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 سخن رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

 کزین برتر اندیشه بر نگذرد   به نام خداوند جان و خرد 

و بر خاندان پاک و پاکیزه ایشان؛ پیشروایان روشرنی درود بر پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد 
 ها.بخش راه و فرایند کمال انسان

بان عربی و تمدن اسالمی بایسته و شایسته است از ریاست محتررم پیش از سخن درباره کنفرانس ز 
دانشگاه تهران جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی و ریاست محترم دانشگاه کوفه جناب آقرای 
دکتر یاسر لفته حسون و ریاست محترم دانشگاه بین المللی سلیمان ترکیه جناب آقای دکتر مصرع  

اللغة العربیة جناب آقای دکتر سلیم الجصانی و گروه زبان و ادبیرات  الجمل و ریاست محترم منتدی
عربی پردیس فارابی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی کنم. همچنین از همه پژوهشگران گرامی و همه 

های چندگانه کنفرانس و دبیر محترم علمی جناب آقای دکتر ناصر قاسمی و دبیرر عزیزان عضو کمیته
دکتر سید سعیدرضا منتظری و کلیه معاونین پردیس فرارابی و عوامرل اجرایری و  اجرایی جناب آقای

 فني و روابط عمومی و بین الملل سپاسگزارم.

افزایری علمری و فرهنگری از این کنفرانس به عنوان نخستین کنفرانس در این حوزه به هدف ایجاد هم
توسعه ارتباطات و تعامالت اسراتید و های جهان اسالم و به ویژه طریق تبادل تجربیات میان دانشگاه

 نظران داخلی و خارجی برگزار شد.صاح 

توان در بروز رسانی و احیای ارتباطات علمی بین المللری در اهمیت ویژه برگزاری این همایش را می
ای جهران اسرالم و بره ویرژه زبران حوزه تمدن اسالمی با محوریت زبان عربی به عنوان رسانه منطقه

گیرری و شرکوفایی ساز زبان عربی در شرکلتواند نقش تمدنهایی می. چنین کنفرانسوحی دانست
هرای علمری و فرهنگری بره عنروان مؤلفره اتحراد و حلقره اتصرال ویژه در حروزهتمدن اسالمی را به

 مسلمانان، تبیین نماید. 



آید تمدن و زبران ميکنندگان گرامی: درباره تاثیر و تاثرهای زبان و تمدن، به نظر خوانندگان و شرکت
اند و عیار بالندگی و قدرت اثرگذاری هرر دو یکری اسرت. هرچنرد ممکرن اسرت دو روی یک سکه

اند: هرگراه تمردنی ها و فروپاشی هر دو داشته باشد. گفتههای این سکه نشان از واپسگراییخوردگی
 .قوم بالنرده خواهرد شرد پویا و تأثیرگذار باشد، الجرم زبان آن قوم نیز در مسیر حرکت تمدنی همان

های اجتماعی از آغاز تا به امروز بوده است. ها تحت تاثیر دگرگونیزبان عربی هم همانند سایر زبان
یابرد. چررا کره رشرد این زبان با ظهور اسالم ناگهان رشد و بالندگی و پویایی شرگفت انگیرزی مری

هرا را یرره معنرایی وانگران و ترکیر فزاینده علم، سیاسرت، فرهنرو و ادب و...، دایرره وانگرانی و دا
گسترش داد. مقایسه زبان شعری قبل از اسالم با زبان قرآن کرریم ایرن تحرول معنرایی را بره خروبی 

 سازد.هویدا می

ت صررفی، نحروی، بالغری، اعتقرادی، فقهری، اصرولی و کالمری حابنابراین با ظهور اسالم اصطال
هرای مرذهبی یره زبان فارسی راه یافرت. کرم کرم فرقرهو...به فرهنگنامه زبان عربی افزوده شد وبه دا

گوناگونی پا به عرصه گذاشت و بر غنای وانگانی و معنرایی افرزود. ارتباطرات میران کشرورها رو بره 
فزونی گذاشت. تجارت و صنعت رونق یافت و تاثیر و تاثرها روزافرون شد. همه اینها اثر خود را برر 

هرای فکرری کره از واردات و صادرات زبانی شرد. بنیرانزبان باقی گذاشت. نهضت ترجمه موج  
مهمترین عنصرهای تمدنی یک ملت است همیشه زبان ظرف آن بنیران فکرری و ابرزار بیران تمرامی 

رود. زبران های فرهنگی به شمار میدگرگونی و رویدادهای تمدنی و گزارشگرسطوح گوناگون تحول
کرانه تمدن یرک ملرت اسرت. مام نما و فضای بیشناسنامه واقعی تمدن یک ملت است. زبان آینه ت

گیررد. زبان زیبا و لطیف عربی کره زیبرایی و لطافرت و دل انگیرزیش را از توانمنردی تعبیرریش مری
های اجتماعی تحت عنروان   گویندگان و کاربران زبان عربی در حوزه جغرافیایی خود در طبقه بندی

ن به این اعتبار است که صاحبان و کراربران ایرن زبران اند. و این عنوااصحاب الذرة   نامگذاری شده
رویدادها را به تصویر می کشند. لذا زبان، اندیشه و تمدن را سخت در آغروش  ها وترین پدیدهجزئی

های مردنی و کشیده و آینه بدون زنگاری شده است که زوایای شخصیتی و رفتاری و زوایای پیشرفت
های آن را برای نسلهای پویایی تمدنی و نشانبان انواع و سطحکند. زتمدنی را در خود منعکس می

کنرد. ها در سینه خود ثبت و با دستاوردهای ادبی و هنری آن را برای آینردگان گرزارش مریها و فصل
 وقتی تعبیرهایی همچون بیت زیر را مورد توجه قرار می دهیم:

 لم تزّودستبدي لک األیام ما کنت جاهال     ویأتیک باألخبار من 



در می یابیم که در دورانی که هیچ وسایل ارتباطی وجرود نداشرته اسرت بررای کسر  خبرر بایسرتی 
 ها راه پیماید.گذاشتند تا فرسنوای در اختیار فردی میراهواری و زاد و توشه

های زبان عربی مورد دقرت نظرر و واکراوی قررار یا اگر برخی وانگان همچون وانه   برید   را در متن
شود که این کلمه ساختار عربی دارد اما ریشه عربی ندارد؛ چرا کره هیم به خوبی برایمان روشن مید

اس  دم بریده بوده است کره مردمران از ایرن طریرق  دم ُبریده ُبریده  این وانه در اصل ُبرید 
ناگون فکری اند. سینه زبان پر است از رویدادها و تحوالت گوشناختهپست چی را از سایرین باز می

انرد امرا داللرتاند. هرچند ممکن است برخی وانگان ماندهاجتماعی که جوامع بشری تجربه نموده
هایشان از بین رفته است. شاید دالیل آن این باشد که با از بین رفرتن مصرداد دیگرر تروجیهی بررای 

هرای ها و پیشررفتیکاربرد آن وانه برای آن مفهوم و مصداد وجود نداشته باشد. در هر حال دگرگون
های یرک زبران را دچرار فرراز و فررود مریهای وانگان و ترکی اجتماعی و تمدنی، معانی و داللت

 نماید.

مقاله داخلی و خارجی به دبیرخانه کنفررانس ارسرال شرد کره  200در پایان گفتنی است که بیش از 
پرذیرش و طری سره روز مقالره داخلری و خرارجی  150پس از عبور از مرحله داوری و نقد علمری 

 برگزاری توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی ارایه شد. 

 رضا محمدرضاییعلی

 



 

 

 

 المؤتمر یسکلمة رئ
 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

الکالم بذکر اهلل عّز وجّل وبالصالة علی محمد وآل محمد الطیبین الطاهرین، والسرالم علری  یطی 
ألنبیاِء والمرسلین وعلری النراِس ممرن یسرعی الری العلرِم ویرروُم الصحِ  المنتجبین األبرار وعلی ا

 المحبَة والتسامَح بین البشریة.

الشروع بالحدیث عن المؤتمر ومتعلقاته یلزم تقدیم الشکر والعرفان للسید رئیس جامعة طهرران  قبل
تور یاسر لفترة األستاذ الدکتور محمود أحمدآبادي المحترم، وللسید رئیس جامعة الکوفة األستاذ الدک

رضرا  علريحسون المحترم، وللسید رئیس مجمع الفارابي بجامعة طهرران فضریلة األسرتاذ الردکتور 
 محمد رضائي المحترم؛ الذین قدموا الدعم إلقامة المؤتمر وإنجاحه.

شکر موصول لثقِة الجامعات الرصینة والمؤسسات العلمیة التري سراندت المرؤتمر وأخر   وکذلك
اء )علیها السالم( في طهران، وجامعة األدیان والمذه  فري قرم المقدسرة برایران، منها جامعة الزهر

 وجامعَة سلیمان الدولیة بترکیا.

موصول لسعادة الباحثین والباحثرات الرذین سراندوا المرؤتمر بمشرارکتهم العلمیرة الرصرینة،  وشکر
 في لجان المؤتمر. ولألخوات العزیزات المحترمات واألخوة األفاضل الذین عملوا بجد واجتهاد

جمیع المشارکین والمحبین للعلم..َأهدي سالمي واحترامي ودعائي بالخیِر والتوفیِق واسرتمراِر  والی
 نعمة العلم.

والفضلیات: إّن اللغة العربیة هي لغة متأثرة بالقرآن الکریم الذي حولها الی لغرة  معجرزة  ال  األفاضل
ون وعراء  یرنهب بثقافِتنرا؛ ورعایتهرا هري رعایرِة لُهِوِتینرا تضارعها لغة ُأخری؛ فصار من شأنها أن تک

 الثقافیة التي نّضجها القرآُن الکریم.

نجد الحدیث عن ضرورة استعمال اللغة الرسمیة أو ما یصطلح علیه بالفصریحة لریس قادمرا مرن  لذا



لعلمري الصراع بین الحداثة والموروث أو هو تعصِ  لقردیم بقردر مرا هرو حاجرِة یفرضرها الواقرُع ا
والتجربُة المتکررة، فاحتراُم اللغِة واألخُذ بها یساعُد علری التررویِ  للحضرارِة وایصراِلها علری نحرو  

 أوسع.

الرغم من اإلیمان بقدرة العربیة علی االستمرار والبقاء بمکانة القرآن الکریم ودعمه لها، بید أن  وعلی
 في دعِمها ومساندِتها. علی مؤسساتنا المعنیة أن تتخذ موقفا  َیبعُد عن الخجِل 

بأصحاِب القراِر من النخِ  ان یردرکوا ملیرا  أهمیرة االستشرراف المسرتقبلي لیتسرنی لهرم أن  وحرِي 
یضعوا سیاسة  تمتُد نحو المستقبِل للنهوِض بواقِع االستعمال اللغوي في کونه وثیقة  مهمة  ُیرجع الیهرا 

 وُیؤخذ منها.

اء: محاولُة زِجّ اللغة العربیة في سنِن اللغراِت األخرری؛ ومحاولرُة األخوات العزیزات .. األخوة األعز 
إلباِس ما یجري في اللغات علیها هو عدم فهم لخصوصیِة هذه اللغرة وطبیعرِة ترأثیر الرن  القرآنري 

 علیها.

 الکریُم حّوَل العربیَة من لغة  اعتیادیة إلری لغرة  معجرزة  باسرتعماله لهرا لتکروَن متمیرزة  علری فالقرآُن 
 اللغاِت.

ُتستعمُل اللغاُت لوظیفتین؛ احداُهما النفعیة واألخری اإلبداعیة... والعربیُة انفرردت بوظیفرة ثالثرة  إذ
هي االعجازیة في االستعمال القرآني، وبسلطة القرآن الکریم خرجت العربیة من دائرِة کرِل اللغرات 

 ولم تخضع لسننها في التوالِد واالنشطاِر والموِت.

عني الن  القرآني في استعماالِتها بدا ملحوظا عما کانت علیه قبل مجيء اإلسالم وال غلرو وأ وتأثیره
ها لغِة أخری.  إذا قلنا اّن عربیَة اإلسالم تختلف علی نحو کبیر عن عربیِة الجاهلیة حتی تبدو کأنَّ

غُة اإلنساِن بعد رقي أدلِة علمیِة فضال عن الملموسِة تشیُر إلی إمکانیة أّن تکوَن هذه اللغة هي ل وهناك
عقِله وتوحِده، أو ربما تکون اللغُة الموحدُة والموحدة علی سبیل الفرض وبالقوة وربما دون التطبیرق 

 والفعل، أو اللغة العلمیة في المستقبل.

ورد فقد سعی المؤتمر الی دعوة عدد من العلماء لالطالع علی آرائهم ومشاریعهم العلمیة ومرا  ومما
رة االنسرانیة للحضرارة االسرالمیة؛ یقدمونه من أج یَّ ل االنتفاع من اللغرة العربیرة وتوظیفهرا فري الُهِو

مشرد؛... کرذلك  تقبلواالرتقاء بالمجتمعاِت نحو استثماِر الموروث في تعزیِز القیم للولوِج الی مس
لبراحثین َهَدَف المؤتمر الی تحقیِق مجموعة  من المسائِل منها؛ تشکیل موسوعة علمیة کبیرة تساعد ا



علی نیل احتیاجاتهم العلمیة؛ لذا سعی المؤتمر الی طباعة هذه البحوث والمشارکات العلمیرة التري 
الرصرینة ومرن خیررة  لعالمیرةنالت قبول المحکمین وهم جمع من أسراتذة وأسرتاذات الجامعرات ا

 أعالمها وعلمائها.

لی الجامعاِت الرصینِة والمؤسساِت تم بّث التوصیات العلمیة وهي ثمار عقول الباحثین وآرائهم ا کما
 العلمیِة والوزاراِت المعینِة من أجِل أن ُیفاَد منها.

اهلل عّز وجل زاد عردد المشرارکین علری مرائتي مشرارك وضرعوا ثقرَتهم برالمؤتمر اذ أرسرلوا  وبفضل
یتروزع علری مشارکات  علمیة  بثالِث لغات  هي: العربیُة والفارسیُة واالنکلیزیُة وقد ُأقرر بعرب منهرا ل

نرال  ذيجلسات علمیة لثالثة أیام، وقد رقی بعب هذه البحروث الری النشرر فري کتراب الوقرائع الر
 تصنیَف المؤتمِر من طهران وحصل علی رقِم ایداع  له من بغداد.

یتعلق بالمشارکین فهم من الجزائر وإیران ولبنان والعرراد وفلسرطین ومصرر وترکیرا والمغررب  وفیما
ریا وبنغالدش واندنوسیا وفرنسا وسلطنة عمان واألردن وتایلندا ومالیزیا وترونس والکویت وقطر وسو

 ونیجیریا وباکستان... ومن غیِرها من دول العالم.

أن أختم کالمي البد من أن ُأشیَر الی أن ح َّ االیرانیین وباقي القومیات الحبیبة للقرآِن الکرریم  وقبل
 هو ملحوِظ من تأثیر  کبیر  ومرصود.ولدینهم جعلهم ینهلون من العربیِة بما 

شکري الموصول وتقدیري لألستاذ الدکتور علي رضا محمد رضائي العزیز الذي تابع األعمرال  أکرر
علی نحو مستمر وللدکتور ناصر قاسمي العزیز الذي بذل الجَد واالجتهاَد من أجل إنجاح الفعالیات 

 الکوفرةلذي دعم المؤتمر وقت رئاسرته لجامعرة العلمیة ولالستاذ الدکتور الطبی  محسن الظالمي ا
ولألستاذ الدکتور محمد زوین الذي بذل الدعم والمشورة وللدکتور حسن الفیاض الذي حررص مرع 
العلماء األعالم علی الرصانة العلمیة في قبرول المشرارکات .... وشرکري وتقردیري للقرائمین علری 

لجاِنره األخرری،  فذاذِ یِة واالعالمیِة والفنیِة فضال عن أالمؤتمِر والعاملین في لجاِنه العلمیِة والتحضیر
 الذین َحرصوا علی إنجاِحه بالجِد والمثابرِة والمتابعة.

کما بدأت بذکر اهلل تعالی أختم بذکره وبالصالة علی محمد وآل محمرد، وبالسرالم علری األنبیراء  و
 ه.والمرسلین واألصحاب األبرار وبالسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکات

 أ.د. سلیم الجصاني
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 مة المؤلفينمقد
 

الحضارة اإلسالمّیة هي الحضارة الوحیدة اّلتي أقامهرا دیرِن واحرِد، إاّل أّنهرا کانرت موجهرة لجمیرع 
األدیان، کما أن الحضارة اإلسالمّیة جزِء من سلسلة حضارات  مختلفة، فقد سبقتها حضراراِت کثیررِة 

وعرة مرن الحضرارات، وقرد قردمت الحضرارة اإلسرالمّیة خبررات کثیررة  للبشررّیة فري وتبعتها مجم
 المجاالت العلمّیة والفنّیة.

لقد بدأت الحضارة اإلسالمّیة منذ عهد الّنبّوة، واستمّرت في تطّورها وازدهارها ووصلت إلری ذروتهرا 
نشأت و تطورت في کنفها لرم في العصر العباسي بمساندة اإلیرانیین، وأن هذه الحضارة بنظمها التي 

تکن حضارة متعالیة متغطرسة علی غیرها من الحضارات حیث اقتبس المسلمون ما وجردوه مالئمرا  
وهرم فري ذلرك الوقرت  ونافعا  لهم و طوروا ما عرفوه من نظم وأسالی  حیاتیة في الربالد المفتوحرة،

ا أنهرم أعطروا فرصرة لغیرر کمر أفسحوا المجال للمسلمین جمیعا  لکي یضیفوا في تلرك الحضرارة،
المسلمین في اإلسهام معهم، فکان من األطباء والمترجمین والکثیرین ممن عملوا جنبرا  إلری جنر  

 مع علماء المسلمین و حظوا بالتقدیر من حکام المسلمین وخلفائهم.

بأبنراء  إّن اللغة، بال ری ، تعتبر أعظم اآلالت التي یستخدمها اإلنسان في تحقیق التعراون واالتصرال
منذ وقت  –جنسه، وبالتالي، فإّن نجاح اإلنسان یتوّقف علی قدرته في استخدام اللغة، ولقد اعتبر هذا 

وتعرد اللغرة هلل. السمة البارزة التي تمیز اإلنسان، هذا الکائن المنفرد عن غیره من مخلوقات  -طویل
وسریلة نهرا إلضرافة إلری کوأیضا حافظة للتفکیر اإلنساني وطریقا للترراث الثقرافي والحضراري، وبا

 للتعلیم والتعلم.

وأراد سبحانه تعالی أن یکون هناك التالزم بین اللغة العربیة وبین الدین اإلسالمي حیرث أّن اإلسرالم 
األرض ومرن هلل هو العامل الوحید تدین له اللغة العربیة وإلیه یرجع الفضل في انتشارها إلی أن یرث 

أینما سار وحّلت حیثما حّل. ولواله لما کان لها شرأن یرذکر، إذ  علیها، فقد سارت في رکاب اإلسالم
وهکرذا مرع نرزول  أّنها في ظّله أصحبت عامال أساسیا لفهمه نظرا الرتباطها الوثیق بالقرآن الکرریم،



اللغة العربیة وأصبحت اللغة السائدة في بالد المسلمین، کمرا أّن لهرا فضرال کبیرر  نالقرآن ارتفع شأ
 الفکر اإلسالمي وقّدم العلوم والفنون واآلداب المختلفة. علی نشر حضارة

وقد اتسمت الحضارة اإلسالمیة بسعة األفق واسرتیعاب الحضرارات المختلفرة و تطورهرا بمرا یفیرد 
یرة حتری وقرع الممالرک الکثیررة تحرت نهاالبشریة کافة. ولم یکن یقترب القرن األّول الهجري مرن 

وکان من لوازم ذلك أن یطلع المسلمون علری مرا لردی األمرم  سیطرة المسلمین الفاتحین ونفوذهم،
المفتوحة، وهو في جملته یتمثل في هذه الثقافات الثالث، وهي: الفارسیة، والهندیة، والیونانیرة. وأّن 
هذه األمم المفتوحة، مع ما لها من ثقافة وحضارة عریقة، قد قبلت لغة الفاتحین، وهي العربیة بصدر 

، بل وقد اتخذها لغة للعلوم واألدب، کما أصبحت لغة لإلدارة وللشعائر الدینیرة، رح  وأیاد مفتوحة
 وبذلك تحولت العربیة في خالل قرن واحد فقط من لغة محلیة إلی لغة عالمیة.

، وقرد  وکانت إیران إحدی هذه البلدان التي تم فتحها بشکل کامل في فترة أقل من عشر سنوات تقریبا 
یرأت  اآلداب والعلوم وفن العمرارة واالجهرزة الحکومیرة، بعبرارة أخرری لرمحققت تقدما  في حقول 

المسلمون الفاتحون الی بلد بعید عن العلم والثقافة والحضرارة، برل إنهرم جرااوا الری بلرد یعتررف 
 الجمیع بحضارته ورقیه. وبعد دخول العرب المسلمین واصل االیرانیون تحرکهم الحضاري، وتعّرف

یرانیرون عد اجتیاز هذه المرحلة اسرتخدم اإلتعالیم االسالمیة وتعلموا لغة جدیدة وبیرانیون علی الاإل
ثانیة کفاءاتهم فساروا في مسار جدید للمساهمة في بنراء حضرارة جدیردة. وأوضرح دلیرل علری مرا 

سرینا یراني لمعظم کبار العلماء في مختلف الفروع العلمیة؛ مرن أمثرال ابنهو االنتماء اإلنذه  الیه 
 فارابي وأبوریحان البیروني وعمرالخیام وسیبویه والطبري وأبو معشر البلخي ومن غیرهم. وال

وقد سعی هذا المؤتمر إلی جمع عدد من العلماء لالطرالع علری آرائهرم ومشراریعهم العلمیرة ومرا 
نسرانیة للحضرارة االسرالمیة؛ إلیقدمونه من أجل االنتفاع من اللغرة العربیرة وتوظیفهرا فري الهویرة ا

 االرتقاء بالمجتمعات نحو استثمار الموروث في تعزیز القیم للولوج نحو مستقبل مشرد.و

اللغرة العربیرة لهري، وسرلوبیة الکتراب اإلأالعربیة ولقد اشتمل هذا المؤتمر علی محاور منها؛ اللغه 
ربیرة نساني المکتروب، والترأثیر و الترأثیر مقارنرة باللغرات واآلداب األخرری، واللغرة العوالتراث اإل

والتحدیات الراهنة، واللغة العربیة و الدراسات الفقهیة والقانونیة، واللغة العربیرة وتحردیات التعلریم 
 نسانیة.اللغة العربیة ومناه  العلوم اإلوالتعلم، و

 رزوه يناصر قاسم
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)قراءة في کتاب أثر اإلسالم  أثر األدب العربي في األدب اإلسباني
 في األدب اإلسباني للوثی لوبیث(

 1عبد الهادي بوراس
  -02-جامعة أبو القاسم سعد اهلل الجزائر في دکتوراه طال  

  ملخصال
لوبیث، واحدا من أهم الکت   لوثیلباحثة ل  سبانيأثر اإلسالم في األدب اإل یمثل کتاب 

أي ولو؛ ث إلی خوان جویتیصعنایة بأثر الثقافة العربیة في األدب اإلسباني، من خوان روی
 آسرین بالثیروس م، مواصلة بذلك جهود المستعرب الشرهیر۲۰۱۷إلی م ۱۳۵۰من سنة 

لهیرة للشراعر اإلیطرالي صاح  أول دراسة ألثر رسالة الغفران للمعري في الکومیردیا اإل
 والجهرود المبذولرةفي حقل المثاقفة،  غیر أن هذا الکتاب علی الرغم من أهمیته، دانتي،

 في ترجمته لم یلق عنایة جدیرة من قبل الدارسین.
 أثر اإلسالم في األدب اإلسباني دراسة لکتاب مت في ورقتي البحثیة من هذا المنطلق قّد 

براألدب  مبرزا مالمرح ترأثر األدبراء اإلسربانیین  ،ولومن خوان رویث إلی خوان جویتیص
مؤلفاتهم، وألحقتها بدراسة فري راویرة الخیمیرائي للکاتر  البرازیلري من خالل  العربي

  في الثقافة اإلسبانیة. أثر األدب العربيفي ؛ کونها تجتمع مع سابقاتها باولو کویلو
 مثاقفة، لوثي لوبیث.: األدب العربي، األدب اإلسباني، المفردات الرئیسةال

                                                                                 

1. abdelhadi.bouras@univ-alger2.dz       
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 تمهيد
تکشرف لرك عرن مالمرح حضرارة متکاملرة  ،ءلة التاریخ عن دور اإلسالم في بناء الحضرارةإن مسا 

 ة  اقرأ ،ملأمجادها بک المعالم مترامیة األطراف، بدأت مالمحها من بدایة الرسالة المحمدیة، مستهلة
جه من الوثنیة، إلی القدوة، ومن القردوة إلری ، وإخرافي بناء الفکر اأساسی المعا والسنة، نفکان القرآ

راَت َأْو  مهتدین بقوله تعالی:رة، اإلیمان بالفک ُسرُل َأَفرِإن مَّ ِد ِإالَّ َرُسوِل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ َوَما ُمَحمَّ
مازالرت معالمهرا مشکلین قوة حضراریة،  ، (144سورة آل عمران، اآلیة:) َعَلٰی َأْعَقاِبُکْم  ُقِتَل انَقَلْبُتْم 

فري  المکسریکي أوکرافیو براثکما قال الشراعر والمفکرر (، 08م، 2000)لوبیث،  تصیبینا بالدهشة
 .من الغیومز کتاب

إذا أي أثر في األمم األخرری، خصوصرا ومن غیر المعقول أن تنطوي صفحة هذا التاریخ العریق دون 
)ابرن «قتداء بالغال ...في سرائر أحوالرهفي أن المغلوب مولع أبدا باال» ابن خلدون ةقولماستحضرنا 

 غلبة معرفة وتطور، في شتی المجاالتولیست الغلبة غلبة تجبر، إنما هي  ،(283م، 2004خلدون، 
لمکتبة الواحدة فري قرطبرة کانرت فا ، والعمران، والفلك، والکیمیاء، وغیرها من المعارف،من الط 

کمرا یقرول –مرا جعرل عررب األنردلس  م،(sallou ،2001)وي حوالي أربع مائة ألرف مخطرو تح
وترجمروا أعمرالهم،  ، فتأثروا بمعارفهم،المصدر الرئیسي للتعلیم الجدید ألوروبا الغربیة -هایسکینز

عمرال ألروبرت اإلنجلیزي  ةعمال ابن سینا، والفارابي، والکندي، وترجمألجیرارد اإلیطالي  ةترجمک
لرم  کونهراعلری لغرتهم،  فرانعکس ،لی نفوسهمإ، وامتد التأثر م(setreetman ،2002)الخوارزمي

)العقراد، فري أحروال المعیشرة، ونروازع اإلحسراس والتفکیر ثل علی األلسنة إال بعرد أن تمثلرتتتم
وثراءهرا، مرا جعلهرا  عربیرةجابه الشدید بسعة الع، فالکات  اإلیطالي بوخارت یبدي إ(60م، 2002

ر اإلسبانیة، إال أن اللغة العربیرة بقیرت راسرخة التطهی وعلی الرغم من عملیاتفي ألسن غیرها، تؤثر 
نجلترا اإلی  ممتدة اسم مکان، 2300کلمة، وأکثر من  8000إذ بقي أکثر من  في المعجم اإلسباني؛

ومن أشد األمثلة داللة علی رسوخ الثقافة العربیة فري الفکرر األوروبري  ،م(sallou ،2001) وفرنسا
عن أوائل سراعات حدیث إخوان الصفا ، ففي الجزء األول من بوعتسمیاتهم ألیام األس ،إلی یومنا هذا

اعلم أن اللیل والنهار وساعاتهما مقسومة بین الکواک  السیارة، فأول سراعة مرن یروم » یقولون: األیام
للقمر، وأول ساعة من یروم الثالثراء للمرریخ، وأول سراعة  االثنیناألحد للشمس، وأول ساعة من یوم 

طارد، وأول ساعة من یوم الخمیس للمشتري، وأول ساعة من یوم الجمعرة للزهررة، من یوم األربعاء لع
السربت  ، فإذا قسناه بمسمیاتهم، نجد أن یوم(11م، 2002)العقاد، «وأول ساعة من یوم السبت لزحل
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ثنرین أي یروم الشرمس، واال Sunday ویروم األحرد ،saturnأي یوم زحرل  saturdyفي اإلنجلیزیة 
Monday ة یلقمر، والثالثاء بالفرنسأي یوم اMardi  أي یوم المریخ، واألربعراءmercredi  أي یروم

کران کمرا أي یروم فینروس،  vendrediأي یوم المشتري، ویروم الجمعرة  jeudiو الخمیس  عطارد،
من  استعمال العربیة، واالستشهاد بعلمائها یعتبر عالمة للرقي الثقافي، حتی أن ألفارو عّبر عن استیاءه

ءة شرعر العررب إن إخواني في الدین یجدون لّذة کبری فري قررا» :قائالالشدید بالثقافة العربیة  ولعال
علری دراسرة مرذاه  أهرل الردین، والفالسرفة المسرلمین، ال لیرردوا علیهرا  قبلرونوحکایاتهم، ویُ 

 .(390م، 1997)غرینت،  «وینقضوها، وإنما لکي یکتسبوا من ذلك أسلوبا عربیا جمیال

دب العربي بسماته الفریدة أن یبقی بعیدا عن التأثیر في اآلداب األوروبیة، وفي أذواقهرم، وما کان لأل
التري یعرود أصرلها -أن انتقرال أشرعار التروبرادور لحر  ن ،ففي فرنسا علی سبیل المثال ال الحصرر

ر سرفی ه علی ید کراالنتمبعد ترج- من األندلس إلی فرنسا -بونوهي تحریف لکلمة المطر للعرب،
 يخلق روح رومانسیة في األدب والفرن، وإیجراد أسرلوب قصصر»...ساعد علی -نسا في األستانةفر

ة، وإلباس األوضاع السائدة في فرنسا فري یقإلی ملك الکنیسة برموز شر إلیماءجدید في النقد، وهو ا
)خلوصري، «القرن الثامن عشر ثوبا شرقیا للتهجم علی مفاسد البال  والطبقرة الحاکمرة فري فرنسرا

علی قصر مروتجرار، إلری الرذود  ریْ ِغ ، فانتقل ذوقهم من قص  الغول دریندل الذي یُ (12م، 1962
میغیرل دي الثورة األدبیة األوروبیة مردها إلی ثورة الکاتر  اإلسرباني الرومانسي، والواقعي، وأری أن 

 أنره ذکرر خصوصا ؛التي استمد معالمها من الثقافة العربیة علی قص  أماریس دي جوال سارفانتس
، ، بأسلوب تهکمي هو األخر عربري األصرلمخطو  عربي لسیدي حامد بن إنجیليل أن أصلها یعود

فظهرت عدة أعمال أدبیة خالدة استمدت فکرتها من التراث العربي، فتأثر راسین في مسررحیة فیردر، 
عتبرر لرویس یُ کمرا  بکلیلرة ودمنرة،وفولتیر في قصة صادد بحکایات ألف لیلة ولیلة، وتأثر الفرونتین 

من أکثر الکتاب الفرنسیین تعلقا بالثقافة العربیة؛ إذ نراه ینقل قصرة مجنرون لیلری إلری األدب  أرغون
برن وکان أرغون علی وعي دقیق بحیاة قیس  ”le fou d’elsa“اه مجنون إلسا الفرنسي في دیوان سّم 

)بن الملروح، ذلكوهرو یقصرد بر(، 19-1م، salzmann ،2016)ذکر قصة تغییره للقبلرةالملوح، ف
 قوله: (،121م، 1999

مررررُت  یُت َیمَّ  َنحَوهررررا َأرانرررري ِإذا َصررررلَّ
 

ِإن کرررراَن الم   َصررررّلی َوراِئیرررراِبررررَوجهي َو
هررررا َومررررا ِبررررَي    ِإشررررراِك َوَلِکررررنَّ ُحبَّ

 
 داِویاظررم الَجرروی َأعیررا الَطبیررَ  المررَوَع  

 .في أشعاره ب قیس بن الملوح بارزةوالمتأمل في أسلوب لویس أرغون یجد مالمح أسلو 
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 شوسررفي مسرحیة عطیرل، و شکسبیرامتدت سمات األدب العربي إلی األدب اإلنجلیزي، فتأثر ثم 
وفي دراسة لجامعة تعز بعنوان  من الصحراء العربیة إلی مسررح  في قص  کنتربري بألف لیلة ولیلة،

؛ فکالهمرا عطیرلبن شداد في مسرحیة  ةلندن: عطیل وشکسبیر، وعنتر بن شداد  تثبت أثر قصة عنتر
یدور في جو مليء بالحروب، وکالهما أسود اللون، ومن الباحثین من یری أن اسرم عطیرل تحریرف 

من القیادة، ثم إن شخصیة شیبوب تشربه  وکل من عطیل وعنترة یتسمان بقوة بدنیة تمکنهما لعبید اهلل،
بنسرون فري رو دانیرال دیفروترأثر کما  (،12-1م، alshamari، 2013)شخصیة کاسیو صدیق عطیل

البطل في جزیرة یکتشف فیهرا  یشالفکرة األساسیة المتمثلة في ع اخذکروز برسالة حي بن یقظان، آ
مولعا بقصة حي بن یقظان یری  بوزوث کلوفید إدموند، وکان المستشرد اإلنجلیزي ما یدور من حوله

فري  الفکرري لره أثرر مسرتمر علری األدب اإلنجلیرزي، والتکروین أعمق عمرل فلسرفي، کران» أنها
فشاعر ملك إنجلتررا  ،ولم یکن التأثر وقفا علی النثر دون الشعر، م(streemtman ،2002)«إنجلترا

ات قرلمة السریر ولریم جرونز النثریرة للمعإن ترج» یقول: ألفرد تنسیون م1892إلی  م1850من سنة 
 ي،ة األدب العربرر کثیرة تردل علری قیمریونماذج التأث ،(31م، 1943 ،)آربي«ألهمته بفکرة القصیدة

ینبغري  غیر أن الحدیث عن مالمح األدب العربي في اآلداب األوروبیرة الوأثره في اآلداب العالمیة، 
في نماذج أدبیة غربیة، وهرو  إنما یحتاج إلی تعزیزه بتتبع مالمحه ،یقف عند حدود نقل الشهادات أن

أي مدی بلغ تأثیر األدب العربري فري ا من السؤال التالي: إلی ما حاولت تتبعه في هذا البحث انطالق
  اآلداب األوروبیة؟

  ي(األدب العربي في األدب اإلسبان ریدایة األثر )تأثب

مّثلت األندلس حاضرة للعلوم والفنون، ومقصدا للعلماء واألدبراء، فبقیرت آثرارهم إرثرا تسرتمد منره 
مرع المدرسرة الجدیردة  اأول المستفیدین مرن هرذا الترراث، خصوصر األمم معارفها، وکانت إسبانیا

صاح  أول دراسة في ترأثیر  آسین بالثیوسإلی الباحث اإلسباني  بدایاتها والتي ترجع للمستعربین،
مدرسة الجزءا من  لوثی لوبیثعلی الکومیدیا اإللهیة لدانتي، وتعتبر الباحثة اإلسبانیة  رسالة الغفران

 Huellas del Islam en la literatura española. De Juan“من کتابها  الجدیدة؛ إذ اتخذت

Ruiz a Juan Goytisolo” أثرر اإلسرالم فري األدب اإلسرباني مرن خروان رویرث إلری خروان أو 
 جویتیصولو  مواصلة لجهود المستعرب آسین بالثیوس.

وسمیناها بالمدرسة الجدیدة؛ ألن منطلقها جاء مخالفرا للدراسرات االستشرراقیة السرابقة، الرافضرة 
أي رد  ن حراوالالّلذا أورتیجا إي جاست، ورامون مینیندیث بیدالمي علی إسبانیا، أمثال لألثر اإلسال
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ل منه، ومرن هرذا المنطلرق والتقلی ،إخفاء لقیمة التراث العربي ،إلی المیراث الالتیني والقوطي إبداع
 قافیرة حقیقرةمن الظلم البّین أال نقبل أن إسبانیا اإلسالمیة کانت تشکل بالفعل معجزة ث»تقول لوثی:

لم تبلغ أي أمرة أخرری مرا بلغتره شربه  في القرون الوسطی، وبفضل العربفي إطار القارة األوروبیة 
في العلوم والفنون، في تلك العصور التري کانرت مظلمرة بالنسربة للقرارة  الجزیرة األیبیریة من تقدم

ویمثرل  (،51 ،م2000)لوبیرث، «علی اإلطالد بالنسربة لألنردلس األوروبیة، لکنها لم تکن کذلك
کرمرز الطرائر  فري روائرع األدب اإلسرباني، أکثر الجهود سعیا في إبراز مالمح اإلسرالم جهد لوبیث

ورمز القالع السبعة عند القدیسرة تیریسرا، الروحاني في کتاب لیلة الروح المظلمة لیوحنا الصلیبي، 
 وأثره في روایة مقبرة لجویتیصولو.

 ا الصلیبيرمز الطائر الروحاني عند یوحن

یعتبر یوحنا الصلیبي من أکثر الکتاب شهرة في إسبانیا، ویمثل کتاباه  لیلة الروح المظلمة، ومصرابیح 
سبق إلیه، وفي کتابه لیلة الروح المظلمة یتحدث عرن طرائر روحري لره خمرس النار  إبداعا أدیبا لم یُ 

 خصائ :

لحال تکون فري قمرة التأمرل، وثانیهرا أن أولها أنه عادة یکون فیما هو أعلی، وهکذا الروح في هذه ا»
 ،الطائر یدیر منقاره دائما إلی حیث تأتي روح الح  الذي هو اهلل، وثالثها أن الطائر یکون عادة وحیدا

وهکذا الرروح حط آخر بجنبه، ثم یذه  بعد ذلك، إلی جانبه اللهم إال إذا  وال یسمح بأي طائر آخر
أن یکون إلی جانبها  وال تسمح ل األشیاء عاریة عنها جمیعا،فهي في هذا التأمل تکون في عزلة عن ک

شيء آخر لیس هو العزلة في اهلل، والخاصیة الرابعة هي أن الطائر یغني برقرة شردیدة ونفرس الشريء 
 وهري علی ح  بالغ الرقة، هلل تنطويتفعله الروح مع اهلل في هذا الوقت، ألن التکبیرات التي تقدمها 

أن الطائر لیس لره لرون محردد،  والخامسة هي اب اهلل،نوال تقدر بثمن في ج ،هالذیذة جدا بالنسبة ل
من الود الحسي والح  الخال ،  وهکذا تکون الروح الکاملة، التي لیس لها في هذا الشأن أي لون

أن تتحدث عن ذلك علری أي نحرو کران،  أو أدنی، وال تستطیع بل وال أي اعتبار خاص فیما هو أعلی
 .(128 ،م2000)لوبیث، «لجنة من أخبار اهلل طبقا لما یقال ألن ما عندها

بطائر، وهو رمز ال یرجع إلی الثقافرة اإلسرالمیة وحردها، کونره  روحالفالقدیس یوحنا الصلیبي یشبه 
ر اإلسالم یتمثل في خصرائ  موجود في مصر القدیمة، وعند أفالطون في محاورته لفیدون، لکن أث

ابرن وإذا ما رجعنا إلری الترراث نجرد أن التراث األدبي لمتصوفة اإلسالم، هذا الطائر، التي تعود إلی 
حکایرة یمثرل فیهرا الصروفي مجازیرا » هو من بدأ مسلسل الطیر في رسالته  رسالة الطیر  وهي سینا
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بواسررطة طررائر یمضرري فرري الفضرراء الکرروني حترری یصررل إلرری الطررائر الملررك الررذي هررو أصررله 
 فرید الدین أبو حامردرسالة بنفس العنوان، وسمی  الغزاليت  وک، (131 ،م2000)لوبیث، «النهائي

ففري الخاصریة  ،العطار کثیرا منالطیر ، ویقترب یوحنا الصلیبي  الملق  بختم العطار رسالته  منطق
القراص جعرل إلی حیث یأتي روح الحر ، والعطرار  الثانیة لیوحنا یتحدث عن توجیه طائره لمنقاره

)لوبیرث، «...أیها الولي، ارفع رأسك واظهر نایك )کنایة عن المنقار(»:قائال یأمر الطیور برفع منقارها
 وحدة الطیرر وعزلتره، فیقتررب التي یتحدث فیها عن الخاصیة الثالثة لیوحنا، أما في (139 ،م2000

مرن  وهرو خرال الکل مشغول به وهو متحرر من الکل، والکل مملروء بره،»ي في قوله: دِ ْر َو َر هْ الُس  من
 ، (136-135 ،م2000یث، )لوب«الکل

 یذکر یوحنا أن طائره  یغني برقة شدیدة ، وطائر العطرار هرو اآلخرر یغنري برقرةوفي الخاصیة الرابعة 
، أمرا (139 ،م2000)لوبیث، «اظهر نایك )کنایة عن المنقار( وارفع صوتك احتفاال بمعرفة اهلل»...

یحتوي علری »ي، في قوله: دِ ْر َو َر هْ الُس الخامسة فهو  طائر لیس له لون محدد ، وهي ذات الصفة عند 
أن کل الخصائ  التي ذکرها یوحنرا  ، فالمالح (140 ،م2000)لوبیث، «کل األلوان لکنه بال لون

ماریرا وعلی الررغم مرن محراوالت األسرتاذة  الصلیبي هي خصائ  مستمدة من التراث اإلسالمي،
اني، إال أن مالمحه اإلسالمیة بادیرة فري کرل في رد أصل الطائر إلی البلبل الیوناني والروم روسا لیدا
 تفاصیله.

یسا دي خیسوس  رمز القالع السبعة عند القدیسة تیر

 تعود، أن المصادر األساسیة لتیریسا في دراسته لرمز القالع السبعة الباحث جاستون إتشیجوینیری 

 ال في رمرز القلعرة، فبرنراردومعهما إ قفتإال أنها ال ت برنادیو دي ال ریدو، وفرانثیسکو دي أوسونا، إلی
 ،(161 ،م2000)لوبیرث،  «في قصیدته الح ، یساوي القلعة المجازیة ببطن مریم علیها السرالم»

في فکرة القلعة، واستعارة القرالع منتشررة فري الثقافرة الغربیرة،  رد واسع بینهما؛ إذ ال یتفقان إالوالف
یسرتخدم فیهرا   Mobile castella sette volte cerchiato d’altre mura ي رسرالته ففدانتي 

مرن الترراث  أن تیریسا تستمد خصائ  قلعتها ، والبّین castellaرمز القالع، وهو واضح من کلمة  
نر  تیریسرا کرامال مثلمرا ذکررت نر  یوحنرا الرغم من أن لوثی لوبیث لم تذکر ، فعلی اإلسالمي
ر لها علی شکل قلعة البلور الصرافي، أو هتظ الروح» في قولها: به بارزة،اشإال أن مالمح الت الصلیبي،

وفري القصرر  الماس مکونة من سبع مقامات تبدو کل منها، في آن، سبعة قصرور، أو قرالع متمرکرزة،
والرن   ،(156 ،م2000)لوبیث، «األخیر نجد اهلل عز وجل، تتحد معه الروح تارکة الشیطان وراءها
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لقد جعل اهلل لکل بني آدم سبع قالع، یوجد هو فري »یقول فیه: ف مجهولذاته من کتاب النوادر لمؤلِ 
 أبري الحسرن النروريوهي نفس الصورة عند  ،(169 ،م2000)لوبیث، «وسطها والشیطان خارجها

ینبغري أن تعررف أن اهلل عرز وجرل خلرق فري قلر  »:یقول فیه في کتابه  مقامات القلوب  البغدادي
أمر المؤمنین بأن یظلوا داخل هرذه الحصرون، حصون تحیط بها أسوار وجدران، وقد  ةالمؤمنین سبع

من تغییر تیریسا للمرواد األولیرة وعلی الرغم  ،(172 ،م2000)لوبیث، «وجعل الشیطان في الخارج
إال أنهرا  ،ه قالعها بالماس والبلور، فري حرین یشربهها النروري بالیراقوت والرذه للقالع، فهي تشبّ 

ولری الروح ارتفعت جودة القلعة، وفري القلعرة األفعت تر؛ کلما احافظت علی فکرة التدرج الروحي
سلمین، ففي القلعة األولی تتطهر الروح، وفي السابعة تتحد مع اهلل، کما والسابعة تتفق تیریسا مع الم

أوجره التشرابه جلیرة تردل علری ترأثر ما یجعل آن الکریم، مستمد من القر في حد ذاته أن رقم سبعة
علری امترداد أدبهرم  ...هم الذین تبنوا هذه الصورة، وکرروها» لمونسیریسا بالثقافة اإلسالمیة، فالمت

في ذلك سابقین زمنیرا أقررانهم مرن األوروبیرین، واآلن تتبردی لنرا األهمیرة  الصوفي المعقد، وکانوا
التري  ،هم أصحاب الفضل في اسرتکمال مجراز القرالع السربعة المحددة في أن المسلمین وحدهم

 ،م2000)لوبیرث،  «یرة تیریسرا دي خیسروسرقخترعته هي صاحبة العبلغربیین أن ماعتقدنا نحن ا
176). 

  یتیصولوو لخوان ج ةروایة مقبر 

، من المنتمین إلی المدرسة الجدیدة الداعیرة إلری اإلقررار خوان جویتیصولوالکات  اإلسباني ر بتعیُ 
نیا عرن غیرهرا مرن معتبرا األثر اإلسالمي سمة تمیز إسبا بفضل األدب العربي علی األدب اإلسباني،

بة ألي إسرباني فري القررن أعتقد أنه قد حان الوقرت بالنسر»:یقول معبرا عن ذلك ،الثقافات األوروبیة
إلی ماضیه بدون عقد، وینظر إلی أن اختالفه الثقافي لیس عیبا وإنما هو ثروة، فهذا أن ینظر العشرین 

میریکو المراجعة النقدیة التي قام بها أیج  أن نفتخر به، وأعتقد أن  ،الذي یجعلنا نختلف عن أوروبا
حرول أهمیرة الثقافرة  تتحت عیوننا علی کثیرر مرن الموضروعاهي التي فوآسین بالثیوس،  ،کاسترو
ال یترورع فري التعبیرر عرن ترأثره برالموروث  فکران ،(17 ،م2000)لوبیرث، «مها لناالتي قّد  العربیة

ر یعبّ  ،عند تسلمه لجائزة األدب األوروبي ،م1985الثقافي العربي، ففي کلمة ألقاها في بروکسل عام 
مرن الطبیعري أن تبررز هرذه  فکرانواس، وابن حرزم، وابرن الرومري، نُ  فیها عن حبه البن عربي، وأبي

ففي روایة مقبرة نالح  تأثر جویتیصرولو بقصاصري حلقرات األسرواد،  ،المالمح في أعماله األدبیة
فري ي إلری الترأثر الفنر ثر خوان تجاوز التأثر الموضوعي، وتأابن حزم القرطبيوالغزلیین علی رأسهم 
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وهو ما وّظفره نتقال من قصة إلی قصة دون رابط، توظیفه لتقنیات التفسخ، وإبهام عملیة السرد؛ أي اال
مجموعة من األقاصی  یحکري فیهرا الرراوي بعرب ...» فیه ، یظمابن حزم في کتابه طود الحمامة
غیرر  ف لیلرة ولیلرو، والترکیبرةوجاء في البناء الدائري الغامب أللر أحوال الغرام دون أي رابط بینها،

 .(365 ،م2000)لوبیث،  «في المقامات العربیة التامة

إیقاع البحور الشعریة العربیرة، فهي علی أسلوب جویتیصلو، موظفا هذا وتنطبع سمات القص  الش
ة، وکثیرا ما یوظرف کلمرات ربییوازي قص  حلقات األسواد المغ والسجع، ما یعطیها طابعا إنشادیا

یا من ال تفهمون، ال تتبعوني، فالصلة »یختتمها بقوله:  خوان دون أرض في روایاته، ففي روایة عربیة 
مرع المنبروذین دائمرا أشرحذ طررف  -إلری غیرر رجعرة –قد انقطعت، علی الجان  اآلخرر أنرا  بیننا

فري روایرة مقبررة الرتهکم مرن  فحراول ،أما الجان  الموضوعي ،(365 ،م2000)لوبیث، «سکیني
فري کتراب  إدوارد سعیدالرایة المرکزیة للغربي، ونظرته الدونیة للعربي، مستمدا فکرته األساسیة من 

الذي تحّدث فیه عن الصورة القبیحة والملتویة التي تشکلت خالل قورن لدی الغرربیین االستشراد، 
، والمرارتین، وفلروبیر، ومستشررقون أمثرال اب مثل جوته، وهوجوعن الشرقیین، والتي أسهم فیها کتّ 

ا برارز إلری خوان جویتیصولو بالثقافة العربیة، واستفادته منه ُع لَ َو لویس مسینیون، وألکسندر جی ، فَ 
یبدو أن »إذ یقول:  نقطة روائیة میتة في  خوسیه میجیل أبیدووهو ما عّبر عنه  ،ه جزءا منهالعدرجة تج

فري عرداد  قد وصل إلی درجة یتعذر معها إدراجه ،بالعالم العربي التصاد الکات  اللغوي والعاطفي
 .(367 ،م2000)لوبیث، «األصوات األدبیة اإلسبانیة

علی روائرع األدب ب، أن لألدب العربي فضال وقد بات جلیا من خالل عرضنا لفصول من هذا الکتا
م، مرا یجعلنرا 2017ی إلر م1350اإلسباني بدایة من خوان رویث إلی خوان جویتصولو؛ أي من سنة 

إن جزءا کبیرا من أصالة الکتاب اإلسبان ال تتمثل في اختراع هذه المخیلة اإلسالمیة المتقنة، » :نقول
، ثّم إن أثر اإلسالم (28 ،م2000)لوبیث، «وإنما في دمجها بطریقة فریدة في أعمالهم األدبیة نفسها

فقد بلغت قیمة األدب العربري  ،لعکس من ذلكبل علی ا في األدب اإلسباني ال یعتبر خاتمة التأثیر،
 مریکیة.درجات جعلت منها منبعا لکل الثقافات الغربیة األوروبیة منها واأل

 امتداد األثر )تأثیر األدب العربي في اآلداب الغربیة(

أن روبیرة، ومرا کران لهرذا األثرر جاء في بدایة البحث جزء من مالمح األدب العربي في اآلداب األو
ون تعلق نفسي، ما یجعلنا ندرك قیمة النتاج العربي في نفوس األمم لدرجة االنبهار والترأثر یحدث د

إنما توّسع امتداده لیشمل جل الثقافرات إن  ،واالغتراف من معینه، ولم یقف حد التأثیر في اسبانیابه، 
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حرث تتسرع دائررة أثرر لم نقل کلها، سواء بالتأثیر المباشر، أو غیر المباشر، وبقدر توسریعنا لردائرة الب
فري  البحرث تتبعرت أثرر األدب العربرياألدب العربي في اآلداب العالمیة، وفري هرذا الجرزء مرن 

 من خالله المدی الذي بلغه تأثیر األدب العربي.  لیتضح ،نموذجین مختلفین جغرافیا

 أثر األدب العربي في األدب اإلیطالي

فري دیوانره  اإلیطالیة مرع الشراعر اإلیطرالي دانتري تبرز في ساحة الثقافةبدأت مالمح األدب العربي 
 أو الکومیدیا اإللهیة، التي یقلد فیها رسالة الغفران ألبي العرالء ،”Divina Commedia”الملحمي
بوکاشریو  والتي یرجع أصلها إلی رحلة المعراج، فبردأ برذلك سلسرة الترأثیر التري جّسردها المعري،

“Giovano Boccaccio“  في حکایات Il Decameron ملخ  القصة و، الصباحات العشر  أو
 في سیاحة إلی ضیعة قریبة من مدینتهم، وبعد وصرولهم بلغهرم أن عشرة من الفتیان والفتیات خرجوا

یرأمر  ،بوا کل یوم أمیررا علریهمفي مدینتهم، فقرروا البقاء في الضیعة، ونّص خبر انتشار مرض الکولیرا 
کون مجموع القص  في الیوم عشر قصر ، ودام بقراءهم یل، کل واحد منهم أن یقّ  قصة کل یوم

عشرة أیام ما یعني أن عدد قص  الکتاب مائة قصة، فالمالح  من البدایة أن بناء القصة یتکرون مرن 
مجموعة قص  داخل قصة واحدة، وهو ذاته البناء الفني لحکایرات ألرف لیلرة ولیلرة، ومرا یسرمی 

هي خروج الفتیران والفتیرات، وانتشرار مررض کایة اإلطار یات الداخلیة، فحبحکایة اإلطار، والحکا
ألرف لیلرة الکولیرا، أما الحکایات الداخلیة فهي التي یسردها الشبان کل لیلة، وحکایرة اإلطرار فري 

التي تحکیهرا شرهرزاد، هي اللیالي  ؛حکایات الداخلیةر مع شهرزاد، والایولیلة هي قصة الملك شهر
قصرة  ،علری الترأثرلقص  العربیة، ومن الشرواهد اس من اإلی االقتب رویمتد التأثر في اللیالي العش

إال أن  مؤنسرا لره، اصرقرلکنه لم یتزوجها، ولحزنه اتخرذ  فیردریکو الذي أح  سیدة اسمها جیوفانا،
ابن جیوفانا أح  صقر فیردریکو لدرجة المررض، فجراءت جیوفانرا تطلر  منره أن یعطیهرا الصرقر 

فها به فذبحه لهرا، وجروهر ولما استقبلها لم یجد ما یضیّ  ،في فاقة من أمرهالبنها، لکن فیردریکو کان 
أن یعطیه فرسره هدیرة من قصة حاتم الطائي، حین زاره حاج  ملك الروم لیطل  منه  القصة مستمد

هرال »فه به، فقال:ولما وصل الحاج  إلی الطائي استقبله وذبح له فرسه؛ إذ لم یجد ما یضیّ  للملك،
، وهرو ذاتره قرول فیردیرکرو «قد نحرتها لك إذ لم أجد جزورا غیرها بین یردي اآلن فإنيأعلمتني قبل 

فلرم  ،فکرت في أجود شيء یمکن أن أقدمه لك ،بتفضلك لزیارتي للغذاء معي حین عرفُت »لجیوفانا
 (.60م، 2008)سلوم، «من أن أذبح الصقر أجد أحسن

ن، یحکي أن امرأة کانت تخررج فري اللیرل بعرد وفي الحکایة الرابعة من الیوم السابع من الدیکامیرو



 2021نيسان   دلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیةوقائع املؤمتر ا

26 

هددتره برمري  ،ویأسها من فتحه للباب ،مغافلة زوجها، ولما تنبه لها أغلق علیها الباب، وبعد عودتها
، فلما سرمع صروت الحجرر ت نفسها بعد أن رمت حجرا في داخلهفي البئر، وأوهمته بأنها رم نفسها

ل هي قصة جحا مع زوجته، وفي الحکایة السادسرة خرج، فدخلت وأغلقت الباب، والقصة في األص
من الیوم السابع تدور حول خیانة مادونا إیزابیال لزوجها لیونو، هي نفرس قصرة خیانرة زوجرة جحرا، 

في حکایات الردیکامیرون کثیررة،  التأثر أمثلةإال أسماء الشخصیات، و ر فیها بوکاشیولزوجها، لم یغیّ 
السرابع تشربه  القصة الثالثة من الیروموذلك أن التراث العربي،  الکتاب مستمد منمن  فالجزء الثاني

فري جوهرهرا قصرة الفررزدد، ن تشربه امقصة جمیل بثینة في إحدی زیاراته لخدرها، وقصة الیوم الث
تفرود  ،ألرف لیلرة ولیلرة ال أن، إالداخلیرة القصر وعلی الرغم من التشابه في اإلطار الخرارجي و

فري  الداخلیة في ألف لیلة تخدم حکایة اإلطرار؛ إذ تسراعد شرهرزاد الدیکامیرون فنیا، ألن القص 
 . أما حکایات اللیالي العشر فال تؤدي وظیفة فنیةعلی حیاتها،  الحفاظ

یلي  أثر األدب العربي في األدب البراز

کتابها  شرمس العررب تسرطع علری الغررب  یمثرل  زغرید هونکه لعنوانإن تسمیة الباحثة األلمانیة 
دار توسع أثر األدب العربي في اآلداب العالمیة؛ إذ ال یوجد مکان علی األرض ال تبرز فیه حقیقة، مق

 ،اد کان دقیقا في تحدیده لعنوان الکتابأشعة الشمس، واألمر ذاته بالنسبة للثقافة العربیة، ثم إن العّق 
 إنمرا خر  في الحضارة األوروبیة، فهرو لرم یقرل أثرر العررب فري أوروبرا،رب أثر العب الذي وسمه

عي أن تبلرغ یربي اإلسالمي في نشأة الحضارة األوروبیة، ومن الطبالحضارة، لیبین قیمة الموروث الع
 The Premature“برار الکتراب، فروایرة شمس العرب إلری القرارة األمریکیرة، مرؤثرة وملهمرة ک

Burial”  العربیرةوصرف بحرت للثقافرة » األمریکري إدغرار أالن بروأو الدفن قبل األوان للروائي» 

(alshamari، 2013 ،07م ،)وروایة “O Alquimista”  براولو أو الخیمیائي للکات  البرازیلري
هي األخری مزی  من المالمح العربیة جمعها في روایته، التي تمثل رائعرة مرن روائرع األدب  کویلو

 العالمي.

مرن  والظراهر أنره اسرتمدها هذا ویعتبر باولو کویلو واحدا من الشغوفین بالثقافة العربیة اإلسرالمیة،
فري  یرر خافیرةا یقول، ومالمح الثقافرة العربیرة غالتي عاش فیها ردحا من الزمن کم عیشه في إسبانیا

وفیما یتعلق بي، فقد کانرت الثقافرة العربیرة إلری جرانبي »فضلها علیه فیقول: وهو ال یجحدأعماله، 
)کویلرو، «م، الذي أعیش فیه أن یفقره معناهران لي أمورا لم یستطع العالیّ بَ خالل معظم أیام حیاتي، تُ 

وإذا ما وقفنا عند قوله  تبین لي  ندرك مقدار األثر الذي أحدثتره الثقافرة العربیرة ، (14-13م، 2018
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المطروح، ماذا وضحت له الثقافة العربیرة لکن السؤال في توضیح قیم ومفاهیم لم یجدها في غیرها، 
 ؟ وأین تبرز مالمح التأثر؟

ا تالحظه في روایة الخیمیائي أن باولو یستهل کتابه بقصة ألوسکار وایلد عرن قصرة أسرطورة إن أول م
هرا ومرات غرقرا، ویزیرد نرسیس الفتی الجمیل المفتون بالنظر إلی نفسه في البحیررة، حتری سرقط ب

هل تبکین لفقرد نرسریس  :بات الغابات وجدوا البحیرة تبکي، فقالوا لهاعلی األسطورة بأن رأوسکار 
إنما أبکي ألنني کنت فري کرل مررة ینحنري فیهرا  ! هل کان نرسیس جمیال: فقالت البحیرة لجمیل؟ا

ما یجعلك تتسراءل (20-19م، 2018)کویلو،  أری انعکاس جمالي الخاص في عینیه ،علی ضفافي
إذ ال عالقرة برین موضروع قصرة وصا حین تکتمل مالمح الروایة؛ خص هذه القصةل هعن سب  توظیف

 وبین قصة أوسکار وایلد. الخیمیائي،

عرفت مقصد کویلو من هذا التوظیرف، وملخر  روایرة  ،ولکن متی ما عرفت أصل قصة الخیمیائي
 الخیمیائي تدور حول الفتی سنتیاغو الذي یمارس مهنة الرعي، وتبدأ أحداث القصة بعد رایته لمنرام

جأة أمسرك بیرده وقراده حتری طفال یلهو مع نعاجه فترة من الوقت، وف»رأی فیه  تحت شجرة الجّمیز
، وبعرد (36م، 2018)کویلرو، «تجد کنزا مخبروءا.قال له إذا جئت إلی هذا المکان أهرامات مصر..

مرن اللصروص،  مرات، فیعترضره مجموعرةإلی األهرا جملة من التحدیات والصعاب یصل سنتیاغو
بکنرز،  حلمرت، مررتین،»عرن سرب  قدومره فیقرول: لسل ، ثم یسأله زعیمهمللضرب وا یتعرضو

مطمور قرب أهرامات مصر...قال الزعیم: لن تموت ستعیش وتتعلم أن ال ینبغري لنرا أن نکرون علری 
قبل سنتین تقریبا، راودني غیر مرة،  بالضبط حیث تقبع أنت، رأیت حلما، هناهذه الدرجة من الغباء، 

ردد إلیهرا الرعیران عن أطالل کنیسة یتر فقد حلمت أن علّي أن أسافر إلی إسبانیا، وأبحث في الریف،
وحّلت فیها شجرة جمیز محل الغرفة الملحقرة بالمرذبح، حتری إذا حفررت  مع أغنامهم، لیناموا فیها

المهجرورة،  إلی الکنیسة فعاد سنتیاغو ،(191-190م، 2018)کویلو،  «عند جذع الشجرة، أجد کنزا
خ  یری حلمرا، لیتشرکل أن هیکل روایة الخیمیائي یبدأ بحلم یوصله إلی ش المالح جد کنزه، ولی

احدة والخمسرین من الحلمین حقیقة، والبناء الفني للروایة مستمد من ألف لیلة ولیلة، ففي اللیلة الو
 :یروبعد الثالث مائة، ی

خرج مرن فمره قطعرة أن رجال ضیع ثروته، وفي یوم من األیام رأی في منامه تحت تینة رجال  مبتال  یُ »
في فارس بأصفهان، فاذهر  وابحرث عنهرا، اسرتیق  الرجرل عنرد  نقود من ذه  و یقول له: ثروتك

، وبعد جملة من األحرداث وجرد وشرع في السفر الطویل، فواجه أخطار الصحاري الفجر الموالي،



 2021نيسان   دلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیةوقائع املؤمتر ا

28 

أمرني رجل في المنام أن آتري إلری : قال له ماذا أتی بك إلی فارس؟: سأله الضابطف نفسه عند ضابط،
وأری أن الثروة التري وعردني بهرا قرد تکرون الضررب  ،في أصفهان أنا اآلن، أصفهان، ألن بها ثروتي

لم یتمالك الضابط نفسه، إزاء هذا الکالم، مرن الضرحك حتری بررزت أضرراس  ،الذي أشبعتني إیاه
لقد حلمت ثالث مرات بدار فري مدینرة  أیها الرجل األخرد السریع التصدیق، :رشده، ثم ختم قائال  

ووراء الساعة الشمسیة تینة، ووراء التینة عرین  الحدیقة ساعة شمسیة، القاهرة، في قاعها حدیقة، و في
أمرا أنرت، یرا نسرل نکراح الغفلرة  ،بید أني لرم أصردد هرذه األکذوبرة ،کنماء، و تحت عین الماء 

ال أریرد أن  ،إال إیمانرك بحلمرك والشیطان ال ری ، فخرجت تائها  من مدینة إلی مدینة، ال یردفعك
 .م(2018بورخیس، ) «خذ هذه النقود و امب ،هانأراك بعد اآلن في أصف

روایة الخیمیائي واضح، ما یجعلك تدرك أن توظیف باولو کویلو ألسطورة نرسیس قصد منره فمصدر 
أراد أن یطور کویلو من قصة الحالمین، إال أن باولو  ،فکرة التطویر، فکما طّور أوسکار وایلد األسطورة

أن أوسرکار أعطاهرا بعردا جدیردا  القصة إلی الروایة، في حرین لم یطورها إنما وسعها، وأخرجها من
هي أفکرار مسرتمدة مرن  ، ثم إن األفکار التي سعی باولو کویلو أن یوسع بها روایتهقل  معنی القصة

ألف لیلة ولیلة، ومن الثقافة الصوفیة، فشخصیة الخیمیرائي التري یتلقري بهرا سرنتیاغو تحمرل طرابع 
ملکري صرادد  أن الخیمرائي المردعونرری تتسم برالقوی الخارقرة، في شخصیات ألف لیلة ولیلة الت

حکی أنه اضطر في األسبوع الماضي، أن یظهرر لمنقر  فري شرکل »خرافي یظهر کل مرة في صورة 
رأی واحرة الفیروم  ، حتی أنه یذکر علی لسان الرجل اإلنجلیرزي حرین(45م، 2018)کویلو، «حجر

، وتوظیفه للطابع العجائبي في حروار برین (115م، 2018لو، )کوی من عالم ألف لیلة ولیلةأنها واحة 
سألته الصحراء مرا الرذي تریرده مني...أحتراج مسراعدتك » سنتیاغو مع الصحراء والریح والشمس،

مرن  ال أسرتطیع شریئا، أطلر  المسراعدة مرن الرریح... ربمرا کرانتحول ریحا...لکنني بمفردي، أل
)کویلو، «مس قائال: قالت الریح لي إنك تعرفین الح أن تسأل السماء...خاط  الفتی الش األفضل

 .(173-172م، 2018

علری لسران  ءفجرا کما نراه یوظف قصة سیدنا یوسف للتأکید علی صحة الحلم الرذي رآه سرنتیاغو،
ع عبردا، وکران یرؤمن یبري بالد نائیرة، ألقري فري بئرر رجرل وف قبل ألفي عام»شیخ قبیلة الفیوم قوله:

أن من یؤمن براألحالم، یحسرن  ر من بالدنا وجااوا به إلی مصر، ونعرف جمیعنااشتراه تجا ،باألحالم
أیضا تفسیرها... بفضل ما راود فرعون مصرر مرن أحرالم ترراءت فیهرا البقررات العجراف، والبقررات 

فري بلرد  السمان، أنقذ ذلك الفتی مصر من المجاعة، وکان اسمه یوسف، وکان مثلك، أیضرا غریبرا،
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أن براولو مترأثر بالثقافرة  ، والمالحر (133م، 2018)کویلرو، «عمررك تقریبرا غری ، وعمره یقارب
الصوفیة من خالل تأمالت سانتیاغو في الصحراء، وتردیده لفکرة وحدة الوجود التري نرادی بهرا ابرن 

 کقوله: ،(88م، 2016ابن عربي، )عربي

 یررررا خررررالق األشرررریاء فرررري نفسرررره
 

 أنررررررت لمررررررا تخلررررررق جررررررامع 
م، 2018)کویلرو،   األشیاء جمیعها لیست سوی تجلیات لمظهر واحد أوحرد من قوله:  کویلو فیکثر 

وهرو  ،، فباولو متأثر بالجان  الروحري(163م، 2018)کویلو،  ، وقوله:   لیس الکل إال واحدا (105
فهرو ینتقرد  الذي قصده من قوله عّلمتني الثقافة العربیة أشیاء لم ال یفقهها العالم الرذي یعریش فیره،

الرذي اعتقرد أن الخیمیراء هري  ؛الماديفي شخصیة الرجل اإلنجلیزي  غربیة التي جّسدهاالمادیة ال
الذي یعرف أسرار اإلنجراز  هو» المعنی العمیق للخیمیائيفي حین أن  تحویل المعادن إلی الذه ،

واالنجاز العظیم، هو الکرون، فالخیمیرائي، هرو الرذي ، (15م، 2018)کویلو، «العظیم ویستخدمها
 ار الکون بالتأمل.یعرف أسر

إلری  هي ذي بعب مالمح األدب العربي في اآلداب األوربیة، ومازال مجال البحث واسرعا، یحتراج
 التري ینبغري أن نحرذر منهرا، إال أن النقطة األساسریة للجهود في تتبع سمات األدب العربي، تضافر

إنتراج ن نبري عنوانها وهي األثر السلبي الذي یحدثه طول التغني باألمجراد؛ ففري دراسرة لمالرك بر
قسرم معرارض  :م فیها االستشراد إلری قسرمین  یقّس في الفکر اإلسالمي الحدیث هالمستشرقین وأثر

نجازات العرب، أشد خطورة أن االستشراد المؤید إل رأی فیهاله،  للقیمة التراث العربي، وقسم مؤید
قصري للررد علری مطراعن ك البحرث، ویردفع إلری التحّر ألن المعارض ی علی الفکر من المعارض،

یجعله هائما في إنجازات من سبقه والتغنري ؤید فیخذر العقل بأمجاد الماضي؛ واالستشراد، أما الم
 حتی ال نقع فري الفرخ الرذي وقرع فیرهأن نحذر منه،  نبغين اإلبداع والتطور، وهو الذي یع بها بعیدا

، وال یراد بذلك إهمال التراث، مهمال حاضره وانتصاراتهمدونکیشوت، حین غاب في أمجاد الفرسان 
)أبرو «لخیرو  قدیمرة اجدیرد اإال نسیج» إنما االستفادة منه لخلق الجدید من القدیم، فلیس اإلبداع

ویلرو نسر  براولو کو فکما نس  بوکاشیو الدیکامیرون من ألف لیلرة ولیلرة،، (112م، 1999موسی، 
، ینسر  مرن القردیم إبرداعا جدیردا أن سرالمياإل ، یسرتطیع العقرلمن حکایة الحالمین الخیمیائي

عندئرذ أن یقروم  األدب الشررقيما استعاد الشرد مکانه الالئق به من الحیاة اإلنسانیة استطاع »ومتی
مرة أخری بذلك العمل المجید الذي قام بره فري الماضري، وهرو تحریرر العقرل الغربري مرن نزعرة 

 .(1501م، 1933)ع.أ،  «انیة کّلهاحتی یشمل الحیاة اإلنس التعص  للغرب، وتوسیع مدی تفکیره،
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 خاتمة 

علی الرغم من الجهود المبذولة من قبل الکثیر من المستشرقین، في محراولتهم لطمرس دور الثقافرة 
ماسرینیون،  العربیة أمثال أورتیجا إیجاست، ورامون مینیدیث بیدال، وسعي ریشارد بورترون، ولرویس

 ، مرا یوضرحثیرهرا جلري، إال أن تأمشروها   ا  ا طابعوألکسندر جی  في تشویه صورة العربي، بإعطائه
نا نملرك مرجعرا رصرینا ال أن -یقینا-القیمة التي بلغتها الثقافة العربیة في عهدها السابق، وهو ما یدل

جاء وقد کما استفادت منه األمم الغربیة، إال السعي في مراجعته، وتطویره، واالستفادة منه  یحتاج منا
علری  ع جزء من دور أثر األدب العربي في اآلداب األوربیة عموما، واإلسبانیةهذا البحث محاولة لتتب

 وجه الخصوص متوصال إلی النتائ  التالیة:

بلغت الثقافة العربیة في حاضرة األندلس مستوی منقطع النظیر جعل منها المصدر الرئیسي للتعلریم 
 الجدید ألوروبا.

 لطمسرها؛ إذ ا تقاوم محاوالت محاکم التفتریشوس جعلهرسوخ اللغة العربیة بتأثیرها القوي في النف
اسم مکان، ومازالت تسمیات أیرام األسربوع مسرتمدة  2300من  وأکثر کلمة، 8000بقیت أکثر من 

 من التقسیم الفلکي إلخوان الصفا.

 یة في األدب والفن الفرنسي.ستأثیر شعر الغزل في نشأة شعر التروبادور، وخلق روح الرومان

من مخطو  کرة قصة دون کیشوت ل دي سارفنتاس بأسلوب السخریة عند العرب مستمدا فتأثر میغی
  عربي.

تأثر لویس أرغون بحکایات مجنون لیلی، التي ألهمته فکرة دیوان مجنون إلسا، فانطبع أسلوب قریس 
 .بن الملوح علی أسلوبه

فو في قصة روبنسرون کرروز تأثر شکسبیر في مسرحیة عطیل بقصة عنترة بن شداد، کما تأثر دانیال دی
فري الفکرر ر فید إدموند أعمق عمل فلسفي أّثربحي بن یقظان التي اعتبرها المستشرد اإلنجلیزي کلو

 .اإلنجلیزي

یعتبر آسین بالثیوس من أوائل المستشرقین اإلسربانین اهتمامرا برأثر اإلسرالم فري األدب اإلسرباني، 
 یا دانتي.في کومید وصاح  أول دراسة في أثر رسالة الغفران

فري دراسرة لمالمرح الثقافرة اإلسرالمیة ثر الکت  کیمثل کتاب أثر اإلسالم للوثی لوبیث واحدا من أ
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 أعمال کبار الکتاب اإلسبانیین.

مرن أبري  مّثل اإلبداع العربي مصدرا إللهام الکتاب اإلسبانیین، فاستمد یوحنا الصرلیبي فکررة طرائره
هرا مرن أبري الحسرن النروري ت القدیسة تیریسا خصائ  قلعتي، واستمددِ ْر َو َر هْ والُس  ،حامد العطار

وصاح  کتاب النوادر، وأخذ جویتیصلو خصائ  روایته من طود الحمامة البرن حرزم،  ،البغدادي
 ومنشدي الحلقات.

العشر من ألف لیلة ولیلة، معتمدا علری فکرتري حکایرة اللیالي استخل  بوکاشیو هیکل الحکایات 
لیة، مسرتمدا موضروعات حکایاتره مرن الترراث العربري کحراتم الطرائي، اإلطار، والحکایات الداخ

 وحجا.

امتداد أثر األدب العربي إلی قارة أمریکا، فجاءت روایة الدفن قبل األوان إلدغار أالن بو وصرفا بحترا 
 للثقافة العربیة.

ا، باولو کویلو إال تعتبر روایة الخیمیائي سردا مطوال لحکایة الحالمین من ألف لیلة ولیلة، لم یغیر فیه
أسماء األماکن والشخصیات، مستمدا أفکار التوسریع مرن عجائبیرة ألرف لیلرة ولیلرة، ومرن الرایرة 

 الصوفیة البن عربي.
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Abstract 

The influence of the Islam on the Spanish literature” of Luce Lopez-Boralt 

(Huellas Del Islam en La Literatura Espanola), is one of the books that 

sincerely studied about the influence Islam has had on the Spanish literature, 

from Juan Ruiz to Juan Goytisolo. This kind of subjects and in particular, this 

thesis, hasn’t been the object of any critical study, this is why the researcher 

is trying here to determine the influence practiced by the Arab literature on 

Europeans literatures, particularly the Spanish one. 

Key words: Arab literature, Spanish Literature, inter-culturalisation, Luce 

Lopez-Boralt 
 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 والحضارة العربیتین في أدب خورخي لویس بورخیسأثر اللغة 
 1عبد اهلل حدادي

 جامعة القاضي عیاض، کلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة
 المغرب –مراکش 

  

 الملخص
شکلت اللغة والحضارة العربیتین مصدرا إمداد أثری أدب أمریکا الالتینیة عامرة، ومنجرز 

-Jorge Luis Borges( )۱۸۹۹األرجنتینرري خررورخي لررویس بررورخیس ) الکاترر 
( بشکل أخ ، ذلك أنهمرا دغمرا بمیسرمهما المرائز الواقعیرة السرحریة مثلمرا ۱۹۸۶ 

تجسمت في اإلنتاج األدبي البورخیسي، هذا األخیر الذي نهل بعرب عنراوین نصوصره 
من أبجدیة اللغة العربیة، من قبیل قصة  األلف ، کما عمل علی االستیحاء األدبري إلرث 

 ي ابن رشد وحکایات ألف لیلة ولیلة.الفیلسوف العرب
في ضوء ما سبق، لم تکن الکتابة السردیة، کما یمارسها خورخي لویس بورخیس، مسألة 
صوغ لغوي فحس ، بل طریقة مخصوصة في رایة الذات واآلخر؛ إنها تعبیر عن حضور 

 الکات  في اللغة والعالم وعبرهما.
أدب خرورخي لرویس برورخیس عرن تأسیسا علی اآلنف، یفصح التشکیل السردي طي 

منجز إبداعي یتوکأ علی الثقافة المحلیة متضافرة ومتصادیة مرع الثقافرة العربیرة فري أفرق 
تأسیس فضاء متعدد األصوات والثقافات، یتم التعبیر عنره بتوسرالت فنیرة وجمالیرة ذات 
 خصوصیة، تضمن لبورخیس موقعا مکینا ضمن الکتاب العالمیین الذي استلهموا اللغرة

 والحضارة العربیتین ووظفوا رصیدهما الرمزي الزاخر.
المثقف  -أدب بورخیس -التناص -التأثیر الحضاري -: اللغة العربیةمفردات الرئیسةال

 الکوسموبولیتي

                                                                                 

1. abdallah.idriss.haddadi@gmail.com 
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 توطئة
ال جرم أن الکات  األرجنتیني خورخي لویس بورخیس واحد من أهم الکتاب العالمیین فري القررن 

ثقافة موسوعیة شاملة، ونموذج نادر للمثقف الذي تبطل، أمرام اتسراع  وهو صاح »)...( العشرین، 
کثرر مرن یمثرل اللقراء برین ثقافرات العرالم  ثقافته، الحدود والفواصل من أي نوع کانرت. إنره مرن أ
وحضاراته. من الثقافة اإلسربانیة إلری األنکلوسکسرونیة، ومرن األلمانیرة إلری اإلیطالیرة والفرنسریة، 

ها الثقافة العربیة اإلسالمیة... حاضرة ثقافیرة هرو برورخیس ونتاجره قرائم علری فاآلسیویة ککل، ومن
الوعي مزدوج. األول حدوده القارة الجدیدة )أمریکا الالتینیة، واألرجنتین تحدیدا(، والثاني، أوروبرا 

« وآسیا. ثقافة مزدوجرة ومخیلرة مزدوجرة، بحسر  تعبیرر الکاتر  المکسریکي کرارلوس فروینتس
.(. ذلك أنه اسرتطاع اسرتیعاب المروروث اإلبرداعي والفکرري والفلسرفي 11ص. ،1996)مخلوف، 

للحضارات المختلفة، وسبك کل المعارف التي تشربها ونهل من معینها في سبیکة جدیدة. فالمعرفة 
.(. 8، ص.2016مختلفة ومتنوعة لکنها تسقی عنده بماء واحد، إنه:  الخیال الخالد  )آیت لعمریم، 

فات وأفکارا مبتدعة تشکلت عبر تاریخنا األدبي بغیة إعادة نشرها وإشاعتها لیجعلنرا فهو یعید اکتشا»
نکتشفها ونستعملها في تولیفات مغایرة. قبل بورخیس کان األدب عبارة عن جزر یصل إلیهرا القرراء: 
کان القراء یقومون حولها بجوالت، ثم یرحلون عنها لیکتشفوا جزیرة أخری إال أن بورخیس هرو مرن 

لنا نری کل هذه الجزر تنتمي إلی مجال واحد. ومن أجل أن یوضح ذلك یستعید مجازا قدیما، إنه جع
.(. علری هرذا النحرو، 128، ص.2016)مانغویرل، « مجاز العالم باعتباره کتابا نکتبره وننکتر  فیره

مرات ینجلي التفکیر البورخیسي الذي یلخصه إدراکه الخاص واألکثر إثارة لألدب،  إننا آیرات أو کل
، 2016لکتاب سحري وهذا الکتاب الالنهائي هو الشيء الوحید الموجود فري العالم )غویتیسرولو، 

 .(.190ص.

 بورخیس مثقفا کوسموبولیتیا

ألن الکات  یسرلم بإزاحرة  الکالسیة، تتمظهر شعریة بورخیس غیر متالئمة مع مبادئ التاریخ األدبي
إذ کثیررة هري الدراسرات التري یعررض فیهرا  الزمن ویدحب خصوصیة الکتاب واألعمرال األدبیرة.

إلی نظریة  العود األبدي  الفلسفیة، التري ترذه  إلری الذي یؤول مفهوم الدائري للزمن، البورخیس 
بوصرفه إلری األدب برورخیس ، ال ینظرر علی هذا النحوأنه من خطل الرأي االقتناع بالزمن الخطي. 

هفي نظام زمني،  امرسوم اخط  تتحاور فیره عالقرات متقاطعرة فري اتجاهرات عدیردةفضاء  وإنما ِبعدِّ
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یتصور بورخیس األدب في شکل دائري، مما یمنح إمکانیرة بناء علیه، .(. 133، ص.2016)موازي، 
تمتلرك »تکرار ال نهائیة تنأی باألدب أن یتجسم في هیئة تحقق نهائي وثابت. وال جرم بعرد ذلرك أن 

صررامة شربه ریاضریة، یمکننرا العثرور علیهرا عنرد  فکرة الدائریة الحاضرة بقوة فري عمرل برورخیس
، )غویتیسرولو« المتصوفة والباطنیین المسلمین، وبالخصوص في الخیرال الردیني لردی ابرن عربري

، تصوغ أعمال بورخیس صورة کات  مفتون بتکرار بعرب الموضروعات، من ثم.(. 191، ص.2016
 مرن  هأنرمفادهرا ، اسرتنادا إلری فرضریة المکانالزمان ووالصور واالستعارات في أعمال متباعدة في 

.(، 134، ص.2016، الممکن أن التاریخ العالمي لیس سوی تراریخ لربعب االسرتعارات  )مروازي
کما صار الوعي باألدب مشموال بفکرة الزمن القابل لالرتداد، زمرن دائرري حیرث البردایات تنکفر  

، 2016، فیرات والثقافرات )غویتیسرولوعلی نفسها، مما یتیح الرنو إلی مکتبة شاملة متعرددة الجغرا
من هنا بدأ یتطلع بورخیس إلی مکتبة کونیة عالمیة متخیلة ومبتکرة. فري قصرة  مکتبرة .(. »191ص.

بابل  الواردة في کتاب  قص  خیالیة ، یصف مکتبة ال نهائیة مثرل  ألرف لیلرة ولیلرة . فري  کتراب 
ت  کلها. وهذا ما یؤکد اعتقاد الکات  بأن الرمل ، یتخیل کتابا ال تحصی صفحاته ویحتوي علی الک

جمیع األدباء ال یکتبون إال الکتاب ذاته دائما. وکل جیل، في رأیره، یعیرد کتابرة مرا سرطرته األجیرال 
.(. مرن ثرم، یجريء نثرر 12ص.، 1996)مخلروف، « السابقة، مع إجراء تغیرات وتعردیالت طفیفرة

النازع إلی أن یکثف قراءاتره المتعرددة ویفریب بورخیس، مثلما شعره، من طبیعة تجمیعیة؛ بمیسمه 
باالنعکاسات والظالل والمضراعفات، ویرنهب علری دس النصروص وتحریفهرا، ویؤسرس صررحه 

.(. وال غرو في 20ص.، 2016، آیت لعمیمالمتأتي من استشهادات واقتراضات ومحاکاة وتذکرات )
یرة، تکشرف عرن المصرادر األولری نظرة سریعة إلی قراءات بورخس، في بدایاتره األدب»ذلك، إذ أن 

لنتاجه. فهو لم یکن بلغ الحادیة عشرة من عمره عندما قرأ  ألف لیلة ولیلة  و دون کیخوته  لثرفرانتس، 
ومؤلفات دیکنز وستیفنسن وکیبلنغ وإدغار ألن بو التي کانت تکتنرز بهرا مکتبرة والرده حیرث أمضری 

في حیاته، معتبرا أن ذکریات طفولته هي ذکریات طفولته وسنوات مراهقته، ووصفها بأنها األثر األهم 
 .(.12-11ص.ص.، 1996خلوف، م« )الکت  التي قرأها

تأسیسا علی اآلنف، یذه  الکات  المکسیکي کارلوس فوینتس، في مقالته  بورخیس، جرح بابل ، 
غروي دمر کل الحدود بین اآلداب، وأغنری مأوانرا الل»ضمن کتاب جغرافیة الروایة، إلی أن بورخیس 

القشتالي بکل الکنوز المتخیلة ألدب الشررد والغررب، وکران قرد مکننرا مرن الرذهاب إلری األمرام 
بإحساس امتالك أکثر مما کتبنا، یعني أن نمتلك کل ما قرأناه )...(. وقد سعی بورخیس إلری ترکیر  

یهبنرا سردي في مستوی عال. ففي قصصه یتملك الخیال األدبي کل التقالیرد الثقافیرة، مرن أجرل أن 
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، 2016، آیرت لعمریم« )البورتریه األکثر اکتماال لما نحن علیه بفضل الذاکرة الحاضرة لما کنا علیره
.(. ولعله األمر الذي دفع بیاتریس سارلو في کتابها برورخیس: کاتر  علری الحافرة 13-12ص.ص.

بوصرفه قرراءة برورخیس  إلی الزعم أن صیت بورخیس في العالم جرده من الجنسیة، مشددة علی أن
کاتبا بال جنسیة، وعظیما من العظماء، مبررة من الناحیة الجمالیة، ومع هذا ال یوجد فري األرجنترین 
کات  أکثر أرجنتینیة من بورخیس، وفي إنتاجه ال یتم التعبیر عرن هرذه السرمة الثقافیرة القومیرة فري 

تابرة األدب العظریم عرض األشیاء، بل یحدث هذا باألحری في استکشافه للطریقة التي یمکن بهرا ک
الیوم، أکثر مرن أي وقرت مضری، »(. والواقع أننا 15ص.، 2016، آیت لعمیمفي بلد هامشي ثقافیا )

نحتاج إلی النموذج البورخیسي، فهو نموذج یشتبك مع أسئلة الراهن، وبخاصة سؤال الحوار الثقافي 
ة، جسررد حرروار والحضرراري بررین الشررعوب. فبررورخیس مررن خررالل أعمالرره القلیلررة، لکررن العمیقرر

الحضارات، من خالل سفره الدائم والمستمر في ثقافات الشعوب، بطریقة دیمقراطیة حیث ترك کرل 
لغات العالم تتحاور وتتجاور في إبداعه. وقد کانت الحضارة العربیرة اإلسرالمیة بالنسربة إلیره میراثرا 

ث هرذه الحضرارة .(، حیث صاغ مرن تررا9ص.، 2016، آیت لعمیم« )أساسیا في الحضارة الکونیة
المظهر التعبیري ألدبه، المرفود بأصداء ألف لیلة ولیلة، والقرآن الکریم، ونصوص المتصوفة، ومترون 
الفالسفة العرب، ومصادر عربیة وإسالمیة أخری علی قدر من التنروع کبیرر. ممرا یردعم رأي رونیره 

موبولیتي، مثلمرا وجرد فري وجد في هذا الکات  نموذجا لتکامل الفکر الکوس»)...( إیتیامبل الذي 
)الخطیر ، « آثاره التعبیر المدهش عن قلق اإلنسان المعاصر إزاء الرزمن، والمکران، والرال متنراهي

 .(.10، ص.1987

 أثر اللغة والحضارة العربیتین في أدب بورخیس

وإذ تتسم ثقافة بورخیس بانفتاحها علی ثقافات الشعوب کلها، وهذا، تحدیردا، مرا یکسربها طابعهرا 
، 1996مخلروف، ) لعالمي، فإن الحضارة العربیة واالسرالمیة تحترل حیرزا برارزا فري هرذه الثقافرةا

، )آیرت لعمریم . ذلك أن بورخیس أو  األعمی الرائي  کما کانت تسمیه مارغریت یورسرنار(.23ص.
بأسماء مستعارة اختار مرن بینهرا  مساره األدبي، الذي کان یکت  في بدایة (.16-15ص.ص.، 2016

کبیر للغرة والحضرارة العرربیتین، حرّد أْن َعنروَن  عاشِق  معتصم المغربي  و أبو القاسم الحضرمي  ال
(، ولقد اسرتمد برورخیس قیمرة El Alephأحد مؤلفاته بالحرف األول من األبجدیة العربیة األلف )

 هذا الحرف من خالل قراءته البن عربي الذي یعتبر هذا الحرف أصل الحرروف، ویسرتمد قوتره مرن
. فالحرف صورة المعنی وشکل حضوره في العرالم. لهرذا (.28، ص.2016کوداما، ) رمزیته اإللهیة
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السب  جاء القرآن الکریم ثم التصوف اإلسالمي لیمنحاه دالالت وامتردادات کونیرة، صرابغین إیراه 
بقوة الکشف والتعبیر السري عن حضور األلوهة. فسرواء تعلرق األمرر بالمسراجد )بوصرفها مجرال 

مقدس بامتیاز( أم بالِکتاب أم المآثر العمرانیة، فإن خط الحرف یعد حضورا فاتنرا للمعنری، ومتعرة ال
. علری أال یتحرول (.98، ص.2005الزاهري، ) بصریة وإحالة إلی الحکمرة التري تختزنهرا الکلمرة

الحرف إلی مجرد عنصر زخرفي یتخفف من کیانه اللغوي والرداللي، فجسرد الحررف ال یمکنره أن 
الحررف ». حیرث إن (.98، ص.2005الزاهي، ) ل نهائیا عن ممکناته وانقیاده األصلي للمعنیینفص

العربي کیان رمزي ومرجعي وحضاري وقدسي تحول علی ید الخطا  العربي إلی قیمرة جمالیرة ال 
 .(.74، ص.2018، الزاهي) «تنفصل أبدا عن معطیاتها الخلفیة

، 2003الخطیبري، ) ة هي حضارة العالمة التي تغدو صرورةوإذ ال مراء أن الحضارة العربیة اإلسالمی
حضارات العالمة کما بین ذلك روالن بارث وعبد الکبیر الخطیبي تعتبر الحرف أمررا »، فإن (.6ص. 

. من هنا، (.62، ص. 2018 ،الزاهي) «ال عالقة له بالحذلقة التزیینیة وإنما تعبیرا مجردا عن الوجود
یة الجاذبیة المنسقة التي تمارسرها الحرروف علری التأمرل الروحري أو مدی حیو»)...( بالوسع فهم 

الصوفي، ذلك التأمل الذي یدعونا، خالل حجاب المظاهر، إلی الغوص علری المخبروء عبرر وجروه 
. ولعله یجمل التنویه، مع عیسی مخلوف، إلری أن الحررف إذ (.191، ص. 2018 ،الزاهي) «مفهومة

لخط المتجلي فري کرل أنرواع الفنرون اإلسرالمیة )عمرارة، تعردین، یبلغ في اإلسالم، من خالل فن ا
 خزف، خش ، زجاج، مخطوطرات...(، مسرتوی الرمرز، فإنره عنرد برورخیس یبلرغ مسرتوی اللغرز

 .(.19ص.، 1996مخلوف، )

کانت المادة التراثیة العربیة واإلسالمیة تنعکس بوضوح في نتاج برورخیس، فرإن حضرور ألرف لئن و
النتاج یعد الحضور األبرز والصوت األهم، حدا یمکننا معه الزعم أن عنایة الکات   لیلة ولیلة في هذا

، 1996مخلرروف، ) األرجنتینرري بالثقافررة العربیررة اإلسررالمیة یجررد تربترره األولرری فرري هررذا الکترراب
غراالن( بالفرنسریة،  عندما انتشرت ترجمة )أنطروان ،1704، الذي ُعرف بالغرب منذ سنة (.24ص.

ومنذ ذلك التاریخ أصبحت حکایات ألف لیلة ولیلة في الغرب بمنزلرة  رجمة اإلنجلیزیة.ثم تلتها الت
فهناك أجیال من القراء کونوا فکرتهم عن الشرد من خاللهرا. وفري غضرون  المدخل للعالم العربي.

کثرر مرن أربعمائرة مررة بلغرات غررب أوروبرا ، 1999رانریال، ) مائتي عرام کران الکتراب قرد طبرع أ
کمرا  سهمت ألف لیلة ولیلة في القرن الثامن عشر في االهتمام بالدراسرات الشررقیة،. وأ(.301ص.

کانت دافعا إلی تطور الدراسات الفولکلوریة والسردیة. ویمکن وصرف ترأثیر اللیرالي علری الحرکرة 
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نره الرومانطیقیة إبان القرن التاسع عشر بأنه کان هائال. وهذا ما یؤکده )أ. ل. رانیال( الذي یذه  إلی أ
بل أصربحت فري الحقیقرة  ولم تصبح أدبنا، )...( لم تصبح ألف لیلة ولیلة أدبا فحس ، في الغرب»

إحدی کالسیکیاتنا. لقد أعیدت طبعاتها وأخذت عنها مسررحیات ورقصرات بالیره وأوبررات وأفرالم 
بصفة خاصة للصرغار. وبفضرل الترجمرات المبکررة التري کانرت ترؤثر  ومسرح عرائس وبانتومایم،

أصبح الکتاب مرادفا لما هو  علی حکایاتها الواقعیة، اتها الخرافیة ورحالتها الغربیة ومغامراتها،حکای
. لقد تفاعل کتراب اللیرالي مرع الفنرون (.303-302، ص.ص. 1999رانیال، ) «عجی  ورومانسي

اد فهذا العمل الموسوعي الضخم الرذي قردم لنرا عرالء الردین والسرندب»)...( واآلداب تفاعال کبیرا،
مارسیل بروست، وخورخي لویس برورخیس، وبراولو  وعلي بابا قد سحر أدباء متباعدین، بقدر تباعد

إلی موسریقیین کبرار افتتنروا بهرا، وأبررز هرؤالء رمسرکي  –أیضا–قد امتد  بازولیني )...(. لکن سحره
 .(.119، ص.2016، آشلي) «کورساکوف، وموریس رافیل

واربة عن التأثیر العمیق الذي مارسره کتراب ألرف لیلرة ُیفصح أدب خورخي لویس بورخیس دون م
نلمس هذا التأثیر في جل قص  بورخیس، فهو أوال کان مفتونا بالعنوان ألرف لیلرة ولیلرة »ولیلة، إذ 

الذي یحیل إلی الموضوعة المرکزیة في أعماله، موضوعة الالنهائي، وقد خص  بورخیس مجموعة 
وتحدث عن ترجماته وناقشها، إضرافة إلری أن ألرف لیلرة  من المقاالت حول هذا الکتاب المدهش.

ولیلة مکنت بورخیس من تأسیس مملکة الخیال المترامیة األطراف، وعلمته أن الکتابة هي کل شريء 
. وإذا کانت إحاالت برورخیس علری ألرف لیلرة ولیلرة، (.28ص.، 2016کوداما، ) «ما عدا الخّطي

کایة داخل حکایرة کثیررة، وتخصیصره دراسرة مسرتقلة ذائعرة وتأثیراتها في مفهومه للعالم باعتباره ح
غراالن، وإدوارد لرین، والقبطران ریتشرارد  الصیت لترجمات کتاب اللیالي العربیة؛ ترجمات أنطوان

فرانسیس برتون، والدکتور ماردروس، فإن اهتمام مؤلف األلف ال ینحصرر فري هرذا العمرل األدبري 
یفاجئنررا بررورخیس بتفسرریرات »، إذ (.192ص.، 2016 غویتیسررولو،) العربرري الکالسرریکي البرراذخ

ومالحظات مدمجة في حکایاته حول موضوعات مختلفة جدا: تعلیقات حول تأویل القرآن من لردن 
أبو حامد الغزالي، متأثرا، کما یقول لنا، بابن سینا وإخوان الصفا وإشارة إلری الجردل برین ابرن رشرد 

هافت الفالسفة. وفي قصته الظاهر ینبه بورخیس القارئ إلی والغزالي فیما یتعلق بکتاب هذا األخیر ت
( ]العربیة[ تعني الظاهر والمرئي في مقابل الباطن، دافعا الرراوي إلری القرول: إن El zahirأن کلمة )

الصوفیة بغیة الفناء في ذات اهلل یکررون اسمه ویکررون تسعا وتسعین ایمرا مرن أسرماء اهلل الحسرنی 
 .(.193-192، ص.ص.2016غویتیسولو، ) «نیهاإلی أن یستنفدوا معا
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ال یتوقف تفاعل بورخیس مع الموروث العربري اإلسرالمي عنرد حرد. فهرو أفراد أیضرا مرن النروادر 
التي وقف علیها في الکت  المترجمة مرن العربیرة والفارسریة إلری  واألساطیر والخرافات والعجائ 

. فري کتراب (.34ص.ص. ، 1996لروف، مخ) لغات عدة، ومنها براألخ  اإلسربانیة واإلنجلیزیرة
 موجز في علم الحیوانات الغریبة ، یستقي بورخیس فکرة طائر العنقاء الخرافي مرن األدب العربري، 

اإلیراني من منطق الطیر لفرید الدین العطار، هذا الطائر الرذي حظري  (Simurgh)وطائر السیمورغ 
یتصرل باإللره )فیریرث(  ، فهو(.31ص.، 2004شیمل، ) في التراث الفارسي بمکانة عظیمة األهمیة

(Vereth اإلله المنتصر علی الشر، والقادر علی اتخاذ أشکال عدة من بینها شکل طائر ذي ریرش ،)
ه/ 410له قدرة عالجیة عند فرك الجسم به. وفي الملحمة القومیة إلیرران،  شراهنامة  الفردوسري )ت

رغ هو حامي البطلرین )زال( و)روسرتام( مرن (، السیموLivre des roisم( أو کتاب الملوك )1060
أي خطر ممیت. کما ساعد )روستام( علی حمایة الحدود اإلیرانیة، وهرذا الردور األساسري المنرو  
بالسیمورغ هو الذي جعله رمز السیادة اإلیرانیة. بناء علی ذلك، یمثل طرائر السریمورغ جروهر الفرن 

 قصرور والرایرات والمظرالت والخیمرات الملکیرةاإلیراني واتخذ رمزا من رمروز الملکیرة: یؤثرث ال
(Leclerc, 2001, p.120.) علی هذا النحو، کان السیمورغ، في التصور اإلیراني، یملرك صرفات .

( والتنرین، فري الثقافرة الفارسریة إلری Le Simurghملکیة معتررف بهرا. ویرمرز زوج: السریمورغ )
ك. وبهذا المعنری یجسردان بفسیفسراء قاعرة الجانبین الروحي )السیمورغ( والدنیوي )التنین( للمل

 .(.Gayraud, 2001, p.104) (م1270)حوالي  (Khan Abaka)العرش بقصر الخان أباقا 

وال یکتفي بورخیس باستیحاء موضوعات التراث العربي فقط، وإنما یستوحي أسالیبه أیضا، کما فري 
إضرافة إلری ذلرك،  ، حکیم مررو .قص :  ملکان ومتاهتان ، و حکایة الحالمین ، و الصباغ المقنع

یفرد بورخیس للثقافة العربیة واإلسالمیة نصوصا بأکملها، ومنها، علی سبیل المثال، قصیدة  رونردا  
. (.35ص. ، 1996مخلروف، ) )من مجموعته  الرقم (، وتختصر جانبا مهمرا مرن تصروره لإلسرالم

زاخررة بالعدیرد مرن أعرالم الثقافرة وبالوسع أن نذکر في هذا المجال أیضا، قصة  بحث ابن رشرد  ال
والتاریخ العربیین، أمثال ابن رشد ویعقوب المنصور وأبو القاسم األشعري وحنرین برن اسرحق وأبرو 

اهتمام بورخیس علی هذا النحرو براألدب العربري هرو فري »بشر متی والغزالي والجاح ... ذلك أن 
مصرادرها، کمرا أشرار الکاتر  إلری  أصل تلك التحفة األدبیة الموسومة ببحث ابن رشد التي توجرد

ذلك، مبثوثة لدی إرنست رینان وأسین بالثیوس، ویمتد فضول بورخیس ونهمره الثقرافي إزاء مجرال 
اإلسالم )انظر استشهاده ببیتین للمتنبي الذي کان یعرف وال شك ترجمة کارثیا کومیث ألشعاره( إلی 

دین العطار، وکتابه منطق الطیر، الذي یحکري األدب الفارسي الباهر: فهو ال یفتأ یتحدث عن فرید ال



 عبد هللا حدادي  أأثر اللغة واحلضارة العربیتني يف أأدب خوريخ لویس بورخيس

41 

بحث جماعة من الطیور عن جبل قاف وعن السیمورغ، ودون ادعراء اإلحاطرة نشریر إلری أن الئحرة 
الکتاب الذین یحیل علیهم بورخیس تضم أسماء من مختلف المشارب مثل جرالل الردین الرومري 

و المرأرب األسراس فري العملیرة وسرعان مرا یغرد .(.193ص.، 2016غویتیسولو، ) «ورشید الدین
اإلبداعیة مقترنا بالعمد إلی وصلها بقراءة إحالیة تضمن للتراث العربي المثول الدائم في تخلق الن  
وبنائه. وال یقتصر هذا المأرب علی تأسیس االنبثاد النصي، بل یتعرداه إلری تنرامي سریرورته ورسرم 

في التقالید األدبیة العربیة، شأن العنعنة، جرزءا تشکل عناصر ممیزة »قسمات تلقیه. في السیاد ذاته، 
ال یتجزأ من عدد من قص  بورخیس )أنظر الصباغ المقنع، حکیم مرو( لکن بین القررنین الحرادي 
عشر والثاني عشر والقرن العشرین کان هنالك دون کیخروت والشرك السیرفانتسري المتعلرق بهویرة 

صة أن العنعنة توضع موضع شك بواسطو ما سماه  بییر الراوي والوقائع التي یحکیها: هکذا نجد في ق
مینار  تقنیة المفارقة الزمنیة المتعمدة واإلسنادات الخاطئة، وهنا نعثر من جدید علری ذلرك الخریط 

-193ص.ص.، 2016غویتیسرولو، ) «الرابط برین برورخیس وسریرفانتس والترراث األدبري العربري
194.). 

تتردد أصدااه في کتابرات برورخیس هرو جرزء مرن هرذا اللغرز  علی هذا المنوال، فإن اإلسالم الذي
حضرور القررآن فري المتخیرل ». ذلرك أن (.35-34ص.ص. ، 1996مخلروف، ) الکوني المحیرر

البورخیسي هو األکثر برروزا وغرابرة، فمنرذ ظهرور اللغرة القشرتالیة، کران الکتراب المقردس لردی 
ة من قبل الکتراب اإلسربان إال قلریال مرنهم، المسلمین، مثله مثل نبیهم، موضوع رع  وإهانة وکراهی

وبالعکس من ذلك في العدید من الحکایات، یدم  بورخیس ویوضح آیات قرآنیرة، ویرذکر معرراج 
النبي علی ظهر البراد، ویتخیل وجرود  مضراعف لمحمرد فري السرماوات ... إن حضرور اإلسرالم 

أدبا، یظهر موضروعیة رایتره، ونبرذه  بوضوح عند هذا المؤلف، لنکرر ذلك، الذي لم یکن أدیبا وإنما
 .(.194ص. ، 2016غویتیسولو، ) «لألحکام المسبقة المترسخة في الالشعور األوروبي

 على سبيل الختم
یشکل استحضار اللغة والحضارة العربیتین والتأثر العمیق بهمرا ملمحرا سریتواتر فري مجمرل نتراج 

نیره مرن تجریر  احتمراالت جدیردة خورخي لویس بورخیس السردي والشعري والنقردي، بمرا ید
للمعنی، بعیدا عن الموائل التقلیدیة لألدب والمعرفرة النقدیرة بأمریکرا الالتینیرة، ومجمرل األقطرار 

إن األدب العربي، الممحو من أفقنا »یقول خوان غویتیسولو في هذا السیاد:  الناطقة باللغة اإلسبانیة.
 «ي لغتنا إال بعد ثالثة قرون ونصف بفضل برورخیسالثقافي بعد دون کیخوت، لم یعد إلی الظهور ف
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 .(.192، ص.2016، غویتیسولو)

ال یعزب عن النظر أن بورخیس وفق إلی حد بعید في ابتناء ن  مفتوح یعسر تصنیفه أو إحالته علری 
شکل تعبیري محدد، ولو بدا، في ظاهره، محددا. ن  یأبی إال أن یلغي المسافة برین الشرعر والنثرر، 

قصة والمقالة، وبین التاریخ واألسطورة. ومجددا فإن الکتابة التي تزیل الحواجز برین األنرواع وبین ال
األدبیة لیست غریبة عن المادة التراثیرة العربیرة التري اغتررف منهرا برورخیس، وصرهرها فري ثقافتره 

لروف، مخ) الواسعة، وطبعها بمیسمه المخصوص، ذلك المیسم الذي میزه عن أدباء أمریکا الالتینیرة
 ، بل وأدباء العالم أجمع.(.22ص.، 1996

 قائمة المصادر والمراجع
 باللغة العربیة

دار : المرایا والمتاهات، تر. ابراهیم الخطیر ، الردار البیضراء .(م1987) خورخي لویس، بورخیس
 توبقال للنشر.
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 الِبیشاَوري وأشعاره باللغة العربّیةاألدیب 

 1سّید ُحسین َمرعشي
 ساعد في قسم اللغة العربّیة وآدابها بجامعة شیراز / کّلّیة اآلداب والعلوم اإلنسانّیةأستاذ م

یمي  2َمدیحة َکر
 ماجستیرة في اللغة العربّیة وآدابها من جامعة شیراز

 الملخص
را  موضوع الشعر العربي في القرون األخیرة في إیران من الموضوعات التي لم تلق اهتمام 

ذات بال ومازالت بعب الزوایا من هذا الموضوع مغفروال  عنرد الدارسرین. بسرب  عردم 
کثر الدارسین یعتقدون بأّن هذا  وجود معلومات وافیة حول الشعر العربي في هذا العصر أ

کثر موضوعیة  یجر  أن تخضرع العصر خال من الشعر العربي. إذن للوصول إلی نتیجة أ
األعمال العربیة لألدباء في هذا العصر للدراسة والبحرث. األدیر  البیشراوري مرن أبررز 
ا  األدباء اإلیرانیین في أواسط العهد القاجاري وأوائل العهرد البهلروي وکران أعجوبرة وُدر 
شهدته الثقافة اإلیرانّیة خالل القرن الماضري وال یمکرن تفضریل أي شراعر مرن العصرر 

ا للشرعر السیاسري فلهرذا دراسرة الحالي  کثر الشرعراء إنشراد  علیه، وفضال  علی هذا هو أ
أشعاره العربیة تفتح لنا أبوابا  في معرفرة خصرائ  جدیردة بالنسربة إلری الشرعر العربري 
المعاصر في إیران وکیفّیة رایة الشاعر حول ظروف إیران في تلك اآلونة وخاّصة في زمرن 

ورة الدستورّیة. في بحثنا هذا نتطّرد إلی معرفة وجیرزة حرول الحرب العالمّیة األولی والث
قردر -حیاة الشاعر ودیوانه، إضافة إلی أشعاره العربّیة وممدوحیره ومرثّییره. نحرن نسرعی

إلی تحدید الموضوعات الرئیسة لهذه األشرعار. نعتمرد المنهجرین التراریخي  -اإلمکان
ائ  في موضوعین. األول: الترأثیرات والموضوعي إلی هذه الغایات. یمکننا أن نلخ  النت

التي خضع لها البیشاوري من حوادث الدهره. والنتیجة األخری إهتمامره بالموضروعات 
السیاسیة في أشعاره، هذا الموضوع قّلما نجده في أشعار الشعراء في القرون الماضیة فري 

ا بعدم غفلة البیشاوري  عما یدور حوله. إیران وهذا النوع من الشعر یرتبط إرتباطا  وثیق 
: إیران، القاجار، الشعر العربي، األدی  البیشاوري، الثورة الدستورّیة، المفردات الرئیسة

 الحرب العالمّیة األولی.

                                                                                 

1. hosein-marashi@shirazu.ac.ir 

2. maliheraha70@gmail.com 
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 .المقّدمة١

ي في القرون األخیرة في إیران من الموضوعات التي لم تلَق اهتماما  ذات بال وما موضوع الشعر العرب
وضوع مغفوال  عند الدارسین. بسب  عدم وجود معلومات وافیرة حرول زالت بعب الزوایا من هذا الم

کثر الدارسین یعتقدون بأّن هذا العصر خرال  مرن الشرعر العربري، أو  الشعر العربي في هذا العصر، أ
یعتقدون بأّن الشعر الموجود یخلو من أي قدرة من الناحیة اللغویة والمسائل البالغیرة ممرا ال یؤهّلره 

 والدراسة. ألن یخضع للبحث

، فرإذن الفرضریة تقرول برأّن  بما أّن الفضاء المسیطر في العهد الصفوي وبعد ذلك کران فضراءا  دینیرا 
العلماء ما کانوا یهتّمون بالشعر حتی نشهد قدرة في الملکة الشعریة. یقول عمر فروخ في هذا الشأن: 

ا لنهضة األدب إذ ک» َفوّیة لم یکن موافق  ان الملوك والفقهراء الیهتّمرون بالشرعر ولکّن قیام الدولة الصَّ
ولکن علی أّي حال للوصول إلی نتیجة أکثر موضوعیة یجر   (۴۱- ۲/۴۰: ۱۹۸۹)فّروخ، «. والشعراء

 أن تخضع األعمال العربیة لألدباء في هذا العصر للدراسة والبحث.

األدیر  البیشراوري  من هذا المنطلق نحاول أن نقوم بدراسة وجیزة حول األشعار العربیة التي خّلفها
ا شرهدته الثقافرة اإلیرانّیرة (1930/  1349المتوفی ) . تکمن أهمیة البیشاوري إلی أّنه کان أعجوبرة  وُدر 

ال یمکن تفضیل أّي شاعر مرن العصرر »خالل القرن الماضي، کما یقول رشید یاسمي حول مکانته: 
حیث فضائله األخالقّیة واإلحاطة  الحالي علی سید أحمد األدی  البیشاوري بین الفرس والعرب من

هرو أدرك العصرر ( 10: 1352)رشرید یاسرمي،  «بالعلوم المختلفة والتتبع في اآلداب اإلیرانّیة والعربي
وکمرا أسرفلنا ( 1925 -1978/  1345 -1398)والبهلروي  (1925 -1794/  1209-1345)القاجاري 

بکرّل الحروادث التاریخّیرة والجبهرات  اهرتّم »القول کان البیشاوري ینفررد بمعلوماتره فري عصرره و
ا للشعر السیاسري.کل هرذا یجعرل  (322: 1390)شفیعي کدکني، « السیاسّیة کثر الشعراء إنشاد  وهو أ

 من أشعار البیشاوري محّط اإلهتمام في الدراسة والبحث.

ا بالعربّیة. أشعاره العربیة  370بیت بالفارسّیة و 4200للبیشاوري دیوان یشتمل علی  تشمل عشرر بیت 
قصائد وأربع مقطوعات. في هذه الدراسة وبعد الخروض فري التعرّرف علری حیراة الشراعر ودیوانره، 
نحاول اإلجابة عن سؤال رئیس، وهو: ما هي الموضوعات التي تطّرد إلیهرا األدیر  البیشراوري فري 

هم األدیر  َمرن هرم الرذین مردح: أشعاره العربیة؟ ومن هذا المنطلق سنرّد علی أسئلة ثانوّیة، وهي
 ومن هم الذین هجاُهم؟ البیشاوري في أشعاره العربّیة؟ وَمن هم الذین رثاهم؟
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لإلجابة عن السؤال األول اعتمدنا المنهَ  الموضوعيَّ الذي سوف ینصرّ  اهتماُمره فري بحثنرا علری 
 تحدید أغراض األشعار وموضوعاتها. ولإلجابة عن األسئلة األخری انتهجنرا المرنه  الترأریخي؛ أي
عبر بحثنا في المصادر التأریخیة، نتوّصل إلی الذین مدحهم ورثاهم وهجاهم األدی  البیشاوري في 

 أشعاره العربّیة.

هدفنا في هذا البحث، معرفة خصائ  جدیدة بالنسبة إلی الشعر العربي المعاصر في إیرران وکیفّیرة 
العالمّیرة األولری والثرورة رایة الشاعر حول ظروف إیران في تلك اآلونة وخاّصرة فري زمرن الحررب 

 الدستورّیة.

ا  مستقال  حول هذا الموضوع. ولکن مع هذا نشیر إلی بعب المراجع التري سراعدتنا فري لم نجد بحث 
 الوصول إلی النتائ  المطلوبة:

دیروان قصرائد و غزلیرات فارسری و عربری ادیر  باسرم ، جمَع فري کتابره (1312)عبُد الرسولي  -1
الفارسّیَة والعربّیَة وقام بتوضیح أو ترجمة ما یحتاج إلی ترجمة من الکلمرات  أشعاَر األدی پیشاوری 

في الهامش؛ وأدلی بتوضیحات حوَل حیاة الشاعر، أخالقه، عاداته وأسلوبه الشعري، وفي النهایة قرام 
 بتصحیح الکلمات الموجودة في أشعاره.

با چراغ و آینه در جست و جوی ریشره ، تناوَل الکاتُ  في کتابه باسم ش.(1390)شفیعي َکدَکني  -2
مجموعرة مرن العوامرل االجتماعّیرة والسیاسرّیة المرؤّثرة فري الثرورة  های تحول شعر معاصرر ایرران

الدستورّیة وقبل ذلك علی الشعر الفارسي. قد قّسرم الکتراُب الشرعراَء إلری فئرات وأقسرام مختلفرة، 
ن الطبقة األولری فري عصرر الثرورة الدسرتورّیة وجعل األدیَ  الِبیشاَوري ضمن الشعراء التقلیدّیین م

والذي لم ینْل مکانة  سامیة بین العواّم من الّناس، ألّنه اعتمد األسالی  الشعرّیة القدیمة، رغم مکانتره 
ومقامه الشعري وتضّلعه من السیاسة الحدیثة. یأتي الکات  في قسم من الکتاب بشرح مروَجز حرول 

 لشعرّیة.خصوصّیات األدی  الِبیشاَوري ا

دراسة الشعر العربري المعاصرر ، یجمع الکتاُب في کتابهم إسمه (1393)شاِملي وباقري ِدهباِرز  -3
ا)من القرن الرابع عشر للهجرة حتی اآلن( ا وتاریخی  بین دّفَتیه تراجَم غنّیة من کبار الّشراء  في إیران أدبی 

أن یجمع الّتراَث الممزوج بین األدب الفارسّي في إیران، من اّلذین أنشدوا باللغة العربّیة، کما یحاول 
واألدب العربّي من القرن الّرابع عشر الهجرّي / العشرین المیالدي حّتی تاریخنا المعاصرر. الکتراب 
ا مرن الحرکرة  محاولة ضخمة في أربعة عشرر فصرال  یبحرث کاتبره فري تراریخ إیرران المعاصرر بردء 

ي األدب الفارسّي. ثّم یستطرد إلی الّشعر في عصرر القاجرار الّدستوریة في إیران وتأثیر هذه الحرکة ف
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ومیزات الّشعر العربّي حس  الموضوع في الفترة المذکورة. ومن الذین اهتّم الباحثران بسریرة حیاتره 
وأساتذته ومؤّلفاته وشعره وموضوعاته الشعریة وتأثیر الشعراء اآلخررین فري أشرعاره شراعُرنا األدیرُ  

 الِبیشاَوري.

أفکار األدی  البیشاوري السیاسیة في أشعاره باللغرة »، تناولت في رسالتها باسم (1398)یمي کر -4
أهّم األغراض والموضوعات اّلتي تطّرد إلیها األدی  البیشاوري في أشعاره السیاسّیة باللغرة « العربیة

سرتورّیة والحررب العربّیة ودرست مواقفه بالنسبة إلی الحوادث اّلتي وقعت في عصره، مثل الثورة الد
اإلجتماعّیة المسیطرة علری إیرران فري ذلرك  -العالمّیة األولی. وتّتضح لنا الباحثُة الظروف السیاسیة

  العصر وکیفّیة ظهور غرض شعري عربّي جدید أي الشعر السیاسي.

حس  دراساتنا، موضوع األدی  البیشاوري وأشعاره باللغةالعربّیة، الذي تم اختیارنرا علیره، موضروع 
یدرسونه بعب العلماء موجزة ویقتصرون علی أشعاره السیاسرّیة فلهرذا یمکرن القرول أن الموضروع 

 حاضر لم یتم التحقیق فیه بدقة، إذن یمکن اعتبار هذا البحث طریقة جدیدة في هذا المجال. 

 . حیاة البیشاوري2

َضرروي. ُولررد عررام أحمررد بررن شررهاب أو  (2/603: 1983)األمررین، د. 1253م./1837الرردین الرَّ
: 1997)عبررت النرائیني، د. 1265م./1849أو  (1/172: 2016)آغاُبُزرك الطهراني، د. 1257م./1841

في ِبیشاَور في الهند. عند ُبلوغه سّن الرشد دخَل المدرسَة االبتدائّیَة ولرم َیمرِب وقرِت طویرِل  (1/61
ا وبدأ بتعّلم العربّیة.   حّتی تعّلَم الفارسّیَة جّید 

اقتحام بریطانیا لشبه القاّرة الهندّیة لقد تعّرضرت القراّرة لعدیرد مرن النزاعرات والحرروب من بدایة »
القاسیة البشعة والذي کان أکبرهرا حررب مضریق خیبرر الرذي انفصرل فیهرا ِبیشراَور مرن األراضري 
 األفغانّیة. خالل مجزرَتین لقد اقتتل العدید، ففي المجزرة األولی قد قتل جیوش تیمورخان أکثر مرن
مائَتي شخ  من البریطانّیین، وفي الثانیة لقد قتلت القوی البریطانّیة نصف ساکني تلرك األراضري. 
وعلی حس  قول األدی ، في خالل هذه الصراعات، أو حسر  قولره الجهراد، لقرد ُقترل أبروه وبنرو 

 (.333: 1353)کامران، « أعمامه وأکثر أقاربه وأرحامه علی ید هؤالء الکّفار

د.، ذهرَ  إلری ُخراسران لدراسرة 1282م./1865الِبیشاَوري ِبیشاَوَر إلی کابول، وعاَم  غادر األدیُ  »
الُعلوم الدینّیة لدی أساتذة تلك المنطقرة. وسرافَر إلری طهرران وَحِظرَي بمکانرة َمرموقرة برین الِکبرار 

ة بیرت بالفارسریّ  4200للشراعر دیروان یشرتمل علری (. 62-1/61: 1997)عبرت النرائیني،  «واألعیان
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ا بالَعَربّیة جمَعه صدیُقه علي عبدالرسولي في حیاة الشاعر وعّلق علیه وقامت بنشره مطبعرة  370و بیت 
 ش. 1312م./1932المجلس في طهران عام 

نظَم علی الموزون المقّفی في األغراض المألوفة ِمن َمدیح ورثاء وغزل وشرکوی الزمران وحوادثره، »
ة الُعثمانّیة، وَدعا علی َمرن ضرّل وأضرّل، اّتسرَم شرعُره بالجزالرة کما نظَم في الدعاء فَدعا لنصر الدول

ومتانة الترکی ، فیه إفادات ِمن موروث الشعر العربي القدیم حیُث یظهُر في ُصَوِره وأخیلِته وأغراضه، 
ُره بالشریف الرضي واضح، نزعُتره اإلصرال ُطر الَقومّیة والمذهبّیة، وتأثُّ

ُ
حّیة یّتجه بأفکار نحَو تجاُوز األ

 (.3/636: 2008)ُمعَجم الباْبَطین، « واضحة، وتوّجُهه اإلسالمي ُیَؤّطُر جملَة أغراض شعره

بعد تعّرفنا علی حیاة البیشاوري ودیوانه نحاول اإلجابة عن أسئلة البحث، ونقّسم أشعار الشاعر علری 
 ة.المدح والرثاء والهجاء والشکوی والغزل والحکم: أساس أغراضها الشعرّیة، وهي

 . المدح3

البیشاوري قام بمدح ثالثة أشخاص فري قصرائده العربیرة، وهرم: أمیرالمرؤمنین علري علیره الّسرالم 
 مبراطورّیة العثمانّیة.واإل د(1334)المتوّفی ، شیخ الرئیس أبا الحسن میرزا د(40)المتوفی

 ق(٤٠)المتوفی . أمیرالمؤمنین علي علیه الّسالم ١-3

 إلميييييي م  لمسل  لا ييييييلات   ايييييييزاع   يييييي   م م يييييي     يييييي     الم()علييييييي     ييييييعليييييييب طيييييي        يييييي  
ييييييالم     ييييييي     يسييييييا  ، تعيييييي   طي ًيييييي ( ٤٤)مييييييي .  دييييييي ع ميييييي ع   عيايييييي م يف  إلميييييي م عليييييييب علييييييي     س

 هذه   ق ي   اب عي      يل:
 أم نررررروُر الهررررروت  َثررررروی ناسررررروتا

 

 

ا الهوتررررررا  ع   بشررررررِر َبرررررردا ُمَتررررررَدرِّ
 (١٨٨: ١٣١٢)عع   رسويل،  

 القصیدة قصیدة غدیرّیة حیث ُیشیر فیها الشاعر إلی وقعة غدیر ُخّم المشهورة: ُتَعّد 
 یرررررروَم الغرررررردیِر َفُحّمَلررررررت تاُبوتررررررا

 
 َغرررررَدَرت بَعهرررررِد َسرررررکینة  ِمرررررن رّبهرررررا 

 (189: )م.ن. 

 ق(١٨3٤)المتوفی . شیخ الرئیس أبا الحسن میرزا 3-2

د.، أي  1264شاه القاجاري. ُولرد عرام  عليالسلطنة ِمن أحفاد َفتْح الرئیس بن ُحسامأبوالحسن شیخ
ا مع جلوس ناصرالدین شاه علی أریکة الحکم، في تبریرز، وتروّفي فري طهرران عرام  د. 1834متازمن 
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عاش في إیران والعراد، وَطّوَف بعدد من البالد اإلسالمّیة والهند. تلّقی اآلداَب والُعلوم اإلسالمّیة في 
ا إلری األسررة القاجارّیرة َمسَقط رأسه، ثّم رحَل إلی العر اد لمواصلة دراسِته الدینّیة. کان الشیخ منتسب 

را للحکومرة القاجارّیرة المسرتبّدة ومرع بردء الثرورة  وکان من أمرائها، إاّل أّنه ظرّل فري حیاتره معارض 
 الدستورّیة وقف إلی جان  ُدعاة هذه الثورة.

ا( 24)للبیشاوري قصیدة نونّیة  زا قاجار المعروف بحیرت الرئیس. تبدأ هذه في مدح أبوالحسن میر بیت 
 القصیدة بالبیت التالي:

 َیشررررررکو إلیررررررَك َجررررررَوي الَحررررررَزْن 
 

 هرررررررل أنرررررررَت ُمسرررررررِمِع ِلَمرررررررن 
 (۱۹۹: 1312)عبدالرسولي،  

األدی  البیشاوري في هذه القصیدة یمدح شیخ الرئیس علی شرفه الردیني وآرائره المنصرفة بالنسربة 
شیخ مع أّنه کان من هواة الثورة لکّنه لم یکن لیقبل الثورة الدسرتورّیة مرن إلی الثورة الدستورّیة ألّن ال

دون وضع شرو  وکان یقبل النقد الموّجه إلی الثورة. ثرم یتحردث حرول حّبره بالنسربة إلری الشریخ 
 ویقول:

ررررررررررري وإّنررررررررررري ُمررررررررررررَتَهْن   أنَّ
 

 َینَسررررررررری الفرررررررررؤاُد ِوداَدُکرررررررررم 
 

 
 إّنررررررري ُأِحررررررر ُّ أبرررررررا الحَسرررررررْن 

 

 ّمرررررررررررررررد  کررررررررررررررراّل وَربِّ مح 
 للشرررررررریِخ ُلررررررررّزا فرررررررري َقررررررررَرْن  

 

 

 وکررررررررررأّن قلبرررررررررري والهررررررررررَوی 
 (۱۹۹: )م.ن. 

ّیة العثمانّیةر. اإلمب3-3  اطور

کانت اإلمبراطوریة العثمانیة، المعروفة باسم روما، إمبراطوریة أسسها العثمراني األول فري سروغوت 
د أروبرا وغررب في أواخر القرن الثالث عشر. کانت لقرون تسیطر علی أجزاء کبیرة مرن جنروب شرر

 آسیا وشمال إفریقیا.

را؛  29للبیشاوري قصیدة نونّیة بعنوان  في الدعاء للدولة العثمانّیة في الحرب الکبری  وتتکّون من  بیت 
 هذه القصیدة تبدأ بهذین البیتین: 

ُهُم ِرجررررررررال  وُرکبانررررررررا  َوْلُیظِفررررررررَرنَّ
 

ا آَل ُعثمانررررا   َفْلَینُصررررِر الررررربُّ نصررررر 
 کبرررررراِد أحزانرررررراُیَجّلیرررررراِن عررررررِن األ 

 

 َوْلُیحِسررِن اْلِهنررَأ ِمررن َفررتح  وِمررن َظَفررر   
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 (189: 1312)عبدالرسولي، 

إّن األدی  البیشاوري في قصیدته یتحّدث عن الحرب العالمّیة األولی وتأثیراتها؛ کما هو واضح مرن 
ا إل زالرة الهرّم عرن العنوان، دعا لجمیع المقاتلین العثمانّیین بالنصرر وَعرّد نصررهم وفتوحراتهم سربب 

القلوب. ویمکن القول إّن األدی  البیشاوري فري هرذه القصریدة قصرد إظهرار تأییرده لإلمبراطوریرة 
ا في إزالة الهّم عن قلوبهم.  العثمانیة ومعارضته الدولة البریطانّیة بحیث َعّد نصرة الدولة العثمانیة سبب 

جمیع الشعوب اإلسالمّیة ودعوتره لهرم إلری  بعد قراءة هذه القصیدة یّتضح لنا قلُقه الکبیر إزاء مصیر
الوحدة واألخّوة ومساعدة بعضهم البعب؛ في هذه القصیدة لم یخرت  کالمره وخطابره لمخاطر  

 خاص أو بلد معین، وقال: 

ررررررا وأفغانررررررا ا وأتراک  ررررررا وِهنررررررد   ُعْرب 
 

 

 ُقوُمرررروا بنرررري ُعصرررربِة اإلسررررالِم قاطبررررة   
 أن الَتُزولررررروا مرررررَدی األّیررررراِم إخوانرررررا 

 

َتررررررهألرررررری  رررررري رُسرررررروُل اهلل ُأمَّ  َس وصَّ
 أن َأصررررِبُحوا ِلِحَمرررري اإلسررررالِم َأعوانررررا 

 

 َیررررردُعوُکُم اهلُل والنررررروُر البشررررریُر إلررررری 
ا وُشرررررّبانا  تُکُم ِشررررریب  رررررت َفَضرررررمَّ  َعمَّ

 

ا  َلرررررت أحرررررد   َفرررررِتلُکُم َدعرررررَوِة مرررررا َخلَّ
ِشرررررُکم َمثَنررررری وُوحررررردانا   إلررررری ُمَجیَّ

 

 ُقوُمرررررروا اْسررررررَتِجیُبوا صررررررریَخ الحررررررّق  
 وانَتِدُبوا   

 (۱۹۰-۱۸۹)م.ن: 

یدعو الشاعر األّمة اإلسرالمّیة وخاّصرة  األفاغنرة واألترراك والهنرود والعررب إلری توحیرد صرفوفهم 
ّکد األدیر  فري قصریدته هرذه علری وجروب »: والصمود أمام الغاصبین وظلمهم. حیث قال کزکوه أ

زاهد  مثل األدیر  البیشراوري بهرذه  اهتمام عالم   (.78: 1391)قصابي کزکوه، «الوحدة بین المسلمین
ا، شاهِد علری التصرّوف اإلسرالمي الخرال ، التصرّوف  القضایا، والذي لم یهتّم بزخارف الدنیا یوم 

 الذي في حین الزهد عن األمور الدنیوّیة یسعی لتحقیق حقود اإلنسان ومحاربة الظلم واالضطهاد.

 . الرثاء٤

)المتروفی ي أشعاره العربّیة، وهو: الشیخ فضل اهلل النوري األدی  البیشاوري قام برثاء شخ  واحد ف
 شهید الثورة الدستورّیة. د(1327
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 ق(١32٧)المتوّفی . الشیخ فضل اهلل النوري ١-٤

د. بعد إکمال تعلیمه االبتدائي، ذه  إلی النجف األشرف إلکمال دراساته وفي سرنة 1259ُوِلَد عام 
، الرجرل (۱۳۱۲)المتروّفی المیذ األوائل للمیرزا الشریرازي د هاجر إلی سامّراء وأصبح أحد الت1292

العظیم وبطل النضال ضد االستعمار في إنجلترا. کان الشیخ النوري من ُرّواد المرذهبّیین فري نهضرة 
الثورة الدستورّیة. فهو لم یرَض بالثورة الدستورّیة في مبدئها األجنبي وکان یقصد منها الصورة القومّیة 

ا في هذا المجال.واإلسالمّیة ل  لثورة وهو في النهایة لم ینْل توفیق 

ا(  23)لألدی  البیشاوري قصیدة المّیة  في رثاء الشیخ فضل اهلل النوري التي ُتَعرّد ضرمن المراثري بیت 
 السیاسّیة في هذا العصر.

ن لم نجد معلومات حول العالقة الموجودة بین األدی  الِبیشراَوري والشریخ فضرل اهلل النروري، لکر
کانت له عالقة وّدیة مع المیرزا محّمد علي خان قوام الدولة التفرشي الذي کران »األدی  الِبیشاَوري 

 «من رجال السیاسة المستقّلین الذین شارکوا ونصروا الشیخ فضل اهلل في حوادث الثرورة الدسرتورّیة
 (.۵۰: ۱۳۷۳)أبوالحسني، 

 والقصیدة تبدأ بالمطلع التالي:

 َثررررراَك َهُمرررروال َجرررروِد َیِفرررریُب علرررری
 

 الزاَل ِمررررن فضررررل اإللررررِه َوُجرررروِده 
 (۱۹۰: 1312)عبدالرسولي،  

األدی  ُیعلن دعمه من الثورة الدستورّیة شر  کونها إسالمّیة ودینّیة، ومؤّسس هذا النوع من الثورة أي 
مرن الشیخ فضل اهلل النوري من خالل إنشاده لقصیدة في رثاء الشیخ النوري. وهو یطلر  الغفرران ل

ا للثورة الدستورّیة.  وفي موضع آخر یقول: کان معارض 

 َیعتررررراُد لحرررررَدَك ُبکررررررة  وأصررررریال
 

ي عظاَمررررَك وابررررِل ِمررررن َسرررریِبه   َروَّ
 

 
 کاآلیررررررة الیرررررروَحي بهررررررا تنررررررزیال

 

 

 فررررررالّروُح راد  والِعظرررررراُم تنّزَلررررررْت  
 

 

 

 

 ( ۱۹۱-۱۹۰: )م.ن.

 ساوي دفُنه نزول اآلیات القرآنّیة.فهو قد ساَوی بین جسم الشیخ وآیات القرآن الکریم حیث یُ 

 . الهجاء5

أنشد األدی  البیشاوري قصائد في الهجاء؛ والمهجّوون في هذه القصائد هم: أحمد شراه القاجراري 
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 د(1329)المتروفی ، صحیفة صور إسرافیل، اآلخوند ماّل محّمد کاظم الخراسراني د(1348)المتوفی 
 ي نفسه.وشخ  مجهول نحتمل کوَنه اآلخوند الخراسان

 ق(١3٤٨)المتوّفی . أحمد شاه القاجاري ١-5

د. فري زمرن والیرة 1314م./1897أحمد شاه سابع ملوك السلطنة القاجارّیة وآخرهم، ُولد فري عرام 
عهد والده في تبریز، وقضی طفولته في تلك المدینة. بما أّن أحمد شاه لم یکن یتجاوز الثالثرة عشررة 

ختار المجلس األعلی أن یتروّلی عضردالملك کبیرُر آل القاجرار من عمره زمن وصوله إلی السلطة، ا
الُحکَم بالنیابة حّتی وصول السلطان سّن البلوغ. وبعد خمس سنوات ترّبع أحمد میررزا علری أریکرِة 
الحکم في طهران. في أواخر حکومة أحمد شاه، ُأقیمت ثورات متعرّددة فري مختلرف منراطق إیرران 

 درة والسلطة من یده وُفّوض الحکم إلی رضاخان.وبعد الثورة الثالثة خرجت الق

األدی  البیشاوري یخاط  في قصیدة مذکور سلطان القاجار مرّرَتین. فهرو یطلر  منره فري الوهلرة 
 األولی أن ال یغفل عن ُدعاة الثورة الدستورّیة ألّنه َیراهم من الَفَجرة الُعصاة:

ررررْل جُنرررروَد الفرررراجریَن وَخررررّیِس   وَذلِّ
 

 لطاُن الَتلرررَه عررررنُهُم فیرررا أّیهرررا السرررر 
 (۱۹۳: 1312)عبدالرسولي،  

 وفي المّرة الثانیة، کأّنه َیئس منه فیدعوه ب َمِلِك الُفّساد :

 إلرری النرراِر فررانطْق فرري السررعیِر أِو اخررَرِس 
 

 فیرررا َمِلرررَك الُفّسررراِد سررراَقَك مالرررِك  
 (۱۹۳: )م.ن. 

