادر
، إضافةً ٢٠١٠إىل  ٢٠٠٠الروائي السوري، والسيما يف الفترة اليت يتصدى هلا البحث، واليت متتد من 

إىل حتديد أسباب التشابه أو االختالف بني الصور اليت تقدمها الروايات املُستهدفة حول اآلخر، 
  قوة الذي حيكم تلك العالقة. وتصوير عالقة الذات باآلخر عرب منطق ال

يقوم البحث على املنهج التحليلي الذي يفيد من تقنيات حتليل اخلطاب السردي، كاحلوار والسرد 
 السرد احلكائي، وقانون التوازي.والشخصية والزمان واملكان وحوافز 

 تكريس مبدأ القوة:  

دأ القوة والغلبة اليت يتسم ا اآلخر على كرس اخلطاب الروائي السوري يف حلظة انبهاره باآلخر مب
املستويات السياسية واالقتصادية والتقنية والعسكرية، وتفاوتت درجة احلساسية يف تعامله مع اآلخر، 

                                                             
  .١٤٧، صالوجيز يف األدب املقارنران، دانييل هنري باجو، وآخ ١
  .١٤٦، صاملرجع نفسه ٢
  .٣٧٢، صاألدب املقارنعبده عبود،  ٣
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واختلفت درجة تعاطي الروايات من رواية إىل أخرى، من حيث البناُء الفني وتوظيفه إيديولوجياً، 

قف الشخصيات الروائية وعالقتها مع اآلخر، ومظاهر هيمنته على الشعوب، وحماولة للتعبري عن موا
استعمارها واستغالهلا وإخضاعها لسلطته، ليس على املستوى العسكري فحسب، بل على املستوى 
الفكري والثقايف واالقتصادي أيضاً، إضافةً إىل شعور الذات بالضعف إزاءه، وانبهارها مبا حقَّقه من 

املغلوب مولَع أبداً بالغالب يف شعاره «جنازات كبرية، وسعيها إىل تقليده وتقفِّي خطواته، ذلك أنَّ إ
وزيه وحنلته وسائر أحواله... لذلك ترى املغلوب يتشبه أبداً بالغالب ومركبه وسالحه.. بل ويف سائر 

ثري من عوائدهم وأحواهلم.. حىت أحواله.. فإنك جتدهم يتشبهون م يف مالبسهم وشارام والك
، ويقصد بدراسة الصورة يف األدب ١»يستشعر من ذلك الناظر بعني احلكمة أنه من عالمات االستيالء

أنَّ دراسة صورة « املقارن، دراسة صورة شعبٍ ما كما يصورها أدب شعبٍ أو شعوبٍ أخرى، ذلك 
ثقافة ما إىل متخيلٍ، وهلذا مل يعد هذا املُتخيل حمض  األجنيب تمثِّل تتبع السريورة األدبية وحتول أفكار

 -عنصرٍ خرايفٍّ، أو صورة أو رمزٍ فقط، إنما هو، إضافةً ملا سبق مرآةٌ تعكس تاريخ املعايري االجتماعية
  .٢»النفسية يف تصور األنا واآلخر

  الذات واآلخر: ثنائية الضعف/ القوة: -١
دروس الشخصيات األجنبية اليت اصطدمت مع الذات سواء يف موطنها تكثر يف اخلطاب الروائي امل

، عبد الكرمي ناصيف) عرب احلوار الطريق إىل الشمسأم يف موطن اآلخر؛ إذ صور الراوي يف رواية (
قويل يل ألست خائفةً من «: إعجاب (األخضر) بـ(جانيت)، اليت بدت واثقةً من قوة فرنسا وعظمتها

  احلرب؟
ةٌ من احلرب ؟ قالت وهي تربم شفتها استهتاراً، حنن الفرنسيني ال نفعل منذ أربعمائة عامٍ خائف- 

إال احلرب، نقاتل هنا، نقاتل هناك، بل لقد حاربنا أوروبا كلَّها ذات يومٍ وانتصرنا، ذهب نابليون إىل 
  .٣»اليوم من هتلر؟فهل خناف مصر، وصل إىل موسكو، توغَّلنا يف إفريقيا، استعمرنا آسيا، أمريكا.. 

                                                             
  .١٤٧الفصل الثالث والعشرون، ص ملقدمة:ا ،ابن خلدون ١
  .٩، ص)٢٠٠٠-١٩٧٠القصصي واملسرحي والدراما التلفزيونية يف سورية( صورة اآلخريف األدبمانيا بيطاري، ٢
  .٢٠٨ص ، الطريق إىل الشمس، لكرمي ناصيفاعبد  ٣
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لقد عبرت (جانيت) عن استخفافها باآلخر املُتمثِّل بـ( األخضر)، ولعلَّ اجلمل السردية املتتالية 
تربِز نزعة الغلبة والتفوق اليت ترد على لساا؛ إذ صور املقطع السردي السابق هيئة جانيت وهي (تربم 

كنون الشخصية ونفسيتها، وما تضمره من قوة وتفوقٍ، شفتها)، وهذا فعلٌ يكثِّف الداللة، ويكشف م
ويتضح ذلك بشكلٍ جلي عرب األفعال اليت جاءت متتاليةً يف هذا املقطع السردي معبرةً عن لغة القوة 
 (نقاتل،و حاربنا،و انتصرنا،و توغلنا،و استعمرنا...)، وهذه الـ (نا) ال تؤدي وظيفةً حنويةً؛ لتشري إىل

املُتكلِّم فقط، بل تتجاوز ذلك لتشري إىل منطقِ الغلبة والقوة الذي ختتزله؛ إذ حييل على املُتكلِّم (اآلخر) 
القوي، الواثق من نفسه وقدراته، ولتغدو رمزاً للسيطرة، ولعلَّ هذا املنطق الذي حيكم الرؤية السردية، 

ر، ويوجه حركة السرد، وال يقف األمر عند هذا ويشكِّل بؤرةً تنطلق منها الذات يف تعاملها مع اآلخ
يمثِّل احلداثة والتقدم، والتقنية مثلما يجسد القوة والغلبة «احلد، بل يتجاوزه؛ إذ أصبح اآلخر 

ويشري الراوي كذلك إىل حالة (سارة) عندما سجن العثمانيون بعض الناس، فخشيت أن  ١».والسيطرة
ني وصلت إىل غرفتها استسلمت ألفكارها: ماذا لو كانوا يهوداً؟ ال شك أنها ح«يكون بينهم يهود،و

كانت ستتأزم. ولكن لو كانوا يهوداً ملا متَّ األمر ذا اهلدوء. اليهود يف اخلارج كانوا يهزون العامل 
الدول. وحني  كلَّه. مستحيلٌ أن يكونوا يهوداً. إنَّ سجن أحد اليهود يستدعي أحياناً تدخل سفراء

اتخذ مجال باشا قراره بترحيل اليهود غري العثمانيني جرت اتصاالت و رجاءات وديدات. وجاءت 
...ياتنت النقل إىل مصر. وضمنت عدم وقوع تعدةٌ أمأمريكي هذا املقطع السردي مبا  ٢».سفن

خصية اليهودي أينما حلَّ، فالعامل يهروِل يتضمنه من رؤى يعبر عن مسة الغلبة، اليت تتمتع ا ش
ملساعدته ومحايته، وكأنَّ هذه الرؤية السردية تبغي اإلشارة إىل أمهية اليهودي وعظمته مقابل الضعف 
الذي يبدو عليه العريب، الذي ارتكبِت حبقِّه أفظع اازر، وهذا يفسر بروز نزعة القوة اليت يشعر ا 

  غريه من األقوام.اليهودي إزاء 
لو « وتتناسل اجلمل السردية يف املقطع السابق لتعبر عن منطق القوة الذي يِسم شخصية اليهودي:

كانوا يهوداً ملا متَّ األمر ذا اهلدوء، اليهود يف اخلارج كانوا يهزون العاملَ كلَّه، سجن أحد اليهود 

                                                             
  .٥٥ص  ، صورة الغرب يف كتابة املرأة العربيةمعجبة الزهراين،  ١
  .١٦٨ص  ،أعدائيممدوح عدوان،  ٢
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مل السردية املتتالية تعكس رؤية اليهودي وسلوكه جتاه هذه اجل». يستدعي تدخل سفراء الدول...

غريه، وهو ما جعل شخصيته أسريةً لرتعة القهر والغلبة، وتلك الرؤية ليست رؤيةً فرديةً، أو رؤية 
الراوي فحسب، بل هي رؤيةٌ حمكومةٌ بشروط اجتماعية وثقافية؛ لذا فهي تعكس الواقع العريب، 

تكشف النظرة النقدية الفاحصة، ملعطيات الثقافة العربية « عامله مع اآلخر؛ إذ والعقل العريب يف ت
الثقافة الغربية، و(مطابقة)  (مماثَلة) احلديثة، معضلةً مكينةً تستوطن نسيجها الداخلي، أال وهي

ا _ على مستوى الرؤى تصوراا، فحيثما اتجهت تلك النظرة يف حقول التفكري املُتعددة، ال جتد أمامه
مع ثقافة اآلخر، اليت فرضت حضورها  واملناهج واملفاهيم_  سوى ضروبٍ من (التماثُل) و(التطابق)

وهيمنتها يف املعطى الثقايف العريب احلديث مباشرةً... ويعود ذلك، فيما يعود، إىل سببني رئيسني: 
اا الثقافية واإليديولوجية، وهي متارس اختزاالً للثقافات أوهلما يتصل يمنة (املركزية الغربية) ومحدد

غري الغربية، باعتبارها الثقافة الكونية الشاملة، وثانيهما: االستجابة السلبية ملعطيات تلك املركزية. وهو 
فة الغربية، ومل تفلح يف أمر يتعلق بواقع الثقافة العربية احلديثة اليت رهنت ذاا بعالقات امتثالية للثقا

  .١»بلورة أُطُرٍ عامة فَاعلة تمكِّنها من احلوار املتفاعل مع الثقافات األخرى
وعلى الرغم من تعدد الرواة يف الروايات املدروسة كالراوي العامل بكلِّ شيٍء كما يف روايات 

(الضغينة حايد كما يف رواية والراوي املُسهرة تنكرية للموتى) ، والطريق إىل الشمس، و(أعدائي
، إال أنَّ وجهة النظر اليت يقدمها السرد، تعبر عن حال الضعف _ اليت تعيشها الشخصيات واهلوى)

، وتكاد هذه الرؤية أن يمن على حركة السرد وتتحكَّم ا، فقد املُمثِّلة للذات_  أمام اآلخر وقوته
اآلخر وهيمنته؛ إذ جاء على لسان أحد الشخصيات يف رواية صورت وهن  الذات وضعفها أمام قوة 

                                                             
  .٥ص ، املطابقة واالختالف، املركزية الغربيةعبد اهللا إبراهيم،  ١

الضغينة ، ، ورواية (٢٥٢، ١٢٤ص  ،(الطريق إىل الشمس)من ذلك على سبيل املثال ال احلصر، ينظر: رواية* 
، ورواية ٧٩، ٤٨، ٢٦ص  ، (جنود اهللا) ، ورواية ٩،٤٨، ص )(سهرة تنكرية للموتى ، ورواية٦٥)، ص واهلوى
  . ١٣٤،٣٥٤ص   ئي)،(أعدا
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وصف ملا وصلت إليه درجة هيمنة العثمانيني وتسلُّطهم على رقاب الناس:  ( الطريق إىل الشمس)

  ١».أموالنا يأخذوا...حبوبنا باسم املرية يصادروا...أعراضنا ينتهكوا...«
قة الذات (الضعيفة) باآلخر (القوي)، ال يبقى أمام الذات ومع منطق القوة واهليمنة الذي حيكم عال

سوى أن تستهجن تصرفاته، الذي يريد النيل من هويتها، و يسعى إىل حموها، فال جمال للمقاومة، وال 
للتعامل مع تلك التهديدات إال باالستنكار، وهذا ما أشار إليه الراوي يف وصفه حلال أهل الشام عندما 

أهل دمشق منذَهلون، ما بال أم «صرفات الفرنسيني ونقضهم للمعاهدات واملواثيق، فــذُهلوا من ت
العدالة واحلرية واملساواة، تضرب عرض احلائط بكلِّ ماله عالقةٌ بالعدالة واحلرية و املساواة ! معاهدة 

 عالقة الضعيف ، وذا املعىن تختزل عالقة الذات باآلخر عرب٢»الست والثالثني تداعت أرضاً
بالقوي،و املُستعمر باملُستعمر،و املتبوع بالتابع.. ومهما حاولت الشخصيات املُمثِّلة للذات أن تندمج 
يف جمتمع اآلخر، وأن تسري على خطاه يف النهضة والتقدم، فإنها تصطدم جبدار ضعفها، وال يبقى أمام 

ة التعجب (!) يف هذا املقطع السردي ختتزل كثريا من الضعيف إال أن خيضع إلرادة القوي، ولعلَّ عالم
الدالالت املوحية، اليت أضحت بدورها إشارةً معبرةً أكثر من أية مقولة عن الذهول و الصدمة اليت 

ذه املعادلة يتضح أنَّ الغريب « تعيشها الذات من سلوك اآلخر، وسعيه للسيطرة عليها، والتحكُّم ا، و
ل وأنَّ الشرقي هو الدخيل. ومن هنا، فإنَّ أمريكا تعلن عن نفسها بوصفها وطناً غربياً، هو األص

واملواطنة فيها ليست سوى تأكيد ثقايفٍّ وسياسي للغرب ضد الشرق. ولن يكون الشرقي غربياً مهما 
. ٣»ياً و زمانياًأظهر من حسن النوايا. ولسوف يالحقه أصله الشرقي مهما حاول الفرار منه جغراف

فالغرب يفرض مفهوم القوة بوصفه أداةً لتوجيه عالقته بالشرق، و يعين ذلك من مجلة ما يعنيه، لغة 
، فواز جنود اهللالتفوق واهليمنة، اليت حتكم عالقته بالشرق، وهذا ما يشري إليه الراوي يف رواية ( 

نقمتهم فيطلقون «العراقيني، فهم يروحون عنحداد)؛ إذ وصف نقمة جنود االحتالل األمريكي على 
السباب على العراقيني احلُجاج، الذين ال يستحقُّون ما يقدم هلم من مساعدات، سواء ترميم املدارس، 

                                                             
  .١٠ص ، الطريق إىل الشمس عبد الكرمي ناصيف، ١
  .١٨٥ص ، نفسه املصدر ٢
  .٦٢ص   ، رحلة إىل مجهورية النظريةعبد اهللا الغذامي،  ٣
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أو توفري مضخات املياه، وفتح عيادات و مستوصفات.. شعب حباجة إىل طاغية ال إىل حرية؛ ينبغي أن 

. يعبر هذا املقطع السردي عن ردة فعل ١»ونوسعهم ضرباً، ونقتل أكرب عدد منهم  نطرحهم أرضاً
اجلنود األمريكيني جتاه السكان، الذين ال يشكِّلون أي خطرٍ عليهم، ومع ذلك يفصح املسرود عن 

لشعوب حالة اجلنود النفسية، وطريقة تعاملهم إزاء غريهم من اتمعات؛ إذ يريد اآلخر القوي من ا
الضعيفة أن تنصاع له، و أن تتمسك  بكلِّ ما من شأنه أن جيعلها تسري على خطاه، وإذا ما كان  

  .٢بوسعها أن تعامله معاملة الند، فإنَّ ذلك يسبب له إزعاجاً كبرياً
وختترق صورة اآلخر القوي العامل السردي، لتحيل على الواقع الثقايف والفكري العربيني، وعلى 

وط التارخيية اليت أُنتج يف ظلِّها اخلطاب الروائي السوري، فقد سيطر الغرب على العقل العريب؛ إذ الشر
. وقد صور الراوي يف رواية (الضغينة ٣شعر بعض املفكرين العرب بضعفهم أمام الغرب وحضارته

ن القوة اليت ظهرت يف ، فواز حداد)، شخصية اآلخر املُتمثِّلة بـ(ماكنرو)، وما تتمتع به مواهلوى
خطابه، واجلنرال (ماكنرو)، وهو مبعوثٌ أمريكي يقوم جبولة استطالعية سرية يف الشرق األوسط، 
ويجري مباحثات مع بعض املسؤولني السوريني، وكان النفط على رأس املباحثات، وسأل اجلنرال ممثِّلَ 

كان اجلنرال يقصد «لَّة (ريدرز داجيست)، وقد اجلانب السوري يف املفاوضات العقيد عن متابعته 
وبشكلٍ جلي احلياة األمريكية املُصورة يف الَّة، وبلغات خمتلفة تغطِّي العامل، أمريكا الثرية، املعطاءة، 

  . ٤»احليوية، القوية...
ته، ونستطيع إمجال و تكاد الروايات املدروسة تشترك يف العوامل وتأثريها يف السرد وتوجيه حرك

  العوامل أو الوظائف فيما يأيت:

  عامل الذات: يتمثل يف الضعف أمام اآلخر وقوته. -

 العامل العاكس: يتمثل يف منطق القوة واهليمنة. -

                                                             
  .٢١٢ص ، جنود اهللا فواز حداد، ١
  .١٨حسن عودة، ص تعريب  :اهلوية غري املكتملةينظر: أدونيس،  ٢
  .٦٢ص ،صورة الغرب يف الرواية العربيةينظر: سامل املعوش،  ٣
  .٣٧٨ص ، الضغينة و اهلوىفواز حداد،  ٤
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 املوضوع: ويتمثل يف اهلوية. -

 أما على مستوى الشخصيات اليت تشترك يف صفتها و دورها، فهي تنحصر يف:

ية البطل_ املُمثِّل للذات_ اليت كانت تنحصر يف أن يكون (ضعيفاً، (عامل الذات): شخص -
  مهمشاً، مضطهداً..).

(العامل العاكس): ويتمثل بـ (القوة، واهليمنة، والتقدم، والتفوق احلضاري، وحماولة  -
 السيطرة...).

 احتقار اآلخر للذات: -٢

م شخصية اآلخر يشكِّل تعبرياً أو متثيالً لعلَّ تصوير اخلطاب السردي ملنطق االستعالء، الذي يِس
لسلوكها إزاء غريها من الشخصيات الروائية؛ إذ تكثر اجلمل السردية يف النصوص الروائية؛ لتشكِّل 
عالمةً دالَّةً حتمل دالالت تظهِر تعالقات النص السردي مع سواه من النصوص الثقافية، وتشري إىل 

  ، واالجتماعية، اليت تسهِم يف تشكيل وعي الذات لنفسها وللعامل من حوهلا.الشروط التارخيية
، ممدوح عدوان) عرب احلوار بني (رفقة) و(ألتر)، إىل تعصب اليهود أعدائيويشري الراوي يف رواية( 

وشعورهم بالفوقية إزاء غريهم من األمم واحلضارات، فقد جاء على لسان ( رفقة) يف حوارها مع 
  لتر)، ما يؤكِّد ذلك:(أ

ال بد من املغامرة. اليهودي جيب أن يذكِّر بنفسه يف كلِّ شيٍء يعمله. يا ليتنا نستطيع أن جنعل «
  لدوستنا على األرض شكل النجمة. ليتنا تركنا جنمتنا على األهرامات اليت بنيناها.

  ١»واثقةٌ أننا حنن الذين بنيناها؟ -
يف هذا املقطع السردي، والسيما عرب األفعال املتتالية اليت وردت يف حديث  فنربة التعايل تبدو جليةً

(رفقة): (نستطيع، وجنعل، وتركنا، وبنيناها..)، و(نا) هنا تؤكِّد، الرؤية املُقدمة عرب السرد، ما حتمله 
  شخصية اليهودي من إحساسٍ بالتفوق، وما تضمره من احتقارٍ للعرب.

                                                             
  .٣٨ص  ،أعدائي ممدوح عدوان، ١
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ر اإلحساس بالتعايل عند اليهود إخفاق العرب يف التصدي للمشروع الصهيوين؛ ومن أسباب تجذُّ

ذلك أنَّ صورة العجز والوهن اليت تعيشها الذات تعبر عن الواقع املرير الذي يعيشه جمتمع ( الذات) 
رخيي. توضيح الصلة بني صورة اآلخر وسياقها التا« ؛ لذا جيب  ١مقابل القوة اليت يتمتع ا (اآلخر)

. ٢»هي، قبل كلِّ شيٍء تعبريٌ عن أوضاع اتمع الذي تبنيها فيه ثقافته - فهذه الصورة_ وهي متغيرةٌ
فالرؤية املُقدمة بوساطة السرد مبستوياا املُتعددة، تقدم صورتني لآلخر، صورة إجيابية تتمثَّل يف اآلخر 

الباً ما وردت على لسان شخصيات أجنبية، تبلورت يف القوي، املُتقدم، احلضاري..، وأخرى سلبية غ
 فوقيته، و غطرسته، و خداعه...

لكن الرؤية تشري كذلك إىل دور (الذات) يف السماح لآلخر بالسيطرة عليها، ذلك أنَّ األخذ خبيار 
ن الشحنات العاطفية، التماهي مع اآلخر وثقافته، هو يف اية األمر هدم لنسقٍ ثقايفٍّ مثقَلٍ جبملة م

والفكرية، واالجتماعية، والدينية، واستبداله جبملة من األنساق الثقافية، اليت متتلك حمموالا، وهو 
 عى التحديث –خيارالً، ال يتمثَّل ما  -وإن ادنفعما بوصفه طرفاً مال يقوم به بوصفه طرفاً فاعالً، وإن

ة اليت انتهجها ٣اًيصل إليه متثُّالً حقيقية التلقي عاجزةً عن حتقيق أهدافها؛ ألنَّ االنتقائي؛ لذا تبقى عملي
، وقد عبر الراوي يف رواية ( الضغينة ٤املُفكِّرون أدت إىل إضعاف أدوات مقاومة اآلخر القوي

روبنشتاين) اليهودي، الذي يتطلَّع إىل اإلسهام يف إقامة وطنٍ عن حالة العداء اليت يضمرها ( واهلوى)
مل يكن نقل روبنشتاين من املنطقة، كما زعم، ترضيةً «قومي لليهود ( إسرائيل) على األرض املُقدسة: 

ع للعرب؛ أو من جراء امسه الذي تباهى بأنه فضيحةٌ يهوديةٌ حبد ذاته، نقل ألنه مل يخف تعاطفه م
الدولة اليهودية. كان صهيونياً قحاً، جهر بآرائه متهِماً العرب باختالق نزاعٍ مع اليهود، وروج 
الدعايات الصهيونية عن بالد العرب الواسعة اخلالية من احلضارة، وفلسطني اخلالية من السكَّان. أما 

                                                             
  وما بعدها. ١٣٤، ص مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهورالتخلف االجتماعي، ينظر: مصطفى حجازي،  ١
  .١٧٨ص ، صورة اآلخر، العريب ناظراً ومنظوراً إليهلبيب، الطاهر، اآلخر يف الثقافة العربية، ضمن كتاب  ٢
  .٨-٧ص    ،املطابقة واالختالف، املركزية الغربيةينظر: عبد اهللا إبراهيم،  ٣
  .٣٤، ص اآلخرحنن وينظر: حممد راتب احلالق،  ٤
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. ففي الوقت ١»بادية السورية واجلزيرة العربيةالفلسطينيون فشاغلون مؤقَّتون جيب ترحيلهم قسراً إىل ال

الذي كان فيه اتمع الذي تنتمي إليه الذات، غارقاً يف االستالب والضعف والقهر، كان اليهود 
حيلمون و خيطِّطون إلقامة وطنٍ قومي جيمع أشتام من أصقاع العامل، وهذا يظهِر إخالص تلك 

لغايل والنفيس لتحقيق تلك الغاية، بينما كانت (الذات)، كما الشخصيات_ من منظورها_ يف بذل ا
يصورها اخلطاب الروائي املدروس ضعيفةً غري قادرة على اخلروج من مآزقها؛ لذا تسعى إىل السري على 

  خطا الغرب و التماهي معه.
ائي السوري إىل وقد ترك هلاث الذات وراء اآلخر أثره يف الوعي العام العريب؛ إذ أشار اخلطاب الرو

مسألة اران الذات إىل اآلخر وارمتائها يف أحضانه، يف الوقت الذي يظهِر فيه اآلخر استخفافه بالذات 
واحتقاره هلا، فـقد ذُهلَ (غوبالن) _ الذي طرده السوريون _ من ردة فعل اخلارجية الفرنسية، اليت 

ره تطاوالً على شخصية فرنسية هلا أمهيتها، و قررت احترام القرار السوري، والذي يعد من وجهة نظ
يورد غوبالن وجهة نظره وموقفه من تصرف اخلارجية الفرنسية؛ إذ أشار الراوي من وجهة نظر 

اإلصرار على احترام القرار السوري. مىت كانت «(غوبالن) إىل ماعده نفاقاً فرنسياً مفضوحاً، جتلَّى يف
ه اإلرادة السورية ؟! مل ينفع احتجاجي بأنَّ السكوت على طرده البشع وغري اخلارجية تعنى مبا مست

الالئق، يوحي بتهمة لن تكون غري التجسس، وينذر بتطاول سوري لن يقف عند حد...، مل أكن 
. يظهِر هذا املقطع ٢»أجهل أنَّ االجتاه احلايل يف اخلارجية هو السعي الستعادة نفوذنا يف سورية

التهكُّم، والسيما مع اجلملة السردية (مىت كانت اخلارجية تعنى مبا مسته اإلرادة  السردي لغة
 السورية؟!)، ولعلَّ عالميت االستفهام (؟) والتعجب (!)، بوصفهما رمزين دالني حيمالن مدلوالت

، هنا، هذا كثريةً، من أبرزها (السخرية، واالستغراب، والتعجب، والدهشة..)، ويفسر املسرود
التصرف بأنَّ له ما يسوغه، وهو اإلبقاء على اخليط الرفيع الذي يربطها بسورية، وحماولة استعادة 
السيطرة عليها من جديد، فال قيمة لإلرادة السورية، أو الحترامها، وإنما هناك فعل مسايرة من قبل 

  رواا.فرنسا لتحقيق أهدافها وغاياا يف استغالل الشعوب وب ث

                                                             
  .١٨٢ص  ، الضغينة و اهلوىفواز حداد،  ١
  .٣٢ص  ،نفسه املصدر ٢
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  انبهار الذات باآلخر:-٣

، ٢نقص يعتريها باآلخر يعبر عن ، وانبهار الذات١الشيء" العرب:"انبهر فالن، إذا بالغ يف جاء يف لسان
  وهذا يشري إىل أنَّ حلظة االنبهار تصور حالة الوهن والعجز اليت تعيشها الذات يف مواجهة اآلخر.

ارة الغربية، والتقدم اهلائل الذي حقّقته، والسيما بعد ثورا ويشكِّل موقف االنبهار مبنجزات احلض
الصناعية فضاًء مغرياً لكلِّ من يبحث عن واقعٍ مغايرٍ ملا يعيشه؛ لذا سعى كثري من املُفكِّرين، واألدباء 
إىل الدعوة الواضحة والصرحية إىل السري على خطا الغرب، واألخذ باألسباب اليت قادت إىل تطوره 

تفوقه على بقية احلضارات والشعوب، وهذه الدعوة تنسجم مع ما تقرره املركزية الغربية، اليت تقول و
» ةغني ةٌ، وأمثر عن حضارةةٌ داخلية املُطلَقة لتاريخ الغرب الذي أنتجته عواملُ خاصباخلصوصي

تبلغ درجة التقدم اليت وصل إليها الغرب، ليس  ومتنوعة، مثَّ  التأكيد على أنَّ اتمعات اليت تريد أنْ
أمامها إال األخذ باألسباب ذاا اليت أخذ ا الغربيون، وليس أمام تلك اتمعات إال التخلُّص من 

  .٣»خصوصياا الثقافية؛ ألنَّ تلك اخلصائص هي املسؤولة عن ختلُّفها، وهي املعيقة لتطورها
ره املركزيقرزة وموقعه، وما تته املُتمية يدعو املرء إىل أنْ يتساءل عن كينونة العريب، وذاتية الغربي

ودوره بعد أن نعيد ما للماضي للماضي وما للغرب للغرب، فما الذي قدمه يف احلاضر، وأين صوته ال 
؟ هذه صوت ماضيه، وأين إرادته هو ال اإلرادة األسرية احملكومة برفض طرف على حساب آخر..

األسئلة تدلُّ على حال الوهن والشلل اليت تعاين منها الذات العربية إزاء اآلخر وتفوقه وقوته زماناً 
ومكاناً؛ إذ ال ميكن للمرء أن يتجاهل دور الذات العربية دون أن يأخذ باحلسبان احلاجة إىل حسمٍ 

هن الذي تعاين منه الذات إىل أن تعيش صدمةً حضاري مستقر يف احلياة العربية، فقد أدى ذلك الو
كبريةً يف مواجهة اآلخر، متخضت تلك املواجهة عن حالة انبهارٍ عاشت يف ظلِّها الذات أمام اآلخر 
ومنجزاته احلضارية، وال يقتصر األمر على ذلك، بل يتعداه إىل انبهار الذات مبستوى التقدير والعناية 

، حني وصف (الطريق إىل الشمس)لغرب، وهذا ما عبر عنه الراوي يف رواية اليت يلمسها املرء يف ا

                                                             
  .٥١٦، ص ١ : جلسان العربابن منظور،  ١
  .٤٩ ،  صشخصية اآلخر يف الرواية يف األردنجودي البطاينة، : ينظر ٢
  .  ٣٣، ص املركزية الغربيةعبد اهللا إبراهيم،  ٣
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مفرِحةٌ كلَّ اإلفراح.. ما إن وصل إىل « حال ( األخضر) عندما بهر مبا القاه من حفاوة فأخباره 

باريس وقدم رسائل التوصية حىت وجد كلَّ عناية وترحابٍ من إدارة السوربون من الدكاترة 
، وبانتقال األخضر ١»راتبه عالٍ يعيش به عيش األمراء، مسكنه مؤمن، حاجاته مقضية.. األساتذة..

إىل (باريس) بدأت الذات مواجهة اآلخر، وهذا االنتقال جيعل املواجهة غري متكافئة، حيث اقتصرت 
مواجهتها على تسجيل املفارقات بني موطن الذات وموطن اآلخر، واليت تراوحت بني الدهشة 

  .٢النبهاروا
  و تتضح عالقة الذات باآلخر يف الشكل اآليت:

  من منظور الشخصيات املمثِّلة للذات: -
  اآلخر  الذات

  (الضعيفة)                 انبهار                 (القوي)
من هنا نالحظ أن التمثيل السردي للخطاب الروائي املدروس هو نتاج موقعني، موقع الذات أو 

ينتمي إليه الراوي، وموقع اآلخر أو الغرب، حيث يتمنى أن يكون؛ لذلك فإنَّ لغة  الشرق، الذي
أن الثقافة األحدث « السرد تظهِر شكالً احتفالياً باآلخر، وتصور الرغبة فيه، فمما الشك فيه 

األكثر قدرةً على واألسرع واألكثر امتالكاً للقدرة على اخللق واإلنتاج والتجدد، هي الثقافة األقوى و
االنتشار، أي هي الثقافة اليت تفرض نفسها على غريها، بقوة الفكر والسيف، على ما هو شأن الثقافة 

. كما صور اخلطاب الروائي السوري ٣»الغربية احلديثة، اليت تفرض نفسها اليوم ومتارس عامليتها
مصدر التقدم والقوة واحلضارة، وأظهر كذلك صورة اآلخر اإلجيابية واالحتفاء به من قبل الذات، فهو 

ما تضمره شخصية اآلخر من احتقار للذات، وما ختفيه من أطماع يف البالد والثروات، مما جيعل 
الصورة املبهرة اليت يقدمها الغرب بوصفه مكاناً للحرية والكرامة والرخاء، متناقضة مع ما يضمره من 

وإخضاعها؛ إذ صور الراوي طريقة تعامل خبري التنقيب عن  مطامع ومآرب يف السيطرة على الشعوب

                                                             
  .١٢٥ص  ،الطريق إىل الشمسعبد الكرمي ناصيف،  ١
  .٥٣ ، صالذات و املهمازحممد جنيب التالوي، : ينظر ٢
  .٤٧ص  ،الفكر واحلدثعلي حرب،  ٣
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مل أبد «النفط مع الشعب السوري، ففي حديثه نربة التعايل على السوريني واحتقارهم، يقول (ماكنرو)

 رأياً أو تعليقاً. كنت مبهوتاً. رين كني: ال تقل إا عملية قذرة.

  ين باستخفاف. قلت بامتعاض: ضيعنا على السوريني فرصة. رمق -
  تابعت: فرصة بأمس احلاجة هلا، إن ألي شعب احلق يف أن ينعم بثرواته. -
  قال حبدة: إم غري قادرين أصالً على استغالهلا. -
  قاطعته: حجبنا عنهم بتروهلم. -
قال: ال تبالغ، البترول مصادفة جيولوجية، ومن سوء حظهم أنه مل يفلت من مصادفات  -

، وأشار ١»ضاع اقتصادية مضطربة، ومهما يكن فبوسعه، وبوسعهم االنتظارسياسية، وعاكسته أو
الراوي كذلك إىل (غوبالن)، الذي أصيب بفاجعة كبرية، فقد خيبت فرنسا ظنه يف أن تكون شريكاً 

، فقدوم هؤالء إىل الشرق يصور ٢منصفاً، وتؤدي دوراً طيباً وخمتلفاً عن سياق الدول االستعمارية
الدول الكربى إلخضاع املكان لسيطرا، واستغالل ثرواته، ومير هذا التسابق مبراحل التنافس بني 

خمتلفة، أوهلا االستكشاف، وهذا ما عرب عنه( كني) مدير الشركة املكلفة بالتنقيب عن النفط يف سورية 
ء ما شبيه وسوف نواصل احلفر دائماً إىل أعماق سحيقة، مث نتوقف عند البئر الثامنة أو التاسعة، شي« 

ذا الترتيب، ونتابع على هذا املنوال، نستغرق سنوات طويلة... آبار البترول احلقيقية سوف تغلق 
وتصبح احتياطياً مكتوماً، لن يستخرج إال برغبتنا وحسب احتياجاتنا. العملية دقيقة يف منتهى السرية 

ة على النفط وليس وباهظة التكاليف وحتتاج إىل تغطيات مستمرة، ودف مستمر. السيطر
، وهذا يشري إىل أن الغرب يعيش على القهر والعنصرية، ورخاؤه ناتج عن استغالل ثروات ٣»استثماره

الشعوب األخرى، ولتستمر تلك الرفاهية، فال بد للغرب من أن يستمر يف القهر والنهب، والسؤال 

                                                             
  .٣٩١ص  ،الضغينة و اهلوىفواز حداد،  ١
  .١٥٩ص  ،نفس املصدرينظر:  ٢
  .٣٩١ص ، نفس املصدر ٣
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أهلها. هل هو مستعد الذي يطرح نفسه: هل الغرب مستعد للتوقف عن سرقة الشعوب واسترقاق 

  .١للتخلي عن رفاهيته القائمة على استغالل اآلخرين؟
وبذا يغدو الغرب مكاناً تنشد فيه الذات اخلالص من عذاباا، ومنوذجاً مبهِراً يف النهضة والتقدم 

قات املباشرة على األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وجتلَّت تلك الصورة اإلجيابية عرب العال
بني الذات واآلخر، وعن طريق ما ترسب يف الوعي العام للذات، وما أسهمت فيه جممل العوامل 
االجتماعية والتارخيية، اليت تكونت فيها انطباعات الذات عن اآلخر من جهة، والظروف املريرة اليت 

والسري على جه، وتشري الرؤية تقبع فيها الذات من جهة أخرى، األمر الذي دفعها لتقفي خطواته 
السردية إىل صورة أخرى لآلخر (الفرنسي، واألمريكي، واليهودي..)، ولكنها مل تأت من منظور 
الشخصيات، وإنما من منظور الراوي، فقد أظهر اآلخر استعالًء وتعالياً على الذات، وأضمر أطماعاً 

صورة املُقدمة تشري إىل أنها صورة سلبية، فرسالة الرجل كثريةً يف تطويع اآلخرين وإخضاعهم، وهذه ال
رسالة الرجل مثلَّث الوجوه: الفاتح املُسلَّح، واملُبشر، والباحث عن الثورة، وترتيب «الغريب، هي 

  .٢»عالقات األورويب بغريه يف ضوء عالقة جديدة هي املتبوع  بالتابع
  
  :امتةاخل

الرواية السورية أرادت تصوير الواقع العريب الذي أُجنزت يف ظلِّه، فقد سعت  مما تقدم جند أنَّ     
إىل التعبري عما كان يهدد الذات من خماطر داخلية من جهة، ومواجهة اآلخر من جهة ثانية، فرصدت 

واقع العريب، ويف مقدمتها دوافع الذات يف انبهارها باآلخر، كالدوافع السياسية واالجتماعية املُؤثِّرة يف ال
القمع والظلم وغياب العدالة و احلرية، األمر الذي جعلها تبحث عن خالصها عرب اللهاث وراء 
الغرب، وحماولة اهلجرة إليه بأي مثنٍ، وقد حاولت الروايات كذلك تعرية االستبداد، ولكنها مل تقدم 

  أنَّ مرجعيات االستبداد تعود إىل غياب الوعي لألسباب البدائل املناسبة له، إذ اكتفت باإلشارة إىل
التارخيية واالجتماعية اليت أوصلت الواقع العريب إىل ما هو عليه، و قد عبرت عن الصراع احلضاري يف 

                                                             
  .٧٩ص ، اإلسالم وأمريكا(حوار أم مواجهة)ينظر: حممد مورو،  ١
  .١٩ص  ،ابقة واالختالف، املركزية الغربيةاملط عبد اهللا إبراهيم، ٢
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عالقة (الذات) بـ (اآلخر)، عرب حلظة انبهارها باآلخر و منجزاته احلضارية من جهة، والواقع الذي 

أخرى، تعيشه من جهة  
كما ظهر لنا أنَّ عالقة الذات باآلخر، كانت حمكومةً مبنطق القوة، الذي تبلور عرب نظرة التعايل 
والتفوق لآلخر على الذات، اليت صورها اخلطاب الروائي من منظور الراوي، إذ جاءت يف األغلب 

الذات الضعيفة إزاء اآلخر  على لسان الشخصيات األجنبية. وأظهر اخلطاب الروائي كذلك سلبية
القوي، فقد بقيت العالقة بينهما حمكومةً مبوقف االنبهار، الذي أفصح عنه السرد، فقد شكَّل الغرب 
فضاًء مغرياً للذات، أرادت بوساطته أن تتخلَّص من أعباء الواقع املرير الذي تعيش يف فلكه، وهذا ما 

ك إىل تعطيل أجهزة مقاومته، فبقيت الذات يف حالة دفعها إىل اإلمساك بتالبيب اآلخر، وأدى كذل
  انبهار أمام منجزاته وقوته. 

  
  قائمة املصادر واملراجع:

، الطبعة األولی، املركز الثقايف العريب، املطابقة واالختالف، املركزية الغربيةعبد اهللا،  إبراهيم، -١
  .١٩٩٧بريوت: الدر البيضاء، 

اهلوية غري املكتملة، اإلبداع، الدين،  ن مع شانتال شواف،أدونيس، علي أمحد سعيد بالتعاو-٢
  .٢٠٠٥تعريب حسن عودة، جبلة: بدايات للنشر والتوزيع،  ، الطبعة األولی،واجلنس السياسة،

، تعريب، غسان السيد، الوجيز يف األدب املقارندانييل هنري، و بيري برونيل و إيف شيفريل،، باجو -٣
  .١٩٩٩دون مكان النشر، 

عمان: الوراق للطباعة  الطبعة األولی، ،  شخصية اآلخر يف الرواية يف األردن،جودي، بطاينة -٤
  .٢٠٠٤والنشر، 

صورة اآلخر يف األدب القصصي واملسرحي والدراما التلفزيونية يف مانيا، ، بيطاري -٥
  .٢٠١٠أطرحة لنيل درجة الدكتوراه، إشراف، د.عبده عبود، جامعة دمشق،  )،٢٠٠٠-١٩٧٠سورية(
، الطبعة التاسعة، التخلف االجتماعي، مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهورحجازي، مصطفى،  -٦

  .٢٠٠٥ -املركز الثقايف العريب، بريوت: الدار لبيضاء
  .٢٠١٠، الطبعة األولی، بريوت: دار رياض الريس للكتب والنشر، جنود اهللاحداد، فواز،  -٧
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  .٢٠١٠األولی، دمشق: دار كنعان للطباعة و النشر،  الطبعة ،الضغينة واهلوىـــــ،  -٨
  .١٩٩٧، الطبعة األولی، بريوت: دار الكنوز األدبية الفكر واحلدث،حوارات وحماورحرب، علي،  -٩

  .١٩٩٧دمشق: منشورات احتاد الكتاب العرب،  حنن واآلخر،حالق، حممد راتب،  -١٠
شق: دار ورد للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة األولی، دم ،هجرة السنونوحيدر، حيدر،  -١١
٢٠٠٨.  
  الفصل الثالث والعشرون، بريوت: مطبعة دار البيان، د.ت. املقدمة،ابن خلدون،  -١٢
بريوت: مركز دراسات الوحدة  الطبعة األولی، صورة األتراك لدى العرب:إبراهيم،  ،الداقوقي-١٣
  .٢٠٠١العربية، 
 (أفق التحوالت يف الرواية  كتابة املرأة العربية، ضمن كتابالزهراين، معجب، صورة الغرب يف -١٤
  .١٩٩٩: الطبعة األولی،  األردن: دار الفنون، دراسات وشهادات)-العربية

  .٢٠٠٣الطبعة األولی، بريوت: منشورات غادة السمان،  :سهرة تنكرية للموتىغادة،  ،لسمانا -١٥
  .٢٠٠٠وت: دار املدى للطباعة و النشر، : الطبعة األولی، بري، أعدائيعدوان، ممدوح -١٦
، الطبعة رحلة إىل مجهورية النظرية، مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقايفالغذامي، د. عبد اهللا،  -١٧

  .١٩٩٨مركز اإلمناء احلضاري،  الثانیة، حلب:
اهر لبيب، : الطبعة األولی، حترير الطصورة اآلخر، العريب ناظراً ومنظوراً إليهلبيب، الطاهر،  -١٨

  .١٩٩٩بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
  .١٩٩٨، بريوت: مؤسسة الرحاب احلديثة، صورة الغرب يف الرواية العربية سامل، املعوش، -١٩
الطبعة الثالثة، اعتىن بتصحيحه أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصادق  لسان العرب،ابن منظور،  -٢٠

  .١٩٩٩اث العريب، العبيدي، بريوت: دار إحياء التر
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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ خريف، عشر اخلامس مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  التقابل يف الصحيفة السجادية وأثره يف االنسجام
  

 ***الدكتور علي رضا حممدرضاييو **الدكتور عيسی متقي زادهو *جميد حممدي بايزيدي
  امللخص:

ر العلوم يف مجيع ااالت وخباصة األدب ظهرت نظريات جديدة حتاول حتليل النصوص نتيجةً لتطو
وتفسريها من منظار خيتلف عما تعودنا عليه يف القدمي. فتغيرت أغراض أدوات البيان ووسائله عما 

من أكثر هذه النظريات انتشاراً وشيوعاً هي ما يتصل وكان يف العلوم القدمية يف ضوء هذه النظريات. 
اليت تعترب النص كالماً متصالً ذا وحدة جلية تنطوي علی بداية واية ويتسم  بلسانيات النص

  باالنسجام والتماسك.
يعد االنسجام من أبرز خصائص النص الذي حتدث عنه اللغويون، ومنهم: هاليداي ورقية حسن 

، منها التقابل الذي هو اللذين ألفّا كتاباً حيمل نفس العنوان وذكرا عوامل خمتلفة تربط بني أجزاء النص
نوع من التضام الذي يندرج يف املصاحبة اللغوية اليت تلعب دوراً بارزاً بأنواعها املختلفة يف انسجام 

من أكثر عالقات املعنی شيوعاً وانتشاراً يف الصحيفة السجادية، النص واستمراريته. إنّ هذا التقابل ي عد
  .يشكّل ظاهرة لغوية أسلوبية مميزة فيهاو

يهدف هذا البحث إلی دراسة دور هذا العنصر البديعي كعاملٍ من عوامل االنسجام يف الصحيفة 
تدلّ النتائج علی أنّ أسلوب التقابل يف الصحيفة والتحليلي.  -السجادية متبعاً فيه األسلوب الوصفي 

لة من أبرز وسائل يؤدي إىل حتسني النص كمحسنٍ بديعيٍ معنويٍ يف ضوء البالغة القدمية ويعد وسي
، حبيث يتجاوز هذا االنسجام دائرة مجلة واحدة أو ديثةاالنسجام بني اجلمل يف ضوء اللسانيات احل

عدة مجل ويربط كلّ األدعية كنص واحد يتمحور حول حمور التقابل بني موقفَي احلق والباطل اللذين 
  يتمثّالن يف الكلمات البيضاء والسوداء.

  يفة السجادية، املطابقة واملقابلة، االنسجام، الوحدة املوضوعية.الصح كلمات مفتاحية:
  

                                                             
   majid.ahmadi@modares.ac.ir مدرسةاللغة العربية وآداا مرحلة الدكتوراه جبامعة تربي طالب - *

 emottaqi@ modares.ac.ir ،طهران.مدرس ةجبامعة تربي يف فرع اللغة العربية وآداا أستاذ مساعد - **
  )الكاتب املسؤول( amredhaei@ut.ac.irالفارايب  ،جممعهرانطجبامعة  يف فرع اللغة العربية وآداا أستاذ مشارك - ***

  م٢٤/٠١/٢٠١٤ش= ه. ٠٤/١١/١٣٩٢م   تاريخ القبول: ٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١تاريخ الوصول: 



 ٩٦ علي رضا حممدرضاييو عيسی متقي زادهو جميد حممدي بايزيدي   ...التقابل يف الصحيفة

 
 املقدمة

باختصاص  ،وي حتت علم اللغة وعلم الداللة، ومهاظمبا أن التقابل ظاهرة لغوية داللية فطبيعي أن تن
لـيت  يرتبطان ارتباطا وثيقا بكثري من العلوم اإلنسانية واحلقول الدراسية خاصة احلقـول ا  ،اللغة بالبشر

تنظر إلی النص كحصيلة من العناصر اللغوية مثل الصياتية واملصرفية والتركيبية ومن غري اللغوية مثـل  
ظاهرة بسيكولوجية إجتماعية، « جتماعية والثقافية والتارخيية والسياسية، كما عرفت بأنهاالنفسية واال

عن  ،عة رموز صوتية لغوية، اكتسبتثقافية، مكتسبة، ال صفة بيولوجية مالزمة للفرد، تتألّف من جممو
طريق االختبار، معاين مقررة يف الذهن، وذا النظام الرمزي الصـويت تسـتطيع مجاعـة أن تتفـاهم     

  .١»وتتواصل وتتفاعل
إذا كانت اللغة وعاًء للمعرفة ومستودعاً لتراث األمة نظر كلّ عامل إليها وعرفها من زاوية العلـم   

منها علم لسانيات الـنص  وبيعي أن حتلّل النصوص يف ضوء العلوم اجلديدة. فطالذي يعمل يف ميدانه 
 ل ذ« الذي يدرس النصـم بالتماسـك     يككالم متصايـة ويتسة تنطوي علی بداية ووحدة جلي

اللذين يعدان عنصرا من العناصر البارزة اليت يقوم عليها مفهوم النص ويقصد ما تـوافر   ٢»والترابط
عالقات اليت تساعد علی ربط أجزاء النص بعضها ببعض. وهو مظهر بارز مـن مظـاهر   جمموعة من ال

كاجلـاحظ وابـن    -االتساق الداخلي وأعاره اللغويون احملدثون أمهية بالغة وقد عاجله النقّاد القدامي
معاجلة ذكية معبرين عنه من خـالل اسـتخدام مصـطلحات     -طباطبا واحلامتي وحازم القرطاجني 

  .  ٣هاريغلتالحم، النظم، تناسب االجزاء، االنسجام، املشاكلة وكـا
عن انسجام النص واتساقه يف ضوء نظرية هاليـداي ورقيـة    بحثتأسيسا علی هذا، يتحدث ال 

اليت تعترب مفهوم االتسـاق  »  Cohesion In English« حسن الواردة يف كتاما املعنون بـ 
االتسـاق  ولديهما من خالل احلديث عن ماهية النص ومتيزه عن الالنص. مفهوماً دالليا فيأيت االتساق 

  .٤»مفهوم داليل حييل إلی العالقات املعنوية القائمة داخل النص واليت حتدده كنص  «يف هذه النظرية 
 سمساق أبرز خصيصة يتوهو الذي جيعل متتاليات اجلمل مترابطة عن طريق عالقات  ااالت النص

تقف وظيفة الفنون البديعية عند وجوه حتسني الكالم بعدية بني اجلمل. ويف ضوء هذه النظرية ملقبلية و

                                                             
  .١٤، صنظريات يف اللغة أنيس فرحية، -١
 .٢٢ص، اخلطاب القرآين دراسة يف العالقة بني النص والسياق خلود العموش،  - ٢
  .٦١، ص املصدر نفسه - ٣

4- M.A.K. Haliday and Ruqaiya Hasan, Cohesion in English, p4.  
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دوراً بارزاً يف ربط أجزاء النص وسبكها. ومن أولی هذه الفنون وأبرزها فن املطابقة الـذي   لعبتبل 

  ي احلق والباطل فيها.يعد مسة أسلوبية مميزة يف النصوص الدينية نظراً لوجود الصراع الدائم بني موقف
يف سياقها. لذا فهو يعد  -بأنواعه املختلفة  -فلو تأملنا يف الصحيفة السجادية تدهشنا كثرة التقابل 

من أكثر عالقات املعنی شيوعاً وانتشاراً يف الصحيفة السجادية، ويشكّل ظاهرة لغوية أسلوبية مميـزة  
لك، بل إنّ جمرد قراءة عادية يف األدعية جتعلنا نقـف  فيها وقد ال حنتاج أبداً إلی اإلحصاء كي نثبت ذ

  أمام هذا األسلوب الواضح الفريد. وهذا ما سيتبني خالل ما نقدمه يف هذا البحث.
للصـحيفة   -أو قُل عدم وجودها -وندرة البحوث التطبيقية  ،لذا كان املوضوع جديراً بالدراسة

فة ضرورة دراسة هذه الصحيفة القيمة مـن هـذا   يف ضوء اللسانيات اجلديدة تضاعف أضعافاً مضاع
  املنظار. 