 رة، ویقول:والشاعر بعد هذه األبیات، ُیعّرف السلطاَن اّلذي قصَده مباش

 فرررَررَت وکررراَن الَفررررُّ منرررَك ِبَمررررَمِس 
 

ُه غیررررُر هاشررررم    ررررا جرررردُّ  ویررررا َعَلوی 
 (۱۹۳: )م.ن. 

ا بأحمد میرزا. میرزا أو آمیررزا هرو مخّفرف  أحمد شاه، آخر الملوك من األسرة القاجارّیة، کان معروف 
ملرة المعراني المتعرّددة میرزاده ومیرزاده وأمیرزاده، وقد سقطت عنه األلف لکثرة االستعمال. مرن ج

ُیطَلُق علی الشخ  اّلذي تکوُن أّمه علوّیة. وکلمة علوّیة في البیت المذکور یشریر إلری : لکلمة میرزا
هذا اللق  للسلطان. وبما أّن آخر ملوك القاجار کان أحمد میرزا، فإذن البرّد أّن السرلطان اّلرذي ترّم 

 خطاُبه في هذه القصیدة هو  أحمدشاه .
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 ة صور إسرافیل. صحیف5-2

إحدی أهّم الصحف المؤّثرة في العصر القاجاري وعصر الثورة الدستورّیة هي صحیفة ُصور إسرافیل 
األسبوعّیة. هذه الصحیفة تأّسست وانتشرت علی ید المیررزا جهانگیرخران الشریرازي ویکتر  فیهرا 

ة مّرات بسب  إهانتهرا وقد تّم توقیف الصحیفة لعّد »علي أکبر خان القزویني المعروف ب  ِدهُخدا . 
إلی المقّدسات والطقوس والشخصّیات الدینّیة والُحّکام، وتّم صدور حکم تکفیر ُکّتابهرا وارتردادهم 

 (.4۳9-4۳8: ۱۳۸۳زاده، )ملك «من ِقبل المرحوم الطباطبائي

ا في القصیدة السابقة في شأن هذه الصحیفة ومسؤولیها، وهي کالتّ   الي:یقول األدی  البیشاوري أبیات 

 کفررری قررربُب عزرائیرررَل أشرررراَر أنُفرررِس 
 

 و مرررن ُصررروِر إسرررراِفیَل شررررَّ َمَجّلرررة   
 

 
ِس   ُتَسرررّمی بررره فررري قعرررر شرررّر ُمَعررررَّ

 

رررا   ورکضرررُة ُروِح الُقررردِس ألَقرررت ُمنافق 
 (193: 1312)عبدالرسولي،  

اد ولرن یری األدی  البیشاوري أّن صحیفة ُصور إسرافیل أسوأ صحیفة والقائمین علیها هم أهرل النفر
 تکون عاقبتهم سوی قعر جهّنم.

 ق(١32٩)المتوفی . اآلخوند مال محّمد کاظم الخراساني 5-3

ا فري النجرف األشررف مرن أهرّم ُزعمراء الثرورة الدسرتورّیة  ُیَعّد اآلخوند الخراساني الذي کان ساکن 
والشریخ عبرداهلل  اإلیرانّیة. وکان ُیعرف هو ومجتهدان اثنان من ُمعاصریه أي المیرزا حسرین الطهرانري

المازندراني باآلیات الثالث، فکان یری اآلخوند وأنصراُره أّن نظراَم الثرورة الدسرتورّیة أداة لمکافحرة 
 الظلم والمشارکَة في الثورة الدستورّیة واج  علی جمیع المسلمین.

ا( 66)أنشد البیشاوري قصیدة المّیة  الدعاء علری واّلذي تّم تسجیلها في الدیوان ضمن عنوان  في  بیت 
 من ضّل وأضّل . مطلع القصیدة کالّتالي:

 ُسرررقَت بالررردیِن إلررری الررردیِن الَخَلرررْل 
 

 

 یرررا عررردوَّ الررردیِن مرررا تلرررَك الِحَیرررْل  
 (۱۹۵: 1312)عبدالرسولي،  

 کّل القصیدة هي في الحقیقة هجاء لفقیه واحد، ألّنه ذکر الشاعر في البیت الثامن:

ررررري ُمخَتَبرررررْل  ا ِبَکفَّ  منرررررَك َصمصرررررام 
 

 واّدَعیرررررَت الفقرررررَه والفقرررررُه َغررررردا 
 (۱۹۵: )م.ن. 
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را( 42)ولم ُیَصّرح باسم الشاعر في القصیدة. کذلك للبیشاوري قصیدة نونّیة  . َیلعرن الشراعر فري بیت 
ا من خراسان. فهو یقول من البیت األّول للقصیدة:   هذه القصیدة وبشّدة فقیه 

 وِمررررن َعررررِديج ِلِعْلرررر   ِمررررن ُخراسرررراِن 
 

 ِف اللعرررَن ِمرررن َتررریم  وعررردناِن َفْلَتْصررررِ  
 

 
 (۱۹۷: )م.ن.

 ویقول بعد ذلك في البیت الرابع:

ا فررري َطمرررِس ُفرقررراِن   قرررد َجررردَّ ُمجتهرررد 
 

 قرررد قیرررَل مجتهرررِد هرررذا فقلرررُت نعرررم 
 (۱۹۷: )م.ن. 

هذه القصیدة في هجاء ولعن اآلخوند المراّل محّمرد کراظم الخراسراني کمرا أذعرن برذلك شرفیعي 
وبمرا أّن  (۳۲۳: ۱۳۹۰)شرفیعي کردکني، الدیني اّلذي أفتی بالثورة الدستورّیة. َکدَکني، ذلك المرِجع 

هذه القصیدة ُأدرجت بعد القصیدة الماضیة مباشرة، فأتی عنوان القصیدة في الدیوان  ولره فري هرذا 
را أّن الشرخ  الملعرون والمهجرّو فري القصریدة السرینّیة هرو اآلخونرد  المعنی ، من المحتمل أیض 

 الخراساني.

األدی  یتابع مسیرته في معارضة الثورة الدستورّیة وأنصرارها بحیرث یکّفرر أنصرارها ویعتبررهم مرن 
را َعرّده ضرمن هرذا التکفیرر،  الزنادقة واآلخوند الخراساني اّلذي أصدر فتوی الثرورة الدسرتورّیة أیض 

ا ال یمکن مقارنتره برذنوب الشریطان فرذنوب ال ا عظیم  شریاطین أخرّف فاألدی  اعتبر نصرة الثورة ذنب 
األدی  خالف الثرورة الدسرتورّیة »وأبسط من ذنوب هوالء. فقد قال شفیعي کدکني في هذا الصدد: 

را أعظرم مرن الخیانرة إلری  في إیران، ألّنه کان یراها تمیل إلی مصالح اإلنجلیز فهو لم یکرن یرری ذنب 
 (.۳۲۲: ۱۳۹۰)شفیعي کدکني،  «الوطن والوقوف إلی جان  األجان 

 دیرررراِن وِمررررن خیررررِر الِمَلررررْل خیررررِر ااَل 
 

 مررررا نقمررررَت أّیهررررا الزنرررردیُق ِمررررن 
َوْل  

ُ
 سرررررررررررامريِّ والشررررررررررریاطیِن األ

 

ررواُد یرروَم الحشررِر بررالس   لررو أَترری السَّ
 َلرررررَرَجحَتُهم وشرررررالوا فررررري الِثَقرررررْل  

 

ررررررا بهررررررم   ثررررررّم عاَدْلنرررررراَك میزان 
 (۱۹۵: 1312)عبدالرسولي،  

واج حانات الُسْکر ویراهرا مرن ترداعیات ونترائ  یشیر الشاعر في هذه القصیدة إلی کثرة المجون ور
 الثورة الدستورّیة.
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 . شخص مجهول٤-5

ا( 32)أنشد البیشاوري قصیدة سینّیة  سّجلت بهذا العنوان:  في الردعاء علری أهرل الفسراد . تبردأ  بیت 
 القصیدة بالمطلع التالي:

 وتسررررررعُة آالف  علرررررری أهررررررل .....
 

 علررری ..... ِمرررن رّبنرررا ألرررُف لعنرررة   
 

 
 (۱۹۳: 1312)عبدالرسولي، 

قد حذف مصّحح الدیوان کلمَتین من البیت األّول. لرّبما الکلمتران المحرذوفتان کانترا ُتقرّدماِن لنرا 
معلومات  حول الشخ  أو األشخاص اّلذین ترّم هجرااهم فري هرذه القصریدة. یقرول الشراعر فري 

 األبیات التالّیة:

 ِمرررن أبنررراء ُصرررلِ  المرررزدِك المرررتمّجِس 
 

رررا َعَنیرررُت   رررا وذلرررك َمجَمع   ِبرررذا جمع 
 وآَخرررررُر َیهررررروي آَل ُلوقرررررا وُفطرررررُرِس  

 

 

 فمررررنهم َغررررِوير شررررایِع رأَي بابررررك   
 وأحررررزاُب شرررریطان  رجرررریم  ُمَوسررررِوِس  

 

 وکّلُهرررررررُم أعرررررررداُء آِل محّمرررررررد   
 لسررررراِن لررررردّجال  بقرررررول  ُمَخررررربِلِس  

 

 وکرررّل خطیررر   مرررنُهُم فررروَد ِمنَبرررر   
 (۱۹۳: )م.ن. 

کالمزدك اّلذي هو مصلح اجتماعّي في العصر الساسراني أو بابرك ُخّرمردین ِذکُر الشاعر ألشخاص 
ا في إعرادة السرلطة الملکّیرة فري  اّلذي حارَب اإلسالم وبشّدة في العصر العّباسي وکان یسعی جاهد 
إیران إلی جان  إشارة الشاعر إلی النصاری وتشبیه بعب الخطباء بالدّجال في هذه األبیات ُتظهر لنا 

دی  َیری من ُدعاة المذه  والوطنّیین من الثورة الدستورّیة أعداء  لإلسرالم وأهرل بیرت النبرّي أّن األ
 علیهم السالم.

 . الشكوى6

ا(40)أنشد البیشاوري قصیدة حائیة  واّلذي تّم تسرجیلها فري الردیوان ضرمن عنروان  فري الّتغرّزل  بیت 
 مطلع القصیدة کالّتالي:. والّشکایة عن الّزمان وحوادثه 

 َرَشرررررِأ یکّلرررررُم والکرررررالُم َفِصررررریُح 
 

 

 قد ِصرحُت ِمرن عجر   رأیرُت َفصریُحوا 
 (191: 1312)عبدالرسولي،  
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تحدث البیشاوري في هذه القصیدة عن فجوة طبقیة موجودة في مجتمعه حیث یکون بعرب النراس 
 :في رخاء وبعضهم في فقر

 ِلرررررَم منرررررَك هرررررذا َیعَتِریرررررِه ُرُزوُح 
 

 یِن بررراِدِن ِلرررَم ذاَك ِمرررن ِنَعرررم  َسرررِم  
رررررِه وَفِسررررریُح    ِلرررررَم َعررررریُش ذاَك ُمَرفَّ

 

 ِلرررَم َعررریُش هرررذا َأنَکرررِد ِمرررن شرررقَوة 
 ِلررررَم ذا علرررری وجرررره الثررررری َمبُطرررروُح  

 

 ِلررَم ذاَك فرري صرردر الُمحاِضررِر َیّتکرري 
 

 
 (192: )م.ن.

ّنمرا لم یهتّم األدی  البیشاوري بالوضع الداخلي إلیران أو الواقع السیاسي للعالم اإلسالمي فحس  إ
اهتم بحالة الشرد کّله. تحّدث األدی  عن واقع الشرد المتأّزم وأشار إلری دور الغررب فیره وأوصری 

 الشرقّیین لیجدوا ألنفسهم سبل النجاة.
 فرررررإذا هرررررو الَمجرررررُروُد والَمجُلررررروُح 

 
 ورأیرررُت کرررلَّ الشررررِد نظررررَة حررراِذد   

 فرررررالروُض یومئرررررذ  َمهاِمرررررُه ِفررررریُح  
 

 ریاِضررها طرراَرت ِجررراُد الَغرررِب َبرریَن  
 

 
 وکأّنرررررررره برررررررراآلِهِلیَن َطررررررررُروُح 

 

ِب    فکأّنررررررره للنررررررراِزِحیَن ُمَقررررررررَّ
 َمررررن َیررررّدعي الَمنجرررراَة َوْهررررَو َسررررُبوُح  

 

رررا   قرررد هررراَج ُطوفررراُن الحررروادِث ُمغِرق 
 ُنصرررررحی سرررررفینُتُکم وإّنررررري ُنررررروُح  

 

 قرررد فررراَر تّنررروُر الثرررأي فاسرررَتیِقُظوا 
 قرررد قلرررُت مرررا قرررد قرررال قبرررُل َسرررِطیُح  

 

رررل  قرررد بررراَد أو    سرررَیِبیُد ُملرررُك تَمحُّ
 َفْلَتأِتَیّنررررررَك عررررررن قلیررررررل  ِریررررررُح  

 

ت ُوُجرروُه َمهرراِرب     یررا عرراُد قررد ُسرردَّ
 وعلیرررررررَك بررررررراُب ُوُروِدِه مفُتررررررروُح  

 

َدي   َأصررِبْح ثمرروُد فقررد َدنررا ُصرربُح الرررَّ
 ِمررررن قبررررِل توضرررریح  لرررره تلِمرررریُح  

 

د   
 فالررردهُر حررریَن َیُقررروُل قررروَل ُمَهررردِّ

 (۱۹۳-۱۹۲: )م.ن. 

لشاعر في تلك األبیات یتحّدث عن آثار الحرب الشنیعة في تلرك الفتررة وخاّصرة آثرار الحررب إّن ا
ا للبشریة في تلك الظروف.  العالمّیة وَیعتبر نهَجه ونفسه ناجی 

للبیشاوري قطعة في هذا الغررض ولکرن دون أي عنروان؛ فیهرا کران یرری الردهر سرببا للشریخوخة 
 اإلنسان:
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 رِ وُصررررردُغ الهررررراِم مّنررررري کالنهرررررا
 

 َغرررردا جسررررمي کُمظِلَمررررِة اللیرررراِل  
 وأّیررررررامي علرررررري طرررررروِل الرررررردوارِ  

 

 فهرررذا مرررا اسرررتفدُت ِمرررَن اللیرررالي 
 (201: 1312)عبدالرسولي، 

 . الغزل٧

ا( سّجلت بهذا العنوان  في التغّزل والّتشبی   ویبردأها بهرذا السرؤال 17للبیشاوري قصیدة عینّیة ) بیت 
الولهان بألمه؟ وهناك مشکلة وهي أّن هذه المحبوبرة تبغضره  وهو: إلی من یرید أن یبوح هذا العاشق

ا کّل صنیعها وأّنه ال یستطیع أن ینساها: ا والشاعر یحّبها ویحّ  أیض   دائم 

 فإلیرررررَك منرررررَك المشرررررتکي والَمفرررررَزعُ 
 

ُم فررري الهررروی یتفّجرررُع    ِلَمرررِن المتررریَّ
هررررا وُأحرررر ُّ مررررا هرررري َتصررررَنُع    وُأحبُّ

 

 ّلتررريبیضررراَء ُتبِغُضرررني وَتقلررري َخ  
 (194: 1312)عبدالرسولي،  

ا ولکن لیست لها عنوان؛ یقول:  أنشد البیشاوري ثالث مقطوعات في هذا الغرض أیض 

 وضررررراَد سررررربیُل إسرررررعاف  وُنجرررررح  
 

 

 إِذ اشررررتدَّ الهررررَوی لرررریال  بقلبرررري 
 فقالررررت لرررري ُأِمیُتررررَك قبررررَل ُصرررربح   

 

 فقلررررُت ُأِمیُطهررررا بررررُدعاِء ُصرررربح   
 (201: )م.ن. 

 والمقطوعة األخری کما یلي: . ال یستطیع أن ینجو عن الهویبرأیه اإلنسان 

 َسررررواَم الطرررررِف منرررره عررررن الِمررررالِح 
 

ب   وَمررررن َیبررررِغ السررررالمَة َفْلررررُیَغمِّ
 ُیرررِرْد ِمرررن مررراِء وجِهرررَك ُذوالِفضررراِح  

 

 
 

 

 وَدْع لررررو راَقررررَك الحسررررناُء َوصررررال   
مررررراِح    إذا مرررررا الحررررررُب َیْطَعرررررُن بالرِّ

 

 
 

ررررررْف کررررررالَخواِلِف    أو َتَقررررررّدمْ َتَخلَّ
 

 
 َیِکرررررررُّ وال َیِفرررررررُّ عررررررِن الِجررررررراِح 

 

 َفُکرررن فررري الُحررر ِّ ذا قلررر   صرررُبور   
 (202: )م.ن. 

ا وال یخاف من أّي شيء في طریق الحرّ  و الهروی.  الشاعر یعتقد بأّن اإلنسان البّد أن یکون متجّلد 

 لظواهر في حّبه:وفي المقطوعة األخیرة یری الشاعر أّن حّبه حّ  حقیقي وأّنه ال یهتّم با

 َمکُحولررررُة الَعرررریِن أو ِمسررررکّیُة الخرررراِل 
 

رری غررامِب لررَك ال   صرربا بنفسررَي معن 
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 (202: )م.ن.

 . الحكمة٨

ا(50)للبیشاوري قصیدة یائیة  سّجلت في الدیوان بهرذا العنروان  مرن لطرائف أفکراره ولقرد أبردع  بیت 
 وأجاد ، ویبدأها بهذا البیت:

 اقرررررّي فاصرررررِبْح َنرررررداماَك بالرْطرررررِل العر
 

 تهّلرررَل الُمرررزُن عرررن َنررروء  ِسرررماکّي  
 (۲۰۰: 1312)عبدالرسولي، 

ا لهالکة وذاللة اإلنسان ولرو  الشاعر یعتقد بأّن حیاة االنسان تتأثر بالدهر والدهر یستطیع أن یکون سبب 
ا ویتحدث عن فجوة طبقیة موجودة في زمنه:    یکون شخ  قوی 

وادّي 
َ
 إذا َجررررَری النرررراُس فرررري تلررررَك األ

 

 

ررررا وأّخررررَرُهمو   الرررردهُر َقررررّدَم أقوام 
ا ِبَحرررررولّي    َفرررررَرّدُه الررررردهُر َمسرررررُبوق 

 

 فُرّبمررررا قرررراِرِح َجّلرررری ومررررا ُسررررِبقا 
 (201: )م.ن. 

 والشاعر یری کل الشيء في ید اهلل: 

 قلبررررري ِبخررررراش  وال أمرررررِر ِبَمخشرررررّي 
 

 الُحکرررُم هلِل فررري کرررّل األمررروِر فرررال 
 (201: )م.ن. 

 . النتائج ٩

 زة حول أشعار األدی  البیشاوري توّصلنا إلی النتائ  التالیة:وبعد دراسة موَج 

 المدح والرثاء والهجاء والشکوی والغزل.: أهّم األغراض الشعرّیة ألشعار األدی  البیشاوري هي

اهتّم الشاعر في أشعاره العربّیة بقضایا عصره، مثل: الحرب العالمّیة األولری والثرورة الدسرتورّیة فري 
 إیران.

اعر في أشعاره العربّیة اإلمام علّي علیه السالم وشیخ الرئیس أباالحسن میرزا ألّنه کران مرن مدح الش
هواة الثورة الدستورّیة لکّنه لم یکن لیقبلها من دون وضع شرو  وکان یقبل النقد الموّجه إلی الثرورة. 

 کما أّنه مدح في قصیدة مستقّلة اإلمبراطورّیة العثمانّیة.

 وري الشیخ فضل اهلل النوري الشهید أّیام الثورة الدستورّیة في طهران.رثی األدی  البیشا
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أحمرد شراه القاجراري وصرحیفة صرور : هجا الشاعر الذین کان لهم دور في الثورة الدستورّیة، وهم
 إسرافیل واآلخوند ماّل محّمد کاظم الخراساني. 
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(، دیروان قصرائد و غزلیرات فارسری و عربری أدیر  پیشراوری، 1312عبد الرسولي، علري، ) .7
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Abstract 
The subject of Arabic poetry in Iran in recent centuries is one of the issues 

that has not been attention. And, some aspects of this issue are still unknown 

to researchers. Because of the lack of knowledge in the field of Arabic poetry, 

in this era most scholars believe that this era is devoid of Arabic poetry. 

Therefore, to achieve to more accurate results, should be examined the 

Arabic works of literature of this era. Aladib Albishavari is one of the most 

prominent Iranian literatures of the middle Pahlavi testament. He was a 

miracle that Iranian culture had seen in the last century and no poet in the 

present age can excel over it. Furthermore, he has dealt with political poetry 

more than other poets. For this reason, his Arabic Poems open the door for us 

such as understand new features of contemporary Iranian poetry and how the 

poet thought about the conditions of Iran at that time, especially during 

World War firs and the Constitutional Revolution. In the present research, we 

briefly introduce the biography and the poet’s court, his Arabic poems, as 

well as these of the mentioned and the requiemed. We try to identify the main 

themes of these poems as far as possible. We use two historical and subject 

matter to achieve these results. We can summarize the results in two topics: 

the effects of the Aladib of the events of his days. The result is his attention 

to political issues in his poems. We rarely see the subject in poems of poets in 

the past centuries in Iran. And, this type of poem indicates Aladib 

Albishavari lack of negligence the events around him. 
KeyWords: Iran, Qajar, Arabic poetry, Aladib Albishavari, Constitutional 

Revolution, WWI. 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 الُمحَتلتجاه  حافظ إبراهیمالموقف لدى ازدواجیة 
 1يدهكرد يصادق فتح

 يفارابمجمع ال جامعة طهران،ب أستاذ مشارك
 2ياحفیصل سی

 يفارابال مجمع جامعة طهران،ب طال  دکتوراه

 الملخص
وأجمل وشاح في دیوانره « الشع شاعر »أو« شاعر النیل»إبراهیم یعرف ب بما أنَّ حاف  

مصر إلری دهرإلیز أهرام وهذا الوطن یمتد من  هالقصائد الوطنیة التي غناها بغیثارته لشعب
کمله،لالعا صرر مضرطربة سیاسریا  واجتماعیرا  لکن الرجل عراش فري فتررة کانرت م م بأ

کانت التیارات الفکریة التي تقود العقل المصري والعربي متضاربة بما تحمل وواقتصادیا  
الفکریرة أثررت علری  االزدواجیرة مرن حالرةولوجیات، فتبلرورت ییردأأفکار و في طیاتها

یطاني الذي في مواجهة المحَتل البر خاصة، قاطبةوالعقل العربي  ذاتیا  الشخصیة العربیة 
 ،«فرّرْد تُسرْد »مبراطوریتره المبنیرة علریإکان یطعم هذه العقلیة بعینات مبرمجة لتشریید 

إزاء  حراف وموقرف  شعربصمة علی جبین  االزدواجیة الشاعر هو ابن البیئة فترکت هذهو
ممرا  ۱۸۸۲المحتل البریطاني الذي احتّل أرض الکنانة بعد ثورة أحمد عرابي باشرا عرام 

ألبس رداء ابناء التامیز أّي لَع  بابناء النیل، فحاف  قد ترأثر بهرذه األجرواء فر لعبت أیادي
جرورج  حفیردهاإدوارد السابع و ابنها ووریثهالملکة فیکتوریا واالحتالل کأ كح لملوالمد

أخرری أنرزع هرذا اللبراس  وترارة   البریطاني ترارة   شعبهااللورد کرومر و عمیلهاالخامس و
النقاد في  ، وذه بین حیرة ودهشة ي ونقادهمما جعل دارس هجو،الولبسهم لباس الذم أو

لهرذه االزدواجیرة  حراف حاقد  ومسرتهزء ب ضارب اآلخرومن ناقد  مبرر  داعم  معسکرین 
التي لم تکن علی أسس أخالقیة أو إسالمیة أو مصریة أو قومیرة، وإنمرا کانرت تسرتعمل 

 -بمنه  وصفيتقوم هذه الدرسة  ،لمصلحة حاف  نفسه، لبواعث سببت هذه االزدواجیة
تحلیلي یسلط األضواء علری المواقرف المزدوجرة لردی حراف  إبرراهیم تجراه المحترل 

لتبیرین وایضراح البواعرث التري سراقت حراف  إبررهیم  كالبریطاني التي احتل مصر آنذا
  باالتیان بهذه االزدواجیه إزاء المحتل وأثرها في حیاته األدبیة.

 .المحَتل، نجلیزاإل، لورد کرومر ،االزدواجیة، إبراهیم  حاف :مفردات الرئیسةال
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 مقدمة
خالف الفرد، یقال زوج أو فرد یوقعون الزوجین علری الجنسرین المختلفرین »لغویا  االزدواجیة تعني
هرو مرزدوج ، تواجرد  صرفة أو حالرة مرا» أو(. مرادة زوج م،۱۹۹۸ ابن منظور،«)بیبألاألسود و انحو 

شتراك سلطتین فیه بشر  غیر شرعي وهري مرن ا زدواجیة في الحکم:ا،ک عنصرین من طبیعة مختلفة
ألحیراء: النبرات التري یحمرل االِمزدَوج:فري علرم »أو (. مرادة زوج م،۲۰۰۰ معلوف،)«عیوب الحکم

کمرا نالحر  .مادة زوج( م،۱۹۸۹ أنیس،«)مختلفي الصفات أومختلف موسم النض  نوعین من الثمار
ذا اجتمعت في شخ  مرا، تکرون مرن العیروب ألن إالت متباینة فهذه اللفظة تدل علی صفات وحا

 ویةجتماعیة والبیئالحاالت النفسیة واالو نسان کائن مختلف األطواراجتماع النقیضین محال لکن اإل
 م،۱۹۸۹ غال ،)«جتماعي لإلنسان هو الذي یحدد تفکیرهالوجود اال»ألّن تؤثر علی سلوکه ونفسیته و

د نمطین من السرلوك عنرد الفررد ذاتره إحرداهما ووج» االزدواجیة فونعّر لکن علماء النفس یُ  (.۱۵۵
المعقولة و یتکیف مع الواقع و اآلخرر عرادي یسرتجی  لردوافع سباب األ ساس منأعادي یقوم علی 

حینما نمعرن النظرر فري (. ۲۲ م،۱۹۹۸ سالمي،)«ویظهر في شکل ال معقول والمتکیف،  الالشعوریة
واجتماعهمرا فري ذات  تینحرالتین متناقضر لالزدواجیة فوجود نمطرین أوف اللغوي و النفسي یالتعر

 ّن وتعطیره صرورة تختلرف عمرا سرواه مرن المصرطلحات العلمیرة وأل یواحدة تحردد مسرار المعنر
جملة من الخصائ  المتنوعة التي تحدد هویة الفرد وتمیزه عن غیره ولها جانبران ذاتري » الشخصیة

الوجدانیة و التروعیة  تنظیم الدینامي للفرد في أبعاده المعرفیة ووعند شلدون تتمثل في ال وموضوعي.
 ، تکررّون الشخصرریة يالترر يبعرراد هررفهررذه األ(. ۱۴۱ م،۱۹۹۸ سررالمي،)«والفیزیولوجیررة والجسرریمیة

  .تحدد هویة الشخ  وأنما  سلوکه وتعامله يالت يوالخصائ  المختلفة ه

  أسئلة البحث

 زدواجیة تجاه المحتل اإلنجلیزي لدی حاف  إبراهیم؟ماهي البواعث التي زرعت نواة اال -۲

 کیف تجّلت مظاهر االزدواجیة تجاه المحتل البریطاني لدی حاف  إبراهیم؟-۱

 فرضیات البحث

کان عصر حراف  إبرراهیم مضرطربا سیاسریا واجتماعیرا واقتصرادیا والتیرارات الفکریرة متضراربة -۱
ات مبرمجهة لتشیید إمبراطوریتره المبنیرة علری فرّرد والمحتل البریطاني کان یطعم هذا التشتت بعین

 تُسد فأثرت هذه الحالة وتأثر حاف  من األجواء المحیطة به وظهرت االزدواجیة في شخصیته وشعره.
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وعمالء اإلنجلیز تارة وتارة أخری في هجرو  كتجلت االزدواجیة في مدح الشع  البریطاني وملو-۲
الموقف المنشود لشراعر یحمرل لقر  شراعر النیرل أو  كذلوذمهم وموقفه في حادثة ِدنشواي لیس 

 شاعر الشع .

 خلفیة البحث

نذکر وکل نظر إلی شخصیة أو أدبه من شعر أو نثر من منظاره  إبراهیم دراسات کثیرة حول حاف  كهنا 
 إبـراهیم و اشـعار حـافظ در يرویكـرد اسـتعمار سـتیز» بموضوع المقرال صلةقسم منها مما له 

لمجلرة األدب  ۱۳۹۳عرام صرغر زاده أوسرهیال  يمعصرومه نعمتری قزوینرمقرال ل «میرزاده عشقی
لجامعة آزاد جیرفت الباحثتان تطرقتا إلی دراسرة مقارنیرة حرول محاربرة المحترل والوطنیرة  المقارن

  والتحذیر من خدع المحتل واألجنبي دون التطرد الزدواجیة الشاعرین.

« لـ  الشـعراى بهـارمإبـراهیم و شعر حافظبررسی ومقایسه مضامین سیاسی واجتماعی در »
متحدثة حول المسرائل  لمحمد صالح نیا ۱۳۹۱ ة لرسالة مجستیر جامعة خوارزمي عامیدراسة مقارن

ومرواقفهم واخرتالف  وانعکاسها علی الشاعرین يمصرالو بین األدب االیراني السیاسیة واالجتماعیة
  .آرائهم

 ۱۹۹۳مقال محکم لمعصومة نعمتري قزوینري عرام « في شعر إلیاس ابوشبكة االزدواجیة مظاهر»
   وما إلی ذلك. ل المجتمع و مظاهر الحیاة کالخیر والشروابوشبکة ح ازدواجیةإلی تشیر الباحثة فیه 

مقرال  «شبیبی إبراهیم ومحمدرضا بررسی وتحلیل ابعاد فرهنگی مقابله با غرب درشعر حافظ»
 انتحردث الباحثر ۱۳۹۵ي عربرالدب األي مجلة ور فپ يوابوالحسن مقدس يعن طاهرة حیدر صدر

  . الشاعرینوذکرا موقف واجهه الغرب في ممنظار الثقافي الفیه من 

إبرراهیم  حراف  زدواجیرةفري مجرال ازة مرّکرمخصصرة و دراسرةهناك لکن علی حد علمي التوجد  
 اني وبواعثها بصورة خاصة. المحتل البریط إزاء ةومواقفه المتضارب

 حافظ مع اإلنجلیز زدواجیةابواعث 

إّن االسرتعدادات »سلوکیاتها من منظار علمراء الرنفس حردیثا  ة وحوافزیفي دراسات تحلیل الشخص
فعرامال (. ۷ م،۱۹۸۶ غالر ،)«فعالرهأوالطبیعة التي یحملها کل فرد هي التري تحردد نمرط سرلوکه و

مرا  تعاملره مرع ذاتره وأناالستعداد والبیئة هما اللذان یرسمان الخطو  العریضة لسرلوکیات الفررد 
بت اال ةن هذه القاعدعوحاف  الیستثنی واآلخرین  زدواجیرة فري فهنراك عوامرل نفسریة وبیئوّیرة َسرَبّ
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    :نذکر أهمهاالبریطاني  مع المحَتل ته وموقفهشخصی

طرانیین یسرتاذه الشریخ محمرد عبرده فري مواجره البرأالتي استورثها من  یةاإلصالحة الفکر :ولیأل ا
عبرده  بتهم خطابا لینا باستاذه الشیخ محمد عبده ألن لمحمدطرأیه في اإلنجلیز ومخاتأثرحاف  في »

کان فقیرا فأعانه وجاهال فعّلمه ومغمورا فرفع ذکرره وعرفره بکثیرر مرن  أیادي التنسی علی حاف  فقد
 عتراف بمرا یسردونهعظماء مصر وعلمائها فالبدع إذا انته  منهجه في موادعتهم ومعرفة منزلتهم واال

فلقرد کنرُت »ستاذه أ. یذکر حاف  نفسه هذا العالقه مع (۱۰۸ م،۱۹۶۷ دسوقي،)«إلی مصر من جمیل
 مضرایقاتهناك  . ألن(۱۰۲ م،۱۹۶۱ضیف،)«نهاره والتقط ثمارهأالصق الناس باإلمام أغشی داره وأرد 

مرد فري تجاء نحو البریطانیین خاصرة لالهذا  عبده محمدهي التي أرغمت الشیخ عباس  من الخدیو
إن فرمام خیر ما یعینه علی تأدیرة هرذه مهادنرة اإلنجلیرز قد رأی اإل» صداقته مع اللورد کرومرجسور 

ینشرده  يطریرق اإلصرالح الرذ يذلك أذکی إلی جل  اإلطمأنینة له ومن ثم یستطیع أن یسیر قدما ف
د الصرداقة في ذلك الوقت عالقرة کانرت تبلرغ حر ولهذا عقد بینه وبین اللورد کرومر معتمد بریطانیا

    (.۹۳ال،  الجندي،«)حصن مکین ضد نقمة الخدیو عباس يلیکون ف

ثر أتفله األعلی ثَ ألنه کان مَ وما فعلت به أیادي المحتل البارودي  يمحمود سام شخصیةب ه: تأثرالثانیة
وتطاول طموحه منذ أخذ ینظم الشعر إلی مقام البارودي وربمرا کران دخولره »بشخصیته تاثرا شدیدا 

درسة الحربیة ناشئا عن رغبة ملحة في نفسه ألن تصبح سیرته مثل سریرة البرارودي مرن جمیرع م يف
فمرا أصراب  (.۱۰۴ م،۱۹۶۱ضریف،)«الوجوه وکذلك اشتراکه في ثورة الجیش علی کتشز في السودان

عق  انکسار عرابي في التل الکبیر إنفتح الطریق للجیش اإلنجلیزي فاسرتمر فري تقدمره » البارودي
( وعادت األعمال إلی ما کانت علیه واحتلت إنجلیز هرذه الربالد إحرتالال  ۱۸۸۲ل القاهرة)حتی دخ
ونفیره إلری والبارودي کانت له مکانته المرموقة آنذاك في السیاسة  .(۱۸۷ م،۱۹۷۱ وجردي،)«عسکریا

من عدم الوثرود بمواعیرد المحترل  ة حاف یشخص في أثر قدبعد الثورة سرندی  من قبل البریطانیین 
    والخوف منه لکنه ینظر بعین ُأخری إلی وطنه فهذه الحالة بعثت في نفسیته نوعا من اإلزدواجیة.

الشاعر یحتا  ویَقریم لکرل  أصبح حتی غالد فم حاف إ في: قف  الوظیفة أثر بشکل عجی  ةثالثال
وهمرد ااّل لف وزنا حتی یکاد یهمد ذلك البرکان أقصائده أبیات ببت من کل لفظة وزنا ولکل وزن في 

صراحة إلی الجبهة الوطنیة  نظّم ا حّده وإلی أنه قد قدتنبه اإلنجلیز إلی أن حافظا قدتجاوز»في القلیل 
ُیعبر فیره عرن عرواطفهم بسرهوله ویسرر ورشراقة  يشاعرها الفذ الذي یهی  النفوس بشعره الذ وصار

لقدیمرة مرن قفر  الوظیفرة حتری یسرکت عرنهم أو یرجرع إلری سیاسرته ا يفعملوا علی وضرعه فر
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ألنره ذاد طعرم الفقرر ، دار الکت  وتدرج في مناصربها يه ففعینو (.۱۱۴ م،۱۹۶۷ دسوقي،)«مهادنتهم
ننا ئوبل ظلت الوظیفة تغّل لسانه فلم َیعرد یرنظم فري شر»فتمسك بمصدر قوته من قبل هذا،  والبطالة

یرة األولری أوزارهرا فه حتری إذا وضرعت الحررب العالمجتماعیة کما کان شأنه قبل توّظ السیاسیة واال
وردت إلینا حریتنا أخذ یعود إلی سیرته األولری غیرر إنره کران فري مرا یظهرر یخشري أن ُیفصرل مرن 

  (.۱۵ م،۱۹۹۳ عویضة،)«وظیفته

لرم تطرق الزنزانرة وهرو یریرد أن  حاف  یخاف من السجن ألن روحره،کان : خوفه من السجنالرابعة
ونشررت یکرون ینشر بعب قصائده السیاسرة ول ملألجل هذا وجداني یکون حرا طلیقا کعاطفة شاعر

یذکر استاذنا المرحوم دکتور أحمد أمین أّن حافظا رحمه اهلل » عن الحدث حتی مابفترة تأریخ نشرها 
    مطلعها يالت أنشد قبیل وفاته قصیدة

  ُیضام ِفي حماة   و ابن الِکناَنةِ  َقد َمرَّ عام  یا سعاُد وعام

 علیه بأن ینشر بعضرها أو فإشار ۱۹۳۲بشاعة حکم اسماعیل صدفي عام  فیها بیت یذکر يوکانت مائت
إنري أخراف السرجن ولسرت أحتملره. ولره مرن أمثرال ذلرك  یکتبها أو یملیها أو یحرتف  بهرا فقرال:

 ورأی اإلنجلیرز لرم یرحمروا مرن یعانردهم ویثرور ةوألنه عاش حیاة بائسر (.۱۵۴ال، ، )الجندي«کثیر
فنظم کثیرا من الشعر الثائر لکنه لم ینشره علی المالء في الصحف  ةکانت الحریات مکبوت»و ضدهم

    (.۱۹۹۳:۱۵عویصه،«)بل ظل یخاف السجن

: شعارات االستعمار في البدایة کانت تغري وتخدع الناس وتأثر بها حاف  کمرا ترأثرت بهرا الخامسة
فزع من وصمة التخّلف وهذا الغلو في تقدیر دعاوي األوروبیین وهذا ال»الطبقة الممتازة من الشع  

والجمود فضال عّما أسلفناه عن ضعف الثقة بالنفس بهم إلی النزول علی حکم المغالطرة، وأضرإلیل 
فأحدثت نوع (. ۶۶-۶۵ م،۱۹۸۰ مررزود،)«بقیمهم إلی حد کبیر كالمستعمرین فتراحوا في االستمسا

م کّلره لجل ساعتذاك بْدعا فالعراظّنه بنوایا الدولة الواصیة، ولم یکن الر»من االزدواجیة ومرجع ذلك 
ي تروعلق علیها آماال  وصفق لقراراتها ال في هذه السنوات ُخدع في نوایا عصبة األمم وصدد إعالناتها

لرعایتهررا واالعررتالء  مررن بینهررا تعیررین بعررب الرردول الکبرررٰی وصرریة علرری بعررب الرردول الصررغرٰی 
    ف ما یختفي تحت القناع ذمهم.. فسایرهم ومدحهم لکنه بعدها ُعر(۳۳ م،۲۰۱۳حاف ،)«بشأنها

 حافظ إبراهیمترجمة 

الیعررف أحرد والحراف  نفسره »ذکر یوما لمیالده  واحداب حول تاریخ والدته وکل تشتت آراء الکتّ  
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قرّدر الُقومسریون  ۱۹۱۱فبرایرر سرنة ۴وعندما أرید تعیینه في دارالکت  یوم  والدته علی وجه التحدید
والرذین یعرفونره منرذ  ۱۸۷۲فبرابرر ۴وعلی هذا التقدیر یکرون مولرده بتسع وثالثین سنة  هالطّبي سن

کان أبوه إبرراهیم فهمري »فولد في مدینة ایرو  و. (۱۶ال،  )الجندي، «حداثته یقولون إّنه أسنَّ من ذلك
من المهندسین المشرفین علی بناء قناطرها ولما کان عمره سنتین توفي أبوه فقیرا  في دیررو  فانتقلرت 

لی القاهرة فکلفه خاله وأدخله )المدرسة الخیریة( فمدرسة المبتدیان فالمدرسة الخدیویة ثرم به أمه إ
انتقل خاله إلی طنطا فنقله معه؛ فقضی فیها بضع سنین متبطال  یزجي فراغره برالقراءة، ویردفع ماللره 

ي ومن بعدها متاثرا بشخصیة محمود سامي البرارودي دخرل فر (.۳۷۲ م،۱۹۹۶ الزیات،)««بالقریب
وعندما جرد اإلنجلیز حملتهم علی السودان سیق حاف  وغیرره مرن المصرریین فري »سلك الجیش 

 خلیرل،)«تلك الحملة، وهناك اشترك في ثورة ضرد اإلنجلیرز فسررح مرن الجریش وعراد إلری مصرر
وکانت له في تلك الفترة عالقات مع الشیخ محمد عبده ومما یحمل الشیخ مرن فکرر (. ۷۲ م،۲۰۰۷

وکان مفهوم اإللتزام لدیه یختلف عن المفهوم الحردیث لکنره »م حاف  بطریقة الشیخ اصالحي فالتز
کان یشعر أن من واجبره المشرارکة فري جمیرع الفعإلیرات االجتماعیرة العامرة والکتابرة عرن جمیرع 
األحداث الکبیرة في العالم وقد کانت صداقته مع زعماء اإلصرالح فري مصرر )مثرل محمرد عبرده، 

زغلول، قاسم أمین( مما زاد في اندفاعه نحو ذلك اإلهتمام الذي کان قد أصبح مصطفی کامل، سعد 
فأصربح قیثرارة االصرالحیین فري تلرك الفتررة وقربروه مرن . (۸۲ م،۲۰۰۷ الجیوسي،)«زّیا  في عصره

لّق  حراف  »مجالسهم ألنه کان خفیف الظل وکان یمدحهم وینظم الشعر لهم في المناسبات حتی 
رتباطرره بمصررر ومررا فرري شررعره مررن قصررائد تعبررر عررن ثورتهررا الشررعبیة ضررد بشرراعر النیررل لشرردة إ

فشعر اإلنجلیز بخطورة حاف  فضایقوه فري عردة مجراالت ممرا زاد . (۷۲ م،۲۰۰۷)خلیل، «اإلنجلیز
یقول بعرب األدبراء إن »الخوف في ضمیره واقترحوا أحسن شيء لشد لسانه، دمجه في درع الوظیفة 

ی جی  حاف  ونغمة علی فنه ألنه اضطر إلری المصرانعة والمرداراة وظیفة دار الکت  کانت نعمة عل
 ي فرصبح الیرنظم الشرعر ااّل أوأن یحس  للقول حسابا فتحطمت قیثارته ونض  معین شعره أو کاد و

ولو کان عنده شيء من الشعر لرم ینشرره کري ال ُیحاسر  علیره  .(۱۱۹ال،  الجندي،«)مناسبات ملّحة
توفي حاف  إبراهیم فجزع علیه العالم العربي جزعا  شردیدا  وسرار  ۱۹۳۲في تموز »وظّل هکذا حتی 

فتلخ  حیاته ألربع مراحل، األولی  (.۱۳۸ ال، الفاخوري،)«في جنازته علیة القوم وأهل الفکر والقلم
والثالثررة شرراعر الرروطن  ۱۹۰۰-۱۸۸۸والثانیررة حیاترره العسررکریة  ۱۸۸۸-۱۸۷۲حداثترره ونشررأته 

  .۱۹۳۲-۱۹۱۱الرابعة الموظف الحری  علی وظیفته  ۱۹۱۱-۱۹۰۰واالجتماع والمحتل 
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 المحتل لدى حافظ إبراهیم زدواجیةمالمح ا

یطانی  مدح الشعب البر

حکمهم علی اسراس  بناء واصفا  ، توجد َعینات في دیوان حاف  إبراهیم وهو یمدح الشع  البریطاني
مم مادحا  بأسمی آیات الثناء

ُ
والتبجیرل ممرا یؤخرذ هرذا علری  األخالد والشیم السامیة ومساعدة األ

مرجعه ظّنه بنوایا الدولة الواصیة، ولم یکن الرجل ساعتذاك بْدعا فالعالم کّله في هرذه »حاف  ولربما 
ي من بینها توعلق علیها آماال  وصفق لقراراتها ال السنوات ُخدع في نوایا عصبة األمم وصدد إعالناتها

 «بشررأنها لرعایتهررا واالعررتالء دول الصررغرٰی تعیررین بعررب الرردول الکبرررٰی وصرریة علرری بعررب الرر
عالمیة البریطانیة وغنی لها بمدح فتات االالعلق آماله علی هذه ال یضا  أ وحاف . (۳۳ م،۲۰۱۳)حاف ،

مرجرع ذلرك خوفره  سرطولهماالساکسون وینظر لهم کأنهم أطباء الشعوب وملکوا الدنیا بعدلهم ال ب
یتلمس الطریق التي تقّربره مرن المسرتعمرین البراطنین  ذعره وخور همته یدفعانه إلی أنوکان »منهم 

الباطشین فکان یختار مناسبات یقول فیها شعرا تبرأ منره الوطنیرة وال یردّل ااّل علری أن قائلره یطلر  
–أو یج  توّقیه والعجی  في ذلك إّنه کان یعلرم  السالمة لنفسه من غیر أن یکون هناك مایهدد حیاته

هذه الزلفی الرخیصة وإنه لن یجنري مرن ورائهرا قلریال أو کثیررا ولسرت عدم جدوی  -کما یعلم غیره
عندما ترولی السرلطان حسرین (. ۱۵۵)الجندي، ال، «کان یکّد ذهنه في نظم هذا الشعر التافه أدري ِلَم 

وفي عصره استقلت مصر عن الدولة العلیة لکنهرا دخلرت  ۱۹۱۴کامل عرش مصر والسودان في عام 
بقصیدة یهنيء السلطان بتولیة العرش وینصحه في طیاتها بمرواالة القروم  جاء ،في الحمایة البریطانیة

ه أخذ التعراون مرع اإلنجلیرز مثرل قولره لیتهُ سکت بعد أن دخل قف  الوظیفة لکنّ »قاصدا  اإلنجلیز 
عق  إعالن الحمایة وتولیة سلطان حسین کامل عررش مصرر مهنئرا لره وناصرحا برأن یتبرع آراءهرم 

خالد کریمة وصداقتهم عن ودج أألنهم میامین الفأل ولهم (.۱۱۵ م،۱۹۶۷ دسوقي،)«وینصاع ألوامرهم
ك دون شر ومشرورتهم وإذا تجوب الغرب لم تجد قوما یناهزهم في المعالي وحسرن الخلرق وصدد

یطل  حاف  من السلطان أن یمد لهرم  ساطیلهم لحمایتك حیثأیفزعون ب في نائبة ذا نادیتهمإو ظفر
  .الصورة هذه البیات اآلتیة ترسم لناأقرب إلی الخیر لمصر وألهلها وأ كّد ألن ذلحبال الوصل والوِ 

ِقَیبةِ  َمیامیُن  ِکرامِ  إّنهُم  القومَ  واِل  َو  وا َأیَن  النَّ  َحلُّ

 الَمعالي َتْسَتِهلُّ  َعلی ُذراهُ  َأْضَحْت  َلُهْم ُمْلِك َعلی الْتامیزِ 

وا َنِهُلوا َو  ألخالِد َقْد ا ِمَن  َولْیَس َکَقوِمِهْم في الغرِب َقْومِ   َعلُّ
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ا َصَدُقوَك  صاَدْقَتُهْم  َفإْن  ْشَت  ُودَّ  ِمْثُل  َوَلیَس َلُهْم إذا َفتَّ

 ال َیِزلُّ  ِبَرْأي   َنُهْم م َظِفْرَت  جدر  واألّمُر  شاَوْرَتُهْم  وإْن 

 ُتَسلُّ  أسیاِف  َو  أساِطیُل  منُهْم  َلّباَك  ناَدْیَتُهْم  إْن  َو 

 َسْهُل  ِللَخیرِ  َفقیاُدنا ِبنا اْنَهْب  ُودِّ وال ِحباَل  فماِدْدُهم

 )۲۸۲-۲۸۱ م،۲۰۱۳حاف ،)

ویشرفون آآلم  هم أطباء الشرعوبنبأوهم اإلنجلیز  -نهر في بریطانیا -ابناء التامیز یمدحومن بعدها  
وهرم أعردل النراس وبهرذه العدالرة ملکروا وأین ما حلوا یصلحون األمم بطبابتهم ألنهم أنبل األقوام 

وکأّنما الیوجد في مصر محتل بل، یوجد حاکما عادال بریطانیا یصلح أمور البالد وجراء ینصرر  الدنیا
المظلوم ویشد علی ساعد الضعیف حیث یناشده حاف  بهذه المساعدة ألن مصر أشد األمم حاجرة 

  .احتالال عدال ال ملکوا الدنیالمساعدة البریطانیین الذین 

عو أطباءُ  أنُتم  غاَیهْ  األقواِم  َو أنَبُل  ِب  الشُّ

 آیهْ  اإلصالِح  ِد َلُکْم ِمَن  الِبال في أْنی َحَللُتْم 

ةِ  َفوَد  ِبناَیُة َمْجِدُکْم  َرَسَخْت  وایَّ  الِهداَیهْ  و الرَّ

 الُدنیا َوفي الَعدِل الِکفاَیهْ  َفَمَلکُتُم  َوَعَدْلُتُم 

 ُن َفَنحُن َأضَعُفُهْم ِنکاَیه الُمستَعفي إْن َتنُصروا

 )۴۵۱ ،م۲۰۱۳حاف ،)

خالد عند اإلنجلیز یخاطبهم معاتبرا بمرا فعلروا فري برالده مرذکرا أسراس د استنهاض األیفعندما یر
ولهم ذمة بین کل الشعوب ولکن یتساءل متحیرا لمراذا أخالقکرم هکرذا  علی األخالد ةمبنیر  حکمهم

ه فالبیرت األول صارت و تراجعتم عما کنتم؟! وکأنَّ حاف  یعات  اإلنجلیز کي یرجعوا عما کرانوا علیر
زوداجیة تحمل المدح والذم فري اهذه یحمل المدح و البیت الثاني یحمل العتاب ملفوفا بزي الذم و

   .آن  

عوِب ِذمامُ  َفکاَن َلُکْم َبْیَن  ُمْلِکُکْم  َبَنیُتْم َعلی األخالِد آساَس   الشُّ

خالَد قْد شاَب َقْرُنها
َ
 بَّ َسقاُم؟!َوَحلَّ ِبها َضْعِف َو دَ  َفما لي َأَری األ
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 (۳۵۲ م،۲۰۱۳حاف ،)

بعد الخطاء الفادح التي ارتکبه اللورد کرومر في إصدار األحکام الجائرة بحق أهرالي قریرة ِدنشرواي 
فأتاه حاف  علی مصر  اغورست معتمدا جدید قررت الحکومة البریطانیة عزله من منصبه وحّل مکانه

من أعمال شنیعة وتارة أخری یتصرانع فري طیرات  مستقبال بقصیدة یعاتبه تارة ویذکره بما فعل کرومر
القصیدة مداحا للبریطانیین وملکهم ویصف أخالقهم باألخالد الکریمة وهرم أهرل مرحمرة وجرود 

  لکن هل نسي حاف  مرحمتهم في ِدنشواي؟!

 َوُجودِ  أْهُل َمْرَحَمة   أْنُتْم  َو  َکِبیِر  اهلّلِ ُمْلُکُکُم  ِبحْمِد 

 (۱۲۰ م،۲۰۱۳حاف ،)

الشرك فیهرا  ةوهري عثررة وطنیر»للشع  البریطراني  يالمدحعلی هذا النسق نماذج أخری وتوجد 
الخوف الشدید وفیها الموقف الخائف الوجل الذی یخش إن دعا لشيء من الثورة أو هرّی  الخرواطر 

 (. ۲۱ ضیف، ال،)«وأن ُیفصل وأن یحال بینه وبین وظیفته وما ترفده به من رزد

یطا   نيذم الشعب البر

 ۱۹۰۰هجم حاف  علی البریطانیین بعد فترة مرن الخروف والمصرانعة التري بردأت  ۱۹۰۳عام  بعد 
العرام  كفبعد ذلر ۱۹۰۳، بعد اشتراکه في ثورة بالسودان ضد اإلنجلیز تم استیداعه حتی ۱۹۰۳حتی 

مرا رأی سرعد زغلرول ینتصرر علری  عنردأطلق لسانه ضد المحتل حتی قیدته الوظیفرة مررة أخرری و
عاطفة حاف  علری البریطرانیین وذمهرم بقصرائده  تفثار ،مام الثّوارأ ة اإلنجلیزنحناء هاماو نجلیزإلا

بما مدح به اإلنجلیز  اذا قارناهإ االزدواجیة وتوضح، الناریة مظهرا  ُخلف وعودهم وظلمهم ومساوئهم
من َسرُدم  شبههم أظلملکنه اآلن فتحوا بها کل الدنیا  يما کان یمدحهم بعدالتهم الت کل الوضوح بعد

« أجرور مرن قاضري سردوم»کثر جورا منه حتی قیل في المثل أوهو من أظلم حکام القدیم وله قاض 
أهرل السرنة  برین المسرلمین يیبالغ في أمر ظلمهم یضع قاضی سدوم موضع ُعَمرر الخلیفرة الثرانو

   .لما ُعرف بعدالته والجماعة

 شْر ن أظلم البَ مِ  جور سدوم  و هوَّ بِ  نابینَ  تضرُب  االمثاُل  تکانَ  لقْد 

 ُعَمْر  حکومتهِ  في بسدوم   ذاإ فلّما بَدْت في الکوِن آیاُت ُظلمهم

 (۱۶۳ م،۲۰۱۳حاف ،)
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ُأقیمت لسعد حفلة فألقی قصیدة یمدح بها سعدا   ،غتیال فاشلةاوعندما نجی سعد زغلول من محاولة 
من قتراب الري فینصحه عدم امیز وهم رمز العبودیة للشع  المصاألنه رمز للحریة ویذم بها ابناء الت

ئره، ألّن قبرل اموعردم ُشررب قاتل یکلل أیادي الحریرة ه ُسم ئعذوبة مافي هذا النهر الذي مدسوس 
مردح بهرا هرذا  يزدواجیة فاشیة مقارنة بالقصائد التراوهذه  سعد کثرة شربت منه ورجعت بخیبة أمل

  .النهر في مدح ابناء التامیز

 مْعسوُل  أّنهُ  لَك  َبدا مهما رَدهُ التقَرُب التآمیَز وإحَذْر وِ 

ِب  مائهِ  بأصفي الکیُد ممزوِج   مْصقوُل  والَختُل فیِه ُمَذوَّ

 قْدعاَد عنُه وفي الُفؤاِد َغلیُل  َکْم وارد  یا سعَد قبَلَك ماَءه

 (۲۹۲-۲۹۱ م،۲۰۱۳حاف ،)

حرذر الشردید السیاسیة یذّکر حاف  نخبة مجتمعه وساسرته باللفاظ لباقتهم وتفسیرهم لألوفي مجال 
ألّن في معاجمهم لهذه األلفاظ معان  شتی تأخذ طابعا جدیدا مع مقتضیات المصلحة السیاسیة التي 
تخدم بالدهم اوال  وبسط إمبراطوریتهم ثانیا  وهذه المعاني والتفاسیر الجدیدة اصطلحها رجال دهراة 

ول من عدم االنخررا  فري عباقرة محنکین لبسط سیطرة اإلنجلیز علی خارطة العالم فیحذر سعد زغل
متاهات الخیال والتوهم ویطالبه أن یری ما خلف الکروإلیس ألن المسررحیة تمثرل لکري تعبرر عرن 

   حقیقة فیناشده بنظرة بیریختیة.

ما الخیاَل  َفَدِع  َمّثلوا إْن  مثیُل  ِعنَدالَحقیقِة َیسقُط  فإنَّ  التَّ

هُ ب ُیقاُل  َمْعنی   الَمعاجِم عنَدُهْم  ولکلِّ لف    في  َمعقوُل  أنَّ

 ولکلِّ کاِذَبِة اْلِخضاِب ُنُصوُل  َنَصَلْت سیاسُتهْم و حاَل ِصباُغها

هاءِ  َعقاقیَر  َجَمعوا ُبوا الدَّ بوهُ  َوَرکَّ حلیُل  َو عنَدَك  ما رکَّ  التَّ

 (۲۲۹ م،۲۰۱۳حاف ،)

في  ۱۹۳۲التي نشرْت « غصبة الواصف»في قصیده تثور عاطفة حاف  مرة ُأخری بعد سکوت طویل 
بکرأس  سقیانا  عدالتهم ظلما ووّدهم ، واصفا  بناء النیلأیهدد ابناء التامیز من غض  آخر عام من عمره 

ي عرن الشرع  المصررالمنشودة الحریة شمس الحقیقة وحجبوا نور هم الذین هم ألن نونمطعمه ال
 مزدوجرة بمرا وصرف وهرذه حالرة ویرسم خطة مصر أمام أعینهم إّما مروت أو حریرة دون احرتالل،
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  اآلن. صحبت ظلمة ولیلة حندسأخالقهم وملکتهم بالشمس وأ

یَل واْحجُبوا لوا النِّ ْوَء عّنا َحوِّ جَم واْحرموانا الضَّ سیما واْطمسوا النَّ  النَّ

 وماحإْن أَردُتْم ُرُج  اْلجوَّ  واْملئوا سفینا   إْن أَردُتْم  واْملئوا الَبحَر 

ْوِ  ُکْنُستَ  ِفي ِکلِّ ِشْبر   للَعسِف  َوَأقیموا  األِدیما َیفِري ْبال  بالسَّ

رِب َعْظما   ِمصر   عْن عهِد  َنُحوَل  إّننا  َرمیما أْو َتَرونا في التُّ

 َعهدا  َذمیما ِل یالنِّ  في َوَترْکُتْم  َبَغیُتْم  ُهَنْیَهة   َفَعدْلُتْم 

ا  َیسِقي اْلحمیَم اْلَحمیما ُل  َلُه اَلعْد  ُیقاُل  ُظْلما   َفَشِهْدنا  َو ُودَّ

 (۳۴۷-۳۴۶ م،۲۰۱۳،حاف )

لشع  البریطاني الیفسح المجال وعبرنا بشذرات منها ولکن مقارنة بمردح لذم اوهناك شواهد کثیرة 
 أکثر فأکثر عند حاف  وموقفه تجاه المحتل البریطاني. االزدواجیة الشع  البریطاني توضح صورة

 مدح اللورد کرومر

داري لمسرتعمرات بریطانیرا مرن ابلوماسري و( رجل دولة د۱۹۱۷-۱۸۴۱اللورد إفلین بیرن  کرومر )
خطرة « مصر الحدیثرة»کبار دعاة التغری  واالستعماریین في العالم تمثل کتاباته وأحادیثه في کتاب 

أمضی في مصرر  قد لوجیا شاملة للقضاء علی مقدسات الفکر العربي واإلسالمي،یوعمل کاملة وأید
 ۱۸۸۲عام يرة في مصر لصندود الدین المصرل م( قدعمل اّو ۱۹۰۷-۱۸۸۲الیقل عن ربع قرن ) ما
حرتالل البریطراني لمصرر لیکرون الوکیرل البریطراني عقر  اال۱۸۸۳إختارته الحکومة البریطانیرة »

لرَك الحرین حتری اسرتقالته کران ذوالُقنصل العام بدرجة وزیر مفوض في السلِك الدبلوماسي ومنذ 
ولی في شعر حاف  إبرراهیم برین کانة األواحتل الم (.۱۴۵۷ م،۱۹۸۷غربال،«)الحاکم الحقیقي لمصر

بها مصر آنذاك فحاف   تمّر  ير الرئیسي في أکثر األحداث التوکان له الد ّن المستمعرین األجان  أل
جواء والمزاج ففي هذا المجرال نرذکر الشرواهد تارة یمدحه خوفا وتارة یذمه علی حس  تغییرات األ

   رة المزدوحة عند حاف  حول هذه الشخصیة.صوالالتي مدح بها کرومر ثم نأتي بذمة لنرسم 

 عندما رشحته بریطانیا سفیرا لها في مصر حملت األسالك برقیات المراسلین لصحفهم في مصر برأنَّ 
ه یرجو للمصریین حریات واسعة فإسرتقبله حراف  بتحیرة مخاطبرا قصرر له صفات صادقة سامیة وإنّ 

بارة تعطشه واشتیاقه لروئیته ألّنه هو الذي یقرر ماذا یکرون  التي من المقرر یسکنه کرومر معبرا عن الدُّ
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وصدره أرح  أوسع من حیزوم النیرل فیخاطر  حراف   كوماذا الیکون في مصر وألّنه ذو رأي محن
   القصر.

بارِة َهْل أتاَك َحدیُتنا رُد ِریَع َلُه و َض َّ المْغرُب  َقْصَر الدُّ  فالشَّ

ةِ  َأهال  َبساِکنَك الَکریِم و َمرحَبا   ِحیَّ ني َبعَد التَّ ُ   َلها إنَّ  َأَتَعتَّ

َقَلْت  سالُك َعْنَك ِرساَلة   َلناَنَٔ
َ
ُ   َأْحشاُانا َلها باَتْت  األ  َتَتَلَهّ

ذي ُیْعَزی إلیِه َصالُحنا ُرهُ  فیما َأنَت الَّ  َتْکُتُ   َو  َلَدْیَك  ُتَقرِّ

یِل َعْما هاَلهُ   َصْدَرَك َأْرَحُ  َیْوَم الَحماِم َفإنَّ  إْن ضاَد َصْدُر النِّ

 (۶۴ م،۲۰۱۳حاف ،)

کنافره  ئرا  آلج بحثم یذکر حادثة ِدنشواي حینما کان کرومر خارج مصر ویمّجرد بکرومرر ویصر فري أ
الخطاب یشرح له ماجری وکیف حسربوا النفروس رخصریة کالَحمرام وتسرابق  یخاطبه بضمیرحیث 

الرذي أصردر أحکامرا  قاسریة  الجنود في صیدها متعة ثم یضع مسؤولیة الحادث علی عاتق القضراء 
سرارت وسراءت  لیروم حیرث إذا کران حراظرا لمرااذلك  ویأسف لعدم تواجد حضرة کرومر المبجلة

  .منددا بالقضاء وتارکا الجاني الحقیقي ،مور بهذا المسار المؤسفألا

 َوَعزَّ الَمْهَرُب  الَقضاُء ِبنا َلِعَ   َعْنا غاِئِ   َو أْنَت  في ِدْنِشواَي 

فوَس ِمَن الَحماِم َبدْیَلة  َحِسُبوا ال ُبوا َفَتساَبُقوا في َصیِدِهنَّ  نُّ  َو َصوَّ

 َلْو ُکْنَت حاِضَر َأْمِرِهْم َلْم َیْنَکبُوا َبْعَدُهْم  ُنِکبوا َو َأقَفَرِت المَناِزُل 

 (۶۵ م،۲۰۱۳حاف ،)

یجرد من نفسه شخصا حیث یخاطبره حران وقرت الصردد وبیران الحقیقرة أمرام  وفي قصیدة ُأخری
التاریخ وکأنَّ هذه اللحظة منعطف هام فري حیراة مصرر، والحرادث هرو رحیرل کرومرر بعرد حادثرة 
ِدنشوای فیصف کرومر بالطود الشامخ والبحر الزاخر عطاء وجودا مطالبا األهرام باإلنحناء قامة لهرذا 

لرن  الحادث الَجَلل مشبها عظمة کرومر بعظمة فرعون ویعاهده لن ینسی جمیلره ألّنره ینتمری ألمرة
تجحد الخیر ولن تنسی الطی  والُیعلم عّماذا یتکلم حاف ، أکرومر حقا یسرتحق مرا قالره حراف  أم 

   حفیظة حاف  بعثت هذه الرسائل؟!
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عرَهذا َمْوِطُن  دِد َوالُهدی َفتی الشِّ  َفال َتِکذِب الّتاریَخ إْن ُکْنَت ُمْنِشدا الصِّ

هُ  و الَعمِیدِ  َتْودیُع  حاَن  َلَقْد  یَن  ِبَتْشِییِع  َحقیقر  إنَّ  الِعدا و الُمحبِّ

عْ  ْودَ  َلنا َفَودِّ ذي کاَن  شاِمخا   کاَن  الطَّ ْع َلنا الَبْحَر الَّ  ُمْزِبدا وَشیِّ

ْدهُ  ها ِبالَکرَامةِ  َعّنا وَزوِّ دا ِبالباِقیاِت  َیُکْن  َلْم  إْن  و ُکلَّ  ُمَزوَّ

هرامَ  ال َنری َفِلْم 
َ
دا   یانیُل  األ  اِدیَك ُمرَتِحِل غدا؟َو ِفرَعْوُن َعْن و ُمیَّ

َك   ْمنا  وال َجدااْرَعْوَن فِ َتَری ِفي ِحَمی  َتُکِن  َلْم  َعلْیِه و َتْجَزعْ  َلْم  کَأنَّ

ة   َفَلسنا َعَلینا  تي َسُنْطِري   إلیدا َتْجَحُد  ُأمَّ  َأَفْضَتها َقْد  َأیاِدیَك الَّ

 (۱۳۶ م،۲۰۱۳حاف ،)

حو، ولکن في الحقیقة لیس هذا الموقرف مرن إن یستعطف کرومر علی هذا الن»عج  من حاف  تون
 ال، ضیف،)«کرومر وقومه واّنما کان موقف الطبقة الممتازة من المصریین حینئذ  فهي تداوي اإلنجلیز

ولربما کانت صداقته مع اإلمام شیخ محمد عبده وقف  الوظیفة وتعامل الشیخ مع کرومرر (. ۱۵-۱۶
مام خیر ما یعینه علی تأدیرة هرذه قد رأی اإل»ة حاف  فأثر علی شعری كمن بواعث هذا التعامل فالش

طریرق  يإن ذلك أذکی إلی جل  اإلطمأنینة له ومن ثرم یسرتطیع أن یسریر قردما فرفمهادنة اإلنجلیز 
في ذلك الوقت عالقة کانت  ینشده ولهذا عقد بینه وبین اللورد کرومر معتمد بریطانیا ياإلصالح الذ

وفري تتمرة . (۹۳ال،  )الجنردي،«کین ضد نقمة الخردیو عبراسحصن م يتبلغ حد الصداقة لیکون ف
رقة قل  کرومر ومساعدته لضعفاء مصر، إلّنه الحامي الحقیقي ألهل مصر ضد بنات القصیدة یذکر 

  الذي کانوا یحلمون به في أحالمهم. لوال حادثة ِدنشواي لکان کرومر ذلك المصلح المتوددالدهر و

ْهرِ  وَتْدَفُع َعّنا مي َضعْیَفناَتْح  َوُکْنَت َرحْیَم الَقْلِ    َعدا إْن  حاِدَث الدَّ

ْکُبداَ  َو  ُقُلوبا   َأْدَمْت  َوفاِجَعةِ  ِدِنشواَي َو َلْوَعةِ  َأسی  ِفي وَلْوال  َأ

نا الَوداِع  َیْومَ  َأسی   َلُذبنا نَّ
َ
دا فیك ذاَك المْصِلَح  َنَری أِل  المَتَودِّ

 (۱۳۶ م،۲۰۱۳حاف ،)

 کرومر اللوردذم 

ودعره »ذه  اللورد کرومر عن مصر وأخلفه السیر غورست معتمدا جدیردا بریطانیرا  ۱۹۰۷ في عام
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 حاف  وإستقبل خلیفته بشعر الیخلو من لوم وغمز 

وکَأّنمرا  (.۱۴۵ ال، الفراخوري،)«الجدید إلی إصالح ما أفسده کرومر بسیاسرته التعسرفیة ودعا العمید
یعاتبره  القردیم ته أمام المعتمد الجدید من المعتمردأباح ماکان مضمورا بقلبه مشعرا بالسعادة لشکو

بجحد کرومر لمعروفهم وعدم إجابة ندائهم ولو یأتون بالمصحف الشریف ألنره فررض علری مصرر 
األخالد الشریفة التي ذکرها في مدحهم وأنبرت مکانهرا جفراء فري  َك احتالال طویل األمد وأزاح تل

   صدور المصریین.

قِریرِ  صاِحُ   َرمانا  الُکُنودِ  ِبُکفراِن الَعواِرِف و ُظلَما التَّ

 مِجْیِد  ِبُقرآن   َلْو ِجْئنا َو  ِنداء   َلنا الَیِجْیُ   َوَأْقَسَم 

َر أْهَل  َو  ِبیدِ  َأَبَد  َعَلْیِهُم  یُدومُ  ِباْحِتالل ِمْصر   َبشَّ
َ
 األ

ْفوِس َلُکْم َجفاء   َدهُ  َوَأْنَبَت ِفي النُّ ُدودِ  ِبُمْنَهلِّ  َتَعهَّ  الصُّ

 (۱۱۹ م،۲۰۱۳ف ،حا)

یأتي دور االستهزاء  حتی في تتمة القصیدةوتستمر هذه الصورة البشعه في وصف حال کرومر 
 عن ق دمن سالسل  ك  فهن  م   خ ديب ع   عين  مر م     ول  کيب یطق ءه  م اني ً کرممر   منخر یسف

ش  د  مال م  د   كز  ف مم تر مکرممر ابملرص د هل ، فهو یعث  ملوت طا ی  شک    طت  مل ریت مدمسر د   مل
  ملَّ  ل س  ع     ن شزع  یزربمح فظ  قيقياتربز شخ يا کرممر  حل أبسلوط      مریيف  ال م کعه ، هکذ 

  هذ    رجلعصحعا 
ُد  فینا َقْد دامَ  ُکُرَمرا   َفَلْیَت  الِسِل  ُیَطوِّ  ِجیِد  ُکلَّ  ِبالَسّ

ُیْتِحُف ِمصَر آنا  َبْعَد   َشِهیِد  َمْقُتول   َو  ِبَمْجلود   آن   َو

زایا َرمی  َعِنیِد  َجّبارِ  ِبُکلِّ  َوجاءَ  دار الَمعاِرِف ِبالرَّ

 ُیوِدي ِبنا َأْو کادَ  َوَقْد َأوَدی ِجوارا   َلهُ  الُنِطیُق  َفأّنا

 (۱۲۰-۱۱۹ م،۲۰۱۳حاف ،)

ه حاف  یلیرد ع ،علی مصر فضالریطانیا بوعند ارتحال کرومر یذکر مساوئه ردا  علی کالم کرومر أن ل
جدب عقول المصریین وأراد القضاء علی اللغة العربیة وإحجاب الصحف وغایتره تردمیر دیرن أبأنه 
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بعد إن فرغ مرن اإلصرالحات  رأی کرومر»؟! ین فضلکم لمصر من علمأویطالبه  اإلسالم فهو یتوعده
ألقاها حرین غرادر  في خطبة الوداع التي«مصرالحدیثة»المإلیة والداخلیة التي منَّ بها علینا في کتابه 

د فیها ما ظّنه خیرا قدمه لمصر رأی بعد هذا أن یلتفت إلی نشر الثقافرة اإلنجلیزیرة برالبالد مصر وعدَّ 
حتی دعت شاعرا  مثل حاف  أن یقرول  صالحاته الداخلیة کلها قدأحبطتها سیاسته التعلیمیةإ ونسي إّن 

    (.۳۳۰ م،۱۹۶۷ دسوقي،) «کرومر مخاطبا اللود

دا   الِبالدِ  َصْبَت َأْخ  أّنَك  َإْجَدْبَت  َتَعمُّ دا ِمْصر ِفي َو  الُعُقوَل َتَعمُّ

غاِت  ُأمِّ  عَلی َقَضْیَت  ه و اللُّ دی إلی َسِبیِل  َأْو  َعَلینا َقضاء   إنَّ  الرَّ

وداِن  ِزلَت  َفما ِظلِّ رایة   ِفي الُقْطراِن  وافیَت  و ی ِبالسُّ دا َحتَّ  َتَمرَّ

عُ َفطاَح کَ   َوضاَعْت َمساعینا ِبَأطماِعُکْم ُسَدی ْعَدهُ بَ  ما طاَحْت ُمَصوَّ

ْحِف َعْن ُظُلماِتهِ  ی َحَجْبَت ِضیاَء الصُّ دا َحَجْبَت  وَلْم َتسَتِقْل َحتَّ یَّ  الُمَؤ

ْبِع  َجفاءَ  َرَأینا َمغاِمزا   الَوداِع  َتْقریَر  َوَأْوَدْعَت  دا فیها الطَّ  ُمَجسَّ

بي و ِدیَن  ِبها َغَمزَت  نا النَّ  ُ  إْن َأْغَضْبَت ِفي اْلَقْبِر َأحَمداَلَنْغَض  إنَّ

اِبغوَن  أیَن  یناِدیَك  دا؟ َقْد  َشاِمخ   ِبناء   وَأيُّ  ِبَعْهِدُکْم؟ النَّ  َتَجدَّ

 (۱۳۸-۱۳۷ م،۲۰۱۳حاف ،)

یطانیا  مدح ملوك بر

( وهي الفترة التي کان خائفا  من بطشهم فمردح الملکرة ۱۹۰۳-۱۹۰۰)مدح ملوك بریطانیا في فترة 
الوظیفرة وهري ایضرا  فتررة  يشتغاله فاابنها إدوارد الخامس ومدح جورج الخامس في فترة فیکتوریا و

مرن المحقرق إن حافظرا  فري أثنراء »المحافظة علی الوظیفة وإن کان مدحه فیه أقّل غلروا  وتصرنعا  و 
( کان خائفا  من اإلنجلیز وکران الیرزال یتررقبهم ولرذلك عمرد احیانرا  إلری ۱۹۰۳-۱۹۰۰استیداعه )

 ضیف،)«۱۹۰۲خلیفتها إدوارد السابع بتتویجه عام أ وهن ۱۹۰۱انعتهم فرثی الملکة فیکتوریا عام مص
کران المناضرل المنرور  ألّن فري تلرك الفتررة ،ومهما تکن األسباب فهذا یؤخذ علی حراف  (.۱۲ ال،

 لکرن حراف ، فکره وأن دفرع الرثمن بأسسعیة وقال کلمته والتزم رضخ لهذه التصنّ  مصطفی کامل ما
 زدواجیرةاالع وتزام فنذکر شواهد من هذا المردح الملفروف بالتصرنّ لفعل خالف التیار وابتعد عن اال

غنی بها الشع  المصرري خاصرة  التي شعار حاف  الوطنیةأ يدح یوجد فمهذا الاالحتالل و َك لملو
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   نیا.بریطا َك الشباب ولکن في طیات دیوانه مدح الیناس  شاعر یلق  بشاعر الشع  وهو یمدح ملو

یا أ     (١٩٠١-١٨١٩) الملكة فیكتور

( ۱۹۰۱-1876مبراطرورة الهنرد )إ( و1901-1837( ملکة بریطانیا )1901-1819الملکة فیکتوریا )
ویدل اصرطالح العصرر الفکتروري علری أثرر »نجلترا إ تاریخ ملوك يکانت لها الشخصیة الممیزة ف

عنردما توفیرت یرثهرا  (.۱۳۰۵ م،۱۹۸۷بال،غر)«الحیاة اإلنجلیزیة يشخصیتها القویة في معظم نواح
ا دّجرممأخذ الثرأر وبمعالي اإلنجلیز وقدراتهم ببهذه المرثیة ویغالي في رثائها ویدم  في هذا الرثاء 

تعبیر عن طبقة مرن المصرریین آنرذاك  والتبجیل وهو أسمی آیات المجدب اهاثن، فقدراتهم العکسریةب
مرة ولهرم  عبده وشیعته وسراة البالد صل بمحمدثم ات» آملین باإلنجلیز فارین من الخدیو

ُ
وشریوخ األ

   (.۳۷۳ م،۱۹۹۶ الزیات،«)ظن یومئذ  في اإلنجلیز رجاء موصول وحسن

هارِ  َأمْ  الُمْلِك  أَشْمُس   َهَوْت َأْم ِتْلَك ماِلَکُة الِبحارِ  َشْمُس النَّ

 خارِ ِللبُ  َتُنُظُر  إلیمِّ  َوَعْیُن  جاري ِبالَعَبراِت  َفَطْرُف الَغْرِب 

جاءِ   ِبَنظَرِة واِجِد َقِلِق الرَّ

 َتغإلی في الَمقاِل : إذا قاُلوا ُأبالي ال الِبحاِر َو  أماِلَکةُ 

 َوالتاجا  َکتاجِك في الَجالِل  َفِمْثُل ُعالِك َلم َأَر ِفي الَمعالي

هاءِ  الَقْوما  َکَقْوِمِك في َو   الدَّ

 (۱۹-۲۰ م،۲۰۱۳حاف ،)

منبثق من الرجاء والتهویل والخوف بمدح غال  لعظمرة هرذه السریدة ي التصنعثم یمزج هذا الرثاء ال
شریدت للشرع  مألت األرض أعالمرا وجنرودا وسرعادة الشرع  اإلنجلیرزي طلعرة جبینهرا والتي 

وهي قصیدة ملیئة بالکالم الغث » الطریق کي یسیروا في لهم امنیرمجدا واشعلت سراجا السکسوني 
مستعمر وفیه تثبیط لهمم الشاب المصري وتحطریم آمرالهم فري والمرذول وفیه خنوع وتصاغر أمام ال

 الجندي،«)تهاءالیجسر أحد علی مناو يالجهاد وفیه إلی ذلك مدح لإلنجلیز إشادة بعظمة دولتهم الت
    (.۱۵۵ال، 

رَض أْعالما  َو ُجْندا  
َ
کُسوِن َمْجدا   َمألِت األ ِة السَّ مَّ

ُ
 َو ِشْدِت أل

ی َوْجِهِك أْن  َتَری ِفي ُنورِ  َسْعدا   َو  ِلَفْأِله ُیْمنا   َوُکْنِت   َتَبدَّ



 2021نيسان   دلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیةوقائع املؤمتر ا

78 

  ُسُعوَد الَبْدِر في ُبْرِج الَهناءِ 

ْخِذ ثارِ 
َ
َر  َوُکْنِت أذا َعَمْدِت أل ْسدِ  َأَساْل البَّ

ُ
وري ِباأل  ضَّ

ْرِت الَمداِئَن في الِبحارِ   َو إْمَطَرِت الَعُدوَّ ِشُواَظ نارِ  َوَسیَّ

ْیِت اْلَمعاِقَل في الْ   َهواءِ َوَذرَّ

 (۲۰ م،۲۰۱۳حاف ،)

فري التاسرع مرن  ۱۹۰۲ عندما یستلم إدوارد السابع تراج الملکرة البریطانیرة یهنئره بقصریدة نشررت
بثورة في السرودان فکران  َك ففي هذه الفترة کان حاف  یخاف من البریطانیین ألنه قبلها اشترأغسطس 

إدوار  رحموه وال یعاقبوه فیمردحیطاره المحتل وحاف  یتلمس المناسبات کي یمدح المحتلین حتی ی
ویصف الَعَلم البریطاني مما یحمل من أسرد إذا  القمر الذي شّع نوره من بریطانیا حتی عّم مصر َك ذا

زأر أخاف من علی البسیطة ثم یمدح التاج الذي ینتقل من شمس وهي الملکة فیکتوریرا إلری القمرر 
ین وکأّن حکامهم یراقبرون العرالم ففري النهرار وهو إدوارد السابع ویخفف ألم المصیبة علی لبریطانی

   الشمس بازغة وفي اللیل القمر منیر وکما کرر الصورة في رثاء الملکة أیضا واصفا إیاها بالشمس.

عِر َهذا َیْوُم َمْن  َفُقلُت: والَقَمرا الّتاَج  ِمْن ِمْصَر ذاَك  َلَمْحُت   َشَعرا ِللشِّ

نیا َبواِدَرهُ  َتُخَشی ِد َأَس  َلها َأعالم   َفْوَد  َدْوَلة   یا  َزَأرا إذا الدُّ

ْمُس ضاِحَیة    َقْد َسَفرا الَبْدُر  َفْوَد ُذراَك  َو إلیْومَ  ِبألمِس کاَنْت َعلیِك الشَّ

ْمُس َأْوَلْت تاَجها الَقَمرا َقَمر   ِمْن َشْمس  إلی َعْرُشِك  َیُئوُل   إْن غاَبِت الشَّ

نیا و َتشاِئیّن  اِبم جاِریةِ  األْقداُر  و ذا َیناِویِك  َمْن   َقَهرا ِلَمْن  الدُّ

 (۱۵۰ م،۲۰۱۳حاف ،)

 (١٩١٠-١٨٤١) إدوارد السابع ب

ل ابرن الملکرة فیکتوریرا واّو  مبراطور الهند وهوإالمتحدة وملك دول والکومونولوث و ملك المملکة
کوبرغ ولع  دورا هاما في تحدیث الجیش واألسطول البریطاني والخردمات -عاهل من بیت ساکس

طانیا وفرنسرا وسرائر الردول األروبیرة حتری أضرحی رییضا عمل علی تعزیز العالقات بین بأیة والطب
بعد تسع سنوات من تولي العرش وأخلفره ابنره جرورج الخرامس  ۱۹۱۰توفي« صانع السالم»ُیسمی 
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واصفا الملك  ۱۹۰۲بعة وعشرین بیتا من قصیدة نشرت عام رفهنئه حاف  إبراهیم عند تولیه العرش بأ
بمرا أن حراف  سرنّي  ویردیر ملکرا عظیمرا كألنه صاح  رأي رصین ومحّنر دالة وُحسن الخلقبالع

   المذه  یصف إدوار في عدله بُعَمر الخلیفة الثاني عند أهل السنة.

 َزَخرا َقْد  ِباآلِذيَّ  الَبْحُر  َکَإنها ُأَمم   َعَلی إْدواردِ  َیْشِرُد  إلیْومَ 

ُر  َرْدسا   ِشما  ُمْحتَ  الِعزِّ  تاُج  َیْلِثُم  إلیْومَ   الَبَشرا َیْکألُ  ُمْلکا   ُیَدبِّ

 ُمْنَتِصرا اآلفاِد  َو داَم ُجنُدَك ِفي داَم المْلُك ِفي َرَغد   ُدْمَت َو  إدواُر 

دیِد َدنا  ُص ِبال َحَقْنَت  کرا ْلِح والرْأِي السَّ ی الّصاِرِم الذَّ عاب َو َروَّ ی الشِّ  روَّ

ئا َیْذکروَنَك إْن  َهْم  وا أْن  َنذُکُر  وَنْحُن  َعدوَلُهُم  َعدُّ  ُعَمرا َلنا َعدُّ

 َأِشرا ِبَمْن  َو إیقاعا   ِحْلما   َو  َعْدال   َطِریَقِته ِفي َتْجِري أْنَت  َکَأنما

 (۱۵۱ م،۲۰۱۳حاف ،)

 (١٩36-١٨65)جورج الخامس ج

وهرو ابرن إدوارد السرابع  ۱۹۳۶حتری  ۱۹۱۰مبراطور الهند من عام املك بریطانیا العظمی وآیرلندا و
لیاته ئولتزامره الصرارم بواجباتره ومسرحفید الملکة فیکتوریا حضی باحترام کبیر وسط شعبه نظرا  الو

الملکیة کما تمیزت فترة حکمه بخروج بریطانیا من الحرب العالمیة األولی منتصرة وشراعت أخبرار 
بقبضرة  ها شائعة کاذبرة لکرن حراف  وضرع الردنیابموت الملك فقال حاف  هذین البیتین ثم تنبین إنّ 

ة عظیمة التي تدور الشرمس بردورتها کاملرة دون أن کویأسف لموته وغیابه عن ممل جورج الخامس
  .تنتهي حدودها فیمدجه ویدم  مدح ملکهم وعزهم وسلطانهم في طیات هذا المدح 

نیا کَاَنْت  اَلذي إنَّ  ْرِض َیْحویِه ِذراعاِن  ِمَن  َأْمسی ِبَقْبَضِتهِ  الدَّ
َ
 األ

ْمُس ِمْن ِعزج و َتِغْ  َأَبدا   َلْم  لِکِه َمْن َوغاَب َعْن مُ   ُسْلطاِن  َعْن ُملِکِه الشَّ

 (۴۱۴ م،۲۰۱۳حاف ،)

وهري  ۱۹۱۷ -۱۹۱۵علی للملك البریطاني من عام وعند استقباله للورد هنری ماکماهون الممثل األ
ث ینشرده حی خبار الملكأمستقبال له ومرحبا به ویطل   حیث أتی حاف فترة حکم جورج الخامس 

بریطانیا العظیم حتی بعردها یؤکرد کالمره بأّنره یشرتکي عنرد  كما حملت لنا من أخبار سارة من مل
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شح  عادل الترد عنده الشکایة ااّل ویرد الحق لصاحبها، وکأّن حاف  متعطشا في کالمره واألخبرار 
 التي ینتظرها عن لسان مکمهون. 

عاَیةْ  و الحِمْیدِ  قْصدِ  َأْي َمْکَمُهوُن قِدْمَت ُبال  بألرِّ

 َهن ِغراَیْه؟ الَکبیِر و َمِلِك  َحملَت َلنا َعِن ال ماذا

کایةْ  واِثقی لنشکو إّنا  َن ِبعدِل َمن ُیْشِکي الشِّ

 (۴۵۰ م،۲۰۱۳حاف ،)

 (١٩٠6 یونیو 3) ِدنشواي

 ۳ بلدة في مصر الُسفلی بمحافظة المنوفیة من اعمال مرکز تال وقع بها حادث هام جدا  یوم األربعراء»
عندما قدم خمسة من ضبا  اإلنجلیز إلی ِدنشواي لصید الحمام فأصی  برصاصهم  ۱۹۰۶یونیو عام 

بعب األهلین ومن ثم هروجم الضربا  فأصری  بعضرهم ومرات أحردهم وثرار العمیرد البریطراني 
لوردکرومر وعقد محکمة خاصة لمحاکمة المصریین فقضت بإعردام أربعرة وجلرد وحربس ثمانیرة 

أثرار الرررأي  لررد واإلعردام فري ِدنشررواي علنرا  وکران فرري ذلرك الحکرم وتنفیررذه مرامرنهم وُنفرذ الج
ه حاف  بقصیدة یرجرو عندما رجع جاءف وکرومر آنذاك کان خارج مصر (.۸۰۵ م،۱۹۸۷غربال،)«العام

متخاذال أمامه ألنهم هم القائمون بأمر البالد لکرنهم نسروا  صالح والعدالةبلسان خاضع طالبا منه اإل
ي اثناء القصریدة یعتراب البریطرانیین وینرّزل مقرام شرعبه الري حرد الَحمرام أمرام الشرع  الوالء وف

صررا  الادي إلی هاإلرشاد إلی طرد الصواب وکأنَّ کرومر ذلك المصلح المنتَظر الالسکسوني طالبا 
  .کرومر المستقیم وحاف  نِسي من هو

ها مرِ  اْلقاِئموَن  أیُّ
َ
 اْلِودادا و اوالَءن َنِسیُتْم  َهْل  ِفینا ِباأل

ُضوا  وابَتُغوا َصْیَدُکْم َو ُجوُبوا الِبالدا َهِنیئا   َوناُموا َجْیَشُکْم  َخفِّ

با َفِصیُدوا َطْود   ذاُت  َأْعَوَزتُکُم  وأذا  الِعبادا َبْیَن ِتْلَك الرُّ

ما ْجیادا َأطواُقنا ُتغاِدْر  َلم َسواءِ  َو اْلَحمامُ  َنحُن  إنَّ
َ
 األ

وا شادا َضِلْلنا أذا َأْرِشُدونا َلِکْن  و وَد الُعُق  ِبنا الَتُظنُّ  الرِّ

 (۱۴۱ م،۲۰۱۳حاف ،)
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ارتکبرو جریمرة ویطالر   الّهربجة یذم أهل ِدنشوای ویصرفهم حالوهو یبرر الحادثة حتی یصل إلی 
فلماذا حراف  یصرفهم  ؟هل هم جّهال حقا  أم قوم ُظلمواالعاقل بالعفو لضعف وخفة عقل الجّهال، و

وم إلی مواطنیه الذین اّتهموا ظلما في هذه الحادثة وُقتل من ُقترل مرنهم وجه اللّ  إن»بهذه األوصاف؟! 
 (.۵۸ال،  )الجنردي،«وُعذب من ُعذب منهم من غیر ذن   أو جریرة مع أن الحق کان ینطرق ببرراءتهم

    وخیبة أمل لکل مناضل. أو الشع  نیلوهذا موقف مستغرب من رجل سمي بشاعر ال

ة  أُ  ُتِقیُدوا ِمْن  ال ْمُس َنْفَسُه ِحیَن صادا ِبَقتیل   مَّ  صاَدْت الشَّ

 واْشِتدادا َقْسَوة   ِضْعَفهِ  ِضْعَف  جاَء ُجّهاُلنا ِبَأمر  وِجْئُتْم 

 (۱۴۱ م،۲۰۱۳حاف ،)

 أوضرحبصرورة  االزدواجیرة آخر یلوم أهل ِدنشوای ویتطاول علیهم ویعکرسموطن في و خریأُ ة ّر مو
یالح  علیه في هذه القصیدة »عظیمة في تاریخ مصر الحدیث  هي إّنما وهذه الحادثة لیست صغیرة

وغیرها من شعره السیاسي ضرب من الحذر واالحتیا  فهو الیثور علی اإلنجلیز ثورة عنیفة بل یشرفع 
الثورة علیهم بضرب من اللباقة والحیلة حتی یتقي غیاه  سجونهم وفي رأینا هذا الحرذر جراءه مرن 

« عرریش فرري کنفهررا اذ کانررت تصررطنع مررع اإلنجلیررز الحررذر والتقیررةالطبقررة الممتررازة الترري کرران ی
  .(۱۱۸ م،۱۹۶۱ضیف،)

إذا ُسِئلَت َعن ةِ  الِکناَنِة ُقل َلُهم: َو  َتلُهو َو َشعِ  َیلَعُ   ِهَي ُأمَّ

ُ   الناُس ف َتَنم َعتها واسَتبِق َغفَلَتها َو َنم  َأمثاُل الَحواِدِث ُقلَّ

 (۶۶م، ۲۰۱۳حاف ،)

یصف ِدنشواي ویهجم علری کرومرر  ۱۹۰۷المعتمد الجدید السیر غورست سنة  لکن عندما یستقبل
إرتک  أکبر خطاء في حیاته السیاسیة بموافقتره علری األحکرام الصرارمة علری »و وفي هذه الحادثة

إذ وضع نهایة لحیاته السیاسیة بأضطراره إلی اإلستقالة فري إبریرل  ۱۹۰۷في قضیة ِدِنشواي  المتهمین
  .(۱۴۵۷ م،۱۹۸۷غربال،)«۱۹۰۷

قِریِر ُظلما    ِبُکفراِن الَعواِرِف َو الُکُنودِ  َرمانا صاِحُ  التَّ

مِس  ُقودِ  َإوَرَثنا َحیاة   َقِتیُل الشَّ  َوَأیَقَ  هاِجَع الَقوِم الرَّ

الِسِل ُکلَّ ِجیِد  ِفینا َفَلیَت ُکُروَمرا  َقد دامَ  ُد ِبالَسّ  ُیَطوِّ
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  َشِهیدِ  َو َمقُتول   جلود  ِبَم  َو َیتِحُف ِمصَر آنا  َبعَد آن  

 (۱۱۹م، ۲۰۱۳حاف ،)

 ةحاف  مع من إرتک  هرذه المجرزرمخی  لألمل فنجد موقف  يمرة ُأخری ف االزدواجیة ونری روح
فیخاطبه خطاب العظمة ألنه یری کرومر الشرخ  الوحیرد الرذي یقردر إصرالح بأحکامه الصارمه 

ُترسل لقصر باکنغهام ویرفع مرن شرأن کرومرر  أمرهم ویسلم مقإلید أمرهم بیده مما تکت  من تقاریر
بتشبیه غری  یصف صدره أوسع من صدر النیل مما یحمل من میاه في جوفره لربمرا یقصرد بصردر 

 النیل المدعی العام المصري الذي دافع عن المحتلین بوقعة محکمة ِدنشواي.

ذي ُیعزی  ُرهُ  ِه َصالُحناإلیَأنَت الَّ  ُ  َتکتُ  َلَدیَك َو  ِفیما ُتَقرِّ

یِل َعّما  َیوَم الَحماِم َفإنَّ َصدَرَك َأرَحُ   هاَله إن ضاَد َصدُر النِّ

 (۶۶م، ۲۰۱۳حاف ،)

وفي موقف آخر تتغیر أجواء حاف  وهذه المرة یبرر أهل ِدنشواي ویدافع عنهم ویبرر مرا جرری ذلرَك 
تحمرل  ضریة وطنیرة أوقکما تظنون ولیس القضیة  کانوا یدافعون عن قوتهمإّن أهل ِدنشواي  وم قائالإلی

ر هع  الدیل کي ال کان کرومر حاظرا  آنذاك لو ویتمنی ،سالمياتعص  في ُصلبها مالمح تشیر إلی 
عنردما ذم کرومرر  نفس الموقف فيإزدواجیة  ذه أیضافهوما سقاهم المحتل الِحمام بدل الَحمام  همب

 في مکان آخر بنفس الحادثة.

اَدُکم إن أرَهقُوا هُ  َصَیّ بُوا ال ِللُمسِلمیَن  ِللقُوِت  مَفَلَعلَّ  َتَعصَّ

ما  َوَسخا ِبُمهَجِتِه َعَلی َمن َیغِضُ   ِبقُوِتهِ  الَفِقیُر  َضنَّ  َوَلُربَّ

 الَمهَرُب  َلِعَ  الَقضاُء ِبنا وَعزَّ  غائِ   َعّنا أنَت  ِفي ِدنشواَی َو 

فُوَس ِمَن الَحماِم َبدیَلة   بُواَفَتساَبقُوا ِفي َصیِدِهنَّ  َحِسبُوا النُّ  َو َصوَّ

 ُینَکبُوا َلوُکنَت حاِضَر أمِرِهم َلم َبعَدُهم الَمناِزُل  َأقَفَرِت  َوَنِکبُوا

 (۶۵-۶۴ م،۲۰۱۳حاف ،)

لرین وعتراب رقیرق تحرس فیهرا برأّن » أمام حادثة بهذه العظمة موقرففي هذه القصیدة  یقف حاف 
الجنردي، )«هم بوالء المصرریینستجداء مذکرا إّیاالشاعر یقف من القساة المحتلین موقف الذلة واال

 (.۱۵۶ ال،
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 النتائج
البریطاني بعد دراسرة  المحَتلتجاه  حاف  إبراهیمالموقف لدی ازدواجیة ماَهَدف إلیه هذا المقال هو 

عینات کثیرة أبرزت هذه االزدواجیة وما وصلت إلیه هذه المورقة یسرتلخ   كفي سرد األحداث هنا
 في النتائ  اآلتیة. 

الفتررة التري  كوافز البارزه التي سببت هذه االزدواجیة، موقف الطبقرة الممترازة فري تلراوال: من الح
کالشیخ محمد عبرده وخروف حراف  ممرا أصراب  كکانت تهادن اإلنجلیز لیأسها من الخدیو واألترا

 محمود سامي البارودي وخوفه من السجن وقف  الوظیفة .

اني قاطبة فترارة یمردحهم ألسرباب مرا، فیصرفهم ثانیا: برزت ازدواجیة الموقف تجاه الشع  البریط
 بأسمی آیات الثناء والتبجیل وفي موطن آخر تنازل عّما أنشد وذمهم بأبشع الصفات.

بریطانیرا فمردح الملکرة فیکتوریرا وابنهرا ادوارد السرابع  كثالثا: برزت ازدواجیة الموقف تجراه ملرو
ال وذم مواقفهم االستعماریة التي احتلروا وحفیدها جورج الخامس لکنه بعد هذا المدح انقل  عما ق

 بها األوطان خاصة دول عالم الثالث ومن ضمنها مصر.

رابعا: برزت ازدواجیة الموقف تجراه اللرورد کرومرر الشرخ  الرذي لره الردور الرئیسري فري هرذه 
 االزدواجیة فحاف  وجهه کثیر من مدحه لهذه الشخصیة وفي مواقف کثیرة انقل  علیه وذمه. 

الموقف الذي  كبرزت ازدواجیة الموقف تجاه قضیة ِدنشواي فموقف حاف  إبراهیم لیس ذل خامسا:
یلیق بشخ  یحمل لق  شاعر النیل أو شاعر الشع  فهو موقف لین ومهادنة ولیس موقف مشررف 

 ولو دافع عن ِدنشواي فیما بعد ولکن في وقت الَحدث هادن وتاجر بهذه القضیة لمنافع ما.

 المراجعو  المصادرقائمة 
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 .الهالل

 .الجیل دار: روتیب الجامع في تاریخ األدب العربي، .(ال) حنا الفاخوري،
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

فظ العربي في ألف لیلة ولیلة مقاربة االزدواج اللغوي وسحر الل
 لنماذج

ینة  1د. بوقفة صبر
  جامعة تبسة/ الجزائر

 2د. سمرة عمر
 جامعة تبسة/ الجزائر

 الملخص
یعد مصنف ألف لیلة ولیلة من الکت  الهامة واألصیلة في الترراث اإلنسراني المکتروب، 

والمغامرات الموغلرة  ذلك لکونه یحمل بین دفتیه عالما أسطوریا ملیئا بالقص  الممتعة
في العجائبیة، عالم یعبرره القرارئ بمرکبره الروحري لیغروص فري أعمرال غرور رحرالت 
االستمتاع النفسي لینتهي منها مفتوحنرا بصرور الجمرال البراهرة واألحرداث المتداخلرة، 
ومصنف اللیالي باإلضافة إلی ذلك إنجاز ضخم قدره الغرب، ویسحر لیالیه فترجموه إلی 

اللغات، حیث تمیل اللغة فیه إلی الیسیر ومحاولة اسرتیعاب الفهرم المشرترك العدید من 
لطبقات المجتمع بنخبه وعوامه، کما تدل المفردات والتراکیر  التري یسرتعملها الرراوي 
علی أنها فصیحة وأنها ذات أصل فصیح تتخللها في غال  األحیان ألفاظ بالعامیة أو ذات 

حس بجو لیالي السحر في سیاقها االجتماعي صوت لهجي وذلك بغرض جعل القارئ ی
والتراریخي، وخصوصرا مرن خرالل تجلیاتهرا وأنسراقها اللغویرة والثقافیرة، واإلشرکالیة 

 المطروحة في هذا المقام:
 لماذا وظف مصنف اللیالي ازدواجیة اللغة الفصحی والعامیة في بعب األحیان؟ -
 فصیح واللهجي؟ما هي الغایة الجمالیة وراء االزدواج اللغوي ال -
 ألف لیلة ولیلة، االزدواج اللغوي، اللغة، الفصحی والعامیة.:مفردات الرئیسةال

                                                                                 

1. Sabrina.bougoufa@univ-tenessa.dz  
2. Samra.amor@univ-tebessa.dz 
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 مقدمة
یعد کتاب اللیالي من أهم وأضخم الکت  وأثراها من ناحیة اللغة والهدف والموضروع، حیرث شرمل 

رها في أعمراد بین دفتیه مجموعة من الحکایات التي تأخذنا معها إلی عوالم ال متناهیة ضاربة بجذو
التاریخ والحضارة العربیة الممزوجة بعبق اللحن وللیالي السمر والخمر والعشق والهوی، لتغادر بنرا 
هنیهة أخری إلی عالم المرأة بجمالها وقوامها الحسن ترارة، وبرذکائها ودهائهرا وقردرتها علری حرل 

ن أرکانهرا، حیرث یعرد أصع  لمسائل تارة أخری، وال یغادر السحر في مجمل الحکایا رأي رکرن مر
الموضوع األساسي الذي تدور حوله معظم األحداث وهو الدافع الرئیسي لتفعیل العجلة نحو األمام، 
وإذا انطلقنا إلی الحدیث عن اللغة في ألف لیلة ولیلة، فهي ساحرة جذابة، تترنم علی شفتي شرهرزاد 

عب األلفاظ والعبرارات اللهجیرة لتفصح بأعذب وأنقی األلفاظ الفصیحة ال یحتل ن  اللیالي من ب
والعامیة والتي تنتمي في أصولها إلی بلدان کان لها وجودها في الن  موضروع الدراسرة واإلشرکالیة 

 المطروحة في هذا المقام: لماذا ضم ن  اللیالي اللغة الفصحی والعامیة في مضمونه؟

راسة: االزدواج اللغوي وسحر اللفر  ولإلجابة عن اإلشکالیة السابقة الذکر ارتأینا أن یکون عنوان الد
 العربي في ألف لیلة ولیلة مقاربة لنماذج، واشتملت العناصر اآلتیة:

 مقدمة

 ألف لیلة ولیلة: الماهیة وأسباب التسمیة.

 البیاض النصي في ألف لیلة ولیلة: المرأة والسحر.

ة لنمراذج مرن ألرف لیلرة االزدواج اللغوي في ن  ألف لیلة ولیلة: مفهوم االزدواج اللغروي ومقاربر
 ولیلة.

 ألف لیلة ولیلة  -١

یعد مؤلف ألف لیلة ولیلة من أهم وأعظم المؤلفات التراثیة القدیمة والتي تحمل بین دفتیها مجموعة 
من الحکایات تتقاطع مع خصائ  األدبي الشعبي من حیث العوالم العجائبیة التي تدور األحرداث 

ألول والفاعرل فري تحریرك عجلرة األحرداث نحرو النهایرة أو ضمنها مع السحر الذي یعد العنصر ا
الالنهایة، حیث ومع کل لیلة ال یکتمل الق  لتبدأ مع إسدال اللیل لخیوطه في کل لیلة، شهرزاد مع 
جعبتها من الحکایات التي ال تنتمي من حیث شخوصرها وعاملهرا وأحرداثها إلری عالمنرا الرواقعي، 
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ة علی درجة کبیرة من األهمیة وهي: فن الحکي ال تکفي معرفة ورقة رابح»حیث تملك هذه األخیرة 
الحکایات بل یج  إضافة إلری ذلرك، معرفرة طریقرة روایتهرا أیضرا الرتمکن مرن إغرراء المسرتمع 
باإلنصات إلیها، ثم إن شهرزاد فضال علی ذلك تتوفر علی جمال فائق، ومما یزید في فعالیة السرد أن 

ر والمسمع، وهکذا تتزاید المتعة التي توفرهرا الحکایرة بتزایرد تأمرل یکون الذي یقوم به لطیف المنظ
الوجه الجمیل، زد علی هذا أن شهرزاد ال تحکي أي شيء کان، إنها تحرص علی أن تدرج حکایاتهرا 
ضمن مقولة الخارد، إذ ال مناص من أن تکون الحکایة  عجیبة وغریبرة  وإال فإنهرا غیرر جردیرة برأن 

المستمع من أنه ینجز ذهنیا المسافة التي یقطعها البطل مرن العرالم المرألوف تروی، یج  أن یتأکد 
إلی العالم الغری ، یحدث هذا االسرتعداد الخراص منرذ اللحظرة التري یرتم فیهرا تقردیم الحکایرة 
باعتبارها مدهشة مذهلة، وأخیرا تخلف شهرزاد إحساسا من االنتظار والقلق، إذ أن نهایرة الحکایرة ال 

هایة اللیلة، وهکذا علی الملك أن یترق  کل فجر استکمال الشرمس لمسریرتها الیومیرة تتطابق مع ن
وما أن تنتهي الحکایة حتی تبدأ أخری جدیدة بوصفها أکثر جماال وعجائبیة من سابقتها، هکذا تمنح 
شهرزاد في الوقت الذي تتهرب فیه تعد بالمتعة ثم تؤجلها، وکلما أشبعت رغبة أثارت أخری محملرة 

 .(17، 16م، 1996)کیلیطو،  «لذکری الزاهیة للرغائ  السابقةبا

أما عن األصول التاریخیة لهذا الکتاب الثري فتبقی مجهولة المؤلف، حیث لم یقع بین یدي العررب 
إال بعد ازدهار حرکة الترجمة في العصر العباسري، وبالترالي االنفتراح علری آداب األمرم األخرری، 

أن أول ترجمة لهذا الکتاب »ویری البعب من الدارسین أمثال  لیبدیف   کالهند وبالد فارس وفرنسا،
کانت من الفارسیة إلی العربیة في عصر الترجمة قبل منتصف القرن العاشرر مریالدي، حیرث یطلرق 

 .(88)التواب، د.ت،  «علیه هزار أفسانة أي ألف خرافة ثم تناوله الشعبیون بالتحریر والتهذی 

ر یری أن هناك عناصر في الکتاب تشبه إلری حرد بعیرد العناصرر فري ملحمرة کما أن هناك فریقا آخ
 األودیسا  لهومیرس والتي تروي قصة البطل اإلغریقي  أودیسیوس  الذي کان ملکرا لمدینرة  إیناکرا  
وترکز علی رحلته لبالده التي استغرقت عشر سنوات حتی ظن البعب أنه قد وافته المنیة، علی الرغم 

د مر خالل ذه الفترة بمغامرات عجیبرة غریبرة أثنراء رحلتره، وهرذه المالمرح العجائبیرة من أنه کان ق
تشترك مع البعب من قص  ألف لیلة ولیلة، فها هي قصة  السرندباد البحرري  تشربه إلری حرد مرا 
الملحمة الیونانیة في تمجیدها للبطل الذي یقوم بمغامرات عدیردة وینتحرل دائمرا شخصریة الخبرر 

 لشر المترب  بأبطال الحکایة.للقضاء علی ا

ویشیر فریق آخر ومنهم الباحث  صالح الردین محمرد عبرد الترواب  أن قصر  ألرف لیلرة ولیلرة: 
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تحتمل مالمح هندیة تبدو في تداخل القص  وطریقة التساال التي لوحظت في کلیلة ودمنة وکرذا »
رزاد التي شغلت الملرك عرن اإلطار العام الذي تبدأ به الحکایات من خیانة زوجة الملك وحیلة شه

. وقد ذکر المسعودي فري (89)التواب، د.ت،  «قتلها إلی غیر ذلك مما له نظیر في القص  الهندي
کتابه  مروج الذه  ومعادن الجوهر  أن أصولها التاریخیة ترجرع فري األسراس إلری الهنرد أو برالد 

للملوك بروایتها، وقام أهرل  اعتبرها أخبارا موضوعة من خرافات مصنوعة نظمت تقربا»فارس، حیث 
العصر بحفظها وتداولها وأنها وافدة إلی الثقافة العربیة عن طریق فعل الترجمرة مرن اللغرة الفارسریة 

 .(180، 2م، ج2008)إبراهیم،  «والهندیة وکذلك الرومیة لکتاب یدعی هزار أفسانة

عود في أصوله إلی البالد العربیرة کما أن هناك فریقا من الباحثین من یری أن مدون  ألف لیلة ولیلة  ی
خاصة  مصر  وذلك واضح من خالل ذکر األعالم وأسماء المدن والمواضع والحیاة االجتماعیة فیها، 

 .(89)التواب، د.ت،  وهو ین  علی أحداث قص  جرت في مصر

ما کت  من القصر  فري مصرر أو برالد الشرام »وتضم الحکایات التي شملت األنساد الثقافیة في 
تصال البلدین بصلة وثیقة أیام الفاطمیین ثم الممالیك والعثمرانیین، وقرد تألفرت مرا برین القررنین ال

الخامس والعاشر من القص  العربیة والتقالید اإلسالمیة واألساطیر الشررقیة، ویشریر المقرري فري 
مرا یردل  ه(، یذکر في کتابه  المحلی باألشعار 685-615 نفخ الطی   إلی أن ابن سعید الغرناطي )

علی أن کتاب ألرف لیلرة ولیلرة کران شرائعا ومعروفرا فري مصرر فري القررنین الخرامس والسرادس 
 بومدین، موقع الکتروني(.«)الهجریین

ومن بین الحکایات التي دارت بین مملکتي مصر والعراد في ألف لیلرة ولیلرة، قصرة  علري الزئبرق 
لیفة العباسي إلخماد الفتنة فري بغرداد، کمرا ودلیلة المحتالة  هذا البطل الشعبي الذي استجد به الخ

والمقدم صالح الکلبري، والرذي  -والد علي الزئبق–تحکي السیرة عن الصراع بین حسن رأس الغول 
انتصر فیها صالح بعد دسه السم في طعرام المقردم، لیکبرر بعردها علري ویرتعلم أصرول الفروسریة 

کن مرن القضراء علری المقردم صرالح والضرب بالسیف ومختلف مهارات القتال العسکري، ویرتم
الکلبي الذي انتشر ظلمه في البالد ثم یعود سالما إلی أهله، وفضال علی ما تم ذکره فإن المستشرفین 

الذي أکد علری »کان لهم رأیهم الخاص حول أصل الکتاب ومنهم المستشرقین  البارون دي ساسي  
یس بعیدا ومررتبط بعصرر االنحطرا  أثنراء أن الکتاب عربي وحجته في ذلك أن تاریخ وزمن تألیفه ل

 .(190، 2م، ج2008)إبراهیم،  «سقو  الدولة العباسیة علی ید المغول والتتار

ومع کل ذلك فقد کانت لألنساد الثقافیة العربیة المنبسطة بین سطور ألف لیلة ولیلة دورهرا السراحر 
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احرة، کما أسرهمت القراهرة خاصرة والفاعل في إضفاء الجمال والرونق العربي في لیالي شهرزاد الس
إذ یحتوي الن  النهائي أللف لیلة ولیلة علری مرواد »في تطویر اللیالي والوصول بها لدرجة الکمال 

 «قصصیة مصریة یمکن تحدید تاریخها باطمئنان برالقرن الثرامن الهجرري، الرابرع عشرر المریالدي
 .(29)الغني، د.ت، 

ول سب  تسمیة الکتاب بألف لیلة ولیلة، فیرذه   أحمرد وفیما یخ  التسمیة فقد اختلف النقاد ح
اإلکمال، فاأللف عدد ترام، وإذا زیرد علیره » إلی أن زیادة لیلة واحدة بعد األلف هو من باب  حسن

(. ویرجرع فریرق آخرر أن التسرمیة 21م، 2008زاغرر، «)الواحد أفاد الکمال، وهي درجة فود التمام
بلغت اللیلة الواحدة بعد ألف لیلرة، غیرر أن الباحرث  لیتمران  رتبطت بالمدة الزمنیة للحکي والتي 

یعزو التسمیة إلی تأثیر الترك الذین تعودوا أن یشیروا إلی العدد الکبیرر بقرولهم  برن بیرر  أي ألرف »
واحد وواحد، وهو یشیر في شرحه هذا إلی مکان في األناضول اسمه  بن بیر کیلیسه  ما معنراه  ألرف 

یعنون في ذلك کنائن کثیرة )...( ویزید لیتمان قوله: أنه في القررن الثالرث عشرر  کنیسة وکنیسة  وهم
کان یعرف عند العرب کتابان باسمین قریبین من اسم  ألف لیلة ولیلة  وهما  ألف عبد وعبد ، و ألف 

 موقع الکتروني(.«)جاریة وجاریة 

ي إال أن هرذه النصروص نالرت وعلی الرغم من تجاذب األطراف واختالف اآلراء حول: مؤلف اللیال
شهرة ذائعة الصیت في العالم بأسره وذلك لتثیر النقاد واألدباء الغرب بمضمون السحر الشرد الرذي 

تدین أوروبا فري معرفتهرا »تحتویه، وعلی هذا األساس تمت ترجمة الکتاب إلی العدید من اللغات و
م، عمرل علری ترجمرة 1704عرام  بألف لیلة ولیلة للمستشرد الشرهیر أنطروان جاالنرد الرذي منرذ

الحکایات العربیة إلی الفرنسیة، مغیرا فیها تراث عدة ومرتبا لها وفق تقدیره الخاص، کمرا اجتهرد أن 
 .(237، 236م، 2005)طرشونة،  «یالئم بین األصل الشرقي وبین ذود عصره قدر اإلمکان

للغرة الفرنسریة فحسر  برل حیث لم یعمل المستشرد الفرنسي  جاالند  علی ترجمة المؤلف إلی ا
عکف علی قراءته وتحویره واإلضافة إلیه مما یالئرم ویناسر  البیئرة والعقلیرة األوروبیرة مرن خرالل 
موروثهم الشعبي التراثي ومختلف اللباس وهناك أو العام الفرنسي الفاخر، وعلری الررغم مرن تعردد 

ئعة الصریت، وذلرك لکثررة التشرویق الترجمات واختالفها إال أن کتاب  ألف لیلة ولیلة  نال شهرة ذا
الذي یجوب لیالي شهرزاد التي ال تنتهي مع سحر اللف  وقوته وعمرق التعبیرر ومتانرة العبرارة، فکنرا 
ونحن نقرأ بین سطورها وکأنها تأخذ بیدنا إلی عوالم عجیبة، تعرددت الحردود اإلقلیمیرة والجغرافیرة 

ی الالنهایة، إلی رحالت السحر والتشویق والغرائبیة والبشریة لتطیر بنا عبر بسا  السندباد البحري إل
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التي ال تنتهي متحدثة في کل ذلك غض  البحر وقوة الریح وتالطم األمواج لتصرل بنرا فري األخیرر 
إلی شاط  األمان، شاط  الحریة والذکاء الذي یسیطر علی شخصیاتها البطلة الخیرة التري تتحردی 

 دائما الشر بکل ما أوتیت من قوة.

 بناء النص في ألف لیلة ولیلة -2

 المرأة  -أ

لطالما کانت المرأة المدار األساسي لمعظم الکتابات األدبیة علی مر العصور سواء کانت روایرات أو 
قص  أو مالحم إلی غیر ذلك وال یخل المنجز السردي في ألف لیلة ولیلة من تیمة األنثری لکونهرا 

ثر العناصر تشکیال للرن  المنفرتح علری آفراد السرحر عنصرا داللیا ومکونا عاملیا، وهي کذلك أک
تشکل صورة المرأة في ن  ألف لیلة ولیلة علی أساس التنوع والتناقب، إذ بدون »والعجائبیة، حیث 

هذین العنصرین تنعدم الحکایة ویتالشی الفعل الحکائي وهکذا تتکرر مجموعة من الحوافز ضرمن 
أة علی أساس مجموعة عوامل خارجیة، فالخیانة عنصر بان فري دائرة التنوع والتناقب لبناء صورة المر

، 199م، 2007)مرویقن،  «مجمل الحکایات )...( وبشرکل آخرر نجرد صرورة أخرری لثرأر المررأة
200). 

ومن هذا المنظور یتبین أن صورة المرأة في حکایات اللیالي تنحصر حس  الباحرث فري صرورتین، 
صورها وتنوعت بین حکایة زوجة السلطان له، وخیانة المرأة تتجلی األولی في الخیانة والتي تعددت 

للعفریت...الخ، أما الصورة الثانیة فتتجلی في ثأر المرأة لنفسرها وربمرا کران ذلرك راجرع للتکروین 
المعرفي لها، ولم یکن هذا الثأر إال حمایة لنفسها ولذاتها، ومرن هنرا یمکرن القرول أن المررأة التري 

طول اللیالي تتنوع وتتعدد صورها بین الحبیبة والذکیرة والداهیرة والشرریرة  تنسال منها شهرزاد وعلی
والعاشقة واللطیفة والشابة والجمیلة والعجوز الشمطاء إلی غیر ذلك، وبالتالي فحکایرات ألرف لیلرة 

ما هي إال إعالن نهائي عن انتصار لسن المرأة وذکائها وقدراتها الحکائیة علی جبروت الرجرل »ولیلة 
ده وقدراته العضلیة، لقد تمکنت امرأة عزالء إال من لسانها وذکائها أن تعال  عن طریرق الحکري وعنا

)مجهرول، د.ت،  «الروح المریضة لرجل محبط وحاقد علی نفسه، وباألخ  علری جانبره األنثروي
 .(5، 4ج

 السحر -ب

عجائبي الذي ال یخل صنف الکثیر من األدباء مؤلف  ألف لیلة ولیلة  ضمن دائرة األدب الشعبي أو ال
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في مضمونه وعناصره وأسلوبه من عنصر السحر، حیث یعد هذا األخیرر المکرون الرئیسري فري بنراء 
إلی التدخل لتغییر مجری الحیراة والرتحکم فري مصرائر »أحداث اللیالي، ویعمد السحر في الن  

السردي، ویقروم الشخوص )...( کما یرتبط السحر في ن  اللیالي بتوقیف للحرکة وألحداث الفعل 
علی عناصر حیاتیة مرتبط باإلنسان کخصلة الشعر وطاسة الماء وتالوة تعازیم وحك الخراتم، الرذي 
یشکل عنصرا فاعال في أغل  حکایات ألف لیلة ولیلة المرتبطة بالسحر، فحك الخاتم یغیر  القیرام 

تقوم باستحضرار الجرن،  بلمس کتابة معینة کتبت علی ظهر الخاتم، وفي ارتبا  بالسحر، وبتأثیر منه
شخ  أو أشخاص معینرین فري زمرن  أي خادم الخاتم الذي یقوم بأفعال خارقة سواء لصالح أو ضد

. ولطالما ارتربط فعرل السرحر برالمرأة العنصرر (2001، 200م، 2007)مویقن،  «ومکان محددین
الالتري »ت الفاعل في حلقة أحداث اللیالي، حیث تحفل قص  ألف لیلة ولیلرة بالنسراء السراحرا

استخدمن السحر کوسیلة لتنفیذ خطة المرأة للوصول إلی حبیبها، فإذا بالمرأة تسحر زوجها حتری ال 
یقف في طریق حبها، ویالح  أن السحر في ألف لیلة ولیلة لم یستعمل إال بواسطة النساء الکائدات 

عشیقتها، فرإذا بهرا تبرن   الساعیات إلی عشاقهن، والنب  أیضا تستخدمه المرأة التي ترید التسلل إلی
زوجها، وهذه ظاهرة تتکرر في ألف لیلة ولیلة منذ قصة محمود صاح  الجزائرر السرود فري الجرزء 

 .(87م، 2017)السعداوي،  «األول إلی قصة قمر الزمان وعشیقته في الجزء الرابع

الوصرول إلری  ومن هذا المنبر یمکن القول أن سحر اللیالي لم تنحصرر أدواره فري تیسریر األمرور أو
المعشود بطرد التوائیة، وإنما تجلی أیضا في الکلمة واللف  الذي یأخذ بأیدینا وعقولنا لیسررح بهرا 
في عوالم خالقة مبدعة مدهشة، عجائبیة تحمل بین طیاتها شخوصا وأحداثا ملیئة بالغرائبیة واألخیلة 

کتشاف، وکأنه مختصر لخیرال المتنوعة الصور المکثفة بجمالیات التوریة ومحرضا علی البحث واال
حقبة مدیدة من تاریخ عالم غرائبي ساحر، یبعث الرغبة في السفر عبر الزمن والخیرال للخطروة بمرا 

)حسرن، موقرع  «یمکن التحصل علیه من أسرار مخبروءة وسرط الحکایرات المتناسرلة مرن بعضرها
 الکتروني(.

 الواقع المجتمعي  -ج

ت فضائیة علی مدون اللیالي، إال أن الکتاب وبجدارة یعد علی الرغم من السحر الذي یغطي مساحا
موسروعة »حقیقة صورة حیة للحیاة وللعادات والتقالید المجتمع الشرقي في زمن مضی، وهو بحرق 

تاریخیة اجتماعیة یصور الحیاة الدنیا کما هي، ولیس فیه فکرة عامة ووجهة نظر واحردة، فالمرذاه  
ویره لمظاهر االجتماع الشرقي في القرون الوسطی مرن العرادات فیه في تناقب واختالف )...( وتص
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واألخالد والمراسیم، في الشوامر والوالئم واألعراس والمآتم واألسواد والمحاکم فقد بلغ الغایة مرن 
 .(607)الفاخوري، د.ت،  «هذا کله

 االزدواج اللغوي في ألف لیلة ولیلة -3

 مفهوم االزدواج اللغوي -أ

 لغة  -

والزوج خرالف الفررد، یقرال زوج أو الفررد، وکران »ج في اللغة مصدر الفعل الثالثي )زوج( االزدوا
قرال: السرماء: زوج، والنهرار زوج، « ومن کل شيء خلقنـا زوجـین»الحسن یقول في قوله تعالی: 

 .(242، 241، 2م، م 1990)منظور،  «ویجمع الزوج أزواجا وأزاوی 

األشیاء تزویجرا، وزواجرا، »لی أنه اقتران الشيء بالشيء، أما في المعجم الوسیط فعرف المصطلح ع
قرن بعضها ببعب، وفالن امرأة وبها جعله یتزوجها،  ازدواجرا  اخترنرا والقروم: ترزوج بعضرهم مرن 

 «بعب، والکالم أشبه بعضه بعضا في السجع والوزن صار اثنین، تزاوجرا وازدواجرا والقروم ازدوجروا
یتبرین أن لفر  االزدواج ینحصرر فري مفهروم اقترران الشريء  . ومن هنا(405، 1)مصطفی، د.ت، ج

 بالشيء، وهو خالف المفرد أو الفرد.

 اصطالحا  -

عبارة عن لغة فیها مستویان: مستوی الکتابة ومسرتوی »یعرف االزدواج في االصطالح العام علی أنه: 
بما فیها من تقابل برین الخطاب الشفهي في الشؤون الیومیة، وندل بها علی الوضع الماثل في العربیة 

 .(73)نهاد، د.ت،  «الفصحی والعامیة

االزدواجیرة اللغویرة وضرع »ویعرف اللساني األمریکي  شارل فرغیسرون  االزدواج اللغروي بقولره: 
مستقر نسیبا توجد فیه باإلضافة إلی اللهجات الرئیسیة للغة التري قرد تشرمل علری لهجرة واحردة أو 

با ما تکون قواعدها أکثر تعقیدا من قواعد اللهجات، وهذه اللغة بمثابة لهجات إقلیمیة متعددة، إذ غال
نوع راد یستخدم وسیلة للتعبیر عن أدب محترم سواء کان هذا األدب ینتمي إلری جماعرة فري عصرر 
سابق أو إلی جماعة حضاریة أخری، ویتم تعلم هذه اللغة الراقیة عن طریق التربیرة الرسرمیة، ولکرن 

(. ومن هنا یتبین أن 37م، 2008القاسمي، «)من الجماعة في أحادیثه االعتیادیة یستخدمها أي قطاع
اللغة األم تنقسم إلی مستویین یتجسد األول في المسرتوی الفصریح أو الراقري الرذي یسرتخدم فري 
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التربیة الرسمیة وفي المدارس والمناسبات والخطابات، أما المستوی الثاني فیتمثرل فري اللهجري أو 
 ي یستخدم في الحیاة الیومیة بین األفراد.العامي الذ

أما عن نشأة االزدواجیة في العربیة فهناك رأیین یری األول منهما أن االزدواجیة تعد جزءا من الظاهرة 
ویبني علی القول األول مشرکلة »اللغویة منذ بدایات اللغة، والثاني یراها تطورا لغویا اقتضه الظروف 

عود جذور هذه المشکلة إلی عهد القدماء أو األقدمین منذ النشأة األولری الفصحی والعامیة )...( إذ ت
للغة، فالعصر الجاهلي لم یکن بمنأی عن مثل هذه االزدواجیة وإن لم تکرن بمثرل مرا علیهرا الیروم، 
حیث تظهر االختالفات اللهجیة التي کانت قائمة حینذاك وسرائدة مردی هرذا االزدواج وإشرکالیته، 

ا ینطقون لهجة واحدة وإنما لهجات عدیردة طالمرا کران االخرتالف بینهمرا ظراهرا فالعرب لم یکونو
وشدیدا حتی عهد قری  من تنزیل القرآن الکریم الذي نزل بلسران عربري مبرین، فسرره ابرن عبراس 
وآخرون بأنه لسان قریش الذي تشکل من جماع لغی العرب وجیدها )...( ومن جهة النظر هذه تبدو 

ی األعلی للغة مالزمة للعامیة ومتوازنة معها، وقد تمکنت مرن التغلر  علری الفصحی وهي المستو
العامیات المتمثلة باللهجات العربیة المتعددة )...( لکنها عادت مرة أخرری فتراجعرت أمرام زحرف 
العامیات، ومدها جراء انحراف اللسان العربي وما طررأ علیره مرن تغیرر أو أصرابه مرن تطرور بفعرل 

 .(45، 44، 8م، ع2014)حسن،  «ف واالنفتاحاالختال  واالختال

ومن هنا یتبین أن اللغة العربیة کانت في أعلی مستویاتها مرن الفصراحة والبالغرة خاصرة مرع نرزول 
کتاب اهلل المولی عز وجل المنزه عن الخطأ والبلیغ بعباراته وألفاظه وصوره البیانیرة والبدیعیرة، لکرن 

انفتاح األمة العربیة علی آداب ولغات األمرم األخرری تراجرع مع اختال  اللسان العربي باألعاجم و
المستوی المرکزي للغة الفصحی وانقسمت إلی مجموعة مرن اللهجرات تخرت  کرل منطقرة منهرا 

فظاهرة وجود العامیة إلی جان  اللغة العربیة الفصرحی، ظراهرة لغویرة فري »بلهجة معینة، وبالتالي 
واستعماالته وتعرف اللهجة العامیة بأنها طریقة الحدیث التري جمیع دول العالم، ولکل منها مجاالته 

یستخدمها السواد األعظم من الن(اس وتجري بها کافة تعامالتهم الکالمیة، وهي عادة لغویة في بیئة 
 .(154، 153 م،1972)الوافي،  «خاصة تکون هذه العادة صوتیة في غال  األحیان

 االزدواج اللغوي في ألف لیلة ولیلة  -ب

کما ذکرنا سابقا ینتمي المنجز السردي  ألف لیلة ولیلة  إلی مضمار األدب الشعبي، حیرث الکتراب 
بین دفتیه مجموعة من الحکایات الضاربة في جذورها إلی عالم العجائر  والغرائبیرة، یمرأل السرحر 

لجن أرکان أحداثها وشخوصها المتنوعرة برین اإلنسران والحیروان أو کائنرات مرن العرالم اآلخرر کرا
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وفي قبالة صدور ن  اللیالي عن تلك األصول الفصیحة یبرز تمثرل العرامي فري هرذه »والعفاریت، 
الصور التعبیریة بشکل الفت، إذ یکون العامي الجزء المالصق للمخطوطات القدیمة من ألرف لیلرة 

ه ولیلة والممیز لها مما طالها من عملیة تشذی  الحقة طمست معالم ذلك العامي وذهبرت بمسرحت
الشعبیة، فمن النادر العثور علی شيء من ذلك في النسخ المتأخرة، وقد احتفظت النسرخة المحققرة 
باالستعماالت الشعبیة واأللفاظ العامیة )...( وغالبا ما تکون قد سقطت مرن النسرخ األخرری أو ترم 

د مثال، فإنهرا تحویلها إلی ما یقابلها بدواعي التفصیح أو غیر ذلك، فعلی الرغم من أهمیة نسخة بوال
ال تحظی بعبق ذلك المأثور الشعبي، ألن نسخة بوالد مفصحة ومصححة وخضعت لعملیة التعدیل 
في لغتها، ومن ثم استبعد اللف  العامي اللصیق بحیاة الشع  من مجمل النسخ الحدیثة أللف لیلرة 

رض إیضراح مرادة ولیلة، ومن ثم کان بنسخة بوالد، أو نسخة األدب الصالحاني في هذا المسرد لغر
معینة أو تعبیر ما أو لشرح لف  مشکل، ومن المعروف أن النسخة المحققرة لرم تصرل إلری ثالثمائرة 

 الحسني، موقع الکتروني(.«)لیلة، وال تحتوي علی بعب الحکایات التي عرفت الحقا في اللیالي

برین العرامي والفصریح  مما سبق یتبین أن النسخ األولی واألصلیة أللف لیلة ولیلة تنوعت اللغة فیهرا
لکونها لغة الشع  القریبة منه والمعبرة عنه، أتت منه وتعود إلیه، وربما تکون األسباب الرئیسریة وراء 
إقحام العامیة في کتاب ألف لیلة ولیلة أنها تمثل الشع  بمختلف مستویاته وطبقاته، یستعملونها في 

هم الیومیة، ویرجح الدکتور  خالرد محمرد مسامراتهم وأسواقهم وبیوتهم وفي مختلف مجاالت حیات
ربمرا جراز تعلیلره فري »فرح  أن السب  الرئیسي وراء وجود ألفاظ عامیة في کتابّ ألف لیلة ولیلرة : 

قد اشترك في تألیفه وجمعه وتحریرره وکتابرة  -کما سبق توضیحه–المقام األول بحقیقة أن هذا الن  
أناس کثیرون للغایرة، ومتبراینو الخلفیرات الجغرافیرة نسخه المخطوطة العدیدة خال ل مئات السنین 

واإلثنیة واالجتماعیة والثقافیة والعلمیة فضال عن أنه في مجمله ینحو إلی أن یکرون مصرنفا یخاطر  
العامة، بالدرجة األولی ولیس الخاصة، وحیث أنه یخاط  العامة، فرإن ذلرك یقتضري بالضررورة أن 

قابلة ألن تتصالح وتتعایش وتقترب مرن لغرة العامرة،  -األمر وإن کانت فصیحة في بادئ–تکون لغته 
وأن تتقبل التحویر والتعدیل والتبدیل لصالح العامیة واطرادا مع مرور الزمن، وذلك حتی یؤدي هرذا 

فرح،موقع الکتروني(. ومن بین األمثلة عن العامیة في «)الن  رسالته بالفعالیة والنجاعة المطلوبتین
عین أروح إلری بیتري فري حکایرة  التراجر »لة نذکر: علی لسان الراویة  شهرزاد : مدون ألف لیلة ولی

 «.والعفریت والفصیح  دعیني أذه  إلی بیتي

 الخلق  لفظة عامیة والفصیح الثوب أو ما یلبسه اإلنسان مطلقا وهذه الکلمرة اآلن مرن عامیرة غررب 



 د. بوقفة صربینة  للغوي وحسر اللفظ العريب يف أألف لیةل ولیةل مقاربة لامنذجالازدواج ا

95 

فیه المالبس أحیانا ب  الخلقات  السودان وتشاد خاصة وکذلك في صعید مصر نوعا ما الذي تعرف 
للثقافة حکایة  الصیاد مع العفریت  وأحدثها  الشفقة  في الفصیح، أي الشظیة من الخزف أو الفخار 
المکسور، لکن الجمع شرفافة علری وزن  فعالرة  بضرم الفراء، صریغة عامیرة اشرتهرت بهرا اللهجرة 

ة...الخ،  الطراجن ، حکایرة السودانیة خاصة کمثل جمعهم طبق علی طباقرة وصرحن علری صرحان
 الوزیر المحتال  وعاد لطهي الطعام ینطق بکسر الجیم تشبع هذه الکسرة فتسرتحیل إلری یراء هکرذا 
 طاجین  وهو من األلفاظ العامیة  لحمة  حکایة  الحمرال والرثالث بنرات  والفصریح  لحرم  إال أن 

الذي تأثرت بره سرائر اللهجرات یکون المقصود  القطعة من اللحم وهي من الکلم العامي المصري 
العربیة المعاصرة  لقیمات القاضي  نوع من المعجنرات الحلروة مسرتدیرة الشرکل تضرع مرن دقیرق 
القمح والسکر، وتعرف اآلن في مصر باسم  لقمة القاضي  ولعلها کانت تعررف فري الماضري بهرذا 

عامیة وهي تحریف لکلمرة  االسم  لقیمات القاضي ،  الریس  حکایة الجاریة واألختین الحاسدتین 
 الرئیس  ومعناها في هذا السیاد المالمرح أو الربران،  سرالمتك  حکایرة  الصربیة المقتولرة  دعراء 
بالعامیة معناه: نسأل اهلل لك السالمة، شائع في العامیة السودانیة وأکث ما تقولره النسراء،  أدر بالرك  

 ، أو  اعرتن واهرتم بره   أکلنرا الضررب حکایة  عجی   تعبیر عامي یعني  اصررف انتباهرك للشريء
فالن أکل علقة »الموجع  تعبیر عامي یوجد خاصة في العامیة المصریة، وربما في غیرها وهو قولهم: 

سخنة، أي نال ضربا موجعا، الخوشکاکشة: کلمة عامیة معناهرا  الداللرة  کمرا شررحت فري المرتن 
 فرح، موقع الکتروني(.«)کیةنفسه، ولعلها کلمة مقترضة إما من الفارسیة أو التر

ومن خالل ما تقدم ذکره من األمثلة یتبین أن التنوع اللهجي واللف  العامي في المنجز السردي  ألف 
لیلة ولیلة  مختلف ویرجع في أصوله إلی لهجات تنتمي إلی لغات أم فصیحة منتشرة في العدید مرن 

ن، وهرذا إن دل علری شريء فإنمرا یردل علری البلدان أمثال العراد ومصر وترکیا، بالد فارس، السودا
التناقل الشفوي التي تعرضت له حکایات ألف لیلة ولیلة، وبالترالي انتقالهرا برین مختلرف األوطران 
واألخذ من کل اللهجات في ظل انعدام راو بعینه لها وهذا ما یمیزها وینسبها إلی مرا یسرمی براألدب 

 الشعبي.