  حياول هذا البحث اإلجابة على األسئلة التالية:
  ما هي أهم أوجه التقابل يف الصحيفة السجادية؟ -
 ما هو دور التقابل يف انسجام النص واتساقه بالنسبة إلی سائر العوامل؟ -
  كيف يؤدي التقابل دوره يف انسجام األدعية؟ -

أنّ النصوص الدينية غنية بالوسائل التعبريية  حتليلي -أسلوب وصفي ب حتاول الدراسة هذه أن تثبت
حبيث ميكن تطبيق اجلديد علی ما اصطلح عليه القدمي. وترينا بعض ميزات األسلوب األديب الذي أحرز 

ونلفت انتبـاه دارسـي   السبق بالنسبة إلی األساليب األخری يف بيان املعارف اإلسالمية واملعتقدات. 
  إلی هذا املصدر الثر لالستشهاد به يف صفوفهم.    ،وخاصة أساتذة اجلامعات ،البالغة

اهتم كثري من الباحثني بدراسة الصحيفة السجادية كزبور آل حممد (صلّی اهللا عليه و آله)، ولكن 
ا الصحيفة دينيـاً وأخالقيـاً   لی املضامني القيمة اليت حتتوي عليهع ا مهماهتمام رکّزونيکانوا أكثرهم 

الدراسات والبحوث اليت تعرضت جلمالية هـذه الصـحيفة   ومل تتجاوز  ،وإجتماعياً وسياسياً ومعرفياً
ال نری حبثاً أو دراسة تعرضت للتقابل كعنصر أننا وأسلوبيتها ال تتجاوز عدد األصابع، فضال عن ذلك 
حبيث نری أنّ أكثر الباحثني قد اعترفـوا بـأنّ    من عناصر انسجام النص وترابطه ومتاسكه واتساقه،

  يوفوا حقها من الدراسة. وإليك بعض هذه الدراسات: الدارسني مل
(فخامة التعـبري والصـحيفة   » شكوه تعبري و صحيفه سجاديه « علي أوسط خاجناين يف مقالة 

 ١٣٨٤معة شرياز، صيف (الفكر الديين) جملّة فصلية، جا» انديشه ديين «) املطبوعة يف جملة السجادية
درس أبعـاد فخامـة التعـبري يف     ،اخلامس عشر، بعد تعريف األسلوب من وجهة نظر البلغـاء  العدد
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ات األلفاظ والبنية واإليقاع والعاطفة واملعاين الثانوية حماوالً أن يسلّط بعض األضواء علی مجال يمستو

سخنان امام سـجاد (ع) و صـحيفه   ادبيات «هذه الصحيفة. سيد فضل اهللا مري قادري يف مقالته 
يف الة اآلنفة الذكر قد  ) والصحيفة السجادية)(عليه السالم(أدب كالم اإلمام السجاد »  سجاديه

درس نثر الصحيفه  ،ويف النهاية .تعرض ألدب الدعاء من حيث البنية الفنية يف جمايل اإليقاع والتصوير
بررسی مباحث صـرفی، نحـوي و    «ي فرد يف رسالته ومضامينها ولكن باختصار شديد. غالمرضا كرمي

) لنيل دراسة املباحث الصرفية والنحوية والبالغية يف الصحيفة السجادية( »بالغی در صحیفه سجادیه
، درس املباحث الصرفية والنحوية والبالغية يف كـل  ١٣٧٠شهادة املاجستري جبامعة إعداد املدرسني، 

يف  حبـث الطباق إلّا بضع موارد منها علی سبيل اإلشارة وله أيضاً دعاء علی حده ولكنه مل يذكر من 
املسـائل  ( »نكات بالغی در صحيفه سجاديه« عنوانه  ٥٣ عدد، ال١٣٧٥، شتاء »مشكوة « جملة 

يف جملّـة  » اجلمالية يف الصحيفة السـجادية « عنوانه  حبث) كما له البالغية يف الصحيفة السجادية
إىل الصحيفة السجادية يف ضـوء البالغـة    هيدرس ف ، تطرق١٢، العدد ه.ق١٤٢٦العلوم اإلنسانية،

  القدمية.
ـ   ش دوم صحيفه سجاديه و تلميحات قرآينينيا«ه حبثولكن جليل جتليل يف   ي و نكـات بالغ

جملـة   املنشـور يف )الدعاء الثاين يف الصحيفة السجادية وتلميحاته القرآنية ومسائله البالغية( »آن
ه بدقّة النظر والعمق يف حبثفقط لكي يتصف  تاسع قد ركز اهتمامه علی الدعاء الثاينال لعددا» سفينة«
ل و درس ما جاء يف الدعاء املذکور من التلميحات القرآنية مع اإلشارة إىل ثالثني مسألة بالغية يتحلال

 يةأسلوبية الصحيفة السـجاد ( »سبك شناسی صحيفه مباركه سجاديه «. وهناك دراسة عنواا فيه
قـد درسـت   www.raskhoon.net/library/content-2903-1 »الراسخون«) يف موقع املباركة

  أسلوب الصحيفة يف ثالثة مستويات: اللغة واألدب والفكرة .

الضوء علـی مسـألة    طيي تسلننوتبت يف ضوء البالغة القدمية ولكننا كل هذه الدراسات قد كُ 
  ة وخباصة مسألة االتساق واالنسجام.ثديداملطابقة واملقابلة يف ضوء اللسانيات احل

در اإلشارة إليه هو أننا قلّما نری من الباحثني من تعرض ألدب الدعاء أو كالم اإلمام السـجاد  جتمما 
لعصور املختلفة إلّا حممود السبتاين، حيـث  (ع) مبيناً فوائده الغنية وأثره علی أساليب النثر العريب يف ا

ألدب يف عصر اإلمـام  ل» تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي « خصص الفصل الرابع من 
درس املؤلـف  و قدالسجاد (ع) مؤكداً فيه علی األبعاد الفنية ألدب الدعاء الذي تفرد به اإلمام (ع)، 

  حيث البناء الداخلي واإليقاع والصورة. كنموذجٍ من » خالق مكارم األ« دعاء 
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 جبامعة الكوفة، عنواا حوراء غازي عناد السالمي اوإعدادهها هناك أيضا رسالة جامعية قامت بإجناز

بدراسة  هاقامت في»  )التقابل الداليل يف الصحيفة السجادية لإلمام علي بن احلسني (عليه السالم«
مية فيها طابع إحصائي دون أن تتعرض لظاهرة التقابل كعنصـر  دراسة معج فيها التقابل وذكر أنواعه

من العناصر اليت تؤثّر يف اتساق النص ومتاسكه ودون أن تستخدم النظريات اللغوية والداللية لتحليـل  
التقابل يف الصحيفة، بل درست التقابالت املوجودة يف الصحيفة دراسة شكلية كما ذكرت معانيهـا  

   نواع التقابل.و ذکرت أ اللغوية فقط

  أدب اإلمام السجاد (ع)
إجنيل «و»  أخت القرآن«و»  زبور آل حممد (ص)« إنّ شهرة الصحيفة السجادية بألقاب كـ 

بني الناس تدلّ علی مكانة الصحيفة يف األدب الديين حبيث يظلّ اإلمـام السـجاد (ع)   » أهل البيت
بعد اإلمام علي (ع)  -من حيث الكم  -ء منوذج األدب الشرعي الذي توفّر علی نتاج فني ضخم جيي

فة مهمة جداً و کانـت  يوقد کانت الصح« متميزاً بسمات خاصة.  -من حيث الكيف -كما جييء
يف مجلة من ضروب املعرفة ويف مقدمتها أدب الدعاء الذي رسم بناءه وأنواعـه وفـق   تها تتجلّی يأمه

. فهذه األدعية ليسـت جمـرد أدعيـة ذات    ١»صياغات خاصة تعد أدباً خيتص باإلمام السجاد (ع) 
مضامني كونية أو إجتماعية أو فردية أو عبادية بل إنها مصاغة وفق لغة فنية مدهشة حبيـث ال ميكـن   

  غض النظر عن األسلوب األديب الذي متيزت به هذه األدعية.
يعة الذاتية للـدعاء  إنّ اإلمام (ع)، بناًء علی ظروف زمانه ومقتضی احلال واملقام وما توجبه الطب 

والنجوی، اختار هلجةً بسيطةً وأسلوبا سهالً يف كالمه دون أن حيمل أقل مسحة من التعقيد اللفظي أو 
. ومبا أنّ خماطب األئمـة يف  ٢املعنوي. فهذه املزايا هي اليت متيزه عن أسلوب اخلطابة والرسالة والوعظ

يتطلّب أن تكون األلفـاظ   وايات اليت ختاطب الناس لذاخالفاً للر -تعالی -األدعية واألذكار هو اهللا 
أنّ « لرأيناوأساليب البيان يف أعلی درجات البيان حسب املعاين. ولو قمنا مبقارنة األدعية و الروايات 

ظاهر العبارات وموسيقی األلفاظ و احلروف ونوعية التلفيق والتركيب بينهما واملعاين احلقيقية واازية 
 .٣»ة الروايات إختالفاً تاماً ختتلف عن لغ

  
                                                             

 .٣٥٢، ص تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي حممود البستاين، - ١
 .٧٤-٧٥، جملة العلوم اإلنسانية، صصاجلمالية يف الصحيفة السجاديةغالمرضا كرميي فرد،  - ٢
  .١٠، صفصلنامه انديشه دينی ،اديهشكوه تعبري و صحيفه سجعلی أوسط خاجنانی،  - ٣



 ١٠٠ علي رضا حممدرضاييو عيسی متقي زادهو جميد حممدي بايزيدي   ...التقابل يف الصحيفة

 
  ة ثديالبديع يف ضوء اللسانيات احل

استقر األمر يف البالغة علی أنّ وظيفة البديع هي التحسني. وهذا التحسني قد يكـون يف اللفـظ   
وهذا ما سمي احملسنات اللفظية وقد يكون يف املعنی وهذا ما أطلقت عليه احملسنات املعنويـة. وهـذه   

هو علم يعرف به وجوه حتسـني  «جلّی بوضوحٍ يف تعريف قدمه علماء البالغة عن البديع: الوظيفه تت
  .١»الكالم بعد رعاية املطابقة ووضوح الداللة وهو ضربان: معنوي ولفظي

 وهو فاعلية  ،أفق جديد ميكن استشرافه من منظور اللسانيات النصية له أصبح ،اليوم، لبديعاولكن
 textualالتتابع والترابط بني األجزاء املكونة للنص. رأت اللسانيات النصـية ( البديع يف التواصل و

linguistics» (       ة يف الـنص هـي صـفة اإلطّـراد أو االسـتمراريةأنّ الصفة األساسية القـار
(continuity) «يف كل مرحلة من مراحل اخلطاب (« كهنا . وهذه تعين أن٢ّdiscourse نقاط (

سـتمرارية وجتسـيدها هـو    . واملعيار املختص برصد تلك اال٣»سابقة عليهابال contact)( إتصال
هو مظهر من مظاهر علمية إنتاج النص وهو املرحلة األخـرية   ،الربط اللفظيأو االنسجام. واالنسجام 

يف مراحل هذه العملية فيجب أن حتتوي كل مجلة علی رابطة أو أكثر تربطهـا مبـا يسـبقها أو مـا     
ا األساس يؤكد هاليداي أنّ النص وحدة داللية ترتبط أجزاؤها معاً بواسطة أدوات . فعلی هذ٤يلحقها

ربط صرحية ظاهرة أو مفاتيح داخلية تبني كيف تتماسك أجزاء النص معاً حيث يعترب الـنص وحـدة   
  واحدة.  

تـؤدي   ،وهي حنوية ومعجمية وصوتية ،هناك ثالثة أشكال لعناصر االنسجام، أشار إليها اللغويون
  تمعة إلی إضفاء مسة االستمرارية علی النص. فلنقف حلظة عند كلّ منها بإشارات خاطفة:جم

): إنّ الربط يعتمد معه علی اسـتمرار تواجـد   grammaticl cohesion(السبك النحوي 
جمموعة من العناصر النحوية عرب اجلمل املتتابعة، مما يوجد نوعاً من الربط بني تلك اجلمل. فيشـمل:  

) واالستبدال ellipsisواحلذف( ،كالضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة،) referenc( اإلحالة

                                                             
 .٢٨٧، صاإليضاح يف علوم البالغةجالل الدين حممد بن عبدالرمحن القزويين،  - ١
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 ١٠١                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
)(substitution ) والعطف(truncation ) واملوازاةparallelism :( ينيها القـزو يسمياليت 

  .  ١و تعين تساوي الفاصلني يف الوزن والقافية ،املوازنة
س السبك املعجمي علی تواجد جمموعة مـن  ): يتأسLexical cohesion(السبك املعجمي 

والتـرادف   Recurrence)العناصر املعجمية املترابطة علی مدار النص. ومن عناصره: التكـرار ( 
)synonyms) واملصاحبة اللغوية (collocation مجـع  و) اليت تشمل: التضاد، التالزم الذكري

منه توايل  التدرج التسلسلي (يقصدو الفأر –الطبيب/ القطة  -بني أمر وما يناسبه يف الكالم كاملرض 
 عالقة اجلزء باجلزءوعالقة اجلزء بالكل (الفم والوجه)، واألحداث والتعاقب بني األحداث املتسلسلة)، 

  .(الفم والذقن)
: يعتمد الربط معه علی وجود عناصر صـوتية  phonetically cohesion)( السبك الصويت
اً من التوحمجل النص عند القارئ من خالل تكرار املقاطع الصـوتية بإيقـاع   د السمعي بنيتشيع جو 

منتظم علی مسافات ثابتة. إنّ هذا السبك يظلّ عامالً مساعداً يشترك مع العوامل األخری املعجميـة  
ميكن حصر العناصر الصوتية يف السجع واجلناس والـوزن  ووالتركيبية والداللية يف إظهار نصية النص. 

  .٢والقافية
نشاهد أنّ أسلوب التقابل الذي يقوم على مبدأ التضاد و يتفرع عنه يندرج حتت عنصر مـن  كما 

  وهو املصاحبة اللغوية، فالبد من بعض التفصيل فيها.  ،عناصر السبك املعجمي
رتباطها حبكـم هـذه   توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراً ال« نعين باملصاحبة اللغوية 

. ولتوضيح هذه املصاحبة ودورها يف السبك املعجمي يقدم هاليداي ورقية حسـن  ٣»العالقة أو تلك 
  املثال التايل:

-why does this little boy wriggle all the time? Girls don’t 
wriggle. 

  ملاذا يتلوی هذا الولد الصغري طوال الوقت؟ البنات اليتلوين. -

                                                             
  .١٠٠-١٠١، صء النص النثرينظرية علم النص رؤية منهجية يف بنا حسام أمحد فرج، - ١
نظرية علم  ملزيد من املعلومات واملعرفة علی املصطلحات الواردة يف كل سبك ميكن مراجعة : حسام أمحد فرج، - ٢

 ، به سوي زبانشناسي شعرمهران مهاجر، وحممد نبويومابعدها /  ٨٣ص ،النص رؤية منهجية يف بناء النص النثري
 ومابعدها) ٦٣(إلی علم اللغة الشعري)، ص 

  .٢٥، صلسانيات النص: مدخل إلی انسجام النص ،حممد خطايب - ٣



 ١٠٢ علي رضا حممدرضاييو عيسی متقي زادهو جميد حممدي بايزيدي   ...التقابل يف الصحيفة

 
كون لكلمة الولد يف اجلملة؛ ومن مثّ ليس بينهما عالقـة  ت املكانة اليت كليس لكلمة البنات هنا تل

تكرار معجمي. ورغم هذا تبدو هاتان اجلملتان منسبكتني. فما هو العامل املؤثّر يف هـذا األسـلوب   
  إلقامة التماسك؟

العامل حسبما ذكر هاليداي ورقية حسن هو وجود عالقة معجمية بني لفظيت الولد والبنات. هذه 
  .١)oppositenessقة التضاد (العالقة هي عال

فثمة أزواج من األلفاظ متصاحبة دوماً، مبعنی أنّ ذكر أحدمها يستدعي ذكر اآلخر؛ من مثّ يظهران 
املصاحبة تسمی املعجمية وهذه العالقة الرابطة بني زوج من األلفاظ متعددة جـداً  ه معاً. وهذ -دوماً 

) وله درجات عديدة حيث قد يكون compleinentaritsوقد ذكر هاليداي ورقية منها التباين (
 مثل: )(antonyms قام/جلس ب) متخالفني-) مثل: ولد/بنتoppositesن(ياللفظان: أ) متضاد

/( متعاكسني الرطب/اليابس ج) -أكره أحبconverse( :نـری أنّ  كـذا  و ه. ٢أطاع أمر/ مثل
تقف هذه الوظيفة عند وجوه حتسني الكالم اللسانيات اجلديدة وسعت دائرة وظيفة الفنون البديعية ومل 

ربط أجزاء النص وسبكه. واملطابقة من أولـی   إلی عداتبل فحسب، يف املستويني اللفظي واملعنوي 
  هذه الفنون وأبرزها اليت شاع استخدامها يف النصوص الدينية.

  املطابقه واملقابلة عند العرب القدماء واحملدثني :
هذا اللون البديعي بل درسوه دراسة واسعة، فنری أنهم قد ذكروا تعريفات مل يغفل علماء البالغة 

ليست هـذه  وعديدة ومصطلحات كثرية من التطبيق والتكافؤ والطباق واملطابقة يف كتبهم البالغية. 
أن نقدم ما يفيـدنا عنـد دراسـة     ، بل حناولالدراسة بصدد رصد مجيع هذه املصطلحات وتعاريفها

  .اوعالقا ااملطابقة وأنواعهکالتقابل يف الصحيفة تطبيقية ألسلوب 
  املطابقة: 

. ولكنها اصطالحاً تعد من احملسنات املعنويـة  ٣»املوافقة والتطابق يعين االتفاق«املطابقة لغةً تعين 
. وهـي  ٤»هي اجلمع بني املتضادين أي معنيني متقابلني يف اجلملـة « وتسمی الطباق والتضاد أيضاً و

  تعدد الزاوايا اليت ينظر إليها منها:تتعدد ب
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 .٢٠٩، ص١٠،جلسان العرب ابن منظور، - ٣
 .٢٨٧، صاإليضاح يف علوم البالغةجالل الدين حممدبن عبدالرمحن القزويين،  - ٤



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

  
تؤتي الْملْك من تشـاُء  ﴿ : حقيقي وجمازي. مثال األول: قوله تعالی:من حيث احلقيقة و ااز -

ومعناه أنه كـان   ٢﴾أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناهالثاين: قوله تعالی: ﴿مثال و ١﴾وترتِع الْملْك ممن تشاُء
» الطبـاق املـؤول  «والنوع الثاين » الطباق الظاهر«لّاً فهديناه. النوع األول يسمی عند البالغيني ضا

  .٣ويسمونه أيضاً الطباق اخلفي
: موجب وسالب. فاملوجب منه ما كان تقابل املعنيني فيه بالتضاد. من حيث اإلحياب والسلب -

، والسالب منه هو ما كـان تقابـل   ٤﴾بِه  الْقَولَ ومن جهر  سواٌء مّنكُم من أَسرومثاله قوله تعالی: ﴿
تعلَم ما في نفِْسي ولَا أَعلَم ما املعنيني فيه باإلثبات والنفي أو باألمر والنهي ومثال ذلك قوله تعالی: ﴿

فِْسكي نو﴿٥﴾ف ،نوشاخو اسا النوشخ٦﴾فَلَا ت.  
إما من نوع واحد من أنواع الكلمـة أو مـن    ؛اجلمع فيه بني لفظني: ويكون من حيث اللفظ -

نوعني خمتلفني. النوع األول: يكون بني إمسني أو فعلني أو حرفني. النوع الثاين: كأن يكون الطباق فيه 
  .٧عن لفظني: أحدمها اسم واآلخر فعل

  اق شكلني:يتخذ الطباق يف السي من جهة وجود الفاصل بني لفظي الطباق أو عدمه -
ألف) طباق التجاور: وهو تتابع لفظَي الطباق بفاصلٍ حريف فقط كالواو أو الباء وجمرورها ولكـل  

  حرف من هذه احلروف أثره علی املستوی الداليل للطباق.
ب) طباق التباعد: هو الذي يفصل بني لفظي الطباق لفظ أو ألفاظ تركيبية تعمل علی إثراء البؤرة 

  .٨باقالداللية للفظي الط
: انقسمت إلی مقابلة إثنني بإثنني أو مقابلة ثالثة بثالثة أو أربعة بأربعة أو مخسـة  ومن حيث العدد -

 .٩خبمسة أو ستة بستة
                                                             

  .٢٦/آل عمران - ١
  .١٢٢/األنعام - ٢
 .٢٨٩، صأطروحة أسلوب التقابل يف الربع األخريمن القرآن الكرميعماري عز الدين،  -٣
 .١٠/الرعد - ٤
 .١١٦/املائدة - ٥
 .٤٤/املائدة - ٦
 .٢٨٩ص ،اإليضاح يف علوم البالغةجالل الدين حممدبن عبدالرمحن القزويين،  - ٧
 .٩٤-٩٥صص ،البنی األسلوبية يف النص الشعرياشل احلسيين ، راشد بن محد بن ه - ٨
 .٢١١ص ،اإليضاح يف علوم البالغةجالل الدين حممدبن عبدالرمحن القزويين،  - ٩



 ١٠٤ علي رضا حممدرضاييو عيسی متقي زادهو جميد حممدي بايزيدي   ...التقابل يف الصحيفة

 
ولكن التسميات اجلديدة عند اللغويني احملدثني ختتلف متاماً عما اتفق عليه البالغيون القدماء. فــ  

برمته من اللغويني الغربيني؛ لذا جند أنّ املصطلح الذي شاع  اللغويون العرب احملدثون فقد نقلوا الباب«
دون أدنی حماولة للنظر إلی التراث اللغوي البالغي مبا حواه من دراسـة  » التضاد والتقابل « بينهم هو

. فأمحد خمتار عمر يقسم التضاد متأثّراً بالغربيني وناقالً عنهم إلی أنواع منـها:  ١»مستفيضه هلذا الباب
 « أو » حي وميـت  «) مثل un gradableأو  non gradableاد احلاد أو غري املتدرج (التض

 والعكـس  » والسـاخن  البـارد «مثـل   )gradableوالتضـاد املتـدرج (   » وأنثـي  ذكـر 
)converseness( زوج وزوجة « و» باع واشتری « مثل «) جاهيوالتضاد االتdirectional 

opposition ٢»يصل ويغادر « و» أعلی وأسفل « ) مثل.  
مل يلتفت األقدمون إلی دور الطباق يف السياق، وال إلی أثر السياق يف الطبـاق، ألنّ شـاغلهم   و

مل يتبعوا املطابقة كآليـة معجميـة مسـامهة يف اتسـاق     «فهم  ،٣األكرب كان اصطياد الطباق اللغوي
الغية املختلفة اليت تضفي علی اخلطاب/القصيدة، ولعل عذرهم يف ذلك هو أنهم يصفون األساليب الب

رونقاً ومجاالً وحسبهم ذلك مثّ إنّ مهمة النظر إلی املطابقة من زاوية التماسك تقـع علـی    االستعمال
  . ٤»عاتق النقد األديب

  املقابلة: 
قابل الشيء بالشيء مقابلةً وقباالً إذا عارضـه. فـإذا   «املقابلة لغةً: أصل املقابلة عند اللغويني من 

ه به واملقابلة : املواجهة والتقابل مثله ضممتقابلت :٥»شيئاً إلی شيء قلت.  
فرق علماء البالغة بني الطباق واملقابلة، منهم ابن رشيق القريواين الذي عقد فصالً واسعاً يف كتابه 

يعطـي  الطباق أصلها ترتيب الكالم علی ما جيب ف« للمقابلة ومثّل هلا أمثلة متنوعة قائالً:» العمدة « 
أول الكالم ما يليق به أوالً وآخره ما يليق به آخراً ويأيت يف املوافق مبا يوافقه ويف املخالف مبا خيالفـه،  

. يالحظ يف هذا التعريف أنّ ٦»وأكثرما جتيء الطباق يف األضداد فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة
                                                             

ص  ، جملة علوم اللغة، التقابل الداليل: دراسة نظرية تطبيقية يف سورة النساءنوال بنت إبراهيم بن حممد احللوة،  - ١
١٤١. 

 .١٠٢-١٠٤صص ،علم الداللةاجع أمحد خمتار عمر، للمزيد ر - ٢
 .١١٨ص ،جتديد البديع تأصيل ومنري سلطان،  - ٣
 .١٣٢، ص لسانيات النص: مدخل إلی انسجام النصحممد خطايب،  - ٤
 .٢١، ص١١، جلسان العربابن منظور،  - ٥
 .١٥، ص٢، جدهالعمد ة يف حماسن الشعر و آدابة و نقابوعلي احلسن ابن رشيق القريواين،  - ٦



 ١٠٥                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
فاملقابلة قريبة من الطباق لكـن  د يف الكالم. ابن رشيق يفرق بني الطباق واملقابلة من حيث عدد األضدا

األول: أن الطباق اليكون إال بني الضدين غالبا واملقابلة « الطباق أخص منها والفرق بينهما من وجهني: 
  .١»تكون ألكثر من ذلك غالبا. والثاين: ال يكون الطباق إال باألضداد واملقابلة باألضداد وغريها

تـذكر   إنّ«ة وحسنها شروط خاصة، فيقول أبواهلالل يف فساد املقابلة: جعل القدماء لصحة املقابل
فالن شديد  مبا ال يوافق وال خيالف، مثل أن يقال: یمعنی يقتضي احلال ذكر ما يوافقه أو خيالفه، فيؤت

البأس، نقي الثغر، أو جواد الكف، أبيض الثوب... أو تقول : ما صـاحبت خـرياً وال فاسـقاً ...    
ر وال أمسر ... ووجه الكالم أن تقول ما جاءين أمحر وال أسود ألنّ السـمرة ال ختـالف   ماجاءين أمح

 .٢»السواد غاية املخالفة 
  املطابقة واملقابلة يف الصحيفة السجادية:

تكتسب ا طابع نص أديب. أحد اليت إنّ الصحيفة السجادية، كنص ديين، مفعمة باأللوان البالغية 
أكثر اإلمام (ع) من استخدامه لبيان ما ينويه هو لون املطابقة واملقابلة حبيث تواجهنا هذه األلوان الذي 

ـ   بـال أولٍ  هللا األولِ احلمد«هذه الظاهرة األسلوبية يف اجلملة األولی من الصحيفة وهي:  ه كـان قبلَ
  .٣»ه بعد يكونُ بال آخرِ واآلخرِ

ان ووسيلة للتأثري يف النفوس وهو غرض كلّ إنتـاج  هذا اللون كأداة فنية للبي استخدم اإلمام (ع)
أدبي. والشك يف أنّ استخدام هذا اللون من ألوان البديع يف الصحيفة يعد من أبرز الظواهر األسلوبية 

(ع) للمطابقة واملقابلة جتعلنا ندعي أنه ميكن تطبيق ما  كثرة استخدامه إنَّ يف كالم اإلمام (ع)، حيث
أنّ القرآن كلّـه وارد  «علی أخته وهو أنّ الصحيفة كلّها واردةٌ علی فن املقابلة كما قيل حول القرآن 

. ومما يلفت األنظار هو أنه (ع) قد استخدم من اآليات القرآنية ما بنيت علـی املطابقـة أو   ٤»عليها
ذين أساؤا مبـا عملـوا   قَبضه إلی ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو حمذور عقابه ليجزي ال«املقابلة منها: 

  من جاَء بِالْحسنة فَلَه عشـر سورة النجم، و﴿٣١، إشارة إلی اآلية ٥»وجيزي الذين أحسنوا باحلسنی 

                                                             
 .٤٥٨، ص ٣، جالربهان يف علوم القرآنبدر الدين حممد بن عبداهللا بن ادر الزركشي،  - ١
 .٣٧٣-٣٧٤، صصالصناعتني الكتابة والشعرأبوهالل العسكري،  - ٢
 .٣٣، ص الصحيفة السجادية  - ٣
  .٤٥٨، ص ٣ج، الربهان يف علوم القرآنبدر الدين حممد بن عبداهللا بن ادر الزركشي،   - ٤
 .٥٨و٣٤، صالصحيفة السجادية - ٥



 ١٠٦ علي رضا حممدرضاييو عيسی متقي زادهو جميد حممدي بايزيدي   ...التقابل يف الصحيفة

 
سورة األنعام، و﴿ال يسأَلُ عن ما ١٦٠إشارة إلی اآلية  ١﴾ومن جاَء بِالسيِّئَة فَلَا يجزٰى إِلَّا مثْلَها أَمثَالها

فْعأَلُونَ﴾يسي مهاليت متثّل لنا نوعا من الصراع الـدائم بـني   ، سورة األنبياء ٢٣، إشارة إلی اآلية٢لُ و
  موقف احلق وموقف الباطل. املوقفني املتقابلني:

هو أن يذكر أحد املتقابلني، ويفهـم  « وقد يلفت أنظارنا يف الصحيفة السجادية التقابل الضمين و
  كالعبارة التالية: ٣»نية واملعيار يف ذلك هو سياق الكالماملقابل اآلخر بطريقة ضم

واحفظنا بك واهدنا إليك وال تباعدنا عنك، إنّ من تقه يسلم، ومن ده يعلم، ومن تقربه إليك «
أنّ من مل حتفظه لك، ومن مل ده يبق جاهال، ومن «والطرف اآلخر هلذا التقابل الضمين هو  ٤»يغنم

  الذي نفهمه من سياق الكالم. »شق يفتقر ويتبعده 
األديب مجـاال خاصـا    -مما الشك فيه أنّ هذه الظاهرة األسلوبية قد أضفت علی هذا النص الديين

بل إنه يقصد أن يـدرس هـذه    ،لكن دراسة مجال أسلوب التقابل وحسنه ليست مهمة هذا البحث
ور التضاد كنوعٍ من التضام يف اتساق الظاهرة األسلوبية يف ضوء اللسانيات اجلديدة اليت تؤكّد علی د

  النص وانسجامه.
  املطابقة وأثرها يف االنسجام:

قد يبدو أن من التقسيمات ». اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعنی« هي  -كما سبق -إنّ املطابقة 
  السابقة يهمنا ما يعتمد علی الفاصلة بني طريف الطباق وما يرتبط بنوع الكلمة.

الفاصلة فيبدو أنّ طباق التجاور يكون أكثر شيوعا يف الصحيفة من طباق التباعـد.   أما من حيث
  وقد جاء بأشكال خمتلفة فيها. منها:

 الـدنيا و ارزقين ... االحتراس من الزلـل يف  : «-وهو أكثر الصور استخداما  -املتعاطفني  -١
  .٥»الغضبو الرضايف حال  اآلخرةو

 هـا ألـيم  وهين ها ظلمـةٌ نور ومن نارٍ ،ا من صدف عن رضاكتوعدت « املبتدا واخلرب:  -٢
وبعيد١» ها قريب .  

                                                             
  .٢٣٠، صاملصدر نفسه - ١
 .٣٤، صاملصدر نفسه -٢
 .١٤٧ص، التناسب البياين يف القرآنأمحد أبو زيد،  -٣
 .٥٥، صالسجادية الصحيفة  - ٤
 . ١٣١، صاملصدر نفسه - ٥



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

  
فيـه   حنسال  سعدهالل «... الطرف األول هو املوصوف والثاين جزء من اجلملة الوصفية:  -٣

  .٢»شر اليشوبه  خريٍو عسرالميازجه   يسرٍفيه و نكدال  مينٍو
  .٤»يأودم  أقم«و ٣»وبةهم بالتفاسد استصلح:« الفعل ومفعوله  -٤
  .٦»ما أسلفت دنسين من طهر«و ٥»الغفلة بالركون إليه سنةعن أيقظنا «الفعل وجمروره:  -٥
ويـا مـن    ستغنی عنهال يوستغنی به ييا من «يف صورة مجلة الصلة يف قالب طباق السلب:  -٦

وال  رغب إليهي٧»رغب عنهي.  
، وثبطه إذا عزم، دبرما  افسخو رتقما  افتق، وعقدما  لاحلُاللهم « بني فعل ومجلة الصلة:  -٧

  .٨»أبرم ما  انقُضو
النوع الثاين وكما نری أن بعض طباق التجاور قد جاء يف مجلة واحدة وبعضها قد وقع يف مجلتني. 

لة ن أجزاء مجمأكثر فاعلية يف إجياد االنسجام ألنه قد وقع يف حيز أوسع فريبط بني أجزاء مجلتني بدال 
واحدة. مثّ نری أن عناصر السبك املعجمي كاإلحالة (الضمري واملوصول) والعطف قد اجتمعت مـع  

نّ الكلمات يف بعـض  إحيث  ،لكي تكون اجلملة أشد انسجاما -الطباق  -عنصر السبك املعجمي 
مـا  كلّها متطابقة تقريباً. فلم يأت ما خرج عن دائرة الطبـاق. ك  ٧و ٦و ٣و٢كالرقم  ،هذه اجلمل

أنّ النص وحدة داللية ترتبط أجزاؤها معاً بواسطة أدوات ربط صـرحية ظـاهرة أو   «يؤكد هاليداي 
مفاتيح داخلية تبني كيف تتماسك أجزاء النص معاً وهذه املفاتيح هي الوسائل النحوية واملعجمية اليت 

 اجلمل بعضها مـع الـبعض  يستخدمها املتكلّمون أو الكتاب ويتوقّعها السامعون أو القراء لبيان ترابط 
وهذا التوقّع جييء يف إطار الفهم العام لنوع النص وكيف أنّ أدوات الربط ختتلـف باختالفـه،    اآلخر

  .٩»ليةسواء من حيث كمها أو نوعها، حبيث تقدم دورها الفعال يف تكوين النص كوحدة دال
                                                                                                                                                           

 .١٨٠-١٨١، صصاملصدر نفسه - ١
 .٢١٨، صاملصدر نفسه - ٢
 .٧٨، صاملصدر نفسه  -٣
 .١٤٢، صاملصدر نفسه - ٤
 .١٠٢ص الصحيفة السجادية،  - ٥
 .٩٠، صاملصدر نفسه - ٦
 .١٨١، صاملصدر نفسه  -٧
  .١٠٣، صاملصدر نفسه - ٨
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 ١٠٨ علي رضا حممدرضاييو عيسی متقي زادهو جميد حممدي بايزيدي   ...التقابل يف الصحيفة

 
  أما من حيث نوع الكلمة فقد اجتمعت يف الصحيفة أنواعه املختلفة. منها:

  .  ١»عقابهأعلی من  عفوهأنت الذي « ن حنو:اإمس -أ
  .٢»فاتبه ما قد  تردو ماتبه ما قد  حتيي«ن حنو: أو فعال -بـ 

  .٣»منيو يلورضين مبا أخذت علي و يلووفّقين لقبول ما قضيت «ن حنو:اأو حرف -ج
الثروة ، وراموا فاتضعوابغريك  العزفكم قد رأيت يا إهلي من أناسٍ طلبوا « سم وفعل حنو:اأو  -د

، وجهتملا  صارف، وال أوردتملا  مصدرال«. أو ٤»فاتضعوا االرتفاعوحاولوا  فافتقروامن سواك 
 . ٥»خذلتملن  ناصروال  عسرتملا  ميسر، وال فتحتملا  مغلق، وال أغلقتملا فاتح  وال

 ينقصـه مل  أعطيت ومن«... كـ: » الباء والدال« وهناك بعض العبارات قد اجتمع فيها النوعني
» هـديت ويغـوِ   «. فهنا قد حتقق الطباق بـني  ٦»يغوه إضالل املضلّنيمل  هديتومن  منع املانعني

أعطيـت  « كفعل واسم. وميكن اعتبار هذه الظاهرة بني فعلي » اإلضالل« و» هديت«كفعلني وبني 
وهـو  » أعطيت«كفعل واسم. ولكننا حباجة إلی تأويل يف فعل » املنع « و» أعطيت«وبني » وينقص

  ».ينقصه«سبب الزيادة لكي يقابله فعل 
والشك أنّ متاثل املتقابلني إمساً أو فعالً أو حرفاً أشد تأثرياً يف انسـجام اجلملـة واتسـاقها مـن     

مع مع هذا العامل عامل ائتالف املبـاين وإليـك بعـض    اختالفهما. ويزداد هذا االنسجام عندما جيت
  النماذج:

 صغريومن شر كلّ وضيع و شريفومن شر كلّ شديد و ضعيفوأعذين وذرييت...من شر كلّ «
  .٧»بعيدو قريبومن شر كلّ   كبريو

شـك  وال» فعيل « علی وزن  امسني قد جاءايكونان قد أنّ املتقابلني  السابق يف النموذج نايقد رأف
أنّ هذا االئتالف يف املباين يزيد انسجام هذه الفقرات املتساوية احلجم ومما يساعد علی ازديـاد هـذا   

                                                             
  .٩٢ص، الصحيفة السجادية - ١
  .١٠٦، ص املصدر نفسه - ٢
 .٨٧ص ،املصدر نفسه  -٣
 .  ١٥٩، ص املصدر نفسه -٤
 .٦٥، ص املصدر نفسه - ٥
 .٥٦، صالصحيفة السجادية - ٦
  .١٣٥-١٣٤، صصاملصدر نفسه - ٧



 ١٠٩                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
» من شر كل « عبارةاالنسجام فيها هو اجتماع عامل التكرار مع الطباق حيث نری أنه (ع) قد كرر 

بارات برمتها الذي يندرج يف يف كل فقرة. فمجموع هذه العوامل قد أدی إلی اإليقاع املوسيقي يف الع
السبك الصويت. وكلّ هذه األمور علی حده يلعب دوره اخلاص يف االنسجام بني أجـزاء اجلملـة أو   

  ولكن التقابل يشكل احملور الرئيس الذي يتمحور حوله معنی اجلمل كلها. ،اجلمل
 عفوهأنت الذي «ار: ومن أمجل ما جنده يف الصحيفة هذا النموذج الذي اجتمع فيه التضاد والتكر 

  .١»منعهأكثر من  عطاؤه، أنت الذي غضبهأمام  رمحته، أنت الذي تسعی عقابهأعلی من 
  خيصص هذه املطابقة باهللا تعالی دون غريه.» أنت الذي « فتكرار 

ربط اجلمـل بعضـها   ب قام التكرارإنّ جزاء كلّ مجلة فأيف انسجام  دوراً قد لعب التضادکان فإذا 
  رتباط.ببعض أشد اال

حنو قوله نری أنّ أحد طريف املطابقة يأتلف وزناً مع سائر أطراف األلفاظ املتقابلة  ،وبعض األحيان
، رخاءأو  شدة، أو ضراءكنت أو  سراءما أوليتين ... يف  وال جتعلين ناسياً لذكرك يف:« ه السالميعل
  .٢»غنیأو  قرفأو  ألواَءأو  جدةأو  نعماءأو  بؤسٍ، أو بالءأو  عافيةأو

السبك النحوي (العطـف) والسـبك املعجمـي     :فقد اجتمع يف هذا النموذج األقسام الثالثة   
 (التضاد) والسبك الصويت. 

قد أحـدث   ،كأحد طريف املطابقة ،»ضراء ورخاء وبالء ونعماء وألواء وغنی «نشاهد أنّ ث يح
  انسجام اجلملة.  إيقاعاً موسيقياً خاصاً يف العبارة مما يساعد علی ازدياد 

نّ الطباق من الفنون اليت تتعامل مع املعنی ونقيضه، وال حيرص علی اإليقاع إلّا إذا جاء عفـواً  مع أ
علی أسـاس الوفـاء   قد جاءت أكثر الصور املتقابلة يف الصحيفة  إال أنّ ٣بال تعارض مع الوفاء باملعنی

نه مطلـب  إبل  ،ة األلفاظ املتقابلة سهالً يسرياًباملعنی والوفاء باإليقاع . وليس إيقاع التناسب يف أبني
أخذ مـا  « يقول العرب: « عزيز يرتكب من أجله أحياناً ما خيالف القاعدة النحوية والقياس الصريف. 

» قـدم  « إلّا يف هذا التركيب والذي يسوغه هنا مقابلتـه مـع   » حدث«واليقال » قدم وما حدث 
فجمعوا الغداة علی غدايا والقياس غدو وغدوات. وآثـروا مـا   » . اياآتيه بالغدايا والعش« ويقولون: 

                                                             
 .٩٢، صاملصدر نفسه - ١
 .١٢٣-١٢٤، صصاملصدر نفسه  -٢
 .١١٩، صجتديد البديع تأصيل ومنري سلطان،  - ٣



 ١١٠ علي رضا حممدرضاييو عيسی متقي زادهو جميد حممدي بايزيدي   ...التقابل يف الصحيفة

 
فـة  يالوظ ختارقـدا . لكن اإلمـام (ع)  ١»خيالف القياس حفاظاً علی التناسب بني اللفظني املتقابلني 

  من املتقابالت ما يتماثل بناًء وإيقاعاً دون أن يؤدي إلی التكلّف وغرابة األلفاظ. ةيالدالل
يف طباق  )مرة١١( مع كثرة تكراره» أو « لحرف لداللية الوظيفة النغض النظر عن وال ميكننا أن 

يف إجياد معنی اإلحاطة والشمولية، حبيث نری أن هذه العبارة قد مشلت مجيع املواقف اليت   هذا التجاور
قف واحد جيمعها مو» سراء، رخاء، عافية، نعماء، جدة و غنی «ميكن إدراجها يف موقفني كلّيني؛ إنّ 

» ضراء، شدة، بـالء، بـؤس، ألواء وفقـر   «وهو موقف يسبب فرحاً قد يؤدي إلی نسيان ذكر اهللا و
جيمعها موقف آخر وهو موقف قد يؤدي إلی القنوط من رمحته. فيبدو أنّ الطبـاق قـد جـری يف    

ستوی الكلّـي  املستويني : املستوي اجلزئي بني كل كلمة ونظريها قد أحدثت سلسلة متشابكة مث يف امل
  بني املوقفني الذي أدی إلی إجياد سلسلة كربی جتمع هذه السالسل.                                        

وامنن علي بكلّ ما يصـلحين يف  :« حنووقد جيتمع الطباق مرة مع عامل الترادف أو شبه الترادف. 
نری ث يح ،٢»أسررتأو  أعلنتأو  أخفيتأو  أظهرتأو  نسيتمنه وما  ذكرتما  آخريتو دنياي

إمسـان وسـائر   » دنياي وآخريت«ث يحأنّ املتقابلني يف هذا الدعاء يتماثالن من حيث نوع الكلمة، 
ذكرت «در اإلشارة إليه يف املتقابالت الفعلية أا تتالحم وزناً حبيث نری أن جتمما واملتقابالت أفعال . 

د األفعال يكونان من» و نسيتريزيد  -كما سبق -وهذا األمر ةاملزيداألفعال يكون من و غريمها  ةا
  .انسجام العبارة من حيث اإليقاع الصويت

أخفيـت  «و» أظهـرت وأعلنـت  «ومما يزيد إنسجام هذه العبارة هو الترادف الذي نشاهده يف 
ـ  ». وأسررت ن لكن املطابقة تلعب الدور الرئيس يف إجياد انسجام هذه العبارات ألنه هو املقصـود م

  ناتج عن هذا التقابل.المساعد يف ازدياد هذا االنسجام  الترادف يعترب عامالًو. الكالم
،ال يف مجلـة  مجلـتني  نسجام بـني االأنّ هذه التقابالت الفعلية قد أدت إلی ان،ي،بعض األحونری

  . ٣»مني وأنت القادر علی القبضال أَظلمن وأنت مطيق للدفع عين و الأُظلَمن:«(ع)واحدة،حنو قوله 
 لطيفاً طباقاً ،بفعل واحد ولكن بصيغيت املعلوم واهول ،نالحظ كيف أحدث اإلمام (ع)وهکذا 
كعمل التكرار يف إجياد االنسجام بني اجلملتني وخباصة أنّ طريف الطباق من جـذر   خاصاً يلعب دوراً

                                                             
 .١٣١، صالتناسب البياين يف القرآنأمحد أبو زيد،   -١
 .١٤٥، صالصحيفة السجادية -٢
 .١١٥ص ،املصدر نفسه - ٣



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

  
  مل التكرار ("أنـت" و"ي") تمثل يف عاتواحد. مثّ نری أن عدد نقاط اتصال بني هاتني اجلملتني كثرية 

  عني والقبض مني).  الدفع - (أُظلمن وأَظلمن والتضاد العطف) والعطف (واو والقادر) وشبه الترادف(مطيق
  املقابلة وأثرها يف االنسجام:

إذا اعتربنا كل ضدين حلقة وصلٍ متسك أطراف اجلمله وتربط بعض أجزاءها إلی بعض وتسـبب  
  سكها فال شك أنّ املقابلة أشد تأثرياً يف هذا االنسجام من املطابقة بسببني:استمرارية النص ومتا

األول: أنّ املطابقة تكون عادةً يف مجلة واحدة لكن املقابلة تكون بني مجلتني أوعدةّ مجل. فاملطابقه 
بإيراد طـريف  فإذا تقيدنا «لكن املقابلة تربط بني أجزاء اجلمل املختلفه.  ،تربط بني أجزاء مجلة واحدة

يف اجياد االنسجام يف هذا  نحصري هذه الوسيلة البديعة فإنّ دورالطباق داخل مستوی اجلملة أو البيت 
املستوی ولكن حني جتاوز هذا الطباق مستوی اجلملة، حدث االنسجام بني اجلملتني فهذا التجاوز هو 

اجلملة الوارد فيها الطرف األول مـن  عدم التقيد بالتعاقب املباشر بني  -أيضاً  -املطلوب، واملطلوب 
طريف الطباق واجلملة التالية الوارد فيها الطرف الثاين، وهذا الطلب األخري بغية توسيع املساحة الـيت  

 .١»حيدث فيها الطباق سبكاً
تنتج عن تعدد األضداد. فعلی هذا األساس كلّما كثُـر عـدد    -خالفاً للمطابقة-الثاين: أنّ املقابلة

  مساحة النص انسجاماً. اجلمل ازدادت  اجلمل وكلّما طالتنيازداد عدد نقاط اإلتصال بکلما  األضداد
 -كما سبق -مما جيدر اإلشارة إليه هو أنّ علماء البالغة قد أحصوا أنواع التضاد شكلياً وأشاروا 

ألّـا مـل    انيو عل. کلمتني أو أربع کلمات أو ست أو مثان أو عشرإلی أن التضاد ميكن أن يقع بني 
فـإنّ  أمهية هذا التقسيم ألننا إذا قمنا بتطبيق ما وصلَنا من آراء القدماء مع معطيات اللسانيات اجلديدة 

ألنّ كل تضاد يشكّل سلسلة من  -إن مل يشريوا مباشرة إليه و -رائحة االنسجام تفوح من تقسيمهم 
 من الينـقص« أحسن شكلٍ يف هذا املثال: سالسل االنسجام تربط أجزاء اجلملة معاً. فيتجلّی ذلك ب

  . ٢» زائدمنهم  نقصمن  اليزيدو  ناقـص  زاده
وكـلّ  ». الزيادة والنقصـان  « فنری أنّ هاتني الفقرتني تتساويان طوالً وتتمحوران حول كلميت 

نّ بناء فقرة قد تكونت من ست كلمات ثالثة منها متطابقة مع الفقرة األخری. من جهة أخری نری أ
الكلمات املتقابلة يتحد شكالً كأنّ اجلملة الثانية تكرار للجملة األولی وكل هذه األمور ناجتـة عـن   

نـاقص  «عنصر املقابلة ومما يزيد انسجام اجلمل واتساقها هو مشاكلة إعراب املفردات املتقابلة فكلميت 

                                                             
 .١١١ص ،البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصيةمجيل عبدايد،  - ١
 .  ٣٣-٣٤، صصالصحيفة السجادية - ٢



 ١١٢ علي رضا حممدرضاييو عيسی متقي زادهو جميد حممدي بايزيدي   ...التقابل يف الصحيفة

 
وإنّ ». مـن  « صلتان ملوصـول  كالمها » زاد ونقص « و » ينقص ويزيد « فاعالن لفعلي » وزائد 

يزيد، زائد) الذي حصل نتيجة املقابلة، قد أثّر يف انسجام هاتني  -(ينقص، ناقص  ١ياجلناس االشتقاق
الفقرتني وقد أخر فاعلُ الفعل املضارع عن مفعوله إلجياد إيقاع املوسيقي. وإلی جانـب كـلّ هـذه    

السبك النحوي و تكرار اسم موصـول  كعنصر من عناصر » واو«االتصاالت قد ربط حرف العطف
 فأصبحت اجلملـة متشـابكة   ني الفقرتنيكعنصر أخر من عناصر السبك املعجمي والنحوي ب» من«

  متشاجرة.
 يف الطـول الالفت للنظر يف الصحيفة السجادية أو يف أدب الدعاء أنّ الفقرات قصرية ومتسـاوية  

كلمتني بعض األحيان يتحقق التقابـل بشـكل    غالباً، ولكن يف هذه الفقرات القصرية اليت التتجاوز
  .٢»ال تدل مناو أَدل لنا، وال تمكر بناو لنا امكر، وعلينا التكدو لنا كدو: «، حنولطيف

ن كلمتني متقابلتني وفضالً عن هذه الكلمات املتقابلـة نـری أنّ   ميف العبارة التالية كلّ فقرة تتشكل 
بارزة يف ربط كـلّ فقـرة مـع األخـری وانسـجامها       وظيفةؤديان ي ريهاء الضمحرف العطف و

 يتقدمه متقـدم ألّا  يهعند  االنتهاءوأوامره  بامتثالوأمرت  حذّرت معصيتهو طاعته افترضت«:معاً
  . ٣»يتأخر عنه متأخر وال

يقترن مـع العوامـل    ،كأحد عوامل االنسجام ،أنّ التقابل -كما سبق -وشاهدنا بعض األحيان 
هـذا  وكالترادف أو شبه الترادف والتكرار حبيث تكثر السالسل اليت تربط بني أجزاء اجلمل. األخری 

إجياد االنسجام بني تقوم بحنوية ومعجمية وصوتية  :يدلّ علی أنّ يف العبارة الواحدة جتتمع عدة عوامل
  يز العامل الرئيس يف هذا االنسجام. ميعلی الدارس أن والفقرات. 