 خاتمة 
أهم کت  التراث في األدب العربي إذ یحمرل برن دفتیره مجموعرة مرن یعد مدون ألف لیلة ولیلة من 

 الحکایات المغرقة في الخیال.
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تشترك جمیع الحکایات في المنجز السردي  ألف لیلة ولیلة  بعالمها المغرد في الخیال والعجائبیرة 
جن وبشخصیاتها ذات المالمح العربیة والتي ال تنتمري فري غالر  األحیران إلری بنري البشرر، کرال

 والعفاریت التي کان لها الدور الفعال في تبسیط األمور وحل المشاکل.

یتمحور البناء النصي في کتاب اللیالي حول موضوعین یتجلی األول فیهما في موضوع  المرأة  والتي 
کان لها الدور األساسي علی مدار جمیع الحکایات تنوعت بین الخیانة والمساندة ولرم یقتصرر سرن 

رحلة الشباب فحس  فأحیانا تکون العجوز المسنة المردیرة للحیرل لإلیقراع بالبطرل أو المرأة علی م
البطلة وأحیانا الفتاة الحسناء التي أولعت األمیر بجمالها، وأحیانرا الجاریرة الذکیرة التري اسرتطاعت 

 بدهائها امتالك قل  الرجل الشجاع.

غ  من أول لیلة إلری آخرر لیلرة فري حصد عنصر السحر المساحة األوسع في  لیالي شهرزاد إذ لم ی
 الکتاب، حیث کان له الدور الفعال في تفعیل معرکة األحداث إلی األمام.

یقصد باالزدواج اللغوي: التنوع في اللغة بین الفصیح والعامي في الن  الواحرد سرواء کران نثررا أو 
 شعرا.

االنتقال الشفوي لحکایاتره  إن التنوع اللهجي في المصطلحات العامیة في کتاب اللیالي یفصح علی
وارتحالها بین األوطان في ظل انعدام راو بعینه لها، وفي األخیر یمکن القول أن عالم ألف لیلرة ولیلرة 
عالم مغرد في العجائبیة المدهشة، تتمتع شخصریاته بالحرکرة وبالحرکیرة والزئبقیرة التامرة، لتحلرق 

 سحر الدافع األول لتفعیل حرکة أحداثها.بأذهاننا إلی الاّلطبیعي إلی الاّلمعقول، یکون ال
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

مقاربة في األسباب  االزدواجیة اللغویة في واقع الطفل الجزائري
 والنتائج واآلفاق

 فطیمة بلبرکي / حسینة حماشي / 1ضیف اهلل د/السعید
 الجمهوریة الجزائریة –باتنة  -المرکز الجامعي سي الحواس بریکة.

  ملخصال

طبیعة المتداول اللغروي للعربیرة مرن خرالل مرا یسررده  الدراسة البحث في تحاول هذه
ي، مستوی للخطاب التواصل المتکلم في الحیاة الیومیة العادیة، هذا األخیر وّلد مستویین

الفصیح، بما یتماشی والقواعد النحویة المحرّددة مرن قبرل العلمراء األوائرل، ومسرتوی 
العاّمي الذي یجمع بین أفراد األسرة، واألصدقاء وجمیع فئرات المجتمرع خرارج اإلطرار 

 التعلیمي بمختلف مستویاته. وهو ما یطلق علیه باالزدواجیة اللغویة.
: ما المقصود باالزدواجیة اللغویة؟ وما هري األسرباب ومنه تطرح الظاهرة إشکاالت منها

التي أدت إلی استشراء هذه الظاهرة اللغویة؟ وما أبعادها اللغویة والثقافیة وما آثارها علی 
 المجتمع؟

ه جوهر اللغة الفصیحة السرلیمة،  هل نحکم علی هذه الظاهرة بالسلبیة من زاویة أّنها تشوِّ
یع اللغات الحّیة؟وما مدی تأثیرهرا فري وظیفیرة اللغرة أم هي ظاهرة طبیعیة تشهدها جم

 العربیة وتطّورها؟ 
: اللغة العربیة الفصحی؛ االزدواجیرة اللغویرة؛ االسرتعمال اللغروي ؛ مفردات الرئیسةال

  الخطاب التواصلي، الواقع الجزائري.

                                                                                 

1. said.difallah@gmail.com 



 2021نيسان   دلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیةوقائع املؤمتر ا

100 

 مقدمة 
ع من المجتمعرات، وعنصررا  المحلیة وعنوانا  لهویة أي المجتم تعد اللغة إحدی أهم مکونات الثقافة

مهما  في الحفاظ علی وحدته وتماسکه، فضال  عن کونها جسرا  وقناة للتواصرل برین األجیرال، حیرث 
تنقل آثار األجداد وأمجادهم إلی األحفاد لتشکل حلقة وصل بین الماضري والحاضرر والمسرتقبل، و 

اّل أّن هذا التنوع بقدر ما هو مؤشر صحي تنفرد عن غیرها بتنوع لغوي کبیر، إ البیئة اللغویة في الجزائر
للتعایش االجتماعي والثقافي واللغوي للجماعات اللغویة المشکلة لهذا المجتمع، بقدر مرا یشرکل 
تهدیدا حقیقیا علی هویة الفرد الجزائري خاصة األطفال منهم، إذا لم یرتم اسرتثمار هرذا التنروع فري 

عیا بواقعه اللغوي والمحیط الذي یعیش فیه، ویزداد هرذا المنحی اإلیجابي السلیم الذي ینت  فردا وا
الوضع خطرا علی األطفال إذا لم یتم استثماره استثمارا إیجابیا، والتعامل معه بحذر من أجرل تکروین 

، (قادر علی تجاوز سلبیات التعدد واالزدواجیة بکرل مظاهرهرا )الصروتیة والصررفیة والترکیبیرة.. فرد
ة بمهمة وصف هذه الظراهرة اللغویرة المعقردة ، وبیران حجرم الترأثیرات وعلیه تضطلع هذه الدراس

الناتجة عنها علی مستوی المحیط التعلیمري واالجتمراعي والثقرافي خاصرة فري المراحرل العمریرة 
األولی للطفل الجزائري، حیث یکون لها دور کبیر في بناء شخصیة الطفل وتوجه بنسربة کبیررة نمرط 

األخطار التي تلحقها باللغة العربیرة الفصرحی مرن تهمریش  ة، دون إغفالتفکیره وفهمه ألمور الحیا
 وإقصاء.

؛ فهري ظراهرة تشرهدها الردول العربیرة التري  وموضوع االزدواجیة اللغویة في الجزائر لریس جدیردا 
أصبحت تشهد تراجع مکانة اللغة العربیة الفصحی علی حساب العامیة واللغات األجنبیة، وکما هرو 

العربیة في الجزائر تعیش صراعا  مزدوجا  فهي من جهة تصارع اللهجرات العامیرة التري  معلوم فاللغة
تنتشر قي أوسا  المجتمع وتحضا باستخدام شرائح واسعة من الشرع ، ومرن جهرة أخرری تسرارع 
اللغة الفرنسیة إذ ما تزال علی الرغم من مرور نصف قرن علی استقالل الجزائر من هیمنة االسرتعمار 

ُتستعمل علی نطاد واسع سواء من قبل النخبة من الجزائریین، أو عن طریق استخدامها فري الفرنسي 
اإلدارات والتعلیم وخاصة التعلیم العالي والتقني، وهذا الصرراع یعرود فري جرذوره إلری االسرتعمار 
بدرجة کبیرة والذي عمد بشتی الوسائل والطرد إلی جعل الفرنسیة لغرة رسرمیة مرن خرالل القضراء 

اللغة العربیة، وتمهیدا لطمس معالم الهویة العربیة واإلسالمیة للجزائریین، ومما الشك فیره أن علی 
استمرار هذا الصراع اللغوي له تبعات ومخاطر کبیرة علی األجیال المتالحقة ونعني بالخصوص فئرة 

ا  مرن هرذا األطفال الذین یشکلون الغالبیة العظمی من المجتمع الجزائري، وهم الفئة األکثرر تضررر
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تبررز  وأمام خطرورة هرذه الظراهرة الصراع إلی جان  الضرر الذي لحق باللغة العربیة بطبیعة الحال،
فمرا ذا نعنري باالزدواجیرة  العدید من اإلشکالیات التي تستوج  البحث عن حلول مسرتعجلة لهرا،

الجزائرري عمومرا اللغویة ؟ و ما هي األسباب التي تقف وراء تغلغلها في الواقرع اللغروي للمجتمرع 
وواقع الطفل بالخصوص ؟ ما هي الترأثیرات التري تنتجهرا االزدواجیرة اللغویرة علری واقرع الطفرل 

جمیع المستویات؟ وما هي تأثیراتها علی اللغة العربیة الفصحی ؟ مرا هري اآلفراد  الجزائري و علی
 لجزائر ؟.والحلول المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة وتأثیراتها علی مستقبل الطفل في ا

 مفهوم االزدواجیة اللغویة  أوال

لیس من السهولة الوقوف بثبات عند مفهوم واضح ومحدد لمصرطلح )االزدواجیرة اللغویرة( وذلرك 
بالنظر للخالف الدائر بین الباحثین والدارسین، والمتمثل أساسا  في الترداخل الکبیرر برین مصرطلح 

ة( علی الررغم مرن االتفراد علری مرا تشرکله هراتین )االزدواجیة اللغویة( ومصطلح )الثنائیة اللغوی
الظاهرتین من مخاطر المجتمع من جهة، وعلی اللغة العربیة الفصحی مرن جهرة أخرری، وعلیره إّن 

وهو یعني  وجود مستویین لغرویین  Diglossia مصطلح ازدواجیة هو ترجمة للمصطلح اإلنجلیزي
 (11(، صم1997)عبد الرحمن بن محمد،القعود)في بیئة واحدة  

-Miguel Siguan ,William F) کما یتجلری مفهروم االزدواجیرة اللغویرة کمرا قدمره المؤلفران

Mackey)  في تعریفهما للشخ  المزدوج اللغة علی أنه  الشخ  الذي یرتقن لغرة ثانیرة بدرجرة
 متکافئة مع لغته األصلیة، ویستطیع أن یستعمل کال من اللغترین بالترأثیر والمسرتوی نفسره فري کرل

 (.01، (م1994) -ف ولیم مکاي، ، میجل سیجوان،) لظروف  ا

( االزدواجیة اللغة علی أنها وضع لغوي ثابرت نسربیا charles Fergusonشارل فرجسون )وُیعرف 
نروع  -والتي تشمل لهجة معیاریة أو لهجات معیاریة إقلیمیة()باإلضافة إلی لهجات اللغة  –یکون فیه 

را عن غیره من األنواع، ومنظم أو مصنف للغایرة، وعرادة مرا یکرون من اللهجات مختلف اختالفا کبی
هذا النوع أکثر تعقیدا من الناحیة اللغویة: النحویة والصرفیة والتراکیر  الصروتیة، وعرادة مرا یکرون 
أعلی من غیره؛ هذا النوع یکون عادة لغة ألدب مکتوب یحظی باحترام أفرراد ا، ویکرون مصردر هرذا 

ة وإما مجتمع آخر غیر الذي توجد فیه ازدواجیة اللغة؛ هذا النوع من اللغة یتم األدب إما عصور سابق
، ویسرتخدم للعدیرد مرن أغرراض الکتابرة (المردارس والمعاهرد)تعلمه عن طریق التعلیم الرسمي 

ال یسرتخدمه أي قطراع مرن قطاعرات ا لغررض  والتحدث الرسمیة، ولکرن هرذا النروع مرن اللهجرة
 (21، ص(م1996) صالح إبراهیم ي،الفال)المحادثة الرسمیة. 
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وتعرف االزدواجیة اللغویة کذلك بأنها   ذلك التعایش أو الصراع الذي تتخذه اللغة مع اللهجرات أو 
 (1006، ص(م2008)مختار أحمد عمر،) الدوارج التي تساکنها داخل البلد الواحد 

ا   من مظاهر التحول الذي جرری ویری )نهاد الموسی( أن االزدواجیة في العربیة   تمثل مظهرا  حاسم
مضرت  -وإن لمتکن الفصحی قد تشبثت علی الجملة بمثالها علی المعیرار –علی العربیة، ذلك أنه 

بعوامل زمانیة ومکانیة متشابکة( فأسقطت اإلعراب واستبدلت به ترکیبرة )العامیات في مجری التطور
لسرمات الفونولوجیرة للنراطقین بهرا فري خاصة لإلبانة عن المعاني النحویة، کما حملت أثارا  مرن ا
هیئرات أبنیرة  -بمقرادیر یسررة أو جلیلرة–األصقاع العربیة وتباینت في اختیاراتها المعجمیة وفارقرت 

 (.137م(، ص2007)نهاد، الموسی)الفصیحة   

 أسباب االزدواجیة اللغویة في واقع الطفل الجزائري ثانیا

يخية ودينية -أ   أسباب تار

إلری محاربرة اللغرة العربیرة  تعمار الفرنسي الذي عمد طوال فتررة احتاللره للجزائرروتتمثل في االس
الفصحی وتهمیشها بشتی الوسائل قصد إحالل اللغة الفرنسیة مکانها، وهو األمر الذي خلق صرراعا  

ت لغویا  ثالثیا  تتجاذبه اللغة العربیة الفصحی والعامیة واللغة الفرنسیة، وفي ذروة هذا الصراع اضرطر
الغالبیة العظمی من الشع  الجزائري آنرذاك إلری اسرتخدام العامیرة حفاظرا علری الهویرة العربیرة 
واإلسالمیة، ولألسف الشدید ال یزال هذا الصراع مستمرا  إلی الیوم، حیث زحفت العامیرة بالتردری  

قنروات علی الواقع اللغوي للطفل الجزائري الذي اعتادت أذنه علیهرا بشرکل یرومي وبتغذیرة مرن ال
والبرام  الفضائیة واإلذاعیة التي صارت تلجأ إلی العامیة بحجة أنها الطریقة األسرهل واألقررب إلری 

. فهم وإدراك الطفل وزرع  بذور الوعي فیه مبکرا 

کما سعی االستعمار الفرنسي من جهرة أخرری إلری طمرس الهویرة اإلسرالمیة للشرع  الجزائرري 
والمحافظة علیها  حاربة اللغة العربیة باعتبارها وعاء اإلسالموالقضاء علی دینه اإلسالمي من خالل م

تعني بقاء اإلسالم والعروبة، وهي الحقیقة التي لطالما حول االستعمار طمس معالمها وسرط إصررار 
الشع  الجزائري ومثقفیه علی التمسك بها وجسدتها المقولة الشرهیرة للعالمرة )عبرد الحمیرد برن 

 الجزائر بلدنا، والعربیة لغتنا، واإلسالم دیننا . نبأبادیس( التي یقول فیها 

 الواقع السوسيولغوي في الجزائر  -ب

حیث یتمیز المشهد اللغوي الجزائري بخصوصیة جعلته متفردا في کثیر من جوانبه؛ فهو مشهد یتمیز 
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 یوسرف مقرران،. )في الظاهر ومنسجمین فري الواقرع همرا التعرایش والصرراع  بمظهرین متناقضین
 :یرت  من ثالثة أجزاء (،15، صم 2012)

مشهد اللغة العربیة الفصحی المشرکة المعاصرة باعتبارها لغة الرسرمیات ولغرة اإلبرداع العلمري -أ/ 
 واألدبي والثقافي، واللغة المشرکة بین المبدعین والمثقفین. 

ف قضراء مشهد العامیة واللهجات المحلیة: وهي مرتبطة أساسا باللغة الفصرحی وتسرتعمل یر-ب/ 
الحاجات التواصلیة الیومیة بعیدا عن المستوی الرسمي، ویضاف إلی هذا اللهجرات ذات االمترداد 
القطري ممثلة في اللهجات األمازیغیرة التري تتمترع بخصوصریتها ومخزونهرا الثقرافي، وقرد ترأخر 

ربویرة م، بل وتأخر اعتمادهرا یرف المنظومرة الت2002االعتراف بها علی المستوی الرسمي إلی سنة 
 .التعلیمیة فهي تسیر بخطوات متثاقلة

ج/ مشهد اللغات األجنبیة: وتأتي علی رأسها اللغة الفرنسریة وذلرك العتبرارات تاریخیرة واقتصرادیة 
واستراتیجیة، إذ تستعمل في نطاد ال بأس به في المجتمع الجزائري، وفي قطاع واسرع علری مسرتوی 

رغم المراسیم والقوانین المنظمة للغرة التواصرل داخرل اإلدارات العمومیة والمؤسسات االقتصادیة ب
 .اإلدارات ذات الطابع العمومي

 صعوبة اللغة العربية الفصحى -ج

ومکمن الصعوبة بحس  الدارسین یعود إلی القواعد النحویة والصرفیة للغة العربیة، إضرافة إلری أن 
لهرذا یجر  إحرالل  -  زعمهرمبحسر–تعلمها یتطل  وقتا  طویال  قد یستهلك عمر اإلنسان بأکمله 

اللهجة العامیة أو اللغة الفرنسیة لدی الطبقات الراقیة في المجتمع الجزائري، واللهجرة العامیرة هري 
لغة البیت واألسرة والمجتمع الشعبي وهي اللغة األولی التي یتعلمها الفل في أول نشأته، لکن دخوله 

ة جذریا  في قوانینها واستعماالتها عن العامیة، إلی المدرسة یصطدم بوجود العربیة الفصحی المختلف
وهو مطال  بإتقانها لیتمکن من فهم ما یطرح علیه من المعارف والعلوم في مسریرته التعلیمیرة، وقرد 
أشار إلی هذا الصراع اللغوي الذي یحدث للطفل )عبد اهلل الدنان( في قوله:  یدخل التلمیذ العربري 

د أتقن العامیة قبل هذا السن، عندما کانت القدرة اللغویرة الهائلرة إلی المدرسة في سن السادسة، وق
للدماغ علی اکتساب اللغات في أوجها، أي أنه تزود باللغة التي یفتررض أن یکتسر  بهرا المعرارف 
المختلفة، وذلك یحس  طبیعته وتکوینه، إال أنه یفاجأ بأن لغة المعرفة لیست اللغة التري ترزود بهرا، 

 ری البد له أن یتعلمهرا ویتقنهرا،لکي یرتمکن مرن فهرم المرواد المعرفیرة األخرری وإنما هي لغة أخ
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 .11م(، ص2008) عبد اهلل، الدنان )

  دعوات استعمال العامية -د

تتزاید الدعوات یوما بعد یوم للمطالبة باستعمال العامیة في شتی المجاالت المتعلقة بالحیاة الیومیرة 
لغة کل الفئات االجتماعیة فهي لغة الطفل الغني کما الفقیرر، لغرة للطفل الجزائري، وذلك باعتبارها 

الطفل األمري والمرتعلم، وهري لغرة سرهلة وخالیرة مرن اإلعرراب، برل  هري أداة االتصرال الیرومي 
المستخدمة في الحیاة العامة بکل مرا فیهرا مرن أوجره النشرا  اإلنسراني علری مسرتوی الجمراهیر 

بیئة األسریة والمدرسیة، فالدروس الیومیة والمناقشات التي ترتم العریضة، وهي تحیط بالمتعلم في ال
داخل جدران المدرسة ترتم باسرتخدام اللهجرة العامیرة، برل إن االسرتعانة بهرا تمترد إلری المرحلرة 
الجامعیة حیث تستخدم العامیة في بعب المحاضرات، بینما العربیة الفصحی تسرتخدم فري بعرب 

ذا االسررتخدام تتخللرره بعررب الکلمررات أو التراکیرر  المواقررف مررن طرررف المعلمررین ولکررن هرر
 (.49ص ،(م2005)إبراهیم عطا محمد،(12)العامة 

 اإلعالم والبرامج الفضائية و اإلذاعية  -ه

یلع  اإلعالم بشتی أنواعه وخاصة في ظل التقنیات الرقمیة والوسرائط المتعرددة ووسرائل التواصرل 
لغوي لألفراد، فقد أصبح الیوم أحرد أهرم مصرادر التکروین إثراء الرصید ال االجتماعي دورا  کبیرا  في

اتجه إلی استخدام العامیرة بحجرة  اللغوي والتعلیمي والثقافي للطفل، ولکن هذا اإلعالم في الجزائر
إرضاء کل األذواد، ومخاطبته لجمهور عریب من غیرر المتعلمرین وخاصرة مرنهم األطفرال، بینمرا 

یة برام  مخصصة للطفل الجزائري مخاطبة إیاه بلهجة عامیة خصصت برام  تلفزیونیة وقنوات فضائ
مرن اللغرة العربیرة  –بحسر  القرائمین علری تلرك البررام   –هي األقرب لمستواه الفکري والذهني 

الفصحی التي تتجاوز مستوی الوعي واإلدراك والفهم لدی الطفل الجزائرري وخاصرة فري المراحرل 
 .العمریة األولی

 جیة اللغویة علی واقع الطفل الجزائرياالزدوا تأثیر ثالثا

 على المستوی التعليمي والتربوي  -أ

وملکته اللغویة وقدراته علی اکتسراب المعرارف  تؤثر االزدواجیة اللغویة یشکل کبیر علی لغة الطفل
 مفرداتره، وهرذه لیبني علیها األولی یحتاج إلی قاعدة لغویة صلبة المختلفة ألنه في المراحل العمریة

یبدأ حیاته التعلیمیرة األولری  الجزائريوالطفل  تحدد سلوکه کطموحاته، رحلة الحساسة هي التيالم
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باللغة العامیة التي تکون بمثابة القاعدة األساسیة التي ینطلق منهرا الکتسراب المعرارف المختلفرة ، 
ي الکتابة ، یستخدمها في الغال  إال ف وبعدها ینتقل إلی المدرسة لیجد الفصحی بکل قواعدها التي

الفصحی والعامیة یؤثر کثیرا  في حیاتره التعلیمیرة، وکران الکثیرر مرن  لذا یقع صدام بین اللغة العربیة
الدارسین والمختصین قد نبهوا إلی خطورة هذا الصردام علری قردرات الطفرل بمختلرف مسرتویاتها 

 یردخل : هلل الردنان فري قولرهالعقلیة والتعلیمیة والذهنیة والنفسیة .... وغیرها، وهذا مرا أکرده عبرد ا
التلمیذ العربي إلی المدرسة في سن السادسة، وقد أتقن العامیة قبل هذا السن، عندما کانرت القردرة 
اللغویة الهائلة للدماغ علی اکتساب اللغات في أوجها، أي أّنه تزّود باللغة التي یفتررض أن یکتسر  

إاّل أّنه ُیفاجأ بأّن لغرة المعرفرة لیسرت الّلغرة  بها المعارف المختلفة، وذلك بحس  طبیعته وتکوینه،
التي تزود بها، وإّنما هي لغة أخری البد له أن یتعلمها ویتقنها؛ لکي یتمکن من فهم المرواد المعرفیرة 

 (.01م(، ص2008) عبد اهلل، الدنان )   األخری

جزائرر، حیرث لرم تسرلم ولهذه االزدواجیة تأثیرات کبیرة علی الواقع التربوي والتعلیمي للطفل في ال
هرذا التنروع  تعلیمیة اللغة العربیة الفصحی من إفرازات هذا الواقع، ففي الوقت الرذي یرری الربعب

اکتسراب مهاراتره  للطفل المتعلم، یری الربعب اآلخرر أنره یشرکل عائقرا فري اللغوي هو بمثابة ثراء
، وکفاءاته العلمیة اللهجرات العامیرة وإقحامهرا فري ثانیا، وخاصة في ظل دعوات تعویم  اللغویة أوال 

ففي حالة وجودهم وأثناء تفاعلهم مع المعلم أو المدیر یحاولون  "التعلیم وعلی جمیع المستویات، 
جاهدین استعمال اللغة العربیة الفصیحة، وإن لم تؤهلهم قدراتهم إلی تحقیق ذلك، وأثناء التواصرل 

لقسرم فرإنهم یتحرررون مرن الرنمط المعیراري فیما بینهم أثناء مختلف النشاطات التعلیمیة داخرل ا
ویتکلمون مستوی لغویا تسیطر علیه لغة المتمدرسین الشفهیة التي یمیزها اسرتخدام قواعرد نحویرة 
بسیطة وسقو  الحرکات واالختالس وإقحام المفردات العامیة، أما خارج القسم وبعیردا عرن أنظرار 

 تأرجح بین االستعمال األقل معیاریرة واللغرة التريالمعلم فإن سلوکاتهم اللغویة تسیطر علیها ملکة ت
 (.210، صم2012) ربیع کیفوش،)"المتمدرسون یتحّدثها

تداخل األنظمة  ظاهرة خطیرة ومعقدة للغایة تتمثل في إّن هذا الواقع اللغوي لألسف الشدید قد أفرز
عربیرة الفصرحی ، کمرا والمستویات اللغویة فیما بینها مما شکل عائقا حقیقیا أمام تحصیل اللغرة ال

الخلط لدی الطفل المتعلم بین نظام اللغة العربیة الفصیحة، وبرین نظرام العامیرة أو  أدی إلی نوع من
الخلط بین نظام اللغرة العربیرة الفصرحی ونظرام  اللهجات األخری المنتشرة في محیطه اللغوي ، أو

و تداخل من شأنه تشتیت فکرر الطفرل وه . اللغات األجنبیة، أو بین اللهجات ونظام اللغات األجنبیة
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 الجزائري بین عدید المرجعیات اللغویة.

لالزدواجیرة اللغویرة  هو بمثابة تکرریس کما أّن الدعوة إلی إقحام اللهجات العامیة في عملیة التعلیم
لغویین ضمن النظام اللغوي الواحد )عامي وفصریح(  في العملیة التعلیمیة بما هي حضور مستویین

ة التعلیمیة، وهو إجراء له مخاطر کبری تتمثل أساسا في ظاهرة التهجرین اللغروي أو التشرویه في البیئ
اللغوي التي هي صورة من صور الترداخل اللغروي، إذ یفررز الجمرع برین اللغرة العربیرة الفصرحی 
واللهجات العامیة نوعا من االغتراب اللغوي والثقافي، حیث یضع الطفل بین عالمین متناقضین، مرا 

ضطره إلی اسرتعمال النظرام اللغروي الفصریح ویجمرع معره العرامي أو یسرتعمل نظرام اللغرة األم ی
ترأثیرات  والفصحی فیؤدي به هذا ما یسمی  هشاشة التواصل اللغوي ، کما قرد یرؤدي هرذا الوضرع

إلری ) ترکیبیرة-صررفیة-متنوعة في ترکیبة النظام اللغوي الفصیح فتنتقل عادات لغویة غریبة )صروتیة
ُتملري برذل  غة الفصیحة مما یشکل عائقا أمام اکتساب النظام اللغوي الفصریح، وکلهرا ترأثیرات  الل

مجهودات مضنیة في تعلم الفصحی وإهدار وقت طویل في محاولة الترجمة بین الفصحی والعامیة، 
وهذه االستراتیجیة ال تمکن الطفل من إتقان الفصحی کما یج ، ألنره فري کرل وضرعیة یلجرأ إلری 

ده اللغوي من العامیة یستعني به عند اإلجابة أو الکتابة، ولوال هرذه االزدواجیرة ألمکرن للطفرل رصی
، وقد أجمل أحد الدارسرین جملرة المخراطر م(2010)صالح ،بلعید) تعلم الفصحی بسهولة ویسر 

الرذي التي تحدثها االزدواجیة اللغویة علی العملیة التعلیمیة في المدرسة الجزائریة وحجم التهدیرد 
 ساسرري،) حررددها فیمررا یلرري تشررکله علرری المسررتقبل اللغرروي والثقررافي للطفررل الجزائررري وقررد

 (:111ص ،( م2009)عمار

 المنطود والمکتوب. مستویات متعددة في إحداث خلطا لغوي في -01

حصول االسرتیعاب النظرري واإلترالف التطبیقري النعردام التکامرل اإلیجرابي برین المدرسرة  -02
 ن اللغة العربیة الفصحی من جهة والعامیة من جهة أخری.والمجتمع أي بی

 عدم التحکم في استعمال اللغة لغیاب المناخ المناس . -03

الرتعلم، وذلرك لطبیعرة غیراب اإلدراك والروعي أصرال  عنرد  حصول التداخل بینهما عفویا في -04
 .المعلم

قره العامیرة والفصرحی لردی مزاحمة العامیة للفصحی ومحاولة التمرد علیها في ظل غیراب ف -05
 المعلم والمتعلم.
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 لتعلم العربیة الفصحی ال بد من بیئة فصیحة ألن اللغة نظام واستعمال. -06

الثنائیة اللغویة )االزدواجیة اللغویة( أفقدت الکثیر من جمالیة وبراعة اللغة العربیرة الفصرحی  -07
 مع في معاجم خاصة.وتسربت علی إثرها الکثیر من األخطاء الشائعة ومنها ما ج

الفصرحی منهرا مرا یسرمی بحرل  في غیر صالح اللغة العربیة االزدواجیة اللغویة ولدت حلوال   -08
اإللغاء لکثیر من األسالی  الفصیحة بحجة عدم االستعمال أو بحجرة التطرویر، کمراّ ولردت خطررا 

قاعردة الشررعیة، یتمثل في االنحراف واللحن الذي دخل ساحة االسرتعمال بقروة ممرا جعرل منره ال
 وأقحم یف الفصحی إقحاما وهي غاضبة علیه

یترك نظرة تتمثل في صعوبة العربیة وتعقد قواعدها وعلیه ال بد من البحث عرن البردیل األیسرر  -09
 .واألسهل ولیس إال في العامیة لغة االستعمال العام

 على المستوی النفسي وبناء شخصية الطفل  -ب

ین أن االزدواجیة اللغویة تؤثر  سلبا علی الذکاء کالتحصیل العلمري، برل کما یری العدید من الدارس
 یستخدم لغتیه کلتیهمرا یفکرر بلغرة قتل لإلبداع وتدمیر للتفکیر السلیم، فالشخ  الثنائي الذي إنها

تردد وعدم الثبات، ویتحدث بأخری یقع في کما یقع في بحر من الحیرة واالرتباك وعردم  دوامة من ال 
لی التفَکیر السلیم واالستیعاب الحق ویشعر بأنه عاجز عن تحدید المرراد وَغیرر قرادر علری ع القدرة

ترضه ألنره عردیم الثقرة برالنفس  ، کایرد إبرراهیم محمرود،) إیجاد الحلول المناسبة للقضایا التي تع 
 (.57ص

الرذي إن بناء شخصیة سلیمة وقویة قادرة علی خدمة نفسها ومجتمعها ووطنها هرو الهردف األسرمی 
تسعی إلی تحقیقه کل الدول، وهو بناء ینطلق باألساس من المراحل العمریة األولی للطفل، ویکرون 
وفق استراتیجیات مدروسة تعمل علی تذوی  کافة العقبات التي تقف حجر عثرة في سربیل تحقیرق 

کبرر هرذه ال عقبرات التري بناء أفراد یتمتعون أسویاء من الناحیة العقلیة والنفسیة والشخصیة، ولعرل أ
تواجه الکثیر من المجتمعات وخاصة في الجزائر هي االزدواجیة اللغویة التي تعمل علی خلق أفرراد 
غیر مستقرین نفسیا  ویفتقرون إلی الثقة بالنفس، ویالح  الکثیر من المختصرین أن أغلر  األطفرال 

قرد تأخرذ أبعرادا یتعرضون ألمراض وصدمات نفسیة بعد التحاقهم بالمدرسة مباشرة، وهي صدمات 
خطیرة إذا لم یتم التکفل بالحاالت في وقرت مبکرر، ولهرذا نجرد دعراة اسرتعمال العامیرة یطرالبون 
بإدراجها ضمن األطوار التعلیمیة األولی علی األقل تفادیا للتخبط واالرتبراك اللغروي الرذي یصری  
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ي خلریط ذي مروارد ومن هنا نجد الطفل الجزائري مرتبط بمرکر  لغرو الطفل بعد ولوجه للمدرسة 
لوضرع  تتعاون الجهات الرسرمیة سیکون األمر أخطر إن متعددة، غالبا  متناقضة في عمومها؛ ولذلك

البرام  المدرسیة واإلعالمیة، بهدف إعداد طفل جزائري بعیرد عرن الذبذبرة والهلهلرة التري تطریش 
میین واإلعالمیرین بالذهن لردی الناشرئة، وعلیره فالمسرؤولیة تقرع علری عراتق صرّناع القررار الرسر

ولیس علی عاتق المربین واألسررة. ألن اآللیرات العلمیرة والمنهجیرة أصربحت سرهلة  والمبرمجین
المنال یمکن استخدامها في استدراك هذا الخطر قبل فوات األوان؛ وربما من أجرل تفویرت الفرصرة 

 (.74م(، ص2015)خالدي محمد األمین)أکثر علی األجیال الالحقة  

 اللغة العربیة الفصحی في الجزائرواقع  االزدواجیة اللغویة علی تأثیر رابعا

تعتبر اللغة العربیة من أرقی اللغات التي عرفتهرا الحضرارات اإلنسرانیة وهري تحترل مکانرة متمیرزة 
جعلتها في مصاف اللغات األکثر تأثیرا في العالم، کیف ال وهي لغة القرآن الکرریم والتري شرهدت 

ع العالم بعد ظهور اإلسالم واجتیاحه لمشارد األرض ومغاربها، وذلك بفضرل انتشارا  في شتی أصقا
الفتوحات اإلسالمیة التي کان لها دور کبیر في ترسیخ استعمال اللغة العربیة في العدیرد مرن الردول 
التي کانت تتحدث بلسان غیر عربي کدول شمال إفریقیا من بینها الجزائر، حیث مرت اللغة العربیرة 

مرحلتین أثناء وجودها في الجزائر، األولری مرحلرة االسرتعمار الفرنسري والتري شرهدت الفصحی ب
محاوالت هذا األخیر القضاء علی الهویة العربیة واإلسالمیة للجزائریین من خالل اسرتهداف اللغرة 

ها العربیة والقضاء علیها تمهیدا  إلحالل اللغة الفرنسیة مکانها، والثانیة مرحلرة االسرتقالل ومرا بعرد
؛ مرا أدی إلری  والتي عرفت علی الرغم من اعتبار اللغة العربیة لغة الدولة والدستور إهماال  وتهمیشرا 

انتشار العامیة علی حسابها إذ   أن التراخي واإلهمال في استعمال اللغة العربیة الفصرحی قرد جعرل 
وکافرة  د والجامعراتاللهجات العامیة وتشویهاتها اللغویة تتغلغل إلری المحافرل الرسرمیة والمعاهر

 (.15( ، ص2012) خوالدة أکرم صالح محمود) وسائل اإلعالم والثقافة الحکومیة  

 اآلفاق والحلول المقترحة خامسا

اللغوي الذي ُیلقي بظالله علی اکتسابه للغرة، األمرر  إّن الواقع اللغوي للطفل الجزائري یتسم بالتنوع
ة الدارجة و األمازیغیرة واللغرة الفرنسریة واللغرة العربیرة الذي یجعل نظامه اللغوي تتنازع فیه العربی

الفصحی مما یؤثر سلبا  علی نموه اللغوي والفکري والنفسي وحتی العقلي، لذلك یری العدیرد مرن 
أنه یتعین علی الجمیع التفکیر في مواجهة ظاهرة  لشؤون الطفل الجزائري الدارسین المتتبعین للشأن

، بلعیرد صرالح)ل التخطیط اللغوي الفعال ووفق معالم تقوم علی ما یلي االزدواجیة اللغویة من خال
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 :(299(، ص2011)

 .موضوعیة دراسة اللغوي الواقع دراسة

 هري مرا الغد؛ رجل مالمح تصور یمکن ولهذا الطویل، المدی وعلی القادمة، لألجیال التخطیط

 .انتمااه هو وما الرجل، هذا هویة

 .العولمة یاحور المتسارعة التغیرات مراعاة

 لسانیة. وهویة أنها مواطنة علی األم اللغة علی الترکیز

 .لغاته بتنوع العالم علی االنفتاح

 .ومشروعات برام  إلی التخطیط ترجمة

أما عن اللغة العربیة الفصحی فهي اللغة الرسمیة للدولة الجزائریة، ولغرة القررآن والردین اإلسرالمي 
للغة العربیة والدین اإلسالمي همرا أهرم مقومرات الدولرة ینبغري الذي هو دین الدولة کذلك، وألن ا

علی ترسیخ مبادئها في نفوس الناشئة ألنهم رجال المستقبل، لذلك البد من اتخاذ جملة مرن  العمل
 : اإلجراءات والتدابیر التي تضمن الحفاظ علی مکانة اللغة العربیة الفصحی ومنها ما یلي

یة الفصحی من الظواهر اللغویرة التري تتهردد کیانهرا ووجودهرا فري العمل علی حمایة اللغة العرب-
 وذلك بتفعیل کل (المجتمع الجزائري وخاصة )االزدواجیة اللغویة، الثنائیة اللغویة، اللغات األجنبیة

بها، مع الحرص علی محاولة تبسیطها وتحبی  األجیرال الناشرئة  الوسائل الکفیلة بدعمها واالهتمام
 فیها.

اللغة العربیة في المؤسسرات التعلیمیرة والتربویرة بجعلهرا مرادة أولیرة فري المنراه   دعم حضور-
 التربویة.

االستفادة من کافة النظریات اللغویة الحدیثة والمعاصررة فري تطرویر اللغرة العربیرة وإثراءهرا بمرا -
 یتماشی وتحوالت العصر.

ناسربة والتري تخردم مکانرة اللغرة االهتمام بمدرسي ومنظري اللغة العربیة وترأهیلهم برالطرد الم -
 العربیة في العملیة التعلیمیة.

العمل علی تأخیر تدریس اللغات األجنبیة لألطفال إلی ما بعد سن العاشرة لیتسنی لهم إتقان اللغة -
العربیة الفصحی أوال  ثم التوجه بعدها نحو إثراء ثقافتهم باللغات األجنبیة المختلفة لکن لیس حلری 
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 ألم.حساب اللغة ا

تفعیل دور المدارس القرآنیة وإلحاقها بالمؤسسات التعلیمیة بجعلها شریکا  في العملیرة التعلیمیرة -
الحفاظ علی اللغة العربیة ودعرم ترسریخها فري  بالنظر لما یشکله تعلیم القرآن الکریم من أهمیة في

 وعي الطفل الجزائري.

والمکتوبررة إضررافة إلرری وسررائل التواصررل  تفعیررل دور اإلعررالم بکافررة وسررائله السررمعیة والمرئیررة -
االجتماعي ومختلف الوسرائل التکنولوجیرة خدمرة للغرة العربیرة والترروی  لهرا ، خاصرة البررام  

 التلفزیونیة واإلذاعیة الموجه للطفل.

 .عقد دورات تدریبیة للذین یحسنون اللغة الفرنسیة لتعلیمهم اللغة العربیة-

 .لمیة علی المستوی الوطني العمل علی توحید المصطلحات الع -

إلزام المدرسین، والمربین في دور الحضانة باستعمال اللغة العربیرة الفصرحی، وخاصرة فري هرذه  -
 .المراحل األولی من التعلیم؛ ألّنها ضروریة في إکساب الطفل ملکة الفصحی

اسرتعمالهم للغرة عقد دورات تدریبیة لألساتذة یتم فیها استدراك األسالی  واألخطاء الشرائعة فري  -
 العربیة وتقویمها.

تخصی  الساعات الکافیة لرتعلم اللغرة العربیرة فري التعلریم العلمري والتقنري، حتری یرتمکن  - .
 .الدارسون من إتقان اللغة العربیة بنفس درجة إتقانهم للغة الفرنسیة

 خاتمة 
هرم مظراهر التنروع والثرراء إّن )االزدواجیة اللغویة( في واقع الطفل الجزائري تمثل في الظاهر أحد أ

اللغوي والثقافي الذي یمیز المجتمع الجزائري، ولکنها في حقیقة األمرر ظراهرة معقردة تحمرل فري 
للطفل الجزائري، کما تمثرل  أبعادها الکثیر من المخاطر علی المستقبل التعلیمي والتربوي والنفسي

 الفصحی، ولذلك وج  التخطریط اللغروي تهدیدا  لهویته العربیة واإلسالمیة ممثلة في اللغة العربیة
الفعال ووضع کافة اإلجراءات واآللیات المناسبة لمواجهة االزدواجیة اللغویة وتأثیراتها علی األجیال 

 القادمة .
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Abstract 

This study attempts to examine the nature of Arabic linguistic circulation 

through what the speaker lists in ordinary daily life, the latter generating two 

levels of communicative discourse, the eloquent level, in line with 

grammatical rules defined by early scholars, and the colloquial level that 

brings together family members, friends and all segments of society outside 

the educational framework at all levels. This is called bilingualism. 

From this, the phenomenon poses problems, including: what is meant by 

bilingualism? What are the reasons for this widespread linguistic 

phenomenon? What are their linguistic and cultural dimensions and their 

effects on society? 

Do we judge this phenomenon negatively from the point of view that it 

distorts the essence of proper eloquent language, or is it a natural 

phenomenon experienced by all living languages? How influential is it in the 

functionality and development of the Arabic language? 

Keywords: Standard Arabic; Bilingualism; linguistic use; Communication 

discourse, Algerian reality 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

)قراءة في شعر  االلتزام في األدب العربّي المعاصر لألطفال
 الّتّواب یوسف" نموذجین( "سلیمان العیسي" وقّصة "عبد

 1سودابه مظّفري
 طهران للغة العربیة وآدابها بجامعة الخوارزمي،أستاذة مساعدة في ا

 الملّخص
األدباء المعاصرون بأدب األطفال نوعا من األنواع األدبّیة اهتماما جدیرا بالّذکر،  اهتّم  لقد

لهذا الّنوع األدبّي میرزات تمّیرزه مرن أدب الکبرار منهرا: المالئمرة مرع األطفرال حسر  
لری الفهرم وفرق طبیعرة العصرر والّظرروف مستویاتهم المختلفرة مرن العمرر والقردرة ع

االجتماعّیة والّثقافّیة. من الّشعراء العرب المعاصرین سلیمان العیسّي من سروریا، اّلرذي 
یعتبر من رّواد شعر الّطفولة المعاصرین واّزّیرن کثیرر مرن الکتر  الّدرسرّیة والمجرالت 

ة برالزهور العطررة مرن العربّیة بأشعاره لألطفال، کما أّن حدائق عقل أطفرال العررب غنیر
صّور في قصائده  بکتابة الّشعر لألطفال فحس ، بل لقد لم یکتفأشعاره الجمیلة، ولکّنه 

الّترّواب یوسرف  مفاهیم قّیمة تمّیز اإلنسان العربّي األصیل، بل کّل إنسان مثالّي. أّما عبرد
ربیتهم، وبمرا من أدباء مصر المعاصرین فهو کات  مبدع ملتزم کثیر االهتمام باألطفال وت

للقریم اإلسرالمّیة  مهتمرا   أّنه تعّلم الّسیرة اإلسالمّیة عنرد أبیره واألسراتذة البرارعین، کران
واإلنسانّیة والتزم بها في سلوکه، فلهذه القیم صدی في أعماله األدبّیة والسّیما في قصصه 

ن فري یتناول هرذا البحرث مالمرح االلترزام عنرد األدیبرین المرذکوری وروایاته لألطفال.
 -أعمالهما الطفولّیة من الّشرعر والّروایرة. ویتحّقرق هرذا الهردف فري المرنه  الوصرفّي 

الّتحلیلّي؛ ومن المتوّقع الحصول إلی أّن کرال األدیبرین قامرا بترزیین أعمالهمرا الشرعریة 
والقصصّیة بأفکار إنسانیة قّیمة ومفراهیم عمیقرة حتری یترّبری األطفرال علیهرا وتضررب 

وأنفسهم، کما أبذال أقصری الجهرود فري ترربیتهم الروحیرة واّتخرذا  جذورها في قلوبهم
 خطوات بّناءة للجیل اآلتي.

یسّي، عبد التواب یوسرف، القریم عااللتزام، أدب األطفال، سلیمان ال :مفردات الرئیسةال
 .اإلسالمّیة واإلنسانّیة

                                                                                 

1. soud42_moz@khu.ac.ir   
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 المقّدمة
 إشكالیة البحث

السرّیما مرحلرة الّطفولرة المبکررة اّلتري تعتبرر  مرن أهرّم الّطفولة من أهّم فترات الحیاة اإلنسرانّیة، و
المراحل في حیاة اإلنسان، فهی الفترة الّذهبّیة لبناء شخصّیة الّطفل مرن جمیرع الجوانر  الجسرمّیة 
والخلقّیة واالجتماعّیة والعقلّیة والّنفسّیة، ولها أکبر األثر في اکتساب المفاهیم والقریم وبنراء وتنمیرة 

الّسرهلّي وإبرراهیم ) .واستثمارها من خالل إتاحرة الفررص الّتربوّیرة الجّیردة للرّتعّلم قدرات الّطفل 
فلذا ینبغی االهتمام إلی تربیة الّطفل الّروحّیة ألّن کّل کالم وفعل مرن الکبرار  (۵۴ ،م۲۰۱۸العربّي، 

ة الّطفرل الیزال یبقی في ذهن وروح الّطفل کالصورة علی الحجر؛ من أهّم المصادر في تنمیرة وتربیر
الّروحّیة هی األعمال األدبّیة في کّل مجتمع. أدب الّطفولة یصبح ذا مغزی بنظرته إلری الّطفرل.  أدب 

. الّطفولررة یحرریط بالّطفررل فعررال، والبررّد أن تکررون فلسررفة أدب األطفررال عملیررة، محلیررة وملموسررة 
مرع المسرتویات  م بین أدب الّطفولة ومفاهیمره ومضرامینهئیج  الّتال (۳۶ ش،۱۳۸۳خسرونژاد، )

 الخاّصة للّطفل وقدرته في الفهم وتذّوقه وظروفه االجتماعّیة والّثقافّیة. 

یسة، ألّن األدب مرتبط بوجود البشر، واإلنسان ابن بیئته اّلتي یعریش ئأّما االلتزام فهو مهّمة األدی  الّر 
والّسرعی وراء حّلهرا، فیها ورّبما تحدث له طوال حیاتره قضرایا ومشراکل وأزمرات اّلبرّد مرن تبیینهرا 

وأبناء قومه، فیبذل أقصی جهوده لمعالجرة  ا  عن أبناء وطنه خاّص  واألدی  هو اّلذي یری نفسه مسؤوال  
المشکالت وإصالح المجتمع. یعّد سلیمان العیسّي وعبدالّتواب یوسف من األدباء الملترزمین قبرال 

فا حیاتهمرا لتربیرة األطفرال وتنشرئتهم علری قضایا المنطقة العربیة والسّیما األجیال القادمة، فلذا وق
أساس الّتعالیم اإلسالمّیة وتنویر أذهانهم تجاه القضایا الوطنّیرة والقومّیرة برل إنسرانّیة، فنراهمرا فري 

 الّرعیل األّول من أدباء األطفال العرب المعاصرین.

اب یوسرف وسرلیمان یتخّل  هدف هذه الّدراسة في الّتعّرف علی کیفّیة معالجرة األدیبرین عبردالّتو
العیسي في آثارهما لألطفال، وتبیین مدی التزامهما وارتباطهما بقضایا الوطن والقوم والّتعالیم الّدینّیة 

 .الّتحلیلّي  -والّتراث العربّي ضمن آثارهما األدبّیة معتمدة علی المنه  الوصفّي 

 أسئلة البحث

والقص  المختارة من األدیبین المعاصرین،  اإلجابة عن الّسؤالین من خالل األشعار الّدراسة حاولت
 وهما:
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 أ/ کیف تجّلت مالمح االلتزام في أعمال األدیبین لألطفال؟

 ب/ ما هی أهّم القضایا اّلتي التزم بها األدیبان في الّشعر والقّصة لألطفال؟

ر الّطفرل. جدیر بالّذکر أّن مصدر شعر األطفال للعیسي  دیوان األطفال  ألّنه أشهر دواوینره فري شرع
وبما أّنه لم یمکن العثور علی کّل قص  عبدالّتواب یوسف لألطفال فالقصر  الّشراهدة فري هرذه 

 الّدراسة مختارة مّما کان في متناول الید.

 خلفّیة البحث

 من الّدراسات عن األدب العربي المعاصر لألطفال هی:

طبعته الّشرکة العربّیة للّنشرر والّتوزیرع  أدب الّطفولة: أصوله ومفاهیمه ورّواده  لمؤّلفه أحمد زلط،  -
 م.۱۹۹۰بمصر سنة 

 مقّدمة في ثقافة وأدب األطفال  کتبه مفتاح محمد دیراب، ونشرره الرّدار الّدولّیرة للّنشرر والّتوزیرع  -
 م.۱۹۹۵بمصر سنة 

 أدب األطفال: أهدافه وسماته  لمحّمرد حسرن بررغیش، طبعتهرا مؤّسسرة الّرسرالة ببیرروت سرنة  -
 م.۱۹۹۷

 واقع الّطفل العربّي وعالقته بالمناه  والوسائل الّتربوّیة ماقبل المدرسرة  بحرث کتبره عبدالّسرالم  -
 م.۲۰۰۶، سنة ۱۸فارس ونشرته مجّلة الّطفولة العربّیة بالکویت، العدد 

 أدب األطفال العربّي وتطّوره  بحث کتبه مدثر حمید وقّرة العین طاهرة، منشور فري العردد الّثراني  -
 م.۲۰۱۵باکستان سنة -العشرین من مجّلة القسم العربّي بجامعة بنجاب، الهورو

 أدب األطفال: بحوث ودراسات ، مجموعة البحوث حول أدب األطفال المعاصرر لمجموعرة مرن  -
المؤّلفین، اهتّمت رابطة األدب اإلسالمّي العالمّیة بجمعهرا وتردوینها، مطبروع فري شررکة العبیکران 

 ه.۱۴۳۸ض سنة للّتعلیم بالّریا

 أّما الّدراسات اّلتي اختّصت باألدیبین سلیمان العیسّي وعبدالّتواب یوسف، فمنها:

 عبدالّتواب وقراءات األطفال  لحسن عبدالّشافي، مطبوع في العدد الّرابع من مجّلة عرالم الکتر ،  -
 م.۱۹۹۱سنة 
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ونشرته مجّلة القّصة فري العردد  حول أعمال عبدالّتواب یوسف لألطفال  بحث کتبته نبیلة إبراهیم  -
 م. ۱۹۹۴سنة  ۷۵

 قص  عبدالّتواب یوسف الّدینّي لألطفال: دراسة تحلیلّیة فّنّیة  رسالة الماجستیر کتبتها شفاء بنت  -
 ه.۱۴۲۵عبداهلل حامد الحیید بجامعة أّم القری في المملکة العربّیة الّسعودّیة سنة 

 ، رسالة الماجستیر کتبها جواهر بوعذار، بجامعة الّشرهید  أدب األطفال في أشعار سلیمان العیسّي  -
 م.۲۰۱۲بهشتي سنة 

 م.۰۹/۱۲/۲۰۱۹ سلیمان العیسّي شاعر الوطن والّطفولة  في موقع الوحدة اإللکترونّي، مؤّرخ  -

 أدب األطفال

هم علی م مع األطفال حس  مستویاتهم وأعمارهم وقدراتء أدب األطفال هو الّنتاج األدبّي اّلذي یتال
 ،م۱۹۹۷بررغیش، ) .مع المجتمع اّلذي یعیشرون فیره  ءمالفهم والّتذّود وفق طبیعة العصر وبما یتال

آراء مختلفة، ولکّن الباحثین المحدثین أجمعوا علری  أّن ففي الخطوة األولی ألدب الّطفولة أّما  (۴۰
ظهور الفیلسروف والمرّبري جران االهتمام الحقیقّي بأدب األطفال لم یبدأ إاّل في القرن الّثامن عشر ب

جاك روسو اّلذي دعا بشکل صریح إلی االهتمام بدراسة الّطفل کإنسان حرّر یجر  إعطرااه الحرّیرة 
المطلقة في الّتعبیر عن نوازعه الّطبیعّیة لتنمیة مواهبه وقدراته، وقدجاءت هذه الّنظرّیة بنتیجة إیجابّیرة 

( ۲ ،م۲۰۰۸خرواني، لّتربیة في مختلف بلدان العالم . )کان لها الفضل في تطویر أسالی  الّتعلیم وا
والشك أنّه لألدب قّصة کان أم شعرا أثر کبیر في نمّو األطفال اإلیجابّي وابتعادهم مرن الّتروّتر واآلالم 
الّروحّیة خاّصة في العصر الحرالّي بسرب  القضرایا والمشراکل المختلفرة الّسرائدة علری المجتمرع 

ر فّعال وإیجابّي في الّنمّو االنفعالّي للّطفل... تخّفف حّدة الّتوّتر والقلق کمرا اإلنسانّي، ف للقّصة دو
یحدث عندما تستخدم القّصة في العالج الّطبّي والّنفسّي لألطفال، ویوجرد فررع مرن فرروع العرالج 

 ( ۷۳ ،م۲۰۰۶فارس، ) .الّنفسّي والغالج الّسلوکّي في الوقت الحاضر 

 أدب األطفال العربّي 

القول بأّن أّول خطوة ألدب األطفال فري األدب العربرّي ظهررت فري القررآن الکرریم، بمرا أّن یمکن 
نبتعرد عرن الحرّق إن نعتبرر  اإلسالم یعتني بالّطفل ونمّوه الّروحّي وحسن تربیته اعتنراءا متمّیرزا، فرال

هرذا قصر   القرآن أّول نّ  عربّي فیه أدب الّطفولة وهذا مبّین من شّتی القصر  القرآنّیرة، فعلری
القرآن أّول نصوص في أدب الّطفولة قبل اعتباره مصطلحا أدبّیا من جان  األدباء کما هی أدب الکبار 
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أیضا، تذکر المصادر الّتاریخّیة واألدبّیة عددا کبیرا من األشعار في الجاهلّیة واإلسالم اّلتري تعرّد مرن 
ّتراث غنّي بالّنصروص الّنثرّیرة اّلتري تناسر  األناشید واألشعار واألغاني الخاّصة باألطفال، کما أّن ال

( فعلی هرذا یرری الربعب أن أدب األطفرال لره جرذر فري ۱۵۲ ،م۲۰۱۵حمید وطاهرة، ) .األطفال 
 -ه۷۵۰-األدب العربّي القدیم وعبارة أدب األطفال قدیم عند بعب أدباء العرب و األزرعي المولرود 

( و یأتي علماء الّنفس ۱۵۵نفسه، ) .سنة  ۱۳۵ّبي ب کان ملّما بأدب األطفال قبل أدب األطفال األرو
بعد قرون طوال من نزول القرآن الکریم لیؤکدوا أثر القّصة وأهمّیتها في الّتنشئة والّتربیرة، وأّنهرا تفرّتح 
آلفاد أمام الّطفل وُتثري خیاله وتّمي مهاراته وإبداعه وتمّده بطاقة روحّیة ونفسّیة وفکرّیة کبیررة، کمرا 

 (۵۴ ،م۱۹۹۶الکیالنّي، ). زّوده بمختلف الخبرات الّثقافّیة والوجدانّیة والّنفسّیة والّسلوکّیة أّنها ت

هذا بالّنسبة لجذور أدب األطفال العربّي، ولکن لتواجد هذا النوع األدبري عنرد العررب المعاصررین 
ز خاصرة فري صرناعة وتقّدمه أسباب، منها: عالقة الممالك العربّیة ببلدان متقّدمة مثل فرنسا وإنکلیر

ظم التعلیمیة والثقافیة والنزعرة القوّیرة لنروع  الّطباعة، المشاعر القومیة القویة ضّد األجان ، تنویع النُّ
من التضامن اللغوي والثقافي بینهم. في العصر الحدیث یعمل أدباء مصرر ولبنران والعرراد وسروریا 

ی. من کبار األدباء هو کامل الکیالنرّي اّلرذي واألردن في أدب األطفال أکثر من البلدان العربیة األخر
یعتبره بعب الکّتاب والد أدب األطفال الجدید في األدب العربّي. وبلغ األمر إلری أّن أدب األطفرال 

 (۱۵-۱۴ ،ش۱۳۷۳زنگنه، اّتخذ مکانها في األدب العربّي وأصبح مادة متخصصة في الجامعات. )

 االلتزام في األدب

ع وفکررة نّیررة وذهرن بّنراء وروح إیجابّیرة یجعرل نفسره مشرارکا فري القضرایا کّل إنسان له ضمیر وا
االجتماعّیة والّسیاسّیة والّثقافّیة، ویقوم بردود فعل عنیفة وبّناءة قبال الّشرؤون سرواء أ کانرت وطنّیرة أم 

ذکرر وجاء في القررآن الکرریم  ؛قومّیة أم إنسانّیة، ویبحث عن عالج وتدبیر إلصالح األمور وتعدیلها
 .: ﴿وألزمهم کلمرة الّتقروی وکرانوا أحرّق بهرا وأهلهرا -عّز شأنه-کثیر من التزام أهل الّتقوی، منه قوله

 (۲۶الفتح/)

نسریمة وأعمرارة، ) . حرّیة واعیة مسرؤولة تحمرل فري طّیاتهرا رسرالة تریرد إبالغهرا فهو أّما االلتزام 
وبیئته وعقیدته یقروم بره عرن وعری واقتنراع  هو اّلذي ینبع االلتزام حّرا من قلبه ( والملتزم ۲م: ۲۰۱۵

 (۱۳ ،م۱۹۷۹أبوحاقة، ) .واختیار دونما تکلفة أو إکراه 

یحمل علی عاتقه مسؤولّیة الکشف عن أسرار حیاة اإلنسان وتبیرین قضرایا کابن المجتمع إّن األدی  
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ألجیال القادمة من بیئته ومشاکل عیشته حّتی یقّدمها رسالة للقارئ ویجعلها عبرة لآلخرین والسّیما ا
هو مشارکة الّشاعر في األدب االلتزام واألطفال والّشباب، ألّن األدی  مرآة للجمیع وسفیر لإلنسانّیة. 

تغییرر  فرهومرن أهرّم أهدا أو األدی  مع الّناس في همومهم االجتماعّیة والّسیاسّیة ومواقفهم الوطنّیة،
إلنسرانّي المنشرود، الوقروف جانر  المظلرومین العالم اإلنسرانّي، دفرع أبنراء البشرر إلری الکمرال ا

 والّضعفاء، إیقاظ الّشعور اإلنسانّي وإعادة اإلنسان إلی حرّیته الّطبیعّیة وإصالح األخرالد وتهرذیبها.
و یقوم االلتزام في الّدرجة األولی علی الموقف اّلذي یّتخذه المفکر أو األدی  أو الفّنان فیهرا. وهرذا 

وحا وإخالصا وصدقا واستعدادا من المفکرر ألن یحراف  علری التزامره الموقف یقتضي صراحة ووض
: الکاتر  ( والترزام۱۴ ،م۱۹۷۹أبوحاقرة، ) .دائما ویتحّمل کامل الّتبعة اّلتي یترّت  علی هذا االلتزام 

 هو اعتبار الکات  فّنه وسیلة لخدمة فکرة معّینة عن اإلنسان، ال لمجّرد تسلیة غرضها الوحید المتعرة 
یقرول عرن األدیر  فهرو الفیلسوف الفرنسّي جران برول سرارتر أّما  (۷۹ ،م۱۹۷۴وهبة، ) .ال والجم

والتزامه:  مّما الری  فیه أّن األثر المکتوب واقعة اجتماعّیة، والبّد أن یکون الکات  مقتنعا بره عمیرق 
ؤول عن کّل شی ، اقتناع، حّتی قبل أن یتناول القلم، إّن علیه بالفعل أن یشعر بمدی مسؤولّیته وهو مس

عن الحروب الخاسرة أو الّرابحة، عرن الّتمرّرد والقمرع. إّنره مترواط  مرع المضرطهدین إذا لرم یکرن 
 (۴۴-۴۵ ،م۱۹۶۷سارتر، ) .الحلیف الّطبیعّي للمضطهدین 

 نبذة عن األدیبین

 نبذة عن حياة سليمان العيسي 

م. تلّقری ۱۹۲۱ّیة من لواء إسکندرون عرام ولد الّشاعر الّسوري سلیمان العیسّي في الّنعیرّیة في أنطاک
تعلیمه وثقافته األولی علی ید أبیه أحمد العیسّي في القریة، فحف  القرآن والمعّلقات ودیوان المتنّبي 
وآالف األبیات من الّشعر العربّي. بدأ سلیمان کتابة الّشعر في الّتاسعة أو العاشرة مرن عمرره، فکتر  

ة تحّدث فیه عن هموم الفاّلحین وبؤسهم. دخل المدرسة اإلبتدایّیرة فري أّول دیوان من شعره في القری
اشتعلت عنردما  وضعه المدیر في الّصّف الّرابع مباشرة، وکانت ثورة الّلواء العربّیة قدفمدینة أنطاکیة، 

. شارك بقصائده القومّیة في المظاهرات والّنضال القرومّي ةأحّس عرب الّلواء بمؤامرة فصله عن سوری
ّلذي خاضه أبناء الّلواء ضّد االنتداب الفرنسّي علری سروریا وهرو فري الّصرّف الخرامس والّسرادس ا

االبتدائّي. غادر لواء إسکندرون بعد سلخه لیتابع مع رفاقه الکفاح ضّد االنترداب الفرنسرّي، وواصرل 
الّتشرّرد وعررف قیمرة  دراسته الّثانوّیة في ثانوّیات حماة والاّلذقّیة ودمشق، وفي هذه الفترة ذاد مررارة

الکفاح في سبیل األّمة العربّیة ووحدتها وحّرّیتها. دخل الّسجن أکثر من مّرة بسب  قصائده ومواقفره 
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القومّیة. شارك في تأسیس حزب البعث منذ البدایات وهو في ثانوّیة جودة الهاشمّي بدمشرق، عمرل 
لّلغة العربّیة فري وزارة الّتربیرة الّسرورّیة، مدّرسا في دارالمعّلمین ببغداد ومدارس حل ، وموّجها أّول 

وهو عضو جمعّیة شعر اّلتي أّسسها أدونیس ویوسف الخال.کان من مؤّسسي اّتحاد الکّتراب العررب 
م. یحسن الفرنسّیة واالنکلیزّیة إلی جان  لغته العربّیة. إّتجره إلری کتابرة شرعر ۱۹۶۹في سوریة عام 

 م بالجوائز واالحتفالّیات.کّر  وقد م.۱۹۶۷األطفال بعد نکسة حزیران عام 

اّلذي یحف  کثیر من األطفال العرب بعب قصرائده. « دیوان األطفال»له دواوین کثیرة ولکن أشهرها 
في هذا الّدیوان یخاط  الّشاعر الّطفولة بقیثارة الّطهر والبرائرة وهمسرات الوفراء والحرّ ، کمرا أّنره 

لّسهلة والموحیة الخفیفة، ذات اإلیقاع الّسریع، باإلضرافة حرص فیه علی استخدام الّلفظة الّرشیقة وا
إلی ذلك أعطی سلیمان العیسي في قصائده اهتماما بالّصورة الّشعرّیة الجمیلة اّلتي یسرهل ترسریخها 

ر.ك. موقرع في ذهن الّطفل، واّلتي یستقیها الّشاعر عادة من واقع األطفال أو من آحالمهرم وآمرالهم.)
( یقول الّشاعر عن شّتی کتاباته الّشعرّیة  تنّوعت هذه الکتابرات الّشرعرّیة م۲۰۱۹،الوحدة االلکترونّي 

من الّنشید المرکز اّلذي یتناول حیاة الّطفل فري البیرت والمدرسرة والّشرارع والّطبیعرة.. إلری القّصرة 
( توّفی ۵ ،م۲۰۰۵العیسّي، ) .الّشعرّیة الّصغیرة... إلی المسرحّیة الّشعرّیة اّلتي تکت  لتلّحن وتمّثل 

ر.ك. موقرع عاما تارکا وراءه أطفراال صراروا رجراال لرن ینسروه أبردا.) ۹۲م. عن عمر ناهز ۲۰۱۳في 
 (م.۲۰۱۹ ،الوحدة االلکترونّي 

 نبذة عن حياة عبد التواب يوسف

م. في قریة شزا مرکز الفشن محافظة بنري سرویف، فقردکان والرده شریخا ۱۹۲۸ولد عبد التواب عام 
لّدین کثیرا ویلقي المحاضررات ویرؤّم الّنراس فري الّصرالة، فقردلحق الّشریخ یوسرف فقیها یقرأ في ا

بالکتاب لیحف  القرآن الکریم في ثالث سنوات وهو في العاشرة. تلّقی عبد التواب تعالیمه االبتدایّیة 
م. والماجسرتیر عرام ۱۹۴۹والثانوّیة في بني سویف، وأنهی البکالوریوس في العلروم الّسیاسرّیة عرام 

م. أنشرأ ۱۹۷۵م. توّلی أعماال إدارّیة آخرها رئاسة شرعبة الّثقافرة فري العالقرات العاّمرة حّتری ۱۹۵۳
م. کان عضوا في لجنرة ثقافرة ۱۹۷۱جمعّیة ثقافة األطفال. أقام أّول مؤتمر لثقافة الّطفل في مصر عام 

. حصل علی عرّدة کتاب في أدب الّطفل ۳۰۰الّطفل بالمجلس األعلی للّثقافة في مصر. له أکثر من 
جوائز لنشاطاته المتمّیزة في أدب الّطفل. قام بتدریس ماّدة ثقافرة األطفرال وأدبهرم فري العدیرد مرن 
الجامعات والکلیات المصرّیة والعربّیة، واختیرر خبیررا ومستشرارا لشرؤون الّطفرل لردی عدیرد مرن 

لرة للعدیرد مرن ( إّنره جمرع قصر  الطفو۳۲-۳۴ د،۱۴۲۵حامد الحیید، الهیئات والمؤّسسات.)
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الشعراء المشهورین مثل أحمد شوقي، کامل الکیالنّي، إبراهیم العرب، الّرصرافي والهرراوّي. بمرا أّن 
عبد التواب کان رجال مثقفا قام بالتواصل مع السیاسیین فري بلرده، فراّطلع بأسررارهم واّتخرذ األدب 

 وخاصة أدب األطفال أفضل وسیلة لنقل الحقیقة اّلتي أخفی في صدره.

کّل أعمال عبدالّتواب تدّل علی أّنه أدی  ملتزم، وفي صدر آثاره القصصّیة واإلذاعّیة اّلتي قّسمها نبیلرة 
إبراهیم إلی عّدة محاور، منها: هی اّلتي تّتصل اّتصاال وثیقة باإلسرالم والّثقافرة والّتعرالیم اإلسرالمّیة 

... وأعطی الّسریرة الّنبوّیرة الّشرریفة کثیررا والسّیما اّلتي تخت  باألطفال. کانت العقیدة مثار اهتمامه
قدوة لإلنسانّیة عاّمرة ولألطفرال خاّصرة... وقرّدم سریرة  من جهده واهتمامه عارضا حیاة الّرسول 

کتابا بعنوان )محّمد خیر البشر(... کما شارك في کتابة قص  األنبیراء  ۱۵الّرسول الّنبّي واإلنسان في 
طی العبادات اهتماما خاّصا فأصدر سلسلة أرکران اإلسرالم فري خمسرة کتابا... وقدأع ۲۷لألبناء في 

کت ... إّن هذه األعمال الّدینّیة واسعة االنتشار، غیر أّنه في کاّفة أعماله األدبّیة یجعرل الرّروح الّدینّیرة 
ي والقیم اإلسالمّیة تسري في کاّفة جوانبها کما حدث في روایاته الّطویلة. والمحرور الثراني هری اّلتر

تدور حول الوطنّیرات فري أدب األطفرال بحضرارتهم القدیمرة والوسریطة، ویناشردهم إلری ضررورة 
مضاعفة الجهد والعمل، کّل أعماله فري هرذا القسرم تردور حرول حرّ  الروطن واألهرل واالعترزاز 

ة وهری بالعروبة والعمل من أجلها. أّما المحور الّثالث في أعماله الّتربوّیة والسّیما في برامجه اإلذاعیّ 
برام  أشاد بها أساتذة علم الّنفس، إذ یّتخذة أساسا لکتاباتره، والمحرور األخیرر یردور حرول أعمالره 

 ،م۱۹۹۴إبراهیم، الخاّصة لألطفال وعمل لإلطفال لیبلغ أدب األطفال العربّي إلی المبلغ العالمّي. )
األدیر  والمفکرر ( قال مصطفی کمال الحلمي رئیس مجلس مصر عنه وعن التزامره: لهرذا ۲۰-۱۷

الکبیر أسلوب النظیر له، فیه التزام بالّدین والمجتمع والوطن والقیم، ولهرذا االلترزام دوّي هائرل فري 
  (۹۱، م۱۹۹۱عبدالّشافي، کتبه لألطفال.)

 مالمح االلتزام في آثار األدیبین لألطفال

لّناس وقضرایاهم ومشراکلهم بما أّن سلیمان وعبد التواب من األدباء اّلذین تدور آثارهما حول محور ا
في الجوان  المختلفة، لیس هذا فحس  برل کفری برالتزام سرلیمان دخولره السرجن مررات بسرب  

 قصائده الوطنّیة والقومّیة والملتزمه، فتبحث هذه الّدراسة عن مالمح االلتزام في آثار األدیبین، وهی:

 مالمح االلتزام في شعر العیسّي 

 أ/ تکریم الوالدین 
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د به سلیمان العیسي هو تکریم أعضاء األسرة وفي صدرهم الوالدین، فقام بإنشاد شعر جمیرل مّما تقیّ 
من أجل تعزیز شعور األطفال بالّتقدیر للّصعوبات والمعانراة اّلتري یتجّشرمها اآلبراء واألّمهرات قبرل 

 والدتهم وبعدها وعند تربیتهم، قائال في  نشید ماما :

 أنغاما یا ماما ماما

 بَنَدی الحّ   تمأل قلبي

 عیدك ِ عیدي أنت ِ نشیدي

 وجودي سّر  بسمة ُ أّمي

 (۱۰ ،م۲۰۰۵العیسّي، )

 فیعّلم الّشاعر األطفال کّل حقود األّم ویذکرهم بأّن األّم هی اّلتي تزرع بذور المحّبة في قلوبهم وفري
کما یشّبه األّم فري ابتسامها أسرار، منها أّن الّطفل یحیی وینشأ علی هذه البسمات الموحیة والُمحییة. 

نشید آخر بملك حنون أنفاسه عطرة، کأّن عینیها یحکیان عن األسرار اإللهّیة وکّل الرّنعم اإللهّیرة برین 
 یدیها، فیقول:

 یحنو بأنفاس العبیر َمَلك ِ َیِرّف ُ علی سریري

 (۱۶نفسه، ) 

ب منهرا ال فري طریرق وفي  نشید بابا  یذکر الّشاعر األطفال بالمتاع  والمصراع  اّلتري یعرانی األ
 تربیتهم ومعیشتهم فحس ، بل ألجل إعالء شأن الوطن والمواطنین أیضا، فیقول:

 َمالل دون یعمل بابا لي و ألجل الوطن الغالي

 الوطن األکبر نبني نحن حّتی نکبر بابا یتع 

 ()نفسه

 ب/ تنمیة الّشعور بالوطنّیة

ر بالوطنّیة خاّصة عند األطفال، ألّنهم الجیل اآلتري من أهّم مظاهر االلتزام في األدب هو تنمیة الّشعو
حف  الوطن من اآلفات والّدفاع عنه أمام األعداء وازدهار الروطن وتقّدمره بأیردیهم القرادرة واجبهم و

المقتدرة. وسلیمان العیسّي هو اّلذي یهتّم بوطنه ومستقبله،  وهو عالم برآالم وطنره ومشراکله، فنقرل 
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( فلذا أنشرد شرعرا عنوانره ۳۰م: ص۱۹۷۰یوسف، ) .في قال  شعره لألطفال اعتقاداته إلی األطفال 
 حروفنا الجمیلة  یتحّدث عن مستقبل الوطن ضرمن تعلریم األطفرال الحرروف العربّیرة، یبردأ بهرذه 

 المقاطع:

 تاِء ثاءُ  ألف باءُ 

 هّیا نقرأ یا هیفاءُ 

 ألف ِ أبني

 باء ِ بلدي

 أبني بلدي بیدي بیدي

 (۱۰ ،م۲۰۰۵العیسي، )

 حّتی تنتهي القصیدة بحرف الیاء، فیقول:

 الیاء ُیدَعی حرف آخُر 

 یا َعلیاء قولي معنا

 الوطن یحیا

 الوطن نحن

 (نفسه) 

بهذه الکلمات المثیرة یزرع الّشاعر بذور الّشعور األولی بالوطنّیة فري قلروب األطفرال ویحرّثهم إلری 
 کّل خصم داخلّي وخارجّي یؤامر علیه. حّ  الوطن والفداء في سبیل عّزته وکرامته والّنضال ضّد 

وفي نشیده  وائل الّصغیر یتعّلم  ینّوه بالوطن اّلذي له تاریخ ممترّد، کمرا یرذکر بطروالت أبنراء وطنره 
 ألجل عمارة الوطن کأّنها أساطیر، قائال:

 یتسّلق أسوار الّزمن أتعّلم أّني من وطن

 یمتّد بعیدا في الحاضر یمتّد بعیدا في الماضي

 (۲۰ه، نفس)
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ا بالقوة والثقة بالّنفس بترسیم صور جمیلة معجبة  من خالل هذه القصائد یمنح الشاعر األطفال شعور 
من ماضي وطنه في أذهان األطفال حّتی یقتدوا بأسالفهم األبطال وُیعّدوا أنفسهم للجهراد والّتضرحیة 

 في سبیل بناء الوطن وإعالء شأنه. 

ه ویخّصه باألحرار، وطنه اّلرذي یهر  أبنراءه الّنرور والهردی وفي قصیدة أخری یخاط  الّشاعر وطن
 قائال:

 یا موطني ... مازلت تعطي الّنور والهدی یا أنشودة الفدا یا موطن األحرار ،

 (۲۰نفسه، )

وقد یشید الّشاعر بالوطن ویکّرمه بلسان عناصر الّطبیعة حّتی یرسخ وجوب تکریم الروطن واالعتنراء 
ندیانة والّنخلة :بتاریخه الماضي في أذه  ان األطفال، کما یقول بلسان الّنخلة في  السِّ

 تشابکت جذورنا في تربة الوطن

 تشابك الّتاریخ فینا، أزهَر الوطن

 أنا ابنة الّسهول

  الَبتول الّنخلة

 (۲۱نفسه، ) 

 وتجیبها الّسدیانة مسحورة بغناء الّنخلة:

 (نفسه) یا قامة التنحني، یا قامة األحرار

أّنني لم أنس أّن الّطبیعة جزء هاّم »ّشاعر عن سب  استخدام عناصر الّطبیعة في شعره لألطفال یقول ال
 (۶)نفسه،  «.من عالم الّطفل وهی منجم للمعارف الّثرة والعواطف الّنبیلة

 / اإلشادة بقومّیة العربج

لعرب ویدافع عرن لألطفال یدور حول محور قومّیة العرب، وُیثني فیها علی ا العیسي کثیر من قصائد
حقوقهم ودیارهم. کما یشیر إلی تاریخ العرب القدیم والبطوالت الخالدة والمعجبرة فري تراریخهم، 

 فیقول:

 ولنا تاریخ أزلّي  أتعّلم أّني عربّي 
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 کاألسطورة ببطوالت تاریخ غّطی المعمورة

 (۲۰)نفسه، 

ن الحّ  والّنور للعررب برأجمعهم، وینّوه الّشاعر بالتزام جمیع العرب تجاه قومّیتهم ویرید کّل خیر م
 کما یّدعي أّن جهاد العرب في أکناف العالم للوصول إلی الوحدة العربّیة، فیقول:

 والحّ  للجمیع الّنور الجمیع

 الّسمراء و أرضنا

 والخیر والعطاء

 للجمیع یکون أن البّد 

 وعزمنا َلَه  ترابنا ذه 

 نبني به البالد

 نواصل لجهاد

 العرب ألّمة لوحدة العرب

 (۱۲)نفسه، 

ب، عرروبهذه القصائد اّلتي تثیر مشاعر العرب جمیعا تجاه الوحدة العربّیرة ولرزوم االنسرجام برین ال
یعّلم الّشاعر أطفال وطنه وقومه أاّل یفتکروا بأنفسهم ومصالحهم ومنافع وطنهم فحسر ، برل یجر  

حدتهم وطل  الخیرر والحرّ  توجیه أفعالهم وسلوکهم نحو الحفاظ علی منافع کّل العرب وخاّصة و
 والجمال للعرب بأجمعهم. 

 / الّدفاع عن فلسطین المحتّلةد

من القضایا اّلتي لها صدی وسیع وعمیق في أدب العالم  ةإّن قضّیة فلسطین واحتاللها بأیدي الّصهاین
ور المعاصر واألدب العربّي حامل رایاتهرا. وبمرا أّن سرلیمان العیسرّي شراعر ملترزم تجراه کرّل األمر

اإلنسانّیة ویثني علی قومّیة العرب والبلدان العربّیة، فالغرو إنشاده قصیدة تدور حول قضرّیة فلسرطین 
اّلتي تعاني من االحتالل وسیطرة األجان  واعتداء أصحاب الّظلم والجور منذ سنین ِطوال. إّنره ُیِعرّد 

الّصرهاینة  علری أیرديطین فلسطین المحتّلة داره ویشیر في شعره  فلسطین داري  إلی احرتالل فلسر
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وتحّقق أحالم العرب في رجوعهم إلی هذه الرّدیار المضرطهدة والمظلومرة، ویعّلرم األطفرال حرّ  
 القومّیة وعدم االبتعاد من قضایاها ومشاکلها:

 ودرب انتصاري فلسطین داري

......................................... 

 الّسلیبة بأرضي وجوه ِ غریبة

 وتحتّل داري تبیع ثماري

 شعبي ویرجع وأعرف دربي

 إلی ِدفء َمهدي إلی بیت جّدي

 (۱۱)نفسه: 

 / تکریم الّشهداء وُأَسرهمه

الوطن، لذلك یعتبرون ُمثال علیا في القریم  بما أّن الّشهداء یضّحون أنفسهم وینفون أموالهم في سبیل
ن، وبمرا أّن تراریخ سروریا ّو ن والوطنیرواإلنسانّیة والخلقّیة والّسلوکّیة ویقتدي بهم األحرار والمتحرّرر

حافل بالّتضحیات والمجاهدات العدیدة في سبیل تحریرها من األجان  وترفیع شأنها والّشاعر نفسه 
 تحریررشارك في الّنضال ضّد االنتداب الفرنسّي وضاد مرارة الّتشّرد ودخل الّسجن بمّرات في سربیل 

سبیل الوطن ویقّدرهم، فکتر   نشرید ابنرة الّشرهید   أّنه یثنی علی المجاهدین في عج الوطن، فال
 خطابا إلی بنات الّشهداء علی امتداد المنطقة العربیة، فقال:

 غّطي َجبهة الّسماء یا رایة األبطال

 أبي أنا... أبي اّلذي غّطاك بالّدماء

 حماك بالّدماء

 وفّجر الغناء

 وقال لألرض: اشَربي نهارك الجدید

 أنا ابنة الّشهید

 ابنة الّشهیدأنا 
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 (۲۰)نفسه، 

في هذا الّنشید درس لألطفال في وجوب تقدیر الّشرهداء وُأَسررهم، ألّن الّشرهداء هرم اّلرذین أبرذلوا 
أفضل ما کان لهم في سبیل الّدفاع عن وطنهم وأبنائره ورووا أرض وطرنهم بردمائهم وحفلروا تاریخره 

ه القصیدة فقداسرتخدم العیسرّي فیهرا بالبطوالت واالفتخارات. رغم صورة غض  ابنة الّشهید في هذ
 ألفاظا تفوح منها رائحة الّتفاال ومستقبل ُمشرد للبالد. 

 / تعظیم العّمالو

إّن العّمال من أهّم أبنراء الروطن، اّلرذین یعرّززون أرکانره بعملهرم المتواصرل لیرل نهرار ویواصرلون 
یکرافحون مرن هرم اّلرذین ونر ، اجتهادهم في رفع رایة اکتفاء الوطن الّذاتّي واسرتغنائهم مرن األجا

تحسین الّظروف اإلقتصادّیة.ینظر الّشاعر إلی العّمال بأّنهم هم اّلذین یکتبون أجمل ملحمة الحیراة، ل
 فیقول:

 بنینا الّرائعات الباقیات بأیدینا صنعنا المعجزات

 علی الّنیل العظیم ، علی الفرات رفعنا ألف ساریة وسّد 

 وِملء عیوننا في الّنائبات یوِملُء زنودنا الوطن الُمَفّد 

........................... ............................... 

 ونکت  نحن ملحمة الحیاة ونحن الّشع  قاعدة وروحا

 (۲۰)نفسه،  

وبهذا الّنشید وأمثاله یعّلم العیسّي أطفال وطنه وجروب تقردیر أعمرال العّمرال والّنظرر إلریهم بنظررة 
ویذکرهم أّن العمل في سبیل إعالء الروطن واالکتفراء الرّذاتّي مرن أشررف أعمرال الکرامة والّشرف، 

 اإلنسان.

 الحّث علی الُجهد المتواصل/ ز

من المفاهیم التربوّیة اّلتي یج  دمجها في ذهن الّطفل منذ نمّوه العقلرّي، ولمسرتقبله ونظرتره إلری 
سّي اهتّم بره فري کثیرر مرن قصرائده، منهرا الحیاة وهدفها عالقة وثیقة به هو الُجهد في الحیاة. والعی

ترسیم جّو الجهد والمحاولة ملموسا ومحسوسا فري قصریدة  األسررة تعمرل ، یصرّور الجهرود اّلتري 
یبذلها کّل عضو من أعضاء األسرة بدوره وفي رأسهم الوالدان، وفي الّنهایة یعّلرم األطفرال أن المجرد 



 مظفّريسودابه   الالزتام يف الأدب العريّب املعارص للأطفال

127 

 والعّزة للحیاة دون العمل، یقول:

 من أین یأتینا الکسل؟ یُتناعمل ودأب ب

 (۲۶)نفسه،

یصف أهل البیت بأّنهم یبذلون أقصی جهودهم للحیاة الحّرة الکریمة، ثّم یصّور کّل أعضراء األسررة 
فردا فردا بأعمالهم الخاّصة، وفي رأسهم یبدأ بوصف أّمه بأّنها هی اّلتي تنثر فري البیرت أنروار الحیراة 

 األسرة، قائال: وته  الحیاة بضوء بسمتها کّل أعضاء

 ()نفسه الحیاة في البیت وُتشیع الّندی مع تفیق أّمي

 وعن الجهد المتواصل لألب یقول:

 ()نفسه غاد   إلی عمل وآت   کفاح ِ دائ  و أبي

والینسی دور األطفال في الحیاة األسرّیة فیری ألعرابهم مفیردة ممتعرة کمرا یهتّمرون برالّتعلم وقرراءة 
 ي بعب أمور البیت کغرس األزهار في حدیقة البیت:الکت  وینصرون والدیهم ف

 بأرضها... أنا والّشقیقة کم غرسة بیدي غرست

 ()نفسه ِلعبا یفید وُیمِتع ویکون حّتی ِلعُبنا

 کأّنه أخذ بتشبیه قراءة األطفال بغرس األشجار علی أرض البیت والوطن فیعّمرونها وُیحیونها.

 فیوسعبد التواب مظاهر االلتزام في قصص 

 أ/ تقویة روح الوطنّیة في األطفال

الوطنّیة ویقرّوي الّشرعور روح  األطفاَل  بها المبدعُ  یعّلمقص  وطنیة أکثر قص  عبد التواب یوسف 
بالوطنّیة عندهم حّتی یکبروا بهذا الّشرعور المقرّدس ویعرّدوا أنفسرهم للرّدفاع عرن الروطن وحّریتره 

یع شأن الوطن وقطع أیادي األعداء . کمرا أشرار إلری وکرامته وأن یبذلوا أقصی جهودهم في سبیل ترف
اّلذي کت  فري مذکراتره عرن وهو رض سیناء المصرّیة، ألاحتالل اإلرهابّي الّصهیونّي  موشي دایان  

بطوالته الکاذبة مغتّرا بنفسه وبکّل فخر، وعندما ُسئل عن سب  کشف مؤامراته ضّد العررب والسرّیما 
بأّن  العرب ال یقرأون... قالوا له: أّمة إقرأ التقرأ؟ قرال: نعرم المصررّیون  المصریّین في ذکرّیاته، اّدعی

( وأثبرت الکاتر  بطولرة ۸ص،م۲۰۱۲یوسرف، ) .غیرقادرین علی تنظیم المرور في میدان الّتحریر 
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العرب خاّصة أهل مصر تجاه المستعمرین المحتّلین، بعدما انهزم العدّو الغاشم  فجرأة نظرم شربابنا 
بل الّثورة دوت في أرجاء دنیانا وفي عالمنرا العربرّي... بعرد أن أثبترت  -ال المرور–لّتحریر في میدان ا

 (۱۱)نفسه،  .قّوتنا المسّلحة أّنها تقرأ وتقاتل وتعبر وتنتصر 

 ب/ ضرورة االستشارة في األمور

رایرة والّتردبیر، أهرل الّد العقالء ومّما یج  مراعاته في القضایا الهاّمة والخالفات بین الّناس استشارة 
متردّرب  غیر ا  کان الُعمدة ّشابّ وأجمل إشارة عبدالّتواب إلی هذا المهّم في قّصته  حضرة الُعمدة ،  ماو

 شرابةفي اّتخاذ القرارات عند إرجاع المهاّم وحّل الخالفات بین المتنازعین، فلذلك استفاد من فطنرة 
بردرایتها فري خترام القّصرة:  ذعنا  ایة األمر، وقال مبدفي ذلك کان یکره ذکّیة في حّل القضایا رغم أّنه 

 أنِت في منتهی الّذکاء، ... ولسوف أقول لمن یلجأ إلّی في مشرکلة صرعبة: َدعنري أستِشرر زوجتري، 
فري  ضررورة االستشرارة ( وبهذا یعّلم الّشراعر األطفرال۱۰ ،یوسف، د.تألّنها إنسانة ذکّیة وعادلة .)

 .ت والّتحکیم بین المتنازعینمهاّم األمور والسّیما الخالفا

 ج/ تقوی اهلل واالحتراز من الوساوس الّشیطانّیة )من القرآن الکریم( 

األطفرال لرربط وقصصه الّتعلیمّیة وآیاته الّتربوّیة، وما هرذا إاّل  القرآُن  من أهّم مصادر قص  یوسف
ّذّرة والحضارة المادّیة اّلتري خاّصة في عصر ال ،بالقرآن حینما رأی الفصل بینهم وبین اآلیات القرآنّیة

أحاطت حیاة کّل إنسان في العالم الحالّي، فاستشعر بالمسؤولّیة تجراه المجتمرع والسرّیما األطفرال 
وجذور الجیل اآلتي.  وجد عبد التواب ینبوعا الینض  والینفد  اّلذین یعتبرون ُبناة مستقبل المجتمع

ل، فأخذ یکت  قص  األطفال مقتبسرة مرن اآلیرات في القرآن الکریم وآیاته لکتابة القص  لألطفا
القرآنّیة حّتی یکون حلقة الوصل برین القررآن وتعالیمره الخالردة وبرین األطفرال اّلرذین یکرادون أن 

( والغررو أن یأخرذ ۲۹ص ،م۱۹۹۲یوسرف، ). ینفصلوا من الکتاب اإللهّي ویبتعدوا منه یوما فیروم 
ي البیت اّلذي کان عرامرا برالقرآن وتعالیمره، ألّن والرده عبدالّتواب قصصه من القرآن وهو نشأ ونما ف

 کان یؤّم الّناس في الّصالة وحف  القرآن في العاشرة من عمره.

وبلغ الّصبا، جاء أباه في صباح أحرد  -علیه الّسالم-:  ولّما کبر یوسف جاء في قّصة یوسف الّنبّي 
ا هو هذا الُحلم یا ُبَنّي؟ قال یوسف: یا أبرِت إّنري األّیام یخبره بأّنه رأی حلما عظیما، فقال له األب: وم

رأیت أحدعشر کوکبا والّشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین، وتفکرر األب، وأدرك مغرزی الّرایرا، ألّن 
رایا األنبیاء صادقة، ولکّنه خاف علی ابنه یوسف، فطل  إلیه أاّل یقّ  ذلك الُحلم علی إخوتره لرئاّل 

ّس  من الّشیطان الّلعین، فإّن الّشیطان لإلنسان عدّو مبین وقدیدفعه إلری عمرل یکیدوا له ویوِقعوا به بد
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 (۳،م۱۹۹۶یوسف، ) .الّشّر إن لم یطرد وساوسه من نفسه 

أّن الّشریطان متررّب  مفادهرا لألطفرال  ةفي هذه القّصة المقتبسة من القررآن الکرریم موعظرة نافعر
اهلل بأجمعهم الّتمّسك  اهلل أو غیرهم، یج  علی عباد باإلنسان والفرد أن یکون اإلنسان من أوالد نبّي 

وإن کرانوا مرن ُولرد  ن الوساوس الّشیطانّیة، فإخوة یوسف النبرّي عبتقوی اهلل في األمور واالبتعاد 
إلری وسراوس  نصراعوالکّنهم ا، من جهة ومن جهة أخری کانوا إخوة یوسف نبّي اهلل  یعقوب 

 کبوا ماارتکبوا من سوء بسب  حقدهم وحسدهم علی أخیهم األصغر. ، وارتحبالهالّشیطان ووقعوا في 

هذه القّصة القرآنّیة بألفاظ بسیطة ومناسبة لألطفال حّتری یرسرم کرّل لحظرة منهرا فري بالکات  جاء 
 أذهانهم البسیطة.

 الحدیث الّشریف( توظیفن الغّش )عد/ االبتعاد 

م فري تربیرة األطفرال وتنرویر أذهرانهم، وفري إّن الحدیث الّشریف من المصادر األصیلة في اإلسال 
 الحدیث الّشریف مجال واسع إلکساب الّطفل الّسلوك القویم وتربیته الّتربیرة اإلسرالمّیة الّصرحیحة

 د،۱۴۲۵حامد الحییرد، ). بشّتی األسالی  والّطرد من خالل العرض المناس  واألسلوب المشود 
لالسرتفادة مرن الحردیث الّشرریف فري قصر   ( یقول الکات  عبدالتواب یوسف في هدفه۵۰-۵۱

األطفال:  إّن قلمي سیظّل یرتراد الّنبرع الّطراهر فري سریرة الّرسرول، یغتررف معراني الخیرر والحرّ  
والجمال، ویقّدمها لألجیال الجدیدة علی أمل وتطّلع إلی أن یقتبس کّل طفرل مرن الّرسرول وحیاتره 

في هذا أخذ الّطفل بأسباب الرّدین وتخّلرق بأخالقّیرات الّنور والمعرفة واإلیمان والخلق، وإذا نجحنا 
یوسرف، ) .اإلسالم، وصار هذا اإلنسان اّلذي نتمّناه ونعتقد عن یقرین أن سریکون صرانع المسرتقبل 

 (۸۰ ،م۱۹۹۲

قرال:  -صرّلی اهلل علیره وسرّلم– ونّ  الحدیث اّلذي استوحی منه عبدالّتواب یوسف عنه، أّن الّنبرّي 
الماء... فإّن رجال فیمن قبلکم کان یبیع الّلبن ویشوبه بالمراء، فاشرتری قرردا ورکر  التشربوا الّلبن ب

البحر، حّتی إذا لجح فیه ألهم اهلل القرد صّرة الّنقود فأخذها وصعد الّدقل... ففرتح الّصرّرة وصراحبها 
ی ثمن الماء في ینظر إلیه، فأخذ دینارا فرمی به في البحر ودینارا في الّسفینة حّتی قسمها نصفین، فألق

( في هذه القّصة اّلتي ۵۴ د،۱۴۲۵حامد الحیید، ) .البحر وثمن الّلبن في الّسفینة؛ صدد رسول اهلل 
تحتوي مضمون الحدیث الّشرریف بکاملره موعظرة لألطفرال برأّن اإلنسران الینتفرع برالغّش وعردم 

اس وانتفراع نفسره، فینهری الخلوص في عمله والسّیما إذا عامل مع الّناس ویرید بمعاملته خسران النّ 
والخداع في المعاملة والّسلوك، ومرا غررض عبرد الترواب مرن اقتبراس  عن عدم الخلوص الّنبّي 
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التعامرل الحدیث الّشریف في قّصته إاّل تنبیها وإیقاظا لألطفال وتوجیههم نحو األعمرال الّصرالحة و
اخ واالحتیراالت علری الّنراس، مع الّناس وتطهیر المجتمع المستقبل من أمثال هذه األوسر الصحیح

 حّتی یصبح المجتمع اإلنسانّي مجتمعا منشودا، طّیبا ونقّیا.

 ه/ حف  الوقار وتکریم اآلخرین )من الّسیرة الّنبوّیة(

الشك أّن نبّي اإلسالم بحسن سلوکه وطی  ُخلقه یعتبر أسوة طّیبة وحسنة لکّل إنسان، وهو الذي غّیر 
مجتمع الجاهلّي ووضع موازین وأسس تعلیمّیة لکمال اإلنسان المنشرود، کّل الموازین الّسائدة في ال

اّتبعت والتزال تّتبع األجیال المتوالیة تعالیمه المتعالیة؛ أّما بالّنسبة لتأثیر الّسیرة الّنبوّیة فري األطفرال، 
دورا عظیمرا فري تأثیرا کبیرا علی حیراة األطفرال و قال محّمد عثمان جمال:  إّن لدراسة الّسیرة الّنبوّیة

 .تنشئتهم الّنشأة الّصالحة الّطّیبة، فهی الّنبع الفّیاض اّلذي یجیش الّنفس نحو معاني الحّ  والجهاد 
( وبما أّن عبدالّتواب یوسف عرف الّسیرة الّنبوّیة منذ طفولته ووّجهره والرده إلری مطالعرة ۵۸)نفسه، 

عجر  أن یکتر   معرارف الّنبوّیرة منرذ صرغره، فرالکت  الّسیرة الّنبوّیة، فقوَیت المشاعر الّدینّیة وال
 قص  األطفال مستفیدا من الّسیرة الّنبوّیة الحافلة بالمواع  المفیدة والمؤّثرة.

الّراهر  المسریحي بحیررة خرالل رحلتره بمن أهّم المنعطفات في حیاة الّنبّي وسیرته التقااه صرغیرا 
ته کما یلي:  جلس الّراه  إلری محّمرد قلریال... الّتجارّیة مع عّمه أبي طال ، یکت  عبد التواب قّص 

وبعدها جاء إلی عّمه وقال: سیکون البن أخیك شأن عظیم. نظر إلیره أبوطالر  فري دهشرة والّرجرل 
یواصل حدیثه: لقدرأینا ذلك في کتابنا. وتزداد دهشة العّم... والّرجل یضیف: أسِرع به إلی بلده، فرإّن 

وکانت الّذروة ذلك الّلقاء الفرید اّلرذي ترّم مرع الّراهر  بحیرري وهرو الیهود إذا رأووه وعرفوه قتلوه. 
یستحلف الغالم الّصغیر قائال: ُأقسم علیك بالاّلت والعّزی أن تخبرني... وفي هدوء وأدب شردیدین 
قبل أن یکمل الّراه  حدیثه قال الغالم: التسألني بالاّلت و العّزی، فواهلل ماأبغضرُت شریئا ُبغَضرهما. 

 (۷۰-۷۱)نفسه،  .الّراه  ویمیل علی أبي طال  قائال: إّن ابن أخیك هذا یکون نبّیا  وُیذهل

الّطمأنینة ووقار محّمد الصرغیر الّسرّن عنرد التحرّدث مرع الّراهر  الّشریخ  والعبرة في هذا المقتبس
 .واالحتجاج علیه في تعظیم الاّلت والعّزی والقسم بهما بهدوء وأدب، وهذان من ِشَیم أنبیاء اهلل

 ائجالّنت
 :يها فهیهذه الّدراسة إل توّصلتأّما الّنتائ  اّلتي 

الشك أّن البیئة واألسرة اّلتي ینشأ فیها اإلنسان ترؤّثر ترأثیرا الُینکرر فري روحره وأسرلوبه ، وبمرا أّن  -
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وعنرد  سرالمیةترعرعا في بیت حافل بروائح الّتعرالیم اإلیوسف  الّتواب وعبدعیسی  األدیبین سلیمان
کثیرة االهتمام باإلسالم والقرآن، فالغرو أّن آثارهما األدبّیة منطبعة بالّطبائع الّدینّیرة واإلنسرانّیة،  أسرة

 تفوح منها روائح االلتزام الّنقّیة.

لوطنّیرة والقومّیرة، وهرذا یردّل علری الترزام الّشراعر لفي أکثر قصائد وأناشید سلیمان العیسّي ذکر  -
ضایا الوطنّیة والقومّیة، ومایقّوي وجود هذا االلتزام لردی الّشراعر نضراله وشعوره بالمسئولّیة تجاه الق

انتهری بدخولره فري الّسرجن مررارا ، إذ المتواصل في سبیل کرامة الوطن وتحریره من وجود األجان 
وتشّرده؛ کما أّن عبدالّتواب أشاد بوطنه أکثر مرن مرّرة خرالل قصصره للکبرار واألطفرال، وأّدت هرذه 

ند األدیبین إلی انطباع آثارهمرا بالوطنّیرة والقومّیرة وتقویرة الرّروح الوطنّیرة والقومّیرة عنرد الّروحّیة ع
 األطفال وتعلیمهم للّدفاع عن عّزة الوطن وکرامته والّسعی وراء حف  الوحدة العربّیة.

دیث عدید من قص  عبدالّتواب مقتبس من المصادر الّدینّیة واإلسالمّیة األصیلة مثل القرآن والح -
 .الّشریف والّسیرة الّنبوّیة

الحیوان والّطبیعة لتبیین بعب القضایا الهاّمرة عالم األدیبان في بعب آثارهما لألطفال إلی  الذ لقد -
ونقلها إلی األطفال، وما هذا إاّل ألّن األطفال یعیشون في عرالمهم مرع الحیوانرات وعناصرر الّطبیعرة 

فاسررتفاد األدیبرران مررن هررذا األمررر الغریررزّي وجرراءا  ویقبلررون مررا یجررري مررن الکلمررات بألسررنتها،
 بالّضرورّیات في تعلیم وتربیة األطفال بألسنة الحیوانات والّطبیعة.

من أهّم مالمح االلتزام في آثار األدیبین أّنهما یبحثان عن تحقیق األهرداف الّتربوّیرة واالجتماعّیرة  -
کلمرات بسریطة وتراکیر  مفهومرة وعبرارات  اسرتخدما لكوالّتعلیمّیة الّصحیحة للجیل اآلتي، فلذ

 ساذجة وتصاویر ملموسة في أدبهما لألطفال.
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 ق الفقهي اعتماد القول اللغوي والتطبی
   محسن الكعبيوفقان خضیر 

 النجف األشرف -جامعة الکوفة بکلیة الفقه  أستاذ في 

 الملخص
عرض علماء الفقه واألصول لقاعدة حجیة قول اللغوي؛ فري تشرخی  معراني االلفراظ 

ومورد البحث  قاعردة  وتعین المعنی الحقیقي والمجازي، وما یظهر من معنی دون غیره .
في تحدید المعنی الظاهر من اللف  هو هذا أو الظهور  أصولیة درسها علماء أصول الفقه،

المصطلح هو الظاهر أو مرراد المرتکلم فري االلفراظ الرواردة  أو المعنی المراد من لغیره؟
 بالدلیل الشرعي غیره؟

.. »ولبیان ایضاح القاعدة مثاال : لف  )الصعید( الوارد في الظاهر القرآنري  قرال تعرالی : 
ا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُکْم َوَأْیِدیُکْم ِمْنُه ...  ب  ا َطیِّ ُموا َصِعید  ت عند مشرروعیة ا. و في الروای«َفَتَیمَّ

 . الطهارة الترابیة 

ومرورد القاعردة ومحرل  ؟األرض ،أو لتراب الخال  والطاهر هل وضع لغة لمطلق وجه
تي ثبت الدلیل علی حجیتها عرضها وبیانها،هو حجیة قول اللغوي من الظنون الخاصة ال

 أو ال؟

والقیراس  والظن المعتبر مثل حجیة خبرر الواحرد والشرهرة واإلجمراع والسریرة والعررف
مکلف علی قرول ویوسع مدی ثبوت القاعدة لموارد اخری من اعتماد الفقیه وال وغیرهما.

وعلماء البالغة والبیان والمنطق والفلسرفة والمرؤرخین فري نقرل  .علماء النحو والصرف
 الوقائع واالطباء والمهندسین وامثالهم من أهل کل فن.

األصول علی حجیرة قرول اللغروي مرن  ویضاف شمول القاعدة األصولیة في أقوال علماء
مرن عردم  ،لمعرفة ما هو المعنی الظاهر منهراأهل المعاجم التي جمعت معاني االلفاظ 

 اعتبار شرو  الشهادة من البینة ) شاهدین عادلین( أو اشتراطها  في العمل؟
 القول اللغوي، التطبیق الفقهي، الفقه و األصول، اللف  و المعنی.المفردات الرئیسة: 
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 التمهيد 
متابعة المسار التاریخي للقاعدة عنرد علمراء األصرول، وترأثرهم فري أقروال أهرل اللغرة واالسرتعانة 

؛ یبحث عن موضوع معین إال ویقدم أقروال أهرل المعراجم فیره  بکلماتهم. إذ لم تجد فقیها  أو أصولیا 
والمنه  العلمي في طریرق واستعمالهم له، وهذا یعني أن الفقیه یستعین بأقوالهم کل في فنه وحقله، 
 البحث العلمي هو اعتماد علی أقوال علماء اللغة وال سیما القدماء منهم.

 أو من سمع من القبائل العربیة وهل أهل اللسان العربي الفصیح، ومنهم:

(.، 7/221)الذي هو األصرل فري اللغرة، وعلیره المعرول والمرجرع(. )النجفري:  (1/12)الفراهیدي:
  (.1/23هر(:817هر( والفیروز آبادي )ت: 224هر(، وأبي عبیدة )ت: 216واالصمعي )ت: 

( والراغر  االصرفهاني 1/23هرر(: 606ومن أتی بعدهم من علماء المعاجم اللغویة )ابن االثیر ت:
 ( وغیرهم .33هر(:505)ت: 

 فمثل هذه المعاجم وغیرها هي المعول، والمعتمد علیها عند الفقهاء األصرولیین فري تعیرین ظرواهر
 االلفاظ ومعانیها، معنی االصلي الحقیقي والمعنی المجازي والمعنی االستعمالي لها.

ویشمل البحث في فن من فنون المعرفة واسع وله تأثیر کبیر في تشخی  المفردة اللغویة في تفسریر 
 القرآن الکریم، واالستعانة بأقوالهم في ذلك معروف.

مد علی القرینة العقلیة، وهي بنراء العقرالء علری اعتمراد وتعین المعنی الظاهر والمراد من اللف  یعت
وسماع مرن اللسران العربري ومردی اسرتعمال اللفر  فري المعنری  المعنی المراد الظاهر من اللف .

 بالشواهد الشعریة والنثر وبیان المراد الجدي لهم في االلفاظ الکتاب والسنة.

 المطلب األول: عرض األقوال ودليلها وتقويمها.
ي المبحث حول عرض األقوال في القاعدة اختصارا، ودلیرل القرول ومناقشرته، والتفصریل فري یحتو

بحوث علماء األصول، وتقویمه وبیان الرأي الراجح فیه. القول األول: وهرو رأي المشرهور، االعتمراد 
علی قول اللغوي من الظنون الخاصة التي قام الردلیل القطعري علری حجیتهرا لتعیرین وضرع اللفر  

 اه الحقیقي وبعدها المعنی المجازي وأخیر ما استعمل فیه.  لمعن

(. واعتمد القرول 1/123؛ البهبهاني: 514؛ االصفهاني: 16/ 2؛ القزویني: 173/ 1)ینظر: االنصاري: 
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 المشهور علی مجموعة من األدلة، ومن أهمها عندهم:

م فري اسرتعالم اللغرات في مواضع کثیرة من الرجروع إلری أقروال أهرل المعراج العمل الواقع فعال
واالستشهاد بأقوالهم في مقام االحتجاج وتعیین المعنی الحقیقي الموضوع لره اللفر  والظراهر مرن 

 (.3/490؛ المظفر: 327/ 4؛ الجزائري: 2/84؛ البجنوردي: 2/298معانیه. )ینظر: الخراساني: 

الفقیره برالمعنی، ولریس  ومناقشة هذا الدلیل: لو سلم العمل بذلك، فاالعتماد علری االطمئنران مرن
االعتماد علی قول اللغوي في موارد االستنبا  ومعرفة المعنی، وما له من اآلثار العملیة، بل الرجروع 
 إلی أهل اللغة في موارد ال یترت  علیها أثر مهم کفهم المفردة من االشعار والخط  والنثر ونحوهما.

 (.2/298)ینظر: الخراساني: 

العقلیة والشرعیة، وقد یأتي دلیل السیرة علی اعتماد قول اللغوي؛ فهي قائمة في الدلیل األول: السیرة 
 کل زمان حتی تتصل بزمن وعصر المعصوم علی الرجوع إلی أهل الخبرة في کل صنعة.

فالسیرة العقلیة ثابتة علی مراجعة کت  اللغة والمعاجم، واالعتماد علی قول أهل اللغة، والسیرة تمثل 
 (.8/157)ینظر: الفیاض:  جیة أهل الخبرة واللغوي منهم.صغری إلثبات ح

وبما إن اللغوي من أهل الخبرة في تشخی  معنی اللف ، فیثبت االعتماد علیره فري تعرین المعراني 
 (.143/ 3الحقیقیة أو المجازیة. )ینظر: االنصاري: 

ینظر: له وحجة علینا. )وهذه السیرة الجاریة لم یثبت الردع عنها من قبل الشارع فتکون ممضاة من قب
 (.3/95؛ العراقي: 368/ 2الحائري: 

واالجابة واضحة: إن المتیقن من السیرة العقالئیة بالرجوع إلی أهرل الخبررة، مرع تحقرق االطمئنران 
والوثود من قولهم، ویکون العلم هو الحجة ولیس السیرة، واللغوي یبرین مروارد االسرتعمال للفر ، 

ینظرر: االنصراري: ) ازي ومعنی واحد بل متنوعة للف  استعمل فیره.ولیس المعنی الحقیقي والمج
 (. 511؛ االصفهاني: 2/58؛ القمي: 143/ 3

الرراجح کرون اللغروي مرن أهرل الخبررة إلثبرات خصوصریات االلفراظ ومعانیهرا  وتقیم الجواب:
، وهو یمارس لخصوصیات المعاني الحقیقرة والمجازیرة واالسرتعمالیة م نهرا. وحدودها سعة  وضیقا 

وقد دون السید محمد سعید الحکیم أربع إشکاالت علی دلیل السیرة، ولم یحصل من قولهم الوثود 
الشخصي بالمعنی، وال الوثود النوعي، وتیسر حصول االجتهاد والفح  من المجتهد للوصول إلی 

 .3/184ینظر: الحکیم: ) ظهور المعنی من خالل التتبع له لتلك المعاني.
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بالتفصیل بین قول اللغوي إلی کون اللف  موضوع لهذا المعنی فرال یکرون مرن أهرل والبد من القول 
الخبرة؛ ألن الوضع في االلفاظ تابع للحس والوجدان؛ وثبوتره إمرا برن  أو مرن عالمرات وضرعت 
لذلك من التبادر واالطراد ونحوها، فإخبار اللغوي یرجع إلی محسوس وهو ثقة فیکون حجة وإال فال 

 (.8/157. )ینظر: الفیاض: هیعتمد علی قول

وأما لو کان اللغوي یجتهد ویعتمد الحدس والفکر، ولیس الحس في ابداء المعراني اللغویرة فیکرون 
المعنی عنده باالجتهاد والرأي، ولیس ما سمعه من لسان العرب، ویتأثر بالعوامل الخارجیة فري فهرم 

 (.45ریر:منیر الخباز:المعنی مثال لف  )الضرر( الوارد في قاعدة نفي الضرر )تق

الذي فسره به یغل  علیه النزعة الفلسفیة فري  (.296:فقال السید السیستاني: )والراغ  األصفهاني
تفسیر المفردات اللغویة، فهو یفسر اللغة بالمنظار الفلسفي وانتزاعه لمعنی اللف  متأثر فري حراالت 

 (.1/770: الفیومي، کما إن بعضا  آخر من اللغویین، ك)-بهذه النظرة -کثیرة 

متأثر بالمصطلحات الفقهیة في ذکر معاني األلفاظ، وقد أوضرحنا اخرتالف حرال اللغروي وترأثرهم 
 بالعوامل الدخیلة في تفسیر معاني األلفاظ في البحث عن حجیة قول اللغوي في األصرول فالحر (.

 (.112ینظر: تقریر: منیر الخباز: )

مرن غیرر واحرد مرن الفقهراء واألصرولیین مرن القردماء،  ، دعوی اإلجماعالدلیل الثاني: اإلجماع
والمعاصرین في کلماتهم من علماء الجمهور والخاصة، علی مراجعة کت  اللغویین، ونقرل أقروالهم 

؛ المجاهرد: 1/13ینظر: المرتضری: ) واالحتجاج بها، والتسلیم بها وهذا یشیر إلی اعتماد قولهم.
یني: ؛ ا101؛ التبریزي: 1/74؛ االنصاري: 62  (.2/23لقزو

 ویمکن أن یثبت التفصیل في دعوی اإلجماع، علی نحوین:

 النحو األول: هو اإلجماع القولي، )هو من الظنون الخاصة التري دل علری حجیتهرا إجمراع األمرة(.

 .حکایة االجماع(.142/ 3؛ ینظر: االنصاري: 1/208الحائري :)

 القدماء من األصولیینفلم یثبت االتفاد في قاعدة حجیة قول اللغوي اجماع 

ألنها قاعدة مستحدثة؛ وغیر معنونه في کلمات القدماء حتی یکرون هنراك اجمراع مرنهم، واسرتندوا 
لدلیل لم نطلع علیه، وهذا اإلجماع وصل إلی قدماء علماء األصول ید بید وطبقة بعد طبقرة، وبردون 

المعصوم، وإنما مدرکي، ألحرد  هذه الشرو  ال یکون حجة. وهو لیس اجماعا  تعبدیا  کاشفا  عن رأي
 (.139/ 3ینظر: الهاشمي: ) االدلة المبینة.
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عند الفتروی والتطبیرق یرجرع  (.141/ 3ینظر: المظفر: النحو الثاني: المراد من اإلجماع العملي )
 الفقیه إلی أهل اللغة، والمعاجم ویرت  األثر علیه.

العتمراد قرول اللغروي تعبردا وبردلیل  ولکن من المعروف أن رجوع الفقیه إلی أهل المعراجم لریس
خاص، بل حصول االطمئنان والوثود بالظهور اللفظي ومناسبة الحکم والموضوع، أو ألنه مرن أهرل 

 (.8/158ینظر: الفیاض: الخبرة والوثود بقوله ولیس من دلیل اإلجماع. )

تمراع شررائط والمالح  علی هذه الدعوی، إن القدر المتیقن من الرجوع إلری قرول اللغروي مرع اج
الشهادة من العدالة، والعدد واإلیمان وغیرهما. ولیس الرجوع مطلقا  لهم. وقد اتبع هرذا الشرر  فري 
اعتماد القول في علم الرجال علی عدالة الموثق الذي یرجع إلیه في الجرح والتعدیل للررواة ونقلرت 

 (.1/174ینظر: االنصاري: ) الحدیث.

لیة غیرر ثابرت ال المنقرول منره، وال المحصرل برل هرو معلروم واإلجماع علی ثبوت القاعدة األصرو
 المدرك، وهو األدلة التي بینت في األقوال.

فاإلجماع في علم الفقه بثبوت الحکم هو الکاشف عن رأي المعصوم غیر ترام فکیرف بإتمامره علری 
 القاعدة األصولیة.

)ینظر: المجردد الشریرازي:  اد(الدلیل الثالث: حجیة الظن المطلق، أو ما یعبر عنه )بدلیل االنسد
1/24.) 

إن قول اللغوي یعتمد علیه من أجل عدم وجود طریق علمي للمعنری المقصرود مرن اللفر  إال مرن 
خاللهم للبعد عن اللغة االصلیة من لسان العررب.ولیس لردی المکلرف والفقیره مرنه  لتشرخی  

 (.5/265ینظر: راضي: ) د.المعاني غیرها، فیرجع إلیهم. فیعتمد علیه من أجل مالك االنسدا

ومن أجل أن أکثر المصطلحات الشرعیة قد ال یصل إلی معرفة معانیها بسهولة والعلم بها للبعد عرن 
منابع اللغة؛ فلذا یلتجأ الفقیه واألصولي والمکلف إلی أهل اللغة لتحدید المعنری عنردهم، وإن لرم 

جحه األنصاري بکون قرول اللغروي تتوفر لدیهم شرائط الشهادة عن حس بل حدس، وهذا المعنی ر
( . ؛ 1/175ینظرر : االنصراري:  یکشف عن بعب المعاني التي یطمأن الفقیه إلیهرا کشرفا  ناقصرا 

 .( 2/298الخراساني : 

قسرم دلیرل االنسرداد: الکبیرر  2/95واإلجابة، بالتفصریل عرن الردلیل االنسرداد )ینظرر: الخروئي: 
 والصغیر(.
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األصول، ومن أهمهرا: )العلرم االجمرالي بوجرود تکرالیف فعلیرة  متوقف علی مقدمات بینها علماء
(.وهذه المقدمة غیر محرزة في اعتمراد قرول اللغروي؛ 58./2/484الخراساني:  ینظر : الزامیة(.)

؛ ولکرن  ألن العلم االجمالي بمطابقة بعب أقوال أهرل اللغرة للحکرم االلزامري، وإن کران موجرودا 
وع الحکم أو یعتمرد الفقیره علری الظهرور اللفظري للکلمرة یحتمل الحکم الترخیصي أو لیس موض

والذي یعتمد علی بناء العقالء ولیس علی قول اللغوي منهم. أو اعتماد الفقیره علری أصرالة الظهرور 
 .(16/ 3ینظر: المظفر: )

 أو القواعد العامة من األصول اللفظیة کأصرالة العمروم أو االطرالد، ولریس للعلرم االجمرالي فیهرا.

 (.8/159الفیاض:  ینظر:)
أو االلتزام باالحتیا  عند العلم اإلجمالي وال یلزم منه العسر والحرج حتی یکون في بعب المروارد   

 دون بعب.

بل یمکن قبول االحتمال اآلخر وهو قبول قول أهل الخبرة في قیمة األشریاء المالیرة ومسراحة األرض 
 تعمال الماء أو الطعام المعین وغیرهم.واألوزان والمقادیر وقول الطبی  في وجود ضرر في اس

ینظرر: ) مع عدم اشترا  االیمان فیهم، فقبول قول اللغوي معین وکاشف وموصل الطمئنران الفقیره. 
 .(1/80؛ کاشف الغطاء: 6/399البهبهاني: 

القول الثاني: عدم األخذ بقول اللغوي، اخترار هرذا القرول بعرب علمراء األصرول ومرنهم )وذهر  
رذي اختراره االنصراري..(. .(312: الّنراقي ) إلی القول بعدم اعتباره من حیرث الخصروص، وهرو الَّ

 (.1/112االشتیاني: 
بل اختاره کل من تأخر عنه )إالَّ أّنه لردی المترأخرین انقلر  القرول عرن اعتمراد إلری القرول بعردم  

  (..256/ 2الفیاض: اعتمادها( )

ت عدم االعتماد علیه. وهو طریق ظنري ال یغنري مرن وبعد مناقشة أدلة القائل بحجیة قول اللغوي یثب
، قال السید الخوئي:) وإالَّ نظرا  إلی أّن قول اللغوي غایة ما یوجبه الظّن وهرو ال یغنري مرن  الحق شیئا 

( وهنا نضیف فکرة علمیة مهمة ینبغي البحرث فیهرا وموردهرا .108/ 1الصوم: -الغروي ) الحّق(.
 .(.2/4لخمیني: ومحلها لو تعارض قول اللغوي )ا

مع قول لغوي آخر في تحدید المعنی، واستقر التعارض، ولم یمکن تصرویر جرامع مشرترك بینهمرا، 
 وهو یوصل لجمع بین المعنیین.
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فالترجیح إن وجدت قرینة لترجیح أحد القولین علی اآلخر من موافقرة الکتراب أو السرنة أو العقرل، 
 عارض وتساقط في ذلك ولم یثبت المعنی المراد. فینعقد ظهور لمعنی فنعمل به وإال فیتحکم الت

ومن التطبیق علی هذه الفکرة العلمیة قال السید الخوئي:) لو سرلمنا حجیرة قرول اللغروي فغایرة مرا 
یترت  علیه أن حمل لف  السحت علی المکروه خالف الظاهر وال بأس بره إذا اقتضراه الجمرع برین 

 .(2/88الدلیلین( )الخوئي: 

یعارض النصوص من الکتاب والسنة وال یعارض المعاني الشرعیة وإنما یسرتعین بره  وقول اللغوي ال
 الفقیرره لفهررم الررن . فقررال الروحرراني: )أن قررول اللغرروي ال یصررلح لمعارضررة النصرروص..(.

 (.3/97)الروحاني:

 المطلب الثاني: التطبيق الفقهي للقاعدة 
إلی بیان وایضاح بعرد عردم وجرود بیران  هناك مجموعة من المعاني الحقیقیة والمجازیة التي تحتاج

 من قبل الشارع ومن مشمولة في موضوعات العبادات والمعامالت معا.

کثرر، وتعریفره البیرع،  ولکن لبروز وظهور االعتماد علی قول اللغوي في المعامالت، وال سیما البیع أ
 وتحدید معنی الغرر والجهالة فیه.

 لق منه الفقیه لتحدید موضوع البیع أو الغرر.فاألصل اللغوي هو أساس المعنی الذي ینط

علما  أن األنصاري ال یعتمد علی ثبوت حجیة قول اللغوي إلثبات أن اللف  موضروع لمعنری معرین، 
وإنما یستفاد الوضع بعالمات له کالتبادر وغیره ومع هذا البد من توفر شررو  الشرهادة )کونره منرّزال 

ی اعتبار قول اللغوي في األوضاع ونحرن ال نرری ذلرك فیمرا إذا منزلة إخباره بالوضع اعتباره مبني عل
کان واحدا ولم یکن ما ذکره مؤیدا باألمارات التي یعّول علیها في المطال  اللغویة کالتبرادر العرفري 

فقال األنصاري: )الغرر بیع السمك في الماء والطیر فري الهرواء ...   (.1/184الکالنتري: )ونحوه..(
 - 245ینظرر: ابرن حمرزة: فیه غررا فهو الظاهر من کلمرات کثیرر مرن الفقهراء )أما کون ما نحن 

، 485/  1، العالمرررة الحلررري: 255، الحلررري:324 - 323/  2، ابرررن ادریرررس: 246
، مررادة غرررر، 768/  2ینظررر: االجرروهري: وغیرهررا وأهررل اللغررة، ) .(4/176االنصرراري: 

.(423/  3الطریحي:   ، مادة   غرر   أیضا 

کثرر  -للغرر ببیع السمك في الماء والطیر في الهواء، مع أن معنی الغرر  حیث مثلوا  علی مرا ذکرره أ
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..(، وأضاف بعد نقل کلمرات اللغروي قرائال: )وبالجملرة، فالکرل متفقرون علری أخرذ   -أهل اللغة
الجهالة   في معنی الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، أم بحصروله فري یرد مرن انتقرل إلیره، أم 

 (.4/178االنصاري: )  ه کما وکیفا(.بصفات

وهکذا بین معنی الجهالة في الغرر، وهو عدم الوثود من التسلیم للشيء والخطر علیره. وهکرذا فري 
وهرو  -تعین موضوع حرمة االحتکار للطعام وحکمه ومورده ومحله. قال األنصاري: )احتکار الطعام 

، مررادة: 417/  1ن األثیررر: .مررادة حکررر؛ ابرر2/635ینظررر: الجرروهري: کمررا فرري الصررحاح )
  حکر (.

ال خرالف فري  -: جمع الطعام وحبسره یتررب  بره الغرالء . مادة حکر(145/ 1: وعن )الفیومي 
 (.364/ 4االنصاري: ) مرجوحیته(.

وغیرها من الموضوعات الفقهیة التي بینها الفقهاء وتأثروا بأقوال )ینظر:  االنصاري: کلمرة الکهانرة :  
 والبیع وغیرهما (.  1/341؛ الرشوة :  5/391؛ اإلرش : 33/ 2

 أهل اللغة واالختالفات بینهم في تشخی  المعنی المراد من اللف .  

فقال الهمداني: في مقام تحدید عنوان اآلنیة وعاء أو مطلقا ظرف یوضع فیه السائل )وال نقول بحجیرة 
 ( .1/2/650ینظر: الهمداني :  )قول اللغوي من باب التعبد...(.

 تائج البحثن
وبعد: عرض علماء الفقه واألصول لقاعدة حجیة قول اللغوي؛ في تشخی  معراني االلفراظ وتعرین 
المعنی الحقیقي والمجازي، وما یظهر من معنی دون غیرره. ومرورد البحرث قاعردة أصرولیة درسرها 

عنری المرراد علماء أصول الفقه في تحدید المعنی الظاهر من اللف  هو هذا أو الظهرور لغیرره؟ أو الم
 من المصطلح هو الظاهر أو مراد المتکلم في االلفاظ الواردة بالدلیل الشرعي غیره؟

ومورد القاعدة ومحل عرضها وبیانها، هو حجیة قول اللغوي من الظنون الخاصة التري ثبرت الردلیل 
رف علی حجیتها أو ال؟. والظن المعتبر مثل حجیة خبرر الواحرد والشرهرة واإلجمراع والسریرة والعر

 والقیاس وغیرهما.

ویوسع مدی ثبوت القاعدة لمروارد اخرری مرن اعتمراد الفقیره والمکلرف علری قرول علمراء النحرو 
والصرررف. وعلمرراء البالغررة والبیرران والمنطررق والفلسررفة والمررؤرخین فرري نقررل الوقررائع واالطبرراء 
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  والمهندسین وامثالهم من أهل کل فن.

ماء األصول علی حجیة قول اللغوي من أهل المعراجم ویضاف شمول القاعدة األصولیة في أقوال عل
التي جمعت معاني االلفاظ لمعرفة ما هو المعنی الظاهر منها، من عدم اعتبار شررو  الشرهادة مرن 

وانتظم البحث في بیان التمهید التعریرف بمصرطلح  البینة )شاهدین عادلین( أو اشتراطها في العمل؟
 اللغوي وأهم المعاجم اللغویة.

  األول: عرض األقوال ودلیلها وتقویمها. القول بحجیة قول اللغوي ألنه مرن أهرل الخبررة أو المطل
االجماع وهو ال یتم داللته والسیرة العملیة من العلماء علی الرجوع إلی أهل اللغة ولهرا عردة وجروه 

 یناقش فیها.

ه لتحدیرد الموضروع المطل  الثاني: التطبیق الفقهي للقاعدة. في موضوعات مختلفة في علرم الفقر
 الذي یرت  الحکم علیه. وفي ثنایا البحث مطال  علمیة وفکریة نافعة یمکن مراجعة تفاصیلها. 

 المصادر والمراجع
 القرآن الکریم  .1

هرر( تقریررا لبحرث النرائیني ) مطبعرة 1113أجود التقریرات: السید أبو القاسم الخروئي)ت:  .2
 النجف(. -اآلداب

 -هرر1390النجرف/ –/ دار النعمران 3هرر( ) 1383فرر )ت: أصول الفقه: محمد رضا المظ .3
 م(.1971

 هر(1307أوثق الوسائل في شرح الرسائل: میرزا موسی التبریزي)ت:  .4
 .هر(1397)الناشر: محمد علي التبریزي الغروي / 

 ایران(. -بحر الفوائد في شرح الفرائد: االشتیاني )طبع حجري .5

هرر( 1400خ محمد طاهر آل الشیخ راضري )ت: بدایة الوصول في شرح کفایة األصول: الشی .6
 م: ستاره(.2004 - 1425تحقیق: محمد عبد الحکیم الموسوي البکاء )الطبعة : األولی: 

هرر : مؤسسرة آل البیرت 1414هر()الطبعة : األولری/726تذکرة الفقهاء: العالمة الحلي )ت:  .7
 قم(. –)ع( إلحیاء التراث 
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هرر : مؤسسرة النشرر 1419مي )الطبعرة : األولری: تسدید األصول: الشیخ محمد المؤمن الق .8
 قم(.-اإلسالمي

هرر( تحقیرق : علري 1298تعلیقة علی معالم األصول: السید علي الموسروي القزوینري)ت:  .9
 قم(. -هر : النشر اإلسالمي1422: 1العلوي القزویني) 

م ( ، تقریرات المجدد الشیرازي : الشیخ علي الروزدري ، )مؤسسة آل البیت ) علریهم السرال .10
 هر(.1409قم/

هرر : 1419: 1هر( ) 1205الحاشیة علی مدارك األحکام: محمد باقر الوحید البهبهاني)ت :  .11
 قم: مؤسسة آل البیت )علیهم السالم( إلحیاء التراث(.

هر( تحقیق : جمع من الفضالء / إشراف : 689الجامع للشرائع: یحیی بن سعید الحلي)ت :  .12
 قم(. –بعة العلمیة هر : المط1405جعفر السبحاني) 

هرر( ) دار الکتر  1266جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم: محمد حسرن النجفري)ت:  .13
 هر(.6/1379النجف/  -اإلسالمیة

-دراسات في علم األصول: علي الهاشمي الشاهرودي )مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي .14
 م(.1998 -هر 1419

 هر(.1355طهران/-هر( )مطبعة االتحاد1355درر الفوائد: عبد الکریم الحائري )ت:  .15

م: دار األضرواء  1983 - 1403هر()الطبعة : الثالثرة: 1389الذریعة: آغا بزرگ الطهراني)ت:  .16
 لبنان(. –بیروت  -

 قم(.-هر : مؤسسة النشر اإلسالمی1410: 2هر( ) 598السرائر: ابن إدریس الحلي)ت:  .17

وئي (: تقریرر بحرث السرید الخروئي الصروم:) موسروعة اإلمرام الخر –شرح العرروة الروثقی  .18
م: مؤسسة إحیاء آثار األمرام  2005 -هر  1426هر( )الطبعة : الثانیة: 1413للبروجردي)ت: 

 قم(.-الخویي )قدس سره(

الصحاح، )تاج اللغة وصرحاح العربیرة(: الجروهري، أبرو نصرر، إسرماعیل برن حمراد )ت:  .19
 هر(.1376مصر / -بيهر(، تح: أحمد عبد الغفور عطار، )دار الکت  العر393
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هرر( تحقیرق : 175العین)کتاب العین( : أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمرد  الفراهیردي)ت:  .20
هرر : مؤسسرة 1409الدکتور إبراهیم السامرائي)الطبعة : الثانیرة:  -الدکتور مهدي المخزومي 

 قم(. –ایران  -دار الهجرة 

هرر /المطبعرة : 1412: الثالثرة:  فقه الصادد )ع( :  السید محمد صرادد الروحراني )الطبعرة .21
 قم(. –العلمیة: مؤسسة دار الکتاب 

األنصرراري : الشرریخ مرتضرری األنصرراري ) ت:  -المعررروف بالرسررائل -فوائررد األصررول  .22
 هر(.9/1428هر +لجنة تحقیق تراث األنصاري/ 1314هر()طبع حجر، إیران، 1281

محمد علري الکراظمي )ت: هر( 1355فوائد األصول: من إفادات محمد حسین النائیني)ت:  .23
 بیروت(. -هر( ) مؤسسة التاریخ العربي1365

 هر() بال(.817القاموس المحیط: الفیروز آبادي)ت:  .24

 -المباحررث األصررولیة: آیررة اهلل العظمرری الشرریخ محمررد اسررحاد الفیرراض )دار الهرردی .25
 هر(.2/1430 

نشررر مباحررث األصررول: محمررود الهاشررمي ، تقریررر بحررث السررید محمررد برراقر الصرردر ) ال .26
 قم(.-االسالمي

 -هرر 2/1418المحکم في أصول الفقه: السرید محمرد سرعید الحکریم ) مؤسسرة المنرار /  .27
 م(.1997

 النجف(. -هر( )مطبعة اآلداب1085مجمع البحرین: فخر الدین الطریحي )ت: .28

هر( تحقیق 1205مصابیح الظالم في شرح مفاتیح الشرائع: محمد باقر الوحید البهبهاني)ت:  .29
 قم(.-هر1424لعالمة المجّدد الوحید البهبهاني )رحمه اهلل( )الطبعة : األولی: : مؤّسسة ا

هر( تحقیق : المؤسسة الجعفریة إلحیاء الترراث 1322مصباح الفقیه: أغا رضا الهمداني)ت:  .30
 –هر : اإلعرالم اإلسرالمي 1421: 1محمد المیرزائي)  -نور علي النوري  -// محمد الباقري 

 قم(.

 قم(. –، المطبعة العلمیة 1هر( ) 1413السید الخوئي)ت:  مصباح الفقاهة: .31
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المصباح المنیر في غری  الشرح الکبیر للرافعي: أحمرد برن محمرد المقرري الفیرومي)ت:  .32
 هر( )دار الفکر (.770

هرر( المیررزا أبرو القاسرم 1328مطارح األنظرار: تقریررات الشریخ األعظرم االنصراري )ت: .33
 .الکالنتري )مجمع الفکر اإلسالمي(

 -هر( )طبع حجرري 1242مفاتیح األصول: السید محمد بن علي المجاهد الطباطبائي )ت:  .34
 إیران(.

هر( ، تحقیق : محمد خلي عیتاني 502المفردات في غری  القرآن: الراغ  األصفهاني )ت: .35
 م(.2007-هر5/1428بیروت،  -)دار المعرفة

محمد کالنتر )الجامعرة  هر( تحقیق: السید1328المکاس : الشیخ مرتضی االنصاري )ت:  .36
 النجف(.  -الدینیة

هرر( )مطبعرة 1395منتهی األصول إلری علرم األصرول: حسرن الموسروي البجنروردي )ت:  .37
 م(.1968 -هر 1388النجف/  -اآلداب

هرر /المطبعرة 1415منتهی الدرایة: السید محمد جعفر الجزائري المروج )الطبعة: السادسرة:  .38
 قم(.-غدیر: مؤسسة دار الکتاب

 مع حاشیة المشکیني(. -األصول: محمد کاظم الخراساني )طبع حجري کفایة .39

هدایة المسترشدین في شرح أصول معالم الدین: محمد تقري الررازي الحرائري النجفري)ت:  .40
 قم(.    -هر( ) مؤسسة النشر اإلسالمي1248

هرر( 1104وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: محمد بن الحسن الحر العراملي)ت:  .41
 قم(.-بیروت+ آل البیت -إحیاء التراث العربي )دار

هر( تحقیق : الشیخ محمد الحسون )الطبعة : األولری: 560الوسیلة: ابن حمزة الطوسي)ت:  .42
 قم(. –هر: مطبعة الخیام 1408

هرر( تحقیرق : مؤسسرة آل البیرت 1362وقایة األذهان : محمد رضا النجفي األصفهاني)ت :  .43
 قم( –هر : مؤسسة آل البیت )ع( إلحیاء التراث 1413: 1قم)  -)ع( إلحیاء التراث 
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 النجف(. -النور الساطع في الفقه النافع : علي کاشف الغطاء)مؤسسة کاشف الغطاء .44

 -هرر( )دار إحیراء الترراث العربري606النهایة في غری  الحدیث واألثرر: ابرن األثیرر )ت:  .45
 بیروت(.