 العبارة التالية ينوي أن يبين لنا ما فعله الرب تعالی مقابل من أطاعه من األجـر  إنّ اإلمام (ع) يف
واجلزاء. فنری أنه (ع) يقارن بني احلالتني املتقابلتني فعلی أساس ذلك نالحظ أنّ التقابل هـو عامـل   

 لكنـك «:جوهري يف االنسجام وعامل الترادف أو شبه الترادف هو عامل فرعي ناتج عـن التقابـل  

                                                             
 ثري منجدير باإلشارة أنّ بعض اجلناس يسمی باالشتقاقي ولكن يف املطابقة نری أنّ أكثر األضداد املوجودة يف ك - ١

غريمرتبطة اشتقاقياً مثل: حسن وسيئ، مجيل وقبيح، عالٍ ومنخفض. فاملرتبط اشتقاقياً مثل: والد ووالدة،  املفردات
 ).١٠٤ص ، علم الداللةأمحد خمتار عمر، (أنظر: زوج وزوجة. 

 .٥٥، ص الصحيفة السجادية - ٢
 .٢٦١، صاملصدر نفسه - ٣



 ١١٣                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
بالغايـة   الزائلـة  القريبةوعلی الغاية  اخلالدة الطويلةباملدة  الفانية القصريةجازيته بكرمك علی املدة 

  .١»الباقية املديدة
ولكن عنصـر   ،فالظاهرة اليت نشاهدها بكثرة يف الصحيفة السجادية هي اجتماع التقابل والترادف

واتساقها بالنسبة إلـی نظـريه     انسجام اجلملالتقابل هو الغالب علی الترادف وهو األكثر فاعليةً يف
وحجتنا علی ذلك أنه (ع) قد استخدم هذا الترادف للتعبري عن ذلك التقابل بإعادة التقابل عن طريق 

  ما يرادفه. واملثال التايل خري دليل علی ذلك:
وعادی  األبعدينعلی استجابتهم لك ووالی فيك   األقصنيعلی جحودهم وقرب األدنني أقصی «
    ٢».األقربنيفيك 

هذه العبارات اليت قد قاهلا (ع) يف شأن الرسول األكرم (ص) بعد حتميد اهللا تـدلّ علـی أنّ اهللا   
تعالی كان معياره (ص) يف كلّ شيء حبيث أنه قد طرد األدنني واألقربني وعاداهم بسـبب إنكـارهم   

بتهم لدعوة احلق. فمن خالل هذا التقابـل  احلق لكنه قرب األقصني واألبعدين وصادقهم بسبب استجا
 کلمـة  وهـو  امبا يرادفه» األدنني «  کلمة تتبني قيمة عمله. ومن أجل التوكيد علی هذا األمر كرر

فتكرر التقابل مـرتني و  ». األبعدين « کلمةمعنی وهو  امبا يشاه» األقصني«کلمةوأعاد » األقربني«
             يكون الترادف يف خدمة هذا التقابل.

وبعض األحيان قد يؤدي عنصر املقابلة إلی إجياد عنصر املوازاة اليت تعد مـن أحـد العوامـل يف    
  .٣»ي يتين عنه فأسرعت إليهو أمر أمرت به فأبطأت عنهحيجبين «النص واستمراريته. منها: انسجام

(أبطأت وأسرعت) و(عنـه وإليـه)   فتحقّق التقابل بني (أمر وي) و(أمرت ويت) و(به وعنه) و
تتبين عن طريق هـذه  لباخلطوط  افأصبحت مجيع الكلمات تقريباً متقابلة متوازنة حيث لو ربطنا بينه

  اخلطوط املرسومة كثرة نقاط االتصال بني الفقرتني إثر الكلمات املتقابلة.  
اشتهر يف البديع بصنعة العكـس   در اإلشارة إليه يف هذا اال هو أنّ املقابلة قد انتجت ماجتومما 

إذ يـرتبط   :ورد العجز علی الصدر. ويف هذه احلالة تبدو اجلمل كقطع متشابكة كالغصون املتشاجرة
  اآلخر باألول وهذا اللون كثري يف الصحيفه منها:  

  .١»أستكثر برمها يب وإن قلّ وأستقلّ بري ما  وإن كثر«
                                                             

 . ١٩٤، صاملصدر نفسه - ١
 .٤١، صسهاملصدر نف - ٢
 .٧٥، صاملصدر نفسه - ٣



 ١١٤ علي رضا حممدرضاييو عيسی متقي زادهو جميد حممدي بايزيدي   ...التقابل يف الصحيفة

 
  أستكثر برمها   يب    و إن    قل

                                                        
  وأستقلّ   بري    ما   و إن    كثر

  
  ٢»الميــلكون تأخيـــراً عما قـدمــهم إليه واليستطيعون تقدما إلی ما أخرهم عنه«

  الميــلكون   تأخيـــراً   عما       قـدمــهم    إليه
  

  يستطيعون  تقدما    إلی ما    أخرهم   عنهوال                                          

»ملا  فتحت  وال مغلق ٣»ال فاتح  ملا  أغلقت  

ال    فاتح    ملا    أغلقت  
  

                                              ملا     فتحت   و ال   مغلق                        

االستشهاد به إليضاح دور هذا العامل يف انسجام اجلمل هو املثـال التـايل   من أمجل ما ميكننا    
  لی الصدر:عالذي اجتمع فيه عنصر التقابل والتكرار ورد العجز 

فمـن ذا   أكرمتين؟ وإن يرفعينفمن ذا الذي  وضعتين؟ وإن يضعينفمن ذا الذي  رفعتينإهلي إن «
 .٤»؟يكرمينفمن ذا الذي  أهنيت؟ وإن يهينينالذي 
يلعب الدور الرئيس يف  -وهو أكثر األلوان البديعية إستعماالً يف الصحيفة  -فنالحظ أنّ التقابل  

الربط بني أجزاء اجلمل وبالتايل انسجام النص والعوامل األخری كالتكرار واملوازاة والترادف والسبك 
  هذا االنسجام. املعجمي تعد كعامل مساعد الزدياد

                                                                                                                                                           
 .١٣٨، صاملصدر نفسه - ١
 .٣٣، صالصحيفة السجادية - ٢
 .  ٦٥ص املصدر نفسه، - ٣
 .٢٨٩، صاملصدر نفسه - ٤



 ١١٥                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ن دور التقابل يف انسجام مجلة واحدة أو عدة مجل فـنالحظ أنّ فضـاء   فضالً عن كل ما سبق ع 

كنص ديين يهدف إلی  -التقابل قد ساد مجيع أرجاء األدعية يف الصحيفه حبيث لو نظرنا إلی الصحيفة 
نری أنّ هذا التقابل يتجاوز اجلمل والعبارات ويتسع جمالـه حبيـث    -بيان املعارف االسالمية وأصوهلا

وإن  -و العام للصحيفة وهذا التقابل العام يؤدي دوره يف انسجام أوسع بني مجيع األدعيـه  يشمل اجل
ألنّ مجيع هذه األدعية تتمحور بـني مـوقفني متقـابلني أو     -اختلفت عناوين األدعية أو موضوعاا 

اع الدائم بني ن خالل األلفاظ والعبارات املتقابلة الصرمحالتني متقابلتني، حياول اإلمام (ع) أن يرسم 
هذين املوقفني؛ ألنّ اإلنسان دائماً بني دعوة اهللا ودعوة الشيطان وهو موقن بأنّ منتهی دعوة اهللا إلـی  
اجلنة ومنتهی دعوة الشيطان إلی النار والدعاء خري وسيلة للثبات علی موقف احلق واالبتعاد عن موقف 

وحالة تبعدنا عنه وتسخطه. تتمثّل هاتان احلالتان  الباطل أو حالة تقربنا إلی اهللا وتسبب رضاه ورضوانه
  يف الدعاء التايل خري متثيلٍ:

للهم ومتی وقفنا بني نقصني يف دينٍ أو دنيا فأوقعِ النقص بأسرعهما فناًء واجعلِ التوبة يف أطوهلما ا
ك عنا وأوهن بقاًء وإذا هممنا مني يرضيك أحدمها عنك ويسخطك اآلخر علينا فمل بنا إلی مايرضي

  .١»قوتنا عما يسخطك علينا
املتصفح يف أوراق الصحيفة واملتأمل فيها يری بوضوح كيف ارتسم هذا الصراع بـني املـوقفني   

  املتقابلني عن خالل األلفاظ املتقابلة تتمثّل يف الكلمات املبيضة وجوهها والكلمات املسودة وجوهها.
   .اجلنة ←الثواب  ←الدين  ←اآلجل  ←احلالل ←الطاعة ←احلق ←الكلمات البيضاء: اهللا

  .النار←العقاب←الدنيا ←العاجل ←احلرام←املعصية←الباطل←الكلمات السوداء:الشيطان
ومن خالل هذا التقابل العام ترتبط أدعية الصحيفة بعضها إلی بعض فتبدو الصحيفة ككلّ واحـد  

  يف غاية االنسجام .   
  النتيجة:

أحرز السبق بالنسبة إلی أساليب األخری يف الصحيفة فقـد أضـفی هـذا     أنّ األسلوب األديب قد -
  األسلوب مجاالً وحسناً عليها فهي مليئة باأللوان البيانية والبديعة مع عفويتها وسالستها وبساطتها.   

أنّ عنصر التقابل هو من أكثر األلوان البديعية املستخدمة يف الصحيفة فيعد مسة أسلوبية بـارزة هلـا    -
  يث يواجهنا يف أول عبارة ابتدئت ا الصحيفة.حب

                                                             
  .٦٩، صاملصدر نفسه - ١
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أنه (ع) قد استخدم من اآليات القرآنية ما فيها لون التقابل تالؤماً مـع األسـلوب التقـابلي يف     -

  الصحيفة.
حبيث التتجاوز كلمتني أو ثالث كلمـات  يف الطول  هاوتساوي هاأنّ فقرات الصحيفة تتصف بقصر -

الفقرات القصرية يتحقق التقابل بشكل لطيف والتقابل هو الركن الركني بعض األحيان ولكن يف هذه 
  يف هذه الفقرات مع قصر طوهلا.  

جاوز التقابل بأنواعه املختلفة دور التحسني املعنوي وقد لعب دوراً بارزاً يف االنسجام بني أجـزاء   -
  مجلة أو مجلتني أو عدة مجل.

ـ ر والترادف مع عنصر التقابل يف الصحيفة ولكن سائر عوامل االنسجام كالتكرا تقد اجتمع -  كتل
  العوامل تكون يف خدمة عامل التقابل ألنه يؤدي الدور الرئيس يف انسجام أجزاء النص.

أنّ التقابل قد شكل صراعاً كلياً بني موقفي احلق والباطل يف مجيع أرجاء الصحيفة حبيث أدی إلـی   -
  االنسجام الكلي للنص واستمراريته.
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  الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج
  ١حامد صدقيالدكتور 

  ٢مجال نصاري
  امللخص

  
إليها مـن  حاولنا أن نتطرق  ،مبا أن الرمزية هي مدرسة تأويلية وفنية تزيد النص حرفية وجة

خالل الطبيعة ونظامها احلركي. فالطبيعة الرمزية هي حصيلة خميلة وبيئة. والشاعر يف خضـم البيئـة   
جيسد لنا ألَم اإلنسان املعاصر باألسلوب الرمزي. لكن يبقی سؤالٌ جوهري، هل الطبيعة الرمزيـة يف  

  وسياسياً؟ شعر نيما يوشيج وبدرشاكرالسياب تأخذ طابعاً اجتماعياً (سوسيولوجياً)
نری الشاعرين يعيشان يف بيئة خضراء. لذا نـری مـدلوالت الطبيعـة كالنخيـل والغابـة      
والصفصاف والنيلوفر والصنوبر والبحر واملطر يمن علی املعجم اللغوي هلذين الشـاعرين وتأخـذ   

  دالالت رمزية كالثورة والوطن واخلصب.
لوطن كحقل حمروق. تضـافرت حولـه   يف حبث الطبيعة الرمزية حاول الشاعران أن يصورا ا

عوامل سياسية ملتهبة متمنيني هطول أمطار الثورة. لتزدهر حال األمة وتنقشع الغمة وينـزاح غبـار  
  االستعمار وينسحب االستبداد ليجري يف خليج احلياة، احلنني إلی العودة وإلی املستقبل الواعد.

  مايوشيج: الطبيعة، الرمز، بدرشاكرالسياب، نيمفتاحيةکلمات 
  

  املقدمة
الطبيعة «تواجدت الطبيعة بصورة مكثفة يف عامل الشعر. لكن عدة أسباب مهمة دفعتنا إلی تناول 

أوالً : الطابع الرمزي: فهو من أهم العناصر التأويلية ». الرمزية يف شعر نيما يوشيج وبدرشاكرالسياب
نظام حركـي   هي ن الطبيعةأمبا وة. والفنية للنص. ويعطي النص الشعري متنفساً عظيماً وروعة كبري

عندما تأخذ طابعاً رمزياً جتسد لنا متناقضات العامل وتـأويالت اإلنسـان   إا ومتناقض الفضاءات، ف
املعاصر. ثانياً العامل االجتماعي والسياسي: من أهم العناصر اليت ميزت الرمزية الشرقية عن الرمزيـة  

                                                             
 يف طهران، إيران.» اخلوارزمي«أستاذ يف اللغة العربية وآداا جبامعة   - ١
  (الكاتب املسؤول) jamalnassari@yahoo.com اإلسالمية.»آزاد«طالب دكتوراه يف اللغة العربية وآداا، جامعة   -٢
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 ١٢٠ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
فالشاعران كانا يعيشان مهوم اتمع ونكباته، ويتمنيان هطول الغربية العنصران السيولوجي والسياسي. 

  أمطار احلرية والثورة لتزدهر حال األمة وتنقشع الغيمة فيقول بدرشاكرالسياب:
  حني يعشب الثری جنوع –كل عام 

  ما مر عام والعراق ليس فيه جوع
  مطر/  مطر/ مطر

  األمطار وحلول آفاق احلرية. يقول:  ويتذكر نيمايوشيج عويل املعزين وهو أيضاً يتمنی هطول 
  گرچه می گويند: می گريند روی ساحل نزديک

  سوگواران در ميان سوگواران
  قاصد روزان ابری، داروک! كی می رسد باران؟

يبكون علی الساحل القريب/ املعزون بني املعزين/ رسول األيـام املمطـرة، أيهـا    «[وإن قالوا  
  الضفدع! متی يهطل املطر؟]

رشاكرالسياب ونيمايوشيج أن للفنان واألديب رسالة جتاه شعبه وجمتمعـه. فحـاوال أن   يری بد
يكونا صرخة مدوية بوجه النظم االستبدادية والتدخالت األجنبية. فهما من خالل الطبيعة ورموزهـا  

شجر فضاءات احلرية واألمل واالزدهار. فتشبث الشاعران بالطبيعة وأشكاهلا املتعددة كال كانا حياكيان
واملطر والريح والسحاب والسماء والنار ودالالا الرمزية يف قاموس الشاعرين. لكن السؤال األسـاس  

هو هل الطبيعة يف شعر الشاعرين تتحمل التأويل الرمزي؟ ومتـی يأخـذ هـذا     الذي يطرحه البحث
طبيعة الرمزيـة  لل ثاً مقارناًالتأويل طابعاً اجتماعياً وسياسياً؟ يف هذا النطاق مل نر دراسة شاملة تتناول حب

يف شعر الشاعرين. بل الدراسات اليت دونت يف هذا اال تناولت شعر نيمايوشـيج  علـی حـدة    
  واألخرى تناولت شعر السياب لوحده أيضاً.

يف النهاية اعتمدنا قي هذه املقالة علی النظرية األمريكية يف األدب املقارن؛ غري آخـذين بنظـر   
  التاثري والتأثر وجتاذبات احلاكم واحملكوم.االعتبار نظرية 
  نشأة الرمزية 

نشأت الرمزية يف أواخر القرن التاسع عشر رد فعل علی الرومانسية والربناسية، واستمرت حتی «
  ١»أوائل القرن العشرين معايشةً الربناسيه والطبيعية، مث امتدت حتی مشلت أمريكا وأوربا.

                                                             
 .١١٢، ص املذاهب االدبية لدی الغربعبدالرزاق األصفر،  – ١
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د أخذوا علی الرومانسية مبالغتها يف الذاتية واالنطواء علی الـنفس  كان رواد الرمزية األوائل ق«

حبيث غدت غري آة مبا جيري خارج الذات، وإفراطها يف التهاون اللغوي والصياغة الشكلية، مث أخذوا 
 علی الربناسية باملقابل املبالغة يف االحتفاء بالشكل وال سيما يف األوزان مما قد حيرم الشاعر من إمكانية
التلوين والتنويع ومواءمة التموجات االنفعالية وآخذوا عليها أيضاً شدة الوضوح والدقة بينما توجد يف 
عامل الشعر مناطق ظليلة واهتزازات خفية يصعب التعبري عنها بدقة ووضوح فالوضوح والدقة واملنطـق  

فعال... والبد من االنطالق والوعي والقيود اللغوية والفنية كلها شروط ختنق اإلبداع وتكبح تيار االن
مع العفوية واحلريةالكاملة ليجري اإلبداع علی أجواء خالية من القيود والسدود...! والبد من التماس 
أدوات لغوية جديدة هي الرموز للتعبري عن احلاالت النفسية القائمة بطريقة اإلمياء ال بالطريقة املباشرة 

ة الرمزية تؤمن بأن الشعراء ال يستطيعون اإلفصاح عـن  أن املدرس«يری شوقي ضيفو  ٢».الواضحة
مشاعرهم ومعانيهم الغامضة إفصاحاً دقيقاً، ألن اللغة أعجز من أن تؤديها ولذلك ينبغي االستعانة علی 

  ٣».تذليل ذلك باإلحياءات التصويرية واملوسيقية
ت يف ظلّ الفلسفة املثاليـة  تدين الرمزية بنشأا لعوامل فلسفية يف املقام األول. فقد منت وترعر«

اليت جتددت حيويتها يف الربع األخري من القرن التاسع عشر رداً علی شطط النزعة املادية الوضـعية يف  
تفسريها اجلربي للكون والتاريخ واإلنسان. واملثالية فلسفة تنكر وجود العامل اخلارجي وال تراه موجوداً 

لعلم ال يستطيع أن يدرك حقائق األشـياء وإمنـا ظواهرهـا    إال بقدر ما يتصوره عقلنا. وتفترض أن ا
  ٤»اخلارجية فحسب وأن يف الكون أسراراً وجمهوالت يقف العامل عاجزاً عن الوصول إلی كنهها.

هذا علی صعيد الكون والعامل اخلارجي. أما علی صعيد اإلنسان والعامل الداخلي، فقـد تبنـی   «
ليها علم النفس التحليلي الناشئ يف تقسيمه العقل البشري إلـی  الرمزيون حبماسة، النتائج اليت توصل إ

عقل ظاهر وعقل باطن، أو إلی منطقتني: منطقه يدركها الوعي ومنطقة الواعية يقصر العقل عنها وإذا 
غدا الالوعي من املعطيات العلمية الثابتة، فإن الرمزيني افترضوا مع املثاليني من علماء النفس إن القـوة  

هي احملرك األخري لسلوكنا وهي اليت تتحكم بأفعالنا مجيعاً، وأن حقيقة اإلنسان النهائية متكن  الالوعية

                                                             
 .١١٢-١١٣،صص املصدر نفسه – ٢
 ٨٧ص ، البحث االديبشوقي ضيف،  – ٣
 ١٩٥، ص النقدو التراجمجورج طرابشي،  -سليمان العيسی  - ٤



 ١٢٢ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
يف ال شعوره، اليف واعيته. ومن هنا فقد جعلوا مههم األول اإلحبار داخل دائرة الالوعـي وكشـف   

  ١».جماهليها
» ادجار آلـن بـو  «يكيواألمر» جوته«من طالئع املفكرين أدباء وكتاب هلذه املدرسة: األملاين«

وهـو شـاعر   » أزهار الشر«صاحب ديوان» شارل بودلري« وتبعهما فيما بعد كتاب وشعراء أمثال 
ولـيم  «الفرنسي و» ماالرمية«فرنسي مات صغرياً بعد أن أحدث أثراً كبرياً يف الشعر العاملي. وكذلك 

أن ترسي قواعدها وترسخ أفكارها اإلجنليزي. وعلی يد هوالء الرواد استطاعت املدرسة الرمزية » بالك
  ٢».وتكشف عن هويتها يف اال األديب

  الطبيعة
الطبيعة يف بناء لغتهما الشعرية. لذا يالحظ استخدامهما؛ من فردات املاستمد الشاعران عدداً من 

هكذا يكون للطبيعة حظ وافـر يف قاموسـهما الشـعري    اخل. املطر واألشجار والبحر واملاء والريح و
  الركيزة األساسية لرمزيتهما. وتشكل

  أ: االشجار والورود
ترعـرع  يقطن يف بصرة النخيل، فيما  ٣كان الشاعران يعيشان يف بيئة خضراء. إذ كان السياب

لفاظ الطبيعة كالنخيل والغابة والصفصاف والنيلوفر والصـنوبر  أمبازندران الربيعية؛ هلذا تری   ٤يوشيج
  تأخذ دالالت رمزية كالثورة والوطن واخلصب. يمن علی قاموس هذين الشاعرين و

صوات فئة تف من بعيد)  حالـة اهللـع   أ» ري را»(«ري را«جسد لنا نيما يوشيج يف قصيدة 
  ل للحكام وآرائهم الفاسدة. فيقول:واخلوف واالستبداد اجلامث علی صدر األمة، والزمرة اليت لّ

  كه بندآب» كاج«از پشت 
  ی از خراببرق سياه تابش تصوير

                                                             
 .١٩٥-١٩٦،صص املصدر نفسه – ١
 .٢٠٩، ص مدارسهو جماين الشعر العريب احلديثصادق خورشا،  – ٢
هو االبن االوسط لثالثة بنني و يف قرية من قری ايب اخلصيب تسمی جيکور. ١٩٢٦ولد بدرشاکرالسياب عام  - ٣

املعلمني العالية ببغداد التحق بکلية دارو هي ابنة عمه. ای التعليم الثانوي يف البصرةو من زوجته کرمية رزق م شاکر
 )٧حتول يف العام التايل إلی قسم االدب االجنليزي.(رشيد نعمان،صو طالباً يف قسم اللغة العربية

البن اکرب من بین مخسة بنني رزق م من قری مازندران. هو ا» يوش«يف قرية  ١٨٩٧ولد نيمايوشيج عام  - ٤
تعلّم اللغة » سن لوئی«يف ثانوية و إبراهيم من زوجه طوبی مفتاح. انتقل يف الثانية عشرة من عمره إلی طهران.

 )٣٩آداا (طاهباز،صو الفرنسية



 ١٢٣                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  ٥در چشم می كشاند

  [من خلف الصنوبر حيث احتجاز املاء/ صاعقة سوداء جتسد ملعة تصويرية من الدمار/ يف العني]
وفضاء السياسة غري حياته إلـی   ١»ستخدامه الصنوبر يف هذه األبياتايرمز الشاعر إلی الغابة ب«

يرمز باحتجاز املاء إلی فئة قليلة، تضـلل  «غابة تحيط ا صواعق سوداء، تصور له الدمار واخلراب و
  .٢»آراء الشعب وقضاياهم األساسية

بين لنا غفلة اتمع وخنوعه وحياول الشاعر أن يثور علـی   شعاع القمر=  مهتاب أو يف قصيدة
فَلة، لكنالصباح عليه بأن يوقظ هوالء الغ لب منه اهلدوء والسكينة، تدمع عيناه ويلحه هذه الرتعة لذا س

  فكار شعرية فيقول:أال يستطيع؛ إلم وصلوا إلی حد املوت وهو يف حرية من أمرهم تراوده 
اي دريغا! به برم می / و به جان دادمش آب /  كه به جانش كشتم/ نازك آرای تن ساق گلی

  ٣شكند
  [وردةٌ ظريفة ومجيلة اهلندام/ زرعتها وسقيتها من روحي/ يالالسف ! تنكسر يف حضين]

بأن الوردة اجلميلة ترمز إلی شعر الشاعر وهو زرعها وسقاها من روحه « يشك سعيد محيديان ال
   ٤»وجيسد فيها آالمه وآماله

  يقول: الضفدع=  داروكأو يف قصيدة 
  خشك آمد كشتگاه من 
  ٥در جوار كشت مهسايه

  [قد يبس زرعي/ يف جوار زرع اجلار]
ملاذا زرع الشاعر يابس وجاره ينعم » حتاد السوفيايتيرمز بالزرع إلی وطنه وبزرع اجلار إلی اال«

لـه دور يف مأسـاة    اإلمنـاء لرمبا اجلار له طريقته اخلاصة يف النمو أو «بالنماء واخلصب واالزدهار؟ 

                                                             
  .٢٩٦،ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  – ٥
 .٣٥٠، ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ١
 ٣٥٠، ص املصدر نفسه - ٢
 ٢٧٦، ص املصدر نفسه - ٣
 ٢٥٢ص  ، داستان دگرديسي،سعيد محيديان - ٤
 .٢٩٥،ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٥



 ١٢٤ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
يريد نيما يوشيج التغيري يف «. لكن الدكتور تقي بورنامداريان خيرج من هذه الثنائية ويقول: ١»الشاعر

    ٢»هو مل يكن شغوفاً بالشيوعيني واملاركسينيو ليس علی أسلوب اجلار الشمايلسياسة البلد لكن 
  يقول: أنا يف انتظارك = ترا من چشم در راهمأو يف قصيدة 

  در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پای سرو كوهی دام
  گرم ياد آوري يا نه، من از يادت منی كاهم

    ٣ترا من چشم در راهم
نساك/ أنـا يف  أين أم ال، أنا لن نتذكريأأسر النيلوفر، الصفصاف اجلبلي/ ی [يف ذلك احلني عندما

  انتظارك]
الرموز وهو جسد لنا حالـة  و بيئة الشاعر هي اليت أهلمته هذه التصاويرأنّ نری يف هذه القصيدة، 

لصفصاف لقد أدخل ا«  ؛العاشق األسري. لكن الالفت لالنتباه هو التناقض الرمزي الذي أتی به الشاعر
اجلبلي وهو رمز للعصيان واحلرية مبصيدة النيلوفر وهي رمز للهدوء والسكنية وذا األسلوب جسد لنا 

   ٤»حالة العاشق الريفي أثائر الذي تورط يف عامل احلب
بدرشاكر السياب يبحث عن کان وبينما كان نيما يوشيج يحفل بشجرة الصفصاف أو النيلوفر، 

ولته ووطنه وأمه وماضيه. لكن الدكتور إحسان عباس يری يف أحوال السـياب  النخلة ويری فيها طف
مفارقة ساخرة، فالنخلة شاهرة فارعة ال تطلب حبثاً، ولكن السياب كان يبحث عن املعاين الباطنيـة  «

» النخلة«فيها حيناً، وبديلتها حيناً آخر، وهلذا أنفق عهد الصبا والشباب وهو يبكي احلرمان من هذه 
  يقول:» املسيح بعد الصلب«ففي قصيدة  ٥»اول أن جيد ما يعوضه عنهاأو حي

  بعدما أنزلوين، مسعت الرياح
النخيل يف نواح طويل تسف  

  واخلطی، وهي تنأی، إذن فاجلراح
  صيلوالصليب الذي مسروين عليه طوال األ

                                                             
 ٢٨٧ص   ، داستان دگرديسي،سعيد محيديان - ١
 ٣٣٧، ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٢
 .٣٠٥، ص ی استخانه ام ابرتقی پورنامداريان،  - ٣
 .١٣٨ص  تاريخ حتليلی شعر نو،مشس لنگرودی،  - ٤
 .٤٠٥-٤٠٦، صص شعرهو بدرشاكرالسياب دراسة يف حياته احسان عباس، - ٥



 ١٢٥                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  ١ تين.مل متُ

يصح ذلك يف واقع االقتصاد، فالنخيل هو رمز احلياة واخلصب والعطاء، هو دم العراق. وقد ال «
إذ إن مورد العراق قد يكون النفط، وما ضر، فالشاعر ال يتحری عن احلقيقه العلمية اجلامثـة، وإمنـا   

مر ما هو أنأی من احلقيقة هي تلك اليت تناط بوشائج احلب والذكری واجلمال  يف نفسه، بل إن يف األ
ما النفط، فهو رمز املال القاتل... فالعراق احلقيقـي،  ذلك ؛ النخيل هو رمز اخلصب والسالم معاً... أ

اآلمن، املطمئن، القانع بذاته، املستكن إلی مصريه هو عراق النخيل، والعراق املتآمر... هـو عـراق   
  ».٢النفط

رضت عليه أوضـاع  حني كان يعيش العراق مأساته احلزينة حتت وطأة أقدام احلكم اجلائر، قد فُ
  :»مدينة بال مطر«ة. جند السياب يصور لنا تلك املأساة يف قصيدة اجتماعية وسياسية جائر

  عوام كثرياً ما حسبناهامرت األ
  بالمطرٍ... ولو قطرةً

  وال زهرٍ... ولو زهرةً
  كأن خنيلنا اجلرداء أنصاب أقمناها –بالمثرٍ 

    ٣لنذبل حتتها ومنوت
لذي كان يسود العراق. لكـن  للنخيل، لريمز إلی اجلفاف واالضطهاد ا» اجلرداء«فهو أتی بصفة 

عملية احتراق وعذاب، وتشبه قصيدته، بعد املخاض، «حوال العراق فهو حين إليها ألا أمهما كانت 
الوليد الذي ال يكف عن الصراخ، فينشر احلزن والكآبة حوله، يثري عاطفة الشفقة، وهو قـادر علـی   

يها من جديد،وتتمخض املعاناة عن قصـيدة  استرجاع التجربة، اليت مضی عليها زمان بعيد، فيعيش ف
  :٤خري شاهد علی هذا القول غريب علی اخلليججديدة، لعلّ قصيدة 

  هي وجه أمي يف الظالم 
  وصوا يتزحلقان مع الرؤی حتی أنام

  وهي النخيل أخاف منه إذا ادهلم مع الغروب

                                                             
 .٢٤٥، ص ديوانبدر شاكرالسياب، - ١
 .١٠٢، ص الشعر العريب املعاصر بدرشاكرالسيابايليا احلاوي،  - ٢
 .٢٦١، ص ديوانبدر شاكرالسياب،  - ٣
 .٢٣٣، ص بدرشاكرالسياب شاعر الوجعنطونيوس بطرس، ا - ٤



 ١٢٦ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  يؤوب فاكتظّ باألشباح من كل طفل ال

  ١من الدروب
االغتراب عن «قصيدة يبني لنا مدی حنينه إلی وطنه وال علی مستوی هذه» قالعرا«تكرار لفظة 

الوطن يتصل بالنفس يف جانب وجودي من معاناتنا للمصري... إنه هنا، الوطن األم، أو الذي ختتلط فيه 
عاطفه الوطن بعاطفة االم، إنه رحم احلياة وأحضاا، وأبصر فيه النخل رمز اخلري واخلصب بل رمـز  

  ».٢ة املسجونة يف أوهامهاالطفول
فالعراق يف هذه القصيدة ليس كياناً جغرافياً، إنه سلسلة من الـذكريات الشخصـية العزيـزة    «

تستثريها دورة اسطوانة موسيقية مسعها الشاعر يف منفاه: ذكريات تتراوح بني صوت أمـه يف الظـالم   
يل مع الغروب، والقصـص الشـعبية   شباح اليت يكتظ ا النخيرمن له حتی ينام، وخوفه صبياً من األ

الساحرة اليت ترويها النساء لألطفال املصطلني حول التنور بينما الرجال يعربدون ويسـمرون خـارج   
  »٣البيت

  ب: املطر
صالح واالزدهار، ولكنه اتياً حلاالت اإلؤدخل املطر يف شعر الشاعرين كرمز االنفراج والثورة وم

األحيان صورةً سلبيةً يتمنی الشاعر إنتهاءه. يقول نيما يوشـيج يف  عندما يزداد غرارةً يأخذ يف بعض 
  »علی سطح الدخان» «برفراز دود«قصيدة 

  آمسان ابر اندود  
  برفراز دودهايی كه ز كشت سوخته برپاست

  و زخالل كوره ی شب 
  ٤مژده گوی روز باران باز خواناست

احملروق/ ومن خالل بوتقة الليل/  و[السماء غائمة / علی سطح الدخان الذي يتصاعد من احلقل
  يبقی مبشر املطر منشداً]

                                                             
 .١٨١، صديوانبدر شاكر السياب، - ١
 .١٣، ص ، الشعر العريب املعاصر بدرشاكرالسيابايليا احلاوي - ٢
 .٩٠-٩١، ص بدرشاكرالسياب حياته وشعرهعيسي بالطة، - ٣
 .  ٣٣٥، ص كليات اشعار نيمايوشيجسريوس نريو،  - ٤



 ١٢٧                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
جيابياً خييم علی بنية القصيدة ومرة أخری ينشد إنری جواً  ناإن السماء غائمة واحلقل حمروق لكن

هو يستعمل «مبشر املطر بأمل اإلصالح واالزدهار. هكذا تستمر النظرة التفاؤلية يف شعر نيمايوشيج و
  : علی السهل= ١برفراز دشتشر بصورة دراماتيكية يف قصيدة رموز اخلري وال

  برفراز دشت باران ست، باران عجيبی!
  ريزش باران سر آن دارد از هر سوی وز هر جا

  ٢باد ليكن اين منی خواهد
[علی السهل مطر، مطر عجيب / املطر يريد اهلطول من كل حدب وصوب/ لكن ال تريد الريح 

  ذلك].
فاملطر يف هـذه  » ٣بذل خرياته للكل، لكن الريح، رمز الشر والنقمة ال تريد هذايريد املطر أن ي«

القصيدة رمز للعطاء واخلريات،لكن الريح هي من متنع العطاء. عندما هبت الرياح يف أجـواء ايـران،   
طـر  أخذت النظرة االجيابية باإلحندار. ورأی الشاعر وطنه وحقله يابساً وعليالً. هلذا متنی أن يهطل م

  يقول: الضفدع=  داروكالثورة؛ ليغري اللحظة تغيرياً جذرياً. ففي قصيدة 
  می گريند روی ساحل نزديك «گرچه می گويند : 

  سوگواران در ميان سوگواران
  ؟٤قاصد روزان ابری، داروگ! كی می رسد باران

مطرة، أيهـا  رسول األيام املیا املعزون بني املعزين/  یبکيعلی الساحل القريب/«[وإن قالوا: 
  الضفدع! متی يهطل املطر؟]

االحتدامات السياسية والظلم االجتماعي يف العراق، خلَق جواً ملتهباً؛ هلذا نری السياب أيضـاً  
جيسد الشاعر لنـا اَلَـم   » أنشودة املطر«يتمنی هطول املطر والتغيري يف احلياة االجتماعية. ففي قصيدة 

إن املطر البد أن يلد عشباً، وشـبعاًً  « طر. يقول إحسان عباس اإلنسان املعاصرمن خالل حواره مع امل
وريا، وهذا الشبع والري من حق الذين يصنعون احلياة بدمائهم وليس من حـق الغربـان واجلـراد    

                                                             
 .١٦٢ص   داستان دگرديسي، ،سعيد محيديان - ١
 .٣٣٦، ص كليات اشعار نيمايوشيجسريوس نريو،  - ٢
 .١٦٢ص   ، داستان دگرديسي،سعيد محيديان - ٣
 .٣١٨، ص كليات اشعار نيمايوشيجسريوس نريو،  - ٤



 ١٢٨ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
ومثة تشابه مجيل جيري بني قطرات املطر ودموع اجلياع والعراة وقطرات دم املضطهدين. »«١فاعيواأل

مراً دعـم اجلانـب   أضات متعددة كان تعليق الشاعر فيها علی حياته اخلاصة لتقوم القصيدة علی تناق
  فيقول:» ٢الدرامي يف هذا العمل الشعري الكبري وأكسب حدة فورية وحساً أكرب بالواقع

  ا صغاراً، كانت السماءن كنأومنذ 
يف الشتاء تغيم  

  املطر ويهطلُ
  جنوع –الثری  يعشب حني –عامٍ  وكلَّ
عامِ ما مر ليس فيه جوع والعراق  

    ٣مطر.../ مطر.../  مطر...
من كثـرة الغـالل   «يف العراق جوعاً علی الرغم أنّ يرمز باملطر إلی الثورة والقصيدة تبين  فهو

  ٤قطاعيني يف كل موسم، هلذا يبقی الفالح جائعاًواحلصاد، ألن هذه الغالل تذهب إلی اإل
لكل من يناضل مثلهم من أجل حياة فضلی من العامل، كان بدر حيمل آماالً عريضة لبين وطنه و«

ور واالستغالل، مفعمة باحلرية واخلري. لكن مصاحل الطبقـة احلاكمـة يف   ومن أجل حياة خالية من اجل
العراق كانت مشغولة يف غري هذه اآلمال. يف هذا الوقت، إذ كان يهمها قبل كل شـيء أن حتمـي   

٥».ا التقدميون واملتحرروننفسها من أية مكاسب يناهلا علی حسا  
 ٢»يری بدر املوت السياسي الذي سبق الثورة مبثابة اجلفاف والعقم« مدينة السندباديف قصيدة و

وكان يتمنی أن يسود العراق حالة من الرفاهية والعدالة االجتماعية ويتطلع إلی والدة ثورة يف أعمـاق  
  هذا الوطن هلذا يصرخ:

  جوعان يف القرب بال غذاء«
  ان يف الثلج بال رداءعري

                                                             
 .٢١٢، صشعرهو بدرشاكرالسياب دراسة يف حياته احسان عباس، - ١
 .٨٠٠، ص حلركات يف الشعر العريب احلديثاو االجتاهات سلمي اخلضراء  اجليوسي، - ٢
 .٢٥٦، صديوانالبدر شاكر السياب،  - ٣
 .١٥٦، ص االسطوره يف شعر السيابعبدالرضا علي،  - ٤
 .١٠٠، ص بدرشاكرالسياب شاعر الوجعانطونيوس بالطة،  - ٥
  .١٤٥صبدرشاكرالسياب حياته وشعره، عيسي بالطه،  – ٢



 ١٢٩                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  صرخت يف الشتاء 

  أقض يا مطر
مث فـوجيء  « ٣»قامت الثورة وجاء املطر الذي هو رمز اخلصب والعطاء واخلري الوافري لكل البشر

ومتنی لو يعود فينام من جديـد  « ٤»بأن التتار (الشيوعيني) أشاعوا القحط يف البالد، فال ربيع وال مطر
أس به إلی أن يقول: (آه يا مطر) بعد أن كان يقـول: (أقـض يـا    أو ميوت من جديد حتی وصل الي

  ٥».مطر)
  : البحر والنهرج

يتحلی البحر حبركية خاصة عندما تكون فيه االمواج متالطمة؛ وحتكي عن حركات وانتفاضات 
األنـا  »  الشعوب. ومن ال يهتم ذه االمواج فهو يكون علی الساحل متفرجاً وقانطاً يف دنياه الصغرية

ی وطنه وشعبه اللذين يغلي فيهما مهـوم   لذا نری الشاعر بصفته مرآة اتمع يرمز بالبحر إل». الفردية
  علی سطح زورقه=برسر قايقشالقَدر. فيقول نيمايوشيج يف قصيدة : 

  بر سر ساحل هم ليكن انديشه كنان قايق بان
  ناشكيباتر برمی شود از او فرياد

  ٦»ران می افتاد!كاش بازم ره بر خطه ی دريای گ«
[علی الساحل أيضاً، كان يفكر الربان/ يصيح جبزع أليم/ ياليت يقع دريب علی البحر العظيم مرة 

  أخری].
فهذا الربان هو الشاعر الذي يفكر يف مهوم جمتمعه والساحل املكان الذي ال يليـق بنفسـيته   

  اجه وحركاته والفناء يف ذاتهی البحر رمز الشعب ويريد االخنراط بأمو املتأملة، هلذا حين إل
  يقول: أيها الناس=آی آدم هاأو يف قصيدة  

  يك نفر در آب می سپارد جان 
  پای دائم می زندو يك نفر دارد كه دست

  ١سنگني كه می دانيدو تريهو روی اين دريای تند

                                                             
 .٨٨، ص ر بدرشاكرالسياباحلزن يف شع خلف رشيد نعمان، - ٣
 .٣٧٤، ص الشعرالعريب احلديثس.مورية،  - ٤
 .٨٨، ص احلزن يف شعر بدرشاكرالسياب خلف رشيد نعمان، - ٥
 .٣٠٣، ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٦



 ١٣٠ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
دوماً يضرب بيديه ورجليه حياول النجـاة/  ك شخص هناو [هناك شخص يفقد حياته يف البحر /

  علی سطح هذا البحر السريع والقامت ماذا تعلمون؟]
خياطب الشاعر يف هذه القصيدة اجلالسني علی الشاطئ متفرجني وفرحني. وهو يرمز بالشـاطي  
إلی مجاعة ليست هلم قضية ومعاناة؛ هلذا هم يفكرون يف املتعة ويف جوارهم شخص ميوت غرقاً بسبب 

  مز بالبحر إلی تناقضات اتمع الذي تطالُ ساكنيه.طغيان هذا البحر االسود القامت. فهو ير
نری الشاعر يتكلم عن شخصية جمهولة، مهما جتتهد لترسخ منظومـة  » ماخ اوال«أما يف قصيدة 

  شعورية جديدة جتاه الفن، تواجه نزعة متشددة ومتحجرة وآذان غري صاغية. فيقول نيمايوشيج:
  ماخ اوال پيكره ی رود بلند

  ... می رود نامعلوم
  رفته ديری ست به راهی كاوراست

  بسته باجوی فراوان پيوند
  و اوست در كار سراييدن گنگ

  ٢و اوفتاده ز چشم دگران
ر عظيم/ جيري حنو اهول/ منذ زمن جيري علی طريقه / متصالً بإارعدة وهـو  » ماخ اوال[«

  يف اإلنشاد أخرس/ وسقط من عيون اآلخرين].
الذي يواجـه صـيغ   » ٣كة الدؤوب احلائرة يف حياة الفنان والشاعرهنا رمز احلر ماخ اوالفـ 

خمتلفة من االنتقادات علی مستوی احلياة الثقافية فريی الطريق يف وجهه مسدوداً ور حياتـه الفنيـة   
  اليصب يف اري احلقيقي.

مـزان  كذلك يأخذ البحر واخلليج يف شعر السياب حيزاً عظيماً ومها ثروة من ثروات الشاعر وير
مواج إلی الثورة اليت تأيت باحلرية واخلالص؛ فيقول بدرشاكرالسـياب  إلی الوطن واتمع كما ترمز األ

  » :أنشودة املطر«يف قصيدة 
  أصيح باخلليج، يا خليج

  يا واهب اللؤلؤ واحملار والردی

                                                                                                                                                           
 .٢٦٤، ص كليات اشعار نيمايوشيجسريوس نريو،  - ١
 .٢٧٩-٢٨٠، صص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٢
 .٢٧٩، ص املصدر نفسه - ٣



 ١٣١                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  فريجع الصدی كأنه النشيج ياخليج

  ١يا واهب احملار والردی
الطاحمون، فيغدق عليهم آللئه ونعمه تارة، ويبخل عليهم ذه الـآليل  الذي يتداعی إليه «اخلليج 

ويف مناداته للخلـيج يكـف   » «٢والنعم تارة أخری، ويذيقهم بدال عنها اخليبة، وجيرعهم كأس املنية
السياب عن العزف علی التوتر الوجداين واألجواء الشعرية اليت تعبر عن وقع أحداث الطبيعة يف الذات 

ينطلق إلی افق أنأی بفعل التوارد النفسي واهلموم العامة. فثمة املطر املنـهمر علـی اخللـيج     الفردية،
والربوق والرعود يعانيها الشاعر بذاته وذات اآلخرين وموقفه وموقفهم، ويغدو اخلليج رمزاً للعـراق،  

  ».٣لثری العراق الذي حيمل اخلصب والفقر واحلياة واملوت، يف آن معاً
يجسد لنا التضحية مبعناها الشامل واإلنساين وهي ـب احليـاة   » النهر واملوت«أو يف قصيدة 

واالنتصار واالزدهار.ومن هذا املنطلق بدأ بدرشاكرالسياب يسافر مع بويب يف رحلة عظيمـة حنـو   
فبويب خيرج هنا عن كينونته جمرد ر صغري، ليتحول إلی عامل يود الشاعر من خالله ولـوج  «املوت. 

  فيقول السياب:» ٤وت الذي يفضي إىل احلياةامل
  بويب... بويب...

  أجراس برج ضاع يف قرارة البحر
املاء يف اجلرار، والغروب يف الش٥رج    

فبويب يرمز إلی تدفق احلياة  يف عروق اإلنسان واالرض والنبات... واكتشف الشاعر فيه معناه «
  »٦لناسكتشافه لوظيفته يف حياة الطبيعة وااالوجودي من 

ومن ناحية شخصية، بدأ بدر يشعر أنه خاسر علی ما يبدو، وأنه ضحية الصراع اجلبـار بـني   «
الشرق والغرب، وليس بوسعه أن حيتفظ مبكانه علی شدة ما كان حيب ذلك، ناهيك عن أنـه يرمـي   
 بثقله الضئيل يف إحدی كفتی الصراع ليقرر نتيجته؛ فسقط حتت وطأة طلبات اجلسد الضـعيف، وإن 

                                                             
 .٢٥٥، صديوانال بدر شاكر السياب، - ١
 .٤٠، ص يف شعرهو املرأة يف حياة السيابسيف الدين القنطار،  - ٢
 .٨٨، ص الشعر العريب املعاصر بدرشاكرالسياب احلاوي، ايليا - ٣
 .٩٠، ص بدرشاكرالسياب رائد الشعر العريب احلديثحيدر توفيق بيضون،  - ٤
 .٢٤٤، صديوانال بدر شاكر السياب، - ٥
 .٢٧، ص الشعر العريب املعاصر بدرشاكرالسياب احلاوي، ايليا - ٦



 ١٣٢ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
كان الروح قوياًمستعداً. ومأساته أنه كان يدرك ذلك. فتمنی أن ميوت ضحيةً اذا كانت حياة اآلخرين 

 »١تستفيد من ذلك

دة مرات بسبب اغترابه عن ع »العراق«فالشاعر يلفظ مفردة » غريب علی اخلليج«أما يف قصيدة 
  الوطن وحنينه إليه واحلاله النفسية اليت كانت تنتابه. فيقول:

  ت تفجر يف قرارة نفسي الثكلی: عراقصو
  كاملد يصعد، كالسحابة كالدموع إلی العيون

  الريح تصرخ يب: عراق
  واملوج يعول يب: عراق، عراق، ليس سوی عراق

  تكون ما يكون وأنت أبعد أوسع ما البحر
   ٢والبحر دونك يا عراق 

ه صوت مطلق، مـربم. ال  صوت احلنني يف الداخل هو أقوی من أصوات اهلدير يف اخلارج، ألن«
يركد وال يستكني وعامل النفس أقوی من عامل الطبيعة... فريتفع صوا علی كل صوت النـه لـيس   
صوتاً ال مبالياً، بل إنه صوت موتور مرتبط بأزمة النفس اليت تعاين معاناة الوجود... فاملوج هنا رمـز  

البحر هو رمز للمصاعب اليت يتحملها اإلنسان ألجل اخلالص و» ٣للخالص من األسر يف مفازة الغربة
  من احلياة املادية.

  : الريحد
لَم اتمع والشعب املضطهد؛ لذا نرامها مييالن إلی رمزية اجتماعيـة  أَحاول الشاعران أن جيسدا 

اجيابياً وإذا لنهوض فنری الريح يأخذ منحی علی امستوحاة من مهوم البشر؛ فإذا أرادا أن حيثّا الشعب 
 .أخذ منحی سلبياًتالرياح علی جسد هذا الشعب نری الريح  کرأرادا إن يبينا هشاشة اتمع بسبب 

  :علی السهل=بر فراز دشتيقول نيما يوشيج يف قصيدة 
  باد می جوشد
  باد می كوشد

  كآورد با نازك آرای تن هر ساقه ای در ره يبی

                                                             
 .١٢٩، صبدرشاكرالسياب حياته وشعرهعيسي بالطة، - ١
 .١٨١، صديوانبدر شاكر السياب، - ٢
 .١٠-١١، صص الشعر العريب املعاصر بدرشاكرالسياب احلاوي، ايليا - ٣



 ١٣٣                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  ١یست،باران عجيبابر فراز دشت باران 

ل غصنٍ مجيل علی الطريق بصرخة/ علی السهل مطر، ك [تغلي الريح/ تكافح الريح/ لتأيت بقامة
  مطر عجيب].

واملطر هـو   مع إن الرياح تسف من كل جانب لكن الرتعة التفاؤلية تلقي بظالهلا علی القصيدة،
منـع هـذه اخلـريات     رمز الشـر والنقمـة،  » الريح«املهيمن واألجواء متناسبةٌ للعطاء؛لكن حياول 

  والعطاءات.
جيابية من الشـاعر  هيمنة الريح، تنتزع النظرة اإلائسة بالضحكة ال=سردأو يف قصيدة خنده ی  

ولو كان مبتهجاً بقدوم النهضة الدستورية. لكن اضطهاد رضا خان يطفيء مشوع األمل يف وجـدان  
  الشاعر.  