 / 1هرر( ) 1361صرفهاني )ت: نهایة الدرایة في شرح الکفایرة، المحقرق محمرد حسرین اال .46
 قم(. –، امیر 1374

هرر(، البروجرردي : محمرد تقري 1361نهایة األفکار، من تقریرات ضیاء الدین العراقي )ت:  .۴۷
 هر( .1371النجف / -)المطبعة العلمیة 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/، الفارابي و جامعة الكوفة  م۲۰۲۱نیسان أبر

أهمیة تحدید محتوى المواضیع االجتماعیة والبعد الثقافي 
للناطقین بغیرها علی  اإلسالمي في مناهج تعلیم اللغة العربیة
 مستوى الدارسین 

 1سهیال محسني نجاد
  ، ایران، طهران.جامعة االمام الصاددة في قسم اللغة العربیة بمساعد ةأستاذ

 خصلملا
ذات  البررام  مناسبة لمحتوی کت  تعلیم اللغرة، فعنرد إعرداد نصوص تقاءمن المهم ان

 ي إلی تولید رغبرةتؤدّ  معینة، مجاالت وعبر األجنبي، المتعّلم بحاجات الوثیق االرتبا 

تلرك  مرن ،تمکنره مهمرة لغویة کفاءات واکتساب اللغة الثانیة، تعلم علی لإلقدام قویة
الیة وخاصة الثقافیة من أهم مکونرات کتر  تعلریم مواضیع المواقف االتص وتعتبر اللغة،

ي إلی رفع دافعیة التعّلم، وتحدد معنی المفرردات ، وذلك بسب  أنها تؤدّ اللغات األجنبیة
یج  دراستها فی کل موضوع. ویتبنری التعلریم علری أسراس المحتروی مفهرومین،  يالت

کبرر عنردما یسرتخدمون اللغرة  کرأداة الکتسراب وهما: یتعلم الطالب بفعالیة ونشرا  أ
ّن المحتوی المختار بعنایة یعکس احتیاجات المتعّلم في اللغة الثانیرة. وعلری إالمعرفة. 

تحدیرد أهمیرة  إلریالتحلیلي، حیرث یهردف  يهذا األساس اتبع البحث المنه  الوصف
البعررد الثقررافي اإلسررالمي وتصررنیفها فرري المنرراه   ة ومحترروی المواضرریع االجتماعیرر

لتعلیم العربیة للناطقین بغیرها. ویقترح هذا البحث ضرورة توظیرف  والمقررات الدراسیة
المحتوی االجتماعي والثقافة العربیة واإلسالمیة في المناه  الدراسیة طبق المسرتویات 
التعلیمیة، واستنتجت الدراسة بضرورة االهتمام بالمواضیع العامة االجتماعیة والمضامین 

د مفتاحرا  لفهرم الممارسرات واألنمرا  السرلوکیة فري حیث تع ،الثقافیة واإلسالمیة فیها
ووسیلة لرفع مستوی أداء الطالب في تعّلم اللغرة العربیرة.  ،المجتمع العربي واإلسالمي

وفي ختام البحث قدمت الباحثة عدد من التوصیات والمقترحات المستقبلیة السرتکمال 
  . البحث الحالي مدیات

عي، المحترروی الثقررافي اإلسررالمي، المنرراه  المحترروی االجتمررا :المفــردات الرئیســة
 تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها. الدراسیة،

                                                                                 

1. Smohseny@isu.ac.ir  



 2021نيسان   دلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیةوقائع املؤمتر ا

148 

 دمةالمق
تعتبر الموضوعات فی الکت  الدراسیة المفتاح فی تعلم وتعلیم اللغة، ومواضیع المواقف االتصرالیة 

المفرردات  عّلمیکتسر  المرت والثقافیة من أهم مکونات کت  تعلیم اللغات األجنبیة، فمرن خاللهرا
ومرا  تقردیمها ومن هنا فإنه من الضروري االعتناء بکیفیرة إلستخدام اللغة. إلیها یحتاج والتعابیر التي

فري هرذا  متخصصرة دراسرات خرالل مرن للمرتعّلم یج  تقدیمه منها ومناسبته للمستوی الدراسي
 .التعّلم في صعوبات المجال کي ال یواجه المتعّلم

وتعابیرهرا، وکلمرا ارتفرع  عات محددة یج  أن یدرس الطال  مفرداتهاولکل مستوی دراسي موضو
المسررتوی الدراسرري للمررتعّلم أمکنرره التعمررق فرري دراسررة مفررردات المجررال اللغرروي. ومررن تلررك 
الموضوعات: المالبس، المنزل والسکن، الطعام والشراب، المدینرة، السرفر، التسرود، الخردمات، 

 .والهوایات، ونحو ذلكوقت الفراغ، الصحة والمرض، األلعاب 

وتعتبر المواقف أو األغراض االتصالیة والوظیفیة هي المواقف الحیاتیة المتنوعرة التري یتعررض لهرا 
متعّلمو اللغة، وتتطل  منهم استجابة فوریة وتوظیفا  حقیقیا  لما سبق أن تعلموه، ومن هنا فإنره ینبغري 

کل عام في أثناء استخدامهم اللغة األجنبیة مع تقدیم مواقف حیویة حیة ُیتوقع أن یمر بها الطالب بش
 نصروص ناطقیها، أو عندما یزورون البالد األخری أو یقیمون فیها ونحرو ذلرك. ومرن المهرم انتقراء

 ارتبرا  خاصرة، وذات العادة في تکون دراسیة برام  إعداد مناسبة لمحتوی کت  تعلیم اللغة فعند

 علری لإلقردام قویرة داخله رغبرة في تولد معینة، التمجا وعبر ، األجنبي المتعّلم بحاجات وثیق

 التري الصرعاب مواجهرة مختلرف مرن ،تمکنه مهمة لغویة کفاءات واکتساب اللغة األجنبیة، تعلم

 محتروی معرفري ذات نصروص مراعراة الواج  من لذلك استخدام اللغة الثانیة، مکان في تواجهه
 ولتحقیق .فیها یشتغل التي وظیفته أو لحتهمص في ویص  األغراض، هذه طبیعة مع متماش   وثقافي

 صرلة مواضیع ذات تناول من البد األجان ، العربیة اللغة لمتعّلمي المهیأة المناه  في الغایة هذه

لغتهرا  یجهلرون التري المعلومرات علی وبالترکیز المتعّلمون، هؤالء أجلها من جاء التي باألغراض
  .(164،2016)محمد: 

دورا   ي یعد الوسیلة الرئیسة لتنفیذ المناه ، فهذا یعني أن لکت  اللغرة العربیرةمادام الکتاب المدرس
مهما في تکوین المتعّلم و تأسیسه لغویا  وأخالقیا  و سلوکیا  ، ذلك أن اکتساب المهارات اللغویرة، ال 

 لرذيتشتمل علیه نصوص اللغة العربیة من مضامین أخالقیة ومواقف تربویة، األمرر ا یتم بمعزل عما
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 .1(۱۹۶م:۲۰۱۴)برهومة،یؤکد أهمیة تحلیل محتوی کت  للغة العربیة 

وال شك أن التصدي لبحث البعرد االجتمراعی والبعرد الثقرافي والهویرة اإلسرالمیة فري المقرررات 
الدراسیة یتطل  تحلیل تلك المقررات وتحدید المجاالت القیمیرة التري ینبغري تعلیمهرا للطرالب، 

واکتسرابها،  األسالی  التربویة التي تساعد المتعّلمین علی تمثل تلرك القریمنتقاء الوسائل واومن ثم 
ولذا فمحتوی هذه المناه  له أثر واضح في اکتساب المتعّلمین النظام القیمي الذی یتبناه المجتمع، 
 وعلیه فما زال یحتل مکانة مهمة في أنظمة التعلیم، إذ یعد األداة الرئیسة و الوسیلة الفاعلة في عررض

 .القیم التربویة و المضامین الثقافیة في نفوس المتعّلمین
 مشكلة الدراسة

 یسریر ومعراییر محرددة علمیرة أسس وجود العربیة بعدم اللغة إلیه تفتقر الدراسة ما مشکلة تکمن

عردم تحدیرد  وتقرف الدراسرة علری.التعلیمیرة البررام  ومعردو العلمیرة المنراه  مؤلفرو علیهرا
ي مؤلفات تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها، ویقوم االشکال علری أسراس: ومعاییر ف استراتیجیات

في مؤلفات تعلیم اللغة األجنبیة؟ وهل علی المؤلفات العربیة أن تقتبس نفس  محددة هل من معاییر
 هذه المعاییر؟ وباعتبار إن القیم السائدة علی الثقافة العربیة هي القیم اإلسالمیة فهل یج  أن ُیراعی

، وأن یتضرمن العناصرر أن یکون محتواه عربیا   محتوی الموضوعات في عملیة التألیف مثل: ، إسالمیا 
 االجتماعیة والثقافة المادیة والمعنویة، وهل من الضروري االهتمرام بالحضرارة والثرراث اإلسرالمی

مهم؟ وخصائصه؟،وهل یج  انتقاء الثقافة العربیة اإلسالمیة في ضروء حاجرات الدارسرین واهتمرا
حیث أّن اللغة هي وعاء الثقافة، ولیس من الیسیر تعّلم لغة ما دون التعرض لثقافة أصرحابها؛ قریمهم 

 وعقائدهم. معیشتهم واتجاهاتهم وأنما 

 هدف الدراسة

 لتعلیم العربیة للناطقین بغیرها.  تحدید أهمیة تصنیف الموضوعات العامة في المقررات الدراسیة. ۱

فري المنراه  والمقرررات الدراسریة د االجتماعي والثقافي والهویرة اإلسرالمیة تحدید أهمیة البع. ۲
 لتعلیم العربیة للناطقین بغیرها. 

                                                                                 

1. https://eie.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub103336387.pdf. 
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 الدراسات السابقة

في مقالته  الثقافة اإلسالمیة في مقررات تعلریم اللغرة العربیرة لغرة  م(2014) عیسی عودة برهومة -
جامعرة افریقیرا العالمیرة لتعلریم العربیرة مرن إصردار  الكتاب األساسـيثانیة علی سلسلتین مقرر 
من إصدار المعهد الردولي لتعلریم اللغرة العربیرة  العربیة للناطقین بغیرهاللناطقین بغیرها، ومقرر 

 الجامعة األردنیة، واستنتجت الدراسة:  –للناطقین بغیرها 

النوع البشري رغرم تنروع والعلم، ونظرة اإلسالم إلی  صور الثقافة اإلسالمیة ترتکز علی الوحدانیة،. ۱
 أعراقه، وأوطانه.

 التباین في إعداد مقررات اللغة العربیة لغة ثانیة.. ۲

الکتاب األساسي علری الجانر  الردیني بشرکل کّلري، بینمرا تجاهرل مقررر العربیرة  ترکیز مقرر. ۳
 للناطقین بغیرها هذا الجان  بشکل یکاد یفصله عن الثقافة اإلسالمیة.

توزیع صور الثقافة اإلسالمیة فري عینرة الدراسرة، اذ ترم الترکیرز علری مضرامین  عدم التوازن في. ۴
 ی،وهذا یعد خلال  في هذه المقررات. ّمشت صور أخرمعینة،وُه 

في دراسة   أسس ومعاییر إعداد کت  تعلیم اللغة العربیة للنراطقین  م(2017)سهیالمحسني نجاد  -
م العربیة»سلسلة  بغیرها مستوی التمهیدي نموذجا    فعند عرض المعاییربشکل ال «الكتاب في تعلّ

والمقرررات الدراسریة هرو تناسر   عام وجردنا أن مرن أهرم معراییرالمحتوی األکرادیمي للسالسرل
المحتوی الثقافي لعمر الدارسین وعدم تضادها للمفاهیم اإلسرالمیة وذکررت هرذه النقطرة وهري أن 

سائل قدرة علی نقل ثقافتهم إلی المجتمرع العرالمي اللغة من أقوی روابط المجتمع الواحد وأکثر الو
وهنا تسعی الدول االجنبیة في سبیل تعلیم لغاتها ألبناء غیرهم من الشعوب، ومن جان  آخرر یجر  

حتی ال یواجه الطالب تناقضا  في المفراهیم الثقافیرة ، فکتر   أن یناس  المحتوی الثقافي اللغة األم
وي بعب المفاهیم الثقافیة غیر الرائجة في مجتمعاتنا الشررقیة والتري تعلیم اللغة األجنبیة عادة ما تح

تخالف مفاهیمنا اإلسالمیة مثل طل  الوالدین من األبناء بعد بلوغ السادسرة عشررة االسرتقالل فري 
الكتـاب  أن سلسة بیت منفصل، أو أخذ الموعد المسبق للوالدین المسنین لزیارة أبنائهم. والمالح 

: والمخالفة بالثقافة الغربیة متأثرة ةفي تعلیم العربی  للقیم اإلسالمیة ، فمثال 

 تشجیع الطالب إلختیار أصدقاء التعارف من بین الجنسین.  -۱

 )أصع  قرار في حیاتي(.االعتماد علی الفأل بالقهوة لمعرفة المستقبل في درس  -۲
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 الصداقة بین الجنسین.  -3

 .االنفصال عن العائلة في سن المراهقة  -4

 تربیة الحیوانات في البیت مثل الکالب والقطط. -5

بتحدید المواقف العامة التری یتوقرع أن یمربهرا  في دراسته( م2010)طعیمة وآخرونرشدي أحمد  -
الدراسون األجان  فري تعراملهم الیرومي عنرد االتصرال بمتحردثي العربیرة فري بالدهرم، و یقصرد 

المشترك بین مایمر به دارسو العربیة من غیرر النراطقین  بالعمومیة هنا: أن تمثل هذه المواقف القاسم
بها علی الرغم من تنروع أغراضرهم و تبراین اهتمامراتهم و تعردد اختصاصراتهم. وقرد ُقسرمت هرذه 

 مستویات: 3المواقف إلی 

، و من ثم تمثل المحاور التی ینبغی ۱ ( مواقف أساسیة یتفق علی أن األجان  یتوقع أن یمروا بها کثیرا 
 في مرحلة المبتدئین. دور حولها دروس و برام  تعلیم العربیة لغیر الناطقین بهاأن ت

 ( مواقف ثانویة یتفق أغل  األفراد علی أن األجان  یتوقع أن یمروا بها أحیانا .۲

 ( مواقف نادرة یتفق أغل  األفراد علیها.۳

 أسئلة الدراسة

ال یزال في طور البحث لیس فري مجرال العربیرة تأتي أهمیة الورقة البحثیة في کونها تتناول موضوعا  
، إذ ال تزال األبحاث والدراسات مستمرة في هرذه  فحس  ، بل في مجال تعلیم اللغات األخری أیضا 
الخصوص للوصول الی معاییر ومؤشرات لتکون دلیال  للمتخصصین. وعلی هذا األساس تسعی هذه 

 الدراسة لإلجابة علی:

والبعد الثقافي اإلسرالمي فري منراه  تعلریم اللغرة العربیرة  االجتماعیة ما هو أثر محتوی المواضیع
 وذلك من خالل اإلجابة علی األسئلة الفرعیة التالیة:  للناطقین بغیرها علی الدارسین؟

ماهي أهم معاییر واستراتیجیات تصنیف الموضوعات فري المنراه  الدراسریة فري تعلریم اللغرة  -۱
 العربیة للناطقین بغیرها؟

المناه  الدراسیة في تعلریم اللغرة  أهمیة الموضوعات االجتماعیة والثقافیة اإلسالمیة فيما هي  -۲
 العربیة للناطقین بغیرها؟

والبعد الثقافي اإلسالمي في مناه  تعلیم اللغرة العربیرة  محتوی المواضیع االجتماعیة هو أثرما  -۳
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 للناطقین بغیرها علی الدارسین؟ 

 حثاإلطار النظري للب -

 أهمیة تصنیف موضوعات کت  وسالسل تعلیم اللغة الثانیة -

حقیقتا  أن اندماج الطالب في موضوع معین شیق بالنسبة لهم یجعلهم یکتسربون اللغرة بشرکل واع، 
بمقدار ما هو علی فهم المعنی و متابعرة الحردث الشریق  ألن الترکیز الیکون علی الترکی  وال اللف 

ا و قواعدها في خلفیة عملیة التعّلم لدی الطال ، وعندما یستدعی المعرفرة فتترکز اللغة واستخداماته
والتراکیر  التري لرم یبرذل مجهرودا  فري  المحصلة یفاج  بأنره یسرتدعیها بسرهولة برنفس األلفراظ

 تحصیلها.

الرذی  Content – based instruction( CBI)من أبرز جوانبه المدخل القرائم علری المحتروی 
 أساسیین وهما:ینبثق من تصورین 

أن الناس یتعّلمون بفعالیة أکبر عندما یستخدمون اللغة کأداة أو وسیلة الکتسراب المعرفرة ولریس  -1
 کفایة في حد ذاتها.

 أن المحتوی المختار بعنایة یعکس احتیاجات المتعّلم في اللغة األجنبیة. -2

الهتمامرات المتعّلمرین ویثیرر  و للمعلم دور کبیر في هذا المدخل، إذ أنه من یختار المحتوی طبقرا  
اهتمامهم و ینوع من أسالی  التقدیم، وأهم من دور المعلم هنا دور المادة التعلیمیة التی تعتمد علی 
مواد حقیقیة، ولم ُتصمم ألغراض تعلیمیة ابتداء وإنما هي کما هري فري الحیراة الیومیرة. و هرذا مرا 

حقیقیة التعّلمهم شیئا  مرتبطا  ارتباطا  وثیقا  بحیراتهم و ُیشعل حماس المتعّلمین إذ أنهم یرون القیمة ال
قد تشمل المادة التعلیمیة أّدلرة السریاحة والسرفر والصرحف الیومیرة و جرداول مواعیرد القطرارات 

 والطائرات وبرام  االذاعة و التلفزیون.

من خالل تقدیم ومعظم الجامعات الغربیة تعتمد هذا المدخل في تعلیم االنجلیزیة للناطقین بغیرها 
عدد کبیر من الموضوعات للطالب یختارون منها مرا یناسربهم أو یناسر  طبیعرة دراسرتهم مرا بعرد 
األولیة و یتم التسجیل فیها و بالتالی یکون تقسیم المجموعات بناء علی االهتمات أکثر منه بناء علی 

 .(117: 2014)صلحي،مستوی الکفاءة اللغویة

 ت کت  وسالسل تعلیم اللغة االنجلیزیةاستراتیجیات تصنیف موضوعا -
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 Whatأصالة موضوعات الكتب المدرسیة"،" " بعنوان: AKi Siegelقامت دراسة اکي سیجل 

should we talk about?The authenticity of text book topics  " القائمرة علری أسراس
وقبل تناول هرذه  یزیة،تحلیل وتصنیف موضوعات محتوی السالسل التعلیمیة في تعلیم اللغة االنجل

فري تصرنیف موضروعات المحتروی العلمري  الدراسة رأینا أنه من األفضل عرض آراء خبراء التعلریم
 یلي: للمناه  الدراسیة کما

بعد تحلیله لکت  تعلیم اللغة الثانیة أن معردي ومرؤلفي هرذه الکتر  یسرعون Arkian  وجد ارکین
 : لسالسل والکت  وهيلتحقیق أهداف خاصة في تنسیق موضوعات محتوی ا

 تحفیز ورفع مستوی التفکیر.. ۱

 تقویة دوافع الطالب في تعّلم اللغة.. ۲

 تحقیق المتعة والنشا  للطالب.. ۳

 رشاد المتعّلمین الیجاد التواصل واالرتبا  الناجح والمؤثر في مجتمع اللغة الثانیة.إ. ۴

 .(context)لکالم من حیث سیاد ا ةووضع المتعّلمین في ظروف مشابه ایجاد. ۵

 تنشیط الطالب للمشارکة في العملیة التعلیمیة.. ۶

 تحفیز وتنشیط الطالب للمعرفة البیئة والعالم المحیط بهم.. ۷

 )(Arkian ,2008 رفع المستوی العلمي واالجتماعي للطالب. ۸

,  2008)ارکرینوجهرة نظرر مرن  (۱فري الجردول ) ودراسرتها تحلیل کت  تعلریم اللغرة األجنبیرة

(Arkian: 

 ( تحلیل سالسل وکت  تعلیم اللغة األجنبیة۱جدول )
 الكتاب التحلیل الموضوعي

 changes للمجتمع الواقعي ، نصوصه مناسبةمناس  لتعلیم الیافعین والمراهقین

 streetwise موضوعاته تحفز وتنشط تفکیر الطالب ،النصوص والمواضیع جذابة وواقعیة. 

ألفضل التدقیق في إختیار مواضیع محفزة ومحببة للطرالب فري کتر  من ا Harmerویعتقد هارمر 
 .(,2001Harmer)تعلیم اللغة، وان کان هناك فرود وأذواد متباینة بین الطالب 

 یؤکد علی وضع سؤالین في االعتبار عند تخطیط المناه  الدراسیة وهي: kramsch کرامستش أما
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 الجتماعي واالعتقادات السیاسیة.کیف یمکن للغة أن تعکس الترکی  والبناء ا. ۱

 ) .(kramsch, 2000کیف یمکن للغة أن تؤثر في معرفة ثقافة وحضارة المجتمع. ۲

أن الموضوعات المنتقاة یج  أن تکون مناسبة لعمر الطالب ومحببة إلریهم خاصرة  Shihوذکر شیه 
 .() (Shih, 1992في مرحلة الثانویة والجامعة 

 الطالب للموضوعات التي یدرسونها في هرذه الکتر  قة وهي اهتمامعلی هذه الحقی Urویؤکد یور
Ur 1999-1850».  

وأما فیما یتعلق بدراسة سیجل فقد اعتبر الموضوعات فی الکتر  الدراسریة هري المفتراح فری تعّلرم 
 : وتعلیم اللغة، وذلك بسب  أّنها

ة المفرردات فري یج  دراستها فی کرل موضروع وترؤثر فری مجموعر يتحدد معنی المفردات الت -
 .((Siegel, 2016 النصوص التي سیتعرض لها المتعّلمون

موضروعات ذات الصرلة وخاصة في مجرال  ةللغ سهل ومریح تعلیم تؤدی دراسة الموضوعات إلی -
 یمکررن أیضررا تمکررین المتعّلمررین وتسررهیل عملیررة الررتعّلم ،اجتماعیررا  بررالطالب فرري فصررول اللغررة

(Cummins,1994). 

أمرر  فاختیار الموضوع في اللغة للفصول الدراسیة موضوعات إلی رفع دافعیة التعّلم،تؤدی دراسة ال -
حیوي عند تشجیع التفاعل الفّعال بین الطالب ، وغالبا ما یتأثر هذا االختیرار بشرکل کبیرر بالکتر  

التحقیقات السابقة حول مواضیع الکت  تدعم أهمیة الموضوعات المتعلقرة باهتمامرات  .المدرسیة
 (.kang, 2005)بالطال

کرل بلرد یجر  أن یتنراول اللغرة وتساعد الموضوعات أیضا علی الترکیزعلری الثقافرة المحلیرة، ف -
ویختار علم أصول التدریس المالئرم الرذي یلبري احتیاجرات المتعّلمرین، بمرا فري ذلرك الکتراب 

فیرة علری المدرسي و المواضیع. وتؤکد أیضرا أن الکتر  المدرسریة یجر  أن تروفر المواضریع الثقا
تتنراول موضروعات الکتر  الدراسریة ؛ المستوی المحلي من أجل المتعّلمین لالتصرال برااآلخرین

 . (McKay,2003)مختلف الثقافات في جمیع أنحاء العالم بدال  من الثقافات المحلیة

وتتنراول موضروع  ،في القسم األول من دراسرته  کتاب وهی من األکثر تداوال   ۱۱وقام سیجل بتحلیل 
 فالح  أن المواضیع تنقسم إلی التصنیفات حس  ترتی  األولویه کما یلی: لیم اللغةتع

 المواضیع الشخصیة والمتعلقة بالذات ( ۱
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 )العائلة، ما نح  وما ال نحبه، البرام  المستقبلیه و الماضیة(

 ( السفر و األمکنة2

 )محل السکن، الحیاة المدینة، العطلة، السفر(

 واألموال ( الحیاة االقتصادیة3

 قود، الشراء(ن)المهن، الحیاة التجاریة، ال

 ( أوقات الفراغ والهوایات4

 ((Siegel, 2016 )الموسیقی، األفالم، الریاضة، األلعاب اإللکترونیة(

توصل سیگل إلی منظومة ومعاییر کانت متبعرة فری معظرم  وبعد تحلیل کت  تعلیم اللغة االنجیلزیة
وقد أکد سیکل ان الموضوعات یج  ان تنتخر  طبرق میرول ودوافرع کت  تعلیم اللغة االنجلیزیة، 

 واحتیاجات الطالب حتی تعدهم للحیاة الواقعیة. 

 (:Siegel, 2016یلي ) ( کما2في الجدول ) وهی

 ( المنظومة المتبعة في سالسل وکت  تعلیم اللغة األجنبیة۲جدول )
 بة الحوارات%نس نسبة النصوص% الموضوعات الفرعیة الموضوعات األساسیة 

 %10 %28 العالقات الشخصیة واالجتماعیة الحیاة الشخصیة ١
الطعام، والصحة، والحیوانات،  الحیاة الیومیة 2

 والنقود، و الهوایات
35% 18% 

الحیاة الجامعیة، ظروف الحیاة،  الحیاة العلمیة 3
 النشاطات، والبرام  الدراسیة

8% 42% 

الحیاة خارج الجامعة، الموضوعات  الحیاة االجتماعیة والثقافیة ٤
 الدولیة مثل السفر والثقافة

4.5% 2.2% 

 : ما نالحظه في الجدول

أن نسبة نصوص القراءة والکتابة واالستماع فري السالسرل االنجلیزیرة مرتفعرة مقارنرة برالحوارات  -
 وخاصة في المواضیع الشخصیة والیومیة .

 مقارنة بالنصوص. ارتفاع نسبة الحوارات في الحیاة العلمیة -

انخفاض نسبة الحیاة االجتماعیة ومن األفضل درج الثقافة والحیراة االجتماعیرة فری کتر  تعلریم  -
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 اللغة بنسبة أکبر.

بمیول وما یفضله الطرالب فقرط ألن  ال یمکننا االهتمام فقط Philip kerr وممن انتقد مقالة سیجل
 (.Siegel, 2016 (اضیعهناك عوامل أخری دخیله تؤثر علی اختیار هذه المو

لم تتطرد عدة مالحظات وهي أن المقالة  سیجل وذلك بذکره Jule Moore (2017)انتقد  وکذلك
 باحتیاجرات إلی احتیاجات الطالب و ظروفهم المختلفة، ألن الُکتراب و الخبرراء الیحیطرون علمرا  

تخصی  وتحدیرد  ا  و لذلك فإنه من الصع  جد ومیول الطالب فی البیئات والمجتمعات المختلفة
 ( .Siegel, 2016) نوع الموضوعات التي یفضلونها

 معیاري محدد مرجعي بإطار اللغة تعلیم تقنین -

 للنراطقین اللغرات تعلریم عملیة ضبط هو اللغات لتعلیم العالمیةاألطر  لوضع األساس الهدف إن

 تعلیمهرا فري الرقري کفرلی محدد، ضمن إطار بمعاییر األجنبیة اللغات تعلیم تقنین إن إذ بغیرها؛

 مجرال فري المتخصصین والعاملین بین الخبرات تبادل في ذلك أهمیة وتتضح .مخرجاتها ونجاح

اإلبداع  فرصة لهم ویتیح الفریق، به یقوم الذي الجماعي العمل خالل من األجنبیة اللغات تدریس
 عن والبحث األجنبیة، اللغات تعلیم میدان في المخرجات أفضل لتحقیق التنافس وروح واالبتکار

 عملیرة وتنظیم الخبرات ونقل . لها الحلول وإیجاد اللغة ومتعّلمي تواجه معلمي التي المشکالت

 المعلمرین برین اللغروي بالبرنرام  المتعلقة ل المعلومات تباد یسهل مما وتعلمها؛ اللغات تعلیم

 لتحقیق المناس  والمحتوی التعلیمیة العملیة في تحقیقها الواج  األهداف ویحدد والمتعّلمین،

والخطرو   المشرترکة، واألسرس اللرتعّلم الفعالرة االسرتراتیجیات معرفرة ثرم ومن .األهداف هذه
 مسرتوی توحیرد بهردف اللغرات التعّلم مناسبة برام  ووضع .وتطویرها المناه  إلعداد األساسیة

 یتعلمه أن المتعّلم یحتاج ما ومعرفة نسبي، حد إلی العالمیة اللغات اللغویة بین التعلیم مخرجات

 الرئیسة والمستویات اللغة، التعّلم یحتاجه والوقت الذي. تواصلیا اللغة استخدام علی قادرا لیکون

 السرلوك اکتسراب یرتمکن مرن حتری تنمیته علیه یج  ما ومعرفة .المتعّلم بها یمر التي والفرعیة

 بدال المتعّلم یحققها التي اإلیجابیة النتائ  تظهر التقییم لعملیة ثابتة معاییر ووضع الفعال، اللغوي

 مستوی علی التعلیمیة للعملیة المرجوة األهداف یحقق وذلك فقط، القصور أوجه إلی من اإلشارة

 .(90: 2016)الحجوري والجراح،المعلم والمتعّلم والمنه   األساسي الثالثة أرکانها

لرم تتطررد  (ACTFLم اللغات األجنبیرة )لتعلیمعاییر المجلس الوطني األمریکي  والمالح  أن -
إلی الموضوعات وتصنیفها بصورة صریحة، بل ما وجدناه أن جردول المعراییر قرد حردد توصریفات 
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ثنا عنهرا حرول أَثرِر  ا ِلهذه األهمیرة التري تحردَّ قوائم المهام والمهارات في المستویات الفرعیة. ونظر 
قافة في تعزیز عملّیة التعّلم لدی المتعلّ  ا من المعاییر الوطنیة الرتعّلم اللغرات الثَّ م، فقد أصبحت جزء 
ة األمریکّیة ِحدَّ یجُ  االلتفاُت لها في منراه  تعلریم  .«ACTFL, 1996 األجنبیة في الوالیات الُمتَّ

قافات :الّلغات األجَنبّیة، هذه المعاییر شَمَلْت  غرة  :الثَّ لون الَمعرفة ویفهمون َثقافرة اللُّ الب ُیحصِّ فالطُّ
غة مالم ُیتِقنوا الّسریاقات ال غات األخری، والمتعّلمون لن یستطیعوا إتقان اللُّ هدف عن طریق دراسة اللُّ

جنبّیة
َ
غة األ قافّیة التي تجري فیها اللُّ  .الثَّ

غرة الهردف وثقرافِتهم، بحیرث یردرکون أنَّ  :المقارنات - أن َیعِقد المتعّلمون ُمقارنات  بین ثقافات اللُّ
ا مخت ظر إلی العالمهناك ُطرق   لفة للنَّ

را فري مجموعرة مرن : الُمجتمعات - دة ُلغوی  تمکین المتعّلمین من المشرارکة فري مجتمعرات متعردِّ
یاقات وفي طرد مالئمة ثقافیا    السِّ

ئیس لها :االتِّصال - م اللغة والهدف الرَّ  وهو أساُس َتعلُّ

بط راسّیة :الرَّ ة بالمواّد الدِّ خری الُمالِئمة للمتعّلمین ربط تعلیم اللغات األجنبیَّ
ُ
 .1األ

أنه من األفضل تأخیر الکفایة الثقافیة إلری المسرتویات  (۱۹۹۴)هارملي،وقد نقل نواف الرهبان عن 
المتقدمة، لکن الثقافة تتدخل في کل تفاصیل حیاة البشر، سرواء أردنرا م لرم نررد فمرن الطبیعري أن 

 تدخل الثقافة في المستویات التمهیدیة.

ة مضمون داخلي وإطار خارجي، فأما المضمون الداخلي فهو ما یمیرز ثقافرة عرن أخرری ولکل ثقاف
واألسلوب الذي تنفرد به کل ثقافة أمام غیرها. أما اإلطار الخارجي فیقصرد بره المرکبرات والعناصرر 

 .التي تّکون النظام الثقافي، وهذا اإلطار الخارجي تتشابه فیه مختلف الثقافات

 قافي في موضوعات کتب وسالسل تعلیم اللغة للناطقین بغیرهاأهمیة الجانب الث -

: تحتل الثقافة باعتبارهرا طرائرق حیراة الشرعوب وأنظمتهرا السیاسریة واالقتصرادیة واالجتماعیرة أوالا 
والتربویة مکانة هامة في تعلیم وتعّلم اللغات األجنبیة ، وتعتبر مکونا  أساسیا  ومکمال  مهما  لمحتروی 

میة في هذا المیدان؛ لذلك ال بّد أن تندم  العناصر الثقافیرة للغرة المسرتهدفة انردماجا  المواد التعلی
 .کامال  في المادة التعلیمیة وفي جمیع أوجه التعّلم ووسائله خاّصة الکتاب

                                                                                 

1. http://daleel-ar.com/blog/pdf. 2017- ،أحمد نواف الرهبان 
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: کثر الموضوعات العلمیة بحثا  ودراسرة  وترداوال   ثانیاا بررغم غموضرها  دراسة المضامین الثقافیة من أ
، حیرث تعرد الثقافرة مفتاحرا   عاتها، وتداوال  وتشع  موضا لفهرم  إلرتباطهما باإلنسان والمجتمع معا 

 .1(۱۹۵: ۲۰۱۴)برهومة،الممارسات واألنما  السلوکیة لدی االنسان أو المجتمع و تحلیلها

: کبرر فري مجرال التربیرة  یدعو کثیر من الباحثین بضرورة اضطالع المؤسسات التعلیمیة بردور ثالثاا أ
یة واألخالقیة، وإعطائها مساحة کبری في مناه  التعلیم، ألنها المعبر الحقیقي لما وصلت الیه الثقاف

 البشریة من تقدم فکري وتطور حضاري.

: یراعی في الموضوعات أن تکون متصرلة اتصراال  وثیقرا  بالبیئرة التری یعریش فیهرا الدراسرون،  رابعاا
هم، و تیسرر الفهرم علریهم، وتسراعدهم علری مستمدة في حیاتهم و معلوماتهم، حتی تثیرر اهتمرام

النجاح فیما یطل  منهم إلکتساب المهارات اللغویة، کذلك یراعی أن تتنوع هذه الموضروعات بمرا 
 (216: )اسماعیل سلمی،یجعل مادة القراءة جذابة و شائقة للدراسین

: غة الثّ  خامساا قافة وَتعلیم اللُّ َة الَعالقة بیَن الثَّ ُد أهمیَّ انیة والحاجة لتزوید متعّلمهرا بثقافتهرا هرو ما یؤکِّ
غویة إلری عرالم جدیرد، إلری عراَلم  ربمرا  انیة ینتقل بمنظوَمته الّثقافیة واللُّ أنَّ المتعّلم الجدید للغة الثَّ
رور، وهنرا یجرُد نفَسره أمراَم ِجسرم   ا لمنظوَمِته التي اکتسبها منرذ أن رأت عینراه النُّ ا تمام  یکون مخاِلف 

ِم الّلغة الَهدف، أو أن ینفرر منره فیفَشرل فري غری ، فإّما  أن ُیقِبَل علیه إن أحسَن فهمه َفینَجح في َتعلُّ
غرة  مها. وَمسألة الَفَشل ال َتکون في تراکی  اللغة وُمفرداتها فحس ؛ فالواِقع الحاِصل أنَّ أبنراَء اللُّ تعلُّ

مونه علی أساس  مون متعّلما لُلَغتهم ال یقیِّ واُصرِل الَهدف عندما یقیِّ ّیة والمقردرة علری التَّ غِو َمعرَفِته اللُّ
رأ، األمرُر الرذي َیجعُلره  َمحرّط ُسرخریة   -أي المرتعّلم –وحس ، بل ُیقّیمونه من منظار ثقرافتهم أیض 

ا إلی سروء َتفراُهم  بریَن  ي أحیان  قافي الموضوع فیه، ویؤدِّ فاُعل مع اإلطار الثَّ واستهزاء إن لم ُیحِسن التَّ
رفین َنت قافّي الطَّ داُخل الثَّ  .بینهما یجَة التَّ

 اإلطار العملي للبحث -

أهم معاییر واستراتیجیات تصنیف الموضوعات في المنراه  الدراسریة فري تعلریم اللغرة العربیرة  -
  للناطقین بغیرها

إستراتیجیات تصـنیف الموضـوعات فـي السالسـل  علی 2االستراتیجیة التعلیمیة طبقت الباحثة

                                                                                 

1. https://eie.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub103336387.pdf. 

كل ما یتعلق بأسلوب توصیل المادة للطلبة من قبل المعلم لتحقیق هدف ما، و ذلك یشمل كل  :"االستراتیجیة التعلیمیة هي .2
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ن هذا المنطلق اتبعت بعب الخطوات في تصنیف الموضوعات عند ترألیف السالسرل ، وم العربیة
:العربیة للناطقین بغیرها   : وهي تحدید عناصر استراتیجیة التعلیم أوالا

 أهداف التدریس. ۱

 تخطیط اإلجراءات . ۲

 تنفیذ االجراءات . ۳

  .(۴۴م:۲۰۱۲)قطامي،االمکانات المتاحة . ۴

:  : وهي اح استراتیجیة التعلیمتحدید عوامل نج ثانیاا

 مناسبة لمستوی المتعّلمین ومراحل نموهم العقلي وظروفهم االجتماعیة. -

أن تراعي التدری  المنطقي في عرض المادة حسر  مرا تتطلبره القواعرد المنطقیرة العقلیرة مثرل  -
 باشر.التدرج من المرک  الی المعقد، و المألوف الی غیر المألوف، و المباشر إلی غیر الم

المرادة مراعراة لمیرول المرتعّلم و رغباتره و قدراتره و  أن تراعي األساس السریکولوجي فري عررض -
 استعدادته.

 أن تثیر تفکیر المتعّلم. -

 أن تحقق أهداف التعلیم. -

 أن تکون مرنة وصالحة و متکیفة مع أي وضع جدید. -

 و تجدد النشا .أن تشتمل علی وسائل تعلیمیة تساعد المتعّلمین علی الفهم  -

 .(46 :م2012)عبدالفتاح حماد، واحدة علی أن تشتمل علی خطوات متنوعة وال تشمل  -

 : األهداففعلی سبیل المثال 

 قبل تحدید الهدف من تصنیف الموضوعات علینا في البدایة اإلجابة علی االسئلة التالیة: 

والمواقرف التري سریتعین علریهم هل یمکن توقع مجاالت الحیاة التي سیعمل بهرا دارسرو اللغرة  -

                                                                                                                              
في لترتیبات المادیة التي تساهم او ةضافة إلی الجو العام الذی یعیشه الطلبالوسائل التي یتخذها المعلم لضبط الصف باإل

  (44م:2012قطامي،) "موضوع التّعلمالخاصة بفكار و المفاهیم ألا من قریب الطالبعملیة ت
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 التعامل معها؟

 ما هي نوعیة األشخاص الذین سیتحتم علیهم التعامل معهم؟ -

 ما هي المهام التي سیکلفون بها؟ -

 ما هي الموضوعات التي سیکون علیهم التعامل معها؟ -

 ما الظروف التي ستکون محیطة بأعمالهم وتصرفاتهم؟ -

 ؟ط أو بالحضارات األخری التي سیکونون بحاجة الستخدامهاما هي المعرفة بالعالم المحی -

 :  تحدید األهداف من الموضوعات في المحتوی األکادیمي للسالسل وهي:ثالثاا

حتیاجات متعّلمي اللغة فیج  مراعاة حاجات المتعّلمین ودوافعهم لدراسة اللغة وتقدیم مرا اتلبیة  -
فهم ویمهدهم للدخول في مرحلة دراسة اللغرة ألهرداف یناسبهم، لتکون نتائ  التعّلم متناسبة مع هد

 خاصة کالسیاحة والدین والط  واالقتصاد ونحو ذلك.

)التعرف علی ااآلخرین، السرفر، االتصال االیجابي مع اللغة الثانیة من خالل مواقف الحیاة العامة -
 .(في الجامعة أو المدرسة، في المطار، في الفندد وغیرها من هذه المواقف.....

ا من المفاهیم الخاِطئة تکوُن مزروعة  - غة الَهَدف ألّن کثیر  مطّیة الُمرِتِبطة ِبثقاَفِة اللُّ ور النَّ تصحیُح الصُّ
)المررأة في أذهان الّطلبة ال سیما األوربیین واألمریکیین نتیجة الّصورة الّساِئدة في وسرائل إعالمهرم 

فق، الُمسِلمون إرهابیّ 
ُ
قة األ حّجَبة َضیِّ ون، العرب ما ِعندهم حضارة   یعیشون في الخیرام ویرکبرون الم 

 الِجمال(.

:  تخطیط اإلجراءات: رابعاا

 فري تکرون دراسریة بررام  إعرداد مناسبة لمحتوی کت  تعلیم اللغة فعند نصوص من المهم انتقاء

خله دا في تولد معینة، مجاالت وعبر ، األجنبي المتعّلم بحاجات وثیق ارتبا  خاصة، وذات العادة
اللغرة األجنبیرة، ولتحقیرق هرذه الخطروة واألهرداف مرن تصرنیف  تعلرم علری لإلقردام قویة رغبة

 الموضوعات یج  القیام بتخطیط لهذه الخطوات:

تحدید المخاط  المتلقري خطروة مهمرة فري تخطریط تحلیرل الحاجرات، مرن أجرل التأکرد أن  -
ن لرره األثررر المررراد المعلومررات الترري یحترراجون إلیهررا قررد تررم الحصررول علیهررا حترری یکررو

 .:()ریتشاردز،تحقیقه
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صررررانعي القرار،المدرسررررین، الطررررالب، وزارة تحدیررررد المجموعررررة األصررررلیة المستهدفة) -
 .التربیة،األکادمیین، أصحاب العمل، المتخصصین في التدری ، وغیرهم(

لرم الدارسون حالیا لغة أجنبیة، المتخرجرون مرن دورات سرابقة،وطالب ) تحدید المجموعة الفرعیة
 یسبق لهم دراسة لغة سابقة()م.ن(.

 : تحدید نوع المواضیع التي سوف تتعلمها الفئتین -

 المسلمین الناطقین بغیر العربیة. االف(

  ب( غیر المسلمین الناطقین بغیر العربیة.

:  : تنفیذ االجراءات خامساا

 ي تم اختیاره:نوعیة المعلومات التي یتم الحصول علیها تعتمد غالبا علی نوع اإلجراء الذ

أي جمرررع المعلومرررات أکثرررر مرررن Triangular approach اسرررتخدام مرررذه  ثالثررري -
 لتصنیف الموضوعات في السالسل التعلیمیة نحتاج الی المصادر التالیة:)م.ن(.مصدر

)تحلیل کت  تعلیم اللغة،تقاریرمن المدرسین عن المشکالت التي یواجها الطالب،معلومرات مرن 
 .ابالت واالستبانات(الطالب عن طریق المق

 اجراءات جمع المعلومات: -

یمکن استخدامها علی نطاد واسع، وفي الحصول علری معلومرات کثیررة مرثال لمعرفرة  االستبانات
)هدف استخدام اللغة،الصعوبات االتصالیة، المجرال المفضرل للعمل،الموضروعات الموضوعات: 

 الثقافیة واالجتماعیة المفضلة وغیرها..(

 التعمق أکثر في الموضوعات ،تحتاج الی وقت أکثر تطبق علی مجموعة صغیرة. :المقابالت

 مثال اجتماع للمدرسین لمناقشة الموضوعات المفضلة للدارسین.االجتماعات:

مالحظة سلوك سائق األجرة وتعاملره مرع الُسرّیاح، سرلوك المرشرد السریاحي وارتباطره المالحظة:
 باألجان .

مات التري سریقوم بهرا المتعّلمرون فري سریاقات وظیفیرة أو تعلیمیرة تحلیل المهتحلیل المهمة:  -
مستقبلیة، وما تتطلبه هذه المهمات،مثال من یریرد أن یعمرل موظفرا فري الفنردد علیره معرفرة هرذه 
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 المعلومات:

 معرفة االصطالحات الخاصة بالترحی .

 معرفة کیفیة السؤال حول احتیاجات المسافر. 

 قبال المسافرین.ستمعرفة کیفیة االجراءات إل

 : : االمکانایات المتاحةخامساا 

 محاولة توفیر االمکانیات المتاحة حتی یتَم تیسیر تنفیذ األهداف مثل:

تزوید الباحثین بقائمة الموضوعات والعناصر التي یج  أن یلتفتوا إلیها عنرد تحلریلهم أو نقردهم  -
 . لکت  و برام  تعلیم العربیة للناطقین بغیرها

س إلطار ثقافي لبرام  تعلیم العربیرة ممرا یجعرل لهرذه البررام  خصائصرها الممیرزة و وضع أسا -
 . مالمحها الخاصة بعد أن ظل هذا المجال مهمل في برام  تعلیم اللغات األجنبیة

 تزوید مؤلفي کت  تعلیم العربیة کلغة ثانیة بقائمة الموضوعات التي یمیل الدارسرون إلری تناولهرا -
 . لدروس التي یتم تقدیمها في هذه الکت حتی تکون محورا ل

تأسیس مراکز للباحثین إلجراء دراسات مسرتقبلیة تتنراول قضریة تعلریم الموضروعات العامرة و ي  -
للطالب في برام  تعلیم العربیة کلغة ثانیة بعرد أن کران مجرال البحرث قاصررا علری قضرایا تعلریم 

 المهارات اللغویة.

یكي:نموذج مقترح لتصنیف الموضوعات ف  ي السالسل العربیة طبق مستویات اإلطار األمر

معراییر المجلرس  کمرا أن نموذج لتصنیف المواضریع ،اقترحت الباحثة ؤال األول: لإلجابة علی الس
( لم یتطرد إلی الموضوعات وتصنیفها بصرورة ACTFLلتعلیم اللغات األجنبیة )الوطني األمریکي 

د حدد توصیفات قوائم المهام والمهارات في المستویات صریحة، بل ما وجدناه أن جدول المعاییر ق
لإلطار األمریکري. ألن تصرنیف  11، وقد قامت الباحثة بتصنیف المواضیع طبق المستویات الفرعیة

للناطقین فحس ، بل في میرادین  ال یزال في طور البحث، لیس في میدان تعلیم العربیة الموضوعات
، إذ ال  تزال األبحاث مستمرة في هرذه الخصروص للوصرول إلری معراییر تعلیم اللغات األخری أیضا 
صین،   : (کما یلي5في الجدول ) وقد کان اقتراح الباحثةبحیث تکون دلیال  للمَتخصِّ

 (نموذج مقترح تصنیف الموضوعات في السالسل العربیة طبق المستویات5جدول )
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 التطبیق العملي یةالمواضیع الثقاف تصنیف الموضوعات العامة المستویات التعلیمیة
المستوی المبتدئ 

 األدنی
المستوی المبتدئ 

 األوسط
المستوی المبتدئ 

 األعلی
 

 الحیاة الشخصیة:

)البیانات الشخصیة، یقدم 
 نفسه،یتعرف علی ااآلخرین(

قضاء وقت الفراغ: 
)الریاضة،القراءة،السباحة ،الطبخ 

 و..(

 الحیاة الیومیة:

)السفر،مراجعة الفندد، المطعم 
ذهاب الی المستشفی، الذهاب ،ال

 الصیدلة(

 التعابیر الخاصة:

)عند التعرف علی ااآلخرین: 
 االسم الکریم(

 تناول الطعام: بالهناء والشفاء(
 

الحوار یکون عن طریق اجابات بسیطة 
 ألسئلة بسیطة.

 تقدیم نفسه بجمل بسیطة.

التحدث عن وقت الفراغ بذکر عدة 
 نشاطات

المستوی المتوسط 
 األدنی

لمستوی المتوسط ا
 األوسط

المستوی المتوسط 
 األعلی

 

 السفر والمناطق:

 )البیت،واألمکنة ،األبنیة(
 أوقات الفراغ:

 )االنترنت، الریاضة،(
 الحیاة الشخصیة:

)وصف السمات الشخصیة، األمانی 
 البرام  ،الوالدین و االبناء(

 العنوانین:

 )السفر الي المناطق المتنوعة(

 عالم النقود والمال

)األعمال التجاریة،االعالنات الشراء 
 والموضة،األسعار(

 الهوایات:

 )الفنون، الریاضة، الغناء(

 

 االشارات اللغویة الثقافیة:

)تبیین أهمیة االحترام للوالدین وال 
 تقل لهما أف(

)االختالف في عادات 
الطعام(.)الترکیز علی االختالف 

في الفن والحرف الیدویة بین 
 الدول(

 .دثة بسیطة الیومیة البسیطةُیجري محا
 .العائلة

 .العمل.المدرسة.الهوایات

یسأل ویجی  عن األسئلة حول العنوان. 
 العمل المفضل.المکان.یطل  طعام

یطل  مساعدة في المدرسة 
 .والعمل.یحجز غرفة في فندد

یدّون مالحظة عبر الهاتف لزمیله في 
 .الغرفة

التحدث عن أحداث وخبرات ماضیة مع 
تلفة، وصف األماکن واألشخاص أزمنة مخ

واألشیاء، التحدث عن الحیاة الیومیة بشي 
 من التعقید.

 المتقدم األدنی
المستوی المتقدم 

 المتوسط
المستوی المتقدم 

 األعلی
 

 المعلومات العامة:

الوسائل  )الطعام،العالقات،
االلکترونیة،الجریمة، التعلیم العالي 

 القص  الخیالیة(

 المال والنقود:

شراء والبیع،المهن، الصرف و )ال
 االدخار(

 السفر و المکان:

)السفر الجوي والبحري ،وسائل 
النقل،المدن الصغیرة و الکبیرة 

،الوصول الي األماکن،البیت المثالی، 
 المستشفی و األمراض(

 الحیاة الشخصیة:

النضوج والشیخوخة ة،)حیاة الطفول
 ،المخاطرة(

 أوقات الفراغ والهوایات:

ت التجاریة ،التمثیل، )االعالنا
 الموسیقی واألحاسیس،أحالم النوم(

التعبیرات االصطالحیة: التعبیر عن 
النفس بحریة وعفویة وبشکل 

دقیق في قضایا الثقافة والمصالح 
 الشخصیة والخبرات.

مقارنة بعب العادات والتقالید في 
المجتمع اإلسالمي وغیر 

اإلسالمي:رمضان في الدول 
عند  اإلسالمیة، والصیام

 المسیحیین.

یجري حدیثا  حول موضوعات 
 متعددة:)الوسائل االلکترونیة،

یقارن بین األماکن واألشخاص واألحداث 
 باألزمنة المختلفة(

یعطي تعلیمات لکیفیة بلوغ مکان 
ما،یعطي وصفات في کیفیة إعداد أطعمة 

 .مختلفة
یجري مقابالت مع أشخاصمکت  

 .السفریات
یتعرض له من یتعامل مع موقف معقد لم 

 .قبل، کضیاع تذکرة سفره بالحافلة

 المستوی المتفود:
 المستوی المتمیز:

 الحیاة الشخصیة:

 )الحوافز،العائلة،تعلم اللغة

 مفاهیم مرتبطة بالصورة النمطیة:
)تبیین انجازات اللغة العربیة 

 .یدعم رأیه بوضوح ودقة

 .موضوعات مجردة في تعلیم اللغة یناقش
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 التطبیق العملي یةالمواضیع الثقاف تصنیف الموضوعات العامة المستویات التعلیمیة
 مساعدة النفس( 

 الهوایات و أوقات الفراغ:

الفنون اإلسالمیة، التصویر،السفر 
 والسیاحة

 المعلومات العلمیة

)القضایا واالکتشافات 
 ء والمریخ(العلمیة،الفضا

 قضایا النقود و المعامالت المالیة:

)التجارة الدولیة،البورصة، سود 
 العمالت(

والحضارة اإلسالمیة في العمارة 
اإلسالمیة، تناول الصور الخاطئة 

 عن المجتمعات اإلسالمیة(

یجادل من یختلف معه في الرأي 
 .،الموضوعات العالمیة الحریة السیاسیة

یجادل من یختلف معه في الرأي 
 .،الموضوعات العالمیة الحریة السیاسیة

یدحب حج  من یخالفه الرأي في کثیر 
  .في القضایا العلمیة

 

 
المناهج الدراسیة فـي تعلـیم اللغـة  اإلسالمیة في أهمیة الموضوعات االجتماعیة والثقافیة -

 العربیة للناطقین بغیرها 

الثاني، قامرت الباحثرة باسرتخراج النقرا  األساسریة فري أهمیرة الموضروعات  ؤاللإلجابة علی الس
 االجتماعیة والثقافیة اإلسالمیة لتصمیم المناه  الدراسیة، وهي کما یلي:

: أکثرها وضوحا  في نظر علماء االجتماع الغرربیین، تعریرف روبررت من أبسط تعریفات الثقافة و أوالا
إن الثقافة هی ذلك الکل المرک  الذی یتألف من کل ما تفکر فیه، أو نقوم بعمله، أو نتملکه »بیرستد 

. فالثقافة في هذا التعریف عملیة مرکبة تتکرون (355: 2010)طعیمة وآخرون،« کأعضاء في مجتمع
و بعضها سلوکي، و بعضها مادي. ویتضع لنرا أن للثقافرة ثرالث مکونرات  من عناصر بعضها فکري،

 واألخالد المشترکة بین الناس. ( التحیزات الثقافیة، وتشمل المعتقدات والقیم1وهی ما یأتی: 

 تشمل العالقات الشخصیة التی تربط الناس بعضهم بالبعب اآلخر.»( العالقات االجتماعیة، 2

النات  الکلی المکون من االنجازات الثقافیة، والعالقات االجتماعیرة  يها وه( أنما  الحیاة وأسالیب3
یتفقرون  أن معظم الباحثین في مجال تعلریم العربیرة للنراطقین بغیرهرا . وقد نقل طعیمة(352)م.ن:

علی أن تعلیم العربیة دون خلفیة محیطة، ودون مرجعیة یقدم المحتوی اللغوي في اطارهرا هرو أمرر 
والمفراهیم  تقردیم األنمرا  لخلفیة الثقافیة اإلسالمیة ُتیسر لمعردي المرواد التعلیمیرةغیرممکن، فا

بین العربیة و لغات المتعّلمین الذین یردینون  الثقافیة، وتقدیم المفردات والتراکی  اللغویة المشترکة
 .(350)م.ن: باإلسالم. 

: یسرة لتنفیرذ المنراه ، فهرذا یعنري أن ال یمکن آن ننسی آن الکتاب المدرسي ُیعد الوسیلة الرئ ثانیاا
لکت  اللغة العربیة دورا  مهما في تکروین المرتعّلم و تأسیسره لغویرا  وأخالقیرا  و سرلوکیا  ، ذلرك أن 
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تشرتمل علیره نصروص اللغرة العربیرة مرن مضرامین  اکتساب المهارات اللغویة، ال یتم بمعزل عمرا
: 2014)برهومرة،یل محتوی کت  للغة العربیرة یؤکد أهمیة تحل أخالقیة ومواقف تربویة، األمر الذي

أن التصدي لبحث المضامین الثقافیة في المقررات الدراسریة تطلر  تحلیرل تلرك  ك. وال ش(196
المقررات و تحدید المجراالت القیمیرة التري ینبغري تعلیمهرا للطرالب، و مرن ثرم إنتقراء الوسرائل 

واکتسرابها، ولرذا فمحتروی هرذه  تلرك القریمواألسالی  التربویة التي تساعد المتعّلمین علی تمثل 
المناه  له األثر الواضح في اکتساب المتعّلمین النظام القیمي الذی یتبناه المجتمع، وعلیه فمرا زال 
یحتل مکانة مهمة في أنظمة التعلیم،إذ یعد األداة الرئیسة والوسیلة الفاعلة في عرض القریم التربویرة 

 عّلمین)م.ن(.والمضامین الثقافیة في نفوس المت

: عندما توضع المناه  الثقافیة للمتعّلمین الناطقین بغیر العربیرة وجر  أن تکرون وفرق منظومرة ثالثاا
( لتصل تدریجیا إلی المواضیع الخاصة، کما ال بد أن نضرع بعرین )الکلیات الثقافیة تنطلق من العام

 االعتبار أن هذه الفئة من المکتسبین للغة ینقسمون إلی قسمین:

 المتعّلمون المسلمون الناطقون بغیر العربیة. -1

تکون إستراتیجیة تعلیم المنه  الثقافي لهذه الفئة قائمة وفق منظومة تعتمد علی القضایا العامة التري 
تربط الثقافة اإلسالمیة بالثقافات األخری، کأن یشتمل المنه  علی نصوص من القرآن الکریم وعلی 

 اإلسرررالمیة وأسرررس التربیرررة فررري المنظرررور اإلسرررالمي.السررریرة النبویرررة، وعلررری األخرررالد 
 .المتعّلمون غیر المسلمین الناطقون بغیر العربیة -2

أّما الفئة الثانیة تهتم بمعرفة الثقافة اإلسالمیة بشکل عام ولیس التعّمق فري فهمهرا، لرذا فرإن منراه  
ة خصوصرا بنمراذج حداثرة تعلیمهم تبنی وفق منظومة تنطلق من الظواهر الثقافیة العالمیرة، المرتبطر

 مشررررترکة، مثررررل: نظررررام الحیرررراة، التعررررارف، التجررررارة، التسررررود، الطعررررام والشررررراب.
ویج  أن تقّدم لهم دروس الثقافة باللغة العربیة نفسها، وال ننسی أن ثقافة کل بلد تختلف عن ثقافرة 

 .1ذلك المجتمعالبالد األخری، فکل بلد له ثقافة ممیزة وفریدة، فالمنه  من خالله یعکس ثقافة 

 : مؤلفات تعلیم العربیة الناطقین بغیرها تعاني فقرا  في عرض الثقافة العربیة اإلسالمیة، باإلضافة رابعاا
إلی ما یوجد في بعضها من ثغرات حضاریة، أو دس حضراري، مقصرود أو غیرمقصرود. ومرن أهرم 

 ة یج  أن تکون کما یلي:المواصفات األساسیة للمنهاج الفّعال لتعلیم اللغة العربیة لغة ثانی

                                                                                 

  mhs1979am@hotmail.comالمصدر: جریدة " الوطن" العمانیة، كاتب المقالة: مصطفی بن حمد بن سعود أمبوسعیدي. 1
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أن یعبر المنهاج عن محتوی الثقافة العربیة واإلسالمیة، لعکس صورة صادقة وسرلیمة عرن الحیراة . ۱
في األقطار العربیة، وأن یقدم تصحیحا  لما في عقول الکثیرین من أفکار خاطئة عرن الثقافرة العربیرة 

 واإلسالمیة.

 ّلمین وأهداف العرب من تعلیم لغتهم ونشرها.أن یتنوع المنهاج ویتفق مع أغراض المتع. ۲

 أن یقدم المنهاج المستوی الحسي من الثقافة ثم یتدرج نحو المستوی المعنوي.. ۳

 أن یناس  المنهاج عمر المتعّلم و مستواه التعلیمی، و یوسع خبراته بأصحاب اللغة.. ۴

)آل ثقافرة العربیرة واإلسرالمیةأن یهتم المنهاج بشکل خاص إلی القریم األصریلة المقبولرة فري ال. ۵
 .(۱۴۰: ۲۰۱۴کدام،

محتوى المواضیع االجتماعیة والبعد الثقافي اإلسالمي في مناهج تعلـیم اللغـة العربیـة  أثر -
 للناطقین بغیرها علی الدارسین

 :فی هذا المجال الثالث، قامت الباحثة باستخراج النقا  األساسیة ؤاللإلجابة علی الس

: أ  الطالب في موضوع معین شیق بالنسبة لهم یجعلهم یکتسبون اللغة بشکل واع،و إن اندماج والا

یتعلمون بفعالیة أکبر عندما یستخدمون اللغة کأداة أو وسیلة الکتساب المعرفة ولیس کفایة فري حرد 
 ذاتها، والمحتوی المختار بعنایة یعکس احتیاجات المتعّلم في اللغة األجنبیة.

والتری تقروم علری  Siegelوضوعات في المناه  الدراسیة طبق دراسة سریجل أهمیة دراسة الم :ثانیاا 
 أساس:

 .فی مجموعة مفردات النصوص التي سیتعرض لها المتعّلمون الف( تأثیرها

موضوعات ذات الصلة اجتماعیا  برالطالب وخاصة في مجال  ةللغ ب( تؤدی إلی تعلیم سهل ومریح
 في فصول اللغة. 

 وتشجیع التفاعل الفّعال بین الطالب. التعّلم، تؤدی إلی رفع دافعیةج( 

 تساعد علی الترکیزعلی الثقافة المحلیة.د( 

 أهم النتائج المستخلصة من الدراسة -

هتمام بالجان  الثقافي واإلسالمي في موضوعات کت  وسالسل تعلیم اللغة العربیة للنراطقین اال. ۱
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 :بغیرها
 تها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتربویة .ألف( باعتبارها طرائق حیاة الشعوب وأنظم

 لفهم الممارسات واألنما  السلوکیة لدی االنسان أو المجتمع و تحلیلها. تعد الثقافة مفتاحا  ب( 

تشتمل علیه نصوص اللغرة العربیرة مرن مضرامین  ج( اکتساب المهارات اللغویة، ال یتم بمعزل عما
 أخالقیة ومواقف تربویة.

)التحیزات الثقافیة، العالقات االجتماعیرة، أنمرا  الحیراة وأسرالیبها،هی النرات   الثقافة مکونات د(
 الکلی المکون من االنجازات الثقافیة، والعالقات االجتماعیة( 

اقتراح نموذج طبق الدراسات والبحوث في تصمیم السالسل لتعلریم اللغرات األجنبیرة لتصرنیف . ۲
 میة مع االخذ النقا  التالیة باالعتبار:الموضوعات طبق المستویات التعلی

کید علی مبدأ التدرج في تقدیم الموضوعات بدءا  من الحیاة الشخصریة ومرن ثرم  )الذات(الف( التأ
 الحیاة الیومیة والحیاة الجامعیة والعلمیة والحیاة االجتماعیة الثقافیة.

التمهیدیرة وترنخفب فري ب( من األفضل أن تکون نسبة الحیاة الشخصیة مرتفعة فري المسرتویات 
المستویات المتقدمة،وهذا ما ینطبق علی الحیاةالیومیة والجامعیة والعلمیرة واالجتماعیرة، أي کلمرا 
تقدمت المستویات التعلیمیة ازدادت نسبتها في الموضوعات، وذلك بسب  ارتفاع مستوی الطالر  

 من الناحیة العلمیة وتطور احتیاجاته من تعّلم اللغات.
محتوی الموضوعات العامة وکذلك المستوی الثقرافي لعمرر الدارسرین وعردم تضرادها تناس  ج( 

للمفاهیم اإلسالمیة ألن اللغة من أقوی روابط المجتمع الواحد وأکثر الوسائل قدرة علی نقل الثقافرة 
 إلی المجتمع العالمي،وبالتالي تقدیم صورة مناسبة والئقة عن المجتمع العربي واإلسالمي. 

لی مؤلفي المناه  الخاصة بتعلم اللغة العربیة لغیر الناطقین بغیرها أن یراعوا عردة أمرور یج  ع. ۳
 في عملیة التألیف منها:

.  الف( أن یکون محتواه عربیا  إسالمیا 
 ب( أن یتضمن عناصر الثقافة المادیة والمعنویة.

 ج( ضرورة االهتمام بالتراث العربي واإلسالمي وخصائصها.
 افة العربیة في ضوء حاجات الدارسین واهتمامهم.د( انتقاء الثق

 ه( التدرج في تقدیم الثقافة.
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 و( احترام الثقافات األخری وعدم إصدار أحکام ضدها.

 .ز( مساعدة الدارسین علی عملیة التطبیع االجتماعي
یة طقین بغیرهرا مرن الردول اإلسرالم. یج  التمییز فی تقدیم الثقافة العربیرة اإلسرالمیة برین النرا۴

 والناطقین بغیرها من الدول غي اإلسالمیة:
 )اإلسالم(الف( إذا کانت العربیة ُتعلم داخل آراضیها لجنسیات مختلفة لکن خلفیتهم الدینیة واحدة

مقدمة علی غیرهرا مرن الثقافرات ضرمن  ویریدون تعلم العربیة ألغراض دینیة، فإن الثقافة اإلسالمیة
 المنه  التعلیمي.
یصبح عرض الثقافرة العربیرة  بیة ُتعلم خارج حدودها الجغرافیة ألغراض عامة فإنهب( إذا کانت العر

 مع إشارات غیر مباشرة لبقیة الثقافات.
 أهم توصیات الدراسة: -

تدری  فریق متخص  لتألیف سالسل تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها،باإلضافة الی تشرکیل  -
کت ، المهارات اللغویة،عناصر اللغة مرن مفرردات لجان متخصصة في مجال تصنیف موضوعات ال

 واصوات وقواعد وغیرها.

محاولة التزام المؤلفین بإرشادات المجلس األمریکي لتعلیم اللغات األجنبیة في ترألیف المنراه   -
 العربیة ومحاولة دراسة المستویات بدقة واستخراج معاییر لتصنیف الموضوعات فیها.

الثقافة اإلسالمیة، والبحث عن أسالی  جدیردة تواکر  التطرورات فري  االهتمام بأسالی  تدریس -
 مجال تعلیم اللغة العربیةللناطثین بغیرها.

ضرورة تبني مؤسسة کبیرة مشروع بناء قاعدة بیانات عن احتیاجات الدارسین للغة العربیرة ،وذلرك  -
وأهردافهم مرن دراسرة من خالل تکوین فریق عمل یضم عشرات الباحثین، لمعرفة طبیعة الدارسرین 

العربیة، وثقافة الدول المنتسبین إلیها، وذلك من أجل االرتقاء بمستوی المحتوی العلمي للسالسرل 
 العلمیة.

 ضرورة توعیة المعلمین بالممارسات التربویة وثقافة اللغة الهدف باإلضافة الی ثقافة الدارسین.  -

 مراجع الدراسة

 العربیة مراجعال

م(. المنهاج و أثره في تعلیم اللغرة العربیرة 2014ناصر، أحمد القضا. ) آل کدم، مشاعل بنت .1
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

ّیة في الشعر الجاهلي  اإلیجابّیة والسلبّیة الفكر
 1 جهاد فیض االسالم

   قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، مجّمع الفارابي أستاذ مساعد في

 ملّخصال
ُیعد الشعر الجاهلي أحد المصادر التراثیة الغنّیة في مجال الفکر واألدب،وأنا لست أدعي 
أني قد أصبت في هذا البحث، ولم یسبقني أحد إلیه، کل مرا فري األمرر أّن الدراسرة قرد 
حاولت أن تقف وقفة تأمل عنده، وبشکل خاص لدی  اإلیجابّیة والسلبّیة الفکرّیرة  التري 

ا التراث الشعري، وما طرحه شعراء ذلک العصر من حکمة، وتجربة، وفکررة، زخر بها هذ
وفلسفة تأملّیة، هادفین تقری  اإلنسران مرن اإلیجابّیرة، وإبعراده مرن السرلبّیة کاألوهرام 
والخرافة التي فرضتها علیه رحالت المفاز،وحشة الصحراء وحیاته البدوّیة القاسیة، وهذا 

ارة البشرّیة، واألخذ بیده نحو الّصواب، ونعتقد أن هرذه ساعد الجاهلي علی تنمیة الحض
 الجوان  لها األهمّیة في الدراسة األدبّیة، حیث حاول البحث أن یلفت النظر إلیها.

  الشعر الجاهلي، اإلیجابیة، السلبیة، الفکر، الحکمة.: ت الرئیسةمفرداال

                                                                                 

1. Email:feyzolaslam@ut.ac.ir 
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 المقدمة 
ینا، وما أهمّیة الشعر الجاهلي؟ ألیس هذه المسألة لماذا هذا البحث، ولماذا هذا الموضوع؟ ماذا یعنی

شأنا  أدبّیا  یهّم عرب ذلک العصر وحده؟ ماذا یمکن أن نجني أدبّیا  وثقافّیا  وانسانّیا  من دراسة موضروع 
کهذا، وما النتائ  األدبّیة التي یمکن أن تترتر  علری هرذه الدراسرة؟ کیرف یمکرن أن یردرس هرذا 

 منهجّیة التي ینبغي للباحث آن یستخدمها في هذه الدراسة؟الموضوع، وما األدوات ال

ُتعد دراسة الشعر القدیم مبحثا  صعبا  في األدب العربي، نظرا  ألّن الّترراث القردیم وأعنري بره الشرعر 
، تحتاج عملّیة البحث فیه إلری کفایرة مرن الوقرت  الجاهلي الذي وصل إلینا قبل اإلسالم متنّوع جّدا 

لمنهجّیة والقدرة األدّبة المناسربة وذلرک لتعردد المنطلقرات والمشرارب الفکرّیرة والجهد والحنکة ا
 والعقائد الجاهلّیة.

ولهذا فإن تتّبع مفهوم اإلیجابّیة، والسلبّیة الفکرّیة في الشعر الجاهلي، ال أراه سهال  وممکنا  في تنراول 
الشرعرّیة، حیرث أّن  ختراراتباحث واحد، یکت  فیه دراسة، ولذا ینبغي أختیار بعرب النمراذج والم

الشعر لم یزل یعد أبرز الفنون األدبّیة، ولو أّن الشعر لیس محصورا  في أّمة من األمم، وهو أعم مرن أن 
کما یقول  غوته  بأّن العرب أّمرة الشرعر ،  یشمله الوزن والقافیة، ولکّن یختلف موضوعه عند العرب،

، لکري یصرل  ( ومن هنا تتضح أهمّیة إجالء۱۷م،۲۰۰۷)عّبود، بعب مرن أفکرارهم سرلبا  أو إیجابرا 
 الباحث إلی بعب األهداف، التي تکمن أهمیتها في األمور اآلتیة:

 . دراسة ظاهرة الخرافة واألوهام في شعرهم.

 . بیان وتحلیل اإلیجابّیة والسلبّیة في المجتمع البدوي من خالل عرض مصادیقها.

 والفلسفة التأملّیة الشعرّیة.. تبیین أهم مضامین العقالنّیة والِحکم 

 . الوقوف عند مکانة شاعر اإلیجابّیة العقالنّیة والحکمة وأثره في الحضارة البشرّیة.

وذلک من خالل االعتماد علی منه  تاریخي تحلیلي، ومنه  وصف تحلیلي یسرمح للباحرث برأن 
ورالسرلبّیة الفکرّیرة یتوّقف عند محرورین اساسریین همرا: محوراإلیجابّیرة الفکرّیرة کالحکمرة، ومح

 کالخرافة.
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 مفهوم اإليجابّية لغة وداللة
 لغة

إذا تصّفح الباحث معاجم اللغة العربّیة ال یجد مصطلح اإلیجابّیة فیها، ومرا یقرف عنرده فري حررف 
م( وهذا قطعا  غیر اإلیجابّیرة التري یرمري ۱۹۷۳الجیم أو الواو هو وجوب ومصدره اإلجابة )المنجد، 

 إلیها البحث.

هرأّن مفهوم اإلیجابّیة لغة هو من المصادر الصناعّیة أو المصادر المنحوترة، قرد وصرل إلینرا مرن ویظ
( وبدایة استخدم هرذا المفهروم فري علرم ۱کاإلنجلیزّیة) (۲۳۷م، ۱۹۶۷اللغات األجنبّیة )السعران،

ألدب السیاسة وعلم الرنفس واالجتمراع والعلروم التربوّیرة، ثرم أخیررا  انتقرل لیسرتخدم فري عرالم ا
 (۲۳، ۲۰۰۲والشعر)الشعیبي، 

 داللة

یدل مصطلح اإلیجابّیة علی معان متعددة ومتنوعة، تختلرف داللتهرا براختالف العلرم والفرن الرذي 
تضاف إلیه، فیقال إیجابّیة األدب، إیجابّیة الشعر وهکذا، وما نقصده في هذا البحث هو اإلیجابّیة في 

وتعمیرق الروعي والفکرر،  1جابّیة فیره هرو أدانرة الظلرم،الشعر الجاهلي، فالذي یدل علی مفهوم اإلی
وااللتزام بالصفات الحمیدة، والترکیز علی القیم اإلنسرانّیة واألخالقّیرة، واالهتمرام بمصرلحة الفررد 
، واألنسان الرذي یتصرف  ، فالحکم بوجود هذه الّصفات في فرد أو مجتمع هو إیجابّیا  والمجتمع معا 

    اإلیجابّیة.بهذه المحامد هو قد اتصف ب

إذن مفهوم داللة اإلیجابّیة في هذا البحث یترّصد معناها في الشعر الجراهلي محراوال  خدمرة األدب 
واألنسانّیة من خالل الترکیز علی الفضائل والقیم البشرّیة والسریر نحرو الحضرارة والعلری ومسرتقبل 

 أفضل دنیا وآخرة.

 مفهوم السلبّية لغة وداللة
 لغة

م( هرذا مرا نجرده فري معراجم اللغرة ۱۹۷۳وَسَلَبا  الشیء: انتزعه من غیره قهرا  )المنجد،  َسَلَ  َسلَبا  

                                                                                 

 "posicivstهكذا جاءت اإلیجابّیة في اإلنجلیزّیة " .1
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العربّیة، ولکن مصطلح السلبّیة یختلف مفهومه عن هذا المعنی، فهو شأنه شأن اإلیجابّیة أي مصردره 
ة أو اللغرات األخرری کالفرنسری 1منحوت أو مصدر صناعي أخذ عن اللغرات األجنبّیرة کاإلنجلیزّیرة

 ( ۲۷م،۲۰۰۲واأللمانیة واألسبانیة )الشعیبي،

فهذا المصطلح یقابل مفهوم اإلیجابّیة کمرا مرّر، وبدایرة اسرتعمل فري العلروم السیاسریة والتعلیمیرة 
والفلسفیة، ثم أخیرا  کثر استخدامه في مجال األدب، کأن یطل  من الشاعر احترام شاعریته واالعتناء 

، ومواقفره بالقیم اإلنسانّیة والفضائل األ خالقّیة أو االلتزام بالفنون األدبّیة، فإذا رفب یکون شعره سلبّیا 
 وأفکاره تتصف وتصطبغ بالسلبّیة.

 داللة

المفهوم والداللة التي تدل علیها لفظة  السلبّیة  هو قری  من الداللة المنطقّیة لهرا، وهرو أن یحکرم 
فإذا تتبع الباحرث شرعرا  لشراعر ولرم ( ۱۳۵، ۱م، ج۱۹۲۵علی شيء بعدم وجود آخر فیه )ابن جني،

یجد فیه ما یحث علی القیم اإلنسانّیة وال یندد بظلم وال فساد وال استبداد وال استعباد، وال یحتوي إاّل 
علی المفاهیم الساقطة أو أثارة اإلبتذال أوعدم االهتمام بالمجتمع أو عدم االهتمام بفرن مرن الفنرون 

، فمن المناس  أن یطلق علیه مصطلح السلبّیة، ألن موقرف ذلرک التي تخدم البشرّیة من أدب وغیره
 الشاعر هو موقف سلبي من الحیاة اإلنسانّیة.

فالشعر الجاهلي الذي یثیر ویأج  النزاعات والصراعات والعصبیات بأنواعها، ال یحمرل فري طّیاتره 
 سلبّیة.ومعانیه إال السفه والبطش والنزد، فهو شعر سلبي وال یلیق به إال مفهوم ال

، جاعال  منها نظرّیات فري  ویدل المصطلح السلبي علی الشعر الذي یتناول الخرافات واألوهام مؤمنا 
العقیدة، ضمن متاهات فکرّیة وأحادیث خرافّیة تتحکم بمصیر اإلنسان ومآله فري هرذه الحیراة، مرن 

رافرات )أسرعد، طیرة، وأوهام وتشاام، وامرور أخرری، تسرل  إرادة اإلنسران وتجعلره فري مردار الخ
 (۶۹م،۱۹۷۷

( وحینما یریرد المتتبرع الوقروف علری مصرطلح ۲)2ال یختلف اثنان بأن األلفاظ تدل علی المعاني،
اإلیجابّیة أو السلبّیة، یجدهما یجریان في طریق معاکس، فکل واحرد منهمرا یحمرل مفهروم وداللرة 

                                                                                 

 ". Negativismهكذا جاءت السلبّیة في اإلنجلیزّیة " .1

اختلف األدباء والباحثون حول قضّیة تقدیم اللفظ علی المعنی وتقدیم المعنی علی اللفظ، وهذا االختالف كان أحد االسباب  .2
 لتأسیس المذاهب والمكاتب األدلبّیة.
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شعراء العصر الجراهلي هرو معاکسه. والمقیاس الذي یمّیز بین السل  واإلیجاب في شعر شاعر من 
 موقفه في حیاته ومجتمعه القبلي الجاهلي.

فما دّل علی اهتمامه بالفرد والمجتمرع وباإلنسرانّیة وقیمهرا وفضرائلها، ومحراوال  أن یضرع الحلرول 
المناسبة لمشاکلها ویخلصها مّما تعاني آخذا  بیدها نحو الحضارة والرقي البشري، فهو إیجرابي وإال 

  شک.فهو سلبي بال 

نعلم جّیدا  أن مدلول السلبّیة واإلیجابّیة، قد یختلف من عصر إلی عصرر آخرر، فمرا کران سرلبّیا  فري 
الجاهلّیة قد یکون إیجابّیا  فیما بعد والعکس أیضرا  کرذلک، فالمصرطلحان یتغّیرر کرل منهمرا بتغّیرر 

یجابّیرة، وهرو ابتعراد هو الوجه المشترک برین السرلبیة واإل العصر والبیئة والمجتمع، ولکن المالح 
الشاعر الجاهلي عن الزخرفة والغلو والحشو في اللف  واسرتخدام جزالرة اللفر  والمعنری واتصرف 
، فعکس المجتمرع البردوي والجراهلي وصرّور  شعره بالعاطفة واالحساس الصادد والنبیل فنّیا  وأدبّیا 

   بیئته خیر تصویر.

ت في الصحاري والفلوات والمفاز الممتدة تحت الشک أن األدب العربي وأخ  الشعر منه، قد  نب
سماء صافیة ال ضباب یغشها، وال غاب یکسو أرضها، لهرذا جراءت لغرة العصرر الجراهلي واضرحة 

 الداللة.

، غیر أّن الرهبة المخیمة علی  وجاء شعرهم صریح المعاني واأللفاظ، ال یعرف الغموض والرمز غالبا 
عر فضال  عن غیره؛ فرإذا هرو یسرمع عزیرف شریاطین الجرن، الصحراء والمفاز الشاسعة خّوفت الشا

 بتصّرف(  ۳۹م،۲۰۰۷ویری الغیالن واشباح الهام واألرواح)طلیمات واألشقر،

هذا ومن ناحیة أخری نعلم جّیدا  أن أعرراب العصرر الجراهلي شریئا  مرن العلروم الفلسرفّیة والعقلّیرة 
ألمور واکتشاف عللها واسربابها، ذلرک حیراتهم والمنطقّیة لتساعدهم علی التفکیر والتعلیل لمعرفة ا

البدوّیة وتنقلهم بحثا  عن العیش، حررمهم االسرتقرار فري مکران مناسر ، والعلرم والرتعلم وکسر  
المعرفة یحتاج إلی استقرار، کي یتسّنی لإلنسران البردوي تأّمرل الحیراة ومعرفرة العلرل واالسرباب، 

ذلرک، أسرتولی العجرز علری درک البردوي لمرا یرراه  والتمییز بین الواقع والخرافة، وحینما لرم یکرن
واألسراطیر ومرا تخیلره واخترعره ذهنره  ویتخّیله. لهذا تقلقلة الخرافة في فکره وأخذ یعتقد باألوهرام

 وتفکیره.
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 سلبّیة الطیرة واألوهام والخرافة

لها الکثیرر  إذا تصّفح الدارس لسجالت الشعر الجاهلي وأراد أن یقف عند السلبّیة الفکرّیة فیه، یجد
من النصوص والمصادیق التي طغت علی حیاة أعراب الجاهلّیرة وشرعراءهم، وانعکسرت جلّیرة فري 
تلک السجالت القطورة منهرا: التطّیرر، والتشراام، وحلرول األرواح، واإلیمران بالُسرعالة، والغریالن، 

ان بشرافت دماء الملروک وخروج الهام من القبور، وعقد الرقي، وتأثیر الغربان، والعین القاتلة، واإلیم
 واألشراف علی غیرها، وانشاد الشعر علی لسان الشیاطین من الجن، وقس علی هذا الکثیر.

وحینما  جاء اإلسالم اقتلع تلک المعاني التي تخالف تعالیمه، فعانی کثیرا  وهو یحاول إرساء مهمتره 
بّیرة، ممرا أنهرا کبترت إلری حرین تلک، ولکن المعتقدات القدیمة ما لبثت أن عادت إلی العقلّیة العر

ولکنها لم تمت...ومن هنا تأتي أهمّیة استعراض تلرک المعراني ورفضرها لمرا فیهرا مرن سرلبّیة فري 
 (۶۲م ۲۰۰۲التفکیر  )الشعیبي،

 التشاؤم

ومعناه الزجر والتفاءل براش، وسرب  ومنشرأ  1والتطیر بمعنی واحد کما جاء في معاجم اللغة العربیة
کانوا یعتمدون علی الطائر  فإذا خرج أحدهم من بیته ألمر أو سرفر ورأی الطیرر  ذلک أن العرب البدو

طار یمینة تیّمن وتفاءل به، واستمر لحاجته، وإن رآه طار یسارة وشماله تشاام وتطّیر؛ وعاد من حیرث 
 خرج مهما کانت أهمّیة أمره. 

ح  و البرارح  فالسرانح مرا واّلک رّبما کان أحدم یهّی  الطیر لیطیرفیعتمدها، ویسرّمی الطرائر  السران
میامنة بأن یمرعن یسارک إلی یمینرک، والبرارح برأن یمررعن یمینرک إلری یسرارک، وکرانوا یتیّمنرون 

 (. ۵۷۵، ۱۷م، ج۲۰۱۳بالسانح، ویتشاءمون بالبارح )الباري،

مرن مکران ویظهر أّن البیئة والطبیعة والصحراء والحیاة البدوّیة، وما فیها من عدم االستقرار والترحرل 
إلی آخر، أیضا  هبوب الریاح والعواصف الصحراوّیة والرحالت والغوافل التجارّیة، وما کان لهرا مرن 

 أثر في االقتصاد، شّکلت النواة األولی للخرافة واألوهام الخیالّیة بما فیها التشاام والتطّیر.

تأتي من جهت الیمین، فیتیمن  مثال  أن الغوافل التجارّیة التي کانت تحمل الخیرات والبضائع النافعة
بها، ورّبما کانت العواصف والریح السموم تأتي من جهت الیسار، فیتشاام منها، ولهرذا نرری بعرب 
شعراء الجاهلّیة مّمن کان یکثر من الرحالت في طول البالد وعرضرها، داخلهرا وخارجهرا، فکسر  

                                                                                 

 أونقلت إلیها؟ كالم ونقاش. مادة َطَیر، التطیر: مصدر تطیروهل أصلها لغة عربیة .1
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، ۶۴م، ۲۰۰۲فکرري منره )الشرعیبي، واغتنی وعاد متخلصا  من السانح والبارح، معبرا  عن تحررره ال
 :1بتصرف( قال عوف بن عطّیة

  2وال نّتقي طاِئرا  حیُث َطاَر  َنُؤمُّ البالَد ِلُح ِّ الّلقاء

 3علی ُکِلّ حال ُنالقي َیَساَر  َسَنیحا  وال جاریا  بارَحا  

 (۴۱۵م، ۱۱۱۹)الّضبي، 

ة واالقتصرادّیة سراعد الشراعر علری فالسفر شرقا  وغربا  وفي طول البالد وعرضرها، واألمرور التجارّیر
التخل  من سلبّیة الفکروالمعتقد،وقری  من هذا المضمون قول بعب شعراء الجاهلّیة فري قضرّیة. 

 مفهوم الغی  واإلیمان به:

 ُمَضللوَن ودوَن الَغیِ  أقفاُل  الّزجُر والّطیُر والکّهاُن کّلُهم

 (۵۷۵، ۱۷م،ج۲۰۱۳)الباري،

 لسیر في مسار اإلیجابّیة، ومحاربة األوهام والتشاام قولهم:أیضا  في رفب السلبّیة وا

واِرُد بالَحصی   (۵۷۵)م.ن،    وال َزاجراُت الّطیر ما اهلّل َصاِنُع  َلَعمُرَک ما َتدِري الطَّ

الشک اّن هذه الرایة وهذه العقیدة من شعراء الجاهلّیة تص  لصرالح الشرعر اإلیجرابي، وتصرحیح 
أن التشاام والطیرة، کان منتشرا  في المجتمع البدوي وبین العرب حتی أهل الفکر السلبي، لکن یبدو 

المدن وأهل الحضر شّدة وضعفا  وبقي إلی یومنا هذا عند البعب، لیس عند العرب فقرط، برل عنرد 
.  غیرهم من الملل أیضا 

ذه فري العصرر یظهر أّن عقیدة التطّیر والتشاام وما سّمي بالسانح والبارح وفکرهما السلبي، أخذ مأخ
، فأوکل بعرب النراس کرل  الجاهلي، وترک أثره علی رزد اإلنسان واقتصاد األسرة وغّیر مصیره أحیانا 

شيء للدهر والزمان والحّ  والنصی  والسانح والبرارح، کمرا نالحظره فري فکرر معراذ برن مرذعور 

                                                                                 

شاعر جاهلي، من فرسان العرب وهم اللذین یدّربون علی ركوب الخیل وسباقها، وقیل هم الذین یحاربون راجلین وركبانًا،  .1
 (.266م، 2007انظر: )شوقي، 

 نؤم: نتجّول. یقول: ال نبالي أي النواحي جرت الطیر، ألّنا ال نطیر، فال نرجع عما نرید.. 2

لسانح: سنح ُسنوحًا وسانح ِسناحًا ومسانحة، الطیرأو الظبي: مّرمن المیاسر إلی المیامن. والبارح عكس السانح جهة، وهو ا. 3
م(. في الجهة هناک اختالف بین أهل الحجاز وأهل نجد انظر: )الّضبي، 1973بمعنی الشدة والجهد واألذی انظر: )المنجد، 

 (.415م، 1119
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 (۱۸۰، ۱م( ج۱۹۷۰)القالي، ) (، إذ قال:۴)1القیني

هُر آس  تارة  ثّم   سوانُحُه مبثُوَثِة والَبَواِرُح  جاِرُح هو الدَّ

ة  
 ُتباِکُره َأفیااه وُتَراِوُح  فبینا الفتی في ِظلِّ َنعماَء َغضَّ

، وهو ترابع لتقردیر  الشاعر یری الدهر یتالع  بحیاة اإلنسان، فهو یواسیه مّرة ویقاسه ویجرحه أحیانا 
التشاام والتطّیر في العصر الجراهلي لرم  السانح والبارح وال إرادة له في الحیاة. والمالح  أّن ظاهرة

تقف عند حّد معّین، بل انتقلت هذه الظاهرة إلی اللغة العربّیة، إذ بعب اللغویین قد تشاءم من لفر  
 الغراب  واشتق منه مفردة، الغربة واألغراب والغری ، فوقع اللبس في اللغة وتعّقد األمر، کما اعتقرد 

قرد برّین لنرا شرعراء الجاهلّیرة مفهروم التشراام والتطّیرر فري ( وهکذا ۴۳۷، ۳م، ج۱۹۶۵الجاح  )
 شعرهم.

 الغیالن والُسعالة

لم تتوقف أوهام وخرافة العصر الجاهلي عند الطیرة والتشاام والسرانح والبرارح، برل کانرت ترتحکم 
بکل شؤون وحیاة المجتمع القبلي آنداک، إذ نری الخرافة والمزاعم الخیالّیة األخری، کیرف انشربت 

ظفارها في فکر وعقیدة اإلنسان الجاهلي، حیث اسدلت ظلمتها الحالکة علری حاضرره ومسرتقبله. أ
 وشیاطین الجن بعب مصادیق تلک األوهام الخرافّیة. 2فظاهرة الغالن والُسعالة

یظهر أّن الغیالن في األصل یطلق علی کل ما اغتال اإلنسان وأهلکه من الصفات الاّل أخالقّیرة والراّل 
ة، فالغض  مثال  غول الحلم ویغتال البشر إذا لم یترّیث ولرم یّتصرف برالحلم وسرعة الصردر، إنسانیّ 

وکذلک النمیمة غول والکذب غول والطمع غول والحرص غول والحسد غول والوشرایة غرول، فکرل 
هده الصفات والرذائل غیالن وسعالة بإکانها أن تغتال البشر وتهلکه، ولکرن المعنری اللغروي تحرّول 

مجّرد إلی الحّسي فصار مفهوم الغول المعنوي یتحّرک ولره وجرود خرارجي، یسرعی ویمشري من ال
ویأکل ویشرب، نعم هکذا زعم بعب أعرراب الجاهلّیرة أّنره یعررض لهرم فري الفلروات والصرحراء 

بأنه وجد الغول تهوي في صرحراء جررداء، فتنازعرا ثرم  3والمفاز والودیان والطرد، کما زعم تأّبط ّشرا  
                                                                                 

 (.142، 1،ج1920ي، شاعر جاهلي ورئیس قبیلة بني القین، انظر:)األغاني،معاذ بن مذعور القین. 1

الغول والجمع غیالن، والُسعال والجمع ُسعالة، هم كبار الجن وشیاطینهم وسباعهم،تهلک اإلنسان وتقتله إن عرض لها. انظر: . 2
 (210، 18،ج1920)األغاني،

م( شاعر من شعراء الصعالیک في العصر الجاهلي، عّداء من 540.ق. ه  80تأّبط شّرًا: هو ثابت بن جابر بن ُسفیان )ت نحو . 3
 (.209، 18م، ج1920فتیان العرب الجاهلّیة. انظر)األغاني،
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ومازال ضربها بسیفه الصیقل حتی قتلها، وهو ال یعرفها في لیلة ظالمها حالرک حیرث قرال إن تقاتال 
 :1صّح قائله

 2بما القیت عند رحی بطاِن  أال من مبلغ فتیاَن فهم  

 3بسه   کالصحیفِة صحصحاِن  وإني قد لقیت الغوَل تهوي

 4أخو سفر  فخلي لي مکاني فقلُت لها کالنا نضو أین  

 لها کفي بمصقول  یماني ي فأهویفشّدت شّدة نحو

 ألنظر ُمصبحا  ماذا أتاني؟ فلم أنفک ُمّتِکئا  علیها

یرجع الجاح  أصل هذا الفکر السلبي إلی البیئة الجغرافیة الموحشة   بأن العررب لّمرا کرانوا ینزلروا 
قرامهم فري بالد الوحش ویتخذوا من الجبال والفلوات مکانا  لهم، أو یمروا بها علی انفراد أو یطرول م

، ۶م،ج۱۹۶۵الخالء والبعد عن األنس عملت فیهم الوحشة، واستوحش الربعب مرنهم )الجراح ،
( کما حدث لعبید بن أیوب حینما ضل الطریق وبقي جّواال  في مجهول الصحراء، واشتّد خوفره ۲۵۰
 قال:

 لصاح  قفر  خائف متقّتُر  فلّله دّر الغول أيُّ رفقیقة  

 حوالّي نیرانا  تلوح وُتزِهُر  وقدتأرّنت بلحن  بعَد َلحن  وأ

 (۲۵۱)م.ن،

واستدالل الجاح  بهذا الذي سّماه عبیدة برن أیروب، یردل علری أن الفکررة، وهرِم یختلقهرا خیرال 
الخررائف المقفررر، یجسرردها عقلرره مررن ظررالل االحجررار فرري القفررار أو ظررالل النیررران الموقرردة 

 د وجود هکذا مخلوقات، وأن لها وجرود( ال یشک أحد أّن العقل السلیم یبع۶۹م، ۲۰۰۲)الشعیبي،
، وأوهاما  خرافّیة لیس إاّل،وهو ما اّکدته األدیان السماوّیة  خارجي، وهذا الکالم ما هو إاّل خیاال  باطال 

.  أیضا 

                                                                                 

یظهر أن القصیدة منحولة وهي منسوبة إلی غیر الشاعر في أكثر من مكان، والشک أن قضیة الغول هي من الخرافة واألوهام. . 1
 (68م،2007انظر:)شوقي،

 هم: قبیلة الشاعر. بطان: اسم موضع.ف. 2

 السهب: األرض المنبسطة. صحصحان: صحراء جرداء ال شيء فیها.. 3

  النضو: الضعیف، المهزول. األین: التعب.. 4
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 هامة القبر

من المزاعم السلبّیة في الشعر الجاهلي، هو االعتقاد بما سّمي  هامة القبر  والهامة اسرم طیرر، کران 
دیة في الجاهلیة یقولون:  لیس أحد یموت فیدفن إاّل خرج من قبره هامة، فرإذا کران مقتروال  عرب البا

( وهرذا ۱۱۶، ۳یظن ذلک الطائر یصیح علی قبره: اسقوني... إلی أن یطل  بثأره .)النویري، ال ترا،ج
ب علری الزعم ما هو ااّل لتبریر أخذ الثأر وحتی یقتل القاتل، وهذا الشعر هو نوع مرن شرعر التحرری

 االنتقام وسفک الدماء، أو انذارا  للقتال کما یقول ذو األصابع:

 أضربک حتی تقول الهامة: اسقوني یا عمرو إاّل تدع شتمي ومنقصتي

 ( ۱۱۶، ۳تا،ج )النویري،ال

ومن الخرافة والسلبي في الجاهلیة ما نس  إلی بعرب الحیوانرات وإلری الجرن، فقرد نسر  شرعر 
 :للض  یخاط  ضفدعا  قائال  

 ال یشتهي أن یردا أصبح قلبي صردا

 1وصلیانا بردا إاّل عرادا عردا

 (۱۲۵، ۶، ج۱۹۶۷)الجاح  ،

یبدو أّن هذه الحکایات واألساطیر أبدعها عرب الجاهلّیة قبل األمم األخرری، فري الوقرت الرذي  ال 
أن نقرول: إن  نستطیع أن نتعرف علی أثر أیة حکایة خرافیة في أوروبا قبل القرن الثاني عشرر، نسرتطیع

( ۱۵۸م،۱۹۷۷العرب عرفوا الحکایة الخرافیة قبلهم، عرفوها مبردعین، ال نراقلین فحسر  )أسرعد، 
ولعل هذه األساطیر والخرافات صارت فیما بعد أساس أدب األطفال الخیالي لتنمیة فکرهم وخیالهم 

 (.۷۱م، ۲۰۰۲لألبداع )الشعیبي،

 خرافة شرف دماء الملوک 

في أکثر من مکان، وفي أکثر من شعر عن شرف دمراء األشرراف والملروک،  تحدث الشاعر الجاهلي
وأنها تشفي من عضة الکل  وتشفي من الجنون، والتي تجري في عرروقهم أنهرا تختلرف عرن دمراء 

( وهذا ما نرراه ۷۱م، ۲۰۰۲غیرهم، وکما زعم شعراء الجاهلّیة، أنهم خلقوا من مادة أخری )الشعیبي،
 في شعر عاصم بن القریة:

                                                                                 

 صردا: انتهی عنه، صرد عن الشيء انتهی عنه. العراد: نوع من الحشیش.. 1
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ة     1دَم ابن کّهال والّنطاُس واقُف  وداویُته مّما به من ِجنَّ

 ولیَس لشيء  کاده اهلّل صارُف  وقّلدته دهرا  تمیمَة جّده

 (۷، ۲م،ج۱۹۶۵ح ، ا)الج

 ، قطعا  هذا التقدیس ما إاّل خرافة وأوهام صاغها خیال السّذج من الناس، فهي باطلة مجمال  وتفصریال 
الملوک واألشراف وأصحاب الفرص االنتهازّیة، یدف إلی اقناع المجتمع  ولعّل هذه العقیدة من صنع

( ۷۷م، ۲۰۰۲وعامة الجماهیر من حق إلهي مزعوم لهم، وذلرک للحکرم کیرف شرااوا )الشرعیبي،
 ( ۸، ۲وکشف بطالن هذا الزعم الواهي الجاح  في حیوانه)ج

وشّد غصنین  2صابت قتلت وعقد الرتمأیضا  من خرافة فکر اإلنسان الجاهلي إیمانهم بالعین أنها إذا أ
من الشجرة، ونار االستمطار وهم یلجأون إلیها إذا احتبس المطر، ثم یصعدون بها في الجبال الروعرة 

 ویشعلون فیها النار زاعمین ذلک وکما یخّیل لهم واعتقد البعب به اّنه

اّن النجروم ( وزعرم بعرب الجراهلیین، ۷۷-۷۳م، صر ۲۰۰۲سب  نزول المطر،انطر: )الشعیبي،
تتکلم والجن تقول الشعر، وأّن ارواح الموتی تخرج وتلتقي بالبعب من الناس، کما جاء في جمهررة 
اشعار العرب في حکایة، بأن بعب الشعر الذي قاله امرا القیس لیس له، بل لجن اسمه  الفر  ابرن 

 الح   وانشد قول امرا القیس:

 ی بین الّدخول فحومِل بسقِط الّلَو  قفا نبِک من ِذکری حبی   ومنزِل 

 (۷۰، ۱م، ج۱۹۹۹)القرشي، 

نقل المفضل وغیره أّن الحارث بن شداد کان ملکا  في الجاهلیة الجهالء...أنه لما طرال ملکره وضرع 
یده في قتل راساء قومه، فأخاف رجال  منهم فهرب، حتی خرج إلی بلرد ال أنریس بهرا وجهرَة اللیرل، 

 عد عند رأسه وأنشأ یقول:فاستضاف إلی کهف، فإذا بآت  أتاه فق

 أّیام والدهر فیه معتبُر  الدهر یأتیک بالعجائ  وال

 3فرقه في صروفه القدُر  بینا تری الشّمَل فیه مجتمعا  

                                                                                 

 في العصر الجاهلي.المجنة والجّنة: الجنون. ابن كّهال: أحد أشراف العرب . 1

 الرتم: نبت. الرتیمة: خیط یشد في األصابع.. 2

 الشمل: الجمع. الصروف: الحوادث.. 3
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 مّما سیلتقي به وال الخدُر  ال ینفع المرَء فیه ِحلیته

 1عندي لمن یستنبها الخبُر  إّني زعیِم بقصة عج 

 2لوکهم خطُر لیس له في م یکون في اإلنس مرة رجال  

 ّن ویخفي لهم ویحتقُر  یقهرأصحابه علی حدث الس

 3ولیس یدري بشأنه بشُر  حتی إذا أمکنتُه َصوَلته

 (۸۱، ۱م،ج۱۹۹۹)القرشي،

 تجّلي العقالنّیة والحكمة

ال شک أّن الصحراء الشاسعة والجبال الشامخة واودیتها الروعرة، کران لهرا الحرّ  األوفرر فري تنمیرة 
ّن کل مرا فري الصرحراء وامتردادها، والسرماء وصرفائها، والجبرال وشرموخها، اإلنسان الجاهلي، أل

والحیاة البدوّیة وقساوتها، یدعو اإلنسان للفکر والتأمل، وللعقل والتدّبر، فري اآلفراد واألنفرس، فري 
الخلق والخالق، في الموت والحیاة، في الطبیعة وما فیها، وَمن فیها، وما علیهرا، ومرن خرالل مررور 

 وتصّرمه، حلوه ومّره، نض  العقل الجاهِلي بعب الّشيء، واینعت جذور العقالنّیة في دماغه. الزمان

الفکر اإلیجابي والعقلّیة اإلبتدائّیة عند عرب الجاهلّیة، کاد ینحصرر فري بعرب الحکرم والخطررات 
القاسریة،  والنزوات النفسّیة، والتجارب التي اکتسبها، وتأمله بالحیاة اإلنسرانیة، ورحرالت الصرحراء

وهو یرعی أبله التي الیمتلک غیرها، فالحکمة لدی الجاهلي هي جزء مرن الفلسرفة التأملّیرة لتلرک 
، بل تسعی الدراک المجتمع  4الحیاة، حکمته ال تسعی إلدراک الوجود وتعلیله وتحلیله فلسفّیا  علمّیا 

                                                                                 

 في بعض النسخ: لمن یستزیدها.. 1

 خطر: شأن مرتفع.. 2

 صولته: قدرته وفي بعض النسخ فرصته.. 3

قال للرجل إذا كان حكیمًا: قد أحكمته ( ی143،ص12معنی الحكمة: جاء في اللغة أحكم األمر أتقنه)ابن منظور،ال تا،ج. 4
التجارب. والحكیم هو المتقن لألمور. وجاء في المعجم الفلسفي: الحكمة یعني العلم والفهم، والكالم الموافق للحق، 
وصواب األمر وسداده. وقیل الحكمة معرفة الحقائق علی ما هي علیه بقدر االستطاعة. ویظهر أّن للحكمة معنیان: أحدهما 

ًا، واآلخر عملّیًا، أما البعد النظري فیعني المعرفة العمیقة واإلدراک الدقیق، وغایتها بلوغ الحق المجرد. وأما البعد العملي نظری
للحكمة، فالمقصود منه تطبیق القیم التي وصل العقل إلی معرفتها، لیتمكن اإلنسان من الوصول إلی السعادة والطمأنینة، 

یم ألنها خیر، والخیر أولی أن یتبع، فكل من البعدین یتلخص بالعلم والعمل. فإذا كان اإلنسان عالمًا وغایتها تطبیق المبایء والق
غیر عامل بما یوجبه علمه، أو كان عاماًل غیر عالم بمبادیء علمه لم یكن حكیمًا. ویمكن أن تعرف الحكمة في الشعر بأنها 

معنی. بعبارة أوجز تضمین األبیات الشعریة القلیلة معاني جلیلة. تلخیص الفكر العمیق باللفظ الدقیق في داللته علی ال
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ة والعریش المناسر  فري القبلي والسعي نحو الواقع األفضل، الذي یحقق لإلنسان الجاهلي السالم
 تصرفاته الیومّیة.

ومن هذا المنطلق تتّبع البحث مصادر الشعر القدیم لیقف علی بعب شعر العقالنیة والحکمرة فیره، 
وما اختل  في فکر الجاهلي البدوي مرن التأّملیرة الفلسرفیة، والخطررات والنرزوات النفسرّیة، التري 

، من شراعر إلری آخرر، مرن بیئرة إلری أخرره، تفّجرت في شعره وعلی اختالف مشاربها، شّدة وض عفا 
فحکمة زهیر بن أبي سلمی تختلف عن حکمة وفلسفة طرفة برن العبرد التأملیرة، وهرو یختلرف عرن 
. ومنشرأ هرذا االخرتالف هرو الزمران والمکران ولبیئرة  األفوه األودي، واألخیر یختلف عن غیره قطعا 

 والمجتمع لکل شاعر.

سفة عند کل شراعر، وعمقهرا ورصرانتها وأثرهرا هري التجرارب التري الشک اّن مصدر الِحَکم والفل
 عصفت به، وبمقدار بصیرته النافذة، وتأّمله الماضي والحاضر والمستقبل، وحّدة ذکائه وفطنته.

الحکمة في الشعر الجاهلي، والعقالنیة الشعرّیة فیه،ساعد علی حف  الشعر القدیم، ولعله یعرد مرن 
لم نذه  جزافا  إذا قلنا، حف  الشعر وانتقل من صدر إلی آخرر، لمرا فیره العوامل األساسیة لذلک. و

من حکم وعبر ومواع  وفلسفة تسهل حیاة الجاهلي آنذاک، وذلک لعدم وجرود نظرام اجتمراعي أو 
سیاسي یستمد منه، ویستند إلیه، غیر ما عرف أو حف  من حکم وشرعر وتراث،یسرتلهم منره الخبررة 

 والنبل اإلنسانّیة.والنصح والقیم األخالقیة 

 جدلّیة الحیاة والموت

یظهر أّن أبرز المناحي التي دارت حولها موضوعات الحکم والفلسفة التأملیة، في العصرر الجراهلي 
هي جدلّیة الحیاة والموت، وهذه الجدلیة شغلت فکر إنسان الجاهلیة وخاصة الشعراءه، ولریس عنرد 

 لت هي الشغل الشاغل لفکر شعوب العالمالعرب لوحدهم، بل هذه الجدلّیة کانت وما زا

والملل واألدیان والمذاه  بأنواعها ومختلف مشاربها الفکرّیة والعقلّیة، من شاعر وفیلسوف وحکیم 
 وأدی .

السؤال الذي یطرح نفسه، هو کیف تصّور شعراء الجاهلّیة الحیراة والمروت فري شرعرهم؟ ومرا هري 
 شعرهم؟ النتائ  اإلیجابّیة أوالسبّیة التي عکسها

                                                                                                                              
 ( بتصّرف كثیر.221-219، صص8م،ج2012انظر)أمین،
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کثرر مّمرا شرغلت الحیراة فکرره، وذلرک ألن  یبدو أّن قضّیة الموت شغلت ذهرن الشراعر الجراهلي أ
اخطبو  الوت عنده قّوة مجهولة البدایة والمصردر، ومجهولرة النهایرة والغایة،فانفصرال الرروح عرن 

، ویکتنف فکره الغموض والحیرة والعجرز عرن درک الواقرع  کمرا الجسد، الیعرف الجاهل عنه شيء 
 (۳۵، ۲م،ج۲۰۰۷نری هذه الجدلیة عند عبید بن األبرص )القرشي،

 1وغائُ  الموِت ال َیُؤوُب  وکلُّ ذي َغیَبة  یُؤوُب 

 2طوُل الحیاِة له تعِذیُ   والمرُء ما عاش في تکذی 

فحیاة اإلنسان في ذهن عبید مالزمة للرحیل والسفر، فهو من رحلة إلی أخرة، ولکن الرحلة األخیررة، 
، ولکنه یخفق في النتیجة، فأهم شيء اکتشفه هو حقیقرة أخذ ا لشاعر یطیل التأمل فیها، یجادلها عقال 

الموت والفناء. والحیاة کلها کاذبة، وعلی العاقل أن یکون علی استعداد للرحلرة األخیررة التري البرد 
 منها إلی عالم مجهول کما یقول عبید.

، ح :أیضا  هذا ما صّرح به ُقس بن ساعدة أیضا   ین أمعَن النظر في غوافل سفر الموت قائال 

 ن من القرون لنا بصائر في الّذاهبین األّولی

 للموت لیس لها مصادر لّما رأت مواردا  

 تمضي األکابر واألصاغر ورأیت قومي نحوها

 يَّ وال من الباقین غابر ال یرجع الماضي إل

 لة حیث صار القوم صائر أیقنت أّني ال محا

 (۲۹۵-۲۹۱ه ،ص ۱۳۹۴)الربیعي،

فاإلنسان هو الذي یقرر وقت رحالته إاّل الرحلة األخیررة، فإنره ال یعلرم بزمانهرا وال مکانهرا، وتبقری 
جدلیة الموت والحیاة دون نتیجة وبعد کل هذه التأمالت الفلسفیة والنزعرات والخطررات النفسرّیة، 

ت کمرا قرال طرفرة برن العبرد: وهو یری عنقه قد طود بحبل شّد طرفه بعنقه والطرف اآلخر بید المرو
  (۳۲۵، ۱م،ج۱۹۹۹)القرشي، 

، ما أبعد الیوَم من غدِ  أری الموت أعداد النفوس وال أری  1بعیدا  غدا 
                                                                                 

 ال یؤوب: ال یرجع.. 1

 یقول: الحیاة كذب، وطولها عذاب علی َمن أعطیها، لما یقاسي من صروف الدهر.. 2
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َول المرَخی وِثنیاُه في الیدِ  لعمرک إّن الموَت ما أخطأ الفتی   2لکا لطِّ

نظامرا  وال خطرة وأّما زهیر بن أبي سلمی فجدلّیة تختلرف عنرده عرن غیرره، حیرث ال یرری للمروت 
واضحة، فهو فاقد البصر یسیر ویتخّبط کالناقة العمیاء المتوحشة، یهلک من أصابه ویعّمر مرن فلرت 

 ونجا من براثینه وتخّل  منه. إذ یقول:

ر، فُیهَرِم  رأیت المنایا َخبَط عشواء َمن ُتِص   ُتِمتُه، ومن ُتخطیء ُیعمَّ

 ني، عن علِم ما في َغد  َعِميولکنّ  وأعلُم ِعلَم الیوِم، واألمِس، َقبَلهُ 

 (۲۵م، ۲۰۰۲)الشنتمري،

یبدو اّن رایة زهیر هذه، تتناقب مع رایته التي تردل علری إیمانره براهلل تعرالی، والمعراد والحسراب 
 والبعث، قال:

 لیخفی، ومهما ُیکتِم اهلّل َیعلِم  وال تکتمّن اهلّل ما في نفوسکم

 أو یعّجل فُینَقِم لیوم الحساب  یؤّخر، فیوضع في کتاب فیّدخر

،وُجرُهِم  فأقسمُت بالیِت، الذي طاف حوَلهُ   رجاِل بنوُه،من ُقریش 

 (۱۸)م.ن، 

ولعّل زهیر شأنه شأن بقّیة شعراء العصر الجاهلي، أّنهرم استسرلموا لجدلّیرة المروت وقوتره القراهرة، 
لفکرر ولکنهم لم یدرکوا مصدرها. وهذا الرذي جعرل الربعب مرنهم مذبرذب العقیردة، ومتنراقب ا

: )طلیمات واألشقر،  (۲۵۵م، ۲۰۰۷والرایة، کما یدل علیه شعر زهیر أیضا 

هر فانیا بدا لي أنَّ الناس تفنی نفوسهم  وأمواُلهم، وال أری الدَّ

 (۱)3وأّني إذا أصبحُت أصبحُت غادیا أراني إذا ما بتُّ بتُّ علی هوی  

 أي بّت علی فکر، فإذا ما أصبحت جاء أمر غیر ما بّت علیه.

هل نهایة اإلنسان الخلود أو الفناء؟ هي الفکرة والعقیدة التي تحدد إیمران البشرر وعدمره، وتحردد و

                                                                                                                              
 من غد. أعداد النفوس: ورود النفوس. بیدًا غدًا: ما أقرب الیوم . 1
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.  رایته وسلوکه في الحیاة أیضا 

، ال َأبا َلَک، َیسأِم  سئمُت تکالیَف الحیاِة، وَمن َیِعش  ثمانیَن حوال 

 (۲۵م، ۲۰۰۲)الشنتمري،

أنها ع ء ثقیل ال یطاد احتمالره، وهرو وإن لرم یرتمّن  فزهیر ملَّ الحیاة بعد ثمانین سنة، وخّیل إلیه 
م، ۲۰۰۷الموت لم یکن یقبل علی الدنیا إقبال الراغ ، الحری  علی امتدادها )طلیمات و األشقر،

، وعاریرة ۲۵۶ ( وأما األفوه األودي فهو یری الحیاة کلها بنعیمها، وحلوها ومّرها، ما هي إاّل ظال  زائال 
:( قائ۲۵۷مستردة  )م.ن،   ال 

 وحیاُة المرِء ثوِب مستعاُر  إّنما نعمُة قوم  متعةِ 

 (۳۴، ۲م،ج۱۹۹۹وقری  من هذا الفکر رایة عبید بن األبرص: )القرشي،

 1وکّل ذي أمل مکذوُب  فکلُّ ذي نعمة مخلوسها

إّن مواقف شعراء الجاهلیة تجاه جدلّیة الحیاة والموت متباینة، وتباینها في قضّیة الحیاة أکثر، اسرباب 
هذا االختالف متعددة منها: عمر الشاعر ومنها الطبیعة التي نشأ فیها الشاعر، ومنهرا أسررته وقبیلتره، 

 ومنها رحالته من البدو إلی الحضر أو العکس، ومنها فقره وغناءه وهکذا.

 (۲ ) 

، فزهیر مّل الحیاة ولکّن  ، قربا  وبعدا  طرفرة برن فهذا التباین یختلف من شاعر إلی آخر، بساطتا  وعمقا 
العبد نظر إلی الدنیا نظرة لّذة، فالدنیا عنده لیس إال لّذة الحیاة، فعلیه االستمتاع بها مهما أمکن، کمرا 

 (۳۲۲، ۱م،ج۱۹۹۹هو حال األعشی وامرا القیس، یقول َطَرفة: )القرشي،

دي فلوال ثالُث ُهنَّ من ِعشِة الفتی َک لم أحِفل متی قام ُعوَّ  2وَجدَّ

عر ما هي إال لهو ولع ، وعمره لیس طویال  وعلیه أن یبرّذر ویسررف قبرل المروت، فالحیاة عند الشا
 ألنه الفناء المحتم کما یراه هذا الشاعر الجاهلي.

                                                                                 

 مخلوسها: مسلوبها، وفي بعض النسخ: خلوس ولیس مخلوسها.. 1
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 حكمة المال

وقف الشاعر الجاهلي عند قردرة الثرروة والمرال، ومرا لره مرن سرلطان ومکانرة فري الحیراة الفردیرة 
، فیقطرع أواصرر األقربراء، یصرّیر والمجتمع الجاهلي، فالفقر یجعل القوّي ضرعیف ، الضرعیف قوّیرا  ا 

 (۸۰، ۲م، ج۲۰۰۷الفقیرعالة وعبئا  یشمئز منه، کما یراه عروة بن الورد إذ قال:)نورالدین،

کثرا إذا المرُء لم یطل  معاشا  لنفسه  شکا الفقَر أو الَم الّصدیَق فأ

 1صالُت ذوي القربی له أن تنّکرا وصارعلی األدنین کاّل  وأوشکت

فسلطان المال قاهر یقل  موازین الحیاة، ویصنع للبشر المفاهیم والقیم، ویحرّدد أنمرا  السرلوک. 
 ولّما کان الّناس أبناء مصالحهم فإّنهم یحددون علی هدي هذه المصالح سیرتهم في الحیاة.

ضرافیة فمتی رآوا الّنعم مزدحمة علی إنسان ازدحموا علی بابه، ومَضوا یسبغون علیه أثرواب الشررف 
ویصفونه بالنبل والفضل، فإذا انقضت نعمه انفضوا من حوله، ثم لم یشفع لره عنردهم شررفه القردیم 

 (۹۱م، ۱۹۸۰( وهذا ما قاله أوس بن حجر: )۲۵۹م، ۲۰۰۷)طلیمات واألشقر، 

 خفاف العهود یکثرون التنّقال فإّني رأیت الّناَس إاّل أقّلهم

 2ن عبدا  سید األمر جحفالوإن کا بني أمِّ ذي الماِل الکثیر یرونه

 3وإن کان محضا  في العمومة مخوال وهم لمقّل الماِل أوالُد عّلة  

واّما طرفة بن العبد، فقد تذّمر وشرکی مرن طمرع اإلنسران وظلمره، واکلره أمروال األطفرال الصرغار 
، یقول طرفة:  والیتامی، فهو ال یرحم حتی اقربائه وارحامه أحیانا 

ِد  مضاَضة   وُظلُم ذوي الُقربی أشدُّ   علی المرِء ِمن َوقِع الُحساِم الُمهنَّ

 (۳۲۷م، ۱۹۹۹)القرشي،

والمال في حکمة زهیر وسیلة للحمایة والّذب، یدافع به اإلنسان عن نفسه وعن شرفه من الشتم، وهو 
أیضا  رابطة تجمع أبناء األسرة والقبیلة والمجتمع، فمن کان لره مرال، وبخرل بره علری نفسره وقومره، 

قرال زهیرر:  د علی غیره ورآه الناس أهرال  للرذّم، واّلرذي یبرذل المرال یسرُلم مرن شررار البشرر.اعُتم
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 (۲۶م، ۲۰۰۲)الشنتمري،

 علی قومِه، ُیسَتغَن عنُه، وُیمِم  وَمن َیُک ذا َفضل  فیبَخل، بفضِلهِ 

تَم ُیشَتِم  وَمن َیجعِل المعُروَف من ُدون ِعرِضهِ  ِق الشَّ  یِفرُه، ومن ال یتَّ

 لسیاسة عند الجاهليحكمة ا

ال شک اّن العصر الجاهلي، کان عصر بداوة ورحالت فري الصرحراء الشاسرعة والفلروات، فالحیراة 
البدوّیة ال تعرف االستقرار، وال تعرف نظام المدن والحضارة، کمرا تخیلره أفالطرون فري جمهوریتره 

ی جانر  الغضر ...والعدل المزعومة،   إذ عّرف الفضیلة بأّنها سیطرة الجان  العقلي من النفس عل
تحقیق فضیلة العقل، والعقل في المجتمع هو الحّکرام والفالسرفة،  کمرا یرری أفالطرون )طلیمرات 

 (۲۶۲م، ۲۰۰۷واألشقر،

إّن نطام المجتمع الجاهلي هو نظام القبیلة، وهذا النظام االجتماعي یعتمد علی أصرحاب التجرارب 
من هنا نا  الشاعر السیاسة وإدارة شؤون الُحکم بأهرل وعقالء القوم والشعراء والوجهاء من الناس، و

 الرشد والعقل واتباع العقالنّیة من الّناس، هذا ما صّرح به األفوه األودي شاعر الجاهلیة إذ قال: 

 1وال سراَة إذا ُجّهالهم ساُدوا ال یصلح الّناُس فوضی ال ُسراَة لهم

 األشرار تنقادُ فإن تولوا فب تلقی األمور بأهل الّرشِد ما َصلحت

 نما علی ذاک أمُر القوِم فازدادوا إذا توّلی سراُة القوم أمرهم

 (۶۶م، ۱۹۹۸)األودي،

فالشاعر جعل مسؤولیة الّناس علی عاتق العقالء وکبار القوم، أیضا  یری التخّلي عن هرذه المسرؤولیة 
األرض وبمرن فیهرا وبمرا  یمّهد الطریق لتوّلي الجهالء والمتزمتین أمور المجتمع، وحینئذ یعبثوا في

 علیها.

أّما زهیر فهو دعا إلی المصانعة والترّیث، وحکمة السیاسرة عنرده هري المرداراة والمماشراة والصربر 
 وسعة الصدر مهما أمکن، واالبتعاد عن الحروب والعداوة والبغب والضغناء إذ یقول:

، ویوطأ بمنسِم  وَمن ال یصانع في أمور  کثیرة    یضّرس بأنیاب 
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 (۲۶م، ۲۰۰۲نتمري،)الش

فتجّلت حکمة السیاسة عنده في الدعوة إلی السلم ونبذ سفک الدماء، حیث کان أعرراب الجاهلیرة، 
یعتقد اّن الحرب هي السبیل الوحید لبقی الحیاة، بل وغیرهم فإّن الحروب التي کانرت فري أوروبرا، 

کثرر مرن أّي کالیونان وفرانسة وإیطالیا وإنجلترا وإسبانیا وغزوات البرابرة الهو ن، والجرمان والوندال، أ
(. ففي العصور التري ال یسرمع فیهرا إاّل قعقعرة السرالح، وفکررة ۱۱۹م، ۲۰۰۲مکان آخر)الشعیبي،

الحرب هي الفکرة السائدة علی العقل البشري، یری زهیر الحل المناس  في السرلم ونبرذ الحررب 
ة إنسرانیة، وظراهرة سرلبّیة یمکرن تفادیهرا وقتل اإلنسان واإلنسانیة، فالحروب وویالتها ودمارها کارث

 (۱۹۴، ۱م،ج۱۹۹۹وعدم خوضها، یقول: )القرشي،

ِم  وما الحرُب إاّل ما علمتم وُذقُتم  1وما هَو عنها بالحدیِث الُمَرجَّ

یُتموها فُتضَرِم  متی تبعثوها َتبَعتُثوها َذِمیَمة    2وَتضَر إذا َضرَّ

ا  برالحکم، والنصرائح، والمرواع ، والفلسرفة التأملیرة، إذا تتّبع الباحث الشعر الجاهلي، وجده زاخر
والفکر العمیق واإلیجابي، اّلذي یصلح لیکون في خدمة البشرّیة، والحضارة اإلنسانّیة المعاصررة، إن 

 صّح التعبیر.

 النتائج
ي استعرض البحث الشعر الجاهلي، لیقف عند اإلیجاّبة والسلبّیة الفکرّیة، وتبیین أهمّیة الفکر السرلب

أواإلیجابي، وما قدمه الشعر والشاعر في العصر الجاهلي لتنمیرة الحضرارة البشررّیة، هادفرا  تقریر  
 اإلنسان من اإلیجابّیة وإبعاده من السلبّیة، ویمکن إجمال ذلک في اآلتي:

إّن األوهام والخرافة التي طغت علی العقیردة الجاهلّیرة، هري صرنع وحشرة اإلنسران فري الخرالء  -
 أیضا  وجود البیئة والطبیعة المشجعة لذلک.والصحراء، 

یظهر أّن بعب األوهام والخرافة أو أکثرها، هي من إبداع فکر وخیال أعرراب الجاهلّیرة، ولعّلره قرد  -
 سبقوا غیرهم فیها من األمم األخری.

 بعب األساطیر واألوهام والخرافة والخیال عند بدو الجاهلّیة، قد مّهد وفرتح الطریرق لظهرور أدب -
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 األطفال فیما بعد.

رحالت الشعراء واسفارهم الداخلّیة، واتصالهم بثقافات الملرل المجراورة لهرم، سراهم فري نقرل  -
 العقلّیة الجاهلّیة من مرحلة األوهام و السلبّیة إلی المرحلة اإلیجابّیة، ثم الجدلّیة والتأّمل الفلسفي.

، بل تحّولت وتطّورت مرن حرال إلری السلبّیة واألوهام والخرافة، لم تضمحل في فکراإلنسا - ن تماما 
.  أخری أحیانا 

، وکأّنها وحري منرزل، ذلرک لعردم  - یبدو إهتمام الجاهلي باإلیجابّیة أو السلبّیة الفکرّیة اهتماما  بالغا 
 وجود نظام حکم وقانون مکتوب، یساعده علی إدارة مجتمعه وحیاته.

کثر الشعر کان یحف  لوجود الحکم و - المواع  والتجارب والفکر فیه، ألّنه یعین اإلنسران یظهر اّن أ
 ویساعده علی حیاته البدوّیة والعیش بشکل أفضل.

الفلسفة في الشعر الجاهلي، هي فلسفلة تأملّیة وخطرات ونزوات نفسّیة، أحا  بهرا فکرر الشراعر  -
 الجاهلي من خالل تجربته اّلتي عاشها وبیئته البدوّیة.

 لحکم والفکر اإلیجابي العمیق، بخالف ما عرف عنه.الشعر الجاهلي زاخر با -

کان لشعراء الحکم والفلسفة أمثال: زهیر بن أبي سلمی، ولبید وطرفرة برن العبرد، واألفروه األودي،  -
وأکثم بن صیفي، وُقس بن ساعدة .....األثر األکبر في تنمیرة فکرر اإلنسران آنرذاک، وحرل مشراکله 

 ّیة.واألخذ بیده نحو اإلیجابّیة الفکر

أعرم -الشعر المغمور وشعر المقطوعات اّلذي قد وصل إلینا یحتوي علی فکر اإلنسران الجراهلي  -
 أکثر من غیره. -من إیجابیته وسلبیته

 التکثیف واإلیحاء واالستدالل وهو یختلف من شاعر آلخر. -

 إیجاد صور جدیدة تمّثل التغیر المتسارع اّلذي حصل في المجتمع البدوي المتنقل. -

 استخدم الشاعر أسلوب العتاب والّلوم والتقریع أحیانا  والمبالغة فیه. -

 استخدام المفردات الغامضة والمغمورة کما هو في حکم األفوه األودي.  -

 المصادر والمراجع

ابررن جّنرري، أبررو الفررتح عثمرران )ال تررا(. الخصررائ ،تحقیق محمررد علرري النجررار، دار الکترر   -
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  المصرّیة،نسخة مصّورة.

  . لسان العرب، بیروت: دار صادر.(ابن منظور، )ال تا -

م(. الدیوان، تحقیق نجم،محمرد یوسرف، بیرروت: دار بیرروت للطباعرة ۱۹۸۰ابن حجر، أوس، ) -
 والنشر. 

 م(. فن الکتابة فن الحیاة، دمشق: دار السؤال. ۱۹۷۷أسعد،علي ) -

 المصرّیة للکتاب ودار الکت .  م(. األغاني، القاهرة: الهیئة۱۹۲۰األصفهاني، أبو الفرج ) -

  . األغاني، تصحیح الشنقیطي، مصر: مطبعة التقّدم.(ال تا)األصفهاني، أبو الفرج  -

  م(. الدیوان، تحقیق التونجیف محمد، بیروت: دار صادر للطباعة والنشر.۱۹۹۸األودي، األفوه،) -

ر:مؤسسرة هنرداوي، نسرخة م(. فیب الخاطر، مجموعة مقاالت أدبّیرة، مص۲۰۱۲أمین، أحمد، ) -
 مصّورة. 

م(. شرح صرحیح البخراري، العسرقالني،تحقیق عرادل مرشرد، دمشرق: دار ۲۰۱۳الباري، فتح ) -
 الرسالة العالمّیة. 

  م(. الحیوان، مصر: مطبعة الحلبي، نسخة مصورة.۱۹۶۷الجاح ، عمرو بن بحر) -
ة والفّنیة، بیروت: دار بیرروت، م(. معجم إنجلیزي عربي للمفردات العلمیّ ۱۹۶۷السعران، حسن ) -

  دار دارصادر.

م(. اإلیجابّیة والسلبّیة في الشعر العربي بین الجاهلّیرة واإلسرالم، دمشرق: ۲۰۰۲الشعیبي، علي ) -
 اتحاد الکتاب العرب. 

م(. شعر زهیر بن أبي سلمی، تحقیرق، فخرر الردین قبراوة، دمشرق: دار ۲۰۰۲الشنتمري، األعلم ) -
 الفکر. 

 ، القاهرة: دار المعارف. ۲۷م(. العصر الجاهلي،  ۲۰۰۷شوقي )ضیف،  -

 ،تح شاکر،أحمد، القاهرة: دار المعارف. ۶م(. المفّضلّیات،  ۱۱۱۹الضّبي، المفّضل ) -

 م(. األدب الجاهلي، دمشق: دار الفکر. ۲۰۰۷طلیمات، غازي واألشقر، عرفان ) -

، ۲۳لعلوم اإلنسانّیة، العردد األول، المجلرد م( مجلة جامعة دمشق لآلداب وا۲۰۰۷عّبود، عبده ) -



 الاسالم یضهجاد ف   يف الشعر اجلاهيل یّةالفکر  یّةوالسلب  جیابیّةالإ 

193 

۱۷-۶۰.  

 م(. األمالي، مصر: الهیئة العامة للکتاب. ۱۹۷۰القالي ) -

 م(. جمهرة أشعار العرب، بیروت: دار ومکتبة الهالل. ۱۹۹۹القرشي، أبو زید ) -

 م(. بیروت: دار الشرود. ۱۹۷۳المنجد في اللغة واألعالم ) -

 (. قس بن ساعدة حیاته وخطبه وشعره، النجف األشرف: مطبعة النعمان. ه۱۳۹۴الربیعي، أحمد ) -

 م(. موسوعة الشعراء الصعالیک، بیروت: رشاد برس. ۲۰۰۷نور الدین، حسن جعفر ) -

النویري، شهاب الدین عبد الوهاب،)ال تا(. نهایرة األرب فري فنرون األدب، تحقیرق نرور الردین،  -
  حسن، بیروت: دار الکتاب العلمّیة.
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Posicivst and negativism in ignorant poetry 
Jahad feizoleslam, ph.D 
Abstract 
Ignorant poetry is one of the rich heritage sources in the field of thought and 

literature, and I do not pretend that I have been injured in this research, and 

no one preceded me to it, all that the study has tried to stand a pause of 

reflection on it, and in particular to the "posicivst and negativism thinking" 

that he has been proud of This poetic heritage, and the poets of that era have 

put forward the rule, experience, thinking, and philosophy of meditation, 

targeting the approach of man from the answer, and keeping him away from 

the plunder, such illusions and superstition imposed on him by the journeys 

of the Mufaza, the beast of the desert and his harsh Bedouin life, and this 

helped We believe that these aspects are important in the study of literature, 

so the research tried to draw attention to them. 

Keywords: 
Ignorant poetry, posicivst, negativism, thinking, governance 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

ّیة في مدحّیته في علي بن بدیع الزمان ُفُروزانَفر والصورة الشعر
 موسی الرضا

یمي  1َمدیَحة َکر
 ماجستیرة في اللغة العربّیة وآدابها من جامعة شیراز
 2سّید ُحسین َمرعشي

 ز / کّلّیة اآلداب والعلوم اإلنسانّیةأستاذ مساعد في قسم اللغة العربّیة وآدابها بجامعة شیرا

 الملّخص
ا لإلنسرانّیة  الکّم بالنسبة إلی سائر الصور البیانّیة األخری، وفي أغل  هذه االستعارات نری تجسیم 

بالنسبة إلری المعتقردات األسرطورّیة. واعتمراد والشع  کما یعلن الشاعر بعمله هذا مدی التزامه 
الظواهر المّیتة والغیر حّیة والمضامین اإلنسانّیة واضح في هرذه الصرور االسرتعارّیة. ُیضراف إلری 
ذلك أّن أغلبها بدیعة وحدیثة. وتقع التشبیه والکنایرة والمجراز فري المرتبرة الثانیرة، وأهرّم میرزات 

ظهورها بصورة اسرمّیة، وصرفّیة وفعلّیرة، وبعیردة عرن التقلیرد  ونالکنایات الواردة في القصیدة: کَ 
وظهورها علی هیئة تلویح. ومن الخصوصّیات المهّمة للتشبیهات الواردة في هذه القصیدة یمکرن 
اإلشارة إلی اعتماد عناصر الطبیعة في موضع المشرّبه بره. ومرن الخصرائ  المهّمرة للمجرازات 

الزمان ُفُروزانَفر مرن أبررز األدبراء اإلیررانّیین فري أواخرر العهرد عالموجودة في قصیدة ُفُروزانَفر بدی
القاجاري وأوائل العهد الَبهَلوي. شخصرّیته المتعرّددة األبعراد إلری جانر  ُطموحاتره فري عرالم 
ا. نتطّرد في بحثنا هذا إلی تعریف موَجز عن حیراة الشراعر، ومرن  ا فرید  السیاسة جعلت منه إنسان 

ئده العربّیة وفق ممدوحیه ومرثّییه. ونطمح في البحث إلی تسلیط الضوء علری ثّم نتعّرف علی قصا
مستویات استخدام ُفُروزانَفر لکّل من أنواع الصور البیانّیة في مدحّیته في اإلمرام علري برن موسری 

الوصرفي بالتحدید ومیزاتهرا. وللوصرول إلری هرذه الغایرة نعتمرد فري بحثنرا المرنهَ   الرضا
ا . اعتمد التحلیلي ا فري بعضرها ومترأّثر  ا من الصور البیانّیة في قصیدته المذکورة ُمبردع  الشاعر أنواع 

في بعضها اآلخر بالصور البیانّیة لدی الشعراء العرب الُقدامی. تحتّل االستعارة الصدارة من حیرث 
 یمکن اإلشارة إلی کونها بدیعة. في مدح اإلمام الرضا
ر، الشعر العربي، المردح، علري برن موسری، الصرورة إیران، ُفُروزانَف : المفردات الرئیسة

 الشعرّیة.

                                                                                 
1. maliheraha70@gmail.com  
2. hosein-marashi@shirazu.ac.ir 
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 المقّدمة.1

مرن الموضروعات التري لرم تلرَق إیران في العصر الحدیث وقبیل ذلك  ي فيموضوع الشعر العربإّن 
ا ذات بال ِمن ِقبل الباحثین وما زالت بعب الزوایا من هذا الموضوع مغفولة  عندهم. وبسرب   اهتمام 

کثر الدارسین أّن هذا العصر خال  عدم وجود دراس ات وافیة حول الشعر العربي في هذا العصر، یری أ
من الشعر العربي، أو یعتقدون بأّن ما تبّقی من الشعر العربي فري هرذه الفتررة ضرعیف مرن الناحیرة 

فري هرذا  شوقي ضریفیقول  اللغوّیة والقضایا البالغّیة حیث ال یؤهّله ألن یخضع للبحث والدراسة.
في کّل هذه الحق  ]منذ أواسط القرن الخامس الهجري حّتی عصر القاجار[ وخاصرة منرذ »أن: الش

( ولکرن علری ۵/498: 1998ضریف، . )«حکم الصفویین، خمد النشا  العربي في إیران خمودا تاّما  
 أّي حال للوصول إلی نتیجة أکثر موضوعّیة یج  أن تخضع األعمال الشعرّیة العربّیة لألدباء في هرذا

 العصر للدراسة والبحث.

الزمان ُفُروزانَفرر من هذا المنطلق نحاول أن نقوم بدراسة وجیزة حول األشعار العربّیة التي خّلفها بدیع
(. َتکمن أهّمّیة ُفُروزانَفر إلی أّنه ال یملك شخصّیة موّحردة برل شخصرّیته م.۱۹۷۰د./۱۳۹۰ المتوّفی)

ي والَبهَلوي وواصل تحصریل العلرم فري المردارس الدینّیرة متعّددة األبعاد. فهو أدرك الَعصر القاجار
والمراکز الجامعّیة. مع أّنه قد أمضی دراساِته الدینّیَة بشکل جّید، إاّل أّنه لم یکن یلبس الزّي الخراّص 
ا في مجلس الشریوخ. کرّل هرذا یجعرل مرن  ا ونائب  ا َطموح  لرجال الدین. عالوة علی ذلك کان سیاسی 

 ر محّط اهتمام للباحثین.أشعار ُفُروزانَف 

اهلل مجیدي، وهو من تالمذة ُفُروزانَفر، قام بجمع أشعاره العربّیة. هذه األشعار تشمل سربع کان عنایت
ا۱۳۸قصائد ) (: خمسة منها في المدح، وقصیدتان في الرثاء. وفي هذه الدراسة وبعد التعّرف علری بیت 

 ن هَذین السؤاَلین:حیاة الشاعر وقصائده العربّیة، نحاول اإلجابة ع

 ؟ ما هي الصور البیانّیة في قصیدة الشاعر في مدح اإلمام علي بن موسی الرضا. ۱

 وما هي خصائ  هذه الصور البیانّیة؟. ۲

الوصفي التحلیلي. هدفنا في هذا البحث ذکر الصرور البیانّیرة  ولإلجابة عن السؤاَلین اعتمدنا المنهَ  
 صها.ئفي هذه القصیدة ومعرفة خصا

ا مستقال  حول أشعار ُفُروزانَفر العربّیة. ولکن مع هذا نشیر إلری بعرب المراجرع لمعرفرة  لم نجد بحث 
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 أشعاره قصائده العربّیة أکثر:

بمعلوماتره الشخصرّیة التري  ترذکرة مدینرة األدبکتابه بإسرم  استعاَن في (،۱۹۹۷) عبرت النائیني -۱
ا من السفر إلی اکتسَبها خالَل سبعة ولثوثیق مؤّلفه هرذا بردأ بالتفراُوض  مختلف أنحاء إیران.عشر عام 

المباشر مع عدد کبیر من الشعراء الذین کان ُیعاصرهم وَطَلَ  منهم کتابَة ِسَیرهم الذاتیة ونماذَج مرن 
را عرن  أشعارهم مکتوبة  بخّط الید ُمرفقة  بُصورة منهم. لکّنه لم یکتِف بهذه المحادثات، فَأجَری أبحاث 

معاصرین وال سّیما أولئك الذین لم یتمّکْن من الوصول إلیهم أو أولئرك الرذین مراتوا أو لرم األدباء ال
ا نماذج من شعرهم من المکتبات الشخصّیة وقاَم بجمع نمراذج  یرَغبوا في التعاون معه، وأَعّد شخصی ّ

مران ُفُروزانَفرر الزمن خّطهم وُصَورهم بکثیر من الُجهد. أورَد عبرت النائیني في کتابره قصریدة  لبردیع
 ( ۵۲۷ /۱: ۱۹۹۷عبرت النائیني، أنشَدها في رثاء أستاذه األدی  النیسابوري. )

في کتاب عنوانره  (، وهو من تالمیذ ُفُروزانَفر جمَع أشعار أستاذ[۲۰۰۳-۲۰۰۴] /۱۳۸۲)ي مجید -۲
ر دیوان ُروزانفَ قصریدة معلومرات عنهرا  باللغَتین الفارسّیة والعربّیة. وأضاف في حاشیة کّل  بدیع الزمان فُ

 ومناسبة إنشادها. وقد اعتمدنا علی هذا الدیوان في بحثنا هذا.

رة فري هذا المعجم بإسم  شارَك في إعداد (،۲۰۰۸) ُمعَجم الباْبَطین -3 ین لُشرعراء الَعَربیّ طَ ُمعَجم البرابْ
ین التاسع المعَجرُم  زیزمجموعِة کبیرِة مرن المتخّصصرین، وأشررَف علیره عبردالع عشر والعشررینالقرنَ

لطائفة کبیرة مرن ُشرعراء الَعَربّیرة مرن مختلرف  الباْبَطین. ُیَعّد هذا من المعاجم المهّمة التي جمعْت 
آالف شراعر. عشر والعشرین، وَترَجَمت لها، وقد بلَغ مرا ُتررجم لره ثمانیرةالُبلدان في القرَنین التاسع

ُیِنهم َرسَم َخریطة کاملة للشعر الَعَربي َعبَر وکان الهدف الذي وضَعه القائمون علی المعجم َنصَ  َأع
ین، والتعریف بُشعرائه َمشرَقه وَمغرَبره. ومرن هرؤالء الشرعراء عشر الَقرَنین التاسع والعشرین المیالدیَّ

ورَد في المجّلد الخامس من المعجم معلوماِت عاّمة عرن الشراعر ومجموعرِة مرن شاعرنا ُفُروزانَفر. 
ا بالشعراء القردامی فري ذلرقصائده. وفیه عنه: شاع ، كر مناسبات، کت  معظم شعره في المدح متأّثر 

ا فیها، الصور والمحّسنات اللفظّیة في شعره مستمّدة من الترراث، یلترزم  یعّدد َمآثر الممدوحین ُمبالغ 
  (۱۱۱/ ۵: ۲۰۰۸معجم البابَطین، )الوزن والقافیة الموّحَدین، تتمّیز لغُته بالوضوح. 

سم من البحث، وقبل اإلجابة عن سؤاَلیه، نتعّرف وبصرورة وجیرزة علری حیراة ُفُروزانَفرر وفي هذا الق
 وقصائده العربّیة. 
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 حياة فروزانفر . 2
[ في قریة ُبشُروِیه في ضواحي َطَبس في ۱۸۹۷جون ش./] ۱۲۷۶ُولد عبدالجلیل في َشهر تیر من سنة 

[ ویرجرع نسربه إلری المراّل ...حسن القاضي ] أسرة ُتعرف بالعلم والثقافة. أبوه الشیخ علي بن محّمد
وني َفوي.  1أحمد التُّ  فهو فري (۲۰: ۱۳۸۳ذوالفقاري، )من العلماء الذین أدرکوا عصر الشاه عّباس الصَّ

 فروالدي،) 2ة األولی من حیاته أقام في خراسان وکان شاعرها، وتتلمذ عند األدی  النیشابوري.المرحل
، وأخذ علرم األصرول وبعرب 3مّدة عند الحاج میرزا ُحَسین السبزواريتتلمذ ُفُروزانَفر ل( ۵۷: ۱۳۹۰

والبعب اآلخر عنرد الحراج الشریخ َمهردي  4المباحث الفقهّیة عند الحاج الشیخ مرتضی اآلشتیاني
کان له منذ شبابه موهبة شعرّیة، وبما أّنه کان ُیتقن اللغة الفارسّیة والعربّیرة، فکران ُینشرد  5الخالصي.

وبعرد « ضریاء»وکان یتخّل  في بدایة شاعرّیته باسرم  (۲۱: ۱۳۸۳ذوالفقاري، )باللغَتین.  قصائد غّراء
في شعره. من حیث کیفّیُة اختیاره لهذا اللق  فهنراك عرّدة آراء « الزمرانبدیع»ذلك تّم تغییره إلی کنیة 

اسان فري تلرك حاکم خر 6(أحمد قواممختلفة، أهّمها: إّن هذا اللق  قد أعطي من قبل قوام السلطنة )
  (۱۴: ۱۳۸۲مجیدي، ) اآلونة بسب  إنشاده لقصیدة في وصف الربیع ومدح والي خراسان.

ا. وعلی حسر  شرفیعي َکردَکني إّن ط اسم بدیعیرتب ا وثیق  الزمان بالدراسات والتتّبعات األدبّیة ارتباط 
األمرر تسرّب  فري  [، وهرذاالفارسريالبحوث حاَلت بینه وبین الوصول إلی مکانة مرموقة في الشعر ]

 .   (۱۲م.ن.: )إغفال بعب أشعاره التي کانت في منتهی الغایة والکمال حّقا 

ش واستلَم غرفة فري مدرسرة ِسَبهسراالر. وتتلمرذ فري شررح  ۱۳۰۳ذه  ُفُروزانَفر إلی طهران عام »
عرد ودرس الفقره واألصرول وقوا 7،اإلشارات والشفاء وکلیات القانون عنرد المیررزا طراهر التنکرابني

                                                                                 

َة ثالث وثمانین . أحمد بن محّمد التوني الُبشروي فاضل عالم زاهد عابد َوِرع، من المعاصرین المجاورین بطوس. توّفي سن1
 (58 /1 :1401وألف في مشهد الرضا علیه السالم. )أفندي األصفهاني، 

 . أشرنا إلی حیاته في هذا البحث. 2

شّوال سنة  21ق. وتوّفي في سبزوار لیلة الثالثاء 1268. ُولد في قریة ُیقاُل لها آزاد منجیر علی فرسَخین من َسبزوار حدود سنة 3
 (481 /5: 1986النجف وسامّراء عند علماء كبار. )األمین، ق. درس في سبزوار و1353

. هو الشیخ مرتضی ابن العاّلمة میرزا محّمدحسن اآلشتیاني. كان في النجف سنین متتلمًذا علی الحاج میرزا محّمد حسین 4
. ثّم جاور المشهد ق. وصار مرجًعا في حیاة والده، وتّمت له المرجعّیة بعده1316الطهراني، ورجع إلی طهران حدود سنة 

 (2564 /5 :2016ق. )آغابزرك الطهراني، 1365ق. إلی أن توّفي بها أوائل سنة 1333الرضوّي من حدود سنة 

 . أشرنا إلی حیاته في هذا البحث.5

 شغل منصب رئیس وزراء إیران خمس مّرات. . سیاسي6

ة والتأثیر. شارك في الثورة الدستوریة. أقام مّدة في مشهد . ُیَعّد ضمن أكبر فقهاء عصره ومن علماء إیران الذین یملكون القدر7
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عالوة علی ذلك، قرام بدراسرة تحریرر أقلیردس وقسرم مرن  1آبادي.العاّلمة عند السّید حسین النجم
وکذلك شرح الجغمیني والمجسرطي عنرد  2،اإللهّیات من کتاب األسفار عند السّید َمهدي اآلشتیاني

ا لشمس 3األدی  البیشاوري. لمیرزاخران وا 5وصدراألفاضرل، 4العلمراء الَگَرکراني،وکذلك کان ُمراود 
  (۱۶۷: ۱۳۴۹مصّفا والصاوي، ) 9.«والعاّلمة القزویني 8والُفروغي 7والشیخ الرئیس، 6النائیني،

م.، توّلی تدریس الفقه واألصول واللغرة العربّیرة واألدب فري دارالفنرون ۱۹۲۶ش./ ۱۳۰۵وفي عام »
في مدرسة القرانون العلماء الَگَرکاني. وکذلك بعد عام، عکَف علی التدریس وذلك بوصّیة من شمس

ا. ومع تأسیس دارالمعّلمین الُعلیا بعد عام، ُفّوض إلیه تدریُس األدب الفارسي والعربي.  والمنطق أیض 

لتدریس تفسیر القرآن الکرریم واألدب العربري فري  ام.[ تّم اختیاره أستاذ  ۱۹۳۱ش./]۱۳۱۰وفي عام 
 ّم تفویب مساعدة إدارة تلرك الکّلّیرة إلیرهمدرسة ِسَبهساالر. وبعد تأسیس کّلّیة المعقول والمنقول، ت

ا في نفس الوقت رئاسة مؤّسسة الوع  والخطابة. وأحد ُجهروده ۱۹۳۴ش./]۱۳۱۳عام  م.[ وکان متوّلی 

                                                                                                                              
 (32/ 1: 1384ق. في مشهد. )نصیري، 1365ق(. كان رئیًسا ومشرًفا للحوزة العلمّیة في مشهد. وتوّفي عام 1340–1353)

 (163 /2م.ن.: ق. في طهران. )1360. فیلسوف، منّجم، عالم الریاضیات، أستاذ وخّطاط. توّفي عام 1

كیم، فقیه ومدّرس الفلسفة. سافر إلی مصر واإلسكندرّیة مّرتین. وكذلك سافر إلی بالد ألمانیا، فرنسا، ایطالیا، بلجیكا . ح2
 (34 /1م.ن.: والهند، وقام بلقاء فالسفتهم. )

 . أشرنا إلی حیاته في هذا البحث.3

ّباني َقریب الَگَركاني. عاَش في ُقم لسنوات وبعَدها4 سافَر إلی الَعَتبات العالیات، ولكن بسبب سوء األحوال  . محّمدحسین الرَّ
ّیة عاد إلی إیران بعد وقت قصیر. َقضی سنًة واحدة في همدان، ثّم ذهب إلی الهند من أجل أداء المراسالت العربّیة  الجّو

ة تسع سنوات. َقضی والفارسّیة والتعلیم وتدریس الخّط للسلطان محّمد شاه، والمعروف باسم اآلغاخان، وَبقي هناك لمّد 
 (5 /3 :1997ُمعَظَم أوقاته في التعلیم ونشر المعارف بعد َعودته إلی إیران. )عبرت النائیني، 

 ( 876و  875 /2م.ن.: ق. في طهران. )1350ق. في شیراز وتوّفي عام 1268علي الملّقب بصدراألفاضل. ُولد عام . میرزا ُلطف  5

ق. وبعد نشأته واجتیاز مرحلة الطفولة، قام 1290ي ابن میرزا حسن خان مستوفي، ُولد عام . میرزا رضاخان الطباطبائي النائین6
ق.  1350بتعّلم العلوم األدبّیة والعربّیة. أمضی ُجّل عمره بالمطالعة والتدریس. وترّأس جمعّیة إیران األدبّیة لمّدة. توّفي عام 

 (33: 1363بن، ُگل)

ق.(. ُولد في مدینة تبریز وتوّفي في 1834شاه القاجاري )ت.  عليلسلطنة ِمن أحفاد َفتح  االرئیس بن ُحسام. أبوالحسن شیخ7
طهران. عاش في إیران والعراق، وَطّوَف بعدد من البالد اإلسالمّیة والهند. تلّقی اآلداَب والُعلوم اإلسالمّیة في َمسَقط رأسه، ثّم 

 ( 716/ 2 :1997النائیني،  رحَل إلی العراق لمواصلة دراسِته الدینّیة. )عبرت

. محّمدعلی فروغي كاتب، أدیب؛ مترجم وعالم. واشتغل مّرتین بوكالة المجلس والسفارة وأصبح وزیًرا ومعاوًنا للوزارة عّدة 8
 (285/ 4 :1384مّرات. )نصیري، 

راه في كّلّیة اآلداب. توّفي عام . محّقق ومصّحح. ظّل عاكًفا علی التعلیم والتدریس والمطالعة، وكان أستاًذا لمرحلة الدكتو9
 (.354م.ن.: ق. في طهران. )1368
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وإنجازاته في تلك السنوات، ترجع إلی ُجهوده لتأسیس فرع دکتوراه اللغة الفارسّیة وآدابها في جامعرة 
: ۱۳۸۳ذوالفقاري، ) .«م.[۱۹۳۷ش./] ۱۳۱۶ذا الفرع في عام طهران. وبعد جهوده الجّبارة تأّسس ه

۲۱)  

من المناص  والوظائف التي شغَلها ُفُروزانَفر، یمکن اإلشارة إلی المناص  اآلتیة: أستاذ فري جامعرة 
[، عضرررو فررري مجمرررع اللغرررة الفارسررریة وآدابهرررا عرررام م.۱۹۳۵ش./]۱۳۱۴طهرررران مرررن عرررام 

العلمّیرة، رئاسرة کّلّیرة المعقرول والمنقرول منرذ عرام  [، عضو في لجنة المعارفم.۱۹۳۵ش./]۱۳۱۴
[، رئاسة المکتبة الملکّیة، عضو في مجلس الشیوخ م.۱۹۶۷ش./]۱۳۴۶[ حّتی م.۱۹۴۴ش./] ۱۳۲۳

توّفي ُفُروزانَفر  (۶۲۰: ۱۳۹۰نظرري، )(. م.[۱۹۴۹-۱۹۵۲ش./]۱۳۲۸-۱۳۳۱ونائ  المجلس الوطني )
[ في طهران وبعد تشییع م.۱۹۷۰مایو  ۶ش./] ۱۳۴۹بهشت عام ُأردی ۱۶إثر نوبة قلبّیة في یوم األربعاء 

 ُجثمانه في موک  عظیم، تّم دفنه بالقرب من السّید حمزة في مدینة الري جنروب العاصرمة طهرران.

وبعد تعّرفنا علی حیاة ُفُروزانَفر ُنلقي الضوء علی قصائده باللغرة العربّیرة حسر  ممدوحیره ومرثّییره 
. فکّل قصائده العربّیة إ  ّما مدائح أو َمراث 

 ممدوحوه .3
 قام ُفُروزانَفر بمدح أربعة أشخاص في قصائده العربّیة الخمرس، وهرم: علري برن موسری الرضرا

المتروّفی (، الملرك فیصرل آل سرعود )د۱۳۴۳المتروّفی (، محّمد مهدي الخالصي )د۲۰۳المتروّفی )
  (.د۱۴۰۳ المتوّفی(، أمیري ِفیُروزُکوهي )د۱۳۹۵

  موسی الرضا علي بن. ١-3

في مدینة مشهد وکرّل سرنة  علي بن موسی الرضا ثامن أئّمة الشیعة اإلمامّیة. ضریح اإلمام الرضا
یأتي لزیارتها مالیین المسلمین من البالد المختلفة. ُفُروزانَفر الذي ظلّ یعیش في مشهد لمّدة أعروام 

ا یمدح بهرا اإلمرام ا . تبردأ هرذه القصریدة بالبیرت لرضرامدیدة، له قصیدة ذات ثالثة وثالثین بیت 
 التالي:

 وال لرررره مررررا َعرررردا الَعلیرررراء مّطلررررُ  
 

  َمرررن یطلرررُ  المجرررَد الَیعتاُقررره الطررررُب  
  (۳۳۸: ۱۳۸۲مجیدي، )  

والشاعر یحذو في القصیدة َحذو شعراء العرب الُقدامی في َبدئه بالغزل وترك دیاره ُبغیَة لقاء محبوبه، 
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 سعة أبیات في نهایة القصیدة، ویقول:في ت ثّم یمدح اإلمام الرضا

 برره علرری َمررن سررواها فرري الرروری العرررُب 
 

 هررذا اإلمررام ابررُن موسرری والررذي افتخرررت 
 وال الررررردفاتر َیحویهرررررا وال الُکُترررررُ   

 

 ولسررررُت أحِصرررري فالُتحَصرررری فضررررائُله 
 ولررریس یعتبنررري فررري ذلرررك الوصرررُ   

 

 أریرررررد بررررراَب إمرررررام سرررررّید سرررررند 
 واللررروم نحرررو حمررراهم لررریس یقتررررُب  

 

ا   ِمرررن َمعشرررر لرررم یررردنَّس عرُضرررُهم أبرررد 
 للمّتقررررررین وذاك الحررررررّر منتخررررررُ   

 

 فیرررا لررره جّنرررُة الخلرررد التررري ُوعررردت 
 لررم یبررَق لرري فرري جنرران الخلررد مّطلررُ   

 

 ُمرررذ ُزرُتهرررا أمرررن)؟( ِمرررن بعرررد ُفرقتهرررا 
 علرری السررماء وقررد أضررحی لهررا الُغَلررُ   

 

 َزَهرررررت وباهرررررت خراسررررراُن بمرقرررررده 
 والُکررررَرُب فعنررررده ُتکَشررررُف األحررررزاُن  

 

 ولرررررو بسررررراحته إن کنرررررت ذا َحرررررَزن   
 فلررریس یشررربُهه فررري جررروده الُسرررُحُ   

 

ی   وال َتُقررررل کّفرررره مثررررل السررررحاب نررررد 
 (۳۳۹م.ن.: ) 

 (ق١3٤3المتوّفی مهدى الخالصي ). 3-2

ا للتقلید بعد وفاة شیخ » مهدي أو محّمد مهدی الخالصي أحد کبار العلماء في العراد. أصبح مرجع 
ا علمّیة  کثیرة. أعلن الخالصي مخالفته بالنسربة إلری حکومرة بغرداد الشریعة األصفه اني. فخّلف آثار 

ا إیرران بعرد طلر   عّدة مّرات، ولهذا السب  تّم تبعیده عن البالد إلی الحجاز. وترك الحجراز قاصرد 
س المردّر ) الحکومة اإلیرانّیة وأقام في مدینة مشهد المقّدسة وهناك عکف علی التألیف ونشر الدین.

د فري مشرهد ۱۳۴۳من شرهر رمضران عرام  ۱۲توّفي الخالصي في  (۲۴و ۲۳ /۲: ۱۳۹۵التبریزي، 
  (۲۴م.ن.: ). «وُدفن هناك

را بمناسربة دخرول آیرة اهلل الخالصري إلری مشرهد عرام  أنشد ُفُروزانَفر قصیدة في ثالثرة وعشررین بیت 
والقرت هرذه القصریدة  م. وهو لم یبلغ آنذاك من العمر سوی السادسة والعشررین.۱۹۶۳ش./۱۳۴۲

ا من ِقَبل آیة اهلل الخالصي. هرذه القصریدة علری أربعرة أجرزاء، الشراعر کدأبره فري القصریدة  اهتمام 
 الماضیة، یبدأها بالغزل، وبعد ذلك یشیر إلی تغری  ممدوحه عن العراد. فهو یقول في هذ القسم: 

  ولررررم یکترررررث بالحررررادث المتواثررررِ  
 

  ل   کمرررا أقررردَم المهررردّي ِمرررن أرض خرررا 
 وإّمررررا رضرررراء  باحتمررررال المتاعررررِ   

 

  فقررررالوا لرررره إّمررررا تررررری أنررررَت رأینررررا 
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 (۳۳۵: ۱۳۸۲مجیدي، ) 

 في القسم الثالث یشیر الشاعر إلی دخول الممدوح إلی مشهد: 

  حرررریم إمرررام ِمرررن لرررؤّي برررن غالررر 
 

ا    فیررررا فرحررررَة اإلسررررالم إذ جرررراء قاصررررد 
 بیرررراِض نررررداه فرررري سررررواد المطالرررر   

 

  رد فرررري دجّنررررةیلرررروح کبرررردر ُمشرررر 
  (۳۳۵م.ن.: )  

ُفُروزانَفر في األبیات السّت األخیرة یشرع بالفخر بنفسه واإلشادة بها. فهو في هذا القسرم یقرارن برین 
 ویقول: 1شعره وشعر السعد بن ناش  المازني،

  ُیبرراهي برره فرري الُعرررب سررعد بررن ناشرر 
 

رررررا    وشرررررعري إذا مرررررا قلُتررررره متحّمس 
  (۳۳۵م.ن.: ) 

 القول کان الخالصي أحد أساتذة ُفُروزانَفر. وکما أسلفنا

 (ق١3٩5المل  فیصل ). 3-3

را للسرعودّیة برین عراَمي فیصل بن عبد الع و  ۱۹۶۴زیز آل سعود المعروف بالملك فیصرل کران ملک 
. وُیعرف بأّنه کان أهّم الملوك فري السرعودیة. وکران فیصرل مرن رّواد التقرّدم والتحردیث فري ۱۹۷۵

صل إلی إیران مّرتین. وأنشد ُفُروزانَفر قصیدَتین في مدح هذا الملرك، وکمرا یقرول السعودّیة. سافر فی
م.، وتسرّمی القصریدة األولری ۱۹۶۲ش./ ۱۳۴۱مجیدي إّن هاَتین القصیدَتین تّم إنشادهما في عرام 

بالملرك العرادل، وهررذه التسرمیة ترذّکرنا بُخسرررو أنوشریروان الملرك الثرراني والعشررین للحکومررة 
 تبدأ هذه القصیدة بهذا البیت:  الساسانّیة.

 وَرَنررررررت إلرررررريَّ بمقلررررررة کحررررررالء 
 

  طلعرررررررت علرررررررّي بغرررررررّرة غرررررررّراء 
  (۳۴۱م.ن.: )  

ا، األبیات السبعة األولی تختّ  بالغزل والُبعد عرن أهرل الشراعر شمل هذه القصیدة ثمانیةت عشر بیت 
خدماتره وأعمالره  عشرة األخری، مردح الشراعر الملرك فیصرل وذکرروبالده. وفي األبیات اإلحدی

 الحسنة. فهو یقول في هذا القسم:

                                                                                 

. سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة المازني التمیمي شاعر من الفّتاك المردة، من أهل البصرة. اشتهر في العصر المرواني. توّفي 1
 (88/ 3 :1992ق. )الزركلي، 110نحو 
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 وَرَنررررررت إلرررررريَّ بمقلررررررة کحررررررالء 
 

ررررا تسررررتجیر برررره الرررروری    یّممررررُت ملک 
 (۳۴۱م.ن.: ) 

ا یمدح بهرا الملرك فیصرل، یبردأها مباشررة بمردح هرذا  ولُفُروزانَفر قصیدة أخری من سبعة عشر بیت 
 الملك:

 ملررررك اإلسررررالم ذو الرررررأي المتررررین 
 

  لملیرررررررُك المرتجررررررریزار إیرررررررراَن ا 
  (۳۴۳م.ن.: )  

 (ق.١٤٠3أمیري فیروزکوهي ). ٤-3

فري فیروزکروه. کران أبروه مّمرن راوَد أروبرا فري الَعهرد  ۱۳۲۹ُولد کریم أمیري فیروزکوهي في عرام »
المظّفري وکان عالما  بالثقافة الجدیدة. أتی کریم إلی طهران وهو في السابعة من عمرره. تروّفي والرده 

وقامت والدته برعایته وتربیته. أمضی تعلیمه اإلبتدائي والثانوي فري مردارس طهرران،  في نفس السنة
را بأشرعار صرائ  برین  وبعد ذلك عکف علی تحصیل المنطق والکالم والحکمة. کران أمیرري مغرم 

سرلطاني ) .«األشعار الفارسّیة. توّفي أمیري في طهران وُدفن في مرقد السّید الطاهر فري مدینرة الرري
  (۵۲: ۱۳۹۳ آراني،

أنشد أمیري قصیدة عربّیة في مدح أستاذه ُفُروزانَفر بعد تقاعده من التدریس والتنّحي عن رئاسة کّلّیرة 
 الشریعة: 

  ِر ذکررررررررراء  وفطنرررررررررة  وبیانرررررررررا
 

  أنررررت یررررا أبرررردع البرررردائع فرررري الررررده 
ا وزانرررررا    ِد رّجحرررررَت األنررررراَم طرررررر 

 

  رجررررِل لررررو ُیقرررراُس علمررررك بالَخررررل 
ررررررا وأخررررررر    ی بیانرررررراتررررررارة  منطق 

 

ا    کررررم تعّهرررردَت خدمررررَة العلررررم جهررررد 
  أن رأوا منرررررك مرررررا ِلِبررررردعك بانرررررا 

 

  وأری القرررررروَم أبرررررردعوا بررررررك لّمررررررا 
رررررا أو اسرررررتکاَن هوانرررررا    ضررررراَد ذرع 

 

  لسررررررَت مّمررررررن إذا اعتررررررراه ُملررررررمر  
 غررررّرُة العلررررم کیررررف کرررران مهانررررا؟! 

 

ا  ررررررا مسررررررتعان    َمررررررن أعّزترررررره مکرم 
  لیررررررروا أّنررررررك البرررررردیُع زمانررررررا 

 

  عوا فیررررررك بدعررررررة  وأصررررررابوابررررررد 
  (۱۱۱۹ /۲ :۲۵۳۶أمیري فیروزکوهي، )  

وأنشد ُفُروزانَفر قصیدة قصیرة في سبعة أبیات في نفس الوزن والقافیة مدح بها أمیري ومّجد فیها تلك 
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 القصیدة. تبدأ قصیدة فروزانفر بهذا البیت:

  مررررا ُحِییررررُت بیانررررا كشررررکر َجرررردوا
 

  یررررررا أمیررررررري الُیطیررررررُق لسرررررراني 
  (۳۴۶و  ۳۴۵: ۱۳۸۲جیدي، م) 

ا مرن إنشراد  ویمکن أن نستنت  من خالل قرائتنا ألشعار أمیري باللغة العربّیة بأّن أمیري لم یکن متمّکن 
وفري القسرم الترالي  الشعر العربي وهذا اإلطراء من ِقَبل ُفُروزانَفر لم یکن إاّل علی سربیل المجاملرة.

 َفر مراثي باللغة العربّیة بعد وفاتهم.نتعّرف علی أولئك الذین أنشد لهم ُفُروزان

 المرثّيون . 4
( د۱۳۴۴المتروّفی عرام أنشد ُفُروزانَفر الثَنین من أدباء عصره بعد وفاتهم، هما: األدیر  النیسرابوري )

 (.د۱۳۴۹المتوّفی عام واألدی  البیشاوري )

 (ق.١3٤٤المتوّفی األدیب النیسابوري ). ١-٤

[ في قریة بجن جرد فري ضرواحي م.۱۸۶۴-۱۸۶۵د./]۱۲۸۱ُولد عام عبدالجواد األدی  النیسابوري 
  (۲۳۵: ۱۳۰۵إشراد خاوري، )نیسابور. 

ُأصیَ  بمرض الحصبة في الرابعة ِمن ُعمره، فقَد َعیَنه الُیمنی وضعفْت َعیُنه الُیسری، ولکّن ذلك لم »
ا دون طل  العلم، حیُث درَس المقّدمات  في َمسَقِط رأِسه حتّ  یْقُف  ی بلرغ السادسرَة عشررة، ثرّم عائق 

وأقاَم في مدرسة خیرات خان ثّم مدرسة فاضل خان وبعَدها فري مدرسرة  1880سافَر إلی مشهد عام 
ا علی المطالعة والتحقیق في الُفنون األدبّیة واإلحاطة باللغة العربّیة والشعر العربي حّتری  نّواب، عاکف 

را بلَغ مکانة  رفیعة  في هذه المجاالت، وبعَدها  باشَر بتدریس الطاّلب في مشهد واستمّر في ذلك ثالث 
 ( 120 /7: 1996. )األمین، «وأربعین سنة  

م. وقرد بلرغ مرن العمرر 1926مرایو  24د./1344ذی القعدة عرام  12توّفي األدی  النیسابوري في 
ا. وُدفن في أحد أروقة ضریح اإلمام الرضا رثري بهرا . أنشد ُفُروزانَفرر قصریدة یخمسة  وسّتین عام 

ا تبدأ بهذا البیت:   األدی  في سبعة عشر بیت 

  َقرررررِرَح الجفررررروِن ُدموُعهرررررا تتهّلرررررُل 
 

ا    قررررال الِصررررحاُب إِذ اجَتلرررروِنَي صررررارخ 
  (۳۳۶: ۱۳۸۲مجیدي، )  
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 (ق.١3٤٩المتوّفی یشاوري )پأدیب . 2-٤

و ( أ603/ 2 :1986األمررین، م. )1837د./1253عررام  الرردین الرضرروي. ُولرردأحمررد بررن شررهاب
( فري 61/ 1: 1997عبررت النرائیني، ) 1849( أو 172/ 1: 2016آغاُبُزرك الطهراني، م. )1841د./1257

بیشررابور فرري الهنررد. ویررری عبدالرسررولي صرردیق األدیرر  ومصررّحح دیوانرره بأّنرره ُولررد حرردود 
( وعند ُبلوغه سرّن الرشرد دخرَل المدرسرَة 2: 1312، ادی  پیشراوريم. في بیشاور. )1844د./1260

ا وبدأ بتعّلم العربّیة. عاَم االب ، ذهَ  إلری 1865تدائّیَة ولم َیمِب وقِت طویِل حّتی تعّلَم الفارسّیَة جّید 
ُخراسان لدراسة الُعلوم الدینّیة لدی أساتذة تلك المنطقة. سافَر إلی طهران وَحِظَي بمکانة َمرموقة بین 

 (. 62و  61م.ن.: الِکبار واألعیان )

ا بالَعَربّیة جمَعه وعّلق علیه علي عبدالرسرولي  370بیت بالفارسّیة و 4200له دیوان یشتمل علی » بیت 
م.  نظَم علری المروزون المقّفری فري األغرراض 1932وقامت بنشره مطبعة المجلس في طهران عام 

المألوفة ِمن َمدیح ورثاء وغزل وشکوی الزمان وحوادثه، کمرا نظرَم فري الردعاء فرَدعا لنصرر الدولرة 
ة، وَدعا علی َمن ضّل وأضّل، اّتسَم شعُره بالجزالة ومتانة الترکیر ، فیره إفرادات ِمرن مروروث الُعثمانیّ 

ُطرر الَقومّیرة 
ُ
الشعر العربي القدیم حیُث یظهُر في ُصَوِره وأخیلِته وأغراضه، یّتجه بأفکار نحَو تجاُوز األ

ُره بالشریف الرضي واضح، نزعُته اإلصالحّیة واضحة، وتوّجُهه اإلسالمي ُیَؤّطُر جملَة  والمذهبّیة، وتأثُّ
 ( 636/ 3 :2008. )ُمعَجم الباْبَطین، «أغراض شعره

   ي:ادی  پیشاورأنشد ُفُروزانَفر هذه األبیات الثالثة بعد وفاة أستاذه 

  مّنرري بِحلمرري الررذي أعطررت وتجریبرري
 

  لیرررَت الحررروادَث بررراعتني الرررذي أخرررذت 
  قررد یوَجررُد الِحلررُم فرري الشررّباِن والشرریِ   

 

  فمررررا الحداثررررُة عررررن ِحلررررم بمانعررررة   
ررررا قبررررل تأدیررررِ      قبررررل اکتهررررال أدیب 

 

  ترعررررررَع الملرررررُك األسرررررتاُذ مکرررررتهال   
 (۳۴۰: ۱۳۸۲مجیدي، ) 

ّية في قصيدة الشاعر في مدح اإلمام الرضا. 5  الصورة الشعر
ة الرواردة فري وبعد أن تعّرفنا علی حیاة فروزانفر وقصائده باللغة العربّیة نقوم بدراسة الصرور الشرع ریَّ

 .قصیدته البائّیة في مدح علي بن موسی الرضا
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 الصورة التشبیهّیة. ١-5

التشبیه عالقة تجمع بین طرفین إلتحادهما أو إشتراکهما في صفة أو حالة أو مجموعة من الصرفات »
دم التشربیه وبعد الدراسة التي ُقمنا بها، تبّین لنا بأّن الشاعر اسرتخ( 172: 1992عصفور، «. )واألحوال

في هذه التشبیهات، هي االستعانة من العناصر الطبیعّیة في مواّد  للنظرفي ثالثة أبیات واألمر الالفت 
ا لهرذه  را متمّیرز  هذه الُصَور التشبیهّیة. هذه العناصر الطبیعّیة التي تّم ذکرها کمشّبه بره، رسرمت طابع 

 لتالي:األنواع من التشبیهات. ورد التشبیه األّول في البیت ا

 ترکتهرررا فررري فراقررري وهررري تضرررطرُب 
 

  ورّب غانیرررررررة کالشرررررررمس آنسرررررررة 
  (۳۳۸: ۱۳۸۲مجیدي، )  

في عبارة  غانیة کالشمس  شّبه الشاعر المرأة الجمیلة بالشمس، وهو تشبیه قدیم في الشرعر العربري. 
لشراعر هنرا وکما ُیالَح  هنا أّن الشمس من العناصر الطبیعّیة وقعت في محّل المشرّبه بره. فاعتمرد ا

 غیر التمثیل. -التشبیه المرسل

ا آخر في هذا البیت:  وأورد الشاعر تشبیه 

 فلررریس یشررربهه فررري جررروده السرررحُ  
 

رررره مثررررل السررررحاب نرررردی    وال تقررررل کفُّ
 (۳۳۹م.ن.: ) 

ه مثل السحاب  شّبه الشاعر یدیه بالسحاب، ثّم بّین برأّن السرحاب ال یمکرن أن یحرذو  في عبارة  کفُّ
وفّضا عطائه علی السحاب، وکما ُیالَحر  جعرل مرن عنصرر الطبیعرة مراّدة لخلرق  حذوه في العطاء

التصویر واختیار الشاعر لهذا النوع من التشبیه جعل شعره یّتسم باإلغراد؛ بحیث یری أن عطاءه أکثر 
ا وشموال  من السحاب. فأفاد الشاعر في هذا البیت من تشبیه مقلوب تفضیلي، مرسل غیر تمثیل.  نفع 

 شبیه األخیر ورد في البیت التالي:والت

 مثرررل المرایرررا علیهرررا الررردّر والرررذهُ  
 

  بیضررررراُء فرعررررراُء مصرررررقوِل ترائُبهرررررا 
  (۳۳۹م.ن.: )  

مصقول ترائبها مثل المرایا علیها الدّر والذه : فري هرذا البیرت شرّبه الشراعر عظرام الصردر بمررآة 
 اآلتي لألعشی إذ قال:مصقولة علیها الدّر والذه . ویذّکرنا هذا البیت بالبیت 

یَنی کما یمشي الَوجي الَوِحُل    غرررررّراُء فرعررررراُء مصرررررقوِل عوارُضرررررها  تمشي الُهَو
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  (۵۵األعشی، د.ت.: ) 

وبعد دراستنا لقصیدة ُفُروزانَفر تبّین لنا أّن التشبیهات الواردة في شعره تهدف إلری الوصرف، التخّیرل 
ا، وعلی أساس بنیة ال التشربیه هرو مرکرز »نّ ، قصد الشاعر منها المبالغرة. والخیال الشاعري وأحیان 

وأساس الصور الشعرّیة؛ ألّن جمیع الصور ترتبط بشکل من األشکال بالتشبیه إّما بشکل ظراهر وإّمرا 
وُفُروزانَفر شاعر یعلم قیمة التشبیه في إثارة الخیرال فري الکرالم.  (۱۱۸: ۱۳۸۱رنامرداریان، ُپو). «خّفي

یه لبیان وسعة النظر، والخیال الشاسع واألهّم من کّل شيء الشعور المرهرف واستخدام الشاعر التشب
ما یهّم في التشبیهات الجمیلة هو اإلحساس والعاطفة الشعرّیة في إیجاد العالقة برین »الصادد؛ ألّن 

کثرر دّقرة مرن هرذا الحیرث،  (۱۵: ۱۳۸۳وحیدیان کامیار، ). «أمرین مختلفین هذا جعل مرن شرعره أ
 ّقي أکثر رغبة لقراءة شعره.ویجعل المتل

ّیة. 5-2  الصورة االستعار

شرفیعي «. )اإلستعارة هي إستدعاء شيء ما باسم غیر إسمه األصلي عندما یحل محل ذلرك الشريء»
 (110: 1375کدکني، 

کما تبّین لنا أّن شعر فروزانفر زاخر بأنواع من الصورة االسرتعارّیة، وُیظهرر لنرا مسرتویات الکرّم برأّن 
کثرر. وفري أغلر  هرذه االسرتعارات نرری الشاعر ی رغ  نحو صناعة هذه الصور االستعارّیة بشکل أ

ا لإلنسررانّیة والشررع  ویعلرن الشرراعر بعملرره هرذا مرردی التزامرره بالنسربة إلرری المعتقرردات  تجسریم 
األسطورّیة. ولکن علی کّل حال تظهر لنا العالقة بین مدی قدرة الشاعر علی انعکاس واقعّیرات زمنره 

ا التمییز بین ذلك بشکل معّین.وخیاله   المرهف وشعوره الشعري وال یمکننا أبد 

ا بالمظراهر المّیترة والصرفات والمضرامین اإلنسرانّیة.  استخدم ُفُروزانَفر هذه الصور الشعرّیة مستعین 
الشاعر عبر إتیانه الذکي والمتمّیز أللفراظ خاّصرة وصرفات إنسرانّیة جعرل مرن شرعره نمراذج راقیرة 

جمیل. هذه الصور ُتظهر لنا مدی حیوّیة ذهن الشاعر وأفکاره؛ ألّنها فري أکثرهرا بدیعرة للتشخی  ال
وجدیدة، وهي حصیلة زمن خاص. وفیما یلي نشیر إلی نماذج من االستعارات الکثیرة الموجودة في 

 هذه القصیدة: 

 وال لرررره مررررا عرررردا العلیرررراء مطلررررُ  
 

  َمرررن یطلررر  المجرررد ال یعتاقررره الطررررب 
  (۳۳۸: ۱۳۸۲مجیدي، )  

استخدم الشاعر االستعارة المکنّیة فري هرذا البیرت حیرث شرّبه الطررب بإنسران قرادر علری التقرّدم 
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 «.التقّدم والجري»( وذکر لوازمه أي اإلنسانوالجري، ثّم حذف المشّبه به )

 الرمررراح والمشررررقات البررریب ال اللعرررُ  
 

  وکررررّل حررررّر عریررررق المجررررد یعجبرررره 
 (۳۳۸م.ن.: )  

استخدم الشاعر استعارة مکنّیة حیث شرّبه الرمراح والسریوف بإنسران حرّر قرادر علری في هذا البیت 
 الشعور بالعج ، ثّم حذف اإلنسان وذکر لوازمه.

  إّنررري أخررراف إذا مرررا العرررار ألصرررق بررري  ولست أخشی إذا ما اغتاَلني النوُب 
  (۳۳۸م.ن.: )  

لها المصائ  والنوب بإنسان قادر علری إّن الشاعر لجأ في هذا البیت إلی استعارة مکنّیة شّبه من خال
 االغتیال، ثّم حذف اإلنسان وذکر لوازمه أي االغتیال.

 أّنررري ألبغرررب مرررن یبکررري وینتحرررُ  
 

  تلبسرررري بلبررررراس الصرررربر واصرررررطبري 
  (۳۳۹م.ن.: )  

را، ثرّم حرذف  أفاد الشاعر في هذا البیت من االستعارة المکنّیة؛ ألّنه شّبه الصبر بإنسران یرتردي لباس 
 نسان وأتی بلوازمه أي اللباس.اإل

 علرری السررماء وقررد أضررحی لهررا الغلررُ  
 

  َزَهرررررت وباهرررررت خراسررررران بمرقرررررده 
  (۳۳۹م.ن.: )  

الشاعر استخدم االستعارَة المکنّیة وقام بتشبیه ُخراسان إلی إنسان یحمرل فري داخلره صرفة التفراخر 
الشاعر في هرذا الصردد اسرتخدم  هي.والتباهي. ثّم قام بحذف اإلنسان وأتی بلوازمه أي الفخر والتبا

، یمکن اإلشارة إلی البیت التالي: ا أخری من االستعارات أیضا   أنواع 

 تصررررطاد قلبرررري بثغررررر زانرررره الشررررنُ  
 

  شررررامّیة مررررن بنررررات الررررروم إن بسررررمت 
  (۳۳۹: ۱۳۸۲مجیدي، )  

 .اعتمد الشاعر في هذا البیت االستعارة التبعّیة وقام بتشبیه العشق والحّ  بالصید

 الصورة الكنائّیة. 5-3

الکنایة بمعنی النأي عن التصریح بالشيء، من خالل اإلتیران بمرا یعادلره مرن حیرث المرالزم مرن »
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 (۱/361: 1332العلوي، «. )المعنی، حتی ینتقل السامع إلی الملزوم

ایات في استخدم شاعرنا الصور الکنائّیة في عدد من أبیاته فقط، وذلك، بأنواعها المختلفة. وهذه الکن
 مجملها بدیعة غیر تقلیدّیة. الصور الکنائّیة الموجودة في هذا الشعر کالتالي: 

  وملبسررري السرررابغات الررردهم والقلرررُ  
 

  وکررررران ُمصرررررطافَي الفیفرررررا وُمرتبعررررري 
  وصررراحبي الررررمح والهندّیرررة القضرررُ   

 

  ومنزلرررري البیرررررد والغررررریالن مطهرتررررري 
  (۳۳۸: 1382مجیدي، )  

تحّمل المصاع  والمشّقات للوصول إلی المجد واإلقالع عن جمیع المّلذات  البیتان کنایة عن نسبة
 والشهوات.

  إّنررررري ألقترررررل َقرنررررري ثرررررّم أترکررررره
 

  إّنررررري ألقترررررل َقرنررررري ثرررررّم أترکررررره 
 (۳۳۸م.ن.: )  

 في هذا البیت اعتمد الشاعر الکنایة عن التلویح، وأشاد بفروسّیته وشجاعته الفریدة.

 ُب و اللررروم نحرررو حمررراهم لررریس یقترررر
 

ا    ِمرررن معشرررر لرررم ُیرررَدنَّس عرُضرررهم أبرررد 
  (۳۳۸م.ن.: )  

 المصراع الثاني کنایة عن النسبة ویؤّکد علی أّن اللوم الیلیق بأهل البیت.

ّیة. ٤-5  الصورة المجاز

 (97: 1375شفیعي کدکني، «. )المجاز هو إستعمال الکلمة في غیر معناها الحقیقیة»

 ر المجاَز في ثالثة أبیات فقط علی النحو التالي:ونری في هذه القصیدة توظیف الشاع

 ال تجررررزعّن إّن ریرررر  الرررردهر ینقلررررُ  
 

رررررا    إن اقتعررررردت بطرررررّي البرررررین ُمغترب 
  (۳۳۹: ۱۳۸۲مجیدي، )  

 في هذا البیت استخدم الشاعر المجاز العقلي بعالقة سببّیة وقام بإسنادها إلی حوادث الدهر.

 1ولررریس ُیتعبنررري فررري ذلرررك الَوَصرررُ  
 

  د بررررراب إمرررررام سرررررّید سرررررندأریررررر 
 

                                                                                 

 . الَوَصب: التعب والفتور في البدن.1
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  (۳۳۹م.ن.: )

اعتمد الشاعر في هذا البیت، المجاز المرسل بعالقة آلّیة. والمقصود من البراب المحّبرة والنعمرات 
التي تهطل علیه من قبل اإلمام. قد قام الشاعر بذکر اآللة وقصد من ذلك األثر المرّت  لهذا الفعرل، 

 أي: المحّبة والهبات.

 جئنتاال. 6
غایُتنا األساسّیة في هذه الدراسة معرفة الصور البیانّیة الموجودة في قصیدة ُفُروزانَفر التي مردح کانت 

ا مختلفة مرن فیها اإلمام علي بن موسی الرضا . یظهر لنا من خالل البحث أّن الشاعر اعتمد أنواع 
 الصور البیانّیة. نذکرها هاهنا حس  الترتی  الکّمي التي ظهرت في القصیدة:

من حیث الکّم، تحتّل الرتبة األولری برین الصرور البیانّیرة األخرری المعتمردة فري هرذه  الستعارة،ا
ا لإلنسانّیة والشع  کما یعلن الشاعر بعملره هرذا  القصیدة. وفي أغل  هذه االستعارات نری تجسیم 

ة والمضرامین مدی التزامه بالنسبة إلی المعتقدات األسطورّیة. واعتمراد الظرواهر المّیترة والغیرر حّیر
 اإلنسانّیة واضح في هذه الصور االستعارّیة. ُیضاف إلی ذلك أّن أغلبها بدیعة وحدیثة.

تشترك من حیث وجوُدها في المرتبة الثانیة. ومن الخصوصّیات المهّمرة  التشبیه والكنایة والمجاز،
میرزات الکنایرات  للتشبیهات یمکن اإلشارة إلی اعتماد عناصر الطبیعة في موضع المشّبه بره. وأهرّم 

والمجازات الواردة في القصیدة: کون ظهورها مبتکرة وبعیردة عرن التقلیرد، وظهرور الکنایرات علری 
 شکل الکنایة عن تلویح.

عبر الخوض في دراسة أشعار هذا الشاعر وشعراء معاصرین آخررین، یمکرن معرفرة الشرعر العربري 
الشاعر متأّثر في قصائده العربّیة بالشرعر العربري  وکما أسلفنا القول إّن  المعاصر في إیران بنسبة أکبر.

القدیم ولکن لم یتبّین لنا مستوی هذا التأثیر. ومن هذا المنطلق نقترح دراسة مدی تأّثر ُفُروزانَفرر فري 
 أشعاره العربّیة بالشعر العربي القدیم.
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Abstract 

Badi al-Zaman Frosanfar is one of the most prominent Iranian writers of the 

late Qajar and early Pahlavi era. His multidimensional personality coupled 

with his ambitions in the world of politics made him a unique person. Then 

we get to know his Arabic poems according to his praises and elegies. We 

aspire in the research to shed light on the levels which Frosanver used each 

type of statement images in his praise of Imam Ali bin Musa al-Rida (PB) 

specifically and its features. In our research to reach this goal, we adopt the 

structural approach. The poet adopted types of statement images in his 

mentioned poem, creative in some of them, and influenced in others by 

graphic images of ancient Arab poets. The metaphor leads in terms of 

quantity in relation to other statement images representations, and in most of 

these metaphors we see an embodiment of humanity beside his declaration of 

commitment to legendary beliefs in his work. The adoption of dead and 

inanimate phenomena and human implications is evident in these metaphors, 

in addition, most of them are novel and modern. The metaphor, metonymy 

and metaphor are in second place. The most important features of the 

nicknames contained in the poem are that their appearance is nominal, 

descriptive, and actual, and is far from tradition and appears as an indirect 

signals. Among the important peculiarities of the analogies presented in this 

poem, we can refer to the adoption of elements of nature in the position of the 

compared element. Among the important characteristics of the metaphors in 

the poetry of Frozanfar in the praise of Imam al-Rida (PBUH), it can be 

indicated that it is an innovation. 
Keywords: Iran, Forouzanfar, Arabic poetry, praise, Ali ibn-Mousa, poetric 

images. 
 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

تحدیات اندثار اللغة العربیة في ساحة الثورة الرقمیة ومظاهر 
یالیة اللغویة  اإلمبر

 1فاطمة أعرجي
 توراه في اللغة العربیة وآدابها، جامعة طهران، إیراندک

 الملخص
اللغرة هري طریقرة اإلنسران فري  هناك تأمالت کثیرة مردارها أّن إّن نمو حضارة ما، مشرو  بوجود اللغة، إذ 

. الیروم قرد أصربح إلی األشریاء النظرةعلی العقل و. هناك تأثیر بالغ األهمیة للغة  استیالئه  علی هذا العالم
حملة الکونیة الثقافیة تتقصرد النیرل الجدا، فهنالك حملة واسعة تصاح   احرج اوضعة، ع اللغة العربیوض

حرّل محرل الصرراع العسرکري صرراع حیرث  من کل الثقافات اإلنسانیة ذات الجذور الحضاریة المتأصلة
من خالل اللغرة هرو  ، فأصبح اختراد الهویةالهویات ولیس للهویة من عماد یجسد رمزیتها العلیا إال اللغة

مقترنا  بالتطور التقني في مجال االتصاالت  )اختراد الهویة( لقد برز هذا المفهوم ظاهرة عصرنا الملحوظة.
والمعلومات وأیضا  متزامنا  مع تنوع مجاالت المعرفة وإنتاجها والتحکم فیها مرن جانر  القروات المهیمنرة 

. ولقد تم توظیف هذه الوسائل بغیة الس ة ویریطرة أوال  علی اللغة وثانیا  علی الثقافة وبالترالي علری الهعالمیا 
 بکاملها. قد یفرض مجال االتصاالت أي العالم الرقمي، نموذجا  ونظاما  لغویا  معینا  یحمل في طیاته صرّ  

بثقافرات وهویرات األمرم األخرری ذات الحضرارة  ستخفافلصالح الهیمنة العالمیة واال االقیم واستهالکه
صراع الحضاري بین األنا واآلخرر مررة أخرری. ولکرن المهرم هرو أّن مرن هرذا العاد علینا ة. ها هنا یُ العریق

المنطلق سیکون للنموذج اللغوي دورا خطیرا في تشکیل عناصر الهویرة الثقافیرة مرن حیرث أن اللغرة هري 
هرم األسرس الرذي من أ خاصة في ظل نوامیس االتصال وآلیاته في السیطرة والهیمنة.وذلك  ،أساس الهویة

اللغة لیست وعاء جامدا وال نراقال محایردا، لکنهرا عنصرر فاعرل ومرؤثر فري ارتکز علیه هذا البحث هو أّن 
بإمکان اللغة أن تتجاوز مهمتهرا کرأداة للتواصرل . فعلی ذلك المحتوی والمضمون الذي تقوم بنقله وتبلیغه

ا المقرال حاولنرا التعریرف علری کیفیرة بناء  علی کل ذلك، نحن في هرذ .کامال اکي تصبح معطی حضاری
لترزام االمن االندثار، ومرن ضرمن هرذه السربل، أوال  یة عربحمایة اللغة ال استخدام سبل یمکن من خاللها

. وثانیا  إثراء اللغة العربیة ومراجعة طرد استخدامها بصورة کلغة رسمیةوالدفاع عنها  باستخدام اللغة العربیة
العررب إثرر الثرورة الرقمیرة  . وإّن اإلشکالیة التي تفرض نفسها علینا هي أنمستمرة وفق مستجدات العصر

یتحسس التقنیة العالیة بواسطة اللغة األجنبیة. فکیرف راح وفي فضائها االفتراضي والمنظومات الحاسوبیة، 
ّن تنراول هرذه إ. األم أي بلغة حضارتها المتأصلة امنذ البدایة علی ثقافة الحاسوب بلغته جیاللنا أن نربي األ

، وفري مقردمتها دراسرة ظراهرة األبعاد المتضافرة فري الظراهرة اللغویرةاإلشکالیة بالطبع یحتاج إلی دراسة 
االندثار واالنتحار اللغوي لدی الدول المتنامیة، هذا ما قمنا نحن بتناوله في هذا المقال حیث قمنرا بدراسرة 

 وهجمة اللغات األجنبیة علی صعیدها اإلمبریالي.  ظاهرة اندثار اللغة العربیة في الثورات الحاسوبیة
: الهویة، الحضارة، الثورة الرقمیة، ثقافة اإلنترنت، السرلطة الرمزیرة، االنردثار اللغروي، المفردات الرئیسة
 اإلمبریالیة اللغویة.

                                                                                 
1. F.aaraji@gmail.com  
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 المقدمة 
هومها الواسرع ّنها في مفإ. لها تعاریف متعددة قّدمتبل ، مفهوم الثقافة علی تعریف واحدلم یقتصر 

ّن اللغرة هري قضریة أوالیروم یردور نقراش حیروي حرول فکررة مفادهرا سالی  الحیاة والفکر. أتعني 
ّن ال فصل بین اللغة واللهویرة الثقافیرة، أ حضاریة؛ ولهذا ینطلق الموضوع المطروح من قناعة مؤداها

 قبل کل شيء.ومّما ال شك فیه بأّن الحدیث عن الهویة الثقافیة مرتبط باستخدام اللغة 

إّن اللغة العربیة من منظور استشراف مستقبلها، ترتد إلی إشکال سیاسي بالغ الخطورة والتعقیرد، ألّن 
الشأن السیاسي لم یعد شأنا  قطریا  أو شرأنا  إقلیمیرا، برل غردا شرأنا  دولیرا  بالضررورة، ینردرج ضرمن 

تتقصد وحملة الکونیة الثقافیة ال  استراتیجیة الخیارات العالمیة الکبری. هنالك حملة واسعة تصاح
)أنظر: النیل من کل الثقافات اإلنسانیة ذات الجذور الحضاریة المتأصلة وفي مقدمتها الثقافة العربیة 

 (.۲۲ - ۲۳: ۲۰۱۱المسدي، 

کیفیة توظیف اللغة وسیاد إنتاجها الیوم یکسبانها داللرة وتحققرا مختلفرین تبردو الثقافرة معهمرا  ّن إ
إلی فترات ماضیة من التاریخ. في ضوء هذه المالحظات نقصرد مرن خرالل الترکیرز  جدیدة بالقیاس

علی السمات الالفتة للغة طوال التاریخ الحضاري ومرجعیتها الثقافیة، أن نمهد دراسرة العالقرة برین 
ي استخدام اللغة واستراتیجیاتها المتجددة، وبین الهویة الثقافیة المعبرة عنها عبر الثرورات الرقمیرة فر

)اي ُصرنعة  تحلیل الهویة الثقافیة باعتبارها إنتراج لغرويإلی  ف هذه الدراسةوتهدالعالم الحاسوبي. 
لغویة(، علی ضوء خطو  العالم االفتراضي. وأیضا  تحلیل دور االیردیولوجیا التري تشریع علری یرد 

هرم الردینامیکي اللغویة. وفي نفس الصرعید، نبغري الف -األجهزة الحاسوبیة لتشکیل الهویة الثقافیة 
للغة حین تشیع وهي متبعة لالغراض السیاسیة العالمیة. وسیتم تحقیرق هرذه االهرداف مرن خرالل 

قافة ما، بل یحمل أبعرادا ث: بما اّن استخدام اللغة لم یکن مجرد تصویر لین التالییناالجابة عن السؤال
األرضریات التري یأخرذ منهرا  فما هري ة،واسعة تدّل علی الواقع االجتماعي، واالیدیولوجیا المسیطر

ّن جمیع اإلنتاجات الثقافیة بصورة عامة، ومواقع التواصل إ مستخدمو اللغة صورهم عن الهویة؟ وبما
و بتعبیرهرا أاالجتماعیة بشکل ممیز، شکل من أشکال بلورة االیدیولوجیات، فکیف الهیمنرة اللغویرة 

 ع الهویة الثقافیة في العالم الرقمي؟ االیدیولوجي  اإلمبریالیة اللغویة ، تؤدي دورها في وض

همیة الموضوع المطروح، ترمي هذه الدراسرة إلری اسرتخدام منراه   الدراسرات أما سبق في لوفقا 
ممارسرة  هرو   استخدام اللغرة تعتبر والمهم أنها  ومتعددة، وهي تستند إلی فرضیات جدیدة  الثقافیة
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، بصفة عامة ظراهرة مرکبرة متعرددة بشکل خاص. إلی جان   اللغة  اّن  الهو  ثقافیة یة الثقافیة  أیضا 
بعاد. ولکن کي ال تسقط الدراسرة المتغیرات، ومن ثّم فالمفاهیم الدالة علیها تتسم بالتعقید وتعدد األ

، واسرتلمنا هرذا التحدیرد مرن إطرار الدراسرات في التشوش واالنقسام، البّد من تحدید هذه االبعاد
التحلیل اآلتي، لیس تقدیم اجابات، وإنما السعي إلی إعادة صوغ اإلشرکالیة ما نبغیه من ن إ. الثقافیة

المتعلقة باستخدام اللغة وعالقته باسئلة المجتمعرات العربیرة وهویاتهرا، حتری نرتمکن مرن ترأطیر 
فیما یتعلق بفاعلیة اللغة في خلق الثقافرات  الموضوع وتفکیك االحکام شبه الجاهزة وإعادة صیاغتها

  .الهویاتیة

 الهویة الثقافیة

ضغط هذا السؤال علی راانا في الوقت الحاضر شدید الغایة ویج  ان ینظر الیه علی انه  من انا. . ؟!
تعبیر عن الحاجة، حاجة ال إلی تحدید وتقلی  األنا، بل إلی إعادة ترتی  عناصررها وإعرادة ارسراء 

تحدیات التي تواجههرا الشرعوب واالمرم، عالقتها بالمحیط، بما اّن التجارب التي یعانیها االفراد وال
 تجعل من الضروری بین حین وآخر إعادة ترتی  عناصر األنا. 

اّن تعریف  ریتشارد هوغارت ، مؤسس مرکز  الدراسرات الثقافیرة ، یسرتحق التنویره هنرا، اذ یقرول: 
ك في انواع شتی الثقافة تعني اسلوبا کلیا لحیاة المجتمع، معتقداته، ومواقفة، ومزاجه، کما یظهر ذل»

)جاسرم  «من البنی والطقوس واالفعال، وکذلك في االشکال المتعرارف علیهرا تقلیردیا مرن الفنرون
ولئن کان مفهوم الثقافة یشهد، منذ مرّدة، نجاحرا خرارج الردائرة الضریقة » .(28: 2005الموسوي، 

مصرطلح  الهوّیرة ،  الخاصة بالعلوم االجتماعیة، فان هناك مصطلحا آخرا، کثیرا ما یقتررن بره، وهرو
  .(147: 2007)کوش،  «الذي یزداد استعماله تواترا في تطور البحث العلمي

)عابد «هو )وهذا هو معنی الهویة في اصطالح المنطق الصوري: ا=ا(-الهویة من حیث الثبات الهو»
والهویة االجتماعیة هري تصرورنا حرول َمرن نحرن وَمرن اآلخررون، وکرذلك . (13: 2011الجابري، 

تي إثرر عملیرات أصور  اآلخرین حول أنفسهم وحول اآلخرین. والهویة هي شيء قابل للنقراش، تر ت
التفاعل االنساني. هي تستلزم عمل مقارنات بین الناس کي تؤسس اوجهة التشابه واالختالف بینهم. 

النراس فاولئك الذین یعتقدون بوجود التشابه بینهم وبین االخرین، یشترکون في هویة تتمیز عن هویة 
 . (93: 2010، هارلمبس وهولبورن)الذین یعتقدون أنهم مختلفون، والیشترکون بذات الهویة

طرر التري تتعلرق وسرع مرن األأاّن بعد منتصرف القررن العشررین شرملت کلمرة الثقافرة مجموعرة 
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ا ّن الثقافرة خرجرت عرن طابعهرإم. فرباالیدیولولجیا واإلنتاج الثقافي والقابلیة للفکر المرنظم والرتعلّ 
القدسي والمتعالي، وهذا یوحي باّن استخدام کلمة الثقافة تغیرت تماما عن مرا کران قبرل ذلرك مرن 

ّن مصطلح  الهویة  یلّوح لنا في بدء األمرر، الخطرو  والحردود برین األنرا إلی جان  ذلك، إ معنی.
هرذا السریاد واالخر، من حیث اذا لم یکن هناك حّد بین األنا واآلخر، فلیس هناك ایة هویة محددة. 

افتراد األنا عن اآلخر(، لیستقر في الذهنیة أي ) لتحدید الهویة، قد ُرسم ثقافیا ولقد انتقل هذا النسق
 الثقافیة للمجتمع ویتحکم في خطابه وسلوکیاته. 

، وأصربحت ا  إلری الهویرة تمامر -وخاصة في الدراسات الثقافیرة  -تغیرت النظرة الیوم ، العموم علی
د اجتماعی ال تحددها ابدا العوارض الجغرافیة، بما اّن الهویة تتشرکل فري الوسرط الهویة قضیة سیا

هذه الدراسات تبّنت تعریفا واسرعا للثقافرة تعنري بهرا أشرکال فالمحیط الذي لیس جغرافیا فحس . 
ّدی تبني هذا التعریف للثقافة إلی اخراجهرا مرن الطرابع التقدیسري أالحیاة والتعبیر االجتماعي. وقد 

 دخالها إلی فضاء الحیاة.إلي والعا

 التصور العالئقي للغة والهویة

نتماء إلیها. فعلی هذا یشیر حسن حنفي برأّن کرل الخضوع ألي لغة هو الخضوع لثقافتها والقبول باال
کمرا یؤکرد البحرث فري طبیعرة األنتروبولوجیرا  –إن نمرو حضرارة مرا من تحدّث بالعربیة هو عربّي. 

مشرو  بوجود اللغة، فالبشر علی خالف الحیوانات لیسوا مضطرین إلی تعلم  –االجتماعیة والثقافیة 
کل ما یعرفونه عن طریق الخبرة المباشرة أو مالحظة وتقلید أفعرال اآلخررین، فهرم یکتسربون معظرم 

فاللغرة  (.۳۱: ۲۰۰۷واآلخررون،  الجروهري)معارفهم من خالل وسیلة الکلمة المنطوقة والمکتوبة 
لتناوله، واللغة هي انعکاس العالم علری وعري أو یلة اإلنسان  لتسخیر  کل شيء بهذا المنطق هي وس

بإمکان اللغة أن تتجراوز ، وّن اللغة ذات طبیعة اتصالیةإ فعلی ذلك، (.۱۶۴: ۱۹۹۵)ناصف، اإلنسان 
. إّن اللغة هي منظومة أدائیة في مجال التعبیرر کامال   ا  مهمتها کأداة للتواصل کي تصبح معطی حضاری

 سک  فیها عصارة الحضارة حیث تصنع اللغة مراجع القیم والمعاییر. تُ 

إّن توطین العلم وما ینجم عنه من تقنیات أمر مستحیل خارج دائرة اللغرة التري هري فري علی ذلك، ف
کان  (.۲۱: ۲۰۱۴)المسدي،  الرمز األعلی المعبر عن الهویة ،الوعي الفردي کما في الوعي الجمعي

تنرافس السراعة    هريالسلطة الرمزیة  . فإّن قوی أسلحة انتشار النفوذ والتأثر العقليانتشار اللغة من أ
 . تالشت الهویة وباتت اللغة مهددة باالنقراضف ،إن لحقتها الهزیمةو



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

218 

بالموّلرد مرن اللفر  والمعنری واقترضرت کلمرات وعاشرت حالرة  العربیة تجلت عبقریة اللغةلقد »
.ثم جاء علری أمتنرا زمرن (۷۹ :۱۹۹۲)عقلة عرسان، « ة مناخة الصحیحة بثقة وسالمة وصحفالمثاق

تراجعت فیه صولتها وتدنی مستوی ثقافتها ومخزونها المعرفري وتوقفرت لغتهرا عرن النمرو والتطرور 
إن اللغة صورة األمة تنمو وتتفتح وتزدهرر فري إبران نهضرتها في الواقع، وغزتها اللغات الغربیة عنها. 
ي أیام خمولها. إّن اللغة تهزل وتتراجع حرین تفقرد األمرة روح النشرا  وتجمد وتتوقف فیها الحیاة ف

 (. ۱۰: ۱۹۹۶)الفحام،  واالبتکار وتأوي إلی السکون والتخلف

بما أن اللغة خاصة بکل مجموعة علی حدة وبما أن لکل مجموعة خصوصریاتها فرإن هرذا النظرام ال 
ه هذا التعلیق القائل برأّن اللغرة حاملرة علید یمکن أن یکون مجرد وسیلة اتصال محایدة بل إنه یصد

لهویة، قیم، تاریخ ومعنی. أنها تحقق التالحم االجتماعي وتدعم تنامي االحساس بروح االنتماء إلی 
 الهویرة واللغرة  موضرعان مرتبطران، یتفراعالن فري السرلوك  (.۱۲۱: ۲۰۱۳)خیرالدین، المجموعة 

. إذا قویرت الهویرة قویرت الفردي واالجتماعي داخل األوطان. یؤثر کل منهم ا في اآلخر قوة  وضرعفا 
 (.۱۸۵: ۲۰۱۳)حنفي، اللغة، وإذا ضعفت الهویة ضعفت اللغة 

 ، تعد اللغة مبدعة للهویة وتدرج في المقام األول في سلسلة مکونات اإلطار المرجعي والهویاتي. إذا 
ست اللغة أداة تبقینرا علری الحیراد نما  التي نفکر فیها، والتي بواسطتها نبني العالم. لیإنها تعطي األ

  (.۳۵ :۱۹۹۹ )معلوف، بل تعطي شکال  لعالقاتنا بالعالم المحیط بنا، وتمکننا من تکوین ذواتنا

کید  مرن حیرث أنهرا لغرة ذات ثرروة عظیمرة فري ذاتهرا ال تکمن فري العربیرة الیوم ّن المشکلة أبالتأ
خیا  حضاریا  فأنها أصبحت ذات صرالحیة ال المفردات والتراکی  بل من حیث أنها مارست دورا  تاری

بوصفها لغة ذات ممیزات محددة بل ألنها من مقومات الحضرارة أدت رسرالة  تتنتهي. فالعربیة لیس
 وأصبح المستقبل االسالمي والعربي رهین بها. 

شرة هو صّ  االهتمام علری اللغرة المهمَّ حالیا  في عالمنا المتعولم والمقول ، یهمنا  علی العموم، ما
ن اإلنتاج الثقافي بأي لغة، هو ما یقرر مصیر الذائقرة أوالمهملة، وتحریرها من الفرض والهیمنة. وبما 

والمتعة والتاثیر، فهذا بالتاکید، یستحضر نظریة  الهیمنة  التي طرحها  غرامشي ، والتي یؤکد فیهرا ان 
ا بسب  قدرتها علی جعلنرا نقبرل السیطرة ال تتم بسب  قوة المسیطر فحس ، ولکنها أیضا  تتمکن منّ 

 .بها ونستسلم أمامها
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 اللغة والعالم ما بعد االستعماري 

نظرا  إلی الصلة الوثیقة بین الهویة الثقافیة واللغة، شّن االسرتعمار الثقرافي إبرادة حقیقیرة ضرد اللغرة 
ة )خیرالردین، العربیة وذلك ضمن االستراتیجیة االستعماریة الهادفة إلی طمس معالم الهویة الثقافیر

ّن جمیع تصرفات البشرر وجمیرع عالقاتره تری أ االستراتیجیة االستعماریة ّن أ(. والمهم ۱۱۷: ۲۰۱۳
هي تندرج في شکل من أشکال الخطاب. وما یهمنا في دراستنا للهویة هو هرذا الخطراب المهریمن؛ 

حتی ولو کان  أرن یقتنع بما یقأي الخطاب الذي یجري بشکل ال شعوري في وعي القارئ، ویجعله أ
في بدء األمر معارضا له ولکن في الوقت ذاته هناك ما یقول له:  اّنرك حرّر ولکرن لکري تکرون مثرل 

 عینك..  أغیرك، فعلیك ان تقبل بالمعروض أمام 

من هذا المنطلق علینا أن نبین في العالم الرقمي هل هناك شکل من أشکال الخطراب المهریمن عبرر 
معینة یفرض هیمنة ثقافة معینة علی هویرة القرارئ؟ ومرا أثرر تثبیرت هرذه اللغة او هل استخدام لغة 

اللغات عبر الثورات الرقمیة؟ هل یمکن من خالل افضاح عملیات التثبیرت هرذه، نقلرل مرن توجیره 
 السهام التي ترمی نحو قناعات القارئ کي تزلزلها وتربکها؟

یة حقیقة تاثیر کالم إمکانلتتحدث عن ، في الدراسات ما بعد االستعماریةجاءت  جایاتاري سبیفاك  
خری تجعله غیر قادر علی التعبیرر عرن الحقیقرة، أّن حدیث التابع محا  بسیاقات ثقافیة إ. ف1 التابع 

ن أن التابع غیر قادر علی تمثیل نفسه، والبد أفقد جری التمثیل، بسب  السیاسات االستعماریة، علی 
. وجراء بحثهرا هرذا حقیقیا   ا  قب اإلمکانیة أمام التابع لیقول شیئتمثله السلطة االستعماریة،ولهذا تتنا

والفکرة التي ترید سربیفاك . (Spivak, 1994: 90) هل یستطیع التابع ان یتكلم؟بصیغة السؤال: 
طرحها هو هل توفرت السیاقات الثقافیة المؤاتیة للترابع لکري یرتکلم؟ هرل یرتمکن مرن الحردیث، 

ل  منها حق تمثیل نفسها، اي سلبت حق الکرالم، وب المستعمرة ُس واسماع اآلخرین صوته؟ فالشع
ّن أوالکالم هو الوسیلة الوحیدة لتاسیس معرفة متماسکة عن التابع ووعیره ووجروده. ترری سربیفاك بر

، فتلك التاثیرات النفسیة تصوغه بسرب  قوتهرا وهیمنتهرا، فیتعرذر سلطةوعي التابع یتمثل لتاثیرات ال
ثقافة االستعمار. لهذا فهو منزلرق  نه مستعاد عبر تمثیلقیقیة، بل ال حقیقة له، ألاستعادته بصورته الح

ن یدل علیه، الی ذلك فهو یتجلی مطموسا وممحوا في لحظة تجلیه؛ باختصار فهرو أدائما عما ینبغي 
ه، ومنبثق ضمن استراتیجیات خطاب اقوی یستحیل اختزاله.  2مشوَّ

                                                                                 
1. subaltern  

ینظر للتفصیل: لیال گاندی، پسا استعمار گرایی، ترجمه مریم عالم زاده و همایون كاكا سلطانی، پژوهشكده مطالعات فرهنگی  .2
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فرات کالم التابع من خرالل فکررة التمثیرل االسرتعماري لره، المهم هو تطرح سبیفاك إمکانیة فك ش
لکنها تذه  إلی البعد الخاص من الموضوع من خالل کشف التضافر بین الهیمنات الکبری ولکنها 
تقترح حال  ال یقف أمام هذه النهایة یتمثل باستعادة وعي التابع عبر صوت المثقف المنبثق من صل  

لکن ذلك بحد ذاته یعیدنا إلی فکرة التمثیرل، بمرا فیره اآلراء التري  (Spivak, 1994: 76) الجماعة
 تمثیل أنفسهم.  عنطرحها مارکس عن عجز الشرقیین 

أن أتحدث بلغة ما أو بشکل لغوي ما، وأن أفّضرل فالتمثل باللغة أصبح الیوم من أهم أدوات التمثیل. 
دون ذاك، شيء یتجاوز دائما  مجررد  استخدام هذا الشکل دون ذاك، أو أن أزُعم استخدام هذا الشکل

، فضرال  عرن حردیثي بهرذه اللغرة،  االستخدام ألداة من أدوات التواصل. أن أتحدث لغة ما یدّل دائما 
علی شيء آخر، ألنني حین أکون قادرا  في وضع ما علی االختیار بین عدد من اللغات، فإن الختیاري 

نفسه. نرید أن نقول أّن للشرکل اللغروي علری صرعید داللة کما أن لمحتوی الرسالة داللة في الوقت 
آخر، داللة إیحائیة. بَم یوحي هذا الشکل؟ هنا بالتحدید یعلمنا تحلیل المواقف اللغویة أشیاء کثیررة 
عن المجتمعات؛ فحین یتحدث الموظفون في بلد أفریقي کران تحرت االسرتعمار الفرنسري باللغرة 

وذج غربي، والتمایز عن أبناء الشع  بأنهم درسوا وبأنهم حملة الفرنسیة فیما بینهم یریدون مراعاة نم
 (. 139: 2008)جان کالفي، الشهادات.. إلخ. فهنا یصبح استخدام اللغة عالمة دالة ال مجرد أمارة 

کائز تستند إلیها في الجزائر، قاد تحالفا  عجیبرا  برین رإّن المستعمر الفرنسي کان یعلم أن للغة العربیة 
ز اللغرة العربیرة کلهرا ئالعسکریة والفکریة والدینیة لبناء استراتیجیة قائمة علی تحقیر رکاالمؤسسات 

لکي تصبح هذه األخیرة عقدة نق  لردی الجزائرري ولکري ُیطررح البردیل لهرا أي اللغرة الفرنسریة 
 (.۱۲۳: ۲۰۱۳)خیرالدین، 

خدم االحرتالل بصرورة تراتیجیات االستعماریة وجردوا أن التعلریم االسرتعماري سریسإن واضعي اال
أحسن. مثل هذا الهدف هو الذي شرحه المنظر االستعماري جورج هاردي بقوله: لتحویل الشرعوب 
البدائیة في مستعمراتنا لتصیر أکثر إخالصا  لقضیتنا وفائدة لمؤسساتنا.. علینا أن نفرتح لره المردراس 

 (. ۱۲۵: م.ن)التي یشکل فیها عقله بحس  إرداتنا 

مفهوم مقترنا  بالتطور التقني في مجال االتصاالت والمعلومات وأیضا  متزامنا  مع تنروع لقد برز هذا ال
. ولقد ترم توظیرف هرذه  مجاالت المعرفة وإنتاجها والتحکم فیها من جان  القوات المهیمنة عالمیا 

                                                                                                                              
 17 9، ص1391و اجتماعی، چ دوم، تهران، 
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قرد یفررض الوسائل بغیة السیطرة أوال  علی اللغة وثانیا  علی الثقافة وبالترالي علری الهویرة بکاملهرا. 
مجال االتصاالت أي العالم الرقمي، نموذجرا  ونظامرا  لغویرا  معینرا  یحمرل فري طیاتره صر  القریم 

. هرا هنرا هراالعریقرة وهویات خفاف بثقافات األمم األخریتواستهالکه لصالح الهیمنة العالمیة واالس
ن هرذا المنطلرق صراع الحضاري بین األنا واآلخر مررة أخرری. ولکرن المهرم هرو أّن مرالیعاد علینا 

سیکون للنموذج اللغوي دورا خطیرا في تشکیل عناصر الهویة الثقافیة من حیث أن اللغة هي أسراس 
 الهویة خاصة ذلك في ظل نوامیس االتصال وآلیاته في السیطرة والهیمنة.

ة الذین یرغبون بنشا  في تعلم اللغة اإلنجلیزیة بسب  األبواب االقتصرادیة واالجتماعیرة والسیاسریو
 تعمرل یومنرا هرذالدی المستعمر. حتی  یولکن هذه الرغبة کانت الرغبة األول ،والثقافیة التي یفتحها

اللغة اإلنجلیزیة علی توطید مصالح األقویاء علی الصعیدین العالمي والمحلي والحفاظ علی نظرام 
 .عالمي استغاللي یمکن أن یحرم الناطقین بلغات أخری من حقوقهم

ا لسیاسرات العصرر ل الموقرع مّثرلقد  القروي للغرة اإلنجلیزیرة فري المسرتعمرات السرابقة اسرتمرار 
فمرن الطبیعري أن یرغر  النراس فري العدیرد مرن البلردان . لقد عززت طبقرة النخبرةو االستعماري

، في تطویر الکفاءة في اللغة اإلنجلیزیة ولکن في العدید من هرذه البلردان مرا بعرد  المستعمرة سابقا 
زم ذلك التعلیم الذي یهمل اللغات األم. فعلری سربیل المثرال نتیجرة التعلریم فري االستعماري یستل

الکویت أو في بحرین، هي أن أکثر من نصف السکان یسرتخدمون اللغرة اإلنجلیزیرة ومصرطلحاتها 
فمثال  في دولة الکویت فقط في محافظة حولي بالتحدید،  بصورة واسعة النطاد، في حوارهم الیومي.

مؤسسرة أکادیمیرة لتعلریم اللغرة اإلنجلیزیرة.  30مدرسة إنجلیزیة وأکثر من  25 ُخصصت أکثر من
وهذه عناوین عدد من هذه المدارس والمؤسسات: الخلی  اإلنجلیزیة، الکویت الوطنیة اإلنجلیزیة، 
البریطانیة في الکویت، االکادیمیة الدولیة البریطانیرة فري الکویرت، اإلنجلیزیرة للبنرات، الکویرت 

اإلنجلیزیة، المدرسة اإلنجلیزیة، الکویت األمریکیة، و.. ومن الملفت لالنتباه أّن باإلضرافة  العالمیة
إلی المنه  الموضوع من قبل وزارة التربیة والتعلیم الکویتي، المنه  التعلیمي لهذه المردارس یقروم 

واألمریکي. وأیضا  علی سبیل المثال هناك في مصر أکثر مرن ثالثرین  البریطانيعلی کل من المنه  
 .جامعة أجنبیة

قامت الوالیات المتحدة والمملکة المتحدة بتنسیق الجهود المبذولرة لترروی  للغرة اإلنجلیزیرة لقد 
برل أنهرا  دراسة اإلمبریالیة اللغویة ال تجادل مع أو ضد لغات معینة ت.یاکلغة  عالمیة  منذ الخمسین

 . ل کیف تعمل اإلمبریالیة اللغویة في سیاقات محددة من أجل تحدید الظلم أو التمییزتحل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
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فإن الواقع یؤکد وجود إمبریالیة لغویة بالفعل إال أن ذلك ال یررد إلری سیاسرات التعراون علی العموم 
إلی المنشورات األمرکیة، الترسرانة االعالمیرة التري عززتهرا تکنولوجیرا اإلعرالم فحس ، بل کذلك 

 (. ۱۲۷: ۲۰۱۳)خیرالدین،  واالتصال والعولمة التي فتحت الحدود کلها لکل أنواع التدفقات

یالیة اللغویة في العالم الرقمي   اإلمبر

علی الررغم مرن أننرا ، کلها االتوتکنولوجیا المعلومات واالتص ،والوسائط الجدیدة ،الثقافة الرقمیة
ا أن لکل منها معنی خاص بها، فهري متشرابکة أیضرا   مرزج اإلنترنرت برین المحلري لقرد  .ندرك جید 

فیصربح اإلنترنت یزیل التمییرز برین المنرت  والمسرتهلك وإن  ،والعالمي وبین السیاسی والشخصي
  هم منتجو الثقافة ومستخدموها في نفس اآلن.جمیع المستخدمین 

ذا ویج  أن ال ننسی أن تناول موضوع  ثقافة االنترنت  یأخذ بنا إلی الحدیث عرن التمّثرل وأدواتره ه
أي المعاني والتصاویر. وهذه هي السبل الرقمیة التي نقدم من خاللهرا صرورة عرن حیاتنرا وأفکارنرا 

صبحت اللغرة وثقافاتنا. من هذا المنطلق نعود إلی موضوع استخدام اللغة في العالم الرقمي، حیث أ
األجنبیة )خاصة اإلنجلیزیة( هي اللغة األم في تلك التمثالت وذلك لوفرة اسرتخدامها. ولکرن لهرذا 
االستخدام أسباب خفیة أخری یج  تناولها. أول ما یلقي علینا هذا االستخدام الواسع هو أّنره یوجره 

هرذه الشربکة وأن تصربح  المستخدم بصورة واسعة النطاد إلی هذه القناعرة برأّن إذا أردت أن تردخل
عضوا  من أسرتها الکبیرة، فعلیك أوال أن تنطق بلغة هذا المجتمرع الشربکي، ألّن لغتره ببسراطة هري 
لیست لغتك األم بل لغة قویة مسیطرة ومهیمنة علی العالم. فالتصالك بالعالم والنتمائك إلری هرذه 

 اة اإلنجلیزیرة ال یرزال ینظرر إلیهرإّن اللغراألسرة علیك أن تعرفها جیردا  وتسرتخدمها دون توقرف. فر
تمجرد مزایرا وباعتبارها لغة النخبة والعلم والتقدم. فتعالت أصوات أنصار العولمة لتردد هذه المقولة 

 اللغات االجنبیة للخروج من ورطة التخلف. 

، لکرن الالفرت فري شرأن  مما ال شك فیه أّن التعبئة السیاسیة لمسرألة الهویرة لیسرت أمررا  مسرتجدا 
مجتمع الشبکي  هو مدی ترّسخ الهویة باعتبارها قوة اجتماعیة وسیاسیة علری الررغم مرن الطرابع  ال

المعولم للشبکات والتقانات واألسواد العالمیة. إن السمة الممیزة الثانیة للمجتمرع الشربکي، بعیردا  
رك الوحیرد من المعیار التاریخي للحقبة الحدیثة، فهي فقدان الدولة القومیة صرفة لحامرل أو المحر

وهذا یعني فقدان السیطرة المطلوبة علی اللغرات المحلیرة.  (.۱۸۱: ۲۰۱۵)بارني، للهویة السیاسیة 
جرین التري هوإذ باللغرة ال»للثورة الرقمیة تأثیر بالغ علی اللغة حیرث رماهرا فري الهجنرة اللغویرة، ف

ي أشرد لحظرات ترعرعت في مهاد الهزل علی شاشرة التواصرل االفتراضري تغردو أداة للتخاطر  فر
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في ظل مخلفات االستعمار وضغط العولمرة ال یکفري أن فلذلك  (.۱۸: ۲۰۱۴)المسدي، « التاریخ
العربیة تکون اللغة الرسمیة في بالدها بل یج  کسر ذلرك الحراجز النفسري الرذي أقامتره العولمرة 

افات العالم فري واستمرت به العالم الرقمي. فالعالم الرقمي هو العالم الذي ُیص  من خاللها کل ثق
 قال  الثقافة االستهالکیة الغربیة وبما في ذلك اللغة المعبرة عن هذه الثقافة.

استشراء التلوث  هو من أجلی القرائن التي تنذر بأننا علی مسافة قریبة من فاجعة حضاریة قاصمة،إّن 
واصرل عبرر اللغوي في أثواب جدیدة بحکم انتشار وسائط االتصرال المسرتحدثة. ازدهرار سرود الت

المواقع االجتماعیة وما نجم عنه من انفجار مسالك المحاورة في اللحظة الزمنیة المعینة، فهري لغرة 
 (.۱۷: م.نتترک  أمزاجا  وأخالطا  فتتولد منها عربیة هجین یلذ للکثیرین )

رللغة ن استخدام مصطلح اإلمبریالیة إ ا أو أمر مثیر للجدل، ألن تعریف شريء مرا باعتبراره إمبراطوری 
ا أنه غیر أخالقي أو غیر شررعي بطبیعتره ا ما یعني عداء له، معتبر  ا دائم  اإلمبریالیرة اللغویرة . استعماری 

ترم . وخاصرة فري العرالم الرقمري، هي حقیقة واقعة في العدید من السیاقات في جمیع أنحاء العالم
ُتحررم اللغرات ، في حرین ثةلغة التقدم والحدا. وأصبحت اإلنجلیزیة تصدیر أیدیولوجیة أحادیة اللغة

تم تسرویق اللغرة اإلنجلیزیرة اآلن فر .األخری بشکل صریح أو ضمني من هذه الوظرائف والصرفات
فري . فاألمرر یخردم الجمیرع علری قردم المسراواةتبریرا  منهم برأّن  بطرد احتیالیة باعتبارها لغة نائم

لالسرتغالل رسمیة والصیغة السحریة  اللغة اإلنجلیزیة  هي السیارة ال أصبحت، رقمیةاإلمبراطوریة ال
 الثقافي. 

فري لبنران وسروریا والمغررب العربري تنتشرر ف ،تخترد اللغات کلها في األطراف وفي المرکرزهکذا 
الفرانکفونیة، وفي العراد واألردن والخلی  والیمن والسودان ومصر تنتشر األنغلوفنیرة. وعلری الررغم 

أو المصطلح األجنبي أیسر علی اللسان وأقرب إلری الرذهن  من وجود المقابل العربي، إال أن التعبیر
)حنفي، وتدفع عقدة النق  أمام األجنبي إلی هذه الظاهرة إلخفائها أو الستکمالها. واصطناعا   طبیعة  

 األمر یمتد من اللغة إلی الحیاة الیومیة والثقافیة بسهولة. و (.۱۹۶: ۲۰۱۳

خ  بالمراحل لتعلم اللغات؛ هرذا فري حرین أأفضل و نعلم أّن المراحل المبکرة من عمر الطفل هو
أّن األطفال یبدئون بتعلم اللغات األجنبیة قبل أن ینطقوا باللغة األم وقبل أن یعرف قرائة هرذه اللغرة أو 

 . یعالجون هذه المشکلة، لکن دون تقییم ما إذا کانت هناك طرد  الکثیر من المجتمعاتکتابتها جیدا 
عندما اللهویة تعاني مرن التشرویه تصربح  .ی نظریة هیمنة اللغة اإلنجلیزیةأکثر صالحیة للتغل  عل

 اللغة مختزلة لهذا التشویه. فالمغلوب دائما محکوم باالقتداء بالغال  في کل الجوان . 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

224 

ا باللغات، فتنامي حضارة ما، یتبعه بالضررورة توسریع دائررة قا وثیطترتبط الحضارات ارتباعلی هذا، 
مفتاح تقدم ونهوض حضاري. لقد صعدت لغرات، ا باعتبارها زیادة أعداد الناطقین بهانتشار لغتها، و

علی حساب لغات أخری، کان مصیرها االندثار. وإذا کان هذا قد حدث في الماضري، بروتیرة بطیئرة 
وانتشرار الشربکة العنکبوتیرة أدی  وفي عجلة العالم الرقمي، ، فإن ما یجري في الوقت الحاضر،نسبیا  

ارع وتیرة اندثار اللغات. ووفقا لتقدیرات المنظمة الدولیة للتربیرة والثقافرة والعلروم، فرإن لغرة إلی تس
سربوعین، فمراذا عرن ظراهرة مروت اللغرات؟ وهرل حقرا شربکة أ لواحدة من لغات العالم، تندثر ک

ني االنترنت )مقبرة اللغات(؟! وماذا عن ُمستقبل اللغة العربیة، في ظل تنرامي هرذه الظراهرة؟ )حسر
 عبدالحاف  أحمد، مجلة األمن والحیاة،(

هنا یعني ثقافة العیش في المجتمرع  Cyber cultureثقافة االنترنت نعود هنا مرة أخری إلی الثقافة، 
في هرذه الحالرة  –حس  تعبیرهم  –لو فرضنا علی هذه الثقافة استخدام لغة محددة وعالمیة الشبکي. 

 إلی یدهم بأبسط صورة. قد سلمنا مهمة بناء الهویة الثقافیة 

. وتغیرر الحواسری  بهرذا  تری  تورکل  أن الحواسی  ال تغیر حیاتنا وحس ، برل تغیرر ذواتنرا أیضرا 
المعنی، ذواتنا من خالل مّدنا باألدوات الجدیدة التي تکفل البنراء االجتمراعي لرذواتنا، علری نحرو 

علی نحو متواصل .. فأنت مرا ترزعم موجه صوب الذات. فأن نستخدم االنترنت یعني أن نبتدع ذواتنا 
أنك علیه وهویتك عل یالحاسوب هي محصرلة حضرورك المشرتت ذلرك أن تصربح هویترك علری 

)برارني، الحاسوب شدیدة السیولة إلی الدرجرة التري تجعرل مفهروم الهویرة ذات حردود فضفاضرة 
۲۰۱۵ :۱۸۸ .) 

األجهزة التمثیلیة لم تکرن کافیرة »أن ب النقاد برزت هذه الظاهرة )أي ثقافة اإلنترنت( أکثر، إثر اعتقاد
)هاراوی و کاستلز،  «لدفع مصالح الهیمنة األمریکیة، لذا أنشأوا أجهزة وهیاکل رقمیة لتعزیز الهیمنة

هري جرزء مرن المجتمرع  ومرن المهرم أن نؤکرد أن ثقافرة اإلنترنرت، مقدمة المترجم(. 15: 1390
شربکة لعدم المتصل علی النت. إّن االتصرال باالمتصل و الشبکي، فهي تتبع منطق الشبکة أي منطق

فهرذا یعنري إذا لرم تکرن معنرا  بها یخرجك من هرذا المجتمرع. تصالكوعدم ا هو جزء من الثقافة،
هرذا بالضربط ینطبرق علری النظررة  (.19: م.ن)متصال  بالشبکة فإنك بعیرد عرن الثقافرات الحدیثرة 

في نفس الحرین تقنعنرا بأننرا إذا لرم نتفرق معهرا االمبریالیة التي تخیرنا أمام عجالت العولمة ولکن 
 سنکون خارجین عن دائرة العالم. 

نظررة علری قضرایا مهمرة مثرل التوزیرع والوصرول وعردم  نجد معالم هذه اإلمبریالیة جیدا  لو ألقینرا
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األجهزة الحمیمرة سماها  ِترکل  ببسب  القدرة علی االرتبا  بما وذلك ، في شبکة االنترنت المساواة
نما  دائمرة مرن عردم المسراواة وخلرق مرا أمع ومستویات مختلفة، من العالمیة إلی المحلیة،  علی

، یرتم تنظیمهرا علری أسراس یرةقدیمرة للغاتاریخیة مظالم  تعید علینا التيویسمی الفجوات الرقمیة 
وفري مقدمرة هرذه المحاولرة  .(32: 1390هراراوی و کاسرتلز، راجرع: ) تالوصول إلری المعلومرا

لیة هي استخدام اللغة األجنبیة. لو تأملنا القضریة لرأینرا أّن مهمرة اإلنتراج الثقرافي والتوزیرع اإلمبریا
الثقافي بمجمله في العالم الرقمي أصبح منحصرا  بید اإلمبریالیة العالمیة ذلك ألنهم استخدموا أهم 

 أداة للنقل وأهم رمز للتواصل وهو اللغة.

متقدم للغة، وهذا یعني أّن العربیة تبقی اللغرة الرسرمیة فري  للخروج من هذا المأزد علینا منح موقع
الدول العربیة، لغة علومها وخطاباتها وحواراتها. هکذا بعد فترة طویَلة من الهجمرة الرقمیرة، یصربح 
للعربیة موقعا  مؤثرا  ویمکن أن نری أثرا  لهذا االستخدام فري مواقرع التواصرل االجتمراعي. فرأول مرا 

مسخدمي المواقع علی تعلم الکتابة العربیة الصرحیحة. ربمرا فري بدایرة األمرر، یحدث هو محاولة 
یعاني المستخدمون من تناقب دائم بین اللغة المستخدمة رسمیا  وبین ما یجدونه في مواقع التواصل 
العالمیة، ولکن مع ذلك علینا أن نستخدم المفعول الرذي یثیرر المحاولرة السرتخدام اللغرة العربیرة 

 غة التقدم الشخصي والتقدم الوطني علی کل صعید. بجعلها ل

غیر ذلك، وفق مقارنات في مواقع التواصل االجتماعیة التي أشرنا إلیهرا، لرم یکرن السرتخدام اللغرة 
اإلنجلیزیة فقط وظیفة علمیرة أو معلوماتیرة، برل هنراك وفري نطراد واسرع، أصربح اسرتخدام اللغرة 

بعبارة ثانیة إّن المشاهد الرقمیة تدّل علری أّن مسرتخدمي  اإلنجلیزیة مرتکزا علی البحث عن الهویة.
اللغة اإلنجلیزیة الغیر ناطقین بها، هم من الفئة التي تحاول تثبیت هویة ال یمکن فعله إال من خرالل 
استخدام اللغة االجنبیة، اعتقادا  منها أن هناك باختصار لغات  وضیعة  ولغات  راقیرة . هکرذا جررت 

لعالم في العالم المعلوماتي ألخذ المنصة اللغویة. قامت هذه الحررب برأداء دور الحرب بین لغات ا
مرع  –استعماري مهم للغایة. لم تکن یوما  ما هذه الحروب أمررا  غریبرا  ولکرن الغریر   -إیدیولوجي 

هو أن یقوم مجتمع ما باندثار لغته بنفسره، أو کمرا یسرمی باالنتحرار اللغروي کمرا  –األسف الشدید 
 لغة العربیة. حدث ل

علرری سرربیل المثررال هنرراك فرري المواقررع التواصررل االجتمرراعي تطبیقررات عدیرردة منهررا الفیسرربوك، 
واالنستغرام، والتویتر، وغیر ذلك.. ولجمیع هرذه التطبیقرات، وکرأول مرحلرة فري االنضرمام إلیهرا، 

لهوایرات، صفحة للتعریف الشخ  نفسه منها: االسم، اسم العائلة، المهنرة، المسرتوی الدراسري، ا
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وغیره .. من الملحوظ في هذه البرام  أّن هذا القسم یعتبر الواجهة في تعریرف األشرخاص بعضرهم 
لبعب فیما یسمی ب  بروفایل . إذا  إّن البروفایل هو بمثابة البطاقة الشخصیة لصاح  الصرفحة. مرا 

قتهم الشخصریة هرذه نرید التوصل إلیه هو أّن الکثیر من مستخدمي هذه البرام  العرب، یقدمون بطا
باللغة اإلنجلیزیة، فبعبارة ثانیة یعرضون هویاتهم بلغرة غیرر لغرتهم األم واألسرباب کمرا أشررنا إلیهرا 

 واضحة، ومن أهمها هو رغبة باالنتماء إلی هذا المجتمع الشبکي وإلی ثقافة االنترنت المخیفة.

حررب إیردیولوجي دون شرك، ولکرن بما أّن لغة األم اعتبرت لغة وضیعة، فإّن هذا الحرب هو مازال 
حرب في اتجاهات متعددة تستغلها األجهزة العالمیة بتمسرکهم بالمُثرل االلکترونیرة حیرث تجعرل 
مستخدمي المواقع أن یستخدموا اللغة العالمیة بنشوة. في سراحة المعرکرة الخفیرة هرذه، إضرافة إال 

یبقری سربیل اال تطرویر مفرداتهرا الصمود علی استخدام اللغة العربیرة کلغرة الدولرة الرسرمیة، لرم 
وتراکیبها وفق مستجدات العصر الدیجیتالي بالذات. فلو بقیرت األشرکال اللغویرة المسرتخدمة فري 
العالم الرقمي، نفس األشکال المستخدمة قبل سرنوات مدیردة، فالفشرل محتروم علری هرذه اللغرة. 

یدة، فإن اللغة هي کائن حري فللعالم الجدید ثقافة جدیدة وللثقافة جدیدة مفردات ومصطلحات جد
 لو تجمد في مکانه لماَت بال شك. 

 النتيجة 
.  ةمن المؤکد أن یکون الیوم سؤال الهوی طمس المسافات واختفراء ومن األسئلة األکثر إثارة وإلحاحا 

الحدود أو تالحمها وتحکم وسائل التواصل االجتماعیة العابرة للحدود. کل ذلك جعل المجتمعات 
ی  فظهررت المخراطر الکبرری التري تسرتهدف الهویرات یغلر  فیهرا األقویراء علری عرضة  للتذو

إذ یقول  لهرم األفکرار بصرورة ممنهجرة ویملري علریهم نمرط حیراتهم ولغرة مشراعرهم  ،الضعفاء
، إّن وأفکارهم.  االندثار اللغوي، عق  اإلمبریالیة اللغویة، غالبا  ما یشار إلیه ولکنه ال ُیدرس إال نرادرا 

ذا  وقفة تأمل، فدراسته من جهة حرکة ثقافیة ألنه یعبر عن إرادة في جعل اللغة المهمشة علی یستحق إ
قدم المساواة مع اإلنجلیزیة. إّن الدفاع عن اإلنجلیزیة في المجتمعات العربیة، تبریرا  منهم بأنها لغرة 

ر بصورة خاصة بأنره العلوم والحضارة، لیس إال مهاجمة اللغات األخری بأشد الوسائل. ینبغي التذکی
ال یمکن لمن یحاول إشاعة اللغة اإلنجلیزیة أن ال یعرف بأنه قد یقف أمام حضرارة مجتمعره وثقافتره 
وأمام مقومات هویته، ولکن اإلشکال الرئیس هو قناعته بأن الثقافة الغربیة هي األعلی وعلینا التبعیرة، 

تلك اللغة وفي المقابل أیضا  أول خطروة النهیرار فأول خطوة النهیار أي لغة هو انهیار الهویة الثقافیة ل
أي ثقافة هو اندثار لغتها الخاصة. فأخذنا تناول قضایا  اللغة واالفتراضي  إلی الحدیث عن المجتمع 
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العنکبوتي أو الشبکي وعن زحف القوی المحلیة وفقدانها القوة لصیانة اللغة وحفاظها مرن االنردثار 
الل دراستنا أن ما هو سائد علی الساحة الحاسوبیة هرو أن کرل مرن في العالم الرقمي. واتضح من خ

مسنخدمي ثقافة االنترنت یحاول أن یخترد الحدود کي یبني هویة  تصلح أن تکون عالمیرة ولیسرت 
محلیة، وهذا االنطالد في السماحة االفتراضیة هو مقدمرة لالنردثار اللغروي وبنراء هویرة مفضرفة. 

اللغات فري هرذه الشربکات لیسرت بضرعیفة، وإذالرم نلترزم برالوعي فري  وانتهینا إلی أن قوة اقتحام
استخدامنا للغة سنخسر الکثیر في هذا الصراع. ربما هذا یکون منطلقا  للتطویر في وقت نحن أحوج 

 ما نکون فیه لتطویر أسالیبنا في تعلیم اللغة العربیة ونشرها. 

 المصادر ولمراجع 
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 المغرب أنموذجا تحدیات اللغة العربیة في الوطن العربي:
 1د. بوجمعة وعلي

 المغرب –المرکز الجهوي لمهن التربیة والتکوین بني مالل خنیفرة ب باحث في اللغة والمجتمع،

 الملخص
تعاني اللغة العربیة في العالم العربي من عدة إشکاالت وأزمات بعضها داخلي وبعضرها 

ال تؤمن بما هو وطني وقومي. مغتربة ومتغربة  االبتالء بنخبة خارجي یمکن إجمالها في:
اإلقصراء الممرنه  للغرة العربیرة فري و قصور وتناقب السیاسات اللغویة مرع الواقرع.و

غیاب سیاسات عمومیة لتطویر وتأهیل و مؤسسات الدولة وفي الفضاءین العام والخاص.
 الحروب اللغویة ضد اللغة  العربیة من عدة جهات:  و اللغة العربیة .

 یغي وخاصة المتطرف منه.التیار األماز -
 التیار الفرنکوفوني.  -
 تیار التلهی : دعاة العامیة / الدارجة. -

الثنائیة والتعدد اللغوي العشوائیین وغیر الخاضعین لنظام تحدیرد وظرائف اللغرات فري 
 تخلف منراه  تعلریم وتردریس اللغرة العربیرة.و إطار التکامل ولیس التنافس والصراع.

 لمدني واألهلي في حمایة اللغة واستعمالها وتنمیتها.ضعف دور المجتمع او
 ولتجاوز هذه اإلشکاالت البد من:

وضع سیاسة لغویة وطنیة واضحة تحترم اللغرات الوطنیرة الرسرمیة وتعطیهرا حقوقهرا  -
 الطبیعة في االستعمال والتداول والحمایة والتطویر... .

 ت السیاسات السابقة.وضع سیاسة تعری  جدیدة تتجاوز المشاکل التي أفشل -
 جعل األمن اللغوي جزء من األمن القومي. -
 وضع سیاسة وطنیة وقومیة للترجمة من وإلی اللغة العربیة. -
 اللغة العربیة، التحدیات، السیاسة اللغویة.  :مفردات الرئیسةال

                                                                                 

1. bo.ouali@gmail.com 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

230 

 مقدمة
دة والترراث والحضرارة تواجه اللغة العربیة بالرغم کونها اللغرة الرسرمیة للربالد، ولغرة الردین والعبرا

والثقافة لقرون طویلة تحدیات متعرددة ومختلفرة، تقرف فري وجره جعلهرا لغرة الدولرة والمجتمرع 
 والمعرفة والعلم في کل المجاالت وعلی جمیع المستویات. 

مغتربة ومتغربة ال تؤمن بکل ما هو وطني  نخبابتالء الوطن العربي ب -1
 أو قومي

ا فئة من المثقفین النافذین، الذین ینادون عالنیة بضرورة إبقراء الوظرائف تواجه اللغة العربیة في بالدن
العلیررا للغررة فرري حرروزة اللغررة الفرنسرریة، واسررتبدال اللغررة العربیررة الفصررحی باللهجررات المحلیررة 

من قبیل: )هرل الروعي  امحمد الطالبي)العامیات(، وهذا یطرح أسئلة کبرىلدی المفکر المغربي 
ة وعي تقدمي أم وعي شقي رجعي برالمعنی التراریخي؟ وهرل ظراهرة تطرور اللغوي لدی هذه النخب

اللغات في التاریخ وخاصة األوربي منه قانون عام یسري علی کل الحضرارات واللغرات واألمرم، أم 
ظاهرة خاصة بتطور اللغات األوربیة؟ وهرل مریالد األمرة والقومیرة هرو األصرل فري مریالد اللسران 

 (.03، ص. 65، عدد  2010الطالبي، ) المجتمعات؟(المعیاري الجامع في تاریخ 

الثقافیة في بالدنا لم تعمل علی أن تکون اللغة الوطنیة/ اللغرة العربیرة لغرة الوظرائف العلیرا  فالنخبة
للسان، کما في جمیع دول العالم المتحضرربما فیهرا فرنسرا التري یتعلقرون بهرا ویعتبرونهرا مرثلهم 

تها معظم أوالئرك المثقفرین، برل إن هرذه الطبقرة لرم تردرك حجرم األعلی، وینتمي إلی ثقافتها ولغ
اإلشکال اللغوي وأهمیته االستراتیجیة لردی کرل األمرم المتقدمرةأو الراغبرة فري النهروض والتقردم 

صـخر صراح  مجموعرة  محمـد الشـارخوالتنمیة، وهذا ما أشار إلیه المثقف الکرویتي األسرتاذ 
فة العربیة غیر مهتمة بمسرتقبل اللغرة العربیرة، ألنهرا تتحردث حینما قال بأن النخبة المثق اإلعالمیة

 (.60، ص. ۲۰۱۱)الزغول،  لغات أجنبیة، وبالتالي ال یهمها تعلموتعلیم وتطویر هذه اللغة

 قصور وتناقض السياسات اللغوية للدول العربية -2
یفیری الدکتور لغة، بل فري أن المشکلة لیست في اللغة العربیة ک( 2013بوسریف، ) صالح بوسر

السیاسات اللغویة والتعلیمیة المتبعة من طرف الدول العربیة، والتي تتسم باالرتجالیرة، والعشروائیة، 
والتناقب في کثیر من الحاالت، ألنهرا لرم تسرتطع أن تعرال  القضریة اللغویرة بالشرکل المطلروب 
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لغویة التي تعتبرها کرل والضروري في مختلف الدول المتقدمة، ولم تعط األهمیة الالزمة للمسألة ال
الدول واألمم المتحضرة، قضایا مصیریة واستراتیجیة في مسار االسرتقالل والتطوروالتنمیرة. فالردول 
العربیة والمغرب نموذجا، کثیرا مرا اتخرذت  قررارات منعزلرة ومنفرردة وخرارج السریاد الحضراري 

وهو ما نرت  عنره فري النهایرة  والتاریخي للمجتمع، ومن دون إشراك المختصین والفاعلین والخبراء،
فشل کل السیاسرات التعلیمیرة واللغویرة والثقافیرة. برل إن الواقرع المعریش ینراقب کرل القررارات 

التي تتخذتها الدولة، ألن ما تعلنه مرن مبرادرات وقررارات  -علی ضعفها ومحودیة تأثیرها -والقوانین
ر علی أرض الواقع، فمرا مرا نالحظره مرن وما تشرعه من قوانین في المسألة اللغویة، لیس له أثر یذک

ممارسات وأفعال یناقب ویعارض تماما مایتم إقراره من قوانین، مما یؤدي في النهایرة الری إضرعاف 
حضور اللغة العربیة کلغة رسمیة للربالد فري کرل مسرتویات الفضراء والعرام، ویقلرل مرن فاعلیتهرا 

 رام  المتعلقرة برتعلم اللغرة وتعلیمهرا،ووجودها وتأثیرهرا، ویعطرل مرا تهردف إلیره المنراه  والبر
ومن بین مظاهر تناقب سیاسة الدولة المغربیرة مرثال اتجراه اللغرة العربیرة هرو  (،2013، )بوسریف

اعتبارها لغة رسمیة للبالد منذ أول دستور للربالد بعرد االسرتقالل، وفري نفرس الوقرت جعرل اللغرة 
القتصاد، وهذا ما یفسر تقاعس الدولة وتأخرهرا غیرر الفرنسیة لغة اإلدارة والتعلیم العالي واإلعالم وا

المبرر في إنشاء مؤسسات لغویة قادرة علی حمایةوتطویر وتنمیة اللغة العربیة، ومن المفارقة الغریبة 
م، وال یقرام 2009والسخریة القاتلة أن یقام آخر مجمع للغة العربیة في إسرائیل العبریة في حیفا سنة 

بي اإلسالمي الذي اختار اللغة العربیة لغة رسمیة منذ عشرات القرون، وکرأن في المغرب، البلد العر
بالدنا نسیت أو تناست دورها التاریخي والحضاري فري نشرر اللغرة العربیرة وثقافتهرا وعلومهرا فري 

، مرن 1999إفریقیا وأوربا، وورغم أنه تم إقرار تأسیس أکادیمیة محمد السادس للغة العربیة في یونیو 
جنة الملکیة الخاصة بإصالح منظومة التربیة والتکوین في مرا یسرمی ب المیثراد الروطني طرف الل

للتربیة والتکوین ، وصادد مجلسي الحکومة والوزراء ومجلسي البرلمان والمستشارین علی قانونهرا 
ضردا علری الدسرتور  -، فرإن الدولرة2003یونیرو  17التنظیمي الذي صدر بالجریدة الرسرمیة فري 

ما تزال تماطل في إخراجها إلی حیز الوجود إسروة بالمعهرد الملکري للثقافرة األمازیغیرة.  -والقانون
وهذا التماطل المقصود وغیر المبر، ساهم بشکل کبیر في استفحال معاناة وتدهور وضعیة اللغة فري 

، 2012)الفاسي الفهرري،  المجتمع والحیاة العامة ومؤسسات الدولة، وفي التعلیم والبحث العلمي
 (.05ص.

إن تناقب الدولة المغربیة في سیاستها اللغویة والتعلیمیة والثقافیة المتعلقة باللغة العربیة، یتمثل فري 
تذبذب موقف المسؤولین من تطبیرق االختیرارات اللغویرة التري حرددها المیثراد الروطني للتربیرة 
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للغة العربیرة ألکثرر  والتکوین علی محدودیتها، وفي التماطل في  إحداث أکادیمیة محمد  السادس
سنة خلت، وفي نفس الوقت تم إنشاء المعهد الملکي للثقافة األمازیغیة بصرالحیات واسرعة  12من 

ومیزانیة ضخمة، مما یعني أن اللغة العربیة وهي اللغة الرسمیة األولی للبالد، والتي یفترض أن تکون 
ثیر لوبي سیاسي واقتصادي ولغروي محمیة دستوریا وقانونیا ومجتمعیا، ماتزال ترزح تحت ضغط وتأ

فرنکفوني قوي ومتنفذ، یحول دون أن تتحقق لها أیا من المطال  والحقود التي تعتبرر أساسریة للغرة 
الرسمیة في کل بلدان العالم. بل إن التراجع عن مبدأ التعدد اللغوي المتوازن والمنظم، وتنویع لغات 

ن هویة لغویرة فسیفسرائیة وتعردد لغروي غیرر التعلیم في الجامعة، لصالح خطاب جدید یتحدث ع
محدد المعالم، تحولت فیه اللغة الفرنسیة إلی لغة التواصل الموحدة، ولغة التدریس، ولغرة التعامرل 
في اإلدارات والمؤسسات العامة، کما برزت إرادة العودة إلی مواقرف وسیاسرات لغویرة سرابقة عرن 

ا ظهرت حرکة تتبنی الدعوة إلی التلهی  واعتمراد کم(، 142ص. ، ۲۰۱۲الفاسي الفهري، المیثاد، )
 .(۱۳۰، ص.۲۰۱۲الفاسي الفهري، العامیة في التدریس )

اإلقصاء والتهميش الممنهج للغة العربية من مؤسسات الدولة والفضاء  -3
 والخاص العام

وتطورهرا، تواجه اللغة العربیة داخل أوطانه، جملة من المشاکل والعراقیل التي ال تساعد علی نموها 
أبرزهااالقصاء من االستعمال في المجاالت والقطاعات الحیویة  والفضاءات العامة والخاصة، یقرول 

 –)کیف یرجی للغة العربیة أن تتقدم وتتطور وتنتشرر وتزدهرر، إذ کنرا  لودغیري:اعبد العليالدکتور 
برل ونررفب حتری مجررد نمانع في استعمالها في اإلدارة واالقتصاد والحیاة العامرة،  -بحج  واهیة

، 2008)عبرد الرودغیري،  مناقشة استعمالها في مجال التعلیم العالي والتقني والعلمي والصناعي؟(
 (.223ص. 

إن وضع اللغة العربیة في الوطن العربي وفي بالدنا علی وجه الخصوص، وضرع غیرر مرریح، وهري 
کل التدریجي لوظائفها فري  المجتمرع، واسرتنزاف نقرط قوتهرا مهددة في وجودها وبقائها، نتیجة التآ

الرمزیة والنوعیة والوظیفیة، وفقدانها لمواقعها التاریخیة والحضراریة والثقافیرة والعلمیرة والتواصرلیة 
تدریجیا لصالح اللغات األجنبیة، وخاصة اللغة الفرنسیة والعامیات المحلیة، حیث إنها لم تعد کمرا 

سیاسیة والعلمیة فري البیئرة العربیرة عمومرا والمغربیرة کانت لغة الفرص االقتصادیة واالجتماعیة وال
فري  محمد األوراغيوهذا الواقع یختزله الردکتور  (،279، ص. 2012)الفاسي الفهري،  خصوصا.
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قوله )مکانة العربیة في التعلیم قبل الجامعي، أقل من غیرها حصرة ومعاملرة ومنهاجرا تربویرا، وفري 
کذلك حالها في المقاوالت اإلنتاجیة وقطاع الخدمات... وهري التعلیم الجامعي تکاد ال تروج فیه، و

غیر مسموعة في التواصل الشفوي الذي یزداد بالفرنسیة... سهمها في سود الشغل منهرار، ومرتبتهرا 
فاللغة العربیة في بالدها، لم تمنح لهرا (. 70، ص. 2010 األوراغي،في السلم االجتماعي مدنیة(، )

والجامعات کلغة لتدریس کل المواد والتخصصات والعلروم، ولرم ترتح فرص التعمیم في المدارس 
لها فرص التواصل والتداول في المؤسسات العمومیة وفي الفضاء العمومي، وکل ذلرك مرن مظراهر 
ونتائ  سیاسرة اإلقصراء والتهمریش الممنهجرة مرن قبرل مردبري الشرأن العرام السیاسري واإلداري 

 (.2013 ،)بوعلي رتباطات باللوبي الفرنکفوني المتنفذواإلعالمي والثقافي، ومعظمهم لهم ا

 غياب سياسة عمومية لحماية وتطوير وتنمية اللغة العربية  -4
ال شك أن اللغة العربیة تعاني من مشاکل متعددة، بعضها موضوعي مررتبط برالمحیط الرذي تعریش 

والحمایرة واالهتمرام  لعنایرةافیه، وبحالة األمة والحضارة والثقافة التي تحیا فیها، حیث یظهر حجم 
الذي تحظی بهم في مجالها الثقافي واالجتماعي والعلمي، وهي کمرا تؤکرد کرل المؤشررات عنایرة 
ضعیفة حد اإلهمال، رغم کونها لغة وطنیة ورسرمیة للربالد منرذ االسرتقالل، ورغرم مرا یضرمن لهرا 

قانونیة، عن طریرق سرن قروانین الدستور من حقود الوجود واالستعمال والتطویر والتنمیة والحمایة ال
واتخاذ قرارات تضمن حضورها وتداولها في الفضاء العمومي بمختلف أشکاله وخاصة فري التعلریم 

 1994سرنة  توبـونبکل مراحله وتخصصاته، کما هو الحال في فرنسا التي لجأت إلری سرن قرانون 
اإلنجلیزیة، وهو القانون الذي لحمایة اللغة الفرنسیة علی منافسة باقي اللغات األخری وخاصة اللغة 

یفرض استعمال اللغة الفرنسیة في کل المؤسسات العمومیرة والخصوصریة الفرنسریة، تحرت طائلرة 
 فرض عقوبات مالیة وسجنیة. 

أما الوجه اآلخر لمشاکل اللغة العربیة فهو ذاتي مرتبط باللغة العربیة کلغة، وهي مشاکل تشترك فیهرا 
مصطلح، ومشکل توسیع المعجم العام، ومشکل التفصیح، ومشرکل مع لغات أخری مثل، مشکل ال

االقتراض والحوسربة، وهري مشراکل یمکرن أن تعرال  بتظرافر جهرود کرل الفراعلین والمختصرین، 
، 2012الفاسري الفهرري، واالستفادة من المستجدات العلمیة والتقنیة في مجال اللسانیات العامة، )

إذ ماتزال اللغة العربیة تعاني من اإلهمال والتهمیش، ومن  غیر أن هذا األمر غیر حادث،(. 136ص. 
غیاب العنایة والحمایة، بل ترکت وشأنها تقاوم لوحدها دون عنایة وال رعایة، تغرول اللغرات األجنبیرة 
وخاصة اللغة الفرنسیة من جهة، وإهمال وتهمیش أهلها من جهة ثانیة. ویبدو أن الحضرارة االنسرانیة 
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حت اللغة العربیة تعاني من مشاکل عدة جعلتها في موقرف العجرز عرن مواکبرة دارت دورتها، وأصب
التطور العلمي والتقني والحضاري الهائل، خصوصا وأن الحضارة الغربیة السائدة ولغاتها فري تطرور 

، ص. 2010بوکراع، هائل ومستمر، تقذف العالم کل یوم بسیل ضخم من المفاهیم والمصرطلحات،
ضع تعقیردا وصرعوبة هرو أن الردول العربیرة ال تهرتم بلغتهرا العربیرة وال تولیهرا وما یزید الو (. 111

االهتمام الضرروري والواجر ، رغرم کونهرا لغتهرا األصرلیة والرسرمیة والمشرترکة تاریخیرا ودینیرا 
وحضاریا، ورغم کونها لغة التواصل االجتماعي والتکامل االقتصادي والسیاسي، ولغة التعبیر األدبي 

کرل (. 87ص.  ،۱، ج2011، أعویشغة حضارة عریقة هیمنت علی العالم لعقود طویلة، )والفني، ول
 ذلك لم یشفع لها أمام صانعي القرار والحکومات  في التمتع بحقوقها إسوة بکل لغات العالم.

، عردد 2010)رزیرق،  :عبد القادر الفاسـي الفهـريومن مظاهر أزمة اللغة العربیة حس  الدکتور 
 (.74ص. ، 65

 حاجتها إلی معاجم عصریة ومتنوعة المواد واألهداف. -

 حاجتها إلی کت  القواعد العصریة.  -

 حاجتها إلی الشکل أو التشکیل.  -

 حاجتها إلی  طرد تعلیم جذابة.  -

 المؤلفات العلمیة وخاصة المترجمة.  جاحتها إلی  -

 حاجتها إلی توحید وتحدید وتطویر المصطلحات العلمیة. -

 التنسیق بین الهیئات والمؤسسات اللغویة لالتفاد علی توحید المصطلح.  إلی حاجتها -

 حاجتها إلی المأسسة اللغویة.  -

 حاجتها إلی مزید  اإلنفاد علی المشاریع اللغویة.  -

اإلدارة السیاسیة الکافیة في معالجة االختالالت اللغویة وکلفتهرا التعلیمیرة والثقافیرة  حاجتها إلی -
 یة والتنمویة.واالقتصاد

 حاجتها إلی سلطة الدولة في الحمایة والتطویر باعتبارها لغة دستوریة ورسمیة. -

حاجتها الی دور المجتمع المدني وقواه الحیة فري الحمایرة مرن تغرول وهیمنرة اللغرات األجنبیرة  -
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 وخاصة اللغة الفرنسیة.

 ف القضایا اللغویة... . حاجتها إلی  التنسیق والتعاون بین المؤسسات اللغویة في مختل -

 الحروب اللغوية وعداء اللغة العربية من جهات عدة -5
ما تزال الحرب علی اللغة العربیة في العالم العربي عموما وفي بالدنا خصوصا مشتعلة ومستمرة منذ 
أیام االستعمار إلی اآلن، بل إنها تزداد ضراوة مع مررور األیرام واألعروام، فمرا عجرز االسرتعمار عرن 
تحقیقه في إبعاد اللغة العربیة وتهمیشها طوال مدة احتالله للبالد العربیة بقوة الحدید والنرار، تحقرق 
له في زمن االستقالل وما بعده، من خالل استعمال اللغات األجنبیة، اإلنجلیزیة فري بلردان الشررد، 

معاهرد العامرة والفرنسیة في بلدان شرمال إفریقیرا، کلغرات أساسریة فري المردارس والجامعرات وال
والخاصة، وخاصة التي تستقط  أبنراء الطبقرات العلیرا والمتوسرطة، ألنهرا تضرمن لهرم الوظرائف 
والمسؤولیات والمناص  العلیا، حتی صار یطل  مرن أولیراء وأهرالي بعرب الطبقرات االجتماعیرة 

، ص. 2010 السرید،التحدث مع أبنائهم باللغة األجنبیة في البیت لتثبیت ما اکتسبوه من تعلمرات، )
 بینما توظف اللغة العربیة في أدنی درجات السلم االجتماعي واالقتصادي والتعلیمي.(. 33

فاللغة العربیة عانت منذ االستعمار الغربي للبالد العربیة واإلسرالمیة مرن مزاحمرة ومحاربرة لغرات 
عرد االسرتقالل المستعمر لها، ومن تأثیر هذه اللغات علیها، واألخطر من ذلرك هرو أنره ترم ترکهرا ب

السیاسي لهذه الدول، تتطور بطریقة تلقائیة وعشروائیة وفوضرویة دون توجیره أو تخطریط أو تردخل، 
وهذا ما یجعل التکهن بنتیجتها أمرا صعاب، بینما کان األمر یتطل  تخطیطا لغویا علمیا، تتروفر فیره 

ه الوسائل هري التعریر  بکرل الوسائل الضروریة الکفیلة بضمان تطور وتنمیة اللغة العربیة، وأول هذ
أشکاله )تعری  اإلدارة، اإلعالم، التعلیم، العلوم والمعارف، باإلضرافة إلری تشرجیع حرکرة اإلبرداع 
األدبي والعلمي باللغة العربیة، وکذا توحید جهود الدول العربیرة علری مسرتوی تعریر  المصرطلح 

، 70/71، عردد 2006)حلیل،  درسیة(العلمي والتقني، وتوحید المضامین الملقنة وتوحید اللغة الم
 (.151ص. 

لقد تجلی عداء اللغة العربیة في ظهور ثالث حرکات لغویة وایدیولوجیة، ورغم اختالفاتها الشرکلیة، 
فإنها تتفق جمیعها علی کره وعداء اللغة العربیة الفصیحة، والعمل بکل الوسائل السیاسریة والعلمیرة 

 رها ووظائفها وفضاءات تداولها: والدعائیة علی إضعافها وتقلی  أدوا

: وهم األکثر قوة ونفوذا )مالیا واقتصادیا وسیاسیا وعلمیا( وهؤالء یشککون فري دعاة الفرنكفونیة -أ
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حیویتها وعصریتها وقدراتها، وینسبون الحیویة والقدرة علی التعبیر للعامیة واألمازیغیرة، والعصرریة 
 أنها لغة التواصل الفاعلة والمؤثرة والمفیدة.  والتقنیة والعلمیة للغة الفرنسیة، ویدعون

یغیة  -ب : وخاصة الجناح المتطرف في الحرکة األمازیغیة الذي ینازع العربیة شررعیتها دعاة األماز
التاریخیة وعراقتها علی أرض المغررب، وأیضرا حیویتهرا وشرعبیتها ورمزیتهرا، ودورهرا الحضراري 

تي، مدعیا أن أغلبیة الشرع  المغربري ذو إثنیرة غیرر عربیرة والتاریخي والثقافي واالجتماعي والهویا
 )أمازیغیة(، وبالتالي فإن االندماج في العروبة والحدیث والتواصل باللغة العربیة بمثابة نبذ لغوي. 

الذین یرجعرون کرل اخرتالالت المنظومرة التربویرة والتعلیمیرة وهم  :الدارجة -دعاة العامیة   -ج
اللغویة الحاصلة في اللغة العربیة برین اللغرة الفصرحی واللهجرات العربیرة وفشلها إلی اإلزدواجیة 

)الدوارج(، وینفون علی اللغة الفصحی صفة اللغة األم، وهم یطمعرون إلری إحرالل الدارجرة محرل 
ویبدو أن صوتهم بدأ یعلو في (. 128، ص. 2012 الفاسي الفهري،الفصحی في التعلیم والتواصل، )

ا بعد تشکیل المجلس األعلری للتعلریم ومحراوالت إصرالح التعلریم، حیرث اآلونة األخیرة خصوص
تتنافس ثالث اتجاهات حول القضیة اللغویة، اتجاه فرنکفونییدعو إلی اإلبقراء علری اللغرة الفرنسریة 
کلغة أساسیة وأحیانا وحیدة في التعلیم، بل وینادي بإعادة فرنسة کل مستویات التعلیم بعرد فشرل أو 

لتعری ، واتجاه عروبي یدعو استعادة اللغة العربیة في التعلیم باعتبارهرا لغرة رسرمیة إفشال مشروع ا
للبالد،ولدورها الحضاري والتعلیمي في المنظومة التربویة الوطنیة، مستندا إلی التجارب الدولیة في 

اإلنجلیزیة التنمیة وهي التجارب التي تعتمد اللغات الوطنیة، وهناك اتجاه ثالث یدعو إلی تبني اللغة 
لغة للتعلیم والتعلم باعتبارها لغة عالمیة ولغة العلم والتقنیة، مرتکرزا علری قروة هرذه اللغرة فري کرل 
المجاالت، وتراجع دور اللغة الفرنسیة في العالم بما فیها فرنسا، ویبدو أن هرذا الصرراع ترم حسرمه 

علریم الثرانوي، تردریس اللغرة لصالح اللغة الفرنسیة من خالل إعادة فرنسرة المرواد العلمیرة فري الت
 الفرنسیة منذ المستوی االول من التعلیم اإلبتدائي.

إن أنصار الفرنکفونیة واألمازیغیة والدارجة وإن اختلفوا في بعب الجوانر  إال أن جمریعهم یتفقرون 
علی عدائهم وکرههم للغة العربیة الفصحی، ومن یقرأ ما ینشرونه من مقاالت وتحلریالت ودراسرات 

قات، وما یعبرون عنه مواقف یفاجأ بحجم الحقد والکراهیرة التري یکنهرا هرؤالء للغرة العربیرة وتعلی
برل وسرب  کرل  ،(۲۰۱۵ بهطرا ،باعتبارها کما یدعون سب  کل المصائ  والشرور واالنتکاسات )

 هذا التخلف واالنحطا  الذي وصلنا إلیه علی جمیع المستویات وخاصة في مجال التربیة والتعلیم. 

مرت کثیر من الحرب علی اللغة العربیة علی مر العصو، مرن خرالل وسرائل متعرددة ومتطرورة،  لقد



 د. بومجعة وعيل  حتدایت اللغة العربیة يف الوطن العريب: املغرب أأمنوذجا

237 

بهدف تدمیرها ومحاصرتها وتعطیل دورها الثقافي والحضراري، وإطفراء جردوتها وتجمیرد طاقاتهرا 
وتجفیف ینابیعها، وإقصائها من کل مظاهر الحیاة، وزرع الشك في نفوس وعقول أهلهرا مرن قردرتها 

 تکون لغة العلم والحضارة والمعرفة.  علی أن

 غير المنظمين ينالثنائية والتعدد اللغوي -6
نهرر،  ) من بین التحدیات الحقیقیة التي تعاني منها اللغة العربیة وهي فري عقرر دارهرا وبرین أهلهرا

 (.273، ص. ۲۰۱۰

 الثنائیة اللغویة بینها وبین اللغات األجنبیة وخاصة اللغة الفرنسیة. -

 زدواجیة اللغویة بینها وبین اللهجات المحلیة. اال -

 التعدد اللغوي غیر المنظم بینها وبین اللغات األجنبیة.  -

غیاب سیاسة لغویة واضحة وفاعلة، تضمن وتحف  حقود اللغات الوطنیرة فري الوجرود والترداول  -
 واالستعمال في کل المجاالت والتخصصات والوظائف العلیا للسان. 

والمجتمع عن حمایة الوظائف الحیاتیرة والعلمیرة والثقافیرة واالقتصرادیة والتواصرلیة  عجز الدولة -
کل والتراجع التدریجي لهذه الوظائف وذلك نتیجة:   للغتها الوطنیة الرسمیة، ووقوفها عاجزة أمام التآ

تقردمها غیاب الوعي بأن اعتماد الدول المتقدمة علی لغاتها الوطنیة والقومیة في التدریس، أساس  -
 وتطورها ونهضتها. 

الفشل في وضع خطط وطنیة وقومیة للترجمة والتعری ، توحد المصطلحات العلمیة والتقنیة برین  -
 کل األقطار العربیة. 

عدم إدراك العالقة الجدلیة بین اللغة الوطنیة القومیة وبرین التطرور والنهضرة، ألن أمرة بردون لغرة  -
 حضاریة. وطنیة وقومیة، هي أمة بدون شخصیة 

عدم إدراك العالقة بین الحیاة واللغة، ألن الدین لغة واالقتصاد لغة والسیاسة لغة، والشرغل والعلرم  -
 لغة... .

عدم إدراك أن عبقریة الشعوب تتجلی في لغاتها وثقافتها، ولکل شرع  عبقریتره الخاصرة، تزدهرر  -
 وتتراجع حس  تطور أو جمود لسانه. 
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ت اللغویة غیرر المتکافئرة وغیرر الطبیعیرة، وخاصرة برین اللغرات الوطنیرة کما أن اعتماد اإلزدواجیا
في إضرعاف اللغرات الوطنیرة وخاصرة اللغرة  -في ظل عدم تکافؤ الفرص-واللغات األجنبیة ساهم 

العربیة، وتقویة موقع اللغات األجنبیرة وخاصرة اللغرة الفرنسریة فري دول المغررب العربري، واللغرة 
رد، باإلضافة إلی غیاب سیاسات لغویة حقیقیة ووطنیة تنظم الوضع اللغوي اإلنجلیزیة في بلدان الش

 في البالد العربیة علی غرار کل بلدان العالم التي تحترم لغاتها وتقدر حضارتها وتراثها وتاریخها. 

ية -7  مخلفات السياسة الثقافية واللغوية االستعمار
ماریة، هي اللغة الرسرمیة لکرل الردول واألقطرار کانت اللغة العربیة إلی حدود بدایة الهجمة االستع

العربیة، إذ کانت لغة التعلیم والقضراء والسیاسرة واالقتصراد والتجرارة واإلدارة والفرن واألدب وکرل 
شؤون الحیاة، بل إن کثیرا من البلدان اإلفریقیرة واألسریویة کانرت تکتر  لغاتهرا المحلیرة والقومیرة 

إال أنه بعد خضروع البلردان العربیرة  (. 65، ص. 2008ودغیري، )ال بالحرف العربي کترکیا وإیران،
لالستعمار الغربي انقل  الوضع اللغوي في معظم تلك الدول رأسا علی عق ، وخاصرة فري بالدنرا 
)المغرب(  التي أصبحت فیها لغتین أجنبیتین رسمیتین هما اللغة اإلسبانیة في شمال وجنوب البالد، 

والشرد والغرب، حیث تم فرض هراتین اللغترین کلغتري التعلریم واإلدارة واللغة الفرنسیة في الوسط 
واالقتصاد والسیاسة والتجارة، وتم سل  اللغة العربیة أدوارها األساسیة في المجتمرع والدولرة، وفري 
مختلف المجاالت والقطاعات عدا المجال الدیني وحیز ضئیل جدا من المجال التعلیمري )التعلریم 

 (.88، ص. 2008)الودغیري،  (الدیني أو الشرعي

لقد کانت اللغة العربیة محط سهام المستعمر علی العصور واألزمران، وفري کرل البلردان واألقطرار، 
بهدف إضعافها وإبعادها من تبوء مکانتها الطبیعیة في کل المیادین والمجاالت باعتبارها لغرة رسرمیة 

یویة، ألن التاریخ اإلنساني یؤکد أنره مرا وجردت للدول، ولغة الحیاة بکل تفاصیلها الدینیة منها والدن
أمة من األمم إال کانت لغتها الخاصة هي المعبرة عن ثقافتهرا وحضرارتها وخصوصریتها، وأن فقردان 
أمة من األمم للغتها یؤدي بها حتما إلی فقدان وعیها وذاتیتهرا وخصوصریتها وهویتهرا، وإلری ضریاع 

عمر یدرك ذلك جیدا فقد حرص علی فصل مستعمراته عرن تاریخها وثقافتها وحضارتها، وألن المست
 ،(49ص. ، 2008السرید، )لغاتها، وبالتالي عن ماضیها وتاریخها لیقطرع االتصرال برین األجیرال، 

 ولیسهل تغریبها واسیتالبها بسهولة ودون مقاومة.

بیرة إن المستعمر یعلرم جیردا أن اللغرة العربیرة هري مسرتودع ترراث وحضرارة وتراریخ الردول العر
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اإلسالمیة، وهي جسرها الوحید للعبور من الماضي إلی الحاضر ومنه إلی المسرتقبل، لرذلك عمرل 
ویعمل بجد ومثابرة علی هدم هذا الجسر وتحقیق هدفین أساسیین: األول هو الفصل برین الشرعوب 

اد والدول العربیة، والثاني هو الفصل بین ماضي الشعوب وحاضرها ومستقبلها، وذلك من خالل إبعر
اللغررة العربیررة مررن کررل الفضرراءات والمجرراالت المرتبطررة باإلنسرران وحیاترره الفکریررة والعقدیررة 
واالجتماعیة، واعتماد اللغات األجنبیة کلغرة للتعلریم والتواصرل واإلدارات والمؤسسرات العمومیرة، 
والعامیات واللهجات کلغة لإلعالنات واإلشهارات علی واجهرة المحرالت التجاریرة، وفري وسرائل 
اإلعالم العمومیة والخاصة المرئیة منها والمکتوبة والمسموعة )قنوات التلفرزة العمومیرة، اإلذاعرات 
العمومیة والخاصة،  الجرائد والمجالت...(، في تحد صارخ للدستور الذي ین  ومنرذ االسرتقالل 

 علی أن اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة للبالد. 