  هو يقول:
  ليك باد دمنده می آيد

  تندو سركش
  خنده بسته می ماند لب از اين

  ٢هيكلی ايستاده می پايد
  / تنظر إلی هيكلٍ واقف].الشفاه مطبقة دون بسمة[لكن الريح ب عاصفة/ جاحمةً وسريعةً/ 

 دد الذي رجع فجأة، قبل أن يشق صباح احلرية والعدالـة، يقـوم   «فالريح هنا رمزلالستبداد ا
  »٣كالطوفان ويطوي بساط الفجر والصباح البازغ

والريح هـو   فالظالم هو حصيلة تراكمات جوية، بييت غائم=خانه ام ابری استأما يف قصيدة 
فإذا هبت الريح تزعزعت حواس اإلنسان وال يستطيع أن يبصر بصورة جيـدة  «نتاج السحاب القامت: 

ل نيمـا  لذا يقـو »  ٤وإذا هبت الريح يف اتمع البشري، تزعزع احلرية ونفقد التمييز وسبل اإلصالح
  يوشيج:

  وحواس من!/ يكسره دنيا خراب از اوست/ باد می پيچد/ مستو خرابو از فراز گردنه خرد

                                                             
 .٣٣٧، ص كليات اشعار نيمايوشيجسريوس نريو،  - ١
 .٣١٧-٣١٨: صص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٢
 .٣١٨، ص املصدر نفسه - ٣
 .٣٤٠، ص املصدر نفسه - ٤



 ١٣٤ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  ؟١آی نی زن كه ترا آوای نی برده ست دور از ره كجايی

/ وحواسي/ يا عازف الناي، ا[من فوق املنحدر احملطم الثملِ/ ب الريح/ العامل بأسره مدمر منه
  بيل، اين انت؟].الس ك عنصوت الناي اضللّ

فقدان احلرية يف اتمع االيراين آنذاك. وترويج أخبـار كاذبـة   «فهذه الرياح املدمرة  ترمز إلی 
الفنانني والشعراء الذين ابتعدوا عن مهوم جمـتمعهم  «وعزف الناي يرمز إلی »  ٢وتشويه صورة احلقيقة

البيت هو االرض والـريح،  «جربة فيكون وإذا أردنا أن نوسع الت» ٣وانشغلوا برتعام الفردية والفنية
  ».٤غولٌ آخر، واحلواس، هي حواس إنسان هذا القرن الذي عاش حزيناً

ال ز الرياح بدرشاكرالسياب وهو يف خضم احلوادث اليستسلم للقدر، ألن الفكر الفدائي هـو  
  ول:يق» املسيح بعد الصلب«من يلهم الشاعر االميان بالوقوف واالستمرار. ففي قصيدة 

  بعدما أنزلوين مسعت الرياح
  يف نواح طويلٍ تسف النخيل

  واخلطی وهي تنأی. إذن فاجلراح
  صيل والصليب الذي مسروين عليه طوال األ

  ... يعرب السهل بيين وبني املدينة
  مثل حبل يشد السفينة
  ٥وهي وي إلی القاع

ذاب والصلب وشدة املعاناة، والـيت  حداثاً يعطيها الشاعر أمهية خاصة،تتعلق بالعأ«األسطر تبين 
تشكل دافعاً قوياً من دوافع السياب يف استدعاء الشخصية، والتمـاهي معهـا، يف هـذه القصـيدة،     

حلقه هو من أذی وآالم  فالسياب يتخذ من شخصية السيد املسيح رمزاً وقناعاً يعبر به ومن خالله، عما
الذي ظل حيمله، حتی آخر حياته، يف أن حتدث باألمل الكبري  -يف الوقت نفسه –وعذاب، ويتمسك 

إذن فـاجلراح،  «... معجزة كربی، كقيامة املسيح بعد موته، تعيد إلی السياب حياتـه وحيويتـه،   

                                                             
 .٢٩٥-٢٩٦، صص املصدر نفسه - ١
 .٣٤٠-٣٤١،  صص املصدر نفسه - ٢
 .٣٤٢، ص املصدر نفسه - ٣
 .٥٤٣، ص ١٣٨٠،ادبيات امروزايرانحممدحقوقی،  - ٤
 .٢٤٥-٢٤٦، صص ديوانبدر شاكر السياب، - ٥



 ١٣٥                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
مسعت الريح يف نواحٍ طويـل، تسـف   « لذلك » والصليب الذي مسروين عليه طوال االصيل، مل متتين

والسـفينة،  «أتی باخلصب والعطاء واحلياة بعد املوت. فالرياح هنا ترمز إلی نظام حركي ي». ١النخيل
هي رمز للمصري املضطرب بني امواج القدر، الذي تعصف به الزعازع والذي يتأرجح بـني اللجـة   

لكن املسيح (السياب) هو من » ٢والقاع. فسفينة احلياة مصابة بالعطب، يبتلعها جوف الفراغ والظلمة
  طيء األمان ألجل التغيري واالزدهار.حياول أن يهدي سفينة احلياة إلی شا

فيحن إلی مشس بالده وغروا؛ لذا نـری العـامل والطبيعـة     ی اخلليج غريب علأما يف قصيدة 
  بأكملها تصرخ فيه: عراق:

  الريح تصرخ يب: عراق«
  واملوج يعول يب : عراق، عراق، ليس سوی عراق

  البحر أوسع ما يكون وانت أبعد ما تكون
  يا عراقوالبحر دونك 

فللريح واملوج هنا معنی آخر، إما رمز السفر واخلالص من االسر يف مفازة الغربـة، ومهـا ال   
  »٣يصيحان بل إن نفس الشاعر تصيح من خالهلما

  : السحاب والغيومهـ
تستعمل مفردة السحاب يف قاموس الشاعرين بصبغتني خمتلفتني. عندما يأيت السـحاب بـاملطر   

خانه ام كون اجيابياً وعندما يأيت بالعقم فيكون سلبياً. يقول نيما يوشيج يف قصيدة واخلري والربكة فهو ي
  :بييت غائم=ابری است

  خانه ام ابری ست
  ٤يكسره روی زمني ابری ست با آن

  رض كلها غائمة معه].[بييت غائم/ صفحة األ
، هـل  الذهن هنـا  ر إيلفالغيوم مهيمنة علی الرتعة التأملية عند الشاعر. لكن السؤال الذي  يتباد

  يقول : ؟ أم ال هذه الغيوم تأيت باملطر

                                                             
 .١٨٨، ص القناع يف الشعر العريب احلديثو الرمزحممد علي كندي،  - ١
 .١٠٣، ص الشعر العريب املعاصر بدرشاكرالسياب احلاوي، ايليا - ٢
 .١٠-١١، صصاملصدر نفسه - ٣
 .٢٩٥،  ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٤



 ١٣٦ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  ١ابر بارانش گرفته است

  [حان أوان أمطار الغيم].
هو يتأمل ويتأمل يف أن يأيت السحاب، باخلري والربكة واالزدهار لكن الريح ماتزال هـي املـانع   

  واحلاجب.
  ٢خرد از بادستو و مهه دنيا خراب

  [فكل العامل مدمر بالريح].
الغيوم اليت تلقي بظالهلا علی األرض هي رمز لإلزدهار املوقت وبصيص األمل الذي فقد خاصيته 

  .يساسبسبب الرياح املدمرة اليت ترمسها الديكتاتورية علی جبني اإلنسانية هي الالعب األ
العالقة الكونية والطبيعية بـني السـحاب واملطـر     الليل موجود=هست شبتتكرر يف قصيدة 

  ح. فنری الشاعر بعد أنفراجات سياسية يأمل بأن يأيت املطر وتتناعم األجواء. لذا يقول:والريا
  باد نوباوه ی ابر، از بر كوه

  ٣سوی من تاخته است
.[ت علیالريح باكورة السحاب، من فوق اجلبل/ هجم]  

ـ   املطـر  ضي أمرمها إلی ففعالقة الريح والسحاب عالقة تكاملية لي ية وتزدهـر السـاحة السياس
عندما ظهر الدكتور مصدق رئيس الوزراء يف بداية اخلمسينات حصل هذا االنفـراج  «واالجتماعية. 

هلذا نری الشاعر يبـدأ القصـيدة   ».  ٤وبزغ صبح احلرية، لكن سرعان ما خيم االستبداد علی اتمع
  لساحة السياسية.وحضور الليل يبين لنا، أن السحاب هو رمز لالنفراج املوقت علی ا» الليل«مبفردة 

مدينة بـال  «يف شعر السياب لدكنة السحاب وغموضه معان ثورية وآمال مستقبلية. ففي قصيدة 
  يقول:» مطر

  سحائب مرعدات مربقات دون أمطار
  قضينا العام بعد العام بعد العام نرعاها

  عصار ال مرت كإعصاروريح تشبه اإل

                                                             
 .٢٩٦، ص املصدر نفسه - ١
 .٢٩٦، ص املصدر نفسه - ٢
 .٣٦٩،  ص املصدر نفسه - ٣
 .٣٧١، ص املصدر نفسه - ٤



 ١٣٧                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  ١ننام ونستفيق وحنن خنشاها –وال هدأت 

ن احلياة تصبح عنده جـرداء  أل«املرعدات املربقات دون أمطار هنا رمز للوالدة املتعسرة السحب 
من كل خيط أمل بل إنه يصرح معلناً خوفه مما قد تأيت به تلك السحب املرعدة املربقة، إشـارة إلـی   

  »٢انتفاضات الشعب العراقي الكثرية اليت مل حتقق الثورة
فيبدأ الشاعر بنوستاجلية حزينة يتذكر طفولته عندما كـان  » شناشيل ابنة الچليب«أما يف قصيدة 

  يبتسم ودرب املستقبل كان جمهوالً. فهو يقول:
  وأذكر من شتاء القرية النضاح فيه النور

  من خلل السحاب كأنه النغم
  ارتعشت له الظلم  -تسرب من ثقوب املعرف

  صباحا قبل فيم أعد ؟ طفالً كنت –وقد غنی 
  ٣ابتسم

لنور هنا، إن يكون ترميزاً لعنفوان احلياة، وفتوة وجهها، وتوهج سحنتها، وذا املنظـور  ولعل ا«
من القراءة يغتدي السحاب رمزاً للمستقبل الغامض الذي ينتظر اإلنسـان الـذي ال يعـرف عنـه     

وهـو  شيئاً.فالسحاب بدكنته وسواده وكثافة طبقاته، ال مينع أن يكون معدوالً استعارياً حلياة اإلنسان 
  »٤طفولته حيث ال يعرف عن الغد اهول شيئاً

  د:املاء والنار:
بدياً بني املاءوالنار. فالنار تقضي علی ما حوهلا واملاء يقضـي  أزلياً أنری يف عامل الطبيعة،سجاالً 

عليها ونستطيع أن نعرب عن هذه العالقة بصراع اخلري والشر، من بداية اخللقة حتی يومنا هذا. لكن يف 
اق الشعري، خترج هذه العالقة من كينونتها الطبيعية وتدخل عاملاً آخر يتوحد فيه املاء والنار بوجه السي

  :وردة ضوء القمر =گل مهتاباالستبداد والطغاة. يقول نيمايوشيج يف قصيدة 
  وقتی كه موج بر زبر آب تريه تر

  دور  و می رفت

                                                             
 .٢٦٠، ص ديوانبدر شاكر السياب،  - ١
 .١٥٧-١٥٨، صص االسطوره يف شعر السيابعبدالرضا علي،  - ٢
 .٣١٣، ص ديوانبدر شاكر السياب،  - ٣
 .٨٩، صالتحليل السيمائي للخطاب الشعريعبدامللك مرتاض،  - ٤



 ١٣٨ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  ١می ماند از نظر

  كن/ وتبقی نائية].املاء الدا [عندما جتري األمواج فوق
مواج مظهر من مظاهر حركة احلياة يف هـذا  هنا املاء يرمز إلی اتمع والظلم الذي يسوده واأل«

هلذا فالظلم واجلهل يسيطران علی املناخ املعيشي؛ والشعب يف  ،»٢نظاراتمع العليل وهي تنأی عن األ
  حالة انزعاج واستياء:

  ٣بر روی ساحل از دور می دويد/ ز آتشبا تازيانه اش ا/  مردی بر اسب خلت
  [رجلٌ علی فرس عارية/ بسوط ناري/ يركض علی الشاطيء من بعيد].  

تدل علی حركة الشعب العفوية وغري املنسجمة، والرجل الذي يركض علی » العارية«فمفردة «
الرجل هو رمز الشاطيء يرمز إلی القوی اخلفية يف اتمع اليت تكافح للنهوض، والسوط الناري يف يد 

فهذه االحتدامات السياسية واالجتماعية جعلت الشاعر يتمنی مناخـاً  » ٤للغضب والثورة علی الظلم
  اجيابياً، فاجلارة الشمالية إليران كانت توحي له ذا املناخ. هو يقول:

  و آجنا جوار آتش مهسايه ام
  ٥يك آتش فته بيفروزم

  خفية].[وهناك يف جوار نار اجلارة/ أوقد ناراً 
فهو يرمز باجلارة إلی االحتاد السوفييت ويرمز بالنار اخلفية إلی القوی الكامنة يف قلـب اتمـع   «

  »٦وعندما تفعل هذه القوی تصبح ثورة علی الظلم واالستبداد
باألمـل   تبشروضاعاً مناسبة ومالئمة أنری فإننا  ائسةبالضحكة ال=خنده ی سردأما يف قصيدة 

  الصباح والفرح ومجال الطاووس. يقول:فهو يأيت بصور 
  ٧پای بگرفته اند/ تابو رهروان با شتاب در تك/ جای بگرفته اند/  دلربايان آب بر لب آب

  [املفتتنون باملاء علی ضفة املاء/ استقروا/ بدؤوا بالنشاط بسرعة وجهد].
                                                             

 .٢٣٧، ص كليات اشعار نيمايوشيجسريوس نريو،  - ١
 .١٨٦،  ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٢
 .٢٣٧، ص كليات اشعار نيمايوشيجسريوس نريو،  - ٣
 .١٨٦،  ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٤
 .٢٣٩، ص كليات اشعار نيمايوشيجسريوس نريو،  - ٥
 .١٨٩،  ص خانه ام ابری استاريان، تقی پورنامد - ٦
 .١٩٤، ص كليات اشعار نيمايوشيجسريوس نريو،  - ٧



 ١٣٩                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
سـتورية  الذي أصبح يف حالة جيدة حبلـول صـباح النهضـة الد   » ١فاملاء هنا رمز للمجتمع«

لكن هذا » ٢املفتتنون باملاء هم املناضلون الذين يقبعون يف سجون االضطهاد وينتظرون صباح الثورة«و
  االنتظار أيت خبيبة أمل ورياح متوحشة سيطرت علی نفوس البشر.

املاء والنار يف شعر السياب خيرجان من طبيعتهما االزلية ويدخالن يف السياق الشعري جنباً إلـی  
حيث يشكالن النظام احلركي والديناميكي يف القصيدة. يقول بدرشاكرالسـياب   يوشيج جنب كنيما
  »:غارسيا لوركا«يف قصيدة 

  يف قلبه تنور
  النار فيه تطعم اجلياع واملاء من جحيمه يفور

  طوفانه يطهر االرض من الشرور
كيف تولد النار مـاء  هذه النار تولّد املاء بالرغم من تناقضهما وميحو أحدمها اآلخر يف الوجود. ف

وهي تزول به؟ إن املعنی يسوق الشاعر إلی هذه اخلارقة ليتمين به اخلري واخلصب للثورة. النـار هـي   
للدمار وإزالة أطالل احلياة والتقاليد، واملاء رمز احلياة اجلديدة الناصية املزدهرة اخلارجـة مـن رحـم    

  ».٣الثورة
ديكتاتوري عليه وسلب احلريات شبه السياب هـذا  فبعد ضغوط احلكم ال» تعتيم«أما يف قصيدة 

بالظالم، وأشار إلی عمالئه بالنمور. أما الرجال الذين حياربون مثل هذا احلكم فأشار إلـيهم  «احلكم 
وإلی كفاحهم بالنار والنور. أما التنور الذي يصنع فيه اخلبز الشعيب يف القری فهو يرمز يف القصيدة إلی 

إمنا يعين عمالً مؤقتاً يناسب حلظتـه، فهـو    -كالتعتيم يف غارة جوية–وتعتيمه  احلياة السعيدة احلرة:
ضروري إلی أن خيتبز اخلبز املانح احلياة وميكن جتنب النمور، أعداء احلياة، أو بعبارة أخری إلی أن يأ 

م إلـی  الظروف اليت تؤول إلی ثورة وحيني موعد البعث السياسي. وقد بدأ بدر القصيدة بتوجيه الكال
  ويقول:» ٤امرأة لعلها زوجته رامزاً ا إلی األمة

  حني يذر النور يلقی به التنور«
  عن وجهك الظلماء

                                                             
 .٣١٥،  ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ١
 .املصدر نفسه - ٢
 .٣٤، ص الشعر العريب املعاصر بدرشاكرالسياب احلاوي، ايليا - ٣
 .١١٤، صبدرشاكرالسياب حياته وشعرهعيسي بالطة،  - ٤



 ١٤٠ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  ويهمس الدجيور

  آهاته السمراء
علی حمياك  

  جس عيناك بكلِّ حزن الدهور
  وكل أعيادها:

  أفراح ميالدها وغمغمات النذور
  وزهرها واخلمور

، واحلياة ضمناً، ونور التنور كناية عن فرح اإلنسان بـالرزق  فالشاعر يتحدث عن املرأة، ظاهراً
والتحرر والتقدم يف تأمني خبز احلياة، أما الدجيور فهو رمز لقوی الطبيعة اليت يقع اإلنسان بني براثنها. 
دون أن يكون له فكاك منها. نور التنور هو التقدم واالنتصار علی حاجات النفس واجلسد، والدجيور 

  ».١ة حيث كان املرء يتخبط مبصريه يف قبضة عناصر الكون املهلكةهو البداو
  

  النتيجة
نظر كل من بدرشاكرالسياب ونيما يوشيج الی املدرسة الرمزية من النافذه الشـرقية. هـذه النافـذة    

  حتملت آالماً كثرية.يستطيع الشعر أن جيسد لنا هذه اآلالم.
عمال السوسيولوجية يف الشعر الرمزي. الشاعران جسدا ساسية اليت قام االشاعران هي استاخلطوة األ

العتمة املوجودة يف اتمع بأمل االصالح واالزدهار. عندما مل تتوفر هذه احلالة، فمما ال شك فيـه أن  
للسياسة الرجعية دوراً اساسياً وبارزاً يف ذلك. غريت السياسية اتمع إلی حقل  حمروق ويابس. هلـذا  

  ان هطول أمطار احلرية والثورة. لتزدهر حال األمة وتنقشع الغمة.  السبب مها يتمني
مما كان يدور يف خاطر الشاعرين هو االصالح والتغيري. ومل يكونا شغوفني بالشيوعيني واملاركسـيني؛  
لكن اهتما بعنصر الطبيعة وما تتوفر فيه من عناصر حيوية ليجسدا فضاءات احلرية بأمل املستقبل الواعد 

  املستنرية. أما النتائج املهمة هلذه املقالة فهي كما يلي. واحلياة
 شجار والورود، الفضاءات السياسية املخربة يف اتمع.جسد الشاعران من خالل رمز األ )١
 ترمز الورود يف شعر نيما يوشيج إلی نتاجاته والنظرية اجلمالية لألدب احلديث. )٢
 للحكام واملستبدين. ن الفئة القليلة هي من لهلأيعتقد نيما يوشيج  )٣

                                                             
 .٣٦، ص الشعر العريب املعاصر بدرشاكرالسياب احلاوي، ايليا - ١



 ١٤١                       عشر اخلامسالرابعة، العدد ، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
دخل املطر يف شعر الشاعرين كرمز لالنفراج ومواتياً حلاالت االصالح واالزدهـار. لكـن    )٤

منعت األجواء السياسة املضطربة فضاءات احلرية ومتنی السياب اية املطـر واملـوت مـن    
 جديد.

هذا البحـر  يأخذ البحر يف شعر الشاعرين نظاماً حركياً فيتمنی الشاعران الدخول يف نظام  )٥
 النه جيسد اتمع ومها يشتاقان إلی نغماته ورنينه

تأخذ الريح يف شعر نيمايوشيج طابعاً سلبياً فهي تدمر حرية اإلنسان والشعب وتأيت جمـدداً   )٦
 بنظُم الديكتاتورية. لكن الريح يف شعر السياب متنحه دافعاً اجيابياً وختلصه من أجواء الغربة.

يوشيج طابعاً اجيابياً ألا تأيت باملطر واحلريـة وازدهـار ثـورة    تأخذ السحب يف شعر نيما )٧
تأيت باملطر وستكون والدة االصالح واالزدهـار  مصدق، لكن السحب يف شعر السياب ال

 والدة عسرية.
  

  واملراجع: املصادرقائمة 
  العربية أ.
  لكتاب، د.ت.، طرابلس: املؤسسة احلديثه لبدرشاكرالسياب شاعر الوجع) بطرس، انطونيوس، ١
،الطبعـة السادسة،بريوت:املؤسسـة العربيـة للدراسـات     بدرشاكرالسياب حياته وشعره) بالطه،عيسي،٢

  م.٢٠٠٧والنشر،
  .١٩٩١، بريوت: دارالكتب العاملية، بدرشاكرالسياب رائد الشعر العريب احلديث) بيضون، حيدر توفيق، ٣
، عبدالواحد لولـوه، مركـز   شعر العريب احلديثاالجتاهات واحلركات يف ال) اجليوسي، سلمي اخلضراء، ٤

  .٢٠٠٧دراسات الوحده العربيه، الطبعه الثانيه، 
  ، الطبعه الثالثه، بريوت: دارالكتاب اللبناين د.ت.، الشعر العريب املعاصر بدرشاكرالسياب) احلاوي، ايليا٥
  .٢٠٠٥دارالعوده،  د.م: ،ج الثاين،، ديوان،بدرشاكر) السياب٦
  .٢٠٠٦للموسوعات،  ةالدارالعربي د.م: ،احلزن يف شعر بدرشاكرالسيابف رشيد، ) نعمان، خل٧
  .٢٠٠٣سعد مصلوح، القاهره: دارغريب، -، شفيع السيدالشعرالعريب احلديث) س. موريه، ٨
  .١٩٨٣، الطبعه اخلامسه، بريوت: دارالثقافه، بدرشاكرالسياب دراسة يف حياته وشعره) عباس، احسان، ٩

، منشورات وزاره الثقافه والفنون اجلمهوريـه العراقيـة،   االسطوره يف شعر السيابلرضا، ) علي، عبدا١٠
١٩٧٨.  



 ١٤٢ ومجال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية يف شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
، دمشق : وزارة التربية يف اجلمهورية السـورية،  التراجم والنقدطرابشي، جورج،  -) العيسی، سليمان ١١

١٩٨٦.  
كتـاب اجلديـد املتحـده،    ، بريوت: دارالالرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث) كندي، حممد علي، ١٢

٢٠٠٣.  
  .٢٠٠٤، دمشق :دارالينابيع، املرأة يف حياة السياب ويف شعره) القنطار، سيف الدين، ١٣
  .٢٠٠٥، دمشق: احتاد الكتاب العرب، التحليل السيمائي للخطاب الشعري) مرتاض، عبدامللك، ١٤
  :الفارسية ب.

   ش.ه. ١٣٧٧سروش، ، ران: نشرخانه ام ابري است) پورنامداريان، تقي، ١
  ش.ه. ١٣٨٠، ٢، ران :نشر قطره، ج ٤، چ ادبيات امروز ايران) حقوقي، حممد، ٢
   ش.ه. ١٣٨١، نشر نيلوفر، داستان دگرديسي) محيديان، سعيد، ٣
  ش.ه. ١٣٨٠، ران: نشر ثالث، شعر نيمايوشيجو زندگی) طاهباز، سريوس، ٤
  ش.ه. ١٣٨٤مركز،، نشر تاريخ حتليلي شعر نو) لنگرودي، مشس: ٥
  ش.ه. ١٣٨٣، ران :كتابسراي تنديس، كليات اشعار نيمايوشيج)  نريو، سريوس، ٦
  

  



 ١٤٣                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  

 هاي شریف رضىدر مرثیه یتصویر تشبیهشناسی زیبایی
  **و علیرضا نظري*نرگس انصاري

  چکیده:
یکی از موضوعات مورد توجه ادیبان وناقدان وعالمان بالغت از قدیم االیام  يتصویرپرداز

اي در آید؛ زیرا تصویر نقش بسیار برجستهبوده است، این مساله امر شگرفی به شمار نمی
هاي مختلف تصویرپردازي اثر هاي شاعر واحساسات او به مخاطبان دارد.شیوهبهانتقال تجر

هاي شاعر سازد. این پدیده در مرثیهتر میهنري شاعر را براي مخاطب روشن تر ودقیق
به دنبال  ياو با کمک انواع تصویرساز دارد. يابرجسته دوره عباسی شریف رضی نمود ویژه

خود را  یمخاطب بوده تا با این سبک تاثیر اثر ادب يامین خود براومض یاز معان یترسیم تابلوی
  برا مخاطب بیفزاید.