يس اللغ  -8  ة العربيةتخلف مناهج تعليم وتدر
لعل أبرز القضایا واإلشکاالت المرتبطة باللغرة العربیرة الفصرحی هري مسرألة تعلیمهرا وتدریسرها، 
وتکوین الطلبة والباحثین في قضایاهاوإشکالیاتها، ألن األمم المتحضررة والمتقدمرة تعمرل جاهردة 

مراریة والتطور، وکلمرا لتوفیر أحدث الوسائل الدیداکتیکیة والعلمیة التي تضمن للغاتها الحیاة واالست
 ،۲۰۱۱)بوشوك،  تألقت لغة ما وانتشرت إال وضمنت االزدهار والتطور للثقافة والحضارة الحاملة لها

 (.300ص. 

إن مناه  تعلیم وتدریس اللغة العربیة في العالم العربي أو في معظم أنحائه، وفي مختلف المراحرل 
دی الناشرئة، وال تجسرد حیویرة اإلعرراب وفاعلیتره الدراسیة، ال تسهم في تربیة السالئق اللغویرة لر

وعفویترره وصرروره الطبیعیررة المیسرررة فیمررا تقرردم لهررم مررن قواعررد اللغررة ونماذجهررا ونصوصررها 
 (.181، ص. 2005)المعتود، وأنشطتها.

فتعلیم وتدریس اللغة العربیة في المؤسسات التعلیمیة ال یقل عن أزمة تعریر  التعلریم سرواء علری 
الدراسیة التعلیمیة أو علی مستوی مناه  التدریس، وعلیه فإن الدارسین یالحظرون أن مستوی المواد 

 (.124، ص. 2010 )بوعلي، هناك الکثیر من نقط الضعف في هذا المجال.

 الترکیز علی الجوان  الصوریة في تعلیم الصرف والنحو.  -

  عدم النفاذ إلی مضامین النصوص العمیقة والکشف عن بناها الکلیة. -

 عدم االهتمام بجان  الداللة اللغویة والمعنی.  -
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 إهمال الجان  الوظیفي في استخدام اللغة. -

 عدم تنمیة المهارات اللغویة في الحیاة العملیة.  -

 على سبيل الحل -9
ال أحد ینکر أن أزمة اللغة العربیة هي أزمة الوضع والوظائف داخل المؤسسات االرسمیة وفي الدولة 

بالوظرائف العلیرا للسران، وهرذه  أمحمد الطالبيأو ما یسمیه المفکر المغربي األستاذ  والمجتمع،
األزمة تزداد تفاقما مع مرور األیام ومع اشتداد الحصار والتهمیش واالقتصاد علی اللغة العربیة داخل 

النخر (  –المجتمرع  –مؤسسات الدولة والفضاء العام، وهذا یتطل  مرن کرل المسرؤولین )الدولرة 
تدارك هذا الوضع قبل فوات األوان، وقبل أن تضیع لغتنا ویضیع معها تاریخنرا وحضرارتنا، وتنخررب 

 (.70، ص. 2010)األوراغي،  ذاکرتنا الثقافیة والحضاریة ویهدم مستقبلنا.

ولتجاوز التحدیات الخارجیة والداخلیة التي تواجه اللغرة العربیرة، یقتررح تقریرر التنمیرة اإلنسرانیة 
جملة المقترحات والحلول، في أفق الردخول فري دورة التنمیرة والحضرارة مرن  2003لسنة العربیة 
 (.90، ص. ۱، ج۲۰۱۰)أعویش،  جدید.

تحمل الدول والمجتمعات العربیة لمسؤولیتها کاملة في حمایة وتأهیل اللغة العربیة، في مختلرف  -
 ة العامة. المیادین المعرفیة واالجتماعیة واالقتصادیة واإلعالمیة والحیا

اتخاذ القرارات والتدابیر الکفیلة باستعمال اللغة العربیة في کل مجراالت التواصرل والتعلریم بکرل  -
 مراحله وأطواره وتخصصاته. 

وضع حد للسیاسات اللغویة المزدوجرة والقائمرة علری سیاسرة رسرمیة فري القروانین والنصروص  -
لعربیة لغة رسمیة للدولة، وسیاسة واقعیة قائمرة علری التشریعیة )الدستور، القانون( التي تعتبر اللغة ا

االستعمال الفعلي للغات األجنبیة والذي یکاد یکون أحادیرا فري المعرامالت االقتصرادیة واإلداریرة 
 والتعلیم العلمي والتقني الجامعي. 

قومیرة دعم التعری  من الروض إلی الجامعة، وتعمریم التعلریم باللغرة العربیرة باعتبارهرا اللغرة ال -
والرسمیة للبالد، إلی جان  اللغة األمازیغیة التري تعمرل الدولرة والمؤسسرات المرتبطرة بهرا علری 

 تأهیلیها وتطویرها وتعمیمها.

تبني سیاسة لغویة تنظر إلی اللغة الوطنیرة الرسرمیة علری أنهرا مسرألة هویرة وخصوصریة وسریادة  -
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 ة.  وحضارة وتاریخ، مرتبطة بالتنمیة الشاملة للوطن واألم

 خاتمة
إن التحدیت والمشاکل الذي تواجهها أو تعیشها اللغة العربیة الیروم؛ هري نتیجرة عوامرل داخلیرة     

وخارجیة،  تستدعي تدخال عاجال من الدول العربیة ومؤسساتها اللغویة والثقافیرة والسیاسریة، ومرن 
 قبل فوات األوان.المجتمع المدني وقواه الحیة إلخراِجها من هذا الوضع الصع  والرُمزري 

 المصادر والمراجع المعتمدة
أحمرد  /م(، إعرداد عبرد القرادر الفاسري الفهرري، عبرد الررزاد ترورابي2002أسئلة اللغة، ) .1

 بریسول، منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعری  .

الربا ، منشورات  -(، لسان حضارة القرآن، الطبعة األولی، بیروت 2010األوراغي، محمد، ) .2
ر العربیة للعلوم ناشرون ومنشورات االختالف ودار األمان،  مطابع الردار العربیرة للعلروم الدا

 ناشرون .

(، عبد القادر الفاسي الفهري، إعداد حاف  االسماعیلي العلوي، الطبعرة 2007حوار اللغة، ) .3
 األولی،  منشورات زاویة.

الجتماعیة، مؤسسة حمرادة دراسات في اللسانیات العربیة وا(، 2011الزغول، محمد راجي، ) .4
 .للدراسات الجامعة والنشر والتوزیع

(، السیاسة اللغویة في البالد العربیة، الطبعة األولی، دار 2013الفاسي الفهري، عبد القادر، ) .5
 الکتاب الجدیدة المتحدة. 

(، أیرام دراسریة، العردد األول، الطبعرة 2010لغة التدریس والنموذج التنموي، أي عالقرة؟، ) .6
 .ولی، وجدة، مرکز الدراسات والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیةاأل

(، ندوة أکادیمیرة المملکرة 2011اللغة العربیة في الخطاب التشریعي واإلداري واإلعالمي، ) .7
، مطبوعرات أکادیمیرة المملکرة المغربیرة، سلسرلة 2010أکتروبر  20/21المغربیة، الربرا  

 ندوات، مطبعة المعارف الجدیدة. 

(، الجرزء األول، الطبعرة األولری، 2011والرهانرات، ) ربیة والتنمیة البشرریة: الواقرعاللغة الع .8
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 .وجدة، مرکز الدراسات والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة

(، نظریة اللغة الثالثة، دراسة في قضیة اللغة العربیة الوسطی، 2005المعتود، أحمد محمد، ) .9
 ز الثقافي. الطبعة األولی، الدار البیضاء، منشورات المرک

، دمشرق، منشرورات الهیئرة اللغة العربیة وتحدیات العصرر(، 2008محمود، أحمد السید، ) .10
 العامة السوریة للکتاب، وزارة الثقافة.

(، اللغة العربیة وتحدیات العولمة، الطبعة األولری، إربرد، عرالم الکتر  2010نهر، هادي، ) .11
 الحدیث للنشر والتوزیع. 

، الردار البیضراء، مطبعرة النجراح اللغرة والردین والهویرة(، 2008الودغیري، عبد العلري، ) .12
 .الجدیدة

 ، المغرب.71-70العدد  (،2006مجلة آفاد، ) .13

 ، المغرب.65(، العدد 2010مجلة الفرقان، ) .14

، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلروم، مکتر  66(، العدد 2010مجلة اللسان العربي، ) .15
 .تنسیق التعری 

 (، برنام  األمم المتحدة االنمائي.2003یة اإلنسانیة العربیة، )تقریر التنم .16

صالح، بوسریف، لسان بردون لسران ومشرکلة الردعوة الری تردریس العامرة فري المردارس  .17
 . 21/10/2013المغربیة، منتدی األحداث بتاریخ 

 عبد القادر، الفاسي الفهري، أکادیمیة محمد السرادس للغرة العربیرة، اآلن، لمراذا؟ وکیرف؟ .18
 .27/02/2012بتاریخ  10024جریدة االتحاد االشتراکي عدد 

 2013 یونیو 06فؤاد، بوعلي، موسم النهوض باللغة العربیة،هسبریس بتاریخ  .19
http://www.hespress.com/writes/55731.html 

  2015 دجنبر 11 بتاریخ موالي التهامي، بهطا ، ومازالت اللغة العربیة واقفة، هسبریس .20
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

تطویر منهج تعلیم اللغة العربیة وآدابها لمرحلة اإلجازة بالجامعات 
 اإلیرانیة في ضوء مهارات التفكیرالناقد

 1جاد اسماعیليس
 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة اإلمام الخمیني )ره( الدولیة. 

 الملخص
إّن المجتمعات البشریة تخضع باستمرار للتحول والتغّیر الشامل یوما بعرد یروم، فالتربیرة 
بمعناهرررا البیرررداغوجي کرررذلك ینبغررري أن تتطرررّور بشرررکل مسرررتمر للترررأقلم مرررع 

تعلیمیة الجدیدة. یعتبرر المرنه  الدراسري مرن مقّومرات نجراح العملیرة ال االحتیاجات
التعلیمیة التعلمیة إن لم یکن أهمها ویؤثر ترأثیرا مباشررا فري تحقرق األهرداف التربویرة 
والتعلیمیة لکل مادة دراسیة، ویؤدي تضمن المرنه  لمهرارات التفکیرر العلیرا بمرا فیهرا 

األهرداف الخاصرة  حققت لدی الطلبة من جهة، وتالتفکیر الناقد إلی تنمیة تلك المهارا
لتلك المادة من جهة أخری. هذا ویری التربویون بأّن دم  مهرارات التفکیرر الناقرد فري 
المنه  الدراسي تسهم في مساعدة الطالب علی التغل  علی الصعوبات األساسریة فري 

مرا تکسربهم فهمرا  تعلیم اللغة وخاصة مهارات القراءة والکتابة، والتحدث، واالستماع ک
أعمق للمحتوی التعلیمي وتحّفزهم علی توظیف عملیات التفکیر المتنوعة بغیة الوصول 

-إلی الفهم الصحیح واتخاذ القرارات المناسبة. فمن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسرة 
إلی تقرویم وتطرویر مرنه  تعلریم اللغرة العربیرة  -مستعینة بالمنه  الوصفي والتحلیلي

مرحلة اإلجازة بالجامعات اإلیرانیة فري ضروء مهرارات التفکیرر الناقرد وتقردیم وآدابها ل
مقترح متطور للمنه . یشیر بعب نتائ  الدراسة إلی أن عناصر المنه  الدراسي الحرالي 
لتعلیم اللغة العربیة في الجامعات اإلیرانیة تنحصر في تحدید بعرب األهرداف العامرة، 

االهتمرام  فحس ، کما تؤکد النتائ  علی ضرورة لدراسیةوتحدید التوزیع الزمني للمادة ا
بدم  مهارات التفکیر الناقد في جمیرع عناصرر المرنه  الدراسري بمرا فیهرا األهرداف، 

 والمحتوی، واستراتیجیات التدریس، واألنشطة والتقویم.
  تعلیم اللغة العربیة، المنه  الدراسي، التفکیر الناقد. :المفردات الرئیسة

                                                                                 
1. esmaili@HUM.ikiu.ac.ir 
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 مقدمة 
عّد المناه  الدراسیة بصفة عامة من أهم وسائل التربیة وأخطرها علی اإلطالد من حیرث سرالمتها ت

وأهمیتها، لذا تبرز أهمیة تطویرها بشرکل مسرتمر لتواکر  مسرتجدات الحیراة، إذ تشرّکل الترجمرة 
وبرذلك تکرون عملیرات تطرویر (. 445م: 2017العملیة ألهرداف التربیرة فري أي مجتمرع )کیترا، 

  في النهایة تطویرا في بناء أفراد المجتمع وإعدادهم وکلما طور هؤالء األفرراد کرانوا قرادرین المناه
علی التکیف مع أنفسهم وبیئراتهم ومجتمعراتهم وکران لهرم دور فري إحرداث التطرویر المجتمعري 

نقرال عرن  ۲۰۱۷الشامل، وبذلك تکون عملیات تطویر المناه  أساسا لکّل تطویر )المصدر نفسه، 
(. ومما یجدر ذکره هو أّن تقویم المناه  الدراسیة یعتبر أحد العناصر الرئیسة لنجراح ۲۰۰۸مر، العا

جهود التعلیم وبلوغ أهدافها، لذا فقد أولت األنظمرة التعلیمیرة الرائردة فري مختلرف بلردان العرالم 
مسرتویات موضوع التقویم أهمیة کبیرة نظرا آلثار المهمرة فري العملیرة التعلیمیرة وتحقیقهرا أعلری 

الجودة، إذ یتوقع أن یقدم التقویم معلومات حول وضع التعلیم بصفة عامة، والمناه  الدراسیة بصفة 
خاصة، ومدی تلبیتها لالحتیاجات الوطنیرة. فالحکومرات عرادة تنظرر إلری التقرویم بوصرفه وسریلة 

یة أو إعرادة للحصول علی معلومات یمکن االستفادة منها في تطرویر السیاسرات التربویرة المسرتقبل
 .(,Guthrieم۱۹۹۰توجیه السیاسات الحالیة باإلضافة إلی استخدام نتائجه في عملیة التخطیط )

ومنه  تعلیم اللغة العربیة وآدابها لمرحلة اإلجازة في الجامعات اإلیرانیة من أشد المناه  الدراسریة 
األهمیة البالغة لتعلیم اللغرة حاجة إلی تقویمها وتطویرها لیکون منهجا جادا وقویا. وعلی الرغم من 

العربیة وآدابها لمرحلة اإلجازة في إیران إال أن الواقع یعکرس ضرعف الطرالب الملحروظ فري تعلرم 
بعب المواد التعلیمیة وهذا ما دعا کثیرا من خبراء المناه  والباحثین فري طررد تعلیمهرا وتعلمهرا. 

یجد أن ما یتعلمه الطالب من المهارات لرم  والمتأمل في واقع تدریس اللغة العربیة في هذه المرحلة
یکتس  بصورة صحیحة وأن نسبة کبیرة منهم تکتس  قدرا ضئیال من المهارات التي کان من المتوقع 
أن ینجحوا فیها. طبعا أن ظاهرة ضعف الطالب في اللغة العربیة تعود إلری أسرباب عدیردة بمرا فیهرا 

 ئیسرةالر أحد األسباباه  الدراسیة. نحن نعتقد بأن المدرس وتأهیله وطریقة تدریسه، وتصمیم المن
لهذه المشکلة یرجع إلی المنه  الدراسي وما یتضمنه من محتوی وطرد وأسالی  ووسرائل وأنشرطة 
تعلیمیة فضال عن طرد التقییم المتبعة، إذ أن جمیع عناصر المرنه  تفتقرد مهرارات التفکیرر الناقرد 

 اضات والتعبیر والتفسیر والمقارنة وتقویم الحج . کاالستنتاج واالستنبا  ومعرفة االفتر



يرانیة يف ضوء همارات التفكريالناقد میتطوير منهج تعل آداهبا ملرحةل الإجازة ابجلامعات الإ  عیيلجساد اسام  اللغة العربیة وأ

245 

ویری علماء التربیة أن تطویر المنه  الدراسي من خالل دمر  مهرارات التفکیرر الناقرد فري عناصرر 
، فیعّد تصرمیم البرنرام  التعلیمري القرائم علری مهرارات المنه  سیسّهل عملیة التعلیمیة والتعلمیة

یة مهارات التفکیر الناقد لدی الطالب وإلنشراء مجتمرع یسروده التفکیر الناقد خطوة مهمة لدعم تنم
. لذلك نحن في هذه الدراسة المتواضعة نحاول تطرویر مرنه  تعلریم اللغرة العربیرة التفکیر النقدي

وآدابها لمرحلة اإلجازة بالجامعات اإلیرانیة عبر دم  مهارات التفکیر الناقد في المنه  المتمثرل فري 
یاجررات، واألهررداف، والمحترروی، واالسررتراتیجیات التدریسرریة، والتقیرریم. عناصررره کتحدیررد االحت

 وللوصول إلی هذا الغرض تطرح الدراسة هذا السؤال الرئیس: 

. کیف یمکن تطویر المنه  الدراسي لتعلیم اللغة العربیة وآدابها عبر االعتماد علی مهارات التفکیر ۱
 الناقد؟ 

یم المناه  الدراسیة وتطویرها بما فیهرا مرنه  تعلریم اللغرة الدراسة في أهمیة تقو هذه تکمن أهمیة
العربیة وآدابها حیث إن تقویمه یعتبر عملیة تشخیصیة وعالجیة ووقائیة، وتطویره یؤدي إلی تحسرین 

 مستوی الدارسین في فرع اللغة العربیة وآدابها. 

 منهج الدراسة

ة التي ندرسها وتحدید الوضع الحرالي لهرا تعتمد هذه الدراسة منهجا وصفیا وتحلیلیا لمعرفة الظاهر
والتعرف علی کیفیة تطویر المنه . اسرتخدمنا المرنه  الوصرفي ألنره  یعتمرد علری دراسرة الواقرع 
والظاهرة کما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفا  دقیقا، ویعبرر عنهرا تعبیررا کیفیرا أو تعبیرر کمیرا   

 (. ۲۱۹م: ۲۰۰۷)عبیدات، وعدس، وکاید، 

 اسات السابقةالدر 

نظرا ألهمیة التفکیر الناقد في العملیة التربویة بصرفة عامرة وفري عملیرات بنراء المنراه  الدراسریة 
وتقویمها وتطویرها بصفة خاصة فقد حظیت باهتمام کبیر عند البراحثین، فرأجروا فیهرا العدیرد مرن 

الناقد ومدی ترأثیره استخدام مهارات التفکیر »ش( المعنونة ب۱۳۹۵) اسماعیلي الدراسات کدراسة
 التري «التعلمیة لمقرر النصوص األدبیة العربیة بالجامعات الحکومیة االیرانیة –في العملیة التعلیمیة 

لردی الطرالب  العربیرة لنصروص األدبیرةا تعّلمفي استخدام مهارات التفکیر الناقد  تأثیرتطّرد علی 
. کشرفت هرذه مرحلرة البکرالوریوسآدابهرا فري الناطقین بغیر اللغة العربیة في أقسام اللغة العربیة و

الدراسررة أن المررنه  الدراسرري الحررالي لمررادة النصرروص األدبیررة العربیررة، والکترر  التعلیمیررة، 
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واالستراتیجیات التدریسیة ال تعتمد علی استخدام مهارات التفکیرر الناقرد. وإن تردریس النصروص 
الطالب في فهم النصوص األدبیة وینمي لدیهم األدبیة العربیة في ضوء مهارات التفکیر الناقد یساعد 

مهارات التفکیر المنطقي والتحلیلي. وفي هذا المجال أوضحت نترائ  دراسرة بخشری پرور خردایی 
دراسة العالقة بین التفکیر الناقرد ومهرارة القرراءة لردی طرالب فررع اللغرة »ش( المعنونة ب1391)

مهارة القراءة لدی الطالب الدراسرین فري فررع اللغرة ؛ أن التفکیر الناقد یؤّثر علی تنمیة «االنجلیزیة
تأثیر منه  حّل المشکالت علی تنمیة التفکیرر »ش( المعنونة ب1378اإلنجلیزیة. ودراسة شعباني )

؛ أثبتت تأثیر استراتیجیة حل «الناقد ومستوی التعّلم لدی تالمیذ الصف الرابع االبتدائي بمدینة تهران
مهرارات »م( المعنونرة ب2008التفکیر الناقد. ودراسرة األسرطل )المشکالت في اکتساب مهارات 

التفکیر الناقد المتضمنة في محتوی منهاج األدب والنصوص للصف الحادي عشر ومردی اکتسراب 
هدفت إلی تحدیرد قائمرة مهرارات التفکیرر الناقرد الواجر  توافرهرا فري کتراب األدب « الطلبة لها

مدی توافر هذه المهارات فري محتروی منهراج األدب  والنصوص للصف الحادي عشر، وإلی معرفة
م( المعنونرة 2010والنصوص، ومدی اکتساب الطلبة لهرا. وتشریر نترائ  دراسرة جروال واآلخررین )

إلری أن البیئرة ا مرن وجهرة نظرر المعلمرین  تعزیز التفکیر النقدي في تصمیم المناه  وتقردیمهب 
ا إلی تشجیع التفکیر ا علی الررغم مرن وجرود بعرب األدلرة علری أن و ،لناقدالتعلیمیة ال تؤدي دائم 

المحتوی التعلیمي لم یرتم تخطیطره  إال أن الطالبالمعلمین یرغبون في غرس التفکیر النقدي لدی 
 الناقد. التفکیر  علی أساس

من خالل مناقشة هذه الدراسات تبّین لنا أن استخدام التفکیر الناقرد ومهاراتره واسرتراتیجیات تنمیتره 
وضع اهتمام البراحثین التربرویین. رّکرز بعرب الدراسرات علری فاعلیرة بعرب المعالجرات یکون م

ّکد بعضها علی الکشف عرن أثرر اسرتخدام مهرارات التفکیرر  التجریبیة في تنمیة التفکیر الناقد کما أ
تختلرف دراسرتنا الحالیرة عرن الدراسرات النصوص األدبیة. المواد التعلیمیة بما فیها الناقد في تعّلم 

توظیرف البیئة التي طبقت فیها الدراسة الحالیة وهي البیئة االیرانیة، والکشف عرن کیفیرة لسابقة في ا
 مهارات التفکیر الناقد في منه  تعلیم اللغة العربیة وآدابها لمرحلة اإلجازة بشکل عام. 

 مراجعة األدب النظري

 المنهج الدراسي وعناصره

نه  ولذلك لیس من السهل إعطاء تعریف واحرد وشرامل یختلف الخبراء التربویون حول مفهوم الم
یحدد مفهوم المنه . یعتبر المنه  بصفة عامة في اللغة: الطریق الواضح وبالنسبة للغرة اإلنجلیزیرة 
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( والتري تعنري میردان Currere( مشتقة من األصرل مرن الکلمرة الالتینیرة )Curriculumفکلمة )
ي الطریقة التي ینهجها الفرد حتی یصرل إلری هردف معرین السباد کما أنها کلمة إغریقیة األصل تعن

ویرادف المعنی الشائع لهذه الکلمة، الدروس التي تقردمها المدرسرة للتالمیرذ )حسراني محمرود، 
(. وفي لسان العرب نجد أن منهاجا  تعني طریقرا واضرحا وهنراك کلمرة أخرری أحیانرا 19 م: ۲۰۰۹

ر والرذي یشریر إلری معلومرات عرن کمیرة المعرفرة ( وتعني المقرSyllabusبمعنی المنهاج وهي )
لذلك نری تعبیرین للمنه  هما مرنه  ومقررر ولقرد سراد الخلرط  (.۲۰م:  ۲۰۰۹)المصدر نفسه، 

 فري تعریرف طعیمرة هرو: بینها مدة طویلة عندما اعتقد الکثیرون أن الکلمترین مترادفتران. والمرنه 
المعرفیرة والنفسریة واالجتماعیرة واللغویرة منظومة من الحقائق والخبررات والمهرارات واألنشرطة »

ن فیها بقصد تنمیتهم تنمیة شاملة، وتحقیق األهرداف المنشرودة یتقدمها مؤسسة تربویة إلی المتعلم
من خالل المراجعة إلی النمراذج المتعرددة حرول تخطریط المرنه   (.۵۴: م ۲۰۱۰)طعیمه،  «فیهم

شترك غالبیتها في عناصر هي: تحلیل الحاجرات نعرف أن لکل واحد منها خطة عامة لبناء المنه  وت
 واألهداف وتخطیط المقرر )المحتوی( وطرائق واستراتیجیات التدریس والوسائل التعلیمیة والتقییم. 

 تطوير المنهج الدراسي

إن التطور السریع الذي حصل في المجتمرع المعاصرر مرن حیرث المسرتوی الثقرافي واالقتصرادي 
لیومیة، أدی إلی تطور کثیر من العالقات االجتماعیرة فلرذلك شرعر جمیرع والقتني وأسالی  الحیاة ا

المراکز التعلیمیة بتطویر مناهجها الدراسیة وحظي التطویر بکثیر من العنایرة واالهتمرام فري جمیرع 
أنحاء العالم، نظرا ألهمیة الدور الذي یقوم به في تشکیل شخصریة المتعلمرین فري جمیرع جوانر  

قلیة والجسمیة والنفسیة واالجتماعیة، األمر الذي یساعد في تأقلمهم مرع واقعهرم النمور المختلة الع
 متغیراته الحالیة والمستقبلیة.  المعاصر ویعّدهم للمستقبل بکّل 

یقصد بتطویر المنه  تصحیح أو إعادة تصمیم المنه  بإدخال تجدیدات ومستحدثات فري مکوناتره 
(. من خرالل التعراریف ۵۷م:  ۲۰۰۹ا )حساني محمود، لتحسین العملیة التعلیمیة وتحقیق أهدافه

المتخلفة حول تطویر المنه  یمکننا استخالص هرذا التعریرف:  تطرویر المرنه  هرو عملیرة کلیرة 
تشتمل علی کل عناصر التعلم من معلومات وتقنیات وبیئة تعلیمیة..الخ، بهدف إحداث تغیرات فري 

م:  ۲۰۰۹لعملیة التعلیمیة ککل  )المصدر نفسره، جمیع العناصر بما یحثث األهداف المرجوة من ا
۶۰.) 

تتم عملیة تطویر کل منه  عبر أسالی  عدة منها: التطویر بالحذف )حذف بعب أجزاء المنه  التي 
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ال تتناس  مع المجتمع(، والتطویر باإلضرافة )إضرافة موضروعات أو فقررات جدیردة غیرر موجرودة 
معلومة بمعلومرة أخرری أصرح وأفضرل منهرا(، والتطرویر  بالمنه (، والتطویر باالستبدال )استبدال

بالتجدیدات التربویة )األخرذ بأحردث التجدیردات التربویرة الحدیثرة نحرو األخرذ بفکررة النشرا  
المدرسي والهوایات والدراسات العلمیة و...(، وتطویر الکت  وطرائق التدریس والوسائل واألدوات، 

ساعات وعدد الوحدات في المرنه  حسر  حاجرات البیئرة وتطویر تنظیمات المنه  )تغییر نظام ال
 (.۸۶-۸۴م:  ۲۰۰۹والمجتمع(، وتطویر االمتحانات )حساني محمود، 

معالجة النماذج المختلفة حول المنه  وتطویره ترینا أن المنه  الدراسي تطرّور فري عناصرره ولکرن 
یکن موضرع اهتمرام البراحثین، یبدو أن المنه  الدراسي الذي یعتمد علی مهارات التفکیر الناقد لم 

لذلك جاءت هذه الدراسة لترکز علی تضمن منه  تعلریم اللغرة العربیرة وآدابهرا لمهرارات التفکیرر 
 الناقد. 

 الوضع الراهن لمنهج تعليم اللغة العربية وآدابها بمرحلة اإلجازة في إيران

ینیة والعلمیة في ایرران عقر  باهتمام کبیر من قبل المؤسسات الدوتعلمها اللغة العربیة  تعلیم حظي
وجاء هذا االهتمام واضرحا عبرر المرادة السادسرة عشررة مرن  1979 قیام الجمهوریة االسالمیة عام
ن أن اللغة العربیة هي لغرة القررآن والمعرارف االسرالمیة وبمرا أبما »الدستور االیراني بنصها اآلتي 

رر تدریس اللغة العربیة فري المردارس دب العربي فقد تقاالدب الفارسي ممتزج بشکل کامل مع األ
لم یدرج تعلریم اللغرة العربیرة فري  «.االیرانیة بدءا من المرحلة المتوسطة وفي جمیع االختصاصات

 «القررآن واللغرة العربیرة» بل تم وضعه فري مجرال« اللغات األجنبیة» ضمن تعلیم 1المنه  الوطني
وکذلك في وثیقة الخارطرة  (.22: ش 1391برنامه درسی ملی،نقال عن:  74ش:  1393محمدي، )

لم یذکر الهدف من إعداد الطلبة في مرحلرة البکرالوریوس )اسرناد پشرتیبانی  للبلد ةالجامع العلمیة
 (.281نقشه جامع علمی کشور، بخش علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر، 

قسم اللغة برنام  ومقرر کما ذکر في - اإلجازةمن منه  اللغة العربیة وآدابها في مرحلة العام الهدف 
المختلفرة فري البلرد مثرل الجامعرات ووزارة  مراکزال حاجاتالطلبة علی أساس تمهید  هو -العربیة

والتعلیم ووزارة الخارجیة ودائرة األوقاف ودائرة اآلثار الثقافیة والمکتبات والشرکات الحکومیة  لتربیةا
تراج إلری األخصرائیین فري اسرتعمال اللغرة والمؤسسات التي تح مراکزوالخصوصیة وما إلیها من ال

                                                                                 

 1392و  1391المصادقة علیه عام  تج الذي یتضمن قرارات التربیة والتعلیم في المدارس، و قد تّم برنامه درسی ملی/ البرنام .1
 من قبل المجلس األعلی للثورة الثقافیة.ش 
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)الماجسرتیر والردکتوراه(  وکذلک إعداد الطلبة وتنمیة قدراتهم للدراسة في المراحل العالیرة ،العربیة
 .البلد في الدراسات والبحوث والتعلیم في المستویات العالیة حاجاتحتی یوّفروا 

م اللغة العربیة وآدابهرا لمرحلرة اإلجرازة، في منه  تعلی تحدید عناصر المنه  الدراسيوفیما یتعلق ب
العامة للمواد الدراسیة وتوزیع الوحردات والسراعات،  یتضح أن المنه  یشتمل علی بعب األهداف

.تنمیرة قردرة الفهرم ۱» فري:األهرداف  . تتمثلاألصلیة والفرعیة(وتحدید بعب المصادر التعلیمیة )
. تنمیرة مهرارة التحلیرل الصررفي ۳، لدی الطرالب الترجمة مهارة. تنمیة ۲لدی الطالب،  والتحلیل

. التعرف علی الجمرل ۵. التعرف علی المفردات والمصطلحات العربیة، ۴والنحوي لدی الطالب، 
. تنمیة مهارة التحدث واالسرتماع ۷. تنمیة مهارة الکتابة لدی الطلبة، ۶)إسمیة أو فعلیة( في العربیة، 

  .(ش 1389 وزارت علوم تحقیقات و فناوری،) «لدی الطالب. تنمیة مهارة القراءة ۸لدی الطلبة، 

ففي ضوء ما سبق یتضح جلیرا أن المرنه  الحرالي لتعلریم اللغرة العربیرة وآدابهرا لمرحلرة اإلجرازة 
بالجامعات اإلیرانیة یحتاج إلی في جمیع عناصره. تقترح هذه الدراسة أن دم  مهارات التفکیر الناقد 

 خطوة مهمة للتطویر.  في عناصر هذا المنه  سیکون

 التفكیر الناقد ومهاراته

إلی سقرا  في الیونان القدیمة في القرن السادس قبل المیالد. عّرف  اقدالتفکیر النمفهوم یعود ظهور 
سقرا  التفکیر الناقد بأنه  تقییم شيء من حیرث الجوانر  الجیردة أو السریئة ، کمرا عررف التفکیرر 

 النقدي بأنه فن الحکم.

صائیون للتفکیر الناقد تعاریف عدة أهمها تعریف جون دئویي الذي یری بأن التفکیر الناقرد ذکر األخ
هو أعلی مستوی الوعي الذي یدرکه الشخ ، لیس فقط من خالل الحواس برل مرن خرالل العقرل 
أیضا. إّنه یمّیز التفکیر المتعمق من التفکیر العشوائي والتفکیر الوهمي والتفکیرر المقلرد )الحرارثي، 

(. إن التفکیر الناقد فري تعریرف واطسرون جلیسرر هرو 4م:  1910نقال عن: دیویي،  109م:  2009
 فح  المعتقدات والمقترحات في ضوء الشواهد التي تؤیدها والحقائق المتصلة بها بدال من القفز 

ي (. والتفکیر الناقرد فر706م:  1990نقال عن قطامي،  109م:  2009إلی النتائ   )المصدر نفسه، 
تعریف بول هو  مساعدة الفرد علی إدارك وجهات نظر اآلخرین وإدراك وضع أفکراره تحرت تصررف 

فیری أن التفکیر الناقرد عبرارة  1(. أما إسمیثPaul. 2018: 3اآلخرین لیقوموا باختبارها وتفحصها )

                                                                                 
1. smith 
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ا عن فهم معنی عبارة والحکم علیها أو الحکم علی وجه الغموض أو الحکم علی صرحة اسرتنتاج مر
أن التفکیر عبارة عن تفاعل برین  1(. ویعتبر کروبليsmith, 1990نقال عن  99م:  2009)الحارثي، 

التفکیر الناقد بأنره  2( وقد عرف مایروناcropley, 2001التراکی  المعرفیة للفرد والعالم الخارجي )
أو تقویمها أو حلهرا  عبارة عن عملیة االستفسار التي یمارسها الفرد عندما یسعی إلی إدارك مشکلة ما

(. إذن نحرن نسرتنت  مرن التعراریف السرابقة أنهرا تشرترك فري عردد مررن 99م:  2009)الحرارثي، 
المکّونات المعرفیة مثل اإلدراك، والفهرم، وتکروین المعنری، والحصرول علری اسرتنتاجات واتخراذ 

الناقد هرو الفررد  القرارات أو حل المشکالت والمنطق و العقل. وفي ضوء هذه التعاریف فإّن المفکر
الررذي یحرراول الفهررم واإلدراك واکتشرراف الحقیقررة وفهررم األسررباب والغایررات واالسررتنتاجات 
واالستنباطات. ومواصفات المفکر الناقد هي: الرغبة في معرفة الحقیقة، واالنفتاح العقلري، والرغبرة 

 في التحّدي. 

ربیة حول مفهومهرا، وعرددها ومؤشرراتها أما بالنسبة إلی مهارات التفکیر الناقد فقد یختلف علماء الت
الفرعیة تبعا لتعدد تعریفاته؛ حاول کل منهم فی تحدید مهاراته، و وضع قوائم بمهاراتره التري یمکرن 
تنمیتها من خالل المناه  الدراسیة التي تدرس بمختلف مراحل التعلیم. في الجدول التالي نعررض 

 جموعة من علماء التربیة: أشهر التصنیفات لمهارات التفکیر الناقد لدی م

 لدی الباحثین مهارات التفکیر الناقدتصنیفات  -1 رقم جدولال
 مهارات التفكیر الناقد التصنیف ر

۱ 
واطسون 
 وجلیسر

یم » االستنتاج، التفسیر، االستنبا ، معرفة االفتراضات، تقو
 «الحج  أو االستدالالت

 3نیدیر  ۲

. تمییز ۲ائل المرکزیة. . القدرة علی تحدید المشکالت و المس۱»
. تحدید المعلومات المتعلقة ۳أوجه الشبه واالختالف. 

. صیاغة األسئلة التي تسهم في فهم أعمق للمشکلة. ۴بالموضوع. 
. القدرة علی تقدیم معیار للحکم علی نوعیة المالحظات ۵

. القدرة علی تحدید ما إذا کانت العبارات ۶واالستنتاجات. 
. القدرة علی تحدید القضایا ۷لسیاد العام. مرتبطة معا  و مع ا

. ۸البدیهیة، و األفکار التي لم تظهر بصراحة في البرهان و الدلیل. 
. القدرة علی تحدید مصداقیة المصادر. ۹تمییز الصیغ المتکررة. 

                                                                                 
1. cropley 

2. maiorana 

3. Needier 
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. ۱۱. تمییز االتجاهات والتصورات المختلفة لوضع معین. ۱۰
. ۱۲في معالجة الموضوع. تحدید قدرة البیانات وکفایتها ونوعیتها 

التنبؤ بالنتائ  الممکنة أو المحتملة، من موقف أو مجموعة من 
 «المواقف

 «االستقراء، واالستنبا ، والتقویم» 1أودل و دانیالز ۳

۴ 
باول و 
 2سکریفین

یم، والمالحظة، والتواصل، و رصید » القدرة علی التفسیر، والتقو
 «والمحاجةمن المعلومات، والقدرة علی المجادلة 

 3هالبرن  ۵
االستدالل الّلفظي، تحلیل الحج ، اختبار الفروض، استخدام »

 «االحتمال و عدم الیقین، اتخاذ القرار و حّل المشکالت
 «التفسیر، التحلیل، التقویم، االستنتاج، الشرح، تنظیم الذات» 4فاسیون ۶

 5بایر  ۷

ألدلة الوموضوعیة التمییز بین الحقائق واالدعاءات، التمییز بین ا»
والعشوائیة، القدرة علی تحدید مصداقیة الخبر والرأي، التحقق 
من مصداقیة مصدر الخبر، تمییز االدعاءات والبراهین الغامضة 
من الموضوعیة، القدرة علی تحدید درجة تحیز اآلخرین، القدرة 
علی تمییز المغالطات المنطقیة، تمییز االفتراضات المتضمنة في 

غیر الظاهرة، التعّرف علی أوجه التناقب خالل عملیة الن  من 
 «االستدالل، تحدید قوة البرهان أو الدلیل أو األدعاء

 6إنیس ۸

الترکیز علی سؤال معین، تحلیل الحج  والبراهین التي یمکن أن »
تحّل هذا السؤال، الحکم علی مصداقیة مصدر المعلومات 

ال، تجّن  االندفاعیة في والبیانات التي تفید في اإلجابة عن السؤ
إصدار األحکام، تحدید معاییر امصداقیة مصدر المعلومات 
المرتبطة بالموضوع، اکتشاف المغالطات أو األخطاء التي تنطوي 

 «علیها بعب العبارات

 

من الجدول األعلی یتضح وجود بعب االختالفات في تصنیفات مهارات التفکیر الناقد وعددها، إاّل 
تحدید االفتراضات، واسرتنبا  النترائ  المحتملرة، وتقرویم األدلرة »منت مهارات مثل أن أغلبها تض

ویالحر  التصررنیف الرذي قّدمرره واطسرون وجلیسررر یتضرمن غالبیررة هررذه «. والحجر ، والمقارنررة

                                                                                 
1. Udall & Daniels 

2. Paul & Scriven 

3. Halpern 

4. Facione 

5. Beyer 

6. Ennis 
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المهارات. لذلک نحن في هذه الدراسة نعتمد علی تصنیف واطسون وجلیسر الذي یتفق علیه أغل  
 یف علی النحو التالي:الباحثین. فکان التصن

. مهارة معرفة االفتراضات: ویشیر إلی القدرة علی التمییز برین درجرة صردد معلومرات محرددة أو 1
 عدم صدقها، والتمییز بین الحقیقة والرأي، والغرض من المعلومات المعطاة. 

ت المنطقیرة، . مهارة التعبیر والتفسیر: ویعني القدرة علی تحدید المشکلة، والتعرف علی التفسریرا2
 وتقریر ما إذ کانت التعمیمات والنتائ  المبنیة علی معلومات معینة مقبولة أم ال. 

. مهارة االستنبا : ویشیر إلی قدرة الفرد علی تحدیرد بعرب النترائ  المترتبرة علری مقردمات، أو 3
 معلومات سابقة لها.

ن حقرائق معینرة مالحظرة أو . مهارة االستنتاج: ویشیر إلی قدرة الفررد علری اسرتخالص نتیجرة مر4
 مفترضة، ویکون لدیه القدرة علی إدراک صحة النتیجة أو خطئها في ضوء الحقائق المعطاة.

. مهارة المقارنة: وهي المهارة التي تستخدم لفح  شیئین أو فکرتین أو موقفین، إلکتشراف أوجره 5
 الشبه واالختالف. 

ة الفرد علری تقرویم الفکررة، وقبولهرا أو رفضرها، . مهارة تقویم المناقشات أو الحج : و یعني قدر6
والتمییز بین المصادر األساسیة والثانویة، والحج  القویة والضرعیفة، وإصردار الحکرم علری مردی 

 (. 55م:  2003وعبید وعفانة، Glaser ،1941کفایة المعلومات )

 تحلیل مواد الدراسة

يق إلى التطويردمج مهارات التفکير الناقد في منهج تعليم اللغة العر   بية؛ طر

یتّم دم  مهارات التفکیر الناقد في المنه  الدراسیة بتصمیم األنشطة فري المرادة الدراسریة بطریقرة 
تؤدي إلی تنمیة مهارة من مهارات التفکیر الناقد. وقد توزع المهارات علری المرواد الدراسریة بحیرث 

عبرر المرواد الدراسریة المختلفرة. مرن  تنمي کل مادة دراسیة مجموعة من المهارات بطریقة تکاملیرة
المعروف عند أهل اللغة أن هنراك أربرع مهرارات رئیسرة للغرة وهري االسرتماع والتحردث والقرراءة 
والکتابة، وأنه کلما زادت مهارة الشخ  في االستماع والتحدث والقراءة والکتابة زادت قدرتره علری 

دراسرات تشریر إلری أن مهرارات التفکیرر (. ولکن بعب ال251م:  2009التفکیر الجید )الحارثي، 
المختلفة بما فیها مهارات التفکیر الناقد تؤثر في تنمیة مهارات اللغة األربع، ودم  مهرارات التفکیرر 
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في المناه  الدراسیة والمرواد الدراسریة واالسرتراتیجیات التدریسریة تسراعد المتعلمرین فري تنمیرة 
رح هذه الدراسة دم  مهارات التفکیر الناقد في جمیع تقتش(.  1395مهاراتهم اللغویة )اسماعیلي، 

تحلیرل : أ(  1العناصر للمنه  الدراسي وذلك وفقا ألحرد نمراذج المنراه  وهرو نمروذج  تابرا تیلرر
ئق واستراتیجیات التردریس ه( اختیار طرا، ب( تحدید األهداف، ج( اختیار المحتوی، د( الحاجات

 .(۲۶ م: White ،۱۹۸۸تقییم )ال( و الوسائل التعلیمیة،

 تحلیل الحاجات

بنائیة في عملیة تصمیم المنه  الدراسي. والقصد من تحلیل یعتبر تحلیل الحاجات من المکونات ال
الحاجات هو معرفة الحاجات وتحدیدها عند اتخاذ القرار بشأن المرنه . تحلیرل الحاجرات تمثرل 

اسیة ومعالجتها. الفکرة المرکزیة عملیة تسعی لجمع وتحلیل المعلومات بغیة تحدید الحاجات األس
لهذه العملیة هي: ماذا ینبغي أن یتعلم الطالب؟ بصورة أکثر تفصیال، ویهدف تحلیل الحجرات إلری 

  (.brindely, 1984: 28)تحدید الفجوة بین الظروف الراهنة والظروف المطلوبة 

ّن الغرة فري المرنه  الدراسري فرإبما أّن الحاجة إلی التفکیر الناقد وضرورة تنمیته تعتبر ذات أهمیة ب
الحاجات التي یج  أن یهتم بها المخططون لدعم التفکیر الناقد في المنه  الدراسي لتعلریم اللغرة 
العربیة وآدابها هي: تنمیة االنفتاح الذهني، والتشکیك وموثوقیة المعلومات، والبحث عرن األسرباب 

 واألدلة، واستجواب عال المستوی لدی الطالب. 

 األهداف تحدید 

یعّد تحدید األهداف عنصرا مهما لتصمیم المنه  الدراسري وغالبرا توصرف األهرداف علری شرکل 
 (. الهدف هو  الوصرف الموضروعي الردقیق149م:  2001أهداف عامة وأهداف خاصة )ریتشاردز، 

م:  2006)مردکور،  ألشکال التغیر المطلوب في سلوک الطال  بعرد مرروره بخبررة تعلیمیرة معینرة
. یعتقد ریتشاردز بأن تحدید األهداف یرتم مرن خرالل تحلیرل الحاجرات وتحلیرل المواقرف (129

والمباديء العامة لتعلیم اللغة األجنبیة والفلسفة أو الرایة التي تکتم وراء المنه . هذه الفلسفة التري 
 تسمی ب إیدیولوجیة المنه   تنقسم إلی خمس إیدیولوجیات وهي:

القیمة الجوهریة للمادة العلمیة ودورها فري تنمیرة القریم العقلیرة ترّکز علی . العقالنیة اآلکادیمیة: 1
 .واإلنسانیة عند المتعلم

                                                                                 
1. Taba-Tyler 
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، وترّکرز علری منتجرین اقتصرادیاالمتعلمرین الإلی إنتراج . الکفایة االجتماعیة واالقتصادیة: تهدف 2
 المهارات العملیة والوظیفیة ودورها في تلبیة حاجات المجتمع.

ل المتعلم: تشدد علی الحاجات الفردیة للمتعلم ودور الخبرة الفردیرة والحاجرة إلری . التمرکز حو3
تنمیة الوعي والتأمل الذاتي والتفکیر الناقرد والخصرائي والمهرارات األخرری التري تهرتم برالمتعلم. 

 تساعد الطالب في التعبیر عن أنفسهم علی نحو إبداعي.

ج الثقافات المختلفة والمتعددة فري بررام  تعلریم اللغرة. . التعددیة الثقافیة: تؤکد علی ضرورة إدرا4
تحاول إلی معالجة العرقیة ورفع احترام الذات عند األقلیات وتقدیر وجهرات النظرر لردی الثقافرات 

 واألدیان األخری. 

. نظریة إعادة البناء االجتماعي: تتمحور حول فکرة ضرورة معالجة المشرکالت االجتماعیرة، کمرا 5
ویر المعارف والمهارات والتوجهات التي تررتبط بالبیئرة. وتتمثرل فري النظریرة الناقردة ترکز علی تط

والتدریس الناقد. إن التدریس یج  أن یسعی إلی تمکین الطالب ومساعدتهم علری إحرداث تغییرر 
 (.156-151م:  2001 ریتشاردز،في حیاتهم )

فر في المنه  الدراسري لتعلریم اللغرة نحن في هذه الدراسة نعال  األهداف العامة التی یج  أن تتوا
 العربیة العربیة وآدابها أوال ثّم ندرس األهداف الخاصة في ضوء مهارات التفکیر الناقد.

 األهداف العامة المشتركة بين المواد الدراسية 

الهدف العام هو جل  المعرفة والوعي حول تطور السلوکیات التي تدعم التفکیرر الناقرد. ترتم کتابرة 
اف باستخدام االنفتاح والتشکیك وموثوقیة المعلومرات والبحرث عرن األدلرة وطررح األسرئلة األهد

العالیة المستوی. هذه الموضوعات تشرکل أبعراد سرلوك المردرس فري دعرم التفکیرر الناقرد لردی 
 الطالب.

هداف العامة یج  أن تتالئم مع تنمیة مهارات التفکیر الناقد وتساعد الطرالب فري تنمیرة جمیرع األ
األهداف العامة الالزمة توافرها في مرنه  تعلریم اللغرة لمواد الدراسیة في فرع اللغة العربیة وآدابها. ا

تکروین . ۲ احتررام شخصریة الطالر  وأهمیرة دوره فري المجتمرع وحیاتره.. ۱العربیة وآدابها هري: 
تنمیرة . ۳ االتجاهات التي تنّمي الشعور بالواج  االجتماعي للمشارکة فري العمرل لردی الطالر .

والسماح لکّل طال  في أن یعّبر عن وجهة نظرره بالطریقرة التري  التفکیر لدی الطالبالتعبیر وحریة 
علری . تردری  الطرالب ۵. علری جرودة اإللقراء وحسرن األداء البتردری  الطر. ۴ یراها مناسبة.
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 تلفة.. تدری  الطالب علی تحدید االستنباطات واالستنتاجات حول الظواهر المخ6االستجواب. 

 اف الخاصة حسب المواد الدراسية األهد

بما أن المنه  الدراسي لتعلیم اللغة العربیة وآدابها في مرحلة اإلجازة بالجامعرات اإلیرانیرة تحتروي 
علی المواد الدراسیة المختلفة فیج  أن یتضمن المنه  ألهداف تعتمد علی مهارات التفکیر الناقرد 

هة أخری. علی سبیل المثال في المواد الدراسیة المعنیة بالنصروص وتتالئم مع المواد الدراسیة من ج
 األدبیة وتاریخ األدب نقترح األهداف التالیة: 

. ۳الغرض الرذي یردور حولره الرن .  توضیح. ۲وذکر صفاتها.  معاني المفردات الصعبة تفسیر. ۱
أفکار الرن   تنظیم. ۵ لن .بین أفکار ا العالقة تحلیل. ۴ أفکار الن  )األصلیة و الفرعیة(. استنتاج

الحرواسَّ فري المالحظرة والتنبرؤ أثنراء دراسرة النصروص  توظیف. ۶ و یصّنفها في مجاالت متنوعة.
فکررار الررن  بعررد تبیررین أ مناقشررة. ۸ االفترضررات المختلفررة حررول موضرروع مررا. توّقررع. ۷ األدبیررة.

 توضریح. ۱۱لی  األدبیرة. األسابین  المقارنة. ۱۰األدی . خصائ  أسلوب  استنتاج.۹ االفتراضات.
أوجه الشبه واالخرتالف برین أدیر  وأدیر   توضیح. ۱۲العصور األدبیة. أوجه الشبه واالختالف بین 

الرن .  حرول الررأي إبرداء .۱۴ علی قیمة ومصداقیة ومنطقیة أفکار الن . إصدار الحکم. ۱۳ آخر.
یة من الضرعیفة فري تحلیرل الحج  القو تمییز. ۱۶ األسباب المختلفة لحدوث موضوع ما. . ذکر۱۵

الصوَر البیانیة في ضروء  تحلیل. ۱۸ الخصائ  والمکونات للموضوعات األدبیة. تحدید. ۱۷ الن .
األسباب المسرئولة تحدید . ۲۰. العواطف المسیطرة علی الن  أو األدی  تبیین.۱۹ عاطفة األدی .

األدلة  تقدیم. ۲۲ من النصوص.ضتالمشاعر والعواطف التي ت تحلیل. ۲۱ عن ظهور الظاهرة األدبیة.
م المعلومات التري یرتم یقدت. ۲۳ أو المعلومات التي تقدم إلثبات األمر أو القضیة موضوع االهتمام.

ح التررابط الفکرري والوجرداني برین یوضرت. ۲۴ التواصل إلیها بمعالجة األدلة والمعلومات المعطاة.
. ۲۶ إدراک العالقرات المکانیرة. کیفیرة حرّل مشرکالت قائمرة علریالتعرف علری . ۲۵ النصوص.

 . تلخی  الن  األدبي حس  معاییر تحلیل الن .۲۷فلسفة األدی  في موضوع ما.  تلخی 

وبالنسبة إلی المواد المرتبطة بالمهارات اللغویة کمادة االستماع والمحادثة والکتابة وقراءة النصوص 
 تقترح الدراسة األهداف التالیة: 

. تنمیرة مهرارة ۳. استخدام المواقف الیومیة. ۲یة استخدامها في الجمالت. . تفسیر المفردات وکیف۱
. تنمیة مهارة القراءة الصامتة الستیعاب النصوص والتحردث ۴القراءة الجهریة لتحسین کیفیة النطق. 
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استخدام التعبیر المکتوب في مجموعة . ۶. التعبیر عن النفس واآلخرین تعبیرا حرا وعادال. ۵حولها. 
التعبیرر عرن اآلراء و األفکرار و العقائرد و . ۷ من األغراض االجتماعیة و اآلکادمیة و المهنیرة. واسعة

 الرغبات بإنتاج نصوص واضحة و استخدام مجموعة من المفردات و األسالی  و العبرارات الدقیقرة.
السیاسریة حرول التعبیر کتابیا عن مجموعة واسعة من القضایا الثقافیة و االجتماعیة و التاریخیرة و . ۸

فهم مجموعة واسعة من النصوص الطویلة حول المواضیع االجتماعیة و الثقافیرة و . ۹ العالم العربي.
قراءة الخطابات المکتوبة المعقردة . ۱۰. االقتصادیة و السیاسیة و العلمیة مع مراعاة المعنی الضمني

/ مرن ۹۰مرع مراعراة حروالي بسرعة مع فهم األفکار األصلیة والفرعیة ومالحظرة المعنری الضرمني 
 القواعد.

. تصرنیف المفراهیم ۱وفیما یتعلق بمواّد الصرف والنحو والبالغة تقترح الدراسرة األهرداف التالیرة: 
. تحلیل المعلومرات المعروضرة للتعررف علری ۲النحویة والبالغیة بدقة وتعریفها وتوضیح معانیها. 

وتأشیر أوجه الشبه واالختالف برین المفراهیم  المکونات الجزئیة وفهم العالقات بین تلك المکونات
. قدرة الطال  علی المقارنة بین المفاهیم النحویة والبالغیة في ضوء العالمات الفارقة ۳المعروضة، 

. قردرة الطالر  علری اسرتخالص النترائ  المنطقیرة والقردرة علری ۴التي تدل علی تلك المفاهیم. 
. قردرة الطالر  ۵صحیحة من خالل األمثلرة المطروحرة. تخمین البدائل والتوصل إلی التنبوءات ال

علی قیاس مصداقیة األمثلة والتحقق من صدد النتائ  التي توصلت إلیهرا مرن خرالل قیراس القروة 
 المنطقیة للعالقة االستداللیة المقصودة بین المفاهیم واألمثلة.

 )اختیار المحتوى( المقرر

وعمومرا . (Nunan, 1993: 8تصرنیف المحتروی، )ویرکز علری اختیرار وجزء من المنه   1المقرر
)المفردات، األبنیة و  المقرر هو في جوهره وثیقة عامة تتألف من قائمة شاملة تحدد عناصر المحتوی

إّن المحتروی التعلیمري أحرد  (.Ur, 1996( )2)المهام و األسالی  الموضوعات( أو عناصر العملیة
ومن الواجر  أن  ،ي األهداف التي یرمي المنه  إلی تحقیقهاعناصر المنهاج الدراسي وأّولها تأثیرا  ف

، حیث یلقی علری الطالر  بشرکل ینّمري  جمیرع األهرداف  لدیرهیرّت  وینّظم ترتیبا وتنظیما  منطقیا 
هنراك  المتوقعة من تدریس النصوص األدبیة، خاصة األهرداف المتعلقرة بمهرارات التفکیرر الناقرد.

العتیار عند اختیار المحتوی فري البررام  التعلیمیرة للغرة العربیرة معاییر عامة یج  أن تؤخذ بعین ا

                                                                                 
1. syllabus design 

2. methods 
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وآدابها وهي: منفعة المجتمع، المنافع الفردیة، معاییر التعلم والتعلریم، المحتروی المعلومراتي. أمرا 
المعاییر الخاصة التي یج  تتوافر في المحتوی التعلیمي لفرع اللغة العربیرة وآدابهرا فالبرّد أن ترکرز 

مهارات التفکیر الناقد أي االستنتاج، ومعرفة االفتراضات، والتعبیر والتفسیر، واالستنبا ،  علی جمیع
 وتقویم المناقشات. 

احتواء المحتوی التعلیمي علی مهارة االستنتاج تقترح الدراسة تضرمن المحتروی لربعب بخصوص 
مرن العرام إلری . عررض المعلومرات 2. اعطاء المعلومات السابقة للموضروع، 1»المؤشرات وهي: 

. 5. تمییز االستنتاجات الضروریة مرن غیرهرا، 4. تحلیل العالقة بین المفاهیم المتنوعة، 3الخاص، 
. تقدیم النتائ  البدیلة في دراسة الموضوعات، 6تتنظیم الموضوعات وتصنیفها في مجاالت متنوعة، 

 «.. تقدیم الحکم النهائي علی صحة االستنتاجات7

لمحتوی التعلیمي لمهارة معرفة االفتراضات نقترح دم  بعب المؤشررات فري وبالنسبة إلی تضمن ا
.توظیرف ۲.تقدیم النماذج التطبیقیة توصال إلی فهم مهرارة معرفرة االفتراضرات، ۱»المحتوی وهي: 

.تفّحر  الحروادث ۳الحواّس )مثل استخدام المفردات الحسریة فري محتروی المرواد المهاریرة(، 
. االفتراض من خالل ربط العنراوین الرئیسرة ۴مة لطبیعة المتعلم و البیئة، والوقائع المقصودة المالئ

.ذکرر البردائل ۶.اقترراح تجربرة إلختبرار االفتراضرات، ۵بالعناوین الفرعیة أو فح  التوضریحات، 
 «. .مناقشة االفترضات۷إلختبار االفتراضات، 

سیر یمکن أن نجعل هرذه المؤشررات وفیما یتعلق باحتواء المحتوی التعلیمي علی مهارة التعبیر والتف
. تبیین وتحلیرل الصرور ۲. تحدید الخصائ  والمکونات للموضوعات، ۱»في المحتوی التعلیمي: 

.تحدید األسرباب المسرئولة ۳البیانیة في ضوء عاطفة األدی  )خاصة في محتوی النصوص األدبیة(، 
. تحدیرد العالقرات ۵سریس، . تحدیرد المشراعر والعواطرف واألحا۴عن بروز الظواهر المختلفرة، 

 «.  . تفسیر الموضوعات بالنظر إلی المالحظات المرتبطة به۶الکامنة بین الموضوعات المختلفة، 

وفیمرا یتعلررق برراحتواء المحترروی علرری مهررارة االسررتنبا  تقترررح الدراسررة تضررمن المحترروی لهررذه 
)تبیرین  ضیة موضوع االهتمراماألدلة أو المعلومات التي تقدم إلثبات األمر أو الق.ذکر ۱»المؤشرات: 

 المعلومات التي یرتم التواصرل إلیهرا بمعالجرة األدلرة والمعلومرات المعطراة.تقدیم ۲المقدمات(، 
.تقدیم نموذج مرن الفرروض ۴.التعّرف علی التناقضات في المواقف المختلفة، ۳)تحدید النتائ (، 

  «.أو المقدمات الصادقة والکاذبة توصال  إلی االستنتاج الصحیح

وبالنسبة إلی احتواء المحتوی التعلیمي علی مهارة تقویم المناقشات یج  أن یحتوي الکتاب علری 
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.تقردیم إصردار ۲.تقدیم المعاییر للحکرم علری قبرول الموضروعات المختلفرة، ۱»هذه المؤشرات: 
. المسراعدة علری اتخراذ القررار بعرد دراسرة ۳الحکم علی قیمة ومصداقیة ومنطقیة الموضروعات، 

. التمایز بین الحجر  القویرة ۵. تبیین الحقائق المتعلقة بالموضوع، ۴ان  المختلفة للموضوع، الجو
 ؛ «. ذکر الوقائع أو الموضوعات ذات الصلة بالموضوعات المتاحة۶والضعیفة في تحلیل الن ، 

وفیما یتعلق بتوظیف مهارة المقارنرة فري المحتروی التعلیمري للغرة العربیرة وآدابهرا یجر  تضرمن 
المقارنرة برین .۲تحدید الخصائ  والسرمات الممیرزة للمفراهیم، .۱»محتوی للمؤشرات التالیة: ال

 «.الترکیز علی السمات غیر الممیزة للمفاهیم.۳مفهومین لتوضیح أوجه الشبه واالختالف، 

بما أن عملیة تقویم الکت  التعلیمیة عملیة ضروریة لتحدید مدی صالحیة الکتراب للتردریس فمرن 
أن یهتم مؤلفو الکتر  بتقرویم الکتر  التعلیمیرة لفررع اللغرة العربیرة وآدابهرا ویردمجوا الضروري 

 مؤشرات مهارات التفکیر الناقد في دروس الکت  التعلیمیة وتمارینها.

یس  طرائق واستراتیجیات التدر

ف یعتمد اختیار طریقة أو استراتیجیة التدریس في هذا العنصر من المنه  الدراسي علی نوع األهردا
 مع األهداف والمحتوی هري التري لمالئمةا اتالمتبعة في المنه  والمحتوی المختار. فاإلستراتیجی

تجمرع برین الرتعّلم التعراوني وحرّل و تمّکن المتعلمین من المشارکة الفعالة في العملیرة التعلیمیرة،
ة واألجوبرة ، والردراما اإلبداعیرة والسررد واألسرئلالمشکالت، والعصف الذهني والمناقشة والحروار

والعمل الجماعي وتنمیة الرأي ودراسات الحالة، ومناقشة المجموعات الکبیررة والمحادثرة واإلبرداع 
 في الکتابة، والرسم البیاني واالستجواب السقراطي. 

حس  رأي بیاجه تنت  المعرفة من التفاعل بین البیئة التعلیمیة والمتعلم، لذلك دور المعلم یتلخ  
صف لتشجیع الطال  علری االنردماج فري العمرل بطررد شرتی مثرل العمرل فري في تنظیم غرفة ال

مجموعات أو العمل الفردي أو االشتراك في حلقات النقاش التي یقودهرا المعلرم أو أحرد الطرالب 
ومن األسالی  التي تساعد في الفهم تعریب الطال  لألسئلة واالستفسارات عما یقوم به، ألّن ذلرك 

ی التفکیر في السؤال والتعبیر عما یجول في خاطره مما یتیح مناقشة أفکاره یضعه في موقف یجبره عل
(. إن نعتمرد علری هرذا القرول فیجر  علری المدرسرین اتبراع ۲۵۲م:  ۲۰۰۹وتعدیلها )الحارثي، 

االستراتیجیات التدریسیة التي تالئم تنمیة کل مهارة من مهرارات اللغرة العربیرة فري ضروء مهرارات 
نمیة مهارتي االستماع والتحدث لدی الطالب في مرحلة اإلجازة، یج  أن تحتروي التفکیر الناقد. لت
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 استراتیجیات التدریس علی المؤشرات التالیة:

التمهل: إعطاء الطال  برهة من الوقت للتفکیر والتأني والتأمل وعدم التعجل في اإلجابة بعد طرح  -
 في المراحل األولی التعلیمیة.السؤال، فترة الصمت مملة أحیانا ولکنها مفیدة للطال  

القبول: عدم التعجل في الحکم علی أفکار الطال ، والتفکیر في إجابة الطالر  وإعرادة صریاغتها  -
 وتفسیرها، ومقارنتهامع إجابات اآلخرین وقبول اإلجابة الصحیحة وتشجیع الطال .

مفهومة، علری المردرس االستیضاح: طل  التوضیح من الطال  عندما ال تکون إجابته واضحة أو  -
 أن ال یوّضح ویفسر إجابته ل یج  أن یطل  من الطال  أن یوضح أفکاره ویوسعه.

التسهیل: تزوید الطال  بالفرصة للتأکد من صحة أفکراره. کرأن یقرول المردرس: دعنرا نرتفح   -
 األمر؟ والخ.

توافرق علری  التحّدي: تشجیع الطال  علی تحدي أفکار بعضهم بعضا. کأن یسأل المردرس: هرل -
 (.۲۵۵م:  ۲۰۰۹الفکرة التي طرحها زمیلك؟ أو هل تری مشکلة في ...؟ )المصدر نفسه، 

ولتنمیة مهارة القراءة یج  علری المردرس أن یسرتخدم اسرتراتیجیات تمکرّن الطرالب مرن القرراءة 
ء الحاذقة، وهذه القراءة بمعنی تمییرز األفکرار الرئیسرة والتفصریالت المسراعدة األخرری، واسرتدعا

المعرفة السابقة وتوظیفها في فهم المادة المقروءة والربط بین أجزاء المعرفة لتکرون معنری متکرامال 
شامال. یج  أن تتضمن أسالی  التدریس علی تعلیم الطرالب مهرارات التخطریط والتوقرع المبنري 

وجیههرا علی المعلومات المتوفرة ومهارات التنسیق بین عملیات الفهم والحفر  والسریطرة علیهرا وت
(. ویعتقررد الخبررراء ۲۵۸م:  ۲۰۰۹نحررو إدراك المعرراني العمیقررة للنصرروص )المصرردر نفسرره، 

المعاصرون أن تعلم القراءة الحاذقرة یجر  أن یرتّم وفرق طریقرة تجمرع برین العملیترین الصرعودیة 
-Bottom-up Languageوالنزولیة بحیث تتداخل العملیتان وتتفاعل معرا. والعملیرة الصرعودیة )

based process تنطلق من تعلم مفردات اللغة وقواعدها وتصعد نحو المعرفرة وتحدیرد المغرزی )
 Top-down) المقصود، تسمی هذه العملیة بالمنحی اللغوي. أما العملیة النزولیرة أو االسرتنباطي

Knowledge-based process)  تنطلق من المعرفة الواسعة وینحدر نحو المعنی اللغوي فیطوعره
 (.۲۵۶م:  ۲۰۰۹قصود، وتسمی هذه العملیة بالمنحی المعرفي )المصدر نفسه، للمعنی الم

وإضافة إلی الترکیز علی القراءة الحاذقة، یج  االعتماد علی القراءة التي تنمي لدی الطال  السیطرة 
علی فهم واستیعاب المادة المقروءة. کما یج  االتباع علی القرراءة الفاعلرة وهري التري ترکرز علری 
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المکونات المعرفیرة مثرل التنسریق برین الفطانرة والترذکر واالسرتیعاب والعملیرات اإلدراکیرة تعلیم 
(. للترکیز علی القراءة الحاذقرة واالسرتیعابیة والفاعلرة یجر  علری ۲۵۸م:  ۲۰۰۹)المصدر نفسه، 

 المدرس أن یعتمد المؤشرات التالیة في تدریس المادة المقروءة: 

 اب األفکار الرئیسة للن  من قبل الطالب.ضبط المعنی: التأکد من استیع -

إخضاع النصوص للمسألة: توضیح المعنری ورصرد الشرکوك فیره، وضربط المعراني الغامضرة أو  -
 المفهومة فهما جزئیا، وتحّري األسباب الکامنة وراء األحداث.

 . توسیع النصوص: إضافة األفکار والتنبؤات حول الن ، واقتراح تخیالت ومعران مجازیرة للرن -
مثل: ماذا یمکن أن تعمل لو کنت في مکانه؟ أو ما هو السلوك المتوقع منك فیما لو کنرت فري ذلرك 

 الموقف؟ و ...

محاکمة الن : تکوین رأي شخصي فیما یتعلرق برالن  وإبرداء وجهرة النظرر الشخصریة حیرال  -
قروال؟ أو هرل الإلکار المطروحة ومالمح الموضوع وخصائصه الرئیسة. کأن یسأل هل یبدو األمر مع

 یکون ذلك معنّیا؟ 

مناقشة الموضوع: البحث عن أسباب وقوع األشیاء أو األسباب التي یمکن أن ترؤدي إلری وقوعهرا.  -
 وتحلیل دوافع السلوك واستخالص النتائ  ووضع الفرضیات والتنظیر. 

حصلنا علیهرا مراجعة الن : التوقف بعد الفراغ من مناقشة الن  ودراسته لمراجعة الخبرات التي  -
والتأکد من استیعابها وتناسقها وتقویم أغراض کات  الن  ومردی تحققهرا. وإبرداء الررأي العرام أو 
االنطباع العام مع ذکر المبررات والدواعي. في مرحلة المراجعة یج  علی المدرس أن یختار عنوانرا 

 للن ، ثم یصّمم رسومات أو أشکال أو خرائط لفهم الن . 

الکتابة البّد االتباع عن االستراتیجیات التالیة:  مراجعة األفکار وتنقیحها عنرد الکتابرة، ولتنمیة مهارة 
توسیع الموضوع ومّده في اتجاهات مختارة، تولید األفکار أو استکمالها أو دخول العناصرر الجدیردة 

 فیها أو الحذف منها، القدرة علی التفکیر المجرد، إعطاء التفکیر في کیفیة الکتابة. 

إضافة إلی هذا تقترح دراستنا أن یدّرس المواد التعلیمیة لفررع اللغرة العربیرة وآدابهرا خاصرة المرواد 
المهاریة في ضوء إستراتیجیة التعّلم التعاوني التي یتّم فیها تقسیم الطالب إلی مجموعات صغیرة من 

دا  لها لیعرض مرا ( طالب تتضمن کّل منها مستویات دراسیة مختلفة، وتختار کّل مجموعة قائ۴-۶)
قامت به مجموعته، بحیث یکون التنافس بین المجموعات ال األفراد، ویقوم المردرس بتعزیرز تعّلرم 
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 الطالب بشکل جماعي، بحیث ینّمي لدیهم مهارات التفکیر الناقد وأهداف تعلیم المواد الدراسیة. 

 الوسائل التعلیمیة

لیمیة والتعّلمیرة بمرا فیهرا المعلرم والمرتعلم ومرادة تعتبر الوسائل التعلیمیة عنصرا یکمل عملیة التع
التعلم، وتسعی إلی تحقیق األهداف التعلیمیة المحددة. یعتقد علماء التربیرة أن الوسرائل التعلیمیرة 
هي األدوات التي یستخدمها المعلم داخرل الصرف لتقردیم العناصرر التعلیمیرة أو توضریحها أثنراء 

 .(۹۹: م ۲۰۱۰األقطرش و اآلخررون، نقرال عرن  ۶۰ش:  ۱۳۹۳محمردی، )التفاعل مرع المرتعلم 
األجهزة واألدوات والمرواد المسرتعملة مرن المعلرم »یعتقد البعب علی أن الوسائل التعلیمیة هي و

وهي ترکیبة تضم کال من المادة التعلیمیرة . (۵۷: م ۲۰۰۹)شاهین، « لتحسین عملیة التعلیم والتعلم
 (.۴۰: م ۲۰۰۱)محمد،  از الذي یتم به عرض هذا المحتویأو المحتوی واإلدارة والمتعلم والجه

التعلیمي لتعلیم اللغة العربیة وآدابها فري مرحلرة اإلجرازة فالبرد الترکیرز علری   المنهوفیما یتعلق ب
التي تعتمد علی مهارات التفکیرر الناقرد وتسراعد الطرالب فري مسرتوی  الوسائل التعلیمیة استخدام

مرن المرواد  علی اسرتخدام المرواد األصرلیة بردال  وعلی أداء المهام، . وتن  هذه الوسائل التحصیل
والوسرائل هري الکتراب التدریسري المقررر، جهراز . المصنوعة التي ُتستخدم في الطرائق التقلیدیرة

. تعّد ورقة العمل خطة تدریسیة مبرمجة تستخدم عند اسرتخدام العرض، أوراد العمل، ومعجم اللغة
وني. ال شك أن أوراد العمل تقرّیم عملیرة التردریس خرالل خلرق المواقرف استراتیجیة التعلم التعا

فري إدارة الفصرل بشرکل أفضرل،  المعلمین ساعدالتعلیمیة الفردیة والجماعیة في حجرة الصف، وت
کیرد علری التطرور العراطفي بشرکل وقرت التصرحیحیة، وإدارة المالحظات الوتقدیم  أفضرل، والتأ

(. کمررا یشرریر بعررب الدراسررات علرری أن ۴۵ش:  ۱۳۸۴فررت، )معر لمتعلمررینلرردی اواالجتمرراعي 
استخدام ورقة العمل في تردریس النصروص األدبیرة ضررورة یجر  االعتمراد علیهرا عنرد تردریس 
النصوص األدبیة من أجل تنمیة مهرارات تحلیرل النصروص األدبیرة ومهرارات التفکیرر الناقرد لردی 

 (. ۱۲۵-۱۰۱ش:  ۱۳۹۶الطالب )اسماعیلي ومتقي زادة، 

 لتقییما

یج  أن یعتمد تقییم التقییم بمعنی تقییم مستوی المتعلمین حول تعلم األهداف المنشودة للمنه . 
الطرائرق  المتعلمین علی أهداف وطریقرة التردریس للمرنه ، فأسرالی  التقیریم تختلرف براختالف

التقیریم یمکن إجراء عملیرة  (.۵۴۸و  ۵۴۵: م ۲۰۱۰)طعیمة واآلخرون، واالستراتیجیات التدریسیة 
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منه  تعلیم اللغة العربیرة وآدابهرا استنادا إلی أهداف في بدایة وأثناء ونهایة تطبیق البرنام  التعلیمي. 
 األهرداف واالسرتراتیجیاتتلرك مع التقییم ، فمن الضروري أن یتناسق له ستراتیجیات المقترحةاالو

ن في هرذه الدراسرة نقتررح بعرب نحلدی الطالب.  اللغة العربیة والتفکیر الناقدمهارات  ینّمي لکي
 المنه  واستراتیجیاته علی النحو التالي:أهداف  في ضوءأنواع التقییم 

. تقییم اإلنجاز قصیر األجل: یمکن أن یجري علی فترات قصیرة خالل الردورة بشرکل االختبرارات ۱
 األسبوعیة.

حظة والتحلیل والحکم علی قدرة الطال  علی المالهو . التقییم الذاتي: القصد من التقییم الذاتي ۲
أدائه باالعتماد علی معاییر واضحة ثم وضع الخطط لتحسین وتطرویر األداء بالتعراون المتبرادل برین 

 درس.الطال  والم

.التقییم التشخیصي: تأکید االستمراریة في التقویم )یمکن أن یقوم به المدرس مرن خرالل مراقبرة ۳
طة الصفیة. یمکن للمدرس أن یکتر  مرا یرصرده مرن نقرا  الدارسین في أداء المهام والقیام باألنش

 القوة والضعف ثم یقوم بالتغذیة الراجعة لما رصده، ومعالجتها في فترات زمنیة محددة(.

. تقییم األقران: وهو نوع من التقییم یقوم به أقران الطال  أو المتعلم وهرو یتضرمن التقیریم البنرائي ۴
ة أو النشرا  أو العمرل بوسراطة قررین للطالر  أو مجموعرة مرن والتقییم الختامي للمهمة التعلیمیر

 .األقران

. تقییم األداء: علی عکس االختبارات التقلیدیة التي ترکز علی الحقرائق و المهرارات الدقیقرة فرإن ۵
تقییم األداء یصّمم لیختبر ما هو أهّم من ذلک وهو قدرة الطال  في استخدام المعرفة والمهارات في 

 . اقعیة المختلفةالمواقف الو

 .(الختامياالختبار وکتابة المخلصات، مثل .التقییم الختامي )۶

 نتائج الدراسة
لتکشرف کیفیرة تطرویر مرنه  تعلریم اللغرة العربیرة وآدابهرا لمرحلرة اإلجرازة جاءت هذه الدراسة 

ّ  علری بالجامعات اإلیرانیة في ضوء مهارات التفکیر الناقد. ومن أجل هذا الهدف تّم طرح سؤال ین
 کیفیة تطویر منه  تعلیم اللغة العربیة وآدابها لمرحلة اإلجازة بالجامعات اإلیرانیة في ضوء مهرارات 
التفکیر الناقد . کشفت الدراسة أن المنه  الراهن لتعلیم اللغة العربیة یحتاج إلی التطویر في بعرب 
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ی التعلیمري، والوسرائل، المؤشرات األساسیة التري تررتبط بعناصرر المرنه  أي األهرداف والمحترو
واالستراتیجیات التدریسریة، والتقیریم. فلرذلك اقترحرت الدراسرة بعرب المعراییر المعتمردة علری 

 المهارات التفکیر الناقد لتصمیم المنه  التعلیمي لفرع اللغة العربیة وآدابها.

ب بالنسبة إلی أهداف المنه  تقترح الدراسرة تخطریط أهرداف المرنه  فري ضروء حاجرات الطرال
تکروین االتجاهرات التري تنّمري الشرعور المعرفیة والسلوکیة بما فیها دور الطال  فري المجتمرع، و

تردری  للتعبیر عرن وجهرة النظرر، والوالسماح ، التفکیرالتعبیر وتنمیة حریة ، وبالواج  االجتماعي
تتناسرق واألهداف الخاصة یجر  أن واالستجواب، واالستنباطات واالستنتاجات. علی جودة اإللقاء 

مع جمیع المواد الدراسیة بما فیها المواد المهاریرة، ومرواد الصررف والنحرو، والبالغرة، والنصروص 
 األدبیة من جهة وترّکز علی تنمیة مهارات التفکیر الناقد لدی الطالب من جهة أخری.

لیمي وتحتوي أما المحتوی التعلیمي لفرع اللغة العربیة وآدابها فالبّد أن تتحد مع أهداف المنه  التع
علی مهرارات التفکیرر الناقرد کاالسرتنتاج واالسرتنبا ، والمقارنرة، ومعرفرة االفتراضرات، والتعبیرر 

 والتفسیر، وتقویم المناقشات. 

مهرارات اللغرة العربیرة ویحتاج المنه  إلی التطویر في اختیار االستراتیجیات التدریسیة التي تنمي 
فاسرتخدام اسرتراتیجة الرتعلم التعراوني أو االسرتراتیجیات  األربع في ضوء مهارات التفکیرر الناقرد،

 النشطة تساعد المدرسین في الوصول إلی تحقیق هذا الغرض. 

والمنه  بحاجة ماسة إلی التطویر في تحدید بعب الوسائل التعلیمیة التري تنمري مهرارات التفکیرر 
رض إضرافة إلری الکتر  الناقد لدی الطالب. تقتررح الدراسرة اسرتخدام أوراد العمرل وجهراز العر

 التعلیمیة المناسبة. 

أما التقییم کعنصر أخیر للمنه  الدراسي فیحتراج إلری إضرافة بعرب التقییمرات التري ترتالئم مرع 
استکشاف مدی وکیفیة مستوی التحصیل لدی الطالب فري ضروء مهرارات التفکیرر الناقرد. تقتررح 

، تقییم األقرران، والتقییم التشخیصي، ولذاتيالتقییم ال، وتقییم اإلنجاز قصیر األجالدراسة استخدام 
 . التقییم الختامي، وتقییم األداءو

إذن تشیر النتائ  إلی أن تعلیم اللغة العربیة وآدابها لمرحلة اإلجازة بالجامعات اإلیرانیة یفتقد تطرویر 
لیمي لفرع المنه  وتخطیطه، فتقترح هذه الدراسة دم  مهارات التفکیر الناقد في عناصر المنه  التع

اللغة العربیة وآدابها بمرحلة اإلجازة. هذه النتیجة تتالئم مع نتیجة دراسة کومیراس التي ترن  علری 
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ضرورة دم  التعلیم الناقد في المنه  الدراسي مؤکدة علری دور مهرارات التفکیرر الناقرد فري تنمیرة 
 (. Commeyras,1990)مستوی اإلدراك واالستیعاب لدی الطالب 

 المصادر
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

یا  تعالق العنوان بالنص األصل في قصة النمور في الیوم العاشر لزکر
 تامر

 1یداهلل مالیري
 مجمع الفارابي  –دابها بجامعة طهران أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآ

 ملخص ال
من   النمور في الیوم العاشر زکریا تامر من أبرز کتاب القصة القصیرة السوریة، ومجموعة 

أفضل المجموعات القصصیة العربیة. والقصة التي تحمل عنروان المجموعرة ذاتهرا لهرا 
ضافة إلی حمولتها الداللیرة مکانة رفیعة في هذه المجموعة وأعمال الکات  کلها، إذ باإل

وسمتها الرمزیة، فإّن للغتها الموجزة المعّبرة دورا  مهما  في خلق موضوعة استراتیجیة فري 
الق  التامري، ولیست هذه الموضوعة إال عالقة اإلنسران بالسرلطة بوجوههرا کلهرا، ال 

الن  وبنیته، سیما السلطتین السیاسیة واالقتصادیة. إن العنوان عالمة تحتوي علی داللة 
وله وظیفة تناصیة مجال دراستها السریمیولوجیا، ویشرمل العنروان بوصرفها نصرا  موازیرا  
للن  األصل علی العنوان األصلي، والمقدمة واإلهداء، وتصمیم الغالف، وکل ما یرأتي 
قبل الولوج إلی الن  األصلي. وتبدی لنا عبر الدراسة أّن لحذف بعب مکونرات جملرة 

، فاعلیة مهمة في تبنین الن  ومرن ثرم قرائتره القائمرة نمور في الیوم العاشرالالعنوان في 
علی المفارقة والسخریة. وأّدی جمیع مبرّررات الحرذف النحویرة والبالغیرة إلری تشرفیر 
الن  وعنوانه وبناء نهایته المفتوحرة. کمرا أّدی ترکیر  الیروم العاشرر الوصرفي بداللتره 

ة العاشرة إلی ثراء الن .کما یکشف تحّول النمر فري الحقیقیة والمجازیة بمعنی المرحل
الیوم العاشر إلی مواطن في نهایة القصة أو  نهایة تاریخ النمرور عن أّن اإلنسران الترامري 

 صار رغما  عنه مواطنا  في القرن العشرین.
 زکریا تامر، القصة القصیرة السوریة، النمور في الیوم العاشر، العنوان: المفردات الرئیسة

                                                                                 
1. Malayeri75@ut.ac.ir  
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 المقدمة 
م وکانرت نشرأته 1931زکریا تامر هو أدی  وصحفي سوري من حي البحصرة الدمشرقي، ولرد عرام 

طبیعیة لوال اضطراره لترك المدرسة في سّن متقدمة من حیاته وهو في الثالثرة عشررة مرن عمرره عرام 
بدأ کاتبنا الکتابرة . وم وتنّقل بین عّدة أعمال أهّمها مهنة الحدادة التي زاولها منذ ترکه للمدرسة1944

ویواصل حتی اآلن هذا العمل وهو مقیم في لنردن. باإلضرافة إلری القصرة القصریرة،  ۱۹۵۸منذ عام 
نه تولی رئاسرة التحریرر بعرب أدیة للجرائد، کما نقکت  زکریا تامر قصصا  لألطفال ومقاالت قصیرة 

ة السروریتین ومجلتري المجالت المهمة في سوریة وخارجها مثل مجلتي الموقف األدبري والمعرفر
دباء العرب في سروریا، جمعیة األالدستور والتضامن المنشورتین في لندن. کان زکریا تامر عضوا  في 

وموقرع  36م: 1992البعلبکري، ) 1969کما أسهم في تأسیس اتحاد الکتاب العرب في دمشق عرام 
 ة( یس وموقع القصة السوریسسة العوؤم

کتابة القصة القصیرة لیجعلون منها سلما  لکتابة الروایة، إّن زکریرا علی خالف الکتاب الذین یبدأون ب
فري  صهیل الجواد األبریبتامر قد ظّل وفیا  للقصة القصیرة، منذ إصدار مجموعته القصصیة األولی 

 وان العرب : یحتی اآلن. ویقول الکات  في حوار مع موقع  د 1960عام 

، لکنها ال تزال مخطوطة وهري حبیسرة األدراج منرذ عردة کتبت الروایة فعال، روایة واحدة حتی اآلن
سنوات، قد أعود إلیها وقد ال أعود، وقد قلت ذلك في حوار سابق أجراه معي صرحفي مرن الجزائرر. 
لدّي أفکار روائیة کثیرة ولکني ال أملك الوقت الکافي للتفرغ لکتابة الروایة، فأنرا اعتبرر نفسري قاصرا 

وسأبقی قاصا ألنني مغررم بهرذا الفرن الصرع  الجمیرل، أجرد أن فرن بالدرجة األولی، بدأت قاصا 
القصة القصیرة یتمیز عن غیره من األجناس األدبیة األخری بخصائ  عدة، وال أجرد سرببا مقنعرا أن 
تحث القصة صاحبها لیخوض غمار الروایة، فالروایة إبرداع والقصرة إبرداع آخرر وهري تسرتقل عرن 

  وان العرب(ی)موقع د .وأنا برأیي أن القصة هي األساس الروایة وإن کانت روحها وقلبها

ویعّد صبري حاف  زکریا تامر إلی جان  یوسف الشاروني وإدوار الخرا  وفرؤاد التکرلري مرن  رواد 
الحداثه واالنکفاء علی الرذات  الرذین تمثرل أعمرالهم القصصریة أسراس الکتابرات الحداثیرة فري 

کما أّنه یعّد زکریرا ترامر ( 448-447م: 2002حاف ، ن. )الخمسینات والستینات من القرن العشری
وفؤاد التکرلي من رواد تیار الوعي في القصة القصیرة العربیة، کما یسمي کاتبنا شاعر القصة العربیرة 

 القصیرة: 
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یکتس  تیار الوعي بعدا  جدیدا  في أعمال تامر، في سبره لمساحة التعبیر، التي تختفي فیهرا الحردود 
ول والالمعقول، والمنطقي والال منطقي، والتأملي والتلقائي. فهو یهدف إلی إبعراد الفضراء بین المعق

الخارجي، باستبداله بفضاء داخلي، وهو یحاول رسم خارطة جدیدة للواقع، ال یبدو فیه الوهم والتیره 
وذلك لسرببین:  مضادا  للحقیقة، بل صورا  أدد لها. ویعّد تامر شاعر القصة العربیة القصیرة بال منازع،

أحدهما استعماله لغة شعریة، غنیة بالخیاالت الواسعة، والمجازات واالستعارات، واآلخر قدرته علی 
تلخی  سرده من خصائ  النثر المتعارف علیها، بوصفه وسیلة تعبیر بسیطة، وذلك بإخفراء بعرب 

رة تلرو األخرری. یتخلرل ظالل معناه الواضحة بصفة دائمة، لیجبرنا علی العودة للغة النثرر نفسرها مر
الشعر کافة جوان  السرد، فیلهم بناءه، ویحرر الحدث من أغالل الواقع المصداقیة، ویوحي بمنطرق 
جدید ونظام مختلف. وعندئذ یکون التحلیق في الخیال مقاربة فریدة للحقیقة، یعلق فیهرا الکاتر ، 

ا یصرادفه القرارئ فري رحلتره هرو ویختزل الصورة، لتأکید مقاربة الن  للواقع، وتعلقه بجوهره. فم
  (452: م2002خیال إضافي یلقي الضوء علی طبیعة الواقع وقسوته غیر اإلنسانیة. )حاف ، 

 عنوان النص األدبي 

إذا استثنینا القصائد التي أطلق علیها الخیاُل الجماعي أسماء مثل المعلقات  و الیتیمة ، فنسرتطیع أن 
باإلجمال تسمیة علی قصائدهم، فلم یعّلقوا في سقفها ثرّیا تسررد  نقول إّن العرب القدامی لم یطلقوا

القصیدة فضاءها أو تفتُحه، بل ُسّمیت القصائُد آنذاك بحروف روّیها، فأصبحت لحرف  واحد  سرلطة 
وإذا کان لحرف  واحرد  مثرُل هرذه السرلطة علری  ،(103و 102م: 1989بنیس، ) علی مجموع النّ  

، َعنون بها المبدُع عمله دوِر یضاهي النّ ، فمن المنطقي أن یک _ علری ون لکلمة  أو ترکی   أو جملة 
دور ذلك الحرف، لیصبح ما یتصل بعنوان النّ  األدبي من مسائل هاّمرة برارزة فري تحدیرد  األقل _

هذا النّ ، إذ تتجّلی جوان  أساسّیة أو مجموعة من الدالالت المرکزیة للرنّ  األدبري عرن طریرق 
وهذه األهمّیة ساقت الکثیر من البراحثین والفالسرفة مثرل )جیررار ، (236م:  1992، فضل) العنوان

 (1) جینیت( و )جاك دریدا( إلی االهتمام الجّدي بالعنوان ك نّ  مواز  ل  الن  األصل .

وأغفلت دراسة العنوان رغم أهمیته، بسب  تلکئنا في اقتحام العتبات البرانیة للرنّ ، لموقرف  مسربق 
                                                                                 

. لالطالع علی نظریات العنوان واستراتیجیاته أنظر: مقالي "النّص الموازي للروایة )استراتیجیة العنوان(" ل )شعیب حلیفي( في 1
، ع 25( في مجلة "عالم الفكر"، مج، و"السیمیوطیقا والعنونة" ل )د.جمیل حمداوي1992سنة  46مجلة "الكرمل" عددها ال 

، وأیضًا كتابي "عتبات )ج . جینیت من النّص إلی المناص( بقلم )عبد الحق بلعابد( من منشورات 1997، ینایر/مارس 3
، و"العنوان وسمیوطیقا االتصال األدبي" ل )د. محمد فكري الجزار( الصادر من الهیئة 2008االختالف الجزائریة، عام 

 . 1998امة للكتاب عام المصریة الع
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، (16م: 2008)بلعابرد،  ا، کما یقول الناقد المغربي سعید یقطینتخّوفا  من عدم التآلف معه منها، أو
وبما أّن العناوین عبارة عن عالمات سیمیوطیقیة تقوم بوظیفة االحترواء لمردلول الرن ، کمرا ترؤّدي 

هومهرا ، فإّنها ُتدرس في حقل السیمیوطیقا التي تعني في مف(98م: 1997)حمداوي،  وظیفة تناصیة 
العریب بالعالمة علی المستویین األنطولوجي الذي یعني بماهیة العالمة، والبرجماتي الرذي یعنري 

 (19-18م: 1986قاسم، ) بفاعلیتها وتوظیفها في الحیاة العملیة.

ویحظی العنواُن بأهمیة قصوی لدی السیمیولوجیین، لکونه  مصطلحا  إجرائیا  ناجعا  في مقاربة النّ  
فتاحا  أساسیا  یتسلح به المحلل للولوج إلی أغوار النّ  العمیقة قصد استنطاقها وتأویلها، األدبي، وم

 ویستطیع العنوان، أن یقوم بتفکیك النّ  من أجرل ترکیبره، عبرر اسرتکناه بنیاتره الداللیرة والرمزیرة 
. وُیرردرس العنررواُن ضررمن مررا یسررّمیه )جینیررت( ب الررنّ  المحرریط  (96م: 1997)حمررداوي، 

peritexte  الذي یتضّمن فضاء النّ  من مقدمة وعناوین، باإلضافة إلری المالحظرات التري یمکرن
للکات  أن یشیر إلیها، وکّل ما یتعلق بالمظهر الخارجي للکتاب، مثل صورة الغالف أو کلمة الناشرر 

وینردرج الرنّ  المحریط ( 82م: 1992)حلیفري،  علی ظهر الغالف أو مقطع معین من المحکري.
الذي یقول )د.سرعید یقطرین( عنره، ضرمن تعریفره ل  paratexteّ  الموازي أو الُمناّص ضمن الن

:  إّن المناصة هي عملیة التفاعل ذاتها. وطرفاها هرو الرنّ  (120-110م: 1989)یقطین،   الُمناّصة 
. وتتحّدد العالقة بینهما من خالل مجيء المناّص کبنیرة مسرتقلة ومتکاملرة (paratexteوالُمناّص )

بذاتها. وهي تأتي مجاورة لبنیة النّ  األصلي کشاهد تربط بینهما نقطتا التفسیر، أو شرغلهما لفضراء 
واحد في الصفحة عن طریق التجاور، کأن تنتهي بنیة الرنّ  األصرلي بنقطرة، ویکرون الرجروع إلری 

 والتأمرل . السطر، لنجد أنفسنا أمام بنیة نّصیة جدیدة ال عالقرة لهرا براألولی إاّل مرن خرالل البحرث
 (.111م: 1989)یقطین، 

إذا کان العنوان الرئیس/األصلي ضروریا  لنظام العنونة بحس  )جینیت(، لکونه من العناصر األساسیة 
، فرإّن هنراك عنراوین أخرری مثرل العنراوین الفرعیرة (68بلعابد، مرجرع سرابق: ) في ثقافتنا الحالیة

هرو مرا  (sous-titreبداعیة. والعنوان الفرعري )والداخلیة یستخدمها بعب الکتاب في عملیاتهم اإل
، مثرل  مصریبة ، أو مرا فري معنراه(91)حلیفي، مرجع سابق:  یفّرد بینه وبین العنوان األصلي ب  أو 

تعصبه  في عنوان   سیاحة إبراهیم بیك أو مصیبة تعصبه  للمثقف والکات  اإلیراني في عصرر الثرورة 
اآلن »في « خریة أشرد المتوسط مر»اي، أو زین العابدین مراغهالدستوریة في بدایة القرن العشرین 

 ف.یلعبد الرحمن من« خریأ ةو شرد المتوسط مرأ.. هنا 
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فهي عناوین الفصول والمباحث للقص  والروایرات والردواوین  intertitresأّما العناوین الداخلیة 
ئیرة، ألّنهرا تتحرّدد بمردی اطرالع الشعریة، وتمتاز هذه العناوین عن تلك األصلیة بکونها أقرّل مقرو

الجمهور فعال  علی النّ /الکتاب، أو تصفحه، کما تمتاز بعدم وجود ضرورة لها خاّصة فري الروایرة 
وذلرك مثرل  ،(125م: 2008)بلعابرد،  علی عکس العناوین األصلیة التي یعرّد حضرورها ضرروریا  

یمیراي جران( للروائري اإلیرانري رضرا عناوین الفصول في روایة  الزئبق وکیمیاء الروح  )سیماب و ک
ماب و ظلمرات( و  المجلرس ی: سراولجوالئي، وهي  المجلس األول: الزئبق والظلمات  )مجلس 

ز(، و المجلرس الثالرث: الزئبرق یرماب ریجلس دوم: چشمه سمالثاني: العین التي یتدّفق بالزئبق  )
ابع: الزئبق والطسرت المتردفق (، و المجلس الريماب وگل سوریوالوردة الحمراء  )مجلس سوم: س

ز( و المجلس الخامس: عین خضر األخضر  )مجلس یماب و طشت خونریدما   )مجلس چهارم: س
 پنجم: چشمه سبز خضر(.

باإلضافة إلی العنوانین الفرعي والداخلي، ثّمة نوع آخر من العنوان یطلق علیه )جینیت( اسم العنروان 
کثرر مرن جرزء، ویتفرّرد کرّل جرزء ، وهو عن(surtitreالفوقي أو الِعلّي ) وان المجموعة التي تشمل أ

«( آترش بردون دودِ )»مثل عنوان  النرار بردون دخران   (69 -68)المرجع السابق:  بعنوانه الخاص.
گاالن و )»مي وهي علی التوالي  غاالن وسولماز  یالفوقي لسباعیة الکات  اإلیراني الراحل نادِر ابراه

، و الوقرائع «(اتحراد برزرگ)»،  االتحاد الکبیر  «(درخت مقدس)»سة( ، و الشجرة المقد«(سولماز
، و أنت لم تتوقف عرن «(حرکت از نو)»، و االنطالد من جدید  «(پرخون يت هایواقع)»الدمویة( 

هرر سررانجام )»وأخیررا   کرل نهایرة بدایرة  «( سرتادیتو هرگز از حرکت باز نخرواهی ا)»الحرکة أبدا   
الفوقي لخماسیة عبد الرحمن منیرف الشرهیرة وهري « مدن الملح»عنوان  ، کذلك«(سرآغازی است

 «.ه الظلماتیباد»و« المنبت»، «ل والنهاریم اللیتقاس»و« االخدود»و« هیالت»

محتویرا  مدلولره، وتسراعد  texte principalإذا  نحن أمام نّ  مواز یأتي مجاورا  ل للنّ  األصلي  
ناه بنیات ذلك  النّ  األصرلي  فري فرّك شرفراته، األمرر الرذي دراسة هذا النّ  الموازي عبر استک

 .(1) کانت الدراسات النقدیة العربیة والفارسیة تتجاهله أو تمّر به مرور الکرام

  النمور في الیوم العاشر عالقة العنوان بالنص األصل في

السروري  القصصیة من أفضرل القصر  القصریرة فري األدب السرردي النمور في الیوم العاشرقصة 
                                                                                 

. منذ أّول دراسة جدّیة للعنوان في النقد األدبي العربي، وهي حسب معلومات الباحث دراسة "شعیب حلیفي" حتی آخرها وهي 1
 كتاب "عبد الحق بلعابد"، قد شكا كّل الدارسین من إغفال دراسة العنوان.
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إبداع زکریا تامر، و کانرت صردمة بکرل إلی نظار هي التي لفتت األهذه القصة  والعربي الحدیث. إّن 
موقرع ) نسانیة کمحور للحدث القصصريالمقاییس للذائقة العامة التي تعودت علی الشخصیات اإل

جموعرة فري م ۱۹۷۸(. وصدرت هذه القصة في منشورات دار اآلداب في بیروت عام یةالسور ةالقص
 . النمور في الیوم العاشرتحمل عنوان هذه القصة أي مجموعة 

من منظورین، أولهما أّن هذا العنوان عنوان أصلي  النمور في الیوم العاشروبإمکاننا أن ننظر إلی عنوان 
ل یرر الجمیوسرف الصرغیوسرف.. یعرداء(، و )األقصة قصیرة هري برالتوالي: ) 16لمجموعة تشمل 

، و )ما حدث «وم العاشری(، و )الفندد(، و )النمور في اليالیمن الل ةلیل ي(، و )ف، و )الزهره«كالهال
نررة الترري کانررت نائمررة(، و )السررهرة(، و )ال غیمررة لألشررجار وال أجنحررة فررود الجبررل(، یفرري المد

سرة(، و یال(، و )الفریر)واالبتسامة(، و )ملخ  ما جری لمحمرد المحمرودي(، و )رنردا(، و )االغت
وهري قصرتنا -رة(. وهذا یعني أن عنوان القصة السادسة في المجموعرة یمغامرتي األخ(، و )ك)المل

مظّلة فود أخواتها في هذه المجموعة مما یمنحها موقعا  استراتیجیا  محوریا  في عملیتري  -المدروسة 
حرین  (وتبرز أهمیة هذا المنظور حین نضم صوتنا بصوت الناقد )محمدجان عثمان اإلبداع والتلقي.

ی أّنه  بإمکاننا أن نستخرج من خالل هذا الن  بعب تقنیات الفنیة والمضامین التري نسرتطیع أن یر
 نعّممها علی األدب التامري ککل . وهکذا یلّخ  هذا الناقد تلك التقنیات في أّن 

 القصة التامریة تبدأ بالعقدة مباشرة دون العرض المسه  والممّل أحیانا  عند القصة الکالسیکیة، - أ
 وتنحّل العقدة بعقدة أکثر طغیانا  ومأساة.

 القصة عند زکریا تامر تنتس  إلی تراث األدب الال معقول... -ب

 الکات  رایة سوداویة. البطل مأساوي ال ینتهي إال إلی المصیر المحزن وعمُق  -ج

داري حیرث مفهوم الزمان في القصة التامریة أوفیدي )نسبة إلی الشاعر الروماني أوفید(، أي انحر -د
 العصر الذهبي في الوراء واالتجاه في انحطا  مستمّر، أما الخالص فهو العودة...

معظم القص  عند زکریا تامر عبارة عن کابوس، وأحالم في قمة التشاام وإن الکات  علری خرط  -ه
  (۶۲م: ۱۹۹۰)عثمان،  التواصل مع التراث الکافکاوّي. 

مرن قرراءة المجموعرة أو علری األقرل  فیترأتیایرة مرن خاللره الر إمکاننراالذي بأما المنظور الثاني 
عنوان أصلي للقصة السادسة في المجموعرة، إذا  النمور في الیوم العاشرعنوان  کي نری أّن  ،تصّفحها

، أو عنوانا  فرعیا  تابعا  للعنروان األصرلي وهنرا یلتقري العنوانران  .تمکّنا من عّد هذه القصة نصا  مستقال 



 یدهللا ماليري  تعالق العنوان ابلنص الأصل يف قصة المنور يف الیوم العارش لزكرای اتمر

273 

بح ضفیرة واحدة من ضرفائر العنروان ممرثال  لعنراوین قصر  المجموعرة کلهرا أي ویتوّحدان، فتص
ضفیرة الضفائر. إذن بمقدورنا تسلیط الضوء علی قصة النمور فري الیروم العاشرر نصرا  موازیرا  ونصرا  
أصلیا  من خالل ثالث نوافذ، األولی منها أّن القصة قصة نموذجیة في الن  التامري، والثانیة أّن قصة 

مور في الیوم العاشر محور النصین األصل والموازي أي العنروان والرن  األصرلي فري مجموعرة الن
، أما النافذة الثالثة واألهم هنا أّن قصتنا المدروسة بنیة مستقلة في إطرار البنیرة النمور في الیوم العاشر

 العامة لمجموعة الکات  الخامسة أو مجامیعه القصصیة کلها.

د نجم في مقال مهم عن العناوین التامریة:  تتسم البنیرة اللغویرة للعنراوین یمف ویقول الناقد السوري
، هرو  ،بتداخل مستویاتها المختلفة فهي تتألف من جملة، أو من کلمة واحدة لکن ما یمیزهرا جمیعرا 

هرذه  اقتصادها اللغوي الشدید وتعالق بنیة هرذه العنراوین مرع بنیرة اللغرة السرردیة، إضرافة إلری أّن 
ویرؤّدي ( ۹۶: م۲۰۰۷)نجرم،  ها النحویة علی الحذف الرذي یولرد الغمروض... وین تقوم بنیتُ العنا

حذف بعب مکونات جملة العنوان في قصة النمور في الیوم العاشر دورا  مهما  في بنیة الن  األصرل 
للقصة، ال سیما حین یتعلرق األمرر بنهایرة القصرة، ومصریر الشخصریات و بالترالي عملیرة التلقري 

.إّن المحذوف أو المختفي في جملة عنوان قصتنا المدروسة إما من قبیرل المسرند )الخبرر( أو للن 
وهرو النمرور. أي  ،معنی المسند إلیه )المبتدأ( للجملةه إکمال ُ من قبیل ما یتعّلق بالمسند الذي مهمتُ 

؟ ف  کائنون  أو  غیرر إّن علینا أوال  اإلجابة عن السؤال اآلتي: هل النمور في الیوم العاشر کائنون أم ال
کائنون  هما محذوفان حس  هذه الرایة األولیرة. وبإمکاننرا دراسرة هرذا الحرذف مرن المنظرورین 

 النحوي والبالغي.

ملة النمور في الیوم العاشر جملة اسمیة، خبرها  في الیوم العاشر  جراّر جفي المنظور النحوي ونری 
فکانرت الجملرة فري األصرل  (،۲۱۰م: ۱۹۶۴ ل،یعقبن ا) ومجرور متعّلق بمحذوف واج  الحذف

، وهذا ما نجد تبریره في الن  األصل، إذ یواجهنا هنرا «کونون[یوم العاشر ]کائنون أو یالنمور في ال»
وم العاشر کائنون، أم ال؟ ویصبح العنوان في هذه الحالرة مفارقرا  یسؤاالن أحدهما:   هل النمور في ال

! کما أّن هذا النمر یتحّول إلی مواطن فري نحن نری في الن  نمرف ،للن  األصل ا  واحدا  ولیس نمورا 
وفي الیوم العاشر، اختفی المروض وتالمیرذه والنمرر والقفر ، فصرار النمرر » الیوم العاشر واألخیر

، والقف  مدینة بمقدورنا أن نعّد خبر الجملرة أو متعلقره  خاصرا   کما (58م: 1981)تامر:  «.مواطنا 
ابرن لرذي  إن قامرت قرینرة تردل علیره إذا حرذف جراز حذفره وجراز ذکرره  )غیر واج  الحرذف ا

. مع هذا االفتراض نحن أما السؤال عن نوعیة کینونة النمور فري الیروم العاشرر. (۲۱۰م: 1964،عقیل
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ونواجه هنا مفارقة ثانیة قبل التخّل  من المفارقة األولی. بعبارة أخری فعلینا أن نرفع سقفا  لبیت لرم 
من حیطانه وأعمدته، فبموازاة إثبات کینونة النمرور علینرا أن نحرّدد نوعیرة هرذه الکینونرة،  ننتهي بعد

وهما من سمات الفن واألدب الحداثیین. ونرری  ،والهویة. ویمّهد الن  األصل لهذا التعقید واإلبهام
ذکر النمور مرة واحدة في الن ، وذلك في الحوار الرذي یجرري برین النمرر السرجین فري القفر  

 والمرّوض : 

 فقال المروض بدهشة مصطنعة:  أتأمرني وأنت سجیني؟ یا لك من نمر مضرحك! علیرك أن تردرك 
 أني الوحید الذي یحق له إصدار األوامر .

 (. ۵۵م: ۱۹۸۱، تامرقال النمر:  ال أحد یأمر النمور . )

ن أخرری فري حین نضع في الحسربان قررائ، ویسعفنا مجيء صیغة الجمع هذه في فّك شفرة العنوان
الن  مثل تحّول النمر في الیوم العاشر إلی مواطن من مواطني المدینة، وتحول القف  إلی المدینة. 
وإن تبنینا مقولة صیرورة النمر إلی المواطن، وکذلك صیرورة القف  إلی المدینة، فیصربح بمقردورنا 

القفر ، کمرا غرادر نمرر القصرة لوا في الیوم العاشر إلی نمور في بسهولة أن نقبل أّن المواطنین تحّو 
الغابة غصبا  عنه إلی القف ، کما نری في مستهّل القصة:  رحلت الغابات بعیدا  عن النمرر السرجین 

ومن خالل التعمق في بنیة الن  األصل ( ۵۴المصدر السابق: في قف ، ولکنه لم یستطع نسیانها  )
نمر التدریجي وتحّولره إلری المرواطن، وکذلك تعالق العنوان بهذا الن ، نستطیع أن نری ترویب ال

نتیجة القمع السیاسي االقتصادي الذي یفرض علیه من ناحیة المروض الممثل للسلطة في وجوههرا 
 القامعة کلها، لنصبح أمام فك الشفرة عن کلمة النمور المفارقة في العنوان. 

فري قفر  المدینرة، وهنرا والنمور إذن هم المواطنون السجناء و المواطنون هم النمور المحبوسرین 
یجدر لفت االنتباه إلی السؤال الذي طرحه الناقد محمدجان عثمان في نهایة دراسته عن قصة النمرور 
في الیوم العاشر، إذ سأل   کما القرود قد تحّول إلی اإلنسان من قبل الطبیعة من خالل االصطفاء فهل 

ب من قبل السرلطة؟ وهرل السرلطة طبیعرة تّم تحول  النمر  إلی المواطن المدّجن من خالل التروی
تعاکس مرا تفعلره الطبیعرة، فرإّن المرواطنین أو  وإذا کانت السلطةُ  (۶۲م: ۱۹۹۰، )عثمان معاکسة؟ 

یمّثلرون معاَکسرة للنمرر الرذي نرراه فري القصرة  ،نمور الیوم العاشر المرّوضین اآلکلین للحشرائش
سجینة في القف  بعیدة عن طبیعتها األصلیة تعي کونها  اشخصیة أصلیة مقاومة للترویب في بدایته

المواطنون أو نمور الیوم العاشر کونهم سجناء قف  المدینرة، هؤالء المتمثلة في الغابات، إذ ال یعي 
فالقف  کما نری في نهایة القصة  یختفي  وال یدّمر، کمرا أّن المرروض وتالمیرذه والنمرر یختفرون: 
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، والقف  مدینرة.  وفي الیوم العاشر، اختفی المروض وتال  میذه والنمر والقف ، فصار النمر مواطنا 
 ( ۵۸م: ۱۹۸۱، )تامر

حین یتعّلق األمر بجعل الراوي من قصة بسیطة من ناحیة الفضاء والزمران ال سیما من هذا المنطلق و
، من هرذا المنطلرق نفرتح نافرذة بالغیرة شفیرمعقدة تحتوي علی المفارقة والت والحبکة والسرد قصة  

الوقروع  وم العاشر وتعالقه بالن  األصل، فنستطیع القول بإیجراز مخافرةَ یلیل عنوان النمور في اللتح
في اإلسهاب أّن علماء البالغة القدیمة خاصة، یرون مسوغات کثیرة لحذف المسند في الجملة منهرا 

تکثیر الفائدة االحتراز من العبث واالختصار والعدول إلی أقوی الدلیلین، أي العقل، وضیق المقام، و
ش: ۱۳۷۵، ۲؛ عرفان، ج۱۲۹-۱۲۴ش: ۱۳۸۶)التفتازاني،  بإمکان حمل الکالم علی کل المعنیین.

وکل هذه المسوغات فاعلة في تشفیر عنروان الرن  فري عالقتره برالن  ( ۸۱ش: ۱۳۷۲؛ کزازي، ۱
القصرة ومرن  األصل في قصة النمور في الیوم العاشر، ال سیما حین نتناول العنوان في عالقته بخاتمة

ثّم بانفتاح هذه الخاتمة واستمراره في ذهن المتلقي، وهذا ما یعّبر زکریا ترامر فري حروار معره أجرراه 
موقع القصة السوریة، حین یبّرر اختیاره للنمر شخصیة محوریة في القصة، متهما  النقاد برالعجز عرن 

 العثور علی سب  اختیار هذه الشخصیة: 

دا  فکریا  في معنی اختیاري للنمر کنموذج لهذه القصة. النمر یا عزیرزي و بذل جهأحدکم، أ لم یفکر 
ن تردعي أیة لحظة مهما حاولت ألی طبیعته الحیوانیة في إهو الحیوان الوحید الذي یستطیع ان یعود 

.. لذلك فإن قصة النمور في الیوم العاشر تعني في المقام األ ن أول ترویضه واستئناسه في السیرك مثال 
وحین ُیسأل عن سب  انصریاع النمرر للتررویب .نسانیة الحقة لی طبیعته اإلإسان العربي سیعود ناإل

لی خطبة إضع الحلول لکي تتحول قصصي أن أوهل مطلوب مني في نهایة القصة یرّد بالقول هکذا:  
 نرتأخفقرت أنك أمنبریة عصماء.. القصة الحقیقیة هي التي تتسم بالنهایات المفتوحة، ولیس ذنبي 

 (ةالسوری ة)موقع القص وغیرك في فهم داللة وجود النمر کبطل لقصتي. 

باإلضافة إلی النمور هناك عنصر مهم آخر في عنوان قصتنا المدروسرة وهرو  فري الیروم العاشرر ، إذ 
وهرو  -تصوغ المفردتان الیوم و العاشر ترکیبا  وصفیا  مجرورا  بجاّر هو  فري ، وإذا کران هرذا الحررف 

مهما  من ناحیة فضاء النّ ، حیث الغابة والمدینرة والقفر  أفضریة  - (۲۲۶: ۲بویه، ج)سیللوعاء 
، فیحتوي ترکیُ    الیوم العاشر  الوصفي المجرور بما هرو للوعراء  أساسیة في الن ، کما أشرنا سابقا 

 والفضاء علی عالمتین إحداهما )الیوم( للزمان وأخری )العاشر( للعد، وهذا فري غایرة األهمیرة فري
قراءة الن  أن تخضع هاتان العالمتان لعالمرة وعائیرة فضرائیة، فنرری أّن مصریر النمرر أو النمرور أو 
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المواطنین خاضعة نهائیا  للفضاء، ففضاء الغابة فضاء الحریة و ما یتبعها من قیم أصریلة طبیعیرة، فري 
 حین أّن المدینة معادل موضوعي للقف  والسجن، أي للقمع. 

فعلینا أن نستعین بما تقوله الفلسرفة عرن هرذا  ،في العنوان من خالل کلمة الیوم أما عن مفهوم الزمن
د بینه وبین المکان، وما دامت الحرکرة متصرلة فالزمران المفهوم إذ  عّده أرسطو مقیاس الحرکة، وفّر 

متصل. وجاراه المدرسیون في ذلك، یقول ابن سینا: الزمن مقدار الحرکة المستدیرة من جهة المتقدم 
المتأخر. )النجاة(... وعند کانط، الزمان صورة أولیة ترجع إلی الحساسریة الداخلیرة بصرفة مباشررة و

وإلی الحساسیة الخارجیة بصفة غیر مباشرة، کل إحسراس إنمرا هرو حردس نفسري لره موضرع مرن 
، ویأبی الرذهن أن یضرل فري  الزمان... وعند برجسون تغیر مستمر متصل یصبح معه الحاضر ماضیا 

)مجمرع الزمني، بل یجسم کل ما یتصل به ویربطه بفکرة معینة فالزمان مرتبط عنده بالدیمومة.  التیار
 ( ۹۵: ۱۹۸۳، ةالعربی ةاللغ

ونری من خالل الن  أّن الیوم الذي یتجّلی في الن  من خالل جمعه األیرام، وهري األیرام العشررة 
أّن هناك عالقة وطیدة برین هرذه العالمرة التي یفصل بین الغابة والمدینة، أو بین الحریة واألسر، نری 

الزمانیة ومفهوم الزمان الفلسفي الذي أشرنا إلیه، فالحرکة والحساسیتین الداخلیة والخارجیة وکذلك 
فري  ةربط الحاضر المقموع بالماضي الحّر الطبیعي المتمثل في العیش في الغابرات، عناصرر مهمر

 تکوین الن  وکذلك تعیین مصیر النمر. 

در اإلشارة به في هذا السیاد هو عالقة الیوم بمفهوم المراحل أو المنازل التي یقطعها المسرافر وما تج
، وکذلك عالقته بمفهوم الوقائع والنعم (۱۲۳۴۷: ۸)دهخدا،جفي طریقه، فالیوم معیار قدیم للمسافة 

هرومین . ویمکن في عنوان النمرور فري الیروم العاشرر وضرع المف(۴۹۷۸: ۵۵)ابن منظور، جوالنقم 
الحقیقي والمجازي لکلمة الیوم في الحسبان، مع أّن تعالق العنروان برالن  األصرل یجعرل مفهروم 
، ال سیما إذا نظرنا إلی مفهوم العردد الترتیبري  کثر قبوال  المرحلة المبّطن للمعاني المجازیة للکلمة، أ

 قبول. أو الصفة التي تلتصق بها، رغم أّن المفهوم الحقیقي ال یخرج من دائرة ال

أهمیرة کبیررة قدیمرة لیسرت فري  (2833: 32)ابرن منظرور، جفللعدد، وهو  مقدار ما ُیعّد ومبلُغه  
الریاضیات فحس ، بل في الکون کله، فجعله بعب الفالسفة وعلماء الریاضیات القردامی، جروهرا  

ان عدد ترتیبري . والصفة العاشرة في العنو (۱۲۶ش: ۱۳۷۵)گومبرتس،  عالم األشیاءعلیه أساسیا  قام 
 ۴و ۳و ۲و ۱من عشرة، وعشررة، أکمرل األعرداد وأتمهرا ألّنره مجمروع األعرداد األربعرة األولری أي 

ویقول:  إّن کرون  ۱۰. ویشّدد الباحث اإلیراني حسین آقابابا علی أهمیة عدد (۱۲۸: المرجع السابق)
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لی أهمیة هذا العدد، کمرا عدد أصابع الیدین والرجلین عشرة یستخدمها اإلنسان في التعداد، دلیل ع
 (ه1399آقابابا، )آخر علی مکانة هذا العدد  دلیال  والحساب أّن في بقاء هذا العدد معیارا  لجهاز العّد 

وإذا انتقلنا إلی المجال الدیني وال سیما الکتاب المقّدس والقرآن الکریم، نری أّن هناك أهمیة خاصة 
، والقررآن الکرریم، سرورة 18-2: 20مقردس، الخرروج)الکتراب ال، فالوصایا فیهما عشرة 10لعدد 

یمنح قدسیة لهذا العدد، کما نری أّن هذا العدد رمرز للکمرال والنهایرة  وهذا ما (153 -151األنعام: 
رَع في القرآن الکریم، فیدّل علی هذا کوُن العشرة کاملة   ، کما جاء في قوله تعالی  َفِإَذا َأِمنرُتْم َفَمرن َتَمتَّ

ْم  َفَمنِإَلی اْلَح ِّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَهْدِي  ِباْلُعْمَرةِ  ام   َثاَلَثةِ  َفِصَیامُ  َیِجْد  لَّ  َرَجْعرُتْم  ِإَذا َوَسرْبَعة   اْلَح ِّ  ِفي َأیَّ
(. ومع أّن کالم القرآن عن الهدي کما جراء فري اآلیرة المبارکرة، فرإّن 196  )البقرة: َکاِمَلةِ  َعَشَرةِ  ِتْلَك 

رة تدّل علی کمال هذا العدد في الن  القرآني، فعلی سبیل المثرال جراء فري کالمره قرائن أخری کثی
رِه  السالم موسی علیه النبيتعالی عن  قوله:  َوَواَعْدَنا ُموَسٰی َثاَلِثیَن َلْیَلة  َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشر  َفَتمَّ ِمیَقاُت َربِّ

ر علی قدسیة هرذا العردد وأهمیتره نجرد فري الکتراب ( . وفي تأکید آخ142َأْرَبِعیَن َلْیَلة   )األعراف: 
المقّدس الوصایا العشر مکتوبة بإصبع اهلل تعالی:  فلما انتهی من الکالم مع موسی علی جبل سیناء، 

 (18: 31)الکتاب المقّدس، الخروجأعطاه َلْوَحي الشهادة، َلْوَحي َحَجر  مکتوبتین بإصبع اهلل.  

بقوة في عنوان النمور في الیروم العاشرر ونصره. وحرین  ةحاضر ۱۰اإلکمال في عدد  ةوحین نری صف
نقرأ هذه السمة للعشرة في ضوء نظریات تقول بنهایة التاریخ نکتشرف داللرة خاصرة لحضرور هرذا 

أّن التراریخ بمفهومره یوشیهیرو فرانسیس فوکویاما العدد في العنوان والن . ویری المفّکر األمیرکي 
ورا  شامال  للمجتمعات اإلنسانیة بلغ أوجه، لیس في االشتراکیة، بل مرع الهیغلي المارکسي بوصفه تط

الثورتین الفرنسیة واألمیرکیة، مع أّن التاریخ بمعنی وقوع األحداث بما فیه أحداث مهمة مثل الثورات 
 . عقرده ی. ولو وضعنا فري الحسربان األمرل الرذي (۴۶۶: ۱۳۹۳)رشیدیان، والحروب سیظّل مستمرا 

إلری / االمقمروعین النمرور  في حدیثه عن نهایة القصة المفتوحة المتمثلة في عودة العرب/زکریا تامر 
، ألمکننرا القرول إّن نتیجرة السرجن والتررویب والقمرع  طبیعتهم التي أضراعوها، کمرا رأینرا سرابقا 
السلطوي االستعماري االستبدادي تمّثلت في هرذا  المرواطن  السرجین المررّوض المقمروع الرذي 

إذن نهایته في نهایة قصة النمور في الیوم العاشر، حیث نهایة تاریخ النمور، الیروم العاشرر،  وصل إلی
علیه إن أراد البقاء حیا  العودُة إلی طبیعته الحرّرة المتمثلرة رمرزا  فري القصرة برالعیش فري الغابرات، 

نسرانیة الطبیعیرة والخطوة األولی األساسیة في هذا المجال عدم نسیان الغابات/الهویرة الحیوانیرة اإل
األصلیة السویة، ونری في القصة ما یؤّید هذا المفهوم الکامن في الیوم العاشرر فري العنروان، فعردم 
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نسیان الغابات عالمة االستعداد للصمود أمام القمع الترویضري، وهرو االسرتعداد الرذي یتمثرل فري 
 رجال الترویب :  رحلرت الن  في  التحدیق الغاض   للنمر السجین الذي لم ینس الغابات إلی 

الغابات بعیدا  عن النمر السجین في قف ، ولکنه لرم یسرتطع نسریانها، وحرّدد غاضربا  إلری رجرال 
کما أّن تذّکر الغابات مترربط عضرویا  بعردم الخضروع  (،۵۴م: ۱۹۸۱، )تامریتحلقون حول قفصه..  

ولرو بأسری، الغابرات وحریتره  بمقدور النمر الجائع أن یتذکر، هللسیاسات الترویضیة، ونری کیف أنّ 
وهو الحاجة إلی الطعام، وهذا ما سُیحرم ، فیزیولوجیا   افیها للحصول علی توفیر أبسط حاجاته وأهمه

المصردر )المدینة:  وتذکر بأسی أیام کان ینطلق کرریح دون قیرود مطراردا  فرائسره.   منه في القف /
 وو السبعة من األعداد المهمة مثل العشرة، فه ،بع، لکّنه یفقد هذه المقدرة في الیوم السا(۵۵ السابق:

 من األعداد التي لفتت انتباه األمرم المختلفرة فري العرالم منرذ القردم، إذ اسرتخدمته فري الشرؤون 
، ونرری أّن (۳: ش۱۳۹۱)معرین، الصالحة اإللهیة، وفي بعب األحیان في الشؤون السیئة الشیطانیة  

ل الخطوة األولی في مغادرة النمر لطبیعتره المفترسرة السابع، یمثّ ر الغابات في الیوم اإلخفاد في تذکّ 
المتمثلة في أکل اللحوم إلی طبیعة أخری معاکسة تتمثل فري أکرل الحشرائش، وذلرك حرین ینهرق 
کالحمار، بعد اإلخفاد في تذکر الغابات، استجابة لطل  المرروض الرذي قرال لره:  اللحرم الرذي 

( فنری بعد ذلرك مباشررة أّن ۵۷: م۱۹۸۱، ل علی الطعام  )تامرستأکله له ثمن، انهق کالحمار تحص
النمر یحاول أن یتذکر الغابات، لکنه یخفق، فیندفع بالنهق، کأّن نسیان الغابة نسریان للروعي المقراوم 

 .الرافب للترویب والقمع

ذه القصة، ویمکن القول إّن عنوان قصة النمور في الیوم العاشر یختزل بنیة الخطاب والبعد الرمزي له
کما یکشف عن طبیعة السلطة االستبدادیة في وجوهها کلها بآلیاتها القمعیة الترویضریة فري تعاملهرا 
مع  المواطنین  المحرومین من أبسط حقود المواطنة، إذ حرموا لیس فقط من الحریة والکرامة، برل 

، فعلیهم أن ینهقوا کالحمیر کي  یحصرلوا علری الطعرام! کمرا في اختیار الطعام، وطریقة التعبیر أیضا 
علیهم أن یصفقوا إعجابا  بکل ما یقول لهم الطاغیة، کما قال المرّوض للنمر في الیوم الثامن،  علیرك 

 (۵۸المصدر السابق: )أن تعج  بکل ما أقول وأن تصّفق إعجابا  به  

الذي یرراه  التدّرُج  وأخیرا  في ما یتعلق بتعالق العنوان بالن  األصل في النمور في الیوم العاشر، ذلك
المتلقي في عملیة الترویب الذي یبدأ في الیوم األول وینتهي في الیروم العاشرر األخیرر، وترتّم هرذه 
العملیة من خالل ترتی  زمني للن  قریر   مرن التروالي الطبیعري الکرونولروجي لرزمن الروزنامرة 

المجتمعرات االسرتبدادیة،  المنسجم هنا مع الزمن الخارجي لروتین المعیش المقموع المرّوض في
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والمهم أّن هذا الزمن شبه الخطي ال ینکسر إال ببعب محراوالت النمرر السرترجاع الماضري، کمرا 
 .ذکرنا سابقا  

 خاتمة البحث 
فرود  تبّین في ضوء الدراسة أّن عنوان القصة السادسة من المجموعرة الخامسرة لزکریرا ترامر، مظّلرةِ 

صلي، مما یدّل علی موقع هذه القصة وعنوانهرا فري المجموعرة ا األقص  المجموعة کلها، وعنوانهُ 
مهمرة فري  وأذهان المتلقین والکات . ورأینا أّن لحذف الخبر أو ما یتعلق به في جملة العنوان وظیفرة  

بنیة الن  وقراءته، حیث إّن جمیع مسوغات الحرذف النحویرة والبالغیرة أّثررت فري تشرفیر عالقرة 
یما عالقته بخاتمة القصة وجعلها مفتوحرا  مسرتمرا  فري ذهرن المتلقري. العنوان بالن  األصل، ال س

ن لنا إمکان النظر إلی المفهومین الحقیقي والمجازي لکلمة الیوم، مع أّن حضرور صرفة العاشرر وتبیّ 
في العنوان یشّد من أزر مجازیة الیوم بمعنی المرحلة، حیث تشیر األیام العشررة الحاضررة بقروة فري 
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

   یا أنموذجا ات والتطلعات نیجیر تعلیم النحو العربي بین التحدی
 1عمر ثاني فغي

 نیجیریا -جامعة بایرو کنوبقسم اللغة العربیة أستاذ في 

 ملخصال
البحث  تعلیم النحو العربي برین التحردیات والتطلعرات، نیجیریرا نموذجرا  هذا  یتناول

النحو العربي کتراث ضخم مجید ظفر بما لرم یظنرو بره نحرو لغرة أخرری، کمرا یتنراول 
لمشاکل التي أثارها النحاة المحدثون ویرونها السب  الحقیقي وراء تعقید النحو العربي ا

وصعوبة دراسته، ویتطرد کذلك إلی أسباب نفور المتعلمین من الردرس النحروي، کمرا 
ین لدرسه والنهل یلتمس حال لهذه األسباب األمر الذي یؤدي إلی إقبال الدارسین والباحث

أن النحرو ثابرت األسراس متسرم توصل البحث إلری نترائ  منهرا ، لقد من نمیره الفیاض
أن غایرة انتقرادات ابرن و بسمات العلم المضبو  من الموضوعیة والشرمول واالقتصراد.

مضاء ومن بعده من النحاة أن یحذف من النحو ما یستغنی عنه النحوي، والتنبیه علی مرا 
ل ابرن هشرام، وأبري حیران أن نبروع نخبرة مرن العلمراء أمثراوأجمعوا علی الخطرأ فیره. 

األندلسي، والسیوطي، وعبد اهلل ابن فودي دلیل علی أن النحو دراسرته ممکنرة واسرتیعابه 
أن النحو حیوي، وله مواءمة للتجدید والتطور والنمرو، والقابلیرة للتفاعرل و غیر مستحیل.

مع المستجدات کما اعتررف برذلك أسراتذة الردرس اللغروي المقرارن فري الجامعرات 
 یة.الغرب

 النحو العربي، التحدیات، التطلعات، نیجیریا. المفردات الرئیسة:

                                                                                 

1. usfagge2@yahoo.com 

mailto:usfagge2@yahoo.com
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم علی أشرف المرسلین وعلی آله وأصحابه أجمعین، وبعرد: 
فإن الباحث له رغبة شخصیة في دراسة النحو العربي منذ أن کان طالبا بمدرسة العلروم العربیرة کنرو، 

تخرجه منها ُعّین مدرسا فیها سنة تخرجه وُألقی علی عاتقه ع ء تدریس النحو هناك. وما لبث  وبعد
طویال حتی التحق بجامعة بایرو کنو، وبعد تخرجه من الجامعة نفسرها ُعرّین مدرسرا هنراك، وُألقري 
علی عاتقه ع ء تدریس النحو بمستوی الدبلوما ومستوی اللیسانس، ومارس إشراف بحوث نحویرة 

المستوی الجامعي وما فود الجامعي، وتبین له خالل هذه الممارسة أن السرب  الکرامن وراء نفرور ب
المتعلمین من الدرس النحوي نوعان: نوع داخلي ونوع خارجي. لذلك اختار الباحث هذا الموضوع 
 لیثبت مجهودات النحاة القدامی في تثبیت أساس هذا الفن القیم، ویمیط اللثرام أیضرا عرن مکرامن

 أسباب نفور الدارسین من تعلم النحو العربي، کما یلتمس حال لهذه المعضلة. 

 مجهودات النحاة القدامى في توطيد علم النحو:
نشأ النحو في العراد في عصر صدر اإلسالم ألسباب دینیة واجتماعیرة وسیاسریة، نشرأة عربیرة علری 

کملرت أبوابره غیرر مقتربس مرن لغرة  مقتضی الفطرة، ثم تدرج به التطور تمشیا مع سنة الترقي حتی
 (61ص:  1أخری، ال في نشأته وال في تدرجه.)محمد الطنطاوي، ج:

ویری الباحث أن هذا یدل داللة واضحة علی أن وضع النحو وضع عربي خال . ومما یزیرد األمرر 
 وضوحا أن النحاة العرب حاولوا تجرید األصول النحویة من خالل منه  اسرتقرائي للغرة المسرموعة
التي تعد مادة الدراسة النحویة، فأخضعوا ما جمعروه مرن نمراذج اللغرة للمالحظرة واالسرتقراء، ثرم 

 (7ص:  1م، ج:2017ه، 1438استنتجوا قواعدهم.)طارد النجار، 

هذه المحاولة من قبل النحاة العرب جعلت النحو العربي یتسرم بسرمات العلرم المضربو ، وأولهرا 
ن االستقراء الناق  والضبط. فأما االستقراء الناق  فیتبین مرن أن اتسامه بالموضوعیة، وهي تتضح م

النحاة قد بنوا النحو علی المسموع من کالم العررب، أي مرا روي مرن اللغرة األدبیرة ال لغرة الکرالم 
والتخاط  الیومي. وقد بنوا هذا السماع علی منه  محدد ذي اختیرارات تاریخیرة مرن زمرن إمررئ 

جتماعیة قیس وتمیم وأسد وطيء وهذیل وبمن تبدی مرن هرذه القبائرل دون القیس إلی ابن هرمة، وا
 من تحضر، وجغرافیة هو وسط شبه جزیرة العرب. 
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وأما الضربط فهرو رد قواعردهم إلری مرا تقولره العررب وتوثیرق کرل قاعردة یصرلون إلری تجریردها 
 (57ص: 1م، ج:2000ه، 1420بالشواهد.)تمام حسن، 

العنصر األول من الشمول: هو الحتمیرة التري یسرمیها  ل له عنصران:ویتسم النحو بالشمول، والشمو
النحاة القیاس، وهو حمل غیر المنقول علی المنقول إذا کان فري معنراه، وعلری هرذا یتحرتم انطبراد 
أحکام المنقول علی غیر المنقول وهو الذي لم یتناوله االستقراء استغناء عنه برالمنقول أي المسرموع، 

علی غیر المنقول یصبح النحو متسما بالشمول بحیث ال یبقی من لغة العرب ما ال  وبانطباد المنقول
 (58ص:  1م، ج:2000ه، 1420یخضع لقواعد هذا النحو.) تمام حسن، 

العنصر الثاني من الشمول: هو تجرید الثوابت، فلقد جرد النحاة األصل والفرع، والمقیس والمقریس 
 (58ص: 1م، ج:2000ه، 1420علیه والعلة والحکم.) تمام حسن، 

العنصر األول من التماسرك: هرو عردم التنراقب ألنره نظرام  ویتسم النحو أیضا بالتماسك بعنصریه:
 تتشابك فیه العالقات العضویة حتی أصبح بهذا التشابك بنیة جامعة مانعة قابلة للتطبیق. 

و بردأ بأقسرام الکلرم العنصر الثاني من التماسك: هو التصنیف الذي یبدو في جمیع تقسیمات النحر
إلی المعررب والمبنري، والجامرد والمشرتق، والمجررد والمزیرد، والصرحیح والمعترل، والمقصرور 
والممدود، والالزم والمتعدي، واإلضرافة اللفظیرة والمعنویرة. ثرم تصرنیف المرفوعرات، وتصرنیف 

ص:  1، ج:م2000ه، 1420المنصوبات، والمجرورات والجوازم، والتوابع وغیر ذلك.) تمام حسن، 
59) 

وال یخلو باب من أبواب النحو من تصنیف تستعمل فیه العالقات الوفاقیة في تکوین کل صنف علری 
حدة، ثم تقوم العالقة الخالفیة بوظیفة التمییز والتفریق بین کل صنف آخر، وهذه العالقات بقسمیها 

 (59ص: 1م، ج:2000ه، 1420تحکم بأن النحو فن مضبو .)تمام حسن، 

یتسم النحو باالقتصاد، ومظهر ذلك هو االسرتفناء برالکالم عرن األصرناف دون الکرالم عرن وکذلك 
المفردات، والنحو ال یتناول المفردات إال لیصل من خاللها إلی األصرناف، فاألصرناف هري الثابترة 

 والمفردات متفریة. 

المفردات کل منهرا  ومن مظاهر االقتصاد االستفناء بالکالم في الحکم الشامل عن الکالم في أحکام
م، 2000ه، 1420علی حدة، وإثبات ما ال یدخل تحت الحصر بطریق النقل محال.) تمرام حسرن، 

 (59ص:  1ج:
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وبهذه السمات األربعة: الموضوعیة، والشمول، والتماسرك، واالقتصراد. اسرتحکمت حلقرات علرم 
افة الالحق إلری السرابق مرا النحو الذي نشأ أول أمره صغیرا ونما وترعرع وازدهر علی کر الزمان بإض

استدرکة وما ابتدعه فازداد فیه التدوین والتصنیف شیئا فشیئا، ولم تطرل علیره األیرام فاکتمرل وضرعه 
لشعور الناس بالحاجة إلیه قبل کل علم، وصدقت عزیمتهم في دراسته والتزید منره. وأصربح النحرو 

 القرون.  شجرة تؤتی أکلها کل حین في الحفاظ علی اللغة العربیة عبر

ولئن دل هذا علی شيء فإنما یدل علی مجهودات النحراة القردامی فري توطیرد هرذا العلرم وتثبیرت 
أساسه وظل هذا العلم یؤدی وظیفته أي وظیفة الحفاظ علی اللغة العربیرة متسرما بسرمات الصرناعة 

 ا. والعلم المضبو  حتی جاء عصر ابن مضاء القرطبي وهجم علی النحو والنحاة هجوما عنیف

 مشاكل النحو العربي كما عرضها النحاة المحدثون:
ظل النحو العربي یؤدي وظیفته التنظیمیة ویزدهر تعلما وتعلیما وتألیفا وتصنیفا منذ نشأته إلی القررن 

 السادس الهجري عند ما هجم علیه ابن مضاء القرطبي هجوما عنیفا.