– یشاعرانه، مقاله حاضر تالش دارد تا به شیوه توصیف يها يدر میان انواع تصویرپرداز

قرار دهد. اما  يونقاد یاین شاعر متعهد مورد بررس يهارا در مرثیه ی، تصویر تشبیهییلتحل
-یاین نوع تصویر ارائه م يمختصر پیرامون مباحث نظر يااشعار شاعر مقدمهپیش از تحلیل 
آن استخراج  یتشبیه يها يشاعر بررسی وتصویرساز یقصیده وقطعه رثای 80گردد. بیش از 

گردید. اغلب مضامین این تصویرها را بیان  يبندگردید وبا توجه به مضمون تصاویر دسته
آن تشکیل  يهات روحی شاعر، مرگ وروزگار ومصیبتومصیبت دیدگان، وضعی یحالت متوف

  گردد.یآن تناسب تصویر با مضمون نیر تحلیل م یدهد که در ضمن بررسیم
 يآنها برا یایحائ یها در بخش اعظم تصویرها واستفاده از معنآواها ورنگ يبکارگیر 

برجسته  ومحسوس عنصر يهاست. همچنانکه عناصر مادیاز جمله نتایج بررس يتصویرساز
  گیرد.   یطبیعت وواقعیت محسوس الهام م از خودرا یتشبیه يتصویرها وشاعراغلب تصاویر بوده این

   ، تشبیهي، مرثیه، تصویرشعریشریف رض کلیدواژگان:

                                                             
 .ه بین المللی امام خمینی قزویناستادیار دانشگا - *

  گاه بین المللی امام خمینی قزوین.استادیار دانش -  **
 م25/02/2014ش= ه. 06/12/1392: پذیرشتاریخ  م10/01/2012ش= ه.20/10/1390: دریافت تاریخ



 ١٤٤  چکیده هاي فارسی

 
  تصویر سالح در دیوان أوس بن حجر

      مصطفى حداد

  چکیده: 

نـرا عنصـري اساسـی از    پژوهش به بررسی نگاه زیبایی شناسانه شـعر جنـگ دارد وآ   این  
عناصر توجه اعراب در دوره ي جـاهلی مـی دانـد. ایـن مسـأله را از طریـق تصـویرگري        

دیـوان  شاعران جاهلی از تجهیزات جنگی شان بیان می کند. جامعه ي آماري این پژوهش 
می باشد کـه دلیـل انتخـاب وي برجسـته بـودن سـالح بـا        » أوس بن حجر«شاعر جاهلی 

  این دیوان می باشد. تصاویر شعري عالی در

أوس بـن  این تحقیق در پی آن است که بافت هاي پنهانی که در تصاویر سالح در اشعار   
و زیبایی شناسی جاهلی در مـورد جنـگ را بـه تصـویر     ، وجود دارد را کشف نماید حجر

  بکشد. همان جنگی که یکی از فجایع جهان بشریت به شمار می رود.

  جنگ. ، زوج هاي متضاد، جنگ، تجهیزات:  زیبایی شناسیکلیدواژه ها

                                                             
 .استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تشرین، سوریه  

 م29/05/2013ش= ه. 08/03/1392تاریخ پذیرش:    م02/02/2013ش= ه.14/11/1391دریافت:  تاریخ



 ١٤٥                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
 نقدآن در آیینه  مشکل و انهتعبیر صوفی

  وفیق سلیطین
  چکیده
(بیان صوفیانه  »التعبیر الصوفی ومشکلته«تحت عنوان  »عبد الکریم یافی کترد«کتاب 

و مشکل آن) در میان پژوهش هاي دانشگاهی اي که به بررسی تعبیر صوفیانه و ویژگی 
پرداخته اند نمونه اي برجسته به شمار می رود. چراکه تاریخ چاپ این هاي ذاتی آن 

م می باشد و آن زمانی است که این کتاب بخشی از کتاب 1963 کتاب متعلق به سال
  .به شمار می رفت» دراسات فنية يف األدب العريب«دیگر همین نویسنده تحت عنوان 

اب مذکور یافی می پردازد؛ این پژوهش به معرفی، نقد، بررسی و نتیجه گیري کت
هنگامی که ارزش این کتاب بیان می شود همزمان محدودیت هاي شکل آموزشی آن نیز 
مورد اشاره قرار می گیرد؛ همان محدودیت هایی که باعث مقید شدن آن در چارچوب 
استراتژي خاص آن شده است. این جاست که اهمیت مسائل نقدي این کار مشخص 

اشاره هاي مقید آن به مسائل که از وراي شکل آموزشی آن نمایان  می گردد؛ در رویکرد
می شود و در رویکرد فراتر رفتن ازاقدامات کاوش، بررسی و تعمق در پی اهداف 
مستقیم ابالغی و ارتباطی که بر پژوهش دکتر یافی در بررسی اسلوبی تعبیر صوفیانه 

ه نتایج پایانی پژوهش حاکم است. چه اسلوب انتزاعی اش و یا اسلوب سمبلیک ک
  بیانگر آن است.
  .آموزشی، نماد، انتزاعتعبیر، صوفی، : کلیدواژه ها

                                                             
 .ـ استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تشرین سوریه  

  م29/05/2013ش= ه. 08/03/1392تاریخ پذیرش:   م02/02/2013ش= ه.14/11/1391دریافت:  تاریخ



 ١٤٦  چکیده هاي فارسی

 
   »ناصیف یازجی«حکمت صبر منابع 

   اسماعیل اشرف -  صغري فالحتی
  چکیده

حکمت شیوه اي از بیان است که شاعران تجربه هاي ذاتی یا اعمال روزمره خود را 
سیله آن افکار واندیشه هاي خود را بیان کرده وآن را به اطرافیان در آن قالب ریخته وبو

خود در قبیله ویا در بازارها وأعیاد ارائه می دهند. یازجی شاعري حکیم است واز جمله 
شاعرانی است که به حکمت به ویژه صبر روي آورد، و به آن اهتمام واالیی ورزید، 

آن تشویق می کند وآن را سوي ردم را به وشکیبایی را باال برده وم صبریازجی منزلت 
بهترین سالح در برابر نامالیمات روزگار می داند، زیرا که نتیجه آن شیرین وانسان را با 

برابر  را در اراده او عزم و ایمان او را محکم و ریسمان محکم الهی پیوند می زند و
کینه  ، قلب را از اندوه ونامالیمات بیشتر می کند. این شاعر لبنانی بیان می کند که صبر

 آن را در امنیت وسالمتی کامل قرار می دهد، همانگونه که سختی ها و حفظ می کند و
آورده  مشکالت را به آسانی تبدیل می کند. یازجی معتقد است که هدف از صبر، بر

بعد از ناکامی در راه رسیدن به آنها است، چرا که خداوند واال مرتبه  شدن آرزوها
است، وعده هایی که بی شک تحقق می  داده صبر کننده گانوعده ها را به  بهترین

یازجی در حکمتش پیرامون صبر، از قرآن یاور بردباران است.  او همواره یار و پذیرد و
کریم واحادیث نبوي ومتنبی که از شاعران نامدار وحکیمان مشهور در شعر قدیم عربی 

تش پیرامون صبر ساده وآسان است وخواننده را زبان یازجی در حکم بود تأثیر پذیرفت.
  .فهم آن به زحمت نمی اندازد در درك و

  : ناصیف یازجی، حکمت، صبر، قرآن، نهج البالغۀ.کلید واژه ها

                                                             
 .  ایران. ،دانشگاه خوارزمی تهرانگروه زبان وادبیات عربی استادیار  
 .ایران،تهران خوارزمی دانشگاه عربی وادبیات زبان دکتري دانشجوي .esmailashraf42@yahoo.com   

 م16/09/2012ش= ه. 26/06/1391: پذیرشتاریخ  م01/02/2012ش= ه.12/11/1390: دریافت تاریخ



 ١٤٧                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  »پی ریزي منبع قدرت«سوري رمان  دیگري در خویشتن و

 خالد عمر یسیر

   **إبراهیم خلیل شبلی

  چکیده:

 رمان سوري می پردازد،براساس این تن با دیگري این مقاله به بیان ارتباط خویش
 در است. این رمان سوري قدرت دیگران را همان ارتباطی که محکوم به منطق زور

تشتت خویش چنان به تصویر  ضعف و برابر اندیشه در حوزه هاي نظامی، سیاسی و
به تضعیف  داده و دیگران قرار برابر موضع سلب مالکیت در کشیده است که آن را در
  مقابل آن انجامیده است. سیستم هاي مقاومت در

  ارتباط قدرت، دیگري، خویشتن، :کلیدواژه ها

                                                             
 ،هسوري ه،الذقي تشرين، دانشگاه گروه زبان و ادبيات عربی، استاديار.  

  .هسوري ه،الذقي تشرين، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه دانشجوی دکتری** 
 م29/05/2013ش= ه. 08/03/1392تاریخ پذیرش:    م02/02/2013ش= ه.14/11/1391دریافت:  تاریخ



 ١٤٨  چکیده هاي فارسی

 
  تقابل در صحیفه سجادیه و اثر آن در انسجام

  3على رضا محمدرضایى -2عیسى متقی زاده -1مجید محمدى بایزیدى
  چکیده:

دیدي پدیدار گشت در پی گسترش علوم در تمامی زمینه ها بخصوص ادبیات، نظریات ج
که متون را  با نگاهی نو و متفاوت از آنچه در قدیم به آن عادت کرده ایم، تجزیه و تحلیل می 
کند. در پرتو این نظریات ادوات و وسائل تعبیر و بیان نسبت به علوم قدیم تغییر یافت. از 

است که متن را  رایج ترین و مشهورترین این نظریه ها، نظریه هاي مربوط به زبان شناسی متن
  یک کالم بهم پیوسته داراي انسجام و وحدت آشکار می داند که آغاز و پایانی دارد.

انسجام از بارزترین ویژگی هاي متن است که زبانشناسانی نظیر هالیدي و رقیه حسن در 
کتابی با همین عنوان از آن سخن گفته اند. و عوامل مختلفی نظیر تقابل که باعث ایجاد پیوند 

ین اجزاء متن می شود را ذکر کرده اند. تقابل نوعی هم آیی از همنشینی واژگانی است که با ب
گونه هاي مختلف خود نقش برجسته اي در انسجام و پیوستگی متن ایفا می کند. این تقابل 
یکی از شایع ترین روابط معنایی در صحیفه سجادیه است، به طوري که یک ویژگی سبکی 

  وب می گردد.متمایز در آن محس
تحلیلی به بررسی این گونه بدیعی به عنوان یکی  -این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی 

از عوامل انسجام در صحیفه سجادیه بپردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اسلوب تقابل 
ایفا  در صحیفه، نقش بارزي در زیباسازي متن به عنوان یک آرایه معنوي در پرتو بالغت قدیم

می کند و یکی از برجسته ترین عوامل انسجام متن در پرتو زبان شناسی هاي جدید بشمار می 
رود. به طوري که این پیوستگی و انسجام از محدوده یک یا چند جمله فراتر می رود و تمامی 
 دعاها را به عنوان یک متن به هم گره می زند، که پیرامون محور تقابل بین حق و باطل که در 

  قالب کلمات سفید و سیاه جلوه گر می شوند، در گردشند.
  صحیفه سجادیه، مطابقه و مقابله، انسجام، وحدت موضوعی کلمات کلیدي:

                                                             
  دانشجوى دکترى زبان و ادبیات عربى دانشگاه تربیت مدرس - 1
  زبان و ادبیات عربى دانشگاه تربیت مدرساستادیار  - 2
  )نویسنده مسؤول( پردیس فارابی - دانشیار زبان و ادبیات عربى دانشگاه تهران - 3



 ١٤٩                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  سیاب و نیمایوشیج شعر بدرشاکرنمادین در  تطبیع

  1حامد صدقی
  2جمال نصاري

  چکیده
یی و تازگی مـی  از آن جا که رمزگرایی مکتبی تأویلی و فنی است و به متن کارآیی، زیبا

بخشد از این بر آن شدیم که از راه طبیعت و نظام جنبشی آن بدین امـر بپـردازیم، زیـرا    
طبیعت رمزگرا حاصل تخیل و محیط اطراف می باشد. و شاعر از راه طبیعـت و محـیط،   
درد و رنج انسان معاصر را با روشی نمادین به تصویر می کشد. ولی سوالی اساسی باقی 

طبیعت نمادین در شعر نیمایوشیج و بدرشاکرالسـیاب رونـدي اجتمـاعی و     می ماند، آیا
  سیاسی به خود می گیرد؟

دو شاعر نامبرده در محیطی سرسبز زندگی می کردند. از این رو مـی بینـیم کـه عناصـر     
طبیعت همچون جنگل، درخت نخل، بید،کاج، نیلوفر، دریا و باران بر دایره واژگان ایـن  

می کنند و معنایی نمادین چون انقالب، وطن و سرسبزي به خـود  دو شاعر حکمفرمایی 
  می گیرند.

در موضوع طبیعت رمزگـرا، نیمایوشـیج و بدرشاکرالسـیاب سـعی کردنـد کـه وطـن را        
همچون کشتزار سوخته اي به تصویر بکشند که اطراف آن را عوامل سیاسـی آشـفته اي   

قالب هستند تا بلکه اوضاع ملـت  دربرگرفته است براي همین آرزوي فرود آمدن باران ان
به سامان شود و بهبود یابدو سختی از میان رود و گرد و غبار استعمار و ابرهاي استبداد 

  و بیداد رخ برتابد و در خلیج زندگی، اشتیاق به بازگشت و آینده روشن جریان یابد.
  طبیعت، نماد، بدرشاکرالسیاب، نیمایوشیج. کلیدواژه:

                                                             
 تهران، إیران.» خوارزمی«استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه   - ١
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Aesthetics of Metaphorical Imagery in the Elegies of Sharif Razi  

By: Narges Ansari*, Alireza Nazari** 

       Abstract 

Imagery has been an important subject among the men of literature and 
dealing with this issue is not considered an extraordinary matter. This 
literary device plays a prominent role in transmitting the poet's feelings and 
experiences to its addressees. Employing various styles of imagery by the 
poet provides the reader with rather a detailed and clearer literary work. 
This phenomenon is highlighted in the works of a great poet, Sharif Razi, of 
the Abbasid dynasty. With the help of imagery in drawing a canvas of 
concepts and themes, Razi aimed to emphasize his literary style on the 
reader. In relation to different poetic imageries, the present paper endeavors 
to investigate the metaphorical imagery in the elegies of this poet. In this 
regard, before analyzing the poems, a brief introduction on the practical 
aspects of this kind of imagery is provided. More than eighty odes and 
elegies of the aforementioned poet has been studied, its metaphorical 
imageries have been extracted, and thematically categorized. These themes 
mostly deal with the condition of the diseased person, the mourners, the 
mental state of the poet, death, time and tragedy. Moreover, the proportion 
of the images in relation to the represented themes is also taken into 
account. Onomotopia, colors along with their inspirational concepts are the 
result of this study. Furthermore, materialistic and concrete elements are the 
predominant features of the used imageries in which the poet has been 
inspired by nature and reality.  

Keywords: Sharif Razi, Elegy, Poetic imagery, Simile. 

                                                             
* - Assistant Professor, International University of Imam Khomeini- Qazvin, Iran.  
** - Assistant Professor, International University of Imam Khomeini- Qazvin, Iran. 
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Weapons' Image In Aws Bin Hajar's Anthology 

By: Mustafa Haddad* 

Abstract 

This paper researches the aesthetic poetic vision of war، being one 
of the most crucial constituents of the Arabic Cognizance in the al-
Jahili Era، through al-Jahili poets' portrayal of their war apparatus. 
Since weapons appear in an extraordinarily poetic form، this study 
delineates its scope within the al-Jahili poet "Aws Bin Hujur." 

However، this paper aims to unleach the hidden arrays embedded 
in the descriptions of weapons in Aws Bin Hajar's poems، and also 
to disclose the al-Jahili aesthetic cognizance of war which can be 
held as one of the catastrophic sides of humanity at large. 

 

Keywords: Aesthetic Cognizance، Binary Dichotomies، War، War 
Apparatus 

                                                             
* - Assistant Professor, Department of Arabic, Faculty of Arts and 

Humanities; University of Tishreen, Lattakia, Syria 
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The problem of sufit Expression in Criticism 

By: Wafeeq Sleiteen 

Abstract 

      Abdulkareem alyafi' s book, The Problem of sufi 
Expression, is a significant turning point in the process of 
academic studies that have tackled the sufi expression and its 
characteristics.  

The above – mentioned book was published in 1963 as part of 
Alyafi' s book,Artistic studies in  Arabic literature. this research 
focues on defining, discussing, and criticizing Alyafi' s book  

Moreover, this research points out the pedagogical elements 
that characterized this book and confined it within its strategy. 
the significance of these critical issues spring from such 
restrictions to open its restricted signs to other horizons beyond 
the pedagogical confinements. 

Therefore, this research goes beyond mere surveying or 
following the obvious thread to dive deep after the direct and real 
issues that underlay much of Alyafi' s study in tackling the two 
styles of Sufism: symbolism and Abstrationism. 

Key words: Expression, Sufism, Abstractionism, symbol, 
pedagogy. 

                                                             
- Professor in the Department of Arabic Language& Literature, University 
of Tishreen, Latakia, Syria.  
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Patience Wisdom Resources Nasif Yazji’s  

By: Soghra Falahati , Esmail Ashraf  

Abstract: 

Wisdom is an expressing tool which poets denote in their innate 
experiences or routine behaviors. They further utilize wisdom to 
express their mentality and view points and transfer them to people in 
their tribe, bazaar or in special ceremonies. Yazji is among those 
contemporary poets who widely made use of wisdom specially 
patience so that made his best to develop it. Yazji has promoted the 
dignity of patience and has motivated people to exercise patience. He 
considers patience as the best device against the difficulties ant life 
complexities. This Lebanian poet argues that patience preserves the 
spirit from sadness and enmity and further provides full security and 
health for the spirit so that changes the difficulties into easiness. Yazji 
believes that patience intends to fulfill wishes after one has failed to 
achieve success because God has promised the best for those who 
exert patience. Yazji has been widely influenced by Quran, Prophetic 
Narratives and Motenabbi who one of the famous poet and wisdom in 
classical epoch of Arabian literature. His ability in wisdom and patient 
is very easy and transportable, so those whom eager to study his 
works haven’t any problems and difficulty.   

Key Words: Nasif Yazji, Wisdom, Patience, Quran, Nahjol Balaqe. 
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The Self And The Other In The Syrian Novel, The Emphasis On 
The Concept Of Power 
 
By:  Khaled Omar Yaseer, Ibrahim Khalil Al Shebly  
 
Abstract 
 
This studying focuses  on the relationship between the self and the 
other, as it shown in this  Syrian novel. This relationship is based on a 
logic of  power.,The Syrian novel portrays the  power of the other in 
all aspects of life including political, military and educational life, in 
cocontrast with the weakness of the self and its disability. It has 
weakened resistance mechanisms in confronting the power. 
  
Keyword: The self, the other, power, relationship 

                                                             
     Associate Professor, Tishrin University  
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Confrontation in Sahifeh Sajjadieh and Its Effect on the 

Coherence 

By: Majid Mohammadi Bayazidi*, Isa Mottaghizadeh**, Alireza 
Mohammad-Rezaei*** 

Abstract: 
Following the development of sciences in all various aspects 

especially in literature, new concepts are appeared analyzing 
texts with a new and different look at what we have traditionally 
used to. In light of these comments, the instruments of 
interpretation have been changed in comparison with ancient 
times. Theories of context linguistic are among the most common 
and well-known theories in which, a context is believed as a 
continuous, coherent and apparent unity structure with no 
beginning and ending. 

Coherence is an obvious qualification of a text about which, 
some great linguists like Holiday and Roghayyeh Hassan have 
discussed in a book with the same title. They have argued about 
various factors such as confrontation that cohere different parts 
of text. Confrontation is a kind of conformity among different 
words which play significant role in coherence and continuity of 
text. 

This confrontation is one of the most common semantic 
relations in Sahifeh Sajjadieh; so that, it is being considered as a 
distinctive stylistic feature.  

                                                             
* - phD Student of Arabic  Language & Literature ،university of Tarbiat 

Modares 
** - Assistant Professor of Arabic  Language & Literature ،university of 

Tarbiat Modares 
***  - Associate Professor of Arabic  Language & Literature ، University of 
Tehran, Farabi Campus 
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This paper tries to consider this wonderful style with a 

descriptive-analytical method as one of the factors of coherence 
in Sahifeh Sajjadieh. The results show that the method of 
confrontation in Sahifeh Sajjadieh has a great role in 
beautification of context as an intellectual array under the light of 
old rhetoric, and is one of the greatest factors to cohere the 
context under the light of new linguistics. So, such a continuity 
and adherence is beyond one or more sentences and ties all 
prayers to each other as one text which are circling around 
contrast axis between right and wrong in the form of white and 
black words.  

 
Keywords: Sahifeh Sajjadieh, Correspondence and 
Confrontation, Coherence, Thematic Unity 
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Symbolic nature in the poetry of Badr Shaker Sayyab and Nema 
Yoshij 

By: Jamal Nassari*, Hamed Sedghi** 

Abstract 

Symbolism is an interpretive and artistic movement that gives the text 
meaning, beauty and freshness. The researchers in this articleattempt 
to investigate the poetry of NimaYoushij and Badr Shakir al-Sayyab 
by referring to nature and its dynamic order, for the symbolic nature 
results from the imagination and the surrounding environment and the 
poet through nature and environment shows the pain and affliction of 
contemporary man in a symbolic way.The main question which 
remains to be answered, however, is that whetherthe symbolic nature 
in the poetry of NimaYoushij and Badr Shakir al-Sayyab takes a 
socio-political colour, too.The two poets lived in a greenenvironment 
and, therefore, we see elements of nature, such as woods, palm trees, 
willows, pine trees, lotuses, the sea, and rain,dominate the vocabulary 
of these two poets and take symbolic meaning like revolution, country 
and verdure. 

In regard of the symbolic nature NimaYoushij and Badr Shakir al-
Sayyab tried to depict their country as a burned field of harvest 
surrounded by confused political factors. They wait in this period for 
rain to change and improve the state of the nation, obliterate the 
difficulties, set down the dust of colonialism, remove the clouds of 
despotism and oppression, and induce in the vein of life the desire of 
return and hope for a bright future. 

Key words: nature, symbol, Badr Shakir al-Sayyab, NimaYoushij 
                                                             

* - Ph.D. Student of Arabic  Language & Literature, Islamic Azad 
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** - Professor of Arabic  Language & Literature , Kharazmi University, Iran. 



 

 نظام الكتابة الصوتیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 q q  ق

 k k  ك

 g  ـ  گ
 L L  ل

 m m  م

 n n  ن

 w v  و
 h h  هه

 y,ī y,ī  ي

  

  الصوائت (املصوتات)

  

  عربية

  

  فارسية

 i e  ـِـ

 a a  ـَـ
 u o  ـُـ

  ī  ī  اي

  ā  ā  آ

  ū  ū  او

  

  الصوائت املركّبة

  

  عربية

  

  فارسية

اَي  ay ey 

 aw ow  أو
  

 

  فارسية  عربية  الصوامت :
  ،  ،  ا

 b b  ب

 p ـ  پ

 t t  ت

 th s  ث

 j j  ج

  č  ـ  چ
 h .h.  ح

 Kh  kh  خ

 d d  د

 dh dh  ذ

 r r  ر

 z z  ز

   ـ  ژ

 s s  س

 sh sh  ش

 ș  ș  ص

  d  ż.  ض
  ţ  ţ  ط
  z  .z.  ظ
  ،  ،  ع
 gh gh  غ

 f f  ف
 



  
  

Studies on Arabic Language and Literature 
(Research Journal)  

 
Publisher: Semnān University 
Editoral  Director: Dr. Şadeq-e ‘Askarī 

karīm -orsandī  and Dr.  ‘Abd alKhe -: Dr.  Mahmūdin Chief-editors-Co
Ya’qūb. 

‘Āmirī -ākir alSh: Dr. Assistant Editor 
sharnūze Ā-hsartāz: Dr. Āic ConsultantAcadem 

Executive manager and Site Manager: Dr. Ali Zeighami 
  

Editorial Board (in Alphabetical Order): 
, Tehran University Professorsharnūze Ā-hsartāzDr. Āَ 

Dr. Ehsan Esmaeelī Taherī, Semnān University Assistant Professor 
Dr. Ibrāhīm Muhammad al-Bab,Tishreen University Associate Professor 
Dr. Lutfīyya Ibrāhīm Barham, Tishreen University Associate Professor  
Dr. Ismā’īl Basal, Tishreen University Professor 
Dr. Ranā Jūnī, Tishreen University Assistant Professor  

University Associate Professor rsandī,SemnānoKhe -Dr. Mahmūd  
Dr. Farāmarz-e Mīrzā’ī, Bu ‘Alī-e Sīnā University Associate Professor  
Dr. Hāmed-e  S edqī, Tarbiat-e Modarres University Professor 
Dr. Şadeq-e ‘Askarī , Semnān University Assistant Professor 
Dr. Wafīq Mahmūd Slaytīn, Tishreen University Associate Professor  
Dr. Nāder Nezām-e Tehrānī, Allameh Tabātbā’ī University Professor  
Dr. Alī-e Ganjiyān, ‘Allāme Tabatbā'ī University Assistant Professor  
Dr. ‘Abd al-karīm Ya’qūb, Tishreen University Professor  

 
‘Āmirī -ākir alSh: Dr. Arabic Editor 

English Abstracts Editor: Dr. Hādī-e Farjāmī  
orsandīKhReza  Alī ort:pExecutive Sup 

Printed by: Semnān University  
Address: The Office of Studies on Arabic Language and Literature, Faculty 
of Humanities, Semnān University, Semnān, Iran. 
Phone: 0098 231 3354139        Email: Lasem@semnan.ac.ir   
Web: www.lasem.semnan.ac.ir   



 