( ثار علی النحو العربي وهجم 592)تر:ابن مضاء القرطبي انتقادات ابن مضاء للنحوي والنحاة: 
علیه هجوما في کتابه  الرد علی النحاة  ورفب أن یستمر الدرس النحوي ثالثرة قررون مرتکرزا علری 
مجموعة من القواعد التي نالت درجة القدیس عند الکثیرین، وقد استوحی آراءه النحویرة مرن البیئرة 

 مذهبه الظاهري في الفقه. ومن –عصر الموحدین في األندلس  -التي عاش فیها 

وغایة ابن مضاء أن یحذف من النحو ما یستغنی عنه النحوي، وأن ینبه علی مرا أجمعروا علری الخطرأ 
فیه. وتتحقق هذه الغایة في رأیه: بإلغاء نظریة العامل وإلغاء العلل الثواني والثوالرث وإبطرال القیراس 

ص:  1م، ج:2000ه، 1420نطق.) تمام حسرن، وترك المسائل النظریة، وإسقا  کل ما ال یفید في ال
60) 

ویری الباحث أن هذه المشاکل التي أثارها ابن مضاء القرطبي أکبر تحدیات واجهت النحرو العربري 
منذ نشأته إلی عصر االجتهاد والبسط فیه إال أن هذه الضجة لم تلق آذانا صراغیة لردی النحراة، ولرم 

اء العصر الحدیث، عصر الرقة فري الرذود والرغبرة فري تکن دافعة إلی والدة محاولة جدیدة حتی ج
إراحة العقل، وح  بلوغ الغایة من أیسر السبل، فارتفعت أصوات الشراکین یطلبرون تقریر  النحرو 

 وتیسیر سبیله أحیانا ویبغون نقضه أحیانا أخری.  
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 مشاكل النحو كما يراها النحاة المحدثون
ی رصیحاة ابن مضاء بعد عدة قررون نالرت تجراوب الشکاوی التي جاءت من النحاة المحدثین صد

 أصحاب الغیرة من العلماء، منهم: 

: هذا الکتاب من المحاوالت التي تتعدی النحو العربي في العصر الحردیث، وإن کران إحیاء النحو
عنوانه له وقعة شدیدة والمؤلف متحف  إزاءه حتی ألح علیه طه حسین في قبوله، فقبله ألنره ال یسرعه 

 ته. مخالف

والعنوان یدل علی أن النحو العربي میت في حاجة إلی اإلحیاء، وأوضح الدکتور طره حسرین معنری 
هذا اإلحیاء حین تقدیمه للکتاب بقوله:  إحیاء النحو علی وجهین: أحدهما أن یقربه النحویرون مرن 

وقلمه إذا کت . العقل الحدیث یفهمه ویسغیه ویتمثله ویجری علی تفکیره إذا فکر، ولسانه إذا تکلم، 
واآلخر أن تشیع فیه هذه القوة التي تحب  إلی النفوس درسه ومناقشة مسرائله، والجردال فري أصروله 

 وفروعه، وتضطر الناس إلی أن یعنوا به بعد أن أهملوه ویخوضوا فیه بعد أن أعرضوا عنه . 

عربري کامنرة فري هذه هي انطباعات طه حسین تجاه الکتاب، وأما مؤلفه فیرری أن صرعوبة النحرو ال
عالمات اإلعراب، وبتبدیلها یکون النحو سهل المنال، ویقول في مقدمته: لقد أطلت الکرالم أبحرث 

إلی شيء أراه قریبا  –وله خال  اإلثبات والشکر  –عن معان لهذه العالمات االعرابیة، ولقد هداني اهلل 
 واضحا، وأبادر إلیك اآلن بتلخیصه:

 لیل أن الکلمة یتحدث عنها.إن الرفع علم اإلسناد، ود -

 إن الجر علم اإلضافة، سواء أکانت بحرف أم بغیر حرف. -

 إن الفتحة لیست بعلم علی اإلعراب، ولکنها الحرکة الخفیفة المستحبة. -

إن عالمات اإلعراب في االسم التخرج عن هذا إال في بناء أو نوع من اإلتباع. )محمد الطنطراوي،  - 
 (22ص: 1ج:

لباب ما ال ینصرف، یراه أیسر وأوضح وأنفذ مما رسمه النحاة، وهذه األصول علی حرد  ووضع أصوال
 قوله هي:

 إن التنوین علم التنکیر.

 لك في کل علم أال تنونه، وإنما تلحقه التنوین إذا کان له ح  من النتکیر. 
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 1م، ج: 1981هرر = 1401ال تحرم الصفة التنوین حتی یکون لها ح  عن التعریف. )مازن المبرارك، 
 (153ص: 

ویری الباحث أن عنوان الکتاب زخرفة لجذب انتباه القراء، والردلیل علری ذلرك هرو: أن مرا یحملره 
الکتاب في ثنایاه خال من ما ذه  إلیه الدکتور طه حسین، وأن ما عالجره المؤلرف ال یجعرل النحرو 

 سهل المنال وال یقربه إلی أذهان الدارسین بل یزید الطین بله.

کتاب ألفه الدکتور عبد الرحمن محمد أیوب من التحدیات التري ت نقدیة في النحو العربي: دراسا
تواجه النحو العربي في العصر الحدیث، قام مؤلفه بفحوصات طبیة للنحرو، واکتشرف مرن خاللهرا 

 دائین ألصقهما له، وهذان الداءان هما: 

نوع من التفکیر الجزئي الذي یعنی بالمثرال  الداء األول: ما ذه  إلیه بقوله: فالنحو العربي یقوم علی
قبل أن یعني بالنظریة، ومن أجل هذا جهد النحاة في تأویل ما أشکل علی القاعدة من أمثلة أکثر مما 

 جهدوا في مراجعة منطقهم ونظریاتهم علی ضوء ما أشکل علیها.

أنه ال یخل  إلری قاعدتره  والداء الثاني قال فیه: وثمة عی  آخر في التفکیر النحوي التقلیدي، ذلك
من مادته، بل إنه یبنی القاعدة علی أساس من اعتبارات عقلیة أخری، ثم یعمرد إلری المرادة فیفررض 
علیها القاعدة التي یقول بها. وهذا النوع من التفکیر ال یمکن أن یوصف بأنه تفکیرر علمري برالمعنی 

 ( 156ص:  1م، ج: 1981هر = 1401الحدیث. )مازن المبارك، 

وقد بنی الدکتور انتقاداته علی أسراس هرذین الردائین حسر  فهمره حیرث رکرز علری التقسریمات 
النحویة، وعیر النحاة القدامی للجري وراء الفلسفة في هذه التقسیمات، کما عیررهم فري العالمرات 

م ج: ص: 2004وال سیما عالمات االسم وأظهر تناقضاتهم في تنوین الفروض. )إبرراهیم مصرطفی، 
44) 

ی الباحث ما أثاره الدکتور أیوب انتقادات جوفاء ال تزید دارس النحو فهما وال یضره الجهل بهرا، ویر
 وال یهدف إلی تسهیل مادة النحو وال إلی تقریبه إلی أذهان الدارسین في المراحل التعلیمیة. 

ذه المقرال قدمها الدکتور أحمد درویش عال  مقدم هالمقال بعنوان: انقاذ اللغة من أیدي النحاة. 
 مشکلتین یراهما السب  في صعوبة النحو وتعقیده وجموده.

 المشکلة األولی: هي کثرة االستتار واالضمار، والتقدیرات والحذف والتبدیل. 

 المشکلة الثانیة: هي إهمال اللغة العامیة في المناه  التعلیمیة.
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 یلي:ویری أن غایته في تسهیل النحو وتقریبه إلی الدارسین تتحقق بما 

 إلغاء األشیاء المستترة والمقدرة، والمضمرة والمحذوفة، والتعلیل والتبدیل. -أ

التروی  للغة العامیة عن طریق إدخالها في المناه  التعلیمیرة. ویرری أن إهمالهرا یعرد إهمراال  -ب
م ج: ص: 2004لکنز عظیم یکاد یمثل أکثر من ثالثة أرباع المخزون اللغروي. )إبرراهیم مصرطفی، 

56)  

المشکلة األولی التي أثارها صاح  المقالة صدی لصیحات ابن مضراء، وال یوفقره الباحرث فري أن 
الفصحی سب  لصعوبة النحو العربي فیروج للعامیة، وال یخالجه شرك أن العامیرة ال تجمرع األمرة 

ترراث وقطرع العربیة علی امتداد جغرافیتها اآلسیویة واالفریقیة، باإلضافة إلی التروی  للعامیة نبرذ لل
 الحاضر بالماضي األصیل.

 مشکالت النحو العربي وسبل عالجها 
 ممن تصدی لقضیة النحو العربي في العصر الحدیث مؤلف هذا الکتاب وقد أسهم فیه من ناحیتین: 

الناحیة األولی: اکتشاف األدواء التي صیرت النحو لغزا ومسألة مرن مسرائل ریاضریة وهرو فري هرذه 
نوال ابن مضاء من إلغاء نظریة العامل، والغلو في التعلیل واإلفرا  فري القیراس، الناحیة ناس  علی م

 (58م ج: ص: 2004مع إضافة البعد عن اإلیجاز المخل في التألیف النحوي.) إبراهیم مصطفی، 

 والناحیة الثانیة هي حصر اإلصالح والتیسیر في ثالثة أشیاء، وهي:

 معات العربیة حتی تستطی  العربیة الصحیحة. أوال: االرتفاع بالذود العام في المجت

 ثانیا: إصالح مادة النحو ذاتها.

 (22ص:  1م، ج:1999ثالثا: إصالح منه  تعلیم النحو.)عبد الرحمن محمد أیوب، 

وال یخال  الباحث الشك في أن ما أتی به مؤلف هرذا الکتراب إضرافة وخطروة إلری األمرام بالنسربة 
لقضیة االرتفاع بالذود العام حذر من مضبة کثرة اللوم والتعییرر للنحرو لدراسة العربیة وفي معالجته 

 العربي، وسیتناول الباحث هذه القضیة في نهایة مبحث التحدیات.

أثبت مؤلف هذا الکتاب أن النحو العربي صع  بعید المنال، لرذلك ألرف الکتراب تجدید النحو: 
   إلی أنه تجدید علی أسس ثالثة، هي: إلدخال ما یراه تیسیر وتسهیل للنحو. وقد بنی ما ذه
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 أوال: إضافات متنوعة حیث أدخل بعب مباحث فن التجوید في مباحث علم النحو.

ثانیا: إعادة تنسیق أبواب النحو حیث حذف ثمانیة عشر بابا من أبوابه، وعلری رأسرها النواسرخ وبراب 
 باب التوابع إلی تقسیمات االسم. االشتغال والتنازع، وأدمجها في أبواب أخری، ونقل باب اإلضافة و

ثالثا: تجاوب لصیحات ابن مضاء، وهي إلغاء العوامل والتقدیرات والمضرمرات والمتعلقرات وغیرر 
 ذلك. 

ویری الباحث أن إعادة التنسیق معظمهرا تجراوب آلراء الکروفیین فري معرالجتهم ألبرواب النواسرخ 
حلره التعلیمیرة المختلفرة، ال إلری تجدیرد ومحاولته في ذلك تهدف إلی تسهیل تعلیم النحو في مرا

وضعه کصناعة وعلم مضبو  متسم بالموضوعیة والشمول والتماسك واالقتصاد، باإلضافة إلی ذلرك 
أنها محاولة فردیة محدودة غیر مصطبغة بصریغة عالمیرة، والنحرو ثمررة جهرود جمراعي داوب عبرر 

 القرون مصطبغ بصبغة عالمیة.

إلغاء العلل الجدلیة والمتعلقات والتغییررات، وال یوافقره فري إلغراء ویوافق الباحث شوقي ضیف في 
العلل التعلیمیة واألقیسة، ألن القیاس به اتسم النحو العربي باالقتصاد. وعنوان الکتراب فري حاجرة 
إلی تقویم ألنه ال یعبر عن محتویاته. ویری الباحث أن ما یناسبه من العنوان هرو:  تررمیم النحرو  ال 

 نحو .  تجدید ال

هذه النماذج التي أوردها الباحث بالنسبة للتحدیات التي تواجره النحرو العربري فیهرا کفایرة إللقراء 
 الضوء علیها.

 التطلعات
یری الباحث أن النحاة أثاروا هذه المشاکل علی اختالف مذاهبهم أربعة، منهم من أبردی آراءه غیررة 

ومرنهم مترأثر برالغرب، ومرنهم مرن تجراوب علی العربیة، ومنهم مرن أبرداها حقردا علری العربیرة، 
 لمتطلبات العصر الحدیث عصر الرقة في الذود... 

وال یخالجه الشك أن هذه التحدیات التي تحمل في ثنایاها رمي النحو بالصرعوبة والعسرر والتعقیرد 
 والجمود وتقرع آذان دارسي اللغة العربیرة فري نیجیریرا بمراحرل التعلریم النظامیرة والتقلیدیرة علری
اختالف مستویاتها، وتسب  نفورهم من الردرس النحروي، باإلضرافة إلری تثبریط هممهرم مرن قبرل 
المختصین في مواد أخری. ومن أمعن النظر في هذه الصیحات یری بشائر خیر  تلوح باألفق بالنسربة 
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 المتداد النحو العربي وتصفیته من شوائ  الفلسفة والجمود.

 التطلعات
ح باألفق بالنسبة للنحو العربي ما یمکن استخالصه من التحردیات السرابقة من بشائر الخیر التي تلو

وغیرها. لذلك یرید الباحث أن یقف علی بعب أفکار ابن مضاء بغیة التعلیق علیها. إنکراره للقیراس 
في النحو منسجم مع إنکار القیاس في عقیدته المذهبیة التي تعتبر القیاس بدعرة محدثرة تسرتوج  

فار. وأما شدته وعنفه خالل معالجتره نظریرة العامرل والعلرل الثرواني والثوالرث فرأمر التوبة واالستغ
یتفاضی الطرف عنه، ألنه کان بتأثیر بیئته التي عاش في جوها، وبدافع من دعوته المذهبیة. وأما فیمرا 
عدا ذلك فهي محاولة فیها الکثیر من الحق، والموضوعات التي أثارها هي أخص  موضوعات النحو 

 –أکثرها صالحیة للنقاش. واعترف في مقدمة کتابه بأن النحو تحققت غایته بقوله: رأیرت النحرویین و
قد وضعوا صناعة النحو لحف  کالم العرب من اللحن، وصیانته عن التغییر، فبلغوا مرن  –رحمهم اهلل 

نحو صرالح للدراسرة ذلك إلی الغایة التي أموا، وانتهوا إلی المطلوب الذي ابتغوا... وهذا یشیر بأن ال
 إن صدقت العزیمة وحسنت النیة. 

ومما یشیر علی أن النحو دراسته ممکنة واستیعابه غیر مستحیل هو بنبوغ نخبة من العلمراء فري علرم 
النحو علی الرغم من هذه التحدیات من أمثال ابرن هشرام وأبري حیران األندلسري والسریوطي وابرن 

ي وموسی الطویل صاح  الشامل واألستاذ علي نائ  صالح صاح  مرو الصدی، وعبد اهلل بن فود
 سوید في العصر الحدیث. 

ومما یشیر إلی حیویة النحو العربي وقابلیته للتطرور اعترراف أسراتذة الردرس اللغروي المقرارن فري 
الجامعات الغربیة بمواءمة النحو العربي للتجدید والتطور والنمو والقابلیة للتفاعرل مرع مسرتجدات 

اریخ کافة. أضف إلی ذلك أن النحو العربي أثر في أکبر عقلیرة لغویرة غربیرة، وفري أبررز الحیاة والت
مدرسة لغویة حداثیة، عقلیة العالم األمریکي الیهودي نعوم تشومسرکي حیرث أقرر برالحق العربري 
وبمکانة العربیة، وقد تزعم الدراسات اللغویة المعاصرة، وکون نظریة جدیردة قلبرت الفکرر اللغروي 

علی عق ، ونوه بأن تأثیرات النحو العربي کبیرة علی نظریته في دراسرة اللغرة، وأنره قررأ کتراب رأسا 
 (13 - 10ص:  1م، ج:1999سیبویه کمرجع له.) عبد الرحمن محمد أیوب، 

هري هرذه  –لکیال یفر من الدرس النحو  –ومن التطلعات التي ینبغي أن یعالجها الدارس نص  عینیه 
ها محمد غال  وراد، وهاك ملخصها، قال: حاولوا إثارة الشکوك حول مالءمرة التحذیرات التي أورد
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العربیة الفصحی للحیاة المعاصرة بإثارة عردة دعراوي وشربه زائغرة، إال أنهرم غلفروه بررداء البحرث 
 العلمي. 

الدعوی األولی: أن العربیة الفصحی لغة معقدة في نحوها وصررفها، صرعبة الرتعلم کثیررة الشرذوذ، 
 امها ثقیل فاعل هجرها إلی غیر ذلك. واستخد

الدعوی الثانیة: صعوبة الکتابة بالعربیرة الفصرحی ألنهرا لغرة جامردة متحجررة تعکرس اهتمامرات 
 وخبرات عفا علیها الزمن.

 الدعوی الثالثة: أن العربیة الفصحی لغة قاصرة عن استیعاب علوم العصر. 

هرم اللغروي المررتبط برالقرآن وفصرلهم عرن واختتم أخیرا أن الهدف من هذا فصل العرب عرن واقع
واقعهم اللغوي فصلهم عن الحیاة اإلسالمیة، وأکد أن کل الذین حملوا لواء هذه الدعاوي کرانوا مرن 
الیهود والصلیبیین والشیوعیین واالستعماریین القدامی والجدد، وقرد صرور أحردهم هرذه األهرداف 

ومدینة مکة من بالد العررب فمرن الممکرن أن نرری  الماکرة في قولته الشهورة: عند ما یختفی القرآن
هرر = 1419العربي یتدرج في طریق الحضارة التي لم بیعده عنها إال محمد وکتابه.) أحمد درویرش، 

 ( 14ص:  1م، ج:1999

وهذه المعلومات التي وردت تجعل الطمانیة في قلوب الدارسرین وبهرا یرمرون أمثرال هرذه الطعنراة 
، ویشمرون عن ساعد الجد واالجتهاد ویعکفون علی دراسة النحو والنهل والتصییرات عرض الحائط

 من نمیره. 

 الحلول
ارتفعت األصوات تنادي بتجرید النحو من مالمح الصعوبة والتعقید والجمود، ومن حسن الحر  أن 

یة النحو له حیویة وقابلیة للتطور ومواکبة التاریخ لذلك بادر أصحاب الغیرة من العلمراء لهرذه القضر
 وحاولوا تقدیم مقترحات لحل هذه المعضلة. 

 ومن هذه المحاوالت:

إزالة التشکیك في أهمیة النحو العربي وإثبات أن بعب المفرتیرات واهیرة ال تثبرت عنرد البحرث  -
 العلمي الموضوعي.

 العودة بالنحو إلی أصوله األولی في الدراسة ألنه نشأ لعالج اللحن واتقاء خطرره فري بنیرة الکلمرة -
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وترکیبها في الکالم، والغایة من هذا صون القرآن الکریم من التحریف والخطأ. وفي ضوء هذا الفهرم 
 لوظیفة النحو قامت دراسة المؤسسین القدامی وکتاب سیبویه رحمه اهلل خیر ما یمثل هذا المنحی.

 تصحیح مبدأ االستشهاد وتنقیة الشواهد القدیمة. -

ثوثة في الکت  المفصلة ما یناسر  المسرتویات التعلیمیرة وتجنر  االنتقاء من مواضع النحو المب -
التعمق واإلطالة، واالستعانة علی توضیح القواعد واألحکام بالشواهد البسریطة الواضرحة مرع البقراء 

 علی العلة التعلیمیة والقیاسیة، وإبعاد العلة الجدلیة.

ومن األحادیث النبویة الصحیحة، األمر  دراسة القواعد النحویة منبثقة ومستنبطة من القرآن الکریم -
 الذي یتمشی مع الباعث إلنشاء النحو وتدوینه.

کل المحاولة لتیسیر النحو العربي مادة ومنهجا ال تعني تقلیل أمر النحاة القدامی وغمطهرم حقهرم، 
و فهم یستحقون جزیل الشکر والثناء علی ما بذلوه من جهد مشکور في إنارة الطریق في دراسرة النحر

ووضع اللبنة األولی لهذه الدراسة. والتطور الذي یشاذ به ویحبذ في کل مجرال حیروي، هرو التطرور 
الذي ال یلفی األسس واألصول والمبادئ کلیا. التطور الذي یعني تنمیة المفاهیم وتحسرینها حسر  

 تغیر الزمان واختالف األوطان. 

 الخاتمة
دیات والتطلعات  دار حرول نشرأة النحرو نشرأة عربیرة، البحث بعنوان:  تعلیم النحو العربي بین التح

متطورا بمجهودات النحاة عبر القرون، وأنه فن مضبو  متسم بالموضوعیة والشمول واالقتصاد، کمرا 
تطرد إلی المشاکل التي أثارها النحاة واللغویون تجاه النحو منذ القرن السادس الهجري إلی العصر 

 طرحها العلماء تجاه هذه المشاکل، ووصل إلی النتائ  التالیة:الحدیث، کما تناول الحلول التي 

 أن النحو العربي نشأ نشأة عربیة خالصة غیر مقبس من لغة أخری. -۱

 أن النحو ثابت األساس متسم بسمات العلم المضبو  من الموضوعیة والشمول واالقتصاد. -۲

من النحو مرا یسرتغنی عنره النحروي،  أن غایة انتقادات ابن مضاء ومن بعده من النحاة أن یحذف -۳
 والتنبیه علی ما أجمعوا علی الخطأ فیه. 

أن نبوع نخبة من العلماء أمثال ابن هشام، وأبي حیان األندلسي، والسیوطي، وعبد اهلل ابن فرودي  -4
 دلیل علی أن النحو دراسته ممکنة واستیعابه غیر مستحیل.
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تطور والنمو، والقابلیرة للتفاعرل مرع المسرتجدات کمرا أن النحو حیوي، وله مواءمة للتجدید وال -5
 اعترف بذلك أساتذة الدرس اللغوي المقارن في الجامعات الغربیة.
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یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 شعر إسماعیل صبري يالتناص القرآني ف
 عمار سرخه
 استاذ محاضر، فرع اللغة العربیة و آدابها،ایران

 1سّید یوسف نجات نژاد
 طال  دکتوراه جامعة طهران

 ید فّخارىسع
 فرع علوم القرآن والحدیث، اراک، فردیس شهید باهنر استاذمساعد جامعة المعلمین)فرهنگیان(

 الملخص
إن الشاعر إسماعیل صبري شاعر فذ من شعراء عصر النهضة، وقد استطاع هذا الشاعر أن 

ذلك العصر المترأثر بشرتی انرواع المرؤثرات  يیمثل المنطقة الزهدیة فی الشعر العربي ف
الخارجیة والداخلیة. وقد قام الشاعر من خالل قصیدتیه النونیة والهمزیة بالحردیث عرن 
المواضیع القرآنیة والقص  واألحداث التأریخیة التي تحّدث عنها القررآن کمرا تحرّدث 
عن اآلیات الکونیة واألدلة العقلیة إلثبات الخالق عّز وجل، وکل هذا یتطلر  اإلسرتمداد 

غتراف من هذا المورد المعرین الرذي ال یجرف وال ینضر . ومرن من الن  القرآني واال
خالل قراءتنا لهاتین القصیدتین وجدنا أن الکثیر من النماذج الشعریة ذات تناص صرریح 

وقرد کانرت هرذه  ،ومباشر مع القرآن الکریم. فرتأینا أن نستخرج بعضا  من هذه النمراذج
والمعنویرة، فمرن حیرث المعنری العرام النماذج تتناص مع القرآن من الناحیتین اللفظیة 

کانت معانیها قرآنیة ومن حیث المفردات فقد استخدمت فیها مفردات ذات طابع قرآني، 
لی ما یتناص معه ذلك البیت من اآلیات القرآنیة إحیث قادتنا هذه المفردات فی کّل بیت 

  الکریمة.
النونیرة، القصریدة : القررآن، إسرماعیل صربري، التنراص، القصریدة المفردات الرئیسـة

 . الهمزیة

                                                                                 
1. yusofnajad@gmail.com 
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 ةالمقدم

إن التناص کلمة مستحدثة ال وجود لها فی المعاجم اللغویرة علری صرورتها المعروفرة فری الحقرل 
( ۱۱: ۲۰۰۵األدبیة. )محمرد،  بالبیئة یتصل مرجع لها یکن لم المادة، قدم من النقدی، فعلی الرغم

ِئیِس ، قال الزبی«نص »وتعود فی أصلها اللغوی الی الجذر  : اإِلْسرَناُد ِإلری الررَّ دی فی التاج: النَّ ُّ
ْفرِع  ْعِییُن علی َشْيء  ما، وُکلُّ ذِلَك َمَجاِز، من الرنَّ ِّ بَمْعَنری الرَّ : التَّ وِقیُف. و النَّ ُّ : التَّ کَبر. والنَّ ُّ

َ
 األ

ُهوِر )الزبیدی، التا: ج  (.۱۸:۱۸۰والظُّ

تقاربة، تنتمي جمیعها إلی حقل داللي واحرد، وربمرا یتوّلد عنه عدة دوال ومعان م« نص »فالجذر 
ونسبة الحردیث إلری صراحبه « التوثیق»کان أکثرها اتصاال  بالمنطقة النقدیة، هو داللتها علی عملیة 

وذلك عن طریق متابعة ما عند صاح  الحدیث السرتخراج کرل عناصرره حتری بلروغ منتهاهرا. أمرا 
بعب فال یقوم إال علی التمایز والتفاعل والتشارك، وفري التراکم الذي یکون بجعل الشيء بعضه فود 

إطار هذا المفهوم نستطیع أن نجد عالقة بین المعنی اللغروي واالصرطالحي للتنراص، إذا علمنرا أن 
مادة التناص بصورتها اللفظیة تحتوي علی المفاعلة والمفاعلة ال یمکن تحّققها الفعلري إال إذا تروفر 

 (.۱۲: ۲۰۰۵من األنحاء )محمد، التمایز والتعدد علی نحو 

وبناءا  علی هذا یتضح لنا إن هناك مقاربة بین المفهوم النفقدی لللتناص وبرین جرذره اللغروی، وقرد 
اسُتخدم هذا المفهوم قدیما  بحقول بالغیة متعددة داخلة فری إطرار البحرث البالغری لردی العلمراء 

األدبیرة واإلشرارات والتلمیحرات والرمرز  قتباس والسرقاتاألقدمین، من هذه الحقول التضمین واال
البالغیة التي تتداخل مع هذا المفهوم فی إطاره الحدیث. ولکن یمکرن  وإلی غیر ذلك من المواضیع

القول بأن کل هذه العناوین والمواضیع یمکن إدراجها تحت مفهروم التنراص بإصرطالحه الحردیث، 
فی ن  تتعالق معه النصوص األخرری بوسرائل ألن التناص یمثلها جمیعا  وبصورة عامة ألنه یتجسد 

 - ۱۳۰۳) متعددة، وتلك الوسائل هی التي نّ  علیها البالغیون بهذه العنراوین المتقاربرة المأخرذ.
 : م( ۱۹۵۳ - ۱۸۸۶ه =  ۱۳۷۲

 أبو أمیمة نبذة عن الشاعر،

المغنیرات إسماعیل بن صبري المصري، أبو أمیمة: شاعر، لحن بعب شعره وغناه کبار من المغنرین و
بمصر. وکت  مسرحیات شعبیة وعاش في شبه خمول وانزواء. وربما عرف بإسماعیل صبري الصرغیر 

 (  -م. له )دیوان شعر  ۱۹۲۳ه /  ۱۳۴۱للتمییز بینه وبین معاصره إسماعیل صبري باشا المتوفي سنة 
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ا صرفحة. وصردره ناشرروه بحردیث عرن شرعره وأدبره ولرم یتعرضرو ۲۷تضمن )ملحمة( همزیة في 
 ( .۳۱۵: ۱: ج۲۰۰۲الزرکلی، )لترجمته.

لی لمحة بسیطة من اخباره التي جاء ذکرها فی هذا الحدیث الذي صدر إوبناءا  علی هذا فإننا سنعود 
فی بدایة هذا الدیوان، وفی إطار الحدیث عن عمل إدارة إحیاء التراث التي کانت تعنی بتحقیق ونشرر 

ّ سواء، فجاء فی مقدمة هرذا الردیوان: الدوواوین الشعریة القدیمة والحدیثة عل
وقرد اخترارت )ی حد 

اإلدارة من الفریق األخیر شاعرا  یشترك فی اسمه ولقبه مع أحد المشهورین مرن أفرراد الفریرق األول، 
أبرو  وإن کان علی نقیضه من حیث الشهرة فی الحیاة، والح  منها. فقد کان شاعرنا إسماعیل صربري

یاة شتی أعباء ثقیلة منذ نشأته، ویبدو أن ظروفره لرم تمکنره مرن إتمرام ممن فرضت علیهم الح ُامیمة
تعلیمه العالی، فاکتفی بالمرحلة الثانویة. ثم طرد میدان الحیاة فظل یعمل فی التعلیم سنوات طواال  
. وکان إلی جان  ذلك کله قد ُخلق موهوبا  فی ضروب عدة.. فهرو ُیحسرن الخرط  لم تکن کلها خیرا 

رجة اإلتقان، وهو یجید الرسم إلی مرتبة جعلته یخت  بتدریس مادة الرسم فی مدارس العربي إلی د
، قوی الدیباجة، سلیم اللغة، جیاشا  بنوازع النفس  الوزارة مبرزا  فی فنه، وهو ینظم الشعر عاطفیا  ملهما 

 (.۵)صبري، التا: ص

وبات التي مرت علیه فری حیاتره ورغرم إذا  فشاعرنا کان موهوبا  مبرزا  فی فنه، شاعرا  ملهما  رغم الصع
األعباء الثقیلة التي ألقتها الظروف القاسیة علی عاتقه فأثقلته، ولکن هذه الصعوبة وهذا الشظف فری 

فإذا )العیش لم یثن من همة هذا الشاعر ولم تقف عائقا  أمام إبداعه وتنوع مهاراته، وعاطفته الجیاشة. 
حظا  کبیرا  من المقدرة الفنیة فی ضروب عدیدة کمرا حرمتره فری نحن أمام شاعر فنان، وهبته الطبیعة 

نفس الوقت الش  الکثیر مما یحتاج إلیه الفنان النابه، أو الشاعر الالمع، ومرع ذلرك فقرد کران علری 
نفس طیبة، وروح مرحة منبسطة، یسلم أمره للمقادیر تعصف بآماله کیف تشاء، ال یملرك مرن ذلرك 

  (.۶مة ساخرة، أو نظرة عاتبة، أو قصیدة شاکیة. )صبري، التا: صکله إال أن یقابلها بابتسا

 مفهوم التناص

فی المعاجم اللغویة لم نعثر علی هرذه الهیئرة بصرفتها، وذلرك « التناص»بعد البحث فی هیئة کلمة 
حدیث و لم یکن معروفا  عند العلماء والبالغیرین، فکانرت هرذه الکلمرة وبهرذه  ألن هذا المصطلح

موجودة فی معاجم اللغة، ولذلك أرتأینا أن نعود إلی الجذر اللغوی لهذه الکلمة، فربمرا  الصیاغة غیر
، ولهرذا  من خالله نستطیع أن نوجد نوع من المقاربة بین الجذر وبین المعنی المصطلح علیه حردیثا 
 فالبد أن نذکر المفهوم اإلصطالحی لهذه الکلمة أوال  وعندها سرنحاول الرربط برین هرذا المصرطلح
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 وبین جذره. 

 المصطلح النقدى للتناص 

مصطلح التناص من المصطلحات النقدیة الحدیثة، ویعنی وجود عالقة بین الرن  المکتروب وبرین 
النصوص العامة األخری، سواء أکانت هذه النصوص دینیة أو تاریخیة أو علمیة أو ادبیة علی اختالف 

ی. وبعبرارة ابسرط نقرول إن التنراص هرو: اجناسها، فکل ن  البد أن یکون فیه ش  من نصوص ُاخر
تداخل النصوص المختلفة مع بعضها لتولید ن  جدید مع تعدد اشکال هذا التداخل. أو هو حس  

(، أو کمرا کتبرت إن ۲۵: ۲۰۱۲التفاعل النصری فری نر   بعینره )علری، «: جولیا کرستیفا»تعریف 
نصوص مختلفة ثم وصلت بعرد حرین التناص هو التقاطع والتعدیل المتبادل بین وحدات عائدة إلی 

بالغات فی نر   ، أو هو تقاطع(۲۰: ۲۰۰۹البادی، )إلی إن کّل نّ  هو تسّرب وتحویل لن ج آخر 
( حیث ظهر هذا المصطلح علی یدیها ألول مررة ۹: ۲۰۰۷ما مأخوذ من نصوص ُاخری )سامیویل، 

فی النصوص فری اسرتعادتها أو  فی مجال دراسات النقد األدبی الحدیث، أوهو حقیقة التفاعل الواقع
(، أو کما یعتقد الباحرث ۳۶۵: ۲۰۰۳سابقة علیها )کندی، أو ألجزاء من نصوص محاکاتها لنصوص

عبد الجبار األسدی أن التناص فی حقیقته هو مجموعة من إلیات اإلنتاج الکتابی لن   مرا، تحصرل 
 (.۸۰: ۱۳۸۸نة معه )زردینی، بصورة واعیة أو ال واعیة بتفاعله مع نصوص سابقة علیه أو متزام

ویقّدم تصّور التناص النقدی فی شکله الرادیکالی تحت کلمة مختصرة   إزالرة الحردود أو الرذوبان  
ذوبان ن  مفرد فی تناص عام، ذوبان الدال فری لعبرة خالصرة للردوال، ذوبران التفریرق برین اللغرة 

 .(۸۰: ۲۰۰۷حیری، والن  والعالم ذوبان ذوات المؤلف والقارئ و....... الخ )ب

 التناص القرآني فی شعر إسماعیل صبري 

لدی مطالعتنا ألشعار الشاعر إسماعیل صبري الصرغیر وجردنا دیوانره یحتروی علری کرّم هائرل مرن 
األبیات الشعریة ذات الصلة بثقافة الشاعر اإلسالمیة، ویمکن حصرها علی وجره التقریر  بقصریدة 

فیها الشاعر موضوعات نابعرة مرن الترراث الردینی اإلسرالمی الکونیات وهمزیته الکبری التي تناول 
 المتمثل بالقص  القرآني والخطاب الدینی بشکل واضح ال یحتاج معه الی دلیل.

وقد اخترنا عّدة نماذج من هاتین القصیدتین اللتین تمثالن القسم األکبرر مرن دیوانره حیرث ظهررت 
ناص فی اشرعاره تظهرر علری شرکل مسرتویات حقول التناص وبؤره واضحة فیها. وکانت تجلیات الت

مختلفة یمکن أن تتمثل فی استدعاء الخطاب القرآنري ترارة ، واسرتدعاء الشخصریات القرآنیرة ترارة 
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 اخری، واستدعاء الحدث تارة ثالثة.

وفیما یلی نحاول عرض نماذج من هذه األشعار التي تظهرر فیهرا تجلیرات التنراص القرآنري ظراهرة 
  للعیان ومنها قوله:

 مالك الملك ُمبدع األکواِن  أنت قصدی وغایتی ورجائی

 (.۲۷ص: )صبري، التا

فهذا البیت یشیر إلی إن اهلل تعالی هو الغایة وهو المرجع وإلیه مصیر اإلنسان وهو المرتجی الحقیقی 
الذي ال مناص من الرجوع إلیه واإلعتماد علیره فری کرل األمرور وهرذا یتنراص مرن حیرث الداللرة 

َك [، وکما قال تعالی: ۳]غافر:  اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ِإَلْیِه اْلَمِصیُر  ع قوله تعالی:المعنویة م ْنَساُن ِإنَّ َها اإْلِ َأیُّ
ا َفُماَلِقیهِ  َك َکْدح  را ِإَلْیرِه  [. وهذا ینطبق أیضا  علی قوله تعالی:۶]االنشقاد:  َکاِدِح ِإَلی َربِّ ِإنَّ ِ َو ا هلِلَّ ِإنَّ

[. کل هذه اآلیات تشیر إلی ما أشار إلیره البیرت مرن أن مصریر اإلنسران هرو ۱۵۶البقرة: ] َراِجُعوَن 
 الرجوع إلی اهلل وإنه کادِح إلی رّبه تبارك وتعالی فمالقیة ال محالة.

ُهرمَّ : الذي یقودنا مباشرة إلی قولره تعرالی« مالك الملك»ویشدنا فی هذا البیت أیضا  قوله:  ُقرِل اللَّ
رْن َتَشراءُ َماِلَك اْلُملْ  [. وبهرذا یتحقرق ۲۶] آل عمرران:  ِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلرَك ِممَّ

التناص معنویا  ولفظیا  مع القرآن الکریم فیما یمکن تلخیصه بأن اهلل مالك کّل شر  وإلیره یعرود کرّل 
بجنات عدن تجرری مرن تحتهرا ش . وهذا اإلله العظیم الذي لیس کمثله ش  قد وعد عباده المتقین 

 األنهار، وهذا ما اشار إلیه بقوله:

ُه َجنتاِن  واعُد المتقین جناِت عدن    وِلمن َخاَف ربَّ

 (۲۷صبري، التا: )

ُکُلَها َدا فهذا البیت یتناص مع قوله تعالی: ْنَهاُر ُأ
َ
ُقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْل ِتي ُوِعَد اْلُمتَّ ِة الَّ ِئِم َمَثُل اْلَجنَّ

اُر  َقْوا َوُعْقَبی اْلَکاِفِریَن النَّ ِذیَن اتَّ َها ِتْلَك ُعْقَبی الَّ [، هذا بالنسبة لصدر البیرت الرذي ۳۵] الرعد: َوِظلُّ
فهذا المقطرع هرو الرذي قادنرا إلری حیرث یکرون « واعد المتقین»تحّقق معه التناص من خالل قوله

 التناص مع القرآن.

اخری سنری إن هناك حقل آخر من حقول التناص فیه یتمثل بقولره فری وإذا ما رجعنا إلی البیت تارة 
َتراِن  وهذا یتناص مع قوله تعالی: « ولمن خاف......الخ»عجز البیت  رِه َجنَّ ]  َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

[، فهذا العجز یکاد یکون نقال  حرفیرا  مرن القررآن لروال الحرذف الموجرود فری البیرت ۴۶الرحمن:
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 القرآنیة.« مقام»فی مفردة  والمتمثل

وهکذا استطعنا أن نکشف نقطة التالقی بین البیت وبین القرآن الکریم، وسراعدنا إلری ذلرك وجرود 
المفردات الدالة علی ذلك التناص بوضوح کبیر. ویتحدث الشاعر بعد ذلك عن یوم القیامة ومرا فری 

 ك من خالل قوله:ذلك الیوم من أحداث رهیبة تختل فیها القوانین الطبیعیة وذل

 تنسُف األرَض بین قاص  وداِن  صیحِة تجعُل الرواسی ِعهنا  

  (۲۸)صبري، ال تا: 

التي ُیضرب بها المثل فری القروة والثبرات تجعرل منهرا عهنرا   فهذه الصیحة تجعل من الجبال الصّم 
 منفوشا  وهذا من الدالالت الواضحة علی عظمرة ذلرك الیروم وشردته ومرا ینطروی علیره مرن قلر 

إلی « عهن»للموازین الحاکمة علی الطبیعة واإلنسان وما ینت  عنه من فناء العالم. وقد ارشدتنا کلمة 
الن  القرآني الذي حقرق معره الرن  الشرعری ذلرك التنراص المطلروب، ألن مرن اهرم العوامرل 
المساعدة فی کشف نقا  التناص فی الن  الشعری هو وجود مفردات اصیلة تنتمری فری صریاغتها 

َوَتُکروُن ولی إلی الن  األصلی الذي ُاخذ عنه، فیکون التناص بناءا  علی ذلك مرع قولره تعرالی: األ
القرآنیة جاءت معرفة موصوفة وهذا « عهن»[. رغم إن مفردة ۵] القارعة:  اْلِجَباُل َکاْلِعْهِن اْلَمْنُفوِش 

 ما تفتقر إلیه فی الن  الشعری.

لك الیوم الرهی  الذي تنقطع به کل الُسبل وُیصراب النراس ویبقی الشاعر فی إطار وصفه ألحداث ذ
فیه بالخوف والرهبة والعجز، ویظهر جلیا  ما کّذب به المکذبون وُیبلس فیه المجرمرون فری ظلمرات 
تحیر فیها البشریة ویکون الناس فیه سکاری وما هرم بسرکاری، ویتطرایرون فیره کرالفراش المبثروث 

  ار إلیه بقوله:والمنتشر فی کل مکان وهذا ما أش

 کالفراِش المبثوِث فی الکثباِن  ظلماِت تعّثر الخلُق فیها

 (۲۹)صبري، ال تا: 

َیرْوَم هذه الجملة التي نقلتنرا مباشررة إلری اآلیرة الکریمرة: « کالفراش المبثوث»فنالح  هنا جملة 
اُس َکاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث  لتناص بین النصین. وقرد تنراص [، وبهذا ینکشف لنا ا۴القارعة: ]  َیُکوُن النَّ

هذا البیت کسابقة مع آیات کریمة فی سورة الواقعة التي تشرح حال یوم القیامة وما یکون علیه الناس 
ه مرن تنراص مرع یرفی ذلك الیوم، وقد وظف الساعر مفردات قرآنیة مباشرة لتحقیق ما کران یصربو إل

ویر الفنی الذي ُیعد القررآن فیره القمرة التري ال القرآن الکریم وذلك لزیادة التآثیر والمبالغة فی التص
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ُیعلی علیها علی اإلطالد وکما قال السید قط : التصویر الفني األداة المفضلة في أسرلوب القررآن، 
فهررو یعبررر بالصررورة المحسررة المتخیلررة عررن المعنرری الررذهني، والحالررة النفسرریة؛ وعررن الحررادث 

ساني والطبیعة البشریة. ثرم یرتقري بالصرورة التري المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج اإلن
یرسمها فیمنحها الحیاة الشاخصة، أو الحرکة المتجددة. فرإذا المعنری الرذهني هیئرة أو حرکرة؛ وإذا 
الحالة النفسیة لوحة أو مشهد؛ وإذا النموذج اإلنساني شاخ  حي؛ وإذا الطبیعرة البشرریة مجسرمة 

والمناظر، فیردها شاخصرة حاضررة؛ فیهرا الحیراة، وفیهرا  مرئیة. فأما الحوادث والمشاهد والقص 
الحرکة؛ فإذا أضاف إلیها الحوار فقد استوت لها کل عناصر التخییل، فمرا یکراد یبردأ العررض حتری 
یحیل المسرتمعین نظرارة؛ وحتری یرنقلهم نقرال  إلری مسررح الحروادث األول الرذي وقعرت فیره أو 

 (.۳۴: ۱۹۸۰قط ،)ستقع.

الشعریة حّیة متألقة تستمد حیویتها من عظمة القرآن وجمالیة الرن  القرآنري. وهکذا تکون الصورة 
ثم یتطرد الشاعر إلی حدث آخر یتضمنه یوم القیامة اال وهرو خرروج النراس مرن األجرداث لُیلقروا 

 حسابهم وما قدمه األصغران القل  واللسان فیقول:

 کّل نفس  ما قّدم األصغراِن  هی األرض أخرجتکم لُتجزی ها

 (۳۰)صبري، التا:

َکاُد ُأْخِفیَها ِلُتْجرَزی ُکرلُّ َنْفرس  ِبَمرا َتْسرَعیوهذا یقودنا لقوله تعالی:  اَعَة آِتَیِة َأ [. ۱۵طره: ] ِإنَّ السَّ
التي کشفت لنا عرن نقطرة التنراص « لُتجزی کّل نفس  »حیث ظهر التناص ههنا، وقد اسعفتنا جملة: 

ُاخری التوظیف الجمالی للن  القرآنري الرذي اسرتخدمه  مع الن  القرآني، وهکذا یتجلی لنا مرة
 الشاعر ضمن منطقة الجمالیات فی نصه الشعری.

وبعد هذا الحدیث عن القیامة واهوالها وما یکون فیها من خوف وشدة، وما یکرون علیره النراس مرن 
 عجز وتسلیم وحیرة ینقلنا الشاعر فی حدیثه إلی الجنة فیقول: 

 ادخلوها فی غبطة  وأماِن  عدتمتلکم الجنُة التي قد ُو 

 (۳۰)صبري،التا: 

وقد انکشف لنا من خالل اإلمعان فی البیت الشعری إنه یوجد هناك مفردات مفتاحیة سراعدت فری 
تتبع نقا  التالقی مع الن  القرآني، ومن هذه المفردات أو الجمل فی هرذا البیرت قولره فری صردر 

َمَثرُل  یقودنا بدون تأخیر إلی قوله تعالی فی سورة الرعد: وهذا« تلکم الجنُة التي قد ُوعدتم»البیت: 
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ْنَهراُر 
َ
ُقوَن َتْجرِري ِمرْن َتْحِتَهرا اأْل ِتي ُوِعَد اْلُمتَّ ِة الَّ [، ثرم ننتقرل بعردها إلری مفرردة ۳۵]الرعرد: اْلَجنَّ

ِبَسراَلم  اْدُخُلوَهرا الموجودة فی عجز البیت وهذه المفردة قد ارشدتنا إلی قولره تعرالی: « ادخلوها»
[، فالصة الغالبة فی هذا البیت هو النقل المباشر اللفظی من القرآن من خرالل ۴۶الحجر:  ] آِمِنیَن 

 مفردات یصّح أن نسمیها مفرداتمفتاحیة کشف نقا  التالقی.

ویستمر الحدیث عن القیامة ومشاهدها المتتابعة والجنة وجمالها وعاقبة المتقین ومرا آلروا إلیره مرن 
وان من ربهم، وینقلك الشاعر مرة اخری إلی مشهد آخر من مشاهد القیامرة وهرو مشرهد رحمة ورض

 الحساب حیث یجمع اهلل فیه کّلمن وج  علیه الحساب من جن وانس، فیقول:

 لم ُتجِد زفرُة الندماِن  یومَ  جامُع الناِس والموازیِن ِقسِط 

 (۳۳)صبري، التا:

َنر وهذا القول یتناص مع قوله تعرالی: َ اَل ُیْخِلرُف َربَّ راِس ِلَیرْوم  اَل َرْیرَ  ِفیرِه ِإنَّ اهللَّ رَك َجراِمُع النَّ ا ِإنَّ
[ فأنت تری کیف استطعنا أن ننتقل إلی نقطة التداخل مع الن  القرآنري مرن ۹]آل عمران: اْلِمیَعادَ 

اص فهی کما هی علیه فی القرآن دون تغییر وهذا الذي حقق التنر« جامع الناس»خالل قول الشاعر: 
الذي نقلنا مباشررة إلری قولره تعرالی: « والموازیِن ِقسِط » المنشود مع اآلیة الکریمة. ثم نالح  قوله:

ا وهنا تکمرن نقطرة التروتر  [.۴۷] االنبیاء: َوَنَضُع اْلَمَواِزیَن اْلِقْسَط ِلَیْوِم اْلِقَیاَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفِس َشْیئ 
لتناص جلیا  برین الرن  القرآنري والرن  الشرعری الرذي والحرکة فی الن  األدبی حیث ینکشف ا

 کمفرداته وحیاته وجمالیته. استمد منه

ویعود الشاعر لیصف الجنة وانهارها التي تجری من تحتها من عسل مصفی یررود النراظرین وذلرك 
 فی قصیدته الهمزیة فی قوله:

 حیُث تجری من تحتها رغداءُ  وتفیُب االنهاُر شهدا  مصّفی

 (۸۱تا:)صبري، ال

حیث نالح  إن هناك مفردات فی البیت تتناص مع القرآن رغم التناص المعنروی العرام، فکرّل مرن 
راِرِبیَن َوَأْنَهراِر ِمرْن َعَسرل  قادتنا إلی قوله تعالی: « االنهار، شهد مصّفی» ة  ِللشَّ

َوَأْنَهاِر ِمرْن َخْمرر  َلرذَّ
ی التعریرف التري تعنری التعریرف « أل»ّده لمرر« االنهرار»[ فالتعریف فی قولره۱۵]محمد:  ُمَصف 

العهدی هنا ألن الشاعر إنما عنی انهارا  معهودة لدیه وهی انهار الجنة لذلك جاءت هذهالمفردة فری 
شعره معّرفة للعهد الذي فی ذهنه من هذه االنهار وذلك دلیل ضمنی علری إرادة هرذه االهنرار بعینره 
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 ة علی هذه االنهار خاصة.رغم ما یضفیه المعنی العام للسیاد من دالل

وبعد حدیثه عن الجنة وانهارها ینتقل الشاعر إلی ذکر الجحریم ووصرف مافیهرا مرن مشراهد مریعرة 
ومواقف مرعبة مخیفة، حرّی بالعاقل إن یحرذرها وأن یتجنر  الوقروع بهرا فری دار اإلمتحران حیرث 

 العمل قبل اإلنتقال إلی دار القرار حیث الجزاء، فیقول الشاعر: 

 مثلُه القصُر بئَس ذاك الثواءُ  ا  کالجمالِة الصفِر ترمیشرر

 (۸۱)صبري، التا:

ولم یرسم الشاعر هذه الصورة المرعبة لجهنم من بنات افکاره وإنما استمد هذه الصرورة مرن القررآن 
َهررا َتْرِمرري ِبَشررَرر  َکاْلَقْصررِر ) الکررریم حیررث یقررول سرربحانه: ررُه ِجَماَلررِت ُصررْفِر)۳۲ِإنَّ  (۳۳( َکَأنَّ

، فمفرادت بیته الشعری قائمة علی ماورد من مفردات کریمة فی الذکر الحکیم کما هرو ]المرسالت[
 واضح وبّین.

وبعد هذا الحدیث عن القیامة ومشاهدها نری الشاعر ُیعّرج فی نّصه إلی اآلیات الکونیة التري تمثرل 
عال فیقول الشاعر مستعینا  فی ذلك األدلة العقلیة التي تظهر فی اآلفاد واألنفس إلثبات الخالق جّل و

 بالقرآن: 

 ثم تبدو فی سندس  فّتاِن  فتموج األرض اهتزازا  وتربو

 (۳۲)صبري،التا:

فیتحّدث الشاعر هنا عن األرض وکیف تستقبل الغیث وکیف یراها اإلنسان تهتز وتربو بعرد أن کانرت 
لرائعة التي تجسد لنا هرذا المشرهد هامدة فی نظره ال تتحرك، وهذا کله مستمد من الصورة القرآنیة ا

بش  من الحیویة والتصویر الحرکی الذي یبعث الحیاة فی المشاهد الصامتة. ویأخرذنا هرذا البیرت 
ْت َوَرَبرْت َوَأْنَبَترْت ِمرْن ُکرلِّ َزْوج  إلی قوله تعالی:  ْرَض َهاِمَدة  َفِإَذا َأْنَزْلَنا َعَلْیَها اْلَمراَء اْهَترزَّ

َ
َوَتَری اأْل

  یتناص فری مفرداتره مرع قولره تعرالی:« فتموج األرض اهتزازا  وتربو: »[، فقوله۵: الح  ] ی   َبِه 
ْت َوَرَبْت  َوَأْنَبَتْت ِمرْن   نراه یعبر عّما عّبرت عنه اآلیة:« ثم تبدو فی سندس  فّتاِن »وکذلك قوله: اْهَتزَّ
الغرة وروعرة التمثیرل المتمثلرة فری الرن  مع الفارد طبعا  من حیث الجمالیة والب ُکلِّ َزْوج  َبِهی   

القرآني. فالشاعر قد وظف معانی والفاظ القرآن فی شعره فجاءت بهذ الصورة مع بعب التغییر عّمرا 
هی علیه فی القرآن. ثم یذکر الشاعر فی بیت آخر آیة ُاخری جعلها اهلل أمرام األنظرار لتتردبر األفهرام 

یریدها البارئ العظیم من إنه ال إلره إاّل هرو بیرده الخلرق ولتخشع القلوب وتدرك تلك الحقیقة التي 
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  واألمر، فیقول:

  وحیاة  للعالِم الحیوانی خلَق الّشمَس فی السماِء سراجا  

 (۳۵)صبري،التا: 

فقد جعل اهلل سبحانه الشمس سراجا  ینیر الدرب ویه  المخلوقات الردفء والحیراة واإلسرتمراریة، 
ا  إلی قوله تعالی: «سراجا  »وهکذا نقلتنا مفردة  رْمَس ِسرَراج  ا َوَجَعرَل الشَّ  ] َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفیِهنَّ ُنور 

[ حیث نقلها الشاعر دون أدنی تغییر ومن خاللها انکشف لنرا التنراص فیمرا برین النصرین. ۱۶نوح: 
ار وهذا الخالق العظیم الذي وه  اإلنسان کّل ش  لیس عن اإلنسان ببعید بل هو قری  منه کما أشر

 إلی ذلك بقوله: 

 وقریِ  للقلِ  والشریاِن  واخشُه إن لهوَت فهو رقیِ  

 (۳۹)صبري، التا:

ي   یقودنا مباشرة إلی قوله تعالی:« رقی »ومعنی البیت ومفرداته کقوله: ي َفرِإنِّ ِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّ َو
اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَیْسرَتِجیبُ  ُهرْم َیْرُشرُدوَن َقِریِ  ُأِجیُ  َدْعَوَة الدَّ [. ۱۸۶] البقررة: وا ِلري َوْلُیْؤِمُنروا ِبري َلَعلَّ

ْنَساَن َوَنْعَلُم َما   یسعفنا فی الوصول إلی قوله تعالی:« للقل  والشریان»: قوله وکذلك َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
[ فاهلل هرو القریر  مرن اإلنسران یعلرم ۱۶د:  ] ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد 

خلجاته وافکاره وما توسوس به نفسه، وهکذا اتضح لنا موقع تالقی البیت الشعری مع الن  القرآني 
هی آیة الخلرق واإلحیراء وقرد  بواسطة هذه المفردات. ومن اآلیات االخری التي تحدث عنها الشاعر

 أشار إلی ذلك بقوله:

 وکذا الحیَّ من رمیم  فاِن  ِة حیج ُیخرج المیَت من سالل

 ۴۳)صبري،التا: 

ها الشاعر فی صردر البیرت، وهرذا یتنراص مرع قولره یفاآلیة األولی هی الخلق من العدم وقد اشار إل
ِت ِمَن اْلَحيِّ  تعالی: ِت َوُمْخِرُج اْلَمیِّ َوی ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِّ َ َفاِلُق اْلَح ِّ َوالنَّ ی ِإنَّ اهللَّ ُ َفرَأنَّ َذِلُکُم اهللَّ

[. واآلیة الثانیة هی إحیاء الموتی بعد أن اصبحوا رمیما  وقد اشرار إلری ذلرك ۹۵] االنعام: ُتْؤَفُکوَن 
َوَضَرَب َلَنا َمَثال  َوَنِسَي َخْلَقُه َقراَل َمرْن  من خالل عجز البیت المذکور وهذا یرشدنا إلی قوله تعالی:

ة  َوُهَو ِبُکلِّ َخْلق  َعِلیِم )۷۸َرِمیِم )ُیْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي  َل َمرَّ ِذي َأْنَشَأَها َأوَّ ] یرس[.  (۷۹( ُقْل ُیْحِییَها الَّ
وهکذا قد اشار الشاعر إلی آیات عقلیة مذکورة فی القرآن ویمکن القرول مرن إن التنراص قرد تحّقرق 
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 لفظیا  باإلضافة إلی التناص المعنوی الموجود فی البیت.

الشاعر فی حدیثه عن األیات الکونیة للخالق العظیم تطّرد إلی الطیر التي جاء ذکرهرا فری  وفی إطار
  القرآن حیث یقول:

کثُر الخلِق حمدا    عن الشکراِن  ما سهت لحظة   ُامم الطیِر أ

 (۴۵)صبري،التا:

ة  ِفي   حیث وصف الشاعر الطیر بإنها ُامّم استنادا  إلی قوله تعالی: ْرِض َواَل َطاِئر  َیِطیرُر َوَما ِمْن َدابَّ
َ
اأْل

ُح َلرُه َمرْن ِفري   [، وکذلك قوله تعرالی:۳۸]االنعام:  ِبَجَناَحْیِه ِإالَّ ُأَمِم َأْمَثاُلُکْم  َ ُیَسربِّ َأَلرْم َترَر َأنَّ اهللَّ
 ُ ات  ُکلر َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َوَتْسِبیَحُه َواهللَّ ْیُر َصافَّ ْرِض َوالطَّ

َ
َماَواِت َواأْل [. ۴۱]النرور:  َعِلیِم ِبَما َیْفَعُلوَن السَّ

فالشاعر قد اعتمد فی رسم صورته الشعریة علی اآلیات الکریمة وهذا الرذي اّدی إلری هرذا التالقری 
 ویقول فی همزیته ، اعنی الن  المؤثر والن  المنفعل. بین النصین

 الغنی والبقاءُ  فاذکروا َمن له ایها الناُس أنتُم الفقراءُ 

 (۷۶التا: صبري،)

ُ ُهرَو اْلَغِنريُّ اْلَحِمیرُد  وفیه تناص واضح مع قوله تعالی: ِ َواهللَّ راُس َأْنرُتُم اْلُفَقرَراُء ِإَلری اهللَّ َها النَّ  ] َیا َأیُّ
راُس َأْنرُتُم  مقتبِس من قولره تعرالی: «ایها الناُس أنتُم الفقراءُ : »[، حیث إن قوله۱۵فاطر: َهرا النَّ َیرا َأیُّ

مع بعب الحذف فی البیت الشعری کحذف حرف النداء وحذف الجار والمجرور کما هرو  اْلُفَقَراءُ 
ویتحدث الشاعر عن القرآن الذي هو المعجزة الباقیة االخالدة والتي اظهرت عجرز اإلنسران  واضح.

  عن مجاراتها، وما هذه المعجزة إاّل کلمات نزلت بلسان عربي مبین، فیقول الشاعر:

 عربي البیاِن فیه الدواءُ  کریِم  جاءکم بالهدی کتاِب 

 (۸۴)صبري، التا:

فنالح  إن هناك محوران اصلیان فی البیت، المحور األول ومداره حول القرآن وکونه هدی للعرالمین 
ُکرْم َتْعِقُلروَن  وإنه نزل بلسان عربي مبین وهذا یقودنا إلی قوله تعالی: را َلَعلَّ را َعَرِبی  ا َجَعْلَنراُه ُقْرآن   ِإنَّ

[ ولیست هذه اآلیة هی المرجع الوحید الرذي اعتمرد علیره البیرت فری منطقرة التنراص ۳]الزخرف:
، ولکننرا  الفاعلة بین اجزاءه، بل هناك آیات ُاخری یمکن أن تکون مرجعا  للتنراص لهرذا البیرت أیضرا 

 اکتفینا بهذه اآلیة الکریمة، واإلشارة تکفی لذلك.
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شفاء النازل فی القرآن وهذا الذي اشار إلیه الشاعر فری نهایرة أما المحور الثانی یدور حول موضوع ال
ُل ِمرَن اْلُقرْرآِن َمرا ُهرَو ِشرَفاِء َوَرْحَمرِة ِلْلُمرْؤِمِنیَن َواَل َیِزیرُد  البیت، وهذا یتناص مع قوله تعالی: َوُنَنزِّ

ا  اِلِمیَن ِإالَّ َخَسار  هو هدایة القرآن ویمکرن [، ویمکن القول إن هناك محور ثالث و۸۲] االسراء: الظَّ
ِقریَن  أن یتناص هذا مع قوله تعالی: ی ِلْلُمتَّ [. ویسرتمر ۲: ] البقررة َذِلَك اْلِکَتاُب اَل َرْیَ  ِفیرِه ُهرد 

 الشاعر فی حدیثه عن عظمة القرآن علو قدره فیقول:

 محکماِت آیاُتُه عصماءُ  إنه من لُدن حکیم  علیم  

 (۸۴)صبري، التا:

ی اْلُقرْرآَن ِمرْن َلرُدْن  یقودنا مباشرة إلی قوله تعالی: «لُدن حکیم  علیم   من»فقول الشاعر:  َك َلُتَلقَّ ِإنَّ َو
فری « محکمرات»[، وهذه هی نقطة التناص األولی. ثم قد اسرعفتنا مفرردة ۶النمل:  ] َحِکیم  َعِلیم  

ِذي َأْنَزَل َعَلْیَك اْلِکَتاَب ِمْنهُ ُهَو   الوصول إلی قوله تعالی: ] آل  آَیاِت ُمْحَکَمراِت ُهرنَّ ُأمُّ اْلِکَتراِب  الَّ
 [ وهذا تناص جلی وواضح للعیان من خالل هذه المفردة.۷عمران: 

وبعد الحدیث عن القرآن الکریم وکونه اآلیة الکبری وإنه هردی وشرفاِء للعرالمین وإنره نرزل بلسران 
لی فی إثبات البارئ سربحانه وتعرالی عربي مبین انتقل الشاعر إلی األنبیاء الذین یمثلون الجان  النق

 الذي رفعه اهلل مکانا  علیا  حیث یقول: وفی هدایة الناس إلی الرشاد، فذکر النبی ادریس 

 حیُث أضحت مکانه العلیاءُ  رفع اهلُل َثمَّ إدریَس حّیا  

 (۸۸)صبري،التا:

را )َواْذُکْر ِفي اْلِکَتاِب ِإدْ  معتمدا  فی ذلك علی الن  القرآني القائل: ا َنِبی  یق  رُه َکراَن ِصردِّ ( ۵۶ِریَس ِإنَّ
ا ا َعِلی  [. فقد وّظف الشاعر مفردات خاصة اسعفتنا فری الوصرول إلری هرذه ۵۷مریم: ] َوَرَفْعَناُه َمَکان 

ثم اعق   التي تشیر بوضوح إلی اآلیة المذکورة.« رفع، مکانه العلیاء»اآلیة ومن هذه المفردات قوله: 
 فقال:  ابراهیم الشاعر بذکر النبی 

 واهلل فی یدیِه العطاءُ  هلِل  وبها کنت  ُامة  قانتا  

 (۹۰)صبري، التا:

 ولو دققنا النظر لوجدنا اإلقتباس الواضح والصریح الذي اقتبسه الشاعر من القرآن فی اآلیة الکریمرة:
  ا َوَلْم َیُك ِمَن ِ َحِنیف  ا هلِلَّ ة  َقاِنت   ُامة  قانتا  : »قوله[، حیث إن ۱۲۰النحل:  ] اْلُمْشرِِکیَن ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َکاَن ُأمَّ
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اخذنا دون تردد إلی فضاء اآلیة الکریمة، فهذه المفردات هی التي حّقق الشراعر بواسرطتها هرذا  «هلِل 
. وتحرّدث بعردها  التناص الملحوظ مع الن  القرآني، ألنها نفس مفرردات الرن  القرآنري تقریبرا 

  من مدین إلی مصر، فقال الشاعر: بی موسی الشاعر عن قصة رجوع الن

 ما رآها حتی تعالی النداءُ  بعد عشر  سعی فآنَس نارا  

 (۹۳)صبري، التا:

فری مردین، وقرد  یشیر بوضوح إلی المدة التري قضراها موسری « بعد عشر سعی»فقول الشاعر: 
ري ُأِریرُد َأْن ُأْنِکَحرَك َقراَل إِ   ، وهذا یقودنا إلی قولره تعرالی: تزوج هناك من بنت النبی شعی   نِّ

ا َفِمرْن ِعْنرِدَك  [. ۲۷] القصر :  ِإْحَدی اْبَنَتيَّ َهاَتْیِن َعَلی َأْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَج   َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشر 
َجَل َوَساَر بِ   یرشدنا إلی اآلیة الکریمة التي تقول:« فآنس نارا  : »وقوله

َ
ا َقَضی ُموَسی اأْل َأْهِلِه آَنَس َفَلمَّ

ي آِتیُکْم ِمْنَها ِبَخَبر  َأْو َجْذَوة   ا َلَعلِّ ي آَنْسُت َنار  ْهِلِه اْمُکُثوا ِإنِّ
َ
ا َقاَل أِل وِر َنار  ُکرْم ِمْن َجاِنِ  الطُّ اِر َلَعلَّ  ِمَن النَّ

إلری الروادی المقردس واختراره اهلل مرن  [، حیث ذه  النبی موسی ۲۹: ] القص  َتْصَطُلوَن 
ك یکون مبعوثا  إلی بنی اسرائیل لیخلصهم من فرعون وعتوه وجبروته. وإلی هذا اشار الشراعر هناك ل
 بقوله:

 وتجّلد ال تضطِرب یا هواءُ  اخلع النعَل واستمع ما ُیوحی

 (۹۳)صبري،التا:

ا َأَتاَها ُنوِدَي َیرا ُموَسری )  وهذا یتناص مع قوله تعالی: رَك َفراْخ ۱۱َفَلمَّ ري َأَنرا َربُّ رَك ( ِإنِّ َلْع َنْعَلْیرَك ِإنَّ
ی ) ِس ُطو  ] طه[. ثم تطّرد الشاعر بعد ذلرك  (۱۳( َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُیوَحی )۱۲ِباْلَواِداْلُمَقدَّ
 فقال:  إلی قصة النبی یونس 

 أمر اهلُل أن یزوَل العناءُ  ظّل فی بطنِه ُیسّبُح حتی

  (۹۶)صبري،التا:

مفردات استعنا بها للکشف عن نقطة التناص ومرکزیته فی البیت مرع الرن   «بطنه، یسبح»فکّل من 
ِحیَن )۱۴۲َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُمِلیِم ) القرآني القائل: ُه َکاَن ِمرَن اْلُمَسربِّ ( َلَلِبرَث ِفري ۱۴۳( َفَلْواَل َأنَّ

مفردات معینة إلی ما نحن بصدده فی إطرار وهکذا تقودنا  الصافات[.] (۱۴۴َبْطِنِه ِإَلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن )
بحثنا عن بؤر التناص ونقاطه فی الن  المنفعل مع الن  المؤثر. وانتقل الشاعر بعد ذلك إلی قصرة 

 :  السیدة مریم البتول علیها السالم قائال 
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 الناِس منه ودبَّ فیها الحیاءُ  جاءها الوحُی فستعاذت برِب 

 ی النوَر ِنعَم هذا العطاءُ فاحِملِ  قال إّنی رسوُل رّبك حقا  

 (۹۷)صبري، التا:

ینقل لنا الشاعر قصة العذراء مزیم علیها السالم حینما نفخ اهلل فیها من روحه وکیف تمّثرل لهرا بشررا  
، وکیف استعاذت هی بالرحمن خوفا  من االذی، وهذه القصة موجودة بتفاصیلها فی سورة مریم  سویا 

را )َقاَلْت إِ  حیث قال اهلل تعالی: ْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُکْنَت َتِقی  ي َأُعوُذ ِبالرَّ رِك ۱۸نِّ َمرا َأَنرا َرُسروُل َربِّ ( َقراَل ِإنَّ
ا ) ا َزِکی  َهَ  َلِك ُغاَلم 

َ
]مریم[، وهکذا یتحّقق التناص لفظیرا  مرن بعرب الجوانر  ومعنویرا   (۱۹أِل

ی علیه وعلری آلره الصرالة والسرالم استنادا  إلی القصة القرآنیة، ثم یتطّرد الشاعر إلی سیرة المصطف
 فیبدأ بقصة اإلسراء والمعراج قائال  عن ذلك: 

 فأعّزت من شأنِه اإلسراءُ  وُرقّیا  أسری به الحقُّ لیال  

 (۹۸)صبري، التا:

وقصة اإلسراء مشهورة فی القرآن وقد سّمی البارئ عز وجل سورة کاملة بإسم هذه القصة، وقرد جراء 
ِذي َأْسَری ِبَعْبِدِه َلرْیال  ِمرَن اْلَمْسرِجِد اْلَحرَراِم ِإَلری  ل الحق تعالی:فی بدایة هذه السورة قو ُسْبَحاَن الَّ

ِمیُع اْلَبِصیُر  ُه ُهَو السَّ ِذي َباَرْکَنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن آَیاِتَنا ِإنَّ ْقَصی الَّ
َ
[. والتناص مع ۱ ]اإلسراء: اْلَمْسِجِد اأْل

إلی تبیین استنادا  علری المفرردات الرئیسرة فری البیرت الشرعری کقولره:  هذه اآلیة واضح وال یحتاج
 وبهذا یتحقق التناص بین النصین.« اسری، لیال  »

، ویذکر رفع اهلل تعالی لذکر النبری الکرریم، ویبقی الشاعر فی إطار حدیثه عن سیرة النبی األکرم 
 فقال: 

 من الکریِم العطاءُ  وحباهُ  رفع اهلُل ذکرُه واصطفاهُ 

 (۹۹)صبري، ال تا:

، وقد ذکر ذلرك فری سرورة اإلنشرراح إذ  فقد اشار الشاعر إلی موضوع رفع اهلل سبحانه لذکر نبیه 
ِذي َأْنَقَب َظْهَرَك )۲( َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك )۱َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك ) یقول عّز وجل: ( َوَرَفْعَنرا ۳( الَّ

راح[ وهکذا یتحقق التناص مع القرآن عبر الحدیث عرن رفرع الرذکر الرذي ] اإلنش (۴َلَك ِذْکَرَك )
وردت المفردات التي تشیر إلیه جلّیة فی البیت الشعری. واحببنرا أن نخرتم هرذه النمراذج المعّطررة 
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 بروائح القداسة والجالل بمسك ختام اخترناه من بین هذه النماذج حیث یقول ابو امیمة:

ی علیهِ   سائَر الکائناِت واآلالءُ  أمر اهلُل أن تصلِّ

 (۱۰۰)صبري،التا:

، ولو تتبعنا هذا المعنی وهذا األمر فی فهو یشیر هنا إلی أمر اهلل تعالی بالصالة علی النبی محمد 
َهر القرآن لوجدناه فی اآلیة الشریفة التي تقول صراحة: ِبريِّ َیرا َأیُّ وَن َعَلری النَّ َ َوَماَلِئَکَترُه ُیَصرلُّ ا ِإنَّ اهللَّ

ا ُموا َتْسِلیم  وا َعَلْیِه َوَسلِّ ِذیَن آَمُنوا َصلُّ [. وبهرذا یکرون الخترام بالصرالة علری خیرر ۵۶]االحزاب:  الَّ
 األنام محمد بن عبد اهلل وعلی آله الطیبین الکرام.

 نتيجة البحث
ان الصغیر أن ُیبدع فی صیاغته لهراتین القصریدتین الترین تتمتعر ريلقد استطاع الشاعر إسماعیل صب

السامیة والصیاغة السلیمة التي التنبو عن اللسان وبالموسیقی الجمیلرة  يباألسلوب المتین وبالمعان
ثرا  یستل  األسماع ؤحدثتها قافیة النون والهمزة اللتان تهزان المشاعر وتخلقان زخما  موسیقیا  مأالتي 

 ویبه  األفئدة.

قرآنیة الرائعة، واألدلة الکونیرة القویرة، ممرا وقد حاول الشاعر أن ینقل للقارئ األحداث والقص  ال
نت  عن ذلك وجود مالمح وتجلیات واضحة المعالم للتناص مع القرآن الکریم، وکیف ال وقد کران 

لمالمح التناص فی شعر إسماعیل صربري. ومرن خرالل متابعتنرا لشرعره  القرآن هو المرجع الرئیس
تجنا بعب المالحظات العامة فی شرعره ومنهرا إنره وللنماذج التي کانت تزخر بالتناص القرآني استن

غل  أبیات هاتین القصیدتین من حیث المعنی تحتوی علی معانی ومواضیع قرآنیرة أیمکن القول أن 
، إذا  فلدینا تناص معنوی واضح فی هذه األشعار، وکذلك هناك مفردات رئیسرة  ُاعیدت صیاغتها شعرا 

أثر وأعنی به الن  الشعری وبرین الرن  المرؤثر واعنری بره صلیة قامت بدور الرابط بین الن  المتأ
الن  القرآني. فالتناص القرآني قد تحقق فی هذه األشعار معنویا  ولفظیا  فی کثیر مرن األحیران. أمرا 
من حیث المواضیع التي تناولها الشاعر فهی من حیث الوجهة العامة مواضیع قرآنیرة متعرددة، ومرن 

وع وتتغیر ضمن السیاد العام، فقد تحّدث الشاعر عرن األدلرة العقلیرة حیث الوجهة الخاصة فهی تتن
وعن القیامة والجنة والنار، ثم تحّدث عن األنبیاء وکذلك الطغاة فکانرت تفاصریل احداثره الشرعریة 

 مقتبسة من القص  القرآني وحدیثه عن هذه األمور المختلفة .

تأی أن یتحدث بتفصیل وتحلیل عرن کرّل فالتناص حاضر وبشدة فی اشعار إسماعیل صبري الذي ار



سامعیل صربي آين يف شعر اإ  عامر رسخه  التناص القرأ

309 

بالن  القرآني، ولهذا حاولنا قردر المسرتطاع أن نجرد بعرب النمراذج مرن النمراذج  ما یمّت بصلة
  الکثیرة التي تحتوی علی مالمح واضحة للتناص مع القرآن الکریم.

 والمراجع المصادرقائمة 
 القرآن الکریم .1

، دار کنروز المعرفرة العلمیرة للنشرر 1یث،  البادی، حصة، التناص فی الشعر العربري الحرد .2
 م. 2009ه 1430والتوزیع ، عمان االردن، 

الزبیدی، محّمد بن محّمد برن عبرد الررّزاد، تراج العرروس مرن جرواهر القراموس، تحقیرق  .3
 ، دار الهدایة. المکان، ال تاریخ.40مجموعة من المحققین، عدد األجزاء / 

، دار المالیین، بیروت لبنران، 8، عدد األجزاء: 15م،  الزرکلي، خیر الدین بن محمود، األعال .4
 م. 2002

سامیویل، تیفین، التناص ذاکررة األدب، ترجمرة نجیر  غرزاوی، منشرورات اتحراد الکّتراب  .5
 م.2007العرب، دمشق، 

زکری، احمرد  بحیرری، عرامر محمرد صبري، إسماعیل، الدیوان، تحقیق: القصاص، محمرد .6
  بیروت، لبنان، التا. کمال، دار إحیاء التراث العربي،

 . 1980 المعارف، دار القاهرة، ،9القرآن،   في الفني التصویر سید، قط ؛ .7

، دار الکتراب الجدیرد، 1کندی، محمد علی، الرمز والقناع فری الشرعر العربري الحردیث،   .8
 م.2003لبنان،  -بیروت

مترجمة(،  علم التناص نحو آفاد جدیدة )مجموعة مقاالت المترجم: البحیری، سعید حسن، .9
 م.2007، مکتبة زهراء الشرد، القاهرة، مصر، 1 
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ضیة زارع، ظاهرة التناص الدینی فی لغة محمود درویش الشرعریة، مجلرة الترراث زردینی، مر .12
 ش.ه .1388/ 5/ 20األدبی، السنة األولی، العدد الثالث، تاریخ القبول 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

  ي والناقد یه العملیة اإلبداعیة بین الشاعر العربتوج
 1عهود حسین جبر

 العراد -أستاذة في جامعة الکوفة

 الملخص
فالطون الذي جعل مجال الفن هو الوحي االلهي فالشعراء في نظرره الفیلسوف الیوناني أ

وسائط لنقل رسائل سماویة وان کل موضوع من الموضوعات التي یتناولهرا الشراعر انمرا 
 ،هذا الطرح فالشعر نفث من الشیطانتدفعه الیها ربات الشعر ونجد آراء العرب قریبة من 

ویتناول البحث موضوع التحلیل النفسي ویرجع الشعراء إبداعهم الحقیقي إلی شیاطینهم 
  .من غیر التزام بمدرسة تحلیلیة معینة الشعریة العربیة بمختلف عصورها  للنصوص

بق هذا اللون من التحلیل علی الشعر العربي في جمیرع عصروره  هل یستطیع الناقد ان یط
حتی وإْن غابت فیها الرای الصادقة للشعراء  تحت ستار التقلید والصنعة  والسیما  تلك 

  .مخلصین لتجربتهم الشعریة ت شعر المدیح إذ لم  یکن الشعراءالتي تناول
أغالل قبیلته ستطع ان ینفلت من إّن الشاعر في العصر الجاهلي علی سجیته تماما إذ لم ی

یسرتطیع الفکراك ه حبیس تلك التقالید وااللتزامات ینوء تحتهرا والإن فبقي أسیرا في فکره
، إذ ال یعود الضمیر الفردي مؤثرا  بل موع المعتقدات والمشاعر المشترکةمنها ویلتزم بمج

    .المشترکةهو تابع للجماعة فالفرد یذوب وینسی نفسه ویه  ذاته کلها لألهداف 
ویقف البحث کذلك عند المتلقي العرادي والمتلقري الناقرد ودوره فري توجیره الرن    

الشعري ونالح  انشغال أغل  الشعراء بالتأثیر في المتلقي وبخاصة الناقد الذي یحرص 
 الشاعر علی إرضائه مما یجعله ال ینظم علی سجیته بل ینظم بحس  اتجاه الناقد وهواه. 

 الشعر العربي. ، الناقد، المتلقي،العملیة اإلبداعیة :ئیسةالمفردات الر 

                                                                                 
1. Ohood90003@gmail.com 
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 المقدمة
موضع عنایة االنسان العربي؛ لذلك سیکون مفهوم االبداع مقتصرا علی الشرعر  -ومازال  –کان الشعر 

منهم الغوص فري عرالم  ، وقد شغلت عملیة االبداع في قول الشعر النقاد قدیما وحدیثا ،وحاول کثیر
فکانت نظریات متعددة ومختلفة في تفسیر هذا السرر الکرامن وراء االبرداع ، فکران  ،الن  وصاحبه

، وکان شیطانا عنرد العررب ، وسریقف البحرث عنرد هرذه لهاما من ربات الشعر عند الیوناناالبداع ا
، مسلطا الضوء علی  جوانبره االساسریة وهري الرن  الشرعري وغیرها في تفسیر ماهیة االبداع اآلراء

واهمیته فري  ، والمتلقي ف به من صفات تؤهله لقول الشعر ، وصاح  الن  وما یتصوینهوکیفیة تک
اقد الرذي یحررص الن -بخاصة  –ونالح  انشغال أغل  الشعراء بالتأثیر في المتلقي و  .توجیه الن 

؛ مّما یجعله ال ینظم علی سجیته بل ینظم بحس  اتجاه الناقد وهرواه .وقرد رکرز الشاعر علی إرضائه
بحث  کذلك علی  الصدد والکذب في الشعر معرجا من هذا خالل هرذا الموضروع علری واقعیرة ال
الشرعر  لنظرر فري الشرعر الجراهلي لوجردنا أنولو دققنرا ا .شعر الجاهلي وصدد تجربته الشعریةال

، االنسان  ومقومات نشأته وتربیته الجاهلي احدی المرایا الکبری التي ارتسمت فیها معالم حیاة ذلك
، فالصور فیه منبثرة فري الشرعر ة عبر عن نفسه بصورة عفویة صادقةألدب العربي في عصوره القدیمفا

الجاهلي من غیر تعمل أو تکلف وال تفنن أو مبالغة وإذا کان هناك من أثر جمرالي فمرجعره الصردد 
وال نسرتطیع ان نقرول إّن  .ابة فري الوصرفالشعوري وجمال وقع الصورة علی المتلقي وحسن االص

الشاعر في العصر الجاهلي علی سجیته تماما ،إذ لم یستطع ان ینفلت من أغالل قبیلتره فبقري أسریرا 
في فکره ، إنه حبیس تلك التقالید وااللتزامات  ینوء تحتها وال یستطیع الفکاك منها . ویلتزم بمجموع 

تابع للجماعرة فرالفرد المعتقدات والمشاعر المشترکة ، بحیث ال یعود الضمیر الفردي مؤثرا  ، بل هو 
وبعد ذلك انتقل البحث  الی الحدیث عرن  یذوب وینسی نفسه ویه  ذاته کلها لألهداف المشترکة .

میدانا  لهذا الموضوع؛ الن الهجراء فن الهجاء  الفنون الشعریة الي تتسم بمصداقیة الشاعر  وقد اتخذ
ر الغض  الذي عّده ابن قتیبرة  مرن بطبیعته یتسم بصدد شعور الشاعر إْذ یقول الشعر وهو تحت تأثی

افتقد أغلبها هذا الصدد ، فقد خری الالحقةأما العصور األ .أغل  االحیانضمن   دواعي الشعر  في 
یرک  فرسره  الری الممردوح  ، وکانغزله یقف علی االطالل وال أطالل ، إذ کان الشاعر  فيوالعفویة
الموضروعات التري تناولهرا  هرذا فیمرا یخر ، وکان یصف البادیة وهو یعریش بالمدینرة ، وال فرس
، وبلرغ الشرعراء درجرة مرن المبالغرة فري فقد اتخذت من الصنعة میردانا لهرا ، أما أسالیبهمالشعراء

وقرد اسرتعان البحرث براآلراء النقدیرة المختلفرة لنقراد قردماء ستعمال البدیع حتی افسد شرعرهم، ا
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لبحث الشعر العربي ،  وسیکون مدار هذا  اطرح من افکار علی بسا  البحثومعاصرین . لتعزیز ما 
 ، عسی اهلل سبحانه ان یوفقنا ویسدد خطانا . إّنه سمیع الدعاء .  القدیم 

 مفهوم االبداع وعالقته بالشعر
إّن الشعراء مختلفون عن اآلخرین بما لدیهم من مواه  تؤهلهم لقول الشعر ، وقد ُأطلق علری تلرك 

نسرأل عرن مصردر االبرداع ، وأیا کانت التسمیات فالبد لنا مرن ان  المواه  تسمیة االبداع وااللهام
اسرتحوذت علری اهتمرام النقراد قردیما وحردیثا  االبداع من الموضروعات التري یعّد  وکیف یتحقق؟

ولکنهم لم یتفقوا  علی تعریف  محدد له . وقد طرحرت فري هرذا الموضروع کثیرر مرن اآلراء قردیما 
الطار ترتد جذوره الی الفیلسوف الیونراني افالطرون الرذي جعرل وحدیثا ، ولعل اقدم طرح في هذا ا

مجال الفن هو الوحي االلهي فالشعراء في نظره وسائط لنقل رسرائل سرماویة وان کرل موضروع مرن 
إّن هرذا (الموضوعات التي یتناولها الشاعر انما تدفعه الیها ربات الشعر ، یقول في إحدی محاوراته : 

االنسان وال من نظم البشر لکنه سماوي من صنع اآللهرة ومرا الشرعراء  الشعر الجمیل لیس من صنع
(   ونجد آراء العرب قریبة من هذا الطرح فالشرعر نفرث  33م 1969مترجمون عن اآللهة ()سویف،

من الشیطان ، ویرجع الشعراء إبداعهم الحقیقي الی شیاطینهم التي تلهرم الشراعر اشرعاره. )بریکس 
 (149ر 147م : 2010

حقیقة االمر ان هذا الفهم للعملیة االبداعیة ال یمکن ان یکون بهذا الفکر المبسط المبنري علری وفي 
اعتقاد غیر صحیح .لذا نجد النقاد العرب فیما بعد، حاولوا ان یجدوا تفسیرات أخری مقبولرة  بعیردا 

اعري . منهرا : ) إن للشرعر دوات ومن هؤالء ابن قتیبرة الرذي قرالعن الغیبیات فربطوه بدواع ومقتضی
والبرن  (.78م 1985()ابن قتیبرة،شراب ومنها   الطرب ومنهرا الغضر الطمع ومنها الشود  ومنها ال

رشیق کذلك  مقتضیات اخری لإلبداع في قوله نقال عن دعبل : )من اراد المدیح   فبالرغبة ومرن اراد 
(وقرد 122/ 1م  : ج2002 التشبی  فبالشود والعشق  ومن اراد المعاتبرة  فباالسرتبطاء  ( )القیروانري

وجد النقاد والعلماء في وقتنا الحاضر صعوبة في اکتشاف مصدر االبداع رغم تقردم الحیراة وظهرور 
علوم جدیدة ،ومنها علم النفس ، ) إذ حظي االلهام بعنایة المدارس النفسیة الحدیثة فأرجعه   فرویرد 

الجمعري . هرذا التنروع فري الدراسرات    الی حاالت الالشعور و  یون    الی االسقا  في الالشعور
النفسیة الحدیثة لم یمنع بعب اعالمها من اعالن صعوبة الکشف عرن المصردر الحقیقري لإلبرداع  

فیره   -بحس  تقسیم فروید   -( والحدیث   عن الالشعور وتأثیره في الشاعر 148م : 2010()بیکس
الکامرل عنردما یشررع بالکتابرة  نظر بحس   رأي باحث  حدیث  إذ یرری ان الکاتر  یمتلرك وعیره
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فإبداعه )عملیة ذهنیة واعیة ، قوامها مجموعة من البنی الفنیة واللغویة، والتي تسهم في تولید الجدید 
من النصوص، فیأتي الن  الجدید لیختزن خالصة التجربة اإلبداعیة للمبدع الذي أنت  هذا الرن ، 

   (   171:  ) ابو شکیر دت  (کري الخاص والمعنوي من مالکه الفویصبح هذا النتاج اللغوي 

مرن خرالل إمرداده   -ویعّد علم النفس من العلوم  التي کان لها  االثر األکبر  فري النقرد الحردیث،  
، والهردف الجروهري  مرن التحلیرل اف أبعاد  جدیدة في الن  الشرعريتمّکنه   من  اکتش -بآلیات 

المختفي  تحرت المحتروی المرئري  للرن  االدبري النفسي للنصوص االدبیة هو إیجاد  المحتوی  
الی اکتشاف علة وجوده  أي اقتناص العوامل  ،ي.ومن أهدافه ایضا   هو الوصول انطالقا من األثر الفن

الشعوریة التي أدت الی انجازه ، فالتأمل في العمل الفني یتیح لنرا التوغرل فري نفسریة الکاتر  الری 
، ولکن تحلیل االثرر الفنري یقتضري مرع راسة سیرته وأخبار حیاتهحه لنا دمناطق أبعد وأعمق مما تتی

ذلك االعتماد علی الترجمة والسیرة ، فتکون وظیفة المنه  التحلیلي االعتمراد علری سریرة المؤلرف 
لنفسیة فري  تحلیرل   .(وقد استحوذت الدراسات ا21م : 1996وعلی نصه االدبي في آن واحد  )نجم 

ا مألوفا وقد تعددت هذه الدراسات واختلفت اتجاهاتها ، أمرا االدب ، واصبحت منهجاالدب الغربي
، ناشئة اقتصررت علری  ل بالعالقة بین االدب وعلم النفسالعربي فقد بقیت هذه الدراسات التي تتص

نجرم  مجموعة من المؤلفات بدت  بعضها قاصررة فري االقترراب مرن المفهروم النفسري الحردیث )
 (          23:م 1996

 تکوين العمل االدبيعناصر 
قلنا إّن الشاعر مختلف عن اآلخرین ، فهو یمتلك الموهبة الفطریة التي تجعلره یلتفرت الری األشریاء 
المحیطة به  التي ال یستطیع غیره االلتفات الیها ، فیتلقی المؤثرات الجمالیة من الواقع من حوله ثرم 

تکرن موجرودة فري الواقرع البیئري الرذي  یعمد الی تخزینها في نفسه ویقیم بینها عالقات جدیدة لم
وعادة ما نذه  الی القول بأن خیال الشاعر هو الذي   یمکنره   (.  320م:1984استمدت منه )أسعد 

من ابتکار قصائد یستمد صورها من واقعه ) ولکنه یتجاوز حرفیة هرذه المعطیرات ویعیرد تشرکیلها ، 
حال یختلرف الشرعراء ( وبطبیعة ال13م: 1973 عصفور سعیا وراء تقدیم رایة جدیدة للواقع نفسه ()

، وبحسر  البیئرة المحیطرة بهرم والتري اسرهمت فري وفي أسالیبهم وطرد تعبیرهم ،في قوة خیالهم
 تشکیل اتجاهاتهم العقلیة ومهاراتهم الفنیة . 

 فقد تحدث النقاد القدامی عن اآللیة التي یتشکل فیها الشعر في نفس الشراعر فاأللفراظ ،وبناء علیه
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تجيء علی وفق ترتی  المعاني في النفس اذ المتکلم یرت  معانیه في نفسه وینظم افکاره بداخله ثم 
( .وقد ذکرروا ان  50:م  1992الجرجاني تجيء االلفاظ مرتبة علی حذو ترتی  المعاني في النفس )

والحردیث  الشاعر البد ان یمتلك من االدوات تعینه في تجوید شعره ومنها  : حفر  القررآن الکرریم
النبوي الشریف ومعرفة علم اللغة العربیرة  معرفرة امثرال العررب وانسرابهم ، حفر  االشرعار وعلرم 

م 1973العروض  وغیر ذلك من العلوم وبهذه اال بأدوات یدعم افکاره ویجود صناعته (   )ابن االثیرر 
 ( 35م:2010.و بیکس 1/62ج

وخیرر مثرال   ي صورة الشعر لردی الشراعر نفسره ،فوفي االطار نفسه اظن ان العلم الکثیر ربما یؤثر 
علی ذلك ما نجده عند أبي تمام ، فقد أدت ثقافته الغزیرة إلی تشویش بعرب مرن صروره الشرعریة . 
وتشترك عوامل کثیرة  في تکوین الن  الشعري منها :  العنصر العقلي ویتمثل في الفکرة التري یرأتي 

یعبر عنها في عمله الفني . والعامل اآلخر العنصرر العراطفي بها الکات  لیبني منها موضوعه ، والتي 
وهو الشعر الذي یثیره الموضوع  في نفسه والذي یود هو بدوره أن یثیره فینا ، و هنراك عنصرر الخیرال 
وهو في الحقیقة القدرة علی التأمل  القوي العمیق وبعمله سرعان ما ینقل لنرا الکاتر  قردرة مماثلرة 

 (  18:  م2013اسماعیل رابعا هو العنصر الفني ، أو عنصر التألیف واالسلوب)علی التأمل وعنصرا 

ولکل کات  االسلوب الخاص به الذي یمیزه عن اآلخرین ؛ لذلك نجد  الشعراء المقلدین یفتقردون 
إلی خاصیة االبداع واالبتکار في أسالیبهم . اذن الشاعر له طابع خاص به ، یکون جرزءا مرن تکوینره 

وموهبته هي هبة من اهلل سبحانه وتعالی ، وال یستطیع امتالکهرا غیرره حتری لرو وصرل مرن النفسي ، 
العلم درجات ؛ لذلك قیل ان الشعراء هم أعلم بالشعر من النقاد ،   الی جانر  ذلرك نجرد الشراعر 
 یتأثر بمعطیات البیئة المحیطة به فهو ابن البیئة التي یعیش فیهرا . وقرد طبرع الشرعر العربري بطوابرع
خاصة ، منها : الطابع الحسي فر )  الشاعر وکذلك الناقد ر  ینزع نزعة حسیة فري فهرم الجمرال وفري 

 تصویره هذه النزعة الحسیة کانت َحِرّیة  ان تفرض نفسها علی الصورة الشعریة .

 فإذا نحن قرأنا بیت ابن المعتز المشهور  :

 وانظررررر الیرررره کررررزورد مررررن فضررررة
 

 قررررد أثقلترررره حمولررررة مررررن عنبررررر 
 (329: م  1995ابن المعتز ) 

وهذا ینتهي بنا الی استخالص  صفة اخری غیر الحسیة ، امتازت بها الصرورة القدیمرة ، وهري صرفة  
))الحرفیة ((وأعني بالحرفیة أن یصرف الشاعر همه في أن یأتي للشيء بالصورة الحسیة الموازیرة لره 

 (86:  م2013اسماعیل المتطابقة معه جزئیا و کلیا  (  )
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والصفة الثالثة من صفات الصورة انها شکلیة . وماذا نرید اذن بالشکلیة ؟ الشك  أن الشاعر ال یصور 
لمجرد التصویر وبعبارة اخری ال یسخر الشراعر قرواه االبداعیرة لکري یحکري لنرا الشريء کمرا هرو 

شیئا آخرر فالمحاکاة وحدها قد تروقنا کما حدث في بیت ابن المعتز السابق ولکننا نطل  في الشعر 
 (87:م2013اسماعیل  هو الشعور ، وهو ما افتقدته الصور القدیمة .)

، فالشراعر ن الصورة الشعریة تفتقد االحسراسوفي الحقیقة ان موضوع  التصویر الشکلي ال یعني ا  
الشعراء ما یشاهدون في  ب بطبیعة الحال هو شعور. ویحولیلتقط من الطبیعة ما یعجبه وهذا االعجا

) الی صور یهی   فیها الخیال المبدع واقعا فنیا یختلف عن الواقع الخارجي ، وال یفتأ    یثیرر   الطبیعة 
 (  29م:1987مزیدا من الدهشة  والتأمل ( )لجنة في قسم اللغة االعربیة جامعة قطر 

 مثل قول  کشاجم : 

 کأنمررررررا النررررررارن  لّمررررررا برررررردْت 
 

 أغصرررررانه فررررري الرررررورد الخضرررررر 
 زمررررررررد أبررررررردی لنرررررررا أنجمرررررررا 

 
 معجونرررررة مرررررن خرررررال  التبرررررر 

 (225م: 1970)الرملي  

ية والمتلقي  القصيدة الشعر
 ویمکن ان نقسم المتلقي  الی :

 المتلقي العادي -۱

مع  تحدث النقاد کثیرا عن جودة الشعر، وقد وجدوها ترتبط وتقاس بمدی تأثیرها في المتلقي أو السا
ین الکتابة واللغة ، لتزید من معاناة االدی  ، تنضاف الی سلطة الن  وقوان  فر )المتلقي یشکل سلطة

وتجعله یفکر  في اکثر من اتجاه ، وکأنه ال یعبر   عن عوالمه الخاصة به ، وانما عن العروالم الخاصرة 
 (53 : م 2010بالمتلقي ( )بیکس 

روانري ومنهم النقاد القدماء، فقد ذکرر ابرن رشریق القی ربط النقاد بین جودة الشعر وتأثیره في السامع
)إن غایة الشاعر معرفة أغراض المتکلم   کائنا من کان لیدخل الیه من بابه ..فرذلك هرو سرر صرناعة  

 (. 331/    1م ج2002 القیرواني  )  الشعر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وتفاضلوا (

لقرا   علری الجرجاني ینبه  الی ما یحدثه  الشعر من تأثیر نفسي و انفعال ، فیقرول:  مع لقاضيونجد ا
 بعب االشعار التي عرضها :  
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)تأمل کیف تجد نفسك عند إنشاده ، وتفقد ما یتدا خلك من ا الرتیاح ، ویستخفك مرن الطررب إذا 
)الجرجراني سمعته ، وتذکر صبوة إن کانت لك ، تراها ممثلرة لضرمیرك ، ومصرورة تلقراء نراظرك (  

 ( 33: م  2006

ي ان الشاعر یستطیع بمرا یمتلرك مرن ابرداع وموهبرة ان ونستشف من خالل کالم القاضي الجرجان
یعبر عن دواخلنا  و ما نحس به فنشعر بالطرب واالرتیاح   هذا من جهة ومن جهرة اخرری بنراء علری 
الکالم السابق یتحتم علی الشاعر  )ان یقدم للناس الذین یخاطبهم بفنه نتاجا فنیرا یألفونره فیجردون 

 (  125م  : 1984)اسعد  نا مرتبطا بوجدانهم ویخاط  مشاعرهم  (انفسهم فیه .. . انهم یریدون ف

 .ونستشف من قول الجرجاني ان   المتلقي هو الذي یحکم في بیان مدی اثر الن  الشعري . 

ولهذا نجد نقاد العرب یصفون المعنی احیانا بالبرود اذا لم یستطیع ان یؤثر في نفس قارئه ومّثرل ابرن 
لمعنی بقصیدة االعشی تحت عنوان االشرعار المتکلفرة النسر  بقولره :)ومرن طباطبا للشعر البارد  ا

 ( 71م: 1982() العلوي االشعار الغثة االلفاظ الباردة المعاني ، المتکلفة النس  

 التي مطلعها :  

 باَنرررت ُسرررعاُد َوَأمسررری َحبُلهرررا ِانَقَطعرررا
 

یِن َفالَفرعرررا  رررِت الَغمرررررَرج َفالُجررردَّ  َوِاحَتلَّ
 سرررَأَرت فررري الرررَنفِس حاَجَتهررراَوَقرررد أَ  

 
 َبعرررَد ِائرررِتالف  َوَخیرررُر الرررُودِّ مرررا َنَفعرررا 

رررذي َنِکرررررَرت   َوَأنَکَرتنررري َومرررا کررراَن الَّ
 

 ِمرررَن الَحرررواِدِث إال لشررری  َوالَصرررَلعا 
 َقرررد َیترررُرُك الرررَدهُر فررري َخلقررراَء راِسرررَیة   

 
عَصرررَم الصررردعا 

َ
ُینرررِزُل ِمنهرررا األ  َوهیرررا  َو

 (104م  :1987االعشی ) 

ومن هذا العرض تبین أن المعنی الذي أورده الشاعر ال یدل علی عمق عاطفة وال اتقاد انفعال ولکنره 
(.ونطالع الضعف في االداء الشرعري و 416:م 1964بدوي یظل راکدا ال یثیر حرارة وال یبعث حیاة) 

بیتره الرذي اعتمرد  في الصیاغة  ورکاکة  النظم  یضاف الیه المعنی الباهت الذي جاء به أبو تّمام فري
 علی التکرار الممل الذي ال طائل من ورائه ، إْذ یقول : 

 کرررریم متررری أمدحرررُه أمدحرررُه والررروری
 

 معرررري واذا مررررا ُلمترررره ُلمترررره وحرررردي 
 ( 291/ 1م  : ج2009)الطائي  

وقد عاب النقاد ایضا تکرار حروف الحلق التي یصع  معها النطرق  )الحراء والهراء(، ویبردو ان ابرا 
نما عبر عن فتور خاطر کان یمر به في أثناء  نظمه هذا البیت ، فالشاعر ال یقدر  ان یرنظم   فري تمام  إ
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أي وقت یرید  کما أنه ال یستطیع أن یکون مبدعا في اوقاته کلها  فرر ) البد للشاعر ر وإن کران فحرال 
حرة أو نبرو طبرع فري حاذقا مبرزا مقدما  ر من فترة له في بعب األوقات: إما لشغل یسیر، أو موت قری

تلك الساعة أو ذلك الحین، وقد کان الفرزدد وهو فحل مضر في زمانه یقول: تمر علي الساعة وقلرع 
(.ومرن هرذا 337/ 1ج  2002القیرواني )  ضرس من أضراسي أهون علي من عمل بیت من الشعر(

وتشرکل ضرعف   یدل علری عمرق عاطفرة وال انفعرالالعرض یتبین ان المعنی الذي اورده الشاعر ال
العاطفة السب  المباشر في عدم تقبل المتلقي للن  الشعري  ومن ثم  فشله . ونری في هذا الکرالم 
مدی أهمیة المتلقي في توجیه ابداع الشاعر ، ویشکل شعر المدیح أهمیة کبیرة في هذا الموضوع  إذ 

،   فالممردوح  إذن هرو هالسلطة یفضلون المدیح ویریدونه، وکانوا یکافئون الشعراء علی کان اصحاب
وتضرمینه  موضروعات تهرز   هدف الشاعر، یحاول ان ینال رضاه وإعجابه من خرالل  تجویرد شرعره

ولرم یصرل  بما  تبثه من معان   ، فإذا فشل الشاعر ولم یبلغ هدفه قوبلت  القصریدة برالرفب ، اریحیته
جردیر بالرذکر ان بعرب الحصرول علری عطایرا الممردوح  ومالره .ومرن ال الشاعر إلی  غایتره  فري

الممدوحین یمتلکون الحس النقدي بما لدیهم من ثقافة . وکت  النقد حافلة بنماذج شعریة لقصرائد 
؛ ألن الشراعر لرم یالئرم برین لممدوح بل ربما اثارت سخطه وغضبهمدحیة  مرفوضة إذ لم تعج  ا

رمرك بنری دارا اسرتفرغ فیهرا المناسبة   وما یقال فیها  ومن ذلك ما ذکره ابن رشیق من ان بعب بني ب
 مجهوده وانتقل الیها ، فصنع أبو نواس في ذلك الحین قصیدة یمدح بها یقول أولها : 

 سررررالم علرررری الرررردنیا إذا مررررا فقرررردتم
 

 بنرررري برمررررك مررررن رائحررررین وغررررادِ  
 .(473م: 1953)ابو نواس   

الینا أنفسنا یا أبا نرواس فتطّیر منها البرمکي ، واشمأّز حتی کلح وظهرت الوجمة علیه ، ثم قال: نعیت 
 (364/ 1: جم2002القیرواني )

، وینتقي مرا یالئرم مناسربة التهنئرة بدأ  بذکر الفقد في مقدمة قصیدتهوکان یفترض بأبي نواس ان ال ی
 ببناء دار .  

ومن المآخذ علی الشعراء ایضا  غفلة الشعراء وجهلهم بمخاطبة  الممدوح ومن ذلك ارجروزة ألبري 
 یها هشام بن عبد الملك  قال فیها : النجم یمدح ف

 والشرررمس  قرررد کرررادت ولمرررا تفعرررل
 

 کأنهررررا فرررري االفررررق عررررین االحررررول 
/ 1م:ج 2002، فأمر به فحج  عنه مدة ، وقد کان قبل ذلك من خاصته )القیروانري وکان هشام أحول 

362) 
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 بهرذا الشرکلعندما خاطر  الممردوح   مر مستغرب من شاعر یمتلك  عقال، فأین کان  لبه وهذا اال
، الم یجد مشبها للشمس غیر عین االحول .  ونخلر  مرن هرذا الفاضح  مرکزا علی عی  من عیوبه

الکالم کذلك الی ان الرذین یمردحون  مرن اصرحاب السرلطة کرانوا یوجهرون الشرعراء الری معران  
 . (133رر  130م:1998 یفضلونها علی غیرها والکت  النقدیة زاخرة بهذا اللون من التوجیه)زراقط

 ومن تلك المآخذ  علی المتنبي قوله مخاطبا کافور االخشیدي : 

 کفررری برررك داء أن ترررری المررروت شرررافیا
 

 وحسرررر  المنایررررا أن یکررررن أمانیررررا 
 (613م :1997)المتنبي  

، وإن کان إنما یخاط  نفسره ال کرافورا ، هذا القول في أول لقاء له بکافوروقد عابوا علی أبي الطی   
تأدب في مخاطبة الملوك وحسرن السیاسرة الزم البري الطیر  فري هرذا االبترداء  فالعی  من باب ال

 (362 1م   :ج2002القیرواني)

ویبدو أن السب  من وراء ذلك ما یراه بعب النقاد فر )إنما یؤتی الشاعر في هذه االشیاء اما من غفلرة 
ات ما یشاکلها وینظر فري في الطبع وغل  أومن استغراد  في الصنعة ..  والفطن الحاذد یختار لألوق

م 2002أحوال المخاطبین :فیقصد َمَحاّبهم ...ویتفقد ما یکرهون سماعه فیتجن  ذکره ( )القیروانري 
 .(362: 1ج

ومما الشك فیه ان المعنی هو مدار المتلقي للشعر ، فقد وجدنا ان الشاعر یج  ان یراعري المناسربة 
متلقي ویدعو الری تطیرره وتشراامه .  وان ال یضرّمن في توجیه نصه الشعري ویبتعد عن کل ما یثیر ال

غمروض المعنری  فیهرا  تستعصي علی فهم  السامع وتستغلق،  ویؤدي شعره من الصور الصعبة التي 
الی انقطاع  التواصل بین طرفي العملیرة االبداعیرة الشراعر والمتلقري. وقرد کران الشرعراء ینظمرون 

وکرانوا ،   االحیران مثرل الممردوح والمهجروغلرفري أائدهم موجهة الری مخراطبین محرددین قص
، یرراد بهرا نیرل رضرا الممردوح فري من خالل اشعار معتنی بها مجودة  ،یحرصون علی التأثیر فیهم

ویتضح من خالل الوقفات النقدیة السابقة  أن  .التنکیل بالمهجو في قصیدة الهجاءقصیدة المدیح، و
ول للن  الشعري یشترك في توجیهه ویدفع الشاعر الشعراء قد نظروا إلی المخاط  کونه الهدف  األ

 لإلبداع والتمیز .

ویذکر  ابن قتیبة في معرض حدیثه  عن بناء قصریدة المردیح العربیرة مرن مقدمرة ونسری  ووصرف 
الرحلة الی الممدوح فتخل  الی المدیح ، وکیف کان الشاعر یتقصرد لهرذا البنراء حتری یسرترعي 
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وجعل کل مفاصل القصیدة ألجل التأثیر فیره واالسرتجابة لره  فیقرول :)  انتباه المتلقي واالصغاء  له  
وسمعت بعب أهل األدب یذکر أن مقصد القصید، إنما ابتدأ فیها بذکر الدیار والردمن واآلثرار، ثرم 
وصل ذلك بالنسی ، فشکا شدة الوجد وألم الفراد، وفر  الصبابة والشرود، لیمیرل نحروه القلروب، 

ولیستدعي به إصغاء األسماع إلیره، ألن التشربی  قریر  مرن النفروس، الئرط ویصرف إلیه الوجوه، 
بالقلوب.. لما قد جعل اهلل في ترکی  العباد من محبة الغزل، وإلف النساء)...( فإذا علم أنره اسرتوثق 

 (من اإلصغاء إلیه.. واالستماع له )...( فلم یطل فیمل السامعین، ولم یقطع بالنفوس ظمأ إلی المزید
 (  27: م  1985قتیبة  ابن)

وقد ذکر ابن قتیبة  االسس النفسیة  التي تبنی علیها القصیدة العربیة القدیمة لیبنري علیهرا اصرال مرن 
اصول النقد االدبي خالصته أن الشاعر یج  أن  یراعي المناسبة بین اقسام القصریدة وال یقرف کثیررا 

عتیرق ) ی ال یسرتجل   ملرل السرامع عند بعب أجزائها  مطیال  علی حساب االجرزاء االخرری حتر
 ( 388:م  2010

ویری إن  عدم التناس  بین االجزاء تعرض الشاعر لالنتقاد ، وقد ذکر ابن قتیبة مثراال   علری ذلرك    
لبعب الرجاز ، الذي اتی نصر بن سیار فمدحه بقصیدة تشبیبها مائة بیت ومدیحها عشرة ابیات فقال 

ابرن ة والمعنی لطیف اال وقد شغلته عن مدحي فاقتصد في النسی  )له نصر واهلل ما بقیت کلمة عذب
 (28م: 1985قتیبة 

 المتلقي الناقد -۲

والبد للعملیة االبداعیة من طرف آخر  رر غیر المتلقي رر یشترك فیها ویؤثر بشکل فاعل وحیوي  وهو 
تلکره مرن مرؤهالت تجعلره الناقد ، وکانت للنقاد القدماء وقفات وآراء فیما یکون علیه الناقد ومرا یم

جدیرا بهذه المهمة الصعبة الکاشفة للرن  المتمیرز ،و ال یترأتی ذلرك  اال برالفکر والرویرة مقترنرة 
بالذود الرفیع والرایة الثاقبة  یقول عبد القاهر الجرجاني بهذا الصردد :  ) إن اکتشراف المزیرة  فري 

بذود رفیع ، فهي لیست حیث تسمع بأذنك ،  الکالم البلیغ ال تتأتی االبعد فکر ورویة ودراسة مقرونة
بل حیث تنظر بقلبك وتستعین بفکرك ، وتعمل رویتك وتراجع عقلك  وتسرتنجد بالجملرة فهمرك ( 

 .(64: م1992)الجرجاني 

: اال إذا امتلرك معرفرة برإمور منهرا وال یستطیع الناقد ان یصل الی هذا المستوی من الفهرم العمیرق 
 (193م: 1992الجرجاني  معرفة النظم وأوجهه (:)
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ویری ابن االثیر ان المفاضلة بین المعاني لیست سهلة فال یقوم بها اال ذو فکرة متقدة ولمحة منتقردة  
نستشف من هذا الکالم ان الناقد البد من ان یمتلك  ذکاء وذهنا وقرادا  (70/ 1م:ج1973ابن االثیر )

 ، ونظرة عمیقة معززة بعلم ودرایة . 

النقد لم یکن  موضوعیا  في کرل حاالتره  والسرّیما فري  ظرّل الصرراعات السرائدة   ویمکن القول إن
واألهواء المختلفة للناس  ،إذ ال نعدم في بعب الحاالت الصرورة السرلبیة للناقرد التري  یبردو فیهرا  

فیره موقفره  مجانبا   للصواب إذا تحکمت فیره أمرور ال عالقرة  لهرا بالشراعر وإبداعره وانمرا یرتحکم 
والهجمة التي کانرت  ، فیعمد الی التقلیل من قیمة الشاعر واالنتقاص من فنه.ادي  للشاعر نفسهالمع

ضد المتنبي خیر مثال علی النقد غیر الموضوعي الذي ال یحکم علری الرن  الشرعري بمعرزل عرن 
صاحبه  فقصته معروفة عندما رفب ان یمدح الصاح  بن عباد ولرم یقصرد الروزیر المهلبري ؛ لمرا 

عنه من سخفه  ، وکان الثمن هو االنقضاض علی شعره وتمزیقه ،  فقد کتر  الصراح  رسرالة ُعرف 
في مساوئ شعر المتنبي وساقط شعره  أسماها  )الکشف عرن مسراوئ شرعر المتنبري(، أمرا الروزیر 
المهلبي فقد أغری  الشعراء بهجوه وفي تتبع عوراته ، ولم یکتف بذلك فعمد الی تحریب  الحراتمي 

بشعره  فکت  )الرسالة الحاتمیة فیما وافق المتني في شعره کرالم ارسرطو فري الحکمرة (،  للتعریب
وکران القاضري الجرجراني وسریطا برین  وبهذا الکتاب جعل المتنبي سارقا معانیه من کالم ارسرطو .

 المتنبي وبین خصومه في کتابه )الوساطة بین المتني وخصومه( وقد کان  أمیل للمتني  في وساطته. 

لم یکن هذا التباین فري األحکرام النقدیرة سرببه الصرراعات فحسر  برل  کران التجاهرات النقراد  و
وثقافاتهم أکبر االثر في اختالف مقاییسهم  النقدیة ، ویکون االخرتالف احیانرا علری قصریدة معینرة  

ي ُأختلرف التر ففریق منهم  یری   انها غایة في األبداع  بینما  یری اآلخر غیر ذلك ومن هرذه االبیرات
 النقاد في شأنها  وکثر الجدل حولها ابیات ألحد الشعراء  التي یقول فیها : 

 ولمررا  قضررینا  مررن  منرری  کررل  حاجررة  
 

ررح  باألرکرران  مررن  هررو ماسرررررُح    ومسَّ
ْت علرری ُحررْدب المهرراري  رحالنررا   وُشرردَّ

 
 ولررم ینظررر  الغررادي  الررذي  هررو رائررح 

 أخرررذنا   برررأطراف   األحادیرررث  بیننررررا 
 

 وسرررالت   بأعنررراد   المطرررّي األبررراطح 
لقد کانت هذه االبیات مثار اختالف وجدل بین النقاد ، وقد اتفقوا علی جودة هذه االبیرات ولکرنهم  

مختلفون في اوجه االبداع فیها ، فمنهم من یجد المزیة والحسن في الفاظها ، اما معناهرا فرال فائردة 
تیبة في معرض حدیثه عن اقسام الشرعر وضرروبه إذ قرال :) تجنی من ورائه وقد تبنی هذا  الرأي ابن ق

: م  1985وضرب منه حسن لفظه وحال، فإذا أنت فّتشته لم تجد هناك فائدة في المعنی() ابرن قتیبرة 
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22  ) 

إن نظرة ابن قتیبة الی الشعر علی إنه فکر ال عاطفة  معناه إفراغ  الن  من شاعریته ، لذلك کله کانت  
 إلی األبیات نظرة ال مکان فیها  لإلیحاءات النفسیة في الن  . نظرة ابن قتیبة

 ولم یبتعد ابن طباطبا   في  رایته النقدیة اتجاه هذه، األبیات عن ابن قتیبة  کثیرا فیقول : 

، الواهیة تحصریال  ومعنری، وإنمرا یستحسرن  )ومن األبیات الحسنة األلفاظ المستعذبة الرائقة سماعا 
ر اللذات بمعانیها، والعبارة عما کان في الضرمیر منهرا، منها اتفاد الحاال ت التي وضعت فیها، وتذکُّ

)العلروي  وحکایات ما جری من حقائقها دون نس  الشعر وجودته، وإحکام رصرفه وإتقران معنراه (
 (87م: 1982

وضرع  إلری أبیرات الشراعر  کانرت م –ومن تابعه في هذه النظرة مرن النقراد  –ویبدو أن نظرة ابن قتیبة 
استنکار في نظر  اآلخرین من النقاد من أمثال ابن جني الذي تناول األبیات تناوال  من البّین  أنه یرّد به 
علی ابن قتیبة ومن یری رأیه. وتناول ابن جني لهذه األبیات جاء في : باب الرد علی مرن اّدعری علری 

هو من المتحیزین للمعاني  ،و یرری العرب عنایتها باأللفاظ واغفالها المعاني  من کتابه الخصائ  ف
عنایة العرب بألفاظها  إنما هو عنایة  بالمعاني وخدمة لها فهي أقوی وأکرم من االلفاظ  ، یقرول : )إن 
العرب کما تعنی بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعیها وتالح  أحکامها .. فإن المعاني أقروی عنردها 

فاظهرا وحسرنوها، وحمروا حواشریها وهرذبوها، وصرقلوا وأکرم علیها .. رأیت العرب قد أصرلحوا أل
غروبها وأرهفوها، فال ترَیّن أن العنایة إذ ذاك إنما هي باأللفاظ، بل هي عندنا خدمة مرنهم للمعراني، 

 .(187ر 186:  م 2012وتنویه بها وتشریف منها( )ابن جني 

ي معناها ومبناهرا ، ومرن لرم ویأتي ابن جني برأي  مختلف تماما ، فاألبیات من وجهة نظره جمیلة ف
   :یلتفت لهذا األمر ، فان  في طبعه جفوة  إذ اغفل  البعد العاطفي الذي تحمله هذه االبیات .فیقرول 

ابرن  )فقد تری إلی علو هذا اللف  ومائه، وصقاله وتالمح أنحائه، ومعناه مع هذا مرا تحسره وترراه ()
 .(188م  :2012جني 

وله: ) هذا الموضع قد سبق إلی التعلق به من لم ینعم النظر فیره، وال رأی ثم یأتي الرد من ابن جني بق
 .(188:م  2012ابن جني ما أراه القوم منه، وإنما ذلك لجفاء الناظر، وخفاء غرض الناطق(( )

بیرات حظروة عنرد  النقراد ولم یقتصر هذا االهتمرام علری النقراد القردماء ،وانمرا اخرذت وهرذه اال
ء الذین استوقفتهم األبیات هو إبراهیم العریب، فقرد تناولهرا مررة فري کتابره ، ومن هؤالالمعاصرین
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)األسالی  الشعریة( في فصل بعنوان )بین الحکمة والفن( ،وقد  خطأ العریب النقاد القدامی مّمرن 
قال عن األبیات بأنه لیس تحت ألفاظها کبیر معنی، ومشیرا  إلی أن الشعر لیس حکمة أو معنی ذهنیرا  

إذ قد یکون فنا  یحفل بالوصرف والصرور والعواطرف ویزخرر بالحیراة  وأي معنری ترراهم کرانوا فقط 
ینشدون وراء هذه األبیات أکثر مما هي حافلة به من براعة الوصف إلی افتنان في التصویر إلی حررارة 

 .(21: م  1950في الشعور إنها لوحة تکاد تنبب بالحیاة () العریب 

کثرر مرن فاألبیات جمیلة ألنها ت عبر عن تجربة، وألنها تثیر انفعاالت وتداع  مشاعر وتلمس برفرق أ
کثرر مرن  جان  للذکریات. واألبیات جمیلة ألن في عفویتها وبساطتها من العمق مرا جعرل لسران أ

 –متلق وناقد رطبا  بذکرها وما أغری بها أکثر من ناقد لتجسید أسرار هذا الجمال، لکرن بعرب النقراد 
تخردعهم هرذه البسراطة وهرذه العفویرة عرن مرا فري األبیرات مرن  –ومن وقف موقفه مثل ابن قتیبة 

مضمونات وتجارب فیرجعون سر جمالها إلی اللف . وهي هذه البساطة التي تجعرل األبیرات تعرانق 
المتلقي بلباقة متناهیة إلی حد إمحاء سلطة کاتبها. واألبیات مجری ألکثر من لون فري حیراة العربري 

 (  317-243:  م 2013القعود ، )

وهذا االختالف في وجهات النظر کما رأینا  یحدده  انتمراء الناقرد  ومرجعیتره الثقافیرة ،وبنراء علیره  
یفضرل القوالر    :  المسرار االول لعصر العباسري قرد نرت  عنره مسرارانیمکن القول بأن النقد في ا

ی هرؤالء النقراد القت قبوال لرد ، فکلما اقتربت القصیدة من الشعر الجاهلي کلماالقدیمة في الشعر
ن واللغوین وأکثرر ، وهذه الفئة ترفب ایة محاولة للتجدید ، وأغل  هؤالء هم من النحوییواستحسانا

. أما  المسار الثاني  فهو المسار المنفتح  علی االسرالی   الجدیردة  التري ترتالءم مرع النقاد القدماء
طلعون علی الثقافرة الجدیردة التري اجتاحرت العصرر العصر وتعبر عنه وهذه الفئة من النقاد هم الم

،  موقرف النقراد ترجمة .وخیر من یمثل هذه القضریة وکان اغلبها وافدا الی ثقافة العصر عن طریق ال
متقبرل  من شعر ابي تمام الشاعر المجدد، فقد وقف النقاد منه بین معارض لطریقته  ومستهجن وبین 

یدافع عن أبي تمام محراوال ان یفررد برین شخصریة الشراعر  فالصولي، لهذه الطریقة ومستحسن لها
وشعره في کون الشاعر مؤمنا أو کافرا ال یمثل معیارا للحکم علیه وعلی شعره  فقال: ) وقد ادعی قروم 
علیه الکفر ، بل حققوه  ، وجعلوا ذلك سببا للطعن علی شعره ،وتقبیح حسنه ، و مرا ظننرت أن کفررا 

( .ویری باحث أّن ) أنصار  أبي تمام 172: م  1980)الصولي  نا یزید فیه (ینق  من شعر وال أن إیما
فیرون أنه أتی بمذه  جدید في الشعر ، وأن البحتري  جری علی عمرود الشرعر العربري فهرو مقلرد 
ولیس مجددا، ویرد انصار البحتري  إن ابا تمام لم یأت بمرذه  جدیرد برل هرو مقلرد البري نرواس 
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س له إال اإلکثار واالفساد ،بل إن  مسلما  و بشار وأبا نواس لیسوا مجددین فیمرا  ومسلم بن الولید  فلی
استخدموه من ألوان البدیع ، بل هم مقلدون لمن سبقهم ، فلیس  لهم  اال اإلکثار بالقیراس الری مرن 

 (. 170م : 2010سبقهم ، وقد جلی ذلك عبداهلل بن المعتز في کتابه  البدیع ( )فیود 

بن المعتز عن من سبق إلی البدیع بقوله : )الذي سماه المحدثون البدیع لریعلم ان بشرار فقد تحّدث ا
ومسلما وابا نواس ومن تقیلهم وسلك سبیلهم لم یسبقوا الی هذا الفن ولکن کثر في اشعارهم فعررف 

(. ومما الشك فیه ان المطلع علی شرعر 1م : 1979في زمانهم حتی سمي بهذا االسم () ابن المعتز 
بي تمام یجد فیه تفاوتا کبیرا ، فهو المبتدع   للمعاني  الجدیدة المبتکرة ، وفي الوقت ذاته هو المکثر ا

من وجوه البدیع ،والمتعّسف في االستعارة أحیانا وهو الذي  یضّمن بعب ابیاته الحوشري والغریر  
ه عصّیة علی الفهرم ، من االلفاظ ، والغری  من المعاني   وهذه الطریقة هي التي جعلت  بعب ابیات

ال یدرکها السامع ألول وهلة وتحتاج الی رویة وتفکیرر ، کرل هرذه العیروب فري شرعره جعلرت مرن 
ام تحدثوا عن عیوبره معارضیه یقفون ضده ویتحدثون عن عیوبه ، و )هؤالء الذین تعصبوا ضد أبي تم

، وبشراعة في وجوه البدیع رة  ، وإسرافهفي سرقاته بعب المعاني ، وتعسفه في االستعاالتي تحددت  
 (.169:م 2010إبتداءاته  ، واستعماله ألفاظا  وحشیة غریبة ، واستغالد بعب معانیه ( )فیود 

واغل  الذین انتقدوا ابا تمام )انطلقوا من خلفیة معرفیة ارتبطت  بسلطة التقالیرد والقردیم المتجلیرة 
 ( . 33م: 2013ر في هیمنة نموذج او شکل خاص من القصیدة القدیمة ( ) خضی

وهذا النموذج یتجلی فیه الوضوح ، وهذا هو الذي جعرل  الشرعراء یجردون ضرالتهم  فري  الصرورة 
ور البیانیرة ، ، ومرن أهرم تلرك الصرها لیعززوا صورهم في ذهرن المتلقريالبیانیة والسیما الحسیة من

المعنیرین  هرا وشربه برین، وقد اشتر  النقاد فیها ان تکون هناك مناسربة برین طرفیالصورة االستعاریة
، فإذا بعردت المناسربة  وانعردم وجره الشربه برین طرفیهرا قبحرت االسرتعارة المستعار والمستعار له

، یقرول اآلمردي : )إنمرا اسرتعارت للغموض ولم تقبل من النقراد ورفضرتواصبحت الصورة اقرب 
 ( اله أو کان سببا من أسربابهعب أحویدانیه أو یشبهه في ب ی لما لیس له إذا کان یقاربه  أوالعرب المعن

 (199:  م 2006)اآلمدي 

،  وعلری سربیل ت  علی شعر ابي تمام  من منتقدیرهوهذه المسألة هي من اهم الموآخذات التي أخذ
 المثال ال الحصر قوله : 

 ورکرررر   یسرررراقوَن الّرکرررراَب زجاجرررررة  
 

 مررن السرریر لررْم تقصررْد لهررا کررّف قاطررررِ     
 السرررریفقرررد أکلررروا منهرررا الغررروارب ب 

 
 وصرررارْت لهرررا أشرررباحهْم کالررررغوارب 
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 ( 147/ 1:جم  2009الطائي  ) 

وعندما نظرت الی هذین البیتین تذکرت قول عبد القاهر الجرجراني )اّن هنراك مشرابهة خفیرة یردد 
 (139م   :1991) الجرجاني  المسلك الیها فاذا تغلغل فکرك فادرکها فقد استحققت الفضل( 

تلقي به حاجة عند قراءة االشعار الصعبة والعمیقة في مضامینها الری جهرد غیرر وبعبارة ُأخری اّن الم
 .(49م  :2015اعتیادي والی نظر غیر تقلیدي   )علي 

وشیوع هذا االسلوب في شعره کان امرا طبیعیا یتالءم  مع شاعر کان یعتمد فري شرعره علری الفلسرفة 
العباسي وما تلقفوه من ثقافرة اجتاحرت  وهذا الموضوع یجرنا للحدیث عن بعب الشعراء في العصر

بوعرا هذا العصر وبقوة فکان أثرها بینا  علی عقلیتهم ووجدانهم ، فاتجهوا بأشعارهم اتجاها آخرر، مط
       ، وابتعدوا عن تلك القوال  التقلیدیة التي حاول النقاد ان یضعوهم فیها بطابع العصر الذي عاشوا فیه

جدیدة  في مالمحها العامة مستقاة من صرورة صرحراویة قدیمرة، إذ  ونعود الی صورته فنجدها صورة
تبدو هذه الصورة الشعریة غریبة وصادمة ألول وهلة ولکن بعد ان یدقق النظر فیها نجد مشابهة خفیرة 
ودقیقة المسلك بدا اثر القران فیها  ، فقد استوحی الشاعر صورته الشعریة  من قولره تعرالی : )َوَترری 

.( فالنراس یروم القیامرة ترراهم 2ی وما هْم بسکاری ولکّن عرذاَب اهلِل شردیِد( )الحر :الناَس ُسکار
مترنحین کأنهم سکاری من دون خمر وما ذلك اال من هول العذاب الشدید الذي انزلره اهلل سربحانه 
 بهم ، افاد الشاعر من اجواء هذه اآلیة الکریمة  فبدت ِجماُلُه مترنحة کأنها سقیت )خمررا  صررفا لرم
تمزج ( من شدة ما عانت من التع ! وکأن اسنمتها اکلت من شدة التع   والسیر لیال )أي ضعفت ( 
، والرک  ایضا انهکهم التع   واصابهم الهزال فتقوست ظهرورهم وصرارت بردیال ألسرنمة الجمرال 

 الراکبین علیها ، انها لوحة  رائعة وتصویر دقیق وجدید لرحلة الصحراء . 

 الشعر الصدق والکذب في 
ال یمکن بأي حال من االحوال أن نطبق مفهوم الکذب والصدد علی الشرعر؛ ألن الشرعر لره وضرعه 
الخاص ، فالشاعر یجمع ما أحس به في بودقة خاصة نطلق علیها الموهبة فیخرج لنا شعرا فیه ضالل 

ال یهردف  الواقع ، فهو خلیط من الحقیقة والخیال،  )الشعر تخییل فحس  ، وکونه کذلك یعنري أنره
( )وإذا کان التصدیق یعتمد کرل االعتمراد 71: م1973)عصفور   الی إیقاع تصدیق أو توصیل اعتقاد(

کرالم نفسره مرن هیئرة تحردث علی مطابقة الکالم للواقع ، فرإن التخییرل   ال یعتمرد االعلری مرا لل
ا فري ماهیتره  إنمرا ، ولذلك جاز أن تکون مادته   صادقة أو کاذبة ، فلیس ذلك هامرا أو مرؤثراالنفعال
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الهام ما یحدثه التخییل من إثارة في نفس المتلقي وما یتبع ذلك أو یصاحبه من انفعال  برنفس القرول 
المخّیل  وإذن یمکن أن نذه  الی غایة التخییل الشعري ال عالقة لها بالقدرة علی توصریل معرارف 

مرام عبرد القراهر الجرجراني معلقرا  .( وهذا ما ذکره اال72ر  71م ر 1973)عصفور  عمیقة أو ثابتة  (
علی مقولة : ))خیر الشعر أکذبه (( إذ ذه  إلی ) ان الصنعة إنمرا تمرد باعهرا   ، وتنشرر شرعاعها ، 
ویتسع میدانها وتتفرع  أفنانها  حیث یعتمد االتساع  والتخییل ...  وهنا یجد الشراعر سربیال   إلری أن 

ومقولرة اعرذب  (. 272: م  1991الجرجرانيویعیرد ( )یبدع   ویزید   ، ویبدي في اخترراع الصرور 
الشعر اکذبه هي االقرب الی الشعر ألن  خصائ  الشعر تنسجم وبصرورة واسرعة مرع هرذه الفنرون 
البدیعیة التي تقوم علی الکذب في الوقت الذي نجد فیه خلو الن   من هذه الفنون  اقرب  الی النثر 

 .(47م  :  2013)البدرانيمنه  الی الشعر( 

ما یمیرز الشرعر  ،  وهيستعاریة  هي جوهر  الشعر وماهیتهوفي حقیقة االمر ان الصور المجازیة واال
إذ اعتمدها الشاعر لرسم صوره الشعریة  وتعتمد هذه المجرازات علری اسرتعمال  عن الکالم العادي

 األلفاظ علی غیر حقیقتها  ، فتدخل المتلقي في وهم التّخیل  .

 ي قول ابي ذای  الهذلي : فإذا دققنا النظر ف

 وإذا المنیررررررة انشررررررربت اظفارهرررررررا
 

 ألفیرررررت کرررررل تمیمرررررة ال تنفرررررع 
 ( 3: م  1965)الهذلیون  

فالمنیة شيء ال یدرك وقد تخیلها الشاعر ) وحشا ( له أظفار وهي ال تکون في الحقیقة کذلك  وإنمرا 
لمنیة وفعلهرا فرإذا المتلقري هي صورة  استعاریة من خیال الشاعر  فحس  أراد بها  ان یصور شراسة ا

فري اقنراع المتلقري  یتخیلها مثلما صورها الشاعر  فتتحقق  وظیفة الصورة والغایة منها  وهي االسهام
المطلوب بالصدد في الشعر هو الصدد الفني والعبرة بالصدد الواقعي والصدد الفنري : والتأثیر فیه

المقصود بالصردد الفنري ان یکرون الشراعر هو االصل االول الذي یعمل علی تطور الشعر وتقدمه   
جراهلي مرن غیرر هذه الصورة  ، نجدها في کثیر من قصائد الشعر المخلصا لفنه وتجربته الشعریة ..

) وحسرن االسرتعارة .ثرر جمرالي فمرجعره الصردد الشعوري،وإذا کان هناك من أ تصنع  أو تکلف،
یراة العربیرة القومیرة بردوها وحضررها المتأمل لشعر المعلقات ، یری الخطو  الکبری لمعرالم الح

صورها أصحابها بصدد وواقعیة ، ال أثر فیها  للتکلف أو االدعاء ، علی العکس مرن کثیرر ممرا قالره 
(.إذ ) کان في غزله یقف علی االطالل  77م: 1997() االیوبي شعراء متأخرون في العصور الالحقة 

وکان یصف البادیة وهو یعریش بالمدینرة  وکران  وال اطالل وکان یرک  فرسه الی الممدوح وال فرس ،
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(وبنراء علیره فقرد افتقرد الشراعر  211م  1973)فیصل  یتغزل بهند ودعد ولیس عنده هند وال دعد (
میرزة  مجررد اداة  للتقلیرد ، وبرذلك خسرر العربي أهم خصیصة له هي صفة التفرد والتمیز وأصربح

ال لماذا یقلد الشاعر العربري الشرعراء اآلخررین ولرم االبداع .  ولو بحثنا هذا الموضوع  وطرحنا سؤا
 یختط طریقة خاصة به ؟

أي ان القدماء قد استعملوا ألوانا من البدیع تأتي  عفرو الخراطر بردون تکلرف أو تصرنع وإنمرا أترت 
متوائمة مع إحساس الشعراء وما یریدون ان یعبروا عنه من أفکار، أمرا مرن قلرد هرؤالء الشرعراء فري 

غ  بشکل کبیر في استعماله  ووصل أحیانا حد االفرا  فهو إنما یفتقد التعبیرر الحقیقري ، بدیعهم وبال
 فصوره جوفاء باهته ال تعبر االعن التقلید .

 فأین االحساس الحقیقي والجمال في قول أبي تمام  یمدح إسحاد بن إبراهیم ؟:  

 قررررت بقرررران عرررین الررردیك وانشرررترت
 

   باألشررررترین عیررررون الشرررررك فاصررررُطلما 
 . (299/ 1م  :  ج1997)المتنبي  

فقد ادی التجنیس بین قران وقرت واالشترین وانشترت الری ضرعف المعنری وسرماجته الری جانر  
االستعارة في عین الدیك وعین الشرك ، وال نری اال تکلفا وتصنعا افسدا معنی البیتین  السابقین .وقد 

، وتکلف مسائله یجني علری الشرعر ویرؤدي الری نبه اآلمدي ) إلی أن اإلسراف في استخدام البدیع 
غموض المعنی ، وقد هجن أکثر من ثلثي شعر أبي تمام ، وذه   بمائه ورونقره ، وأنزلره مرن علیراء 

( إن العررب لهرا طرقهرا المعهرودة فري 116م  : 2006)اآلمدي   کان یحل بها ، لوال هذا االسراف (
هذه الطرد فال یحید عنها وإال عی  قوله ورّد تعبیرره  التعبیر والقول وینبغي علی کل محدث أن  یعلم

وقد نبه الی ذلك اآلمدي ، وذکر :) أن االصول القدیمة هي الفطرة الصائبة الراسخة ، التري ال یجروز 
م 2010)  فیرود  االنحراف عنها ، فلیس لمحدث أن یجدد تجدیدا ال یتمشی  مع الذي ألفه العرب (

صل في سب  االخرتالف برین الشرعر القردیم والمحردث  فري معررض (وقد قال  الکلمة الف 179: 
حدیثة عن  قلة  اسباب الخطأ والزلل في اشعار القردماء  إذ وجرد )انره کران ینردر مرن هرذه االنرواع 

االعرابري ال یقرول  المستکرهة علی لسان الشاعر المحسن البیت أو البیتان یتجاوز له عن ذلرك  ألن
ال بخاطره وال یستقي االمن قلبه ، وأما المتأخر الذي یطبع علری قوالر  ، وال یعتصم ااالعلی قریحته

، ویتبرع مرن تعلم الشعر تعلما ، ویأخذه تلقنا، فمن شرأنه أن یتجنر   المرذمومویحذو علی امثلة وی
 (194م  : 2006تقدمه اال فیما استحسن منهم واستجید لهم ( ) اآلمدي 
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 الصدق والواقعية  في الشعر القديم
یجد ان هذا الشعر قد جسد الحیاة العربیة فوصفها بکل دقائقهرا وتفصریالتها    ق للشعر العربيالمدق

، فقرد کران الشرعر مطبوعرا و الشرعراء یقولرون عیة ال أثر فیها للتکلف والتصرنعصّورها  بصدد وواق
عنرد ،  کثر التکلرف والتصرنع  والسریما ع تقدم الزمن في العصور الالحقة شعرهم  علی السلیقة وم

. وقد ذه  ابن طباطبا العلوي : )إن الصردد  یمکرن التماسره فري أشرعار الجاهلیرة شعراء المدیح 
الجهالء واشعار صدر االسالم حیث کان الشعراء یؤسسون اشعارهم في المعاني التري رکبوهرا علری 

( فنجرد 15م:  1982القصد للصدد فیها مدیحا وهجاء  وافتخارا ووصفا وترغیبا وترهیبا ( ) العلروي 
فشعره فري هرذه الحرال  ،نفسه  ویؤرد تفکیره بصدد وواقعیهالشاعر العربي یصف  لنا ما یختل  في 

 ، فتکون الکلمات کالدمع شفاء لروحه یخفف فیها  معاناته .حاجة نفسیة

 ولنطالع ابیات امرئ القیس وقد صور لنا مشهد الوداع بزمانه ومکانه ، ومشاعره  فیقول :

 یرررروم تحملرررروا کررررأني غررررداة البررررین
 

 لررردی َسرررُمرات الحررري نررراقف حنظررررل 
 وقوفررررا بهررررا صررررحبي علررررّي مطرررریهم 

 
 یقولررون ال تهلررك أسرری وَتَجمـّرررررررررِل  

 .( 20: )امرا القیس دت   

مشربها  دموعره بردموع نراقف   ،ع الشاعر الغزیرة یوم وداع احبتهمتلونة بدمو إنها أبیات نابضة بالحیاة
واقعیرا جسرد مرن مشرهدا کأن الشاعر یضعنا في مشهد الوداع، ارة ، والحنظل الذي تسیل دموعه بغز

إنه الصردد والواقعیرة فري الشرعر القردیم . ویطالعنرا   خالله حزنه ولوعته علی هذا الفراد المحتوم .
ایضا  صورة  صادقة عن قلقه وحزنه علی احبتره الرذین رحلروا  آخر هو ذو الرمة وهو  یرسم لناشاعر 

، وفي هذه الحال ال ینفع الجزع ومالره حیلرة  اال العبرث بالحصری  لیة والغربان فیهاکوا الدیار خاوتر
 في قوله :

 ومررا َیرجررُع الوجررُد الزمرران الررذي مضرری
 

 ما للفترررررررری فري دمنرة الردار َجرررر زعُ  
 عشرریة مررالي حیلررة  غیررررررررررررر أنرررري 

 
 بلقررط الحصرری والخررط فرري الترررب مولررع 

 عیررررررررررررردهأخررط وأمحررو الخررط ثررم أ 
 

 بکفرري والغربرران فرري الرردار وقرررررررررررع 
 .(349/ 1: ج م  1997)ذو الرمة  

،  وقد  ربة تمتل  أجوااها بنعیق الغربانإنها صورة  صادقة ، صورة شاعر یصف حاله جالسا في دیار خ
زن والجرزع محدثا نفسه بأن  الحرر زمنا حبیبا في هذه الدیار مضی. أصابه الحزن والذهول حین تذک
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، لریخط العبث  والتلهي  بالتقرا   الحصری، وفي هذه الحال ال یجد حیلة سوی  ال یردان هذا الزمن
، اسرتطاع فیهرا الشراعر ان ا ثم یمحو الخط  ثم یخط مرة اخری، إنها صورة نابضرة قویرة وصرادقةبه

ر فهرم أقررب وقد  تمیرز بعرب الشرعراء بعمرق التفکیر .تلقي مشارکا في لحظاته ومشاعرهیجعل الم
للفالسفة ولکنهم أکثر شفافیة ورقة في الشعور ، أصبحت بعب نبوءاتهم حقیقة ، وصارت کلمراتهم 

ال  حکمة یعبرون عن مکنونات الناس في کل زمان ومکان صفت  أرواحهم ورّقت  حتری عبرروا عمرا
نقطرع حبرل فهذا قیس بن الملوح  یتعج  من دهر صفا وسکن بعرد ان ا یستطیع غیرهم التعبیر عنه،

 : ومشاکسا ولم یهدأ االبعد فراقهم  فیقولالود بینه وبین محبوبته ،بعد ان کان دهرا معاکسا 

 عجبرررت لسرررعي الررردهر بینررري وبینهرررا
 

 فلمرررا انقضررری مرررا بیننرررا سرررکن الررردهر 
 (85: م  1999)ابن الملوح  

عبر عنه هرذا البیرت وتبقی  لیلی  رمزا  لکل حلم  بقي حائرا ولم  یتحقق ، فکم من موقف في الحیاة 
. ونجد الشاعر أحیانا ال ینسجم مع محیطره فیعریش غربرة المختلفة والی وقتنا الحاضر  عبر العصور

)وعبقریرة   :لهذه الحالة إذ یقرول احرد النقرادتفسیرا منطقیا تؤرقه ، وقد  وجد النقد المعاصر روحیه 
یبره العقلري والوجرداني وبحکرم الفنان تجعله غریبا عن المجتمع الذي یعیش فیره ألنره بحکرم ترک

 ( 101م : 1984خبراته الخاصة غیر الشائعة وغیر المتسمة  بالعمومیة وفردانیته وتفرده ( )اسعد 

 وقد عبر المتنبي عن غربته بقوله : 

 انرررررا فررررري  امرررررة تررررردارکها اللرررررر
 

 ررررره غریرررر  کصررررالح فرررري ثمررررود 
 ( 299/ 1م  : ج1997)المتنبي  

 ــ إنموذجا ــ الصدق في فنون الشعر :الهجاء
 دواعي الهجاء 

یعد الهجاء من أصدد الفنون الشعریة بال منازع ألن الشاعر یعبر شعرا عرن انفعالره  بسرب   سریطرة  
، وقد کان الغض  من  ضمن دواعي الشعر القویة  التي ذکرهرا  مشاعر سلبیة  تجتاحه نتیجة للغض 

مُرّ فیه اإلنسران ُیظهرر فیره سرلوکیات وأفکرار  عّرف الغض  في علم النفس؛ بأّنه شعوِر یالنقاد ، وقد
، من الشرخ  الغاضر   ، وغالبا  ما ینجم عنه تصرفاِت غیر الئقة  ومهینة  ، واستثارة  فسیولوجیة  عدائیة 

، التعرض لإلساءة من  اآلخررین   والبد للغض  من أسباب تؤدي الیه منها إلی األشخاص اآلخرین،
، ویمکرن ان تکرون موضرع اسرتغالل ن العیوب التي یمکرن انوالسیما إذا ما کان الشخ  یملك م
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ا بأمور عّدها مجرتمعهم منقصرة لهرم،  حتری نجد کثیرا من الشعراء االفذاذ علی مر العصور قد ابتلو
،  وفري هرذه الحرال تنازعرت الشرعراء مشراعر مختلطرة ومتناقضرة برین شکلت عقدة  بالنسبة لهرم 

وکانت نتیجة هرذا الصرراع  إفرراز شخصریات ُمسرتَفزة ، الضعة  وبین االحساس بالتفوداالحساس ب
عدائیة اتجاه کل من یتعرض لهم  ، یبطشون به بقسوة تصل حد الهجاء القذر الذي ال یراعري  حرمرة  

لواقع الذي فرض علیهم بکرل أشرکاله، وعردم تقبلره، إنره االنتقرام برأجلی  وال ذمة ، إنه رفب لهذا ا
 .نکسرة عذبتها مرارة االحتقار، ال بل هو الدفاع عن ذات مصوره

وقد  انبری هؤالء الشعراء للدفاع عن أنفسهم بشراسرة  وهرم یمتلکرون  مرن أدوات الررد مرا یعیرنهم  
للعصف لمن أساء الیهم . إنه الهجاء !  الذي کان البلسم الشافي لجروحهم ، والسالح الفتاك الرذي 

ثمة خلل في وضع الشاعر من نق  فري  نستشف من هذا الکالم انیقضي علی أعدائهم ویسکتهم . 
یشرکل عقردة و یکرون مثیررا ني یعاني الشاعر بسرببه وغیرر ذلرك الوضع االجتماعي أو نق  جسما

 ألهاجیهم ومحفزا وسیرکز البحث علی :

 نقص االنتماء  االجتماعي وأثره في الشاعر  -أوال   -

التي ال یصح الخروج علیهرا  وقرد کران کان االنسان  العربي مکبال بمجموعة من االعراف والتقالید  
االنتماء القبلي والنس  مما یحس  له الف حساب ، في تقییم االشخاص وتقدیرهم .وقد کان بعب 
الشعراء  ومنهم جریر یتمتعون بالموهبة والتفرود ولکرنهم یفتقررون الری المکانرة االجتماعیرة التري 

ان الخصوم رر ممن ینتمون  الی نس  أعلری تؤهلهم لمقارعة الخصوم والفخر علیهم ، وبخاصة إذا ک
وأرفع کالفرزدد مثال ر  وقد جعله هذا التفاوت في االنتماء  یعاني  صراعا داخلیا )فهو شاعر فحرل ال 

یحترل مکانرة مرموقرة فري  هذه الشاعریة جدیرة برأن تجعلره یجاریه أحد من أقرانه من الشعراء ، وأن
اءة والفحولة ، ولکن هذه الفحولة بحاجة الری مرا یرفردها مجتمعه وعصره لوکان هناك اعتراف بالکف

م : 1997) حرور ویسندها من المکانة االجتماعیة وقوة العصبیة القبلیة وهو ما کان یفتقر الیه جریرر (
(. وقد استعان الشاعر بقوة فنه مستعیضا عن ضعف مکانته االجتماعیة فلجأ الی الهجاء المقذع 163

یطالعنرا عامرل   راء و تعریضه بقبائلهم  والکشف عن مثالبها )ووراء ذلك کلرهالذي ینال فیه  من الشع
من خالل إمعانه بثل  اآلخرین وإحالة ما یتباهون به من اصل نقریب مرن الرذل . التعویب النفسي

 ( 291:  م1998حاوي والهوان (()

یر التي لحقها العرار من ذلك قصیدة سمیت الدامغة قالها جریر في هجاء الراعي النمیري و قبیلته نم
 بسب  هذه القصیدة والسیما بیت هذا البیت:



بداعیة بني الشاعر العريب والناقد  عهود حسني جرب  توجیه العملیة الإ

331 

 ُنمیررررر مررررن فغررررب الطرررررف إنررررك
 

 فررررررال کعبررررررا بلغررررررت وال کالبررررررا 
 ( 98)الخطفي دت  :  

 ومن هذه القصیدة : 

 أعرررررررررد اهلل للشعررررررررراء منررررررري
 

 صواعرررررق یخضررررعون لهررررا الرقابررررا 
 أنررررا البررررازي المرررردل علرررری نمیررررر 

 
 رباباأتیحرررت مرررن السرررماء لهرررا انصررررر 

 فررررال صررررلی اإللررررره علرررری نمررررریر 
 

 وال سرررررقیت قبرررررورهم السررررررررررحابا 
 ولررررو وزنررررت حلرررروم بنرررري نمیررررر 

 
 علررری المیرررزان مرررا وزنرررت ذبرررررررررابا 

 فغررررب الطرررررف إنررررك مررررن نمیررررر 
 

 فررررال کعبررررا بلغررررت ، والکررررررررررالبا 
 إذا غضررررریت علیرررررك بنرررررو تمیررررررم 

 
 حسرررربت النررررراس کلهررررم غضرررررررابا 

 .(98)الخطفي دت: 

من وراء کتابة هذه القصیدة الهجائیة  موقف للراعي النمیرري مرن جریرر ، فمعلروم ان الراعري   وکان
النمیري کان معاصرا لجریر والفرزدد ، وکان النمیري میاال للفرزدد ویسخر من جریر  ، وقرد عاتبره 

ي هجراء جریر مرارا فکان یعتذر ویعود مرة اخری ،  فساء ذلك جریرا وآلمه ، فکت  هذه القصریدة فر
: م  1995القرطالراعي النمیري وقبیلته ، وسمیت بالدامغة ألنها دمغت بني نمیرر برالخزي والعرار  )

( وهذا برأیي ربما کان  یخفف من توتره  وُیهدئ  من صرراعه الرداخلي .، الری جانر  354.رر349
 رین له . ذلك أراد   الشاعر  کذلك ان ینتزع اعترافا  بتفوقه علی  سواه من الشعراء المعاص

 النقص الجسماني وأثره في الشاعر -ثانیا  -

ویشکل النق  والعاهة الجسمانیة  عقدة نفسیة لدی کثیر من الناس ، ومرنهم بشرار برن بررد  الرذي 
ابتلي بعاهة العمی ، وقد  عاش  الشاعر بین عصرین العصر  االموي والعصر العباسري ،وهرو شراعر 

فصاحته وعلمه و کران بشرار یمتلرك  مقردرة لغویرة  إذ کران  مبدع و عالم فصیح ال یجاریه أحد في
إذ نشأ في بنی عقیرل مولعرا بالتردد علری  متمکنا من اللغة  عارفا بأسرارها بحکم ترعرعه في البادیة ، 

األعراب الساکنین  ببادیة البصرة حتی تعلم فصاحة  اللسران وقوة البیان وقد  أثر عنره قولره :) ولردت 
ي حجور ثمرانین شیخا من فصحاء بني عقیل ما فیهم أحد یعررف کلمرة مرن الخطرأ  هاهنا ونشأت ف

وان دخلرت علری نسائهم فنسااهم أفصح منهم وأیفعت فأبدیت إلری أن أدرکرت فمرن أیرن یررأتیني  
وهذا  هو الذي جعله متمکنا في شعره و آخذا  بناصیته  ، ولکنره  (3/1االصفهاني د ر ت ج ) (الخطأ 
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ت ذاته هو  المولی ، المنتمي الی اسرة فقیرة وضیعة ،  المبتلی بعاهة العمری  فري مجتمرع ال في الوق
، ضجع بشار وسببت له کثیر من االلرمیرحم أصحاب العاهات إنه خلیط من النواق  التي اقضت م

إن اإلنسان یسعی إلی إثبات وجوده من خالل السیطرة بشکل من األشرکال.. (علی الرغم من تفوقه . 
وان أي فشل في السیطرة یرؤدي باإلنسران إلی اإلحساس بالنق  ویتکرون اإلحسراس بالطفرل فري 
صراع الطفل مع الکبار عنردما ینهر عن بعب األفعال وال یستطیع السیطرة ویدفع مرک  النق  هذا 

(  )والتعرویب النفسري:هي حیلرة 122: م1969سویف بشکل تلقائي وفیز لوجي ()  إلی التعویب
یحاول صاحبها إخفاء ما یشعر به من نق  جسماني أو عقلري أو اجتمراعي سرواء کران هرذا  دفاعیة

و األول شائع و معروف  ،و الشعور بالنق  قد یکون شعوریا أو ال شعوریا، النق  حقیقیا أو متوهما 
قائصه لدی األسویاء. أما الثاني فیظهر  في أسالی  سلوکیة شاذة و ملتویة نتیجة لفشل الفرد في فهم ن

و مرن  و نتیجة لضعف إمکانیاته و ضعف ذاته في التغل  علری مشراعر الرنق  عنرده، ،و مصادرها
کذلك یرجرع الکثیرر مرن السرلوك األجرامری  ،أشکال التعویب العناد و المکابرة و االستبداد بالرأي

برالقول أو لدی الصغارة الکبار إلی مشاعر دفینة بالنق  أو العجز و من أشکاله التعردي علری الغیرر 
 )التخری . التمرد علی السلطة. و کل ذلك لکی یثبت المرء لنفسه أنه قوی و قادر (( ،السرقة ،الفعل
، منه والتعریب به والحط من شرأنه  وقد استغل أعداء بشار هذه االمور للنیل (. 184م : 1976جابر 

ه ، ومرا علیره إال أن یعرد فعیروه بنسبه وعماه  ) وقد کان بهذه الصفات مرمی سهام خصومه وحاسدی
عدته    لکل هؤالء ، مادام حریصا علی أن یکون له مکران علری االرض التري یقرف علیهرا ... وقرد 
تحقق له ما أراد من وجوه : الحجة الدامغرة والثقافرة الواسرعة والررأي الجرريء ، والهجراء الموجرع 

تصررة ، بعیردة عرن الضرعف القاسي .... إنه یبحث عن ذاته ویحرص علی تکریس وجودها قویرة من
( ومن سوء ح  بشار انه عاش في عصرر بلرغ فیره التعصر  للعررب 167م: 1997والمهانة ( )حور 

مبلغا کبیرا ، وعومل  الموالي فیه  بدونیة  بغب النظر عن أوضاعهم ، وکان  بشار من هؤالء  المروالی  
بنسربه إنتقامرا منره وردا علری  ، و لم یکن مولی فقط وانما کان سلیط اللسان فأخذ النراس یعرضرون

 :((سالطة لسانه  للنیل منه ، فیأتي الرد مزلزال لهؤالء . ومن ذلك مرا ذکرره صراح  االغراني فقرال 
دخل إعرابي علی مجزأة بن ثور السدوسي ، وبشار عنده ، وعلیه بزة الشرعراء ، فقرال االعرابري : مرن 

للمروالي : وما ربي؟ قالوا بل مولی: فقال االعرابيشاعر . فقال : أمولی هو أم ع الرجل ؟ فقالوا : رجل
 : أتأذن لي یا أبا ثور   قال قل ما فغض  بشار   وسکت هنیهة  ثم قال؟ وللشعر

 شئت یا أبا معاذ . فأنشأ  بشار یقول  : 
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 خلیلرررري ال أنررررام   علرررررررری  اقتسررررار
 

 وال آبرررري علرررری مررررولی وجررررررررررار 
 سررررأخبر فرررراخر األعرررررررررراب عنرررري 

 
 ه حررررین تررررأذن بالفخررررررررررراروعنرررر 

 أحرررین کسررریت بعرررد العرررررررري خرررزا 
 

 ونادمررررت الکرررررام علرررری العقررررررررار 
 تفررررراخر یرررررا بررررن راعیررررررررررة وراع 

 
 بنررري االحررررار حسررربك مرررن خسرررار 

 وکنررررت إذا ظمئررررت إلرررررررری قررررراح 
 

 شررررکت  الکلررر  فررري ولرررغ اإلطرررار 
 ( 450: م2006)ابن برد  

ه بهذا الهجاء القاسي ، وقد کان من شدة هذا الهجراء ،  ردة فعرل وهکذا یستمر بشار في بقیة قصیدت
،فقرال بشار لقول هذه القصیدة الصرادمة  مجزأة وهي  تعنیف اإلعرابي ولومه  علی کالمه الذي حفز

 (167رر 166/ 3 ) االصفهاني دت     قبحك اهلل فأنت کسبت هذا الشر لنفسك وألمثالك ()

 الخاتمة 
 نخل  الی النتائ  اآلتیة : وفي نهایة هذا البحث

إن انتماء الشاعر ووضعه االجتماعي  أو معتقرده  أو أخالقره ال یمکرن ان یرؤثر فري اي شرکل مرن  -
االشکال علی  قبوله وتفضیله ،  وال یکون معیارا  یؤّثر في  قیمته أو مکانته  وال یبعده عن دائرة اإلبرداع 

 م . واجادته وقدرته علی االبداع .الشعري والمعول علیه  مهارته في تألیف الکال

نعکاسا  لهرذین المبردأین وعندئذ  یکون الحکم النقدي ا ،ة واالبداع هبتان من اهلل سبحانهإّن الموهب -
 ویکون التفاوت الشعري في المقدرة نابعا  منهما .   ،الکبیرین

شعري  فلذا نجد تقییما  لیس هناك من قاعدة ثابتة في النقد العربي القدیم في الحکم علی الن  ال -
 مختلفا ومتناقضا أحیانا لن  واحد لناقدین أو أکثر . 

ال یمکن بأي حال من االحوال ان نطبق ما جاء به الغربیون من نظریات بشکل واسرع علری الشرعر  -
العربي  والسیما )النظریات النفسیة ( ألن للشرعر العربري  وضرعه الخراص إذ یختلرف فري روحره 

 عر الغربي .واسلوبه عن الش

إن المتتبع للشعر العربي القدیم )الجاهلي( ال یجرد کبیرر عنراء فري فهرم دوافرع الشراعر وحالتره  -
النفسیة ، ألن الشعر العربي واضح کوضوح الصحراء العربیة السراطعة ، ال تعّمرل فیره و ال تکلرف ، 

 فالشعر عند العربي حاجة نفسیة تلح علی وجدانه فیعبر عنها .  
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نقد القدیم اهمیة کبیرة للمتلقي ، سواء اکان متلقیا عادیا او ناقدا ، وبین کذلك  کیف اسرهم أولی ال -
 هذا المتلقي  في رواج الشعر أو کساده . 

لم تکن احکام بعب النقاد موضوعیة وجانبت الصواب الن الناقد في هذه الحرال ال ینقرد الرن   -
 الن  نفسه .  لذاته  وانما کان یدخل في حکمه  موقفه من صاح  

کان للقصیدة المدحیة االثر الکبیر في توجیه الشعراء ، إذ لم یبق الشاعر علی سجیته ، وانمرا کران  -
 ینظم مراعیا الممدوح ، وما یرضیه .   
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يات  الدور
مجلة الترراث العربري العهدین الزنکي واالیوبي،  ابو شکیر أحمد مثنی دت  التناص في شعر .49

 . 127العدد 

ا قضینا من منی کرل حاجرة...(( برین النقرد م أبیات: ))ولم2013القعود عبد الرحمن محمد .50
 13مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، العدد  العربي القدیم والحدیث، 

 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

یة الخفیةتوظیف اللغة العربیة لخلق  في روایة اإلنسان الحي  السخر
 للكاتب اإلیراني أحمد محمود

 1ید اهلل مالیري

 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران مجمع الفارابي

 ملخصال
إن السخریة وعلی وجه التحدیرد السرخریة الخفیرة مرن أهرم میرزات نصروص الکاتر  

لی هذه المیزة في روایته اإلنسان الحري )آدم زنرده( اإلیراني أحمد محمود السردیة، وتتج
من خالل االستعانة باللغة العربیة إلی جان  استخدام المکونات األخری للروایة لخلرق 
لغتها الساخرة ومن ثم سخریتها الخفیرة . وتحراول هرذه الدراسرة تسرلیط الضروء علری 

رة فري روایرة اإلنسران توظیف المفردات والجمل والتراکی  العربیة لخلق اللغرة السراخ
روایته  الحي. وتبدی لنا في ضوء الدراسة أّن الروائي اإلیراني تمّکن عبر تسمیة شخصیات

التي تتحدث عن العراد بأسماء أو ألقاب عربیة، وکذلك مرن خرالل المرزج برین لغتري 
الفارسیة والعربیة في بعب األحیان علی المستویین السردي والحواري للن  السرردي، 

من خلق روایة ساخرة تعّد من آیرات الحروار الحضراري برین الثقرافتین الفارسریة  تمّکن
والعربیة في روایة تمّثل تعاطفا  مع الشع  العراقي فیما یعانیره فري ظرّل حکرم الطاغیرة 
الرفیق الرئیس مهی  الررکن وممارسراته القمعیرة، کمرا تشرّکل تعریرة سراخرة  خفیرة   

 لمستبدة لقمع الناس.لألسالی  التي تستخدمها السلطة ا
أحمد محمود، اإلنسان الحي )آدم زنده(، السرخریة الخفیرة، اللغرة  :المفردات الرئیسة

 العربیة

                                                                                 
1. Malayeri75@ut.ac.ir 
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 المقدمة
علری وجره التحدیرد مرن أهرم میرزات األدب  (Irony) إن السخریة بشکل عام و السخریة الخفیرة

القة جدلیة بین الخطراب السردي الفارسي بقدیم نصوصه وحدیثها، فحس  علم الباحث إّن هناك ع
للفردوسي إلی کتراب القصرة القصریرة والروایرة المعاصررین، مررورا   الشاهنامةالجاّد والساخر منذ 

ونرری فري  بأعمال السعدي والحاف  الشیرازیین وجالل الدین البلخي الرومي وخاصة عبید زاکاني.
( أن الکاتر  هاهمسایه  )الجیراننصوص الروائي اإلیراني أحمد محمود السردیة منذ روایته األولی  

یتقن جْدل ضفائر نصه السردي بربا  السخریة من أجل خلق عالقرة جدلیرة برین الجراّد والسراخر، 
منذ عتباتها األولی المتمثلرة )آدم زنده(  اإلنسان الحيوتتجلی هذه المیزة الساخرة بوضوح في روایته 

رجمة الروایرة بردال  مرن التصرریح بکتابتهرا فري في عنوان الروایة وتصمیم غالفها وکذلك التظاهر بت
طبعتها األولی. وحین ننتقل من العتبات إلی الن  األصل، فنری توظیفا  فنیا  للغة العربیة مرن جانر  
الروائي أوال  في إطالد تسمیات وألقاب عربیة علی الشخصیات، و بعد ذلك من خالل کالم الرراوي 

ت األخری للروایة لخلق لغتها الساخرة ومن ثم سرخریتها والشخصیات إلی جان  استخدام المکونا
 الخفیة . 

وقبل البدء بتفصیل ما أوجزُته في هذا المستهّل أتعررج إلری سریرة مروجزة للروائري اإلیرانري أحمرد 
 محمود، ومن ثّم إلی مصطلح السخریة وتحدیدا  السخریة الخفیة في النقد الحدیث.

 سیرة موجزة للكاتب

اإلیراني علینا أن نشیر إلی أّن أحمد إعطا المعروف في عالم اإلبداع بأحمد محمرود عن سیرة الکات  
في مدینة )أهواز( مرکز محافظة خوزستان بفسیفسرائها السرکاني الحضراري الثقرافي  1931ولد عام 

وعراش فري هرذه المدینرة والمنراطق ( 265ه.ش: 1381)محمرود،  الشهیر في جنوب غرب )إیران(
، إذا استثنینا حوالي خمسة أعوام قضاها في السجن والمنفی في )أهواز( 1965عام  القریبة منها حتی

غادر )محمود( مسقط رأسه إلی )طهران(، وأقرام  1965ه(. وفي عام گو)طهران( و )شیراز( و)بندر لن
ا . وکانت العائلة التي أبصر الکات  النور فیها عائلة کبیرة أوالدهر2002هناك إلی أن أسلم الروح عام 

عشرة، یدیرها الوالد الذي کان یشتغل بناء، یؤّمن بکرّد یمینره وعررد جبینره حیراة  متوسرطة ألسررته، 
وأحمد کما یقول طفِل  في غایة المشاکسة، مثل دیك ُرّبي خّصیصا  لصراع الدیکة . غیر أّن الوالد لم 

علی أن یشتغل في یتمّکن من االستمرار في عمله الصع  في شیخوخته، األمر الذي أجبر )محمود( 
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)گلسرتان، اإلجازات الصیفیة، منذ الحرادي عشرر مرن عمرره، لیسراعد العائلرة فري ترأمین معاشها.
 (49-48ه.ش: 1383

یلتحق )محمود( في مطلع شبابه إلی )حزب توده( الیساري الذي کان یعارض حکومة ال )شاه( فري 
السیاسیة التي أسفرت عن تأمیم الرنفط )إیران(، واعتقل، ألّول مرة، أوائل الخمسینیات إبان األحداث 

)أهرواز(. وعنردما نزلرْت کارثرة عرام  ، وُأودع السجن لمّدة ستة أشهر في مدینة1949اإلیراني مارس 
بإیران بوقوع انقالب آب العسکري في هذا العام، واإلطاحة بالحکم الردیمقراطي الدسرتوري  1953

الِء الساحة ِمن کّل َمرن کران یعرارض هرذا للرئیس الوطني اإلصالحي الدکتور محمد مصدد، و إخ
االنقالب، وعندما نزلت کارثة االنقالب ُزّج بکاتبنا الذي کان طالبا  في الکلیة العسکریة في السجن، 

فري  گه( الواقعة حالیا  في محافظة هرمزگان علی شاط  الخلری  الفارسريلنبندر ثّم ُنفي إلی مدینة )
حزب توده( منذ شبابه سبَ  إلقاء الکات  في السجن ونفیه. ولمرا ) یجنوب إیران. وکان االنتساُب إل

خرج من السجن أراد أن یسافر إلی )إیطالیا( من أجل دراسة السینما، غیر أّنه وجد فري طریقره ألرف 
َحجر و َحجر، وبقي  نصف متعلم  حس  قوله! کما أّنه امتنرع عرن االلتحراد بالجامعرات اإلیرانیرة 

یبحث عنه کاتبنا الذي کان قد بردأ کتابرة القّصرة القصریرة قبرل دخولره العقرد  لکونها خالیة مّما کان
 لرم تکرن جامعتنرا ( 10ه.ش: 1378؛ دست غی ، 49-48ه.ش: 1383)گلستان،  الثالث من عمره

 ( 312ه.ش: 1381)باقری، تمتلك هذه األشیاء .

واإلبداعیة وهري أّن أحمرد هنا علینا أن نشیر إلی نقطة جوهریة مهمة في سیرة أحمد محمود المعیشة 
محمود مفکر وطني إیراني بکّل ما یحمله مصطلح  الوطني  مرن المعراني فري الخطراب السیاسرّي 
اإلیرانّي المعاصر الذي ُیطلق علی الخطاب اإلصالحي المستمّر الذي بدأه )الردکتور مصرّدد( بعرد 

لحرّیة وسرلطة الدسرتور وتشرکیل الحرب العالمیة الثانیة الذي کان امتدادا  لخطاب تقّدمي یطال  با
یرری المتأّمرل فري روایرات و.  1906النظام النیابّي الذي تبلور في انتصرار الثرورة الدسرتوریة عرام 

)محمود( أّن الحرکة الوطنّیة بزعامرة )مصرّدد( واالنقرالب العسرکري الرذي أطراح بحکومرة هرذا 
( التري الجیررانودّیرة، بردءا  مرن )الدیمقراطي الوطني بمنزلة خیط  رفیع  یربط کّل النصروص المحم

التي تمثل صفارة إنذار لوقوع  ثرورة   ُتسرتغّل فیهرا  )شجرة تین المعابد(ترصد تلك الحرکة، انتهاء  ب 
التي   العودة ، و1953التي ترصد أجواء انقالب   قّصة مدینة معتقداُت المجتمع الخرافّیة، مرورا  ب 

التري تتنراول   مدار درجرة الصرفر  و األرض المحروقرة ب، وتتناول أوضاع )إیران( بعد هذا االنقال
األشهر األولی للحرب العراقّیة اإلیرانّیة. ویدّل هذا الخیط الررابط برین النصروص المحمودّیرة علری 
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الجرح الذي ترکه ذلك االنقالب في أعماد الکات  الذي یکّن حّبا  عمیقا  ل )مصّدد(، هرذا الرجرل 
انعکاسا  واسعا  في روایات الکات ، وخاّصة في أفکار )مهرراب( ومواقفره. العظیم الذي نری ألفکاره 

أن نرری هرذا االنعکراس الواسرع ألفکرار شخصرّیة  وطنّیرة   1وهذه مفارقة من  المفارقات اإلیرانّیرة 
والوطنّیة صفة تطلق علی أنصار )مصّدد( في )إیران( مثل )مصّدد( في روایرات روائري، یقرول عنره 

الشریوعي الرذي کران  toudeیون بأّن أفکاره یسارّیة قریبرة مرن أفکرار حرزب )تروده( النقاد والسیاس
 (192-191: م2016)مالیري، . 1953)محمود( عضوا  فیه قبل انحالله بعد انقالب 

وکما رأینا لم یؤّد التحاُد )محمود( ب )حزب توده( الیساري الذي کران فري مسرتوی بعرب قیادتره 
إلری شررخ فري وطنیتره، وهرذا مرا ( 17-16ه.ش: 1382)ورجاوند،  اتيمدعوما  من االّتحاد السوفی

نستنتجه من خالل قراءة معّمقة ألعماله السردیة. ویقول کاتبنا فري الحروار المفصرل الوحیرد الرذي 
أجرته معه الکاتبة والمترجمة اإلیرانیة لیلي گلستان:  کان یسرعی حرزب )تروده( الرذي کنرُت عضرو 

أنصاره إلی الکتاب... وتعّرفُت إلی الکتاب. أوجد فّي الشوُد إلی القرراءة شبیبته إلی تعریف أعضائه و
. مرن أجرل  الشوَد إلی الکتابة. قرأُت في األشهر السّتة التي کنت في سجن )أهواز( حوالي مئة کتاب 
قراءة بعب کت  کانت تدخل السجَن ُخفیة ولم یکن یجيء دوري، کنرُت آخرذ موعردا  برین الثالثرة 

...حین عدُت من المنفی تبادرْت إلی ذهني فکرِة أخری، رأیُت أّن الکتابرة تحرّتم علرّي والسابعة فج را 
. قلُت یج  أن تکون لي أفکراري الخاّصرة، نظررا  لحیراتي وتجراربي  ، أن أکون حّرا  أن أکون مستقال 
وشعوري ومعرفتي، لکّنه یج  أال یستوعبني أّي إطرار، مرن أجرل ذلرك وبعرد أن تالشرت عالقاتنرا 

 ( 50-49ه.ش: 1383)گلستان، لم ألتحق بأّي تنظیم آخر . 1956لحزبیة بعد عام ا

( لکتابرة الروایرة 2004 1979فقد امتاز )محمود( بین الروائیین الفرس بتفّرغه أکثر من ربرع قررن )
والقصة القصیرة، فآتی هذا التفّرغ أکله في أعمرال روائیرة  وقصصریة  یسرتطیع الناقرد تلّمرس التطرّور 

وظ المستمّر فیها من ناحیة النض  الفني والتقنیرات الروائیرة التري یسرتخدمها، فالحرکرة مرن الملح
الواقعیة في الروایات األولی إلی دخول السحریة والغرائبیة في النصوص األخیرة خیر دلیل علی هرذا 

ذا ومعظم هذه األعمال السردیة مهجوسة بهموم سیاسریة، لکرّن هر (269: م2016)مالیري، التطّور 
التوجه ال یقلل بتاتا  من فنیة أعمرال الکاتر ، کمرا یشرهد لره موقرع الکاتر  علری خارطرة الروایرة 

                                                                                 

، 141عنواُن مقال ل )جافیة مارتان( و)نادر تكمیل هومایون( نشرت ترجمُته في مجلة )الثقافة العالمیة، ع  "مفارقات إیرانیة". 1
إیران، مّما یشّكل في نظر  ينّیة في ظّل النظام اإلسالمّي ف(. ویتحّدث المقال عن تطّور السینما اإلیرا2007مارس أبریل 

ن مفارقة كبیرة من المفارقات اإلیرانّیة!   الباحثی 
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والقصصة القصیرة الفارسیة، یتمثل في ترجمة بعب أعمالره إلری اللغرات األجنبیرة وحصروله علری 
اد  ( علری  جرائزة فرروغ فرخرزهاهمسایه) الجیرانجوائز وطنیة للروایات الفارسیة، فحصلت روایته 

علری  شجرة تین المعابد )درخت انجیر معابرد(،، کما حازت روایته 1975ألفضل روایة فارسیة عام 
. لکن محمود رفب الحضوَر في الحفلتین التي أقیمرت لتسرّلم 2001جائزة أفضل روایة فارسیة عام 

 Gardoonدون( گررجائزتیه. إّن الحفل الوحید الذي حضررته الکاتر  ذلرك الرذي أقامتره مجلرة )
لتسلیم جوائزها لمبدعي أحسن األعمال الروائیة والقصصّیة في )إیران( وتسرّلم جرائزة أفضرل روایرة 

وجاء هرذا الحضروُر النرادر نتیجرة اقتنراع  مدار درجة الصفر )مدار صفر درجه(.لروایته  1995لعام
-20:ه.ش1372)محمود، )محمود( بعدم تدّخل القائمین علی الجائزة في التحکیم واسرتقاللیتهم.

 (170ه.ش: 1381؛ صانعی، 24

رجوعا  إلی عالقة الروایة بالسیاسة، فیعتقد الروائي )محمود( أّن  السیاسة واالستبداد قد تحرّوال إلری 
مصیرنا المحتوم... فرضت السیاسة علینا، رغما  عنا ودون أن نعرفها... إّن السیاسة جرزء مرن حیاتنرا. 

مکوناتره الروائیرة، وأهّمهرا الشخصرّیات، ثرّم یغسرلها کیف یستطیع الکاتُ  أن یأخذ من المجتمرع 
وُیعّقمها ویضرعها فري روایتره. ال، ال یقردر الکاتر  أن یفعرل هرذا، إّن السیاسرة تلر  الروایرة مرع 

رغم ذلك کله یری الکاتُ  أّن علی الروایة أال تتحرّول (.46-44ه.ش: 1383 )گلستان، الشخصّیات
قول الکاتر  إاّل مرن خرالل اکتفراء الروایرة بمرا هرو حرّد إلی منشور سیاسي، وال یتأتی هذا حس  

ویرری ( 46المرجع نفسره: السیاسة الذي یراه )محمود( في ما له عالقرة حقیقیرة بصرمیم حیاتنرا .)
)محمود( في هذا الحّد ما یمنع الروایَة من أن تتحّول إلی البیان والمقالة، اللذین یختلفان عرن الفرّن 

شعار الحرّیة وما شابهها، في حین أن الروایرة الجّیردة ُترینرا ضررورة وجرود  الروائّي في أّنهما یرفعان
 (325: ش1381، .)باقریالحرّیة في الحیاة، دون أن تجهر بذلك

یة الخفیة  السخر

إذا کان التفکیر في السخریة الخفیة صاح  الفلسفة منذ بدایاتها، کما وصفتها البالغة تقلیردیا  بأنهرا 
ول المرء خالف ما یرید إفهامه للمرسل إلیه، کمرا جراء فري معجرم تحلیرل وجه مجازي یتمثل في ق

فإّن الفضل في مجال توظیفها الجمالي في النقرد الحردیث  (320: م2008)شاردو منغنو،  الخطاب
فبجهرده التنظیرري أمسرت السرخریة  (38 :1ه .ش، ج1388)ولرك، یعود إلی فریردریش شرلیغل، 
)المرجرع ة النقدیة والفرّن، بعیردا  عرن المفهروم البالغري التقلیردي، الخفیُة الخلیَة المرکزیة للنظری

وهذا الموقع االستراتیجي لشلیغل ورفاد دربه الرومانسیین هو الرذي مّهرد ألخرذ  (20 :2السابق، ج
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جورج لوکاتش بتعریفهم إذ یقول في رائعته التنظیریة نظریة الروایرة  إّن طالئرع منظرري الروایرة مرن 
ال الرومانسي األوائل أطلقوا عنوان السخریة الخفیة علی معرفة الرذات إلری ذاتهرا فالسفة علم الجم

وإلغائها لذاتها في الوقت نفسه، لتدّل السخریة بصفتها المقّوَم الشکلي للجنس األدبي الروائي علری 
قروی انشطار الذات المبدعة المعیاریة إلی الذاتین األولی منهما بوصفها داخال  تواجه مجموعة من ال

الغریبة عنه، فتحاول هذه الذات دّس محتویات آمالها المفعمة بالحسررات فري عرالم غریر ، وأمرا 
الثانیة فُتظهر الطابع التجریدي والمحدود لعالمي الذات والموضوع الغریبین بعضرهما مرن بعرب . 
وتخرج من رحم هذا االنشطار وصرفة ناجعرة فتصربح السرخریة مثابرة  اإلصرالح الرذاتي لهشاشرة 

ومرن هنرا تنبرع أهمیتهرا فري مجرال اإلصرالح السیاسري ( 69-68: ه. ش1394)لوکراچ، العالم . 
واالجتماعي في المجتمع اإلنساني بشکل عام وعلی وجه التحدید في تلرك البلردان التري ال تعردو 
لحظات أفراح الناس فیها عدد أصابع ید واحدة، فیضطر عامة الناس لکي یتردارکوا اللحظرات المررة 

ال تعد وال تحصی إلی السخریة واإلباحیة، فمن أراد في مثل هذه البیئة الحزینة القامعة أن یعّبرر التي 
عن رأیه فال سبیل أمامه إال أن یغطي وجهره المعرارض بقنراع الضرحك والسرخریة، فالسرخریة هنرا 
 لیست وسیلة لتخفیف أعباء الحیاة بقدر ما هري سرالح حاقرد فري وجره اللحظرات الراکردة الثابترة

  (157 ه.ش:1390)بیضایي، المریرة، وغطاء لتوجیه النقد الالزع وأحیانا  الماجن. 

یة الخفیة في روایة   اإلنسان الحيالسخر

في ضوء هذه المقدمة التنظیریة وخاصة بالترکیز علی نظریة انشطار الذات اللوکاتشي فنستطیع القول 
ترا  أو تقابال  بین مکّونات کّل نّ  له قیمة فنیة، ونحن نرید االنتقال إلی المستوی التطبیقي إّن هناك تو

وهذا التوتر الذي ینتظر أن تکشف القراءة النقدیة عنره یسرتخدمه الشرکالنیون لإلشرارة إلری وحردة 
األضداد الناتجة عن تعرارض برین الصرریح والضرمني مرن المعراني، وتوّظرف الکتابرات السرردیة 

، ش۱۳۹۷،پاینده)ة لخلق ذلك التوتر واإلبهام المنبثق عنه.والشعریة تقنیتي المفارقة والسخریة الخفی
  (۴۲: ۱ج

یة الخفیة في عتبات   اإلنسان الحيالسخر

أما السخریة الخفیة علی المستوی التوظیفي في الن  فهي تقنیة أدبیة تمّکن الکاتَ  أو الشراعر مرن 
، لنصبح أمرام وضرع  ال ا قیلأن یقول شیئا  وُیوصل في الوقت نفسه إلی المتلقي شیئا  یعارض ظاهر م

 (۲۸۶و  ۴۸: ۱جالمصدر السرابق، ) ینسجم ما یقع من األحداث مع ما یتوقعه المروي له أو المتلقي
)آدم زنده( منذ عتباتها األولی المتمثلرة  اإلنسان الحيوتتجلی هذه المیزة الساخرة بوضوح في روایته 
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جمة الروایرة بردال  مرن التصرریح بکتابتهرا فري في عنوان الروایة وتصمیم غالفها وکذلك التظاهر بتر
وتمسي الشخصّیة الرئیسرة لهرذه الروایرة وراویهرا)حنطوش( بعرد  ه . ش. 1376طبعتها األولی عام 

إنسانة حّیة  تروي من عالم الموتی بعد إعدامها قّصتها وقّصرة الخرداع   میتة  ولیست  صفحات قلیلة
ظّل حکم الطاغیة )الرفیق الرئیس المهی  الرکن(. أما عرن في  والقمع، اللذین یعاني منهما )العراد(

التظاهر بالترجمة علی غالف الروایة فیجدر القول إّن هذه الروایرة نشررت فري طبعتهرا األولری عرام 
ه ش المعتمدة في هذه الدراسة بصرفتها ترجمرة لروایرة مرن کاتر  عراقري باسرم  137۶م /  1997

ت الروایة الالحقة أظهرت هذه اللعبة المفارقة الساخرة بإمحراء ممدوح بن عاطل أبو نّزال، لکّن طبعا
. وفي تصرمیم الغرالف وهرو مرن إبرداع  اسم الکات  المتخیل واإلبقاء علی اسم أحمد محمود کاتبا 

ور سخریة مریرة تستبطن نقدا  الذعرا  للسرلطة المسرتبدة المخادعرة القامعرة فري پالفنان إیرج خانبابا
فیری المتلقي شجرة  وحیدة تمت  بجذورها الردماء مرن قلر  برتقرالي فري أرض  اإلنسان الحّي ، 

أرض یباب لتنشر في الفضاء بدال  من األغصران واألوراد والثمرار، مرا یشربه غیومرا  برتقالیرة، وهرذه 
مفارقة لطبیعة الشجرة. باإلضافة إلی ذلك نری أّن الجان  التحتاني أو الجرذور مرن الشرجرة أبریب 

اص الدماء من القل  األحمر الجوفي والخرروج مرن األرض الیبراب إلری أغصران یتحّول بعد امتص
سوداء دون الغصون تنشر الغیوم البرتقالیة التي یبدو أّن لون الدماء األحمر تنازل عن حمرتها لصرالح 
البرتقالیة الدانیة من ثمار البرتقال، لیخلق سخریة خفیة، کما أن لون القمرع فري الروایرة یتنرازل فري 

ظاهر من قمعیته الظاهرة المباشرة لترتدي عباءة اإلصالح المخادع الرذي ال یحمرل فري باطنره إال ال
قمعا  خفیا  أمّر من المستوی الظاهر، فکانت السلطة المستبدة ترزّج المعارضرة فري السرجون، لکرّن 

عردام، دون القناع اإلصالح المخادع بإعالمه األخطبوطي الکذاب یعّبد لها الطریَق لکي ُیبیردهم باإل
 أن یتحمل تکالیف سجنهم ومحاکمتهم، کما سنری. 

یة الخفیة في النص األصل ل  إلنسان الحيا السخر

وحین ننتقل من العتبات إلی الن  األصل، فنری توظیفا  فنیا  للغرة العربیرة لخلرق السرخریة الخفیرة 
 علی المستویین: 

 تسمیة الشخصیات

 لغة السرد والحوار
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 اتتسمیة الشخصیأوالا 

من أبرز التقنیات التي یستخدمها الکات  في تدشین آلیة السخریة الخفیة في روایته اإلنسران الحري 
إطالُد تسمیات وألقاب عربیة علی الشخصیات، وتلك خطوة مهمرة فري بنراء نر  سرردي یعتمرد 
السخریة المبطنة بالنقرد لنظرام مسرتبد ف  تحتضرن الشخصریة باعتبارهرا عنصررا  دائرم الحضرور، 

عتبارها سندا  دائما  لصفات ممیزة، ولتحوالت سردیة، العوامل الضروریة النسرجام ومقروئیرة کرّل وبا
أما عن اإلسم الشخصي للشخصیة فیمکن القرول إّن معظرم المحللرین  (58م: 2013)هامون، ن  

البنیویین للخطاب الروائي یصرون علی إرفراد الشخصریة باسرم یمیزهرا ویعطیهرا بعردها الرداللي 
ونری ونحن بصدد تحلیل اإلسم الشخصري لشخصریات  (248-247: م1990)بحراوي، .الخاص

 اإلنسان الحي  أّن اسم الشخصیة األصلیة والرراوي فري الروایرة  حنطروش أبري نرواس القرقراوي ، 
فمجّرد إطالد هذا االسم العربي الطویل الساخر وغیره من األسماء العربیة فري الروایرة کمرا سرنری 

لروایة فارسیة مبعِث للسخریة والضحك، خاصة في األدب الفارسي الرذي ُوسرم علی اسم شخصیة 
: ه.ش1382)بلونردل سرعد،وإن ظلما  وعدوانا  في روائعه القدیمة والحدیثة بأّنه ینص  العداء للعرب

کما استنتجْت جویا بلوندل سعد من خالل استقرائها الناق  في األدب الفارسي المعاصرر  (18و 11
ة استقرائها هذا علی األدب اإلیراني قدیمه وحدیثه، ولیس األدب الفارسي فحسر ! وأمرا م نتیجلتعّم 

عن اسم  حنطوش  في الروایة التي رمز للحوار الثقافي والتعاطف مع العرب خاصة الشرع  العرراد 
 -220: م2016، )مالیريمنهم، کما تناول الباحث ذلك فري کتابره  الجیرران فري شررد المتوسرط 

ن القوُل عن هذا االسم أّنه یبدو معّدال  عن اسم حنتوش الرذي یحمرل بعردین أحردهما ، فیمک(224
الحقیقي یستخدم بین العرب اإلیرانیین في خوزستان وکذلك في بعب الدول العربیة مثرل اإلمرارت 
والقطر، أما البعد المجازي فللداللة علی کل شخ  مغّفل خفیرف العقرل یثیرر سرخریة اآلخررین 

وقد یکون هذا االسرم تحرّول مرن الحقیقرة إلری  حوار(ه. ش: 1399 ات وسیاحي،.)جرادوضحکهم
. وینسرجم هرذا  المجاز نتیجة رغبة اإلنسان إلی التعمیم أي رغبة اإلنسان فري جعرل الخراص عامرا 
 االسم في الروایة مع الدور الذي تمارسه شخصیة حنطوش اإلنسان البسیط المثیر للسخریة والساخر

لدیکتاتوریة وأالعیبها إذ یصّدد کّل ما تسّوقه وسائُل اإلعالم التابعة للسلطة ویسرتمّر الجاهل بماهّیة ا
هذا التصدیق الساذُج حتی بعد إلقاء )حنطوش( في السجن ومرن ثرّم إعدامره، فیتحرّول إلی إنسران 
حّي ، حین یّطلع في إحدی جوالتره التفتیشریة عبرر أجنحرة المروت علری أرشریفات قصرور الرفیق 

ومراکزه االستخباراتیة، فیتأکد أّن المسؤول الحقیقري عرن الفسراد المستشرري فري أوصرال  الرئیس 
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 (.256-255:م2016، )مالیري النظام السیاسي والمجتمع هو )الرفیق الرئیس(

أما الشخصیة األخری الحاضرة الغائبة في الن  هرو الطاغیرة  الرفیرق الررئیس مهیر  الرکن الرذي 
الراوي عبر الترراوح برین ضرمیري المفررد المرتکّلم والغائر ، کیرف یقررأ ویقّدم لنا یحکم العراد، 

)حنطوش( في جریدة حکومّیة مرسوما  رئاسیا  تنمویرا  یتعّهرد فیره )الرفیرق الررئیس(  بإزالرة البطالرة 
ویصرف ( 11:ه. ش1376، )أحمد محمرودوالفقر، خالل أربع وعشرین ساعة وأربع دقائق وثانیتین .

فحة األولی من الجریدة صورة تکشف عن دور اإلعالم السلطوي المخرادع حنطوش صورة علی الص
في تقدیم صورة ساطعة للطاغیة تسّهل تصدیق أکاذیبره مرن جانر  النراس البسرطاء وبدأُت بقرراءة 
. علی الصرفحة األولی.کران بریرق شراربیه  الجریدة. کانت هناك صورة )الرفیق المهی  الرکن( أیضا 

 (11)المصدر السابق:ن أعماد قلبي لو کحلُت بها عینّي لیزید ضوءهما .ساطعا  لدرجة، تمّنیت م

وقد وضع )الرئیس( خططا  لنجراح هرذا المشرروع مثرل إنتراج کرّم هائرل مرن  القنابرل الکیمیاویرة 
المعطرة ، لتطهیر الجّو من رائحة السمك، لکّنه وضع شرطا  لنجاح هذا المشرروع، والشرر  هرو أال 

تکرون  و ُعّباد المال  و المستغّلون  و السماسررة  و المخّربرون  و الموظّفرون یعرقل المشروَع  المح
، فطلر  مرن النراس  الفاسدون ، ولم یکتف )الرئیس( بطرح المشکلة فقط، برل طررح الحرّل أیضرا 

-11)المصردر السرابق: خاضعا   أن یتصلوا به مباشرة ویقّدموا إلیه أسماء المعرقلین الذین یعرفونهم.
12 ) 

د )حنطوش( الفقیر الحاصل علی شهادة في  تربّیة األبقار  من )فرنسرا(! هرذا الکرالَم، ویبردأ ویصّد 
کتابة رسالة إلی )الرفیق الرئیس(، َیذکر فیها أسماء مجموعة  من الفاسدین یتراوحون بین  ذوي رقراب  

هرذه الرسرالة،  غلیظة  واآلخرین برقاب  لم تتجاوز بعد مستوی  اإلجاصّیة  إلی الغلظرة! وَیرذکر فري
باإلضافة إلی أسماء الفاسدین، قّصته الطریفة مع موّظف  أخذ منه الرشروة، لینهیهرا بقولره  اهلل یررحم 
والَد )کریم المحمد آلبرتو(، حین قال لو زال قانون الرشوة في هذه البالد، لن یصل أّي عبد من عبراد 

 ( 14-13)المصدر السابق: اهلل إلی مرماه .

من یومین علی هذه الرسالة التي یذکر فیها )حنطوش( رموز الفسراد بإسرهاب یردّد وبعد مضي أقّل 
 زوار الفجر  باب بیته، قبل طلوع الشمس، ویأخذونه فري سریارة هري عبرارة عرن برار  متجرّول  بکرّل 
محتویاته! إلی القصر، وبعد أن یقّلد )الرئیس( )حنطوش(  وسرام النسرر ، یشرارك فري  برنرام  تلره 

، وعرن سرّر نجاحره فري فیزیوني  ه کذا ورد في الراویة لیتحّدث عن المشروع التنموي الرئاسري أوال 
. ونری کیف یبدأ )حنطوش( کالمره  الحصول علی هذه المکانة العالیة المتمثلة في  وسام النسر ثانیا 
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 بعّد مناق  )الرئیس(:

مستمندان، پناه دردمندان، ار یس: یق الرئیر برنام  گفت شروع کن، شروع کردم اول با القاب رفید م
ه، یر القادسریروبی دوران، فرمانرده کبیرن اید مشارد و مغارب، حاتم طائی زمان، صالح الدیخورش

لری هرذه السراعه إم تر از همه حلما من اآلغراز ید، حلیاطول من عوج بن عناقه، َارخش من الخورش
ن، عرادل یاحسن من کل المحسن ن،ین، اجرب المجربیامه، اذکی الذاکیوم القیومن هذه الساعه الی 

االعدل ین، بطل الباطلین، اکبر الکابرین، ضاحک من کل مضحکین، منعم من کل نعم، و دافع کرل 
آدم من المرد و من الزن، الرفیق الرئیس المهی  الرکن که فداي سبیل مردانه اش باد جان ناقابل ایرن 

داد و لبخنرد مبرارک ر برنام . سبیل تاب مریفدوی بی نام و نشان رفیق العقید روبرویم بود کنار مدی
کرد باری گفتم و گفتم و گفتم ترا مملکرت از شررد ترا غررب و از جنباند و تایید میزد و سر میمی

شمال تا جنوب گلستان شد از طرح های اقتصادی گفتم، از برنام  های فرهنگی، از یک عالمه ترور 
آنقدر گفتم تا همه جا آباد شد و من خرودم خرراب  ریزبافت اعال و یک عالمه بم  شیمیایی معطر و

شدم. خیس عرد از گرمای آن همه بروجکتور، و دهان کف کرده و گلو خشک و دست ها و پاها بی 
تاب و توان هرچه داشتم و نداشتم، هر چه خوانده بودم و دیده بودم و نخوانرده برودم و ندیرده برودم، 

 (۳۹:المصدر السابق) «کلمه زدم و تقدیم کردم.همه را در طبق اخالص گذاشتم و به قال  

قبل کّل شيء بألقاب )الرفیق الرئیس(: مغیرث الفقرراء،  . بدأُت ابدأ، فبدأت «مدیر البرنام » ... قال 
في زماننا، )صالح الردین األیروبي(  (، )حاتم الطائي«المشارد والمغارب»ملجأ المتأّلمین، شمس 

، أطول من عوج بن عناقة، َارخش من الخورشید، أحلم من جمیرع  الکبیر»في عصرنا، قائد القادسیة 
الحلماء من اآلغاز إلی هذه السراعة ومرن هرذه السراعة إلری یروم القیامرة، أذکری الرذاکین، أجررب 
کبر الکرابرین، ضراحک مرن  المجّربین، أحسن من کّل المحسنین، عادل األعدلین، بطل الباطلین، أ

فع کل آدم من المرد و من الزن، الرفیق الرئیس المهی  الررکن کل مضحکین، منعم من کل نعم، و دا
الذي ُجعلْت النفس قلیلُة القیمة لهذا الفدائي المغمور فداء  لشواربه الرجولیة، وکران الرفیرق العقیرد 
أمامي إلی جان  مردیر البرنرام . ففترل شرواربه مبتسرما  ابتسرامة مبارکرة محّرکرا  رأسره باإلیجراب 

ت وقلت وقلت حتی انقلبت البالد من الشررد إلری الغررب و مرن الشرمال إلری والتصدیق. أجل قل
. تحدثت عن المشاریع االقتصادیة والبرام  الثقافیة، عرن ک میرة  کبیررة  مرن الجنوب روضَة ورد کبیرة 

، ومن کثرة الکرالم ُعمررت شباك دقیقِة النس  بجودة  عالیة، وکّم هائل  من القنابل الکیمیاویة المعطرة
 «فاد وَخربت األنفس.اآل
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وبعد هذا التصریح التلفزیوني الذي تمزج فیه العربّیة بالفارسیة، ُیعاد )حنطوش(، بحفراوة  وقرد بلرغ 
م، بعد فتررة وجیرزة،  الجوع منه مبلغا  ال یحتمل! إلی بیته وسط جموع الناس الغابطة والحاسدة، لُیسلَّ

أي أوروبرا إلکمرال دراسرته فري  پ()یورو ظرفا  فیه کتاب من )الرئیس( یقضي بسفر )حنطوش( إلی
، لکّنه یؤخذ من المطار إلی پ(اختصاصه  تربیة األبقار ! ویحّضر )حنطوش( نفسه للسفر إلی )یورو

السجن. وألقی )حنطوش( في )مطار بغداد(، وهو یرید رکوب الطائرة التري غرادرت المطرار لترجرع 
المطرار والمعجبرین ب  بطرل الشرع  وبطرل إلیها بحجة عطل فّني، خطابا  للناس الموجودین فري 

ر حنطوش ابو نواس قرقاوی قهرمان یق زای)زنده باد الرف، (52)المصدر السابق: الخطابة عبر الدهور 
حس  یافطة في المطار، وُیکذب )حنطروش( فري خ( یالشع  والقهرماِن سخنرانی فی کل طول تار

ر لغرة سراخرة تکشرف لنرا عمرق مرا یعانیره خطابه کّل ما یقال عن ظلم )الرئیس( ونظامه، وذلك عب
الشع  العراقي من هذا الطاغیة الذي یرید أن یحّول )العراد( إلی  مقبرة کبیرة  ومن ناسره  األحیراء  

 نسخا  بدیلة عنه. ویقول )حنطوش(:

د الرئیس دیکتاتور است غلط مرییگوش کردم، بعد گفتم هر کس که مییس را ستایق الرئیاول الرف»
گوید دستگاه حکومتی در اختیار حرزب اسرت و فاسرد اسرت کند و هر کس میاشتباه می کند یعنی

کند، هر کس مریگوید ایضا و ایضا اشتباه میگوید الجیش زور میکند، هر کس میایضا اشتباه می
کنرد. هرر کرس مریکنند سه بار ایضا اشتباه مریگوید ایل وتبار الرفیق الرئیس مملکت را غارت می

کند و مخل  کالم هر کس هر چره اند، رابعا ایضا اشتباه میاند و سو را گشودهو را بستهگوید سن
کند. من خودم، به تن خودم، حری و حاضرر و آدمری زنرده در پریش روی شرما، گوید اشتباه میمی

 (63-62)المصدر السابق  «ام قبول بفرمایید که رفیق الرئیس از هیچ چیز خبر ندارد...تجربه کرده

.. وبدأُت کالمي بمدح )الرفیرق الررئیس(. ثرّم قلرت کرّل مرن یقرول إّن )الررئیس( دکتراتور، فهرو  .
، أي مخط . وکّل من یقرول إّن أجهرزة السرلطة حکرر علری الحرزب، وفاسردة، فمخطر ، «غلطان»
. کرّل مرن یقرول إّن جماعرة «أیضرا  وأیضرا  ». کّل من یقول إّن الجیش یقمع بقّوة، فمخطر ، «أیضا  »

ثالث مّرات. کّل من یقول ربطوا الحجارة،  «أیضا  »ق الرئیس( وأقرباءه ینهبون البالد، فمخط ، )الرفی
. أنرا  وترکوا الکل ، فمخط ، أیضا  أربع مّرات. زبدة الکالم کّل من یقول أي شيء، فهو مخط  جرّدا 

، بلحمي ودمي، کإنسان حّي وقف أمامکم. صّدقوني أّن )الرفیق الرئیس(  لیس لدیره جّربت شخصیا 
 علم بشيء... 

ونعایش عبر هذا المقبوس بلغته الملیئرة بالسرخرّیة طریقرَة )الرفیرق الررئیس( فري الحکرم، حیرث 
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یتلّخ  کّل شيء في القمع الذي یشمل کّل نواحي الحیاة، وعّبر الراوي عرن هرذا القمرع بتوظیرف 
 رائعتره یرازي فريالمثل الشعبي ربطوا الحجارة وترکوا الکل   المتنراص مرع حکایرات سرعدي شر

گلستان)روضة الورد( والذي یقصد به تسرلیم الربالد، وقرد ُکّبلرت برالقیود، إلری جالدیرن یشربهون 
الکالب المفترسة، ویؤخذ )حنطوش( بعد رجوع الطائرة إلی المطار إلی السجن، ومن ثّم إلی ساحة 

من المرسوم الرئاسري وطلر  اإلعدام، لیعلم، قبل موته وبعده، عبر مشاهد غرائبّیة، أّن کّل ما مضی، 
المساعدة من الناس وغیرهما من اإلجراءات الحکومّیة في هذا المجال، لرم یکرن إاّل سلسرلة خردع 
مدّبرة من أجل تعّرف  الفضولیین ، وقمعهم، کما یقول )أبو حردان برقوقي(، وهو ناشط سیاسّي ألقي 

برره بانتشرار المرسروم الرئاسري فري القبب علیه، بعد أن اعترف علیه )حنطوش(، حین قرال: إّنره أخ
الجریدة، لکّن )حنطوش( ال یصّدد لحسن ظّنه ب )الرئیس(هذا الکالَم، ویظّن وهو سجین، فُمعَدم 
أّن )الرئیس( لیس علی علم  بما یجري، ونراه مصّرا  علی حسرن ظّنره بره، وهرو المیرت، ویررفب أن 

بعلم من )الرئیس(. ویبقی هذا  اإلنسران یصّدد أّن ما جری له من السجن والتعذی  واإلعدام جری 
الحّي  علی هذه الحالة حتی یزور في مّرات عدیدة، بعد إعدامه في مشاهد غرائبّیرة القصرر الرئاسري 
والمراکز االستخباراتّیة التابعة له، لیصّدد ما لم یکن یصّدقه عن النظام الحاکم فري الربالد، وخاّصرة 

 عن )الرفیق الرئیس المهی  الرکن(! 

وال شّك في أّن هذه الروایة تجّسد، بمغامراتها الغرائبّیة التي تمحري الحردود برین الحیراة والمروت، 
معاناة الشع  العراقي في ظّل الطاغیة الذي عمل طوال السنین، عبر تخدیر عقول النراس، إلقراء أّنره 

س هذا التخدیر عبرر أحسن من ُخلق في الکون، وأّن طریقته في الحکم تعلو وال ُیعلی علیها. وقد مار
إعالمه السلطوي األخطبوطي الذي ال یسمح ألکثر من صوت أن یسمع، وواج  باقي المجتمرع أن 

 یرّدد هذا الصوت، ومن لم یؤّد الواج ، فأمره إلی المخابرات والسجن والتعذی  واإلعدام.

راس ، وقرد وبعب الشخصیات األخری الفرعیة هم  الرفیرق العقیرد  و العریرف  و المرالزم   الحر
 هذه األسماء هکذا في الن  بصیغتها العربیة ذاتها. وردت 

 لغة الحوار والسرد

وتستخدم الروایة تقنیَة المزج بین اللغتین الفارسیة والعربیة أو إذا أردنا التحدید تقنیرة تطعریم الرن  
آلیرات نفرخ  الفارسي باألسماء واأللقاب والنعوت والعبارات العربیة، فتجعل هرذه التقنیرة مرن أهرم

الروح الساخرة في أوصال جسدها الروائي، ویتجلی توظیف هذه التقنیة علی مستوی لغتري الحروار 
والسرد في الروایة. وجدیر بالذکر هنا أّن اللغة التي کتبت بهرا الروایرة فارسریة مرن الناحیرة النحویرة 



 ید هللا ماليري  توظیف اللغة العربیة خللق السخریة اخلفیة يف روایة الإنسان احلي للاكتب الإيراين أأمحد محمود

351 

ذا سرّر خلرق السرخریة الخفیرة والبنائیة، واستخدام اللغة العربیة یشوب البنیة النحویة الفارسیة، وهر
 اللغویة في الروایة.

ومن نماذج تطعیم الحوار الفارسي بین الشخصیات حوار من الحوارات التي یجري بین رفیق العقید 
 وحنطوش بعد اللقاء التلفزیوني لحنطوش:

 د گفتیق العقی  الرف

 ن نطق ره صد ساله رفتی!یا ابونواس با ای

 ]...[ گفتم

 د؟یفرمائيواقع م

 گفت

به من مأموریت داد رضایت معظم له را به شرما ابرالغ  الرفیق الرئیس وسطهای برنام  تلفن فرمود و
 م و ببوسمت!یکنم، تبریک بگو

 ش دادم وگفتمینه پید، جان رفته از دست و پا باز آمد. سیق العقیدن حرف رفیاز شن

 مگر برنام  زنده پخش میشد؟

 گفت

 ز زنده است!ینجا همه چیا

 گفتم

ک کره جرای یزیکنند، الکتاب الفیگن حتی ُکّرة القدم را هم سانسور مین هستن که میپس البد معاند
 (40)نفسه:  خود

  قال الرفیق العقید:

 اجتزت بهذا الخطاب طریق مئة عام یا أبا نواس!

 قلت: 

 هل أنتم جادون في کالمکم؟
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 قال:

برإبالغ رضری صراح  سرموه عرنکم  شّرفني الرفیق الرئیس باتصال هاتفي وسرط البرنرام  وأمرنري
 وتهنئته، وأمرني بأن أقبلکم!

:  بسماع کالم الرفیق العقید عادت الروح الذاهبة إلی أطرافي، فنصبت قامتي قائال 

؟  أ کان البّث حّیا 

 قال:

 هنا کل شيء حي!

 قلت: 

المصردر )اء إذن المعاندون هم الذین یقولون إن الرقابة تشمل حتی کرة القدم فما بالك بکت  الفیزی
 (40،السابق

ویکشف هذا الحوار النموذجي عن موضوعتین مهمتین في الروایة وهما الترقیة والرقابة، ومرا یصرّ  
في خانة السخریة الخفیة في هرذه الروایرة أّن الترقیرة المجانیرة السرریعة فري نظرام الرفیرق الررئیس 

یة  لحیاة )حنطوش( المجانیة، کمرا أّن الشمولي ال تعني إال الموت المجاني، کما نری في نهایة  مجان
البث الحّي ال یذّکر إال بالرقابة التي تشمل جوان  الحیاة کلها من کرة القدم حتی.... وما یزیرد فري 
سخریة الموقف استخدام العقید العراقي لمثل شعبي فارسري مرأخوذ مرن قصریدة للشراعر اإلیرانري 

ک شربه ره صرد سراله ین طفل ین در سلوک شعر/ کاطی زمان ببین و مکاحاف  الشیرازي یقول فیها  
)أنظر کیف یجتاز الشعر المکان والزمان، فیقطع هذا الطفل طریق مئة عام في لیلرة واحردة( رود می

وهکذا یکشف الکات  عن تالقح ثقافي حضاري قدیم بین اإلیرانیین والعرب، یتمثرل هنرا فري هرذا 
عبي اإلیرانیین، کما یمثل علی مستوی الخطراب الروائري الحوار في االستعانة بالتراثین الشعري والش

باستخدام اللغة العربیة لخلق السخریة، کما أّن تعبیر عودة الروح الذاهبة إلی الجسد  مفارقة ساخرة 
استباقیة یکشف عنها حین یعرف المتلقي بعد صفحات قلیلة أن حنطوش سیعدم بعد أیام قالئل مرن 

 ام الشرف!خطابه المتلفز وحصوله علی وس

وأما علی مستوی لغة السرد فنقتبس کالما  للراوي الشخصیة حنطوش یعّبر عن موضوعة أخری مهمة 
في الروایة التي أخذت علی عاتقها الکشف عن ماهیة الدیکتاتوریة وأالعیبها وهذه الموضروعة عبرارة 

یرة تجراه اآلخررین فري عن رایُة متشائمة وسوء ظّن مبالغ فیهما من جان  النظام الذي یرأسها الطاغ
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الداخل والخارج، خاصة تجاه اآلخر األجنبي، فالموقع االسرتراتیجي الرذي یحتّلره الرفیرق الررئیس 
مهی  الرکن علی المستویات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة کلها یرّشحه ألن یکون هدفا  دائما  لسرهام 

لطة الرفیق الرئیس االستبدادي، فنری فري المؤامرات الداخلیة والخارجیة کما یرّوج اإلعالم التابع لس
المقبوس التعبیرر عرن هرذه الموضروعة عبرر اسرتخدام األلقراب العسرکریة العربیرة للشخصریات، 
والعناوین العربیة للصحف، وکذلك لق  أبو الشع  للطلغیة الرفیق الرئیس مهی  الرکن، کما نرری 

هري  هرا  فري کلمرة  النقیر  هرا  وهرذه استخداما  لعالمة من عالمات الجمع في اللغة الفارسریة و
 الطریقة في استخدام اللغتین منسجمة تماما  مع نه  الروایة الساخر:

 ... بعد از لبخند، الرفیق المشیر الرکن ُلخت شد. النقی  ها، هر دو با هرم بنرا کردنرد بره جسرتجو 
مرت سررتاپا لخرت حتی درز رخت ها را گشتند. خود رفیق العقید، به قا -کردن رخت رفیق المشیر

رفیق المشیر دست کشید، زیر ناخن هایش را دید... خوب شد که حکمت این کار را فهمیدم وگرنره 
 -بعید نبود بي راهه فکر کنم و به این عملیاِت از نراِن شر  واجبترر بردبین شروم. در روزنامره الثروره

پیشرگاه الرفیرق  یا الشع  خوانده بودم که یک وقت یک خائن خرارجی کره بره -درست یادم نیست
کشد، آلوده کررده برود ترا وقتری برا الرئیس بار یافته بود، دستش را با میکرب چس  که در لحظه می

را درجرا بکشرد  -یعنی پدر ملرت –دهد، میکرب را منتقل کند و ابوالشع  الرفیق الرئیس دست می
جهانی جان سرالم بره در فهمیده بودند و شکر خدا، الرفیق الرئیس از گرفتار شدن در دام یک توطئه 

 (175-174: المصدر السابقبرده بود.)

 بعد االبتسامة تعّری الرفیق المشیر الررکن، فبردأ النقبراء بتفتریش مالبرس الرفیرق المشریر، براحثین 
تجاویفها کلها، کما لمس الرفیق العقید الجسد العاري للرفیرق المشریر مرن الررأس حتری أخمر  

. الحمد هلل أنني فهمرت فلسرفة هرذا العمرل، وإال انحررف ذهنري القدمین، کما دقق تحت أظافره..
. کنت قرد قررأت  کله اإلنسان لیال  وأسأت الظن بهذه العملیة التي تفود أهمیتها أهمیة الطعام الذي یأ
في جریدة الثورة، أو جریدة الشع  ال أذکر بالتحدید أّنه في یوم من األیام کران هنراك خرائن أجنبري 

ف بزیارة الرفیق الرئیس، لکنه لّوث یده بجرثوم الصرق مهلرك یقترل اإلنسران حصل علی إذن للتشر
، لیغتال أبا الشع ، لکن الحمد هلل نجا الرفیق الرئیس من مؤامرة عالمیة مدّبرة ضده..   .«فورا 

ومما یرّسخ موقع السخریة في هذا المقبوس أّن الکات  المترجم وکالهمرا واحرد فري هرذه الروایرة 
الصفحة التي اقتبسنا منها الفقرة السابقة مرا ترجمتره:  إّن هرذه الروایرة تعراني مرن  یکت  في هامش

نق  حاد في الواقعیة، ولو کان السّم قاتال  لتوه فلماذا لم یقتل ذلك األجنبي الخائن الرذي لّطرخ بره 
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 یدیه؟!  وهکذا یحاول الکات  إعطاء دفع لقوة اإلقنراع فري هرذا الرن  السراخر، لیصرّدد المتلقري
إذ یری )یوسا( الروایة  کذبة ، کما یرری قروة اإلقنراع فیهرا، وهري کذبتین األولی منهما واقعیة الروایة 

: م2005)یوسا، تضییُق المسافة بین الوهم والواقع،  الخدعة الکبری  التي تقترفها الروایاُت العظیمة!
مرن سرخریة الرن ، فهري أما الکذبة الثانیة التي هي من المکونات التي یررتکن إلیهرا جانر   (30

تسویق الکات  مترجما  للن ، مع أّنه کاتبها الحق الذي یلع  لعبتره السراخرة الخادعرة الجمالیرة، 
 بالتستر وراء عباءة المترجم!

 الکالم األخير

وتبدی لنا في ضوء ما تقّدم في هذه الدراسة أّن الروائي اإلیراني أحمد محمرود فري روایتره  اإلنسران 
روایته بأسماء أو ألقاب عربیرة، وکرذلك  دث عن العراد تمّکن عبر تسمیة شخصیاتالحي  التي تتح

من خالل المزج بین لغتي الفارسیة والعربیة في بعب األحیان علی المستویین السرردي والحرواري 
للن  السردي، تمّکن من خلق روایة ساخرة تعّد من آیات الحوار الحضاري بین الثقافتین الفارسریة 

في روایة تمّثل تعاطفا  مع الشع  العراقي فیما یعانیه في ظّل حکم الطاغیرة الرفیرق الررئیس والعربیة 
مهی  الرکن وممارساته القمعیة، کما تشّکل تعریة ساخرة  خفیة   لألسالی  التي تستخدمها السلطة 

 المستبدة لقمع الناس.

 قائمة المصادر والمراجع
، ش 5و 4، ش 20یسرتا، س چد محمرود ، مگفت وگویی با اح .(ش1381باقري، خسرو، ) .1

 ، دي وبهمن 195و 194ردیف 

 .۱، تهران: سمت، چ۱ش(. نظریه ونقد ادبی، ج۱۳۹۷پاینده، حسین، ) .۲

بنیة الشرکل الروائري، بیرروت والردار البیضراء: المرکرز الثقرافي م(.1990، حسن، )بحراوي .3
 .1العربي،  

ران، ترجمه: فرناز حرائری، یعاصر اات میعرب ستیزی در ادب .(ش1382بلندل سعد، جویا، ) .4
 .1تهران: کارنو، چ

ران، تهران: انتشارات روشرنگران ومطالعرات زنران، یش در اینما ش(.۱۳۹۰ام، )، بهریيضایب .5
 .۷چ
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 حوار خاص أجرراه الباحرث مرع الباحرث  ه(.1399)جرادات، عبد الکریم وفیصل سیاحي،  .6
 ني فیصل سیاحي .األردني الدکتور عبد الکریم جرادات والباحث اإلیرا

 .۱چ نقد آثار احمد محمود، تهران: معین، .(ش1378دستغی ، عبد العلي،) .7

معجم تحلیل الخطاب، ترجمرة: عبرد القرادر  م(.2008دومینیك منغنو، ) –ك ی، باترشارودو .8
 المهیري حمادي صمود، تونس: دار سیناترا والمرکز الوطني للترجمة.

یسرتا، س چاري احمرد محمرود ، پاسم به خاك سرزارشي از مرگ  .(ش1381صانعي، ترانه،) .9
 ، آبان وآذر .193و 192، ش ردیف 3و 2، ش 20

 .۱چاحمد محمود، تهران: معین، گفتگو با حکایت حال: .(ش1383، )يلیگلستان، ل .10

 .۲نظریه رمان، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: آشیان، چ.(ش۱۳۹۴لوکاچ، گئورگ، ) .11

 .۱ران: انتشارات معین، چآدم زنده، ته .(ش۱۳۷۶محمود، احمد، ) .12

رجه بهتررین دار صفر ده رمان مدنویسن دمحمو دگفتگو با احم .(ش1373محمود، احمد، ) .13
 ، مرداد ماه.41، ش 5دون، س گر،  ۱۳۷۲رمان ایرانی سال 

دکترر قمرر گفتگوی احمد محمرود برا  خاموشي احمد محمود: .(ش1381محمود، احمد، ) .14
 (، مرداد شهریور.25 پی در پی)7، ش 4غفار وعلي دهباشي ، بخارا، س 

 .1شرد المتوسط، بیروت: دار الطلیعة،  ي الجیران ف .(م2016مالیري، یداهلل، ) .15

، نیمه مرداد 25اي ، نامه، ش  مصدد، جبهه ملي مبارزه جبهه.(ش1382ز، )پرویورجاوند،  .16
 . 

 .۳لوفر، چتاریخ نقد جدید، ترجمه: سعید ارباب شیرانی، تهران: نی.( ش۱۳۸۸، )رنه ولك، .17

بنگرراد، الالذقیرة: سمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة سرعید .(م2013فیلی ، )هامون،  .18
 .۱دار الحوار،  

رسائل إلی روائي شاب، ترجمة: صرالح علمراني، دمشرق:  .(م2005یوسا، ماریو بارغاس، ) .19
 .1دار المدی للثقافة والنشر،   



 

 

، جامعة طهران، مجّمع اإلسالمیة المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 الحكم بإلغاء الموجود عند النحویین
 1حسین علي محمد

 تدریسي في الجامعة اإلسالمیة/ فرع بابل/ دکتوراه في اللغة العربیة/ النحو

 الملخص
ب النحویین إلی الحکم یسعی البحث إلی استجالء المسائل النحویة التي ذه  فیها بع

بإلغاء الموجود؛ ألسباب تتعلق بمخالفة استعمال لغوي ما لنظائره، أو تتعلق بالبحث عن 
علة نحویة الستعمال آخر، أو غیر ذلك مما یدعو إلی الحکم علی الموجود المرتلف  بره 

 بأنه في حکم الساقط المعدوم.
د ذه  إلی أنها علری نیرة إلقراء یعد سیبویه أول من صرح بذلك في )الجماء الغفیر(، فق

ا وقاطبرة  والمصرادر  األلف والالم؛ ألنها حال، والحال ال تدخله األلف والالم، نحو: طر 
التي تشبهها. وقد اقتفی نحویون آخرون أثر سیبویه، وحذوا حذوه، فهذا ابن جني یذه  

لالم( الظراهرة ملغراة إلی أّن )األمِس( إذا اسُتعِمَل معرفة مبنیا علی الکسر فإّن )األلف وا
 زائدة للتوکید. 

سیعمل البحث علی تتبع مسائل إلغاء الموجود عند النحویین، ویکشف األسرباب التري 
دفعتهم إلی القول بذلك، واآلراء األخری التري تؤیرد القرول بره أو تعارضره، وسریحرص 
البحث علری أن تکرون آراء متقردمي النحرویین حاضررة فري المسرائل التري سرأتناولها 

 بالبحث؛ وذلك بالرجوع إلی مظانهم، والتحري فیها.
 لغاء، المعدوم، الموجوداإل: مفردات الرئیسةال

                                                                                 
1. husainali.87y@gmail.com 
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 المقدمة
ثمة ظواهر لغویة ونحویة کثیرة ما زالت بها حاجة إلی مزید من الدراسرة والبحرث والتنقیر ، ولعرل 

ند النحرویین؛ متقردمین ظاهرة )إلغاء الموجود( إحدی هذه الظواهر. فقد تردد ذکر إلغاء الموجود ع
ومتأخرین ومحدثین، إذ وردت عبارات شتی مبثوثة في کتربهم تشریر إلری هرذا المعنری تصرریحا أو 

 تلمیحا.

َن لري أّن إلغراء الموجرود  کنت قد لمحت بعب مسائل هذا الموضوع وأنا اتصفح کتبا نحویرة، وتبریَّ
من الظرواهر التري أنتجهرا الخرالف  ظاهرة حریة بأن تدرس في بحث، وال سیما إذا عرفنا أنها واحدة

النحوي في العلة والعامل، فالنحویون ال یکادون یتفقون في مسألة من مسائل النحو، برل یجتهردون 
في بیان وجهات نظرهم، منطلقین من ثقافاتهم المتباینة، ومزاجاتهم المختلفة؛ ما أدی إلی برروز آراء 

ومنها محب ترف لیس وراءه هدف لساني، وإلغراء کثیرة في مسائله، منها ما یص  في خدمة اللغة، 
الموجود واحد من تلك اآلراء التي قیلت في مسائل بعینها، ومهمة البحث تسلیط الضوء علی بعب 

 مسائل إلغاء الموجود عند النحویین، وبیان أسباب القول بها، والغایة منه.

لغراء عنرد النحرویین، فعررض لقد اقتضت طبیعة البحث أن یکرون بمقدمرة، فتعریرف بالزیرادة واإل
 للمسائل التي تناولتها، والتي جری فیها ذکر إللغاء الموجود، فالخاتمة، وأهم المصادر والمراجع. 

 الزيادة واإللغاء عند النحويين
ترك إعمال الفعرل، لضرعفه بالترأخر »یرتبط اإللغاء عند النحویین بباب )ظّن وأخواتها(، ویریدون به 

، وأول مرن (146م، 2000)ابرن النراظم،  «توسط بینهما، والرجوع إلی االبترداءعن المفعولین، أو ال
، ونلفري اسرتعماال لهرذین المفهرومین  (137، 2م، ج198)سیبویه،  استعمله في هذا الباب سیبویه

 کذلك في )لیت( إذا اقترنت ب)ما(، وکفتها عن العمل، و)إذن( إذا فقدت أحد شرو  عملها الثالثرة
 .(525، 4م، ج2001، وابن یعیش، 468، 2م، ج2008)السیرافي، 

هذه أکثر األبواب النحویة التي ورد فیها اإللغاء، ولم یختلف ابن السرراج فري ذلرك، فإنره یسرتعمل 
، ولکننرا نلفیره ُیفررد (181، 1م، ج1996)ابن السراج،  اإللغاء المعروف في األبواب المذکورة سابقا

اإِللغاء إنما هو أن تأتي الکلمة ال موضرع لهرا أن »ء(، یقول فیه: بابا تحت عنوان )باب الزیادة واإللغا
من اإِلعراب إْن کانت مما تعرب، وأنها متی أسقطت من الکالم لم یختل الکالم، وإنما یأتي ما یلغی 
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ا ا أو تبیین  کید  ، وهذا التعریف للزیادة أقرب منه إلی (257، 2م، ج1996)ابن السراج،  «من الکالم تأ
والتري تلغری تنقسرم أربعرة »، ولکنه في الحقیقة یضع الزیادة واإللغاء في سلة واحدة، یقول: اإللغاء

 أقسام: اسِم وفعِل وحرِف وجملِة.

الثاني: الِفْعرُل:  األول: االسُم: وذلك نحو:  هو  إذا کان الکالم فصال  فإنه ال موضع له من اإِلعراب...
ی غیرَك ولکن الملغری نحرو:  کراَن  فري قولرك:  مرا کراَن وال یجوز عندنا أن ُیلغی فعِل ینفذ منك إل

ا و)کاَن( إنما ِجيَء بها لتبین أنَّ ذلك ]کان[ فیما مضی. ا  الکالُم: ما أحسَن زید   أحسَن زید 

لو کان ل)ما( موضع مرن  َفِبَما َنْقِضِهْم ِمیَثاَقُهْم  الثالث: الحرُف: وذلك نحو: ما في قوله عز وجل:
کید...اإِلعراب ما عمل  ت الباء في  نقِضهم ، وإنما ِجيَء بها زائدة  للتأ

ا  علی  زید  ولم تعمرل  ظننرُت   الرابع: الجملُة: وذلك نحو قولك:  زیِد ظننُت منطلِق  بنیَت  منطلق 
م، 1996)ابن السرراج،  «وألغیته وصار المعنی: زیِد منطلِق في ظني، فإْن قدمت  ظننُت  َقُبَح اإِللغاء

  .(582 -257، 2ج

المالح  أن ابن السراج یوسع دائرة اإللغاء، فهي غیر محصورة عنده بما کان له عمل ثم ُألغري ذلرك 
اإللغاُء علی ثالثرة أوجره: إلغراِء فري وفي الجملة »العمل لعلة، وهو کذلك عند ابن یعیش، إذ یقول: 

ا. فاإللغاُء  في المعنی نحُو حرروف الجرّر، المعنی فقط، وإلغاِء في اإلعمال فقط، وإلغاِء فیهما جمیع 
کقولك:  ما زیِد بقائم ، و ما جاءني من أحد . وأّما ما ُألغي في العمل، فنحُو:  زیرِد منطلرِق ظننرُت   

ا . وأّما  )ابرن یعریش،  «اإللغاُء في المعنری واللفر ، فنحرُو: )مرا(، و)ال(، و)إْن(و ما کان أْحَسَن زید 
 .(77، 5م، ج2001

اج وتبعه ابن یعیش نعرف أّن اإللغاء یشمل ما ألغي من العوامل عن العمرل، ومرا ومما ذکره ابن السر
 زید لمحب التوکید وکان له أثر إعرابي، وما زید للتوکید ولم ُیحدُث أثرا.

یرتکز حدیث النحویین في اإللغاء علی المسائل التي ذکرناها، ومسائل أخری مشرابهة لهرا، ولکننرا 
 في أثناء کتبهم فیها إلغاء للموجود، سنحاول تسلیط الضوء علیها.ألفینا مسائل أخری مبثوثة 

 من مسائل إلغاء الموجود عند النحويين

 الحکم بإلغاء )األلف والالم(-1
نلفي ذلك في الحال إذا جاءت ب)أل(، نحو قولك: )الجماء الغفیر(، فقد ن  سیبویه علری أّن )أل( 
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أن یکرون نکررة، لرذلك یفتررض أن الحرال فري هرذا اة؛ ألّن األصل في الحرال غفي هذا الموضع مل
 الموضع نکرة، وأن )أل( المتلف  بها في حکم الساقطة.

واللطیف في المسألة أن سیبویه ُیجري مقارنة بین ما ُیفتررض أن یکرون ب)أل(، وجراء خلروا منهرا، 
یره، وأن الثراني وبین ما یکون مجردا من )أل( وجاء معرفا بها، فیقول في األول أنه علی نیة وجودهرا ف

ومن الصفة قولك: ما َیحسرن بالرجرل مثِلرك أن یفعرل ذاك، ومرا »علی نیة إلغائها منه، وإلیك نصه: 
 یحسن بالرجل خیر  منك أن یفعل ذاك.

وزعم الخلیل رحمه اهلل أنه إنما جر هذا علی نیة األلف والالم، ولکنه موضِع ال تدخله األلف والرالم 
 «إلقاء األلف والالم، نحو ُطّرا  وقاطبة والمصادر التي تشبههامنصوبا علی نیة کما کان الَجّماء الغفیَر 

 .(13، 2م، ج1988)سیبویه، 

فلمرا کران الموصروف  ،(87، 3)ابرن عقیرل، جا فاألصل بالصفة أن تتبع الموصروف تعریفرا وتنکیرر
ع الحرال إذا ب)أل(، والصفة من غیر )أل( افترض وجودها لتتسق القاعدة وتطرد، والحال کرذلك مر

ومثرل ذلرك قولرك: )أرسرلها ؛ جاءت ب)أل(، فهي علی نیة إلقائها؛ ألّن الحرال ال تکرون إال نکررة
وهرو قولرك: مرررُت »العراك(، فإن )العراك( منصوب علی أنه حال، و)أل( فیه ملغاة، یقول سریبویه: 

اَء الغفَیر. فهذا َینتص   اَء الَغفَیر، والناُس فیها الَجمَّ  الِعراك.کانتصاب بهم الَجمَّ

رِة مراال تدخلره  وزعم الخلیل رحمه اهلل أّنهم أدخلوا األلَف والالم في هذا الحرف وَتکّلموا به علی نیَّ
؛ إاّل أنَّ هرذا نکررِة  ،   أي جمیعا  األلُف والالم، وهذا ُجعل کقولك: مررُت بهم قاِطبّة ومررُت بهم ُطرا 

 .(376 -375، 1ج م،1988)سیبویه،  «ال َیدخله األلُف والالم

، ولتکرون القاعردة علری وتیررة  (17، 2م، ج2001)ابرن یعریش،  فاألصل في الحال أن تکون نکررة
واحدة، افترض سیبویه أن ما جاء من األسماء حاال، وفیه )أل( فإنه علی نیة إلغائها، یقرول السریرافي: 

ال واالسم الذي هي فري موضرعه الجماء الغفیر( أنها في موضع الحفإن نیة إلغاء األلف والالم في )»
ُج )العرراك(  (347، 2م، ج2008)السیرافي،  «ال ألف وال الم فیه کنحو: طرا وقاطبة ، فسیبویه ُیخررِّ

أّنره لریس کرل المصرادر »بالنص  علی المصدریة الواقعة موقع الحال فکأنه قال )اعتراکا(، ثم یبیُن 
 .(376، 1م، ج1988)سیبویه،  «بمنزلة العراك

الجّمراء الغفیرر مرذه  یرونس أن »لسیرافي زیادة )أل( في )الجماء الغفیر( لیونس، یقرول: ونس  ا
  (.264، 2م، ج2008)السیرافي،  «اسم؛ ألّنه موضع المصدر وأن األلف والالم في نیة الطرح
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ومن األسماء التي ذه  بعب النحرویین إلری أّن )أل( فیهرا ملغراة االسرم المبنري )اآلَن(، اختلرف 
ون في سب  بناء )اآلن( علی مذاه  شتی، ما یعنینا منها ما ذه  إلیه أبرو علري الفارسري أن النحوی

سب  بناء اآلن تضمنه معنی )أل( المعرفة، وهذه التي نراها فري االسرم زائردة، جراء فري اإلنصراف: 
ومنهم من قال وهو أبو علي الفارسي: إنمرا بنري ألنره ُحرذف منره األلرف والرالم، وضرمن االسرم »

وقرال أبرو علري: »، وقال العکبرري:  (2،523)األنباري، ج «اهما، وزیدت فیه ألف والم أخریانمعن
 «بنیت لتضمنها معنی الم التعریف ألنها اسُتعملت معرفة ولیست علما، واأللف والالم فیها زائردتان

 .(89، 2م، ج1995)العکبري، 

والم، ولکنها حرذفت، ثرم زیردت علری  إذ یری أّن علة بناء )اآلَن( تکمن في أنه قد دخلت علیه ألف
 االسم ألف والم أخری.

وقد اقتفی ابن جني أثر أبي علي الفارسي في ذلك؛ فهو یری زیادة )أل( في )اآلن(، والالم المعرفة له 
. وقرد ُعردت هرذه األداة الزائردة غیرر (60، 3)ابن جنري، ج منویة فیه، وهو نائ  عنها ومتضمن لها

ف بغیرها، فهي ال تفارقه أبدا، یقول ابن الناظم في )اآلن(: المعرفة مالزمة لالسم ا إنره بنري »لذي ُعرِّ
 .(70م، 2000)ابن الناظم،  «لتضمنه معنی أداة التعریف، واأللف والالم فیه زائدة، غیر مفارقة

وقیل ُبني لتضمِن معنری »وثمة من عارض هذا الرأي، ورأی فیه بعدا عن جادة اللغة، یقول ابن مالك: 
 ف التعریف، والحرف الموجود غیر معتد به.حر

ن؛ ألّن تضمیَن اسِم معنی اختصاِر ُینافي زیادة مرا ال ُیعتردُّ بره، هرذا مرع کرون  وَضعُف هذا القول بیِّ
ن معناه، فکیف إذا کان هو إیاه!  .(219، 2م، ج1982)الطائي،  «المزید غیر المضمَّ

جل االختصرار منراف لوجرود زیرادة فري ذلرك فابن مالك یری أن تضمین اسم من األسماء معنی أل
 االسم، وإن کانت تلك الزیادة لیست من جنس المحذوف؛ ألن الزیادة واالختصار متنافیان. 

فإذا کان الزائد والمحذوف متغایرین فهذا حکمه، فکیف إذا کان المحرذوف والموجرود متطرابقین؟! 
 لتکلف.فال شك في أنه یکون أشد حظرا، وأکثر منعا لما فیه من ا

وال یخفی ما فیه مرن الغرابرة للحکرم فیره بتضرمن الکلمرة »ه( في حاشیته: 1206وقال الصبان )ت 
 .(264، 1م، ج1997)الصبان،  «معنی حرف موجود فیها لفظه، وإلغاء هذا الحرف الموجود لفظه

الم ففي قول الصبان تلمیح بأن في قول أبري علري الفارسري اعتبرارا للمعردوم المتمثرل براأللف والر
 الُمضمنة لالسم )اآلن(، وإلغاء للموجود المتمثل باأللف والالم المنطود بها.
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)ابرن  کذلك ذه  أبو علي وابن جني إلی أن )أل( في )األمِس( في نحرو قرول الشراعر مرن الطویرل
 :(130، 1منظور، ج

 ببابك حتی کادت الشمس تغرب وإني وقفت الیوم واألمِس قبله 

ف )األمس( بالم أخری مرادة  غیرر هرذه مقردرة، وهرذه »ابن جني:  إلی أّن )أل( زائدة، قال وإنما ُتعرَّ
الظاهرة ملغاة زائدة للتوکید، ومثله مما تعرف بالم مرادة، وظهرت فیه الم أخری غیرهرا زائردة قولرك: 

ف بالم مقدرة وهذه الظاهرة فیه زائدة، وقد ذکر أبرو علري هرذا قبلنرا وأوضرحه )ابرن  «اآلن. فهو ُمعرَّ
 .(60، 3ني، جج

وقد وصف أحد المحدثین هذا الرأي بأنه عجی ؛ یقول محمد محیي الدین عبد الحمید في تحقیقه 
أکثر النحاة علی أن )اآلن( مبني علی الفرتح، ثرم اختلفروا فري سرب  بنائره؟ »علی شرح ابن عقیل: 

لره الشرارح عرن فذه  قوم إلی أن علة بنائه تضمنه معنی )أل( الحضوریة، وهذا الرأي هرو الرذي نق
المصنف وجماعة، وهؤالء یقولون: إن )أل( الموجودة فیه زائدة، وبنرااه لتضرمنه معنری )أل( أخرری 

 غیر موجودة، ونظیر ذلك بناء )األمس( في قول نصی  بن رباح: 

 ببابك حتی کادت الشمس تغرب  وإني وقفت الیوم واألمس قبله

مرنهم، عجیر   نی )أل( غیر الموجودة فیره، وهرذافإنهم جعلوا بناءه في هذا وما أشبهه لتضمنه مع
 .(85، 1)محیي الدین، ج «ألنهم ألغوا الموجود، واعتبروا المعدوم

 فالمثیر للغرابة علی رأیه أنه یقوم علی اعتبار معدوم لم یجر له ذکر، وإلغاء الموجود والمتلف  به.

 الحکم بإلغاء )الضمير المضاف(-2
حکم الملغی إذا جاء مضافا إلی اسم واقع حاال؛ ألن حق الحال أن ذه  سیبویه إلی أن الضمیر في 

یکون نکرة علی نحو ما ذکرنا في المسألة األولی، یقول في باب ما وقع من األحوال معرفرا باإلضرافة: 
، 1م، ج1998)سریبویه،  «َجْهَدك، کَأّنه قرال: اجتهرادا. وکرذلك طلَبتره طاَقَتركوذلك قولك: طلبَته »

ا: )وحده(، و)قضهم(، فقد قال فیها الزمخشري: إنها موضروعة موضرع مرا ال تعریرف ، ومثله (373
وأما ارسلها العراك، ومررت به وحده، وجااا قضهم بقضیضهم، وفعلته جهدك وطاقترك، »فیه، یقول: 

فمصادر قد تکلم بها علی نیة وضعها في موضع ماال تعریف فیره، کمرا وضرع فراه إلری فري موضرع 
، وعنی معت   (90، 1993)الزمخشري،  «رکة، منفردا  وقاطبة وجاهدا  شفاها 
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فالضمائر في المواضع المذکورة في حکم الملغاة؛ ألّن االسماء وقعت أحواال، والحال ال یکون إلری 
 نکرة، وذلك یتطل  القول بإلغاء الضمیر، وما ذلك إال اطرادا للقاعدة، ودفعا لفوضی اللغة.

 اء االستفهامالحکم بإلغاء الموجود في أسم -3
حصر النحویون وظیفة االستفهام بالهمزة؛ وألغوا هذه الوظیفرة لبقیرة أدوات االسرتفهام؛ ذلرك أنهرم 

، وهرذا (154م، 1999)الروراد،  تصورا أن االستفهام معنی من المعاني الذي یج  أن یؤدیه حررف
جعلتهرا ترقری الحرف هو )الهمزة(، واختیرت الهمزة من دون )هل(، لمرا انمرازت بره مرن أحکرام 

بمنزلتها علی )هل(، من هذه األحکام: أنها یجوز حذفها، وأنها ترد لطل  التصور والتصردیق، وأنهرا 
، وألنها علی حرف واحد وهو أصل  (82، 75، 1985)األنصاري،  تدخل علی اإلثبات وعلی النفي

ن هرل، إمرا الهمزة أعم تصرفا م»ه(: 646وضع الحرف علی وفق تصورهم، یقول ابن الحاج  )ت 
ألنها أصل في االستفهام...وإما ألنها أخصر منها في اللف ، فتصرفوا فیها لسهولة اللف  بها أکثر مرن 

 .(239 -238)ابن الحاج ،  «أختها

وأول من أشار إلی هذا المعنی سریبویه فري کتابره، فهرو یرری أن االسرتفهام یکرون برالهمزة، ولریس 
جعل الحرف )هل( حرفا داال علی االستفهام بمحضه، یقرول: لالستفهام في األصل غیُره، بل هو لم ی

وأّما األلُف فتقدیُم االسم فیها قبل الفعل جائِز کما جاز ذلك في َهاّل، وذلك ألّنها حرُف االسرتفهام »
 .(99، 1م، ج1988)سیبویه،  «الذی ال یزول عنه إلی غیره، ولیس لالستفهام في األصل غیُره

ی معنی في نفسها، وهو ما علیه االسم، ف)من( تدل علری مسرمی خراص فأسماء االستفهام تدل عل
بها یکون عاقال في األغل ، و )ما( تدل علی شيء غیر عاقل غالبا، وکذلك الحرال فري )أیرن( فإنهرا 
تدل علی معنی في نفسها وهو المکان، و)متی( علی الزمان، وکذا الحال في )کیف( فإنها تدل علری 

ال(، أما االستفهام فداللته من خارجها، وهو ب)الهمرزة( المقردرة، فعردم معنی في نفسها وهو )الح
ذکر الهمزة مع أسماء االستفهام علی الرغم من أن الوظیفة الفعلیرة لهرا راجرع ألمرن اللربس، یقرول 

األلُف في َمْن، ومَتی، وَهرْل، ونحروهن حیرث أمنروا االلتبراس، أال ترری أنرك ترکوا وإّنما »سیبویه: 
ْن َیراِتي آِمنرا  َیرْوَم تدخلها عل اِر َخْیِر َأمَّ ْت بصلتها، کقول اهلل عّز وجّل:   َأَفَمْن ُیْلَقی ِفي النَّ ی َمْن إذا تمَّ

 .(99، 1م، ج1988)سیبویه،  «  ، سورة فصلت(40) اْلِقَیاِمة

ویقتفي نحویون آخرون أثر سیبویه في قصر وظیفة االسرتفهام علری الهمرزة، وإلغائهرا عرن األدوات 
فکأنك إذا قلت: من عندك؟ أصله أمن عندك؟ فهما في الحقیقة کلمتان »»األخری، یقول ابن یعیش: 
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الهمزة إذ کانت حرف معنی، و)من( الدالة علی المسمی، لکنه لما کانت )مرن( ال تسرتعمل إال مرع 
 .(81، 1م، ج2001)ابن یعیش،  «االستفهام استغني عن همزة االستفهام للزومها إیاها

لقول في المسألة أّن النحویون یرون االستفهام للهمزة، وهي وظیفة خاصة بها من دون غیرهرا، صفوة ا
أما وظیفة )َمن( مثال، فالداللة علی العاقل، و)ما( الداللة علری غیرر العاقرل، و)أیرن( الداللرة علری 

حیرث تقرع المکان، وهکذا، فهم ألغوا وظیفة االستفهام في هذه األدوات حیث یستفهم بها، والشر  
 دالة علی الشر  کما سیأتي.

والقول السدید في هذه المسألة هو أن االستفهام یؤدی بأدوات مختلفة، لکرل أداة وظیفتهرا الخاصرة 
بها، وربما تجتمع وظیفتان ألداة واحدة، ف)من( لها وظیفتان، فبها نسأل؛ وهذه هي وظیفتها األولری، 

وظیفة الثانیة، فهي اسرم ُیسرتفهم بره عرن العاقرل، وهي تدل علی مسمی وهو )العاقل(، وهذه هي ال
ول)ما( وظیفتان کذلك، فبها نستفهم، فهذه وظیفتها األولی، وهي تدل علی مسمی غیر عاقل، وهرذه 
الوظیفة الثانیة. و)کم( االستفهامیة کذلك لهرا وظیفتران، وظیفرة االسرتفهام، ووظیفرة الداللرة علری 

 دوات األخری.مسمی وهو )العدد(، وکذلك القول في األ

 الحکم بإلغاء الموجود في أسماء الشرط-4
وزعرم الخلیرل أن )إن( هري أمُّ »صّرح النحویون بأّن )إن( الشرطیة أّم أدوات الشرر ، قرال سریبویه: 

حروف الجزاء، فسألته: لم قلت ذلك؟ فقال: من قبرل أنری أری حرروف الجرزاء قرد یتصررفن فریکن 
 «یکون فیه الجزاء، وهذه علی حال  واحدة أبردا ال تفرارد المجرازاة استفهاما ومنها ما یفارقه )ما( فال

ه( یری أنهرا مالزمرة لمعنری المجرازاة، وهرذا مرا 170، فالخلیل )ت  (63، 3م، ج1998)سیبویه، 
ا لهذا الباب. ومما جعلها أصال في الجزاء کذلك أنها حرف، وغیرها اسرم،  جعلها تستأثر به لتکون ُأمَّ

 .(50، 2، ج1995)العکبري،  ضعت لتدل علی المعاني، ال األسماءوالحروف هي التي و

، 4م، ج1982)الطائي،  من هنا تصور النحویون أن أسماء الشر  قد ُضمنت معنی )إن( لذلك ُبنیت
، ففي قولنا: من یدرس ینجح، الشر  ل)إن( المضمنة في االسم الدال علی العاقرل، ولریس لره  (73

را  -فإن کلمة: )َمن( تدل علی العاقل  ...وکذلك أسماء الشر  »: بمحضه، جاء في النحو الوافي غالب 
ا-بنفسها، وکلمة: )ما( تدل  - علی غیر العاقل بنفسها، وهما تدالن علی التعلیق والجرزاء فیمرا  -غالب 

تقوم مقام کلمتین في وقرت  -بعدهما؛ فکأن کل کلمة من أسماء االستفهام، وأسماء الشر ، ونحوها 
اهما: اسم یدل علی مسمی، واألخری: حرف یدل علی معنری فري غیرره، وهرذا الحررف واحد، إحد
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ا،  لوجود االسم الذی یتضمنه تقدیرا، ویؤدی معناه تماما. یج  حذفه لفظ 

فاسرتحق ذلرك النروع  -في خیال بعب النحاة  -ومن هنا نشأ التشابه بین نوع من األسماء والحروف 
ا یبعده من مشابهة الحرف من األسماء البناء؛ لعدم تمکنه في  .(90، 1)حسن، ج «االسمیة تمکن 

فمعنی الشر  علی وفق الرایة المذکورة ل)أن(، ولیس ألسماء الشر ، وهم بذلك ألغوا هذا المعنی 
الموجود في هذه األسماء؛ بسب  ما قّر في ثقراتهم النحویرة مرن أّن معنری الشرر  یکرون للحررف، 

 ل)إن( خاصة.

 موجود في المنادی إذا كان اسما مبنياالحکم بإلغاء ال -5
إذا کان االسم المنادی المعرفة مبنیا قبل النداء، ُنوي بنااه علی الضم، سواء أعلما کران ك)سریبویه(، 

، وإلی هذا المعنی أشار ابن مالك في ألفیته، (117، 3)ابن عقیل، ج أو غیر علم کاسم اإلشارة )هذا(
 :(117، 3)ابن عقیل، ج إذ یقول

 انضمام ما بنوا قبل الندا ... ولیجر مجری ذي بناء جددا وأنو

 ولکن ما یقولون فیما کان مبنیا علی الضم قبل ندائه، کأن یکون علما منقوال من )حیُث(؟

، وهرم برذلك ألغروا ( 662، 2م، ج1954)ابن القریم،  ذه  بعضهم إلی أنه مبني علی ضمة مقدرة
ری منویة؛ فلو سمیت واحردا )حیرُث( وهري مبنیرة علری الضمة الموجودة أصال، واستغنوا عنها بأخ

الضم، تقول في ندائه: یا حیُث، وتقول في إعرابها: )یا( حرف نداء، و )حیث( منادی مبني علی ضرم 
 مقدر علی آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکة البناء.

فتقول: یرا سریبویه العرالُم، » وهم إنما نووا بناء المبني علی الضم لظهور أثر ذلك علی تابع المنادی،
برفع العالم  مراعاة لضرمة مقردرة فري آخرره،  ونصربه  مراعراة لمحلره، فرإن محلره منصروب علری 

، ووفاقا لذلك فنحن ال نحتاج إلی إلغاء ضمة البناء فیما  (213، 2م، ج2000)األزهري،  «المفعولیة
 موجود أصال؛ وهو البناء علی الضم.بني علی الضم من األسماء؛ ألّن ما نحتاجه في إعراب التابع 

 الحکم بإلغاء الموجود في الفعل الماضي -6
، 51، 1، ج1996)ابرن السرراج،  ُیبنی الفعل الماضي علی الفتح دائما، إن لرم یکرن ظراهرا فمقردر،

 «مبنري علری الفرتح لفظرا أو تقردیرا -أي مرن األفعرال -فالماضي منها»، یقول ابن خروف:  (220
 .(172، 1ه، ج1418)األشبیلي، 
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 وقد عزا النحویون إیثار الفتحة علی غیرها لما یأتي:

: ألنها أخف الحرکات، وبها نحصل علی غرضنا، وهو مزیته علی فعل األمر؛ فإنه یخرج بها عرن أوال
 .(147م، 1999)الوراد،  مرتبة الساکن، فکانت أولی من غیرها

ف االثنرین، نقرول: ضررَبا، ودرَسرا، ألن األلرف : یحرك آخر الماضي بالفتحة عند إسناده إلی ألثانیا
توج  فتح ما قبلها، فکانت الفتحة أقرب الحرکات التي تلحق الماضي؛ ألن االثنین قبرل الجماعرة، 

 .(78، 1م، ج2008)السیرافي،  فوج  تحریکه بأقرب الحرکات إلیه

ء أولری؛ ألنره کسرر الزم، : أن الفعل قد منع الجر، وهو کسر عارض، فکان منعه الکسر عند البناثالثا
 .(147م، 1999)الوراد،  فلذلك تحتم عدم البناء علی الکسر والبحث عن حرکة أنس 

لم یجز بنااه علی الضم؛ ألنه یوقع في اللبس وعدم التمییز بین فعل الواحد وفعرل الجماعرة؛  رابعا:
م، 2008)السریرافي،  ألّن بعب العرب یحذف الواو عند إسناد الفعل لجماعة، ویکتفي بالضمة منها

 :(149م، 1999)الوراد، ، من ذلك قول الشاعر من الوافر (77، 1ج

اء األساة  ِطبَّ
َ
 َفَلو َأن األطبا َکاُن َحولي ... َوَکاَن َمَع اأْل

یرید: کانوا، فلو بني علی الضم اللتبس بالجمع في بعب اللغات، فتعرذر بنرااه علری الضرم لهرذا، 
 یبق إال الفتح فبني علیه. ذکرناه، فلمومنع بنااه علی الکسر لما 

أما إذا اتصلت ضمائر الرفع المتحرکة في آخرر الفعرل الماضري مرن نحرو قولنرا: درْسرُت، ودرْسرَنا، 
ودرْسَن، فإّن کثیرا من النحویین یقولون إّن هذا السکون عارض، والفعل في الحقیقة مبني علری فرتح 

  .(50، 1م، ج2000، )األزهري مقدر، منع من ظهوره السکون العارض

ن آخره؟ وأین ذهبت الفتحة التي کران البنراء علیهرا؟  وإذا قیل: إذا کان الفعل مبنیا علی فتح، فلَم سکِّ
ن آخر الفعل کراهیة توالي أربع متحرکات، وهي حرکات أحررف الفعرل الثالثرة، وتراء  قالوا: إنما سکِّ

)األشرموني،  نزل من الفعل منزلة الجزء منرهالفاعل، فیما هو کالکلمة الواحدة؛ ألن ضمیر الفاعل یت
 ، أما الفتحة التي کانت في الفعل فقد ُحذفت بسب  السکون العارض. (45، 1م، ج1998

وإذا قیل، فنحن ال نجد العلة المذکورة في الرباعي من نحو: أْذَهْبُت، وَأْعَلْمُت، وفري السداسري مرن 
ْمُت، فما الداعي لإلسکان والعلة منتفیرة؟ قرالوا: نحو: اْعَشْوَشْبُت، وبعب الخماسي، من نحو: تَ  َعضَّ

 .(87، 1م، ج1997)الصبان،  إنما فعلوا ذلك حتی یجري الباب علی وتیرة واحدة
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وعللهم المذکورة تجري علی وتیرة واحدة في التکلف والتشدد، ولکن من أکثر األمور غرابة في هذه 
علی السکون، وعندما وجردوا أن الماضري فري بعرب المسألة أنهم اتفقوا علی أّن أصل البناء یکون 

 حاالته یکون آخره ساکنا، قالوا: هذا السکون الموجود عارض، والفعل مبني علی فتح غیر موجود!

إنها عرضیة طارئرة، لمناسربة  وکذلك یقولون في الضمة التي قبل واو الجماعة، من نحو قولنا: دَرُسوا،
، 1م، ج2000)األزهري،  مقدر منع من ظهوره الضمة العارضةالواو فقط، وإن الفعل مبني علی فتح 

فهم یذهبون إلی أن الفعل في األصل مبني علی الفتحة، فلما اتصلت بره واو الجماعرة ذهبرت ؛ (50
 الفتحة؛ ألن الواو تقتضي ضمة قبلها، إال أنها وإن ُحذفت في اللف  فهي مرادة في التقدیر. 

رات قائمة علی إلغاء الموجود، ولیس من الجدیر بنا أن نمیرل إلری والذي یبدو بوضوح أّن هذه التقدی
فمرن التیسریر الرذی ال ضررر فیره أن نأخرَذ  الحکم بإلغاء الموجود، واألولی أن نمیل إلی الموجود؛

بالرأي القائل بأن الفعل الماضي یبنی علی الفتح مباشرة في الحالة األولی، وعلی السکون في الحالة 
 .(5/ 2م، 1993)الزمخشري،  لضم في الحالة الثالثةالثانیة، وعلی ا

 الحکم بإلغاء الموجود في )حاشا( إذا كان االسم بعدها مجرورا-6
تعد )حاشا( من األدوات التي تتردد بین الحرفیة والفعلیة، فإنها إن جررت فهري حررف، وإن نصربت 

 فهي فعل؛ وثمة من النحویین من لم یعتّد بها جارة.

أّن المجرررور بعرد )حاشررا( مجرررور ب)الرالم( الجررارة، ولکنهرا سررقطت لکثرررة إلری  ذهر  الفررراء
وزعم الفّراء أّن )حاشا( فعرِل، وال فاعرَل لره، وأّن األصرل فري قولرك: »االستعمال، یقول ابن یعیش: 

(، فُحذفت الالم لکثرة االستعمال، وخفضروا بهرا (: )حاشا لزید  م، 2001)ابرن یعریش،  «)حاشا زید 
  .(63، 2ج

روف أن العمل في االسم المجرور لألداة التي تسبقه، وهذا یقتضي أن تکون )حاشا( هري التري المع
عملت الجر في االسم بعدها، والمذه  المنسوب للفراء یذه  إلی إلغاء عملهرا، ونسربته إلری أداة 

 أخری.

جرود لرم ُیصرر إذا أمکن نسبة العمل إلی المو»وقد خالف الفراء بتأویله القاعدة النحویة التي تقول: 
 ؛ وساقه صنیعه هذا إلی ارتکاب محذورین:(256، 2)السیوطي، ج «إلی مجاز الحذف

: في قوله: إن )حاشا( فعل وال فاعل له، وهو فاسد؛ ألّن الفعل محتراج أبردا إلری فاعرل، یقرول األول
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 .(99، 3م، ج2008)السیرافي،  «وهو کالمحال؛ ألّن الفعل ال یخلو من فاعل»السیرافي: 

أّن ما بعد )حاشا( مجرور بالالم، ولکن لکثرة االستعمال سقطت وبقي االسرم مجررورا بهرا،  اني:الث
، 1)األنبراري، ج وهو مردود؛ ألن حرف الجر عامل ضعیف، فال یقوی علری العمرل وهرو محرذوف

، وعلی فرض وجوده  (321، 2)المبرد، ج ، فإذا حذف انتص  االسم بعده علی نزع الخافب (381
االستثناء سینسلخ من )حاشا(، ألنها ستقع في أول الکالم غالبا، ولیس ثمة ما یستثنی منره،  فإن معنی

وتقدیرهم حرف الجر غیر صحیح، ألن الجار في األمر العرام المطررد »ه(: 790یقول الشاطبي )ت 
ا إذا جر ما بعدها بالالم فلیسرت  إذا حذف زال عمله، وقد یقال: إن الالم زائدة، واألصل عدمها. وأیض 

، ولیس ثم ما یستثنی  ا أو غلبة  حینئذ أداة استثناء، وال ما بعدها مستثنی؛ ألنها تقع في أول الکالم لزوم 
 .(4413، 3م، ج2007)الشاطبي،  «منه

والقول األقرب إلی السداد أن )حاشا( تکون حرفا فتجر، وتکون فعال فتنص ، وهذا القول یناس  مرا 
، والجررُّ فیهرا هرو  (717، 1م، ج1982)الجرجاني،  أکثر النحویین ورد مستعمال عن العرب، وعلیه

المشهور، لذلك لم یتعّرض سیبویه لفعلیتها، والنص  بها ثابت بالنقل الصحیح عّمن یوثق بعربیتره، 
)الطرائي،  فمن ذلك قول بعضهم: )اللهم اغفرر لري ولمرن سرمعني حاشرا الشریطاَن وأبرا األصربغ(

 .(207 -206، 2م، ج1982

مجموعة من المسائل النحویة التي ورد فیها إلغاء للموجود، ونحن نالح  أن سب  القول بذلك  هذه
ْین؛ وهما موضعان کُثَر الخالف فیهما، واجتهد النحویون في بیراِن  محصور في العلة والعامل النحویَّ

إلغراء وجهات نظرهم، وثقافاتهم النحویة، وبررزت علری أثرر ذلرك آراء نحویرة کثیررة منهرا مسرألة 
 الموجود التي حاولنا في بحثنا هذا أن نرفع الستار عنها، ونکشف بعضا من مسائلها.

 الخاتمة
 توصل البحث إلی مجموعة من النتائ  یمکن حصرها باآلتي:

ثمة مسائل نحویة کثیرة حملها النحویون علی اإللغاء، وهم یصرحون بره، وربمرا یرذکرون ذلرك -1
 تلمیحا.

باإللغاء ألهداف لسانیة، یروم من ذلك اطراد القاعدة، ودفع الوقوع في شرك من النحویین من قال -2
فوضی اللغة. ومنهم من قال به دفاعا عن مذهبره النحروي أو مزاجره اللغروي، وهرو نروع مرن التررف 

 العلمي.
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ْین؛ وهما موضعان کُثَر الخالف  -3 إنَّ سب  القول بإلغاء الموجود محصور في العلة والعامل النحویَّ
فیهما، ولیس أمرا سیئا أن نبحث عن علة ما احتجنا إلی ذلك لسانیا، وکذا القول فري العامرل، ولکرن 
عندما یکون األمر بدافع إرضاء المزاج اللغوي، والدفاع عرن المرذه  النحروي، ففري ذلرك تعقیرد 

 لیست بنا حاجة إلیه.

د فیره بعردا عرن الهردف من النحویین من رفب القول بإلغاء الموجود في مسرائل بعینهرا، ووجر-4
 اللساني الذي وضعت القواعد ألجله، ومنهم من وصفه بالضعف، ومنهم من قال إنه عجی .

 المصادر والمراجع
 القرآن الکریم  .13
ترح: ، 1،  البسیط في شرح جمل الزجاجيم(، 1986ابن أبي الربیع )ه(، 688األشبیلي )ت .14

  لبنان. –وت د. عّیاد ابن عید الثبیتي، دار الغرب اإلسالمي، بیر
ترح: د. سرلوی ، 1ه(، شررح جمرل الزجراجي،  1418، ابرن خرروف )ه(609شبیلي )تاأل .15

 جامعة أم القری. -محمد عمر عرب، إحیاء التراث اإلسالمي، مکة المکرمة
راجي )الشررح الکبیرر(، ترح: د.  د. ت، ه(،669)ت ، ابن عصفورشبیلياأل .16 شرح جمرل الزجَّ

 مة لمکتبة اإلسکندریة.الهیأة العا د.  ، صاح  أبو جناح،
ْشُموني .17

ُ
دار الکتر   ،1  (، شرح األشموني علی ألفیة ابن مالك،م1998) ، علي بن محمداأل

 لبنان. -العلمیة بیروت

رد، مراجعرة: د. ارتشاف الضرب، (، م1998) ، أبو حیاناألندلسي .18 تح: د. رج  عثمران محمَّ
 رة.مکتبة الخانجي، مط المدني، القاه، 1 رمضان عبد التواب، 

ترح: حسرن ، 1 الترذییل والتکمیرل فري شررح کتراب التسرهیل، أبو حیان د.ت، األندلسي،  .19
 (، وباقي األجزاء: دار کنوز إشبیلیا.5إلی  1دمشق )من  -هنداوي، دار القلم 

 (، شررح التصرریح علری التوضریح،م2000الشیخ خالد بن عبد اهلل )ه(، 905)ت  األزهري .20
 لبنان. -ار الکت  العلمیة، بیروتد ،1  تح: محمد باسل عیون السود،

اإلنصراف فري مسرائل الخرالف برین النحرویین: البصرریین،  أبرو البرکرات، د.ت،األنباري،  .21
 تح: محّمد محیي الدین عبد الحمید، دار إحیاء التراث العربي.، د.  ، والکوفیین
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ة ابن مالك، ترح: ابن هشام، د. ت، ه(،761األنصاري )ت  .22 یوسرف  أوضح المسالك إلی ألفیَّ
  . -دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، د د. ، الشیخ محمد البقاعي،

تح: مرازن المبرارك،  6  مغني اللبی  عن کت  األعاری ،م(، 1985ابن هشام )األنصاري،  .23
 ومحمد علي حمد اهلل، دار الفکر، دمشق.

لعامرة الهیئرة المصرریة ا، 4الخصرائ ،   ه(، أبرو الفرتح عثمران د. ت،393)ت بن جّنريا .24
 للکتاب. 

ه(، عثمان، د. ت، اإلیضاح في شرح المفصل، ترح، وتقردیم: موسری 646ابن الحاج  )ت  .25
 بغداد.  -بّناي العلیلي، إحیاء التراث، مطبعة العاني، العراد

اج )ت  .26 ترح: د. عبرد  ،3  ألصول في النحرو،م(، ا1996محمد ابن السري )ه(، 316ابن السرَّ
 لبنان. -، بیروتالحسین الفتلي، مؤّسسة الرسالة

، تح: محّمد محیي ، د. ت، شرح ابن عقیل، بهاء الدین عبد اهلل بن عقیله(769)ت ابن عقیل .27
 العراد. -الدین عبد الحمید، مکتبة الهدایة، أربیل

وهرو مرذیل  لسران العررب، ، ه(1414) جمال الدین محّمد بن مکرّرمه(، 711ابن منظور )ت .28
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Abstract 

The research seeks to elucidate the grammatical issues in which some 

grammarians went to the ruling to cancel the existing one. For reasons related 

to an infringement of a linguistic use of its counterparts, or related to the 

search for a grammatical bug for another use, or anything else that leads to 

the judgment of the presumed object that it falls under the nullified judgment. 
Sibawayh is the first to say this in (Al-jmaa Al-ghafeer), as he went on to say 

that it was with the intention of throwing a thousand and a lam; Because it is 

an adverb, and the state does not enter the alpha and the lam, towards: a fly 

and a pole and the similar sources. Other grammarians followed the trail of 

Sebwayh, and followed his example, because this Ibn Jinni goes to the point 

that (Al-ams) if knowledge based on the fraction was used, then (the letter 

alif and lam) «the phenomenon is canceled in excess of emphasis». 
The research will work to trace the issues of canceling the existing one for 

grammarians, and reveals the reasons that led them to say that, and other 

opinions that support or oppose it, and the research will ensure that the 

opinions of the grammar applicants are present on the issues that I will 

address in the research And by going back to their places, and investigating 

them. 
Keywords: (Cancellation, nullified, existing) 

 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 خاتم النبیین في مدونة الزرداشتیة
 1سید سعید رضا منتظرى

 األدیان بجامعة طهران، مجّمع الفارابي  أستاذ مساعد في قسم

 ملخص ال
من الناحیة التاریخیرة مرّرت اللغرات اإلیرانیرة بمراحرل ثرالث هري المرحلرة القدیمرة، 
والمرحلة الوسیطة والحدیثة. واللغة القدیمة هي لغة األعمال المکتوبة باللغتین األوستیة 

اب الزرداشرتیین المقرّدس، ولغرة والفارسیة القدیمة، وهما لغة األوسرتا أو األبسرتاد کتر
النقوش اإلخمینیة أو الهخامنشیة، وتغطي هرذه المرحلرة فتررة مرا برین القررنین العاشرر 
والثالث، قبل میالد المسیح علیه السالم. أما اللغات اإلیرانیة الوسیطة، فتبردأ مرن القررن 

یقول الباحثون، و بها الثالث قبل المیالد وتمتّد إلی دخول اإلسالم األراضي اإلیرانیة، کما 
کت  کثیر من النصوص الدینیة والتفسیریة الزرداشتیة في هذه المرحلة التي تشرمل فتررة 
حکم الملوك األشکانیین )الفرثیین( والساسانیین. کمرا أّن اللغرات اإلیرانیرة هري لغرات 

ال تکّونت بعد الفتح اإلسالمي لألراضي اإلیرانیة، وامتّدت لیومنا الحاضرر. ومرن األعمر
المکتوبة بالمرحلة الفارسیة الوسیطة وعبرر الکتابرة البهلویرة کتراب دینکررد أو األعمرال 
الدینیة ، وهو کتاب في غایة األهمیرة، إذ یعرّد أعظرم الکتر  الزرداشرتیة بعرد األوسرتا. 
ودینکرد موسروعة دینیرة تحتروي علری المعتقردات وقضرایا مهمرة مرن الناحیرة الدینیرة 

 لحکمیة والتاریخیة والحقوقیة في الدیانة الزرداشتیة.والفلسفیة والکالمیة وا
 »وما یهرّم هرذه الدراسرة أّن هنراك ترکیر  ورد فري هرذا الکتراب الموسروعي بصریغة 

payāmbarān  āwišt »  سنوّضح من الناحیتین االشتقاقیة واللسرانیة أّنره ینطروي علری
ه وآله وصحبه المنتجبین، إشارة إلی خاتم النبیین وختم الرسل سیدنا محمد صلی اهلل علی

مما یدّل علی معرفة العلمراء الزرداشرتیین إلری المعتقردات اإلسرالمیة، وترأّثرهم بهرذه 
 المعتقدات أو تأثیرهم فیها.  

 اللغة البهلویة، دینکرد، النبي، خاتم النبیین المفردات الرئیسة:

                                                                                 
1. ssmontazery@ut.ac.ir 
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مقدسرة للزرداشرتیین. وینقسرم  ویشمل األوستا، أقدم مصدر اإلیرانیین المکتوبة، علی أناشید دینیرة
کتاب األوستا إلی الکتابین القدیم والجدید، وجاء الکتاب باللغة األوستیة أو األبستاقیة، وهي لغة لرم 

 تسلم من صروف الدهر وتأّثرت بها وتطّورت مثل باقي اللغات القدیمة.  

الردیني لإلیررانیین، دون أن  ویلي األوستا من ناحیة األهمیة والقیمة کتاُب  دینکررد  إذ خّلرد الترراث
تختزل محتویاُته في إطار األفکار والمعتقدات الدینیة، لتحتوي علی قضایا تاریخیرة فلسرفیة کالمیرة 
حکمیة أخالقیة وحقوقیة متعلقة باإلیرانیین القدامی. ویعّد هذا العمل الموسوعي الکبیر الذي یعنري 

، ویشرمل قضرایا  عنوانه األعمال أو الممارسات الدینیة، یعّد أضخم الکتابات البهلویة وأکثرها تنوعرا 
کثیرة طرحت في العصر الساساني قبل انهیار اإلمبراطوریة الساسانیة. ودّون هرذا الکتراَب فري زمرن 

 .آذرفرنبرغ فرخرزادان و آذربادایمیردانخالفة المأمون عالمان من کبار علماء الدیانة الزرداشتیة، هما  
 (.۱۳۸: ۱۳۷۶)تفضلی، 

زات هذا الن  صعوبته وتصنعه وتعقیرده بجملره الطویلرة المبهمرة، وکرذلك المصرطلحات من می
التخصصیة المفتقرة إلی اإلیضاحات والشروح، مما یزید في صعوبة الکتاب وتعقیده، کما أّن هنراك 
 صعوبات خاصة ترجع إلی التباسات في الخط البهلوي تجعل فهم الن  وترجمته في غایة الصعوبة

 (.۸۶: ۱۳)یارشاطر، 

وال تقبل هذه الموسوعة العظیمة أیة محاولة لتلخیصها، وکیف تقبل التلخی  ما لّخر  نفسره إلری 
حّد ما کتبا  ومصادر زرداشتیة أخری، لتخلد لألجیرال القادمرة مرا اختزنتره الردهور. مرع ذلرك فرإّن 

هیال  الدراسة مضطرة إلری دخرول غمرار هرذه التجربرة الصرعبة، أي تجربرة التلخری ، وذلرك تسر
الستیعاب المتلقي لما ترمیه الدراسة. ویشمل دینکرد تسعة کت  ضاع منهرا الکتابران األول والثراني 

 وکذلك جزء من الکتاب الثالث، أما ما تبقی لنا فهو:

فصرال  تحترّل قضریة  ۴۲۰یحتوي الکتاب الثالث ر وهو أضخم ما تبقی لنا من موسوعة دینکردر علی 
نصیا  کبیرا  فیه بوصفها موضوعا  أساسیا  من الموضوعات التي سرعی الکتراب الثنویة أو المثنویة فضاء 

إلی دراستها وبرهنتها. مما تناوله هذا الکتاب أیضا  موضوُع بدایة العرالم ونهایتره، إذ تعرود الکائنرات 
الصالحة إلی أصلها حیث أهورا مزدا، اإلله األوحد، إله الخیر والنور. کذلك طررح الکتراب الثالرث 

ا بقوة قضیة اختیار اإلنسان في ممارسة أعماله، وهي کما نعلم من القضرایا المهمرة التري تناولهرا هذ
المعتزلة واألشاعرة. ومما جاء فري هرذا الکتراب مرن قضرایا مهمرة تسرتحق مقارنتهرا بالمعتقردات 

ود آلدم علیره اإلسالمیة، فبإمکاننا اإلشارة إلی خلود الجهنم وعذابها، وأمر اهلل تعالی للمالئکة بالسج
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السالم، وقضایا أخری مثل عودة الخیر والشر إلی أصل واحد...وجاء في کتاب دینکرد الثالرث نر  
یشتمل علی قائمة من الفضائل والرذائل، فیندرج الن  في إطار المواع  الدینیة والحکم األخالقیرة 

 (.۳۳-۱۳۱: ۱۳۷۶)تفضلی، 

آذر فرنبرغ  شتیة مقتطفا  من کتاب اآلیین )آیین نامه( لر ویمّثل الکتاب الرابع من موسوعة دینکرد الزردا
. وتلتقي موضوعات هذا الکتاب بمرا یطرحره الکتراب الثالرث، مرع أّن الجانر  الجردلي فرخزادان

، إذ ... فبردأ برر امشاسرپندان المنطقي في األخیر أقوی وأکثر. وتناول الکتاب في بدایته تفاصیل خلق
، لیتحدث بمناسبة ذکرر هرذا األخیرر، ومعنراه اللغروي  الُحکرام )بهمن( و)أردیبهشت( و)شهریور(

المفّضلون  ومدلوله الرمزي القدرة اإلیزدیة أو اإللهیة، لیتحدث عرن الملروك الرذین نصرروا الدیانرة 
 المزدائیة أو الزرداشتیة.   

العالم  أما الکتاب الخامس للموسوعة الزرداشتیة فیشمل قسمین رئیسین، یخت  األول منهما بردود 
، تلیها سیرة مروجزة للنبري یعقوب خالدانعلی األسئلة التي وجهه إلیه  آذر فرنبغ فرخزادانالزردشتي 

زرداشت منذ مرحلة ما قبل میالده إلی موته مرورا  بطفولتره وبعثره. کمرا یحتروي القسرم الثراني مرن 
اري، وکذلك أسرئلة سؤاال   للعالم المسیحي بخت م ۳۳الکتاب علی إجابات ذلك العالم نفسه عن 

وإجابات عن ما بعد الطبیعة، واإللهام اإلیزدي اإللهي، والعبادة والتقالید الدینیة الزرداشتیة. ویعراني 
هذا الکتاب من ضعف واضح في الوجهة الجدلیة المنطقیة بالمقارنرة إلری الکتراب الثالرث، حیرث 

 طقي.یحتل الحدیث عن السمات القومیة والعرقیة مکان االستدالل المن

کبرر أطروحرة حکمیرة باللغرة البهلویرة.  ویشمل الکتاب السادس حکما  بهلویة تجعل هذا الکتاب أ
وجاء الکتاب في ستة أبواب معظمها الحکم والمواع  الدینیرة، مرع ذلرك فرإن هنراك مرواع  وعبرر 

لثقافرة، وتتمثل مضامین هذا الکتاب األساسیة في العقالنیرة، والمعرفرة، واتجربیة کثیرة في الکتاب. 
ومعاشرة العلماء واألبرار، والتدین، واالعتدال، والفضرائل األخالقیرة ومرا یقابلهرا مرن الرذائرل.علی 
عکس ما نراه في المواع  الدینیة من الترکیز علی  الشعائر الدینیة، فإّن هذا الکتراب السرادس یشرّدد 

ذه المرواع  إلری شخصریات علی التفکیر الدیني والعقالنیة الدینیرة. وال ُیحیرل الکتراب معظرَم هر
 مثرل الکسرری محددة، بید أّن هناك مواع  منتسربة إلری شخصریات مهمرة فري العصرر الساسراني

 (.138: 1376)تفضلی، .انوشیروان، آذرباد مهرسپندان، آذر نرسه، بخت آفرید و آذرباد

کا  أو نسر ۲۱وقام تدوین الکتاب السابع من موسوعة دینکرد علی أساس الن  األصرلي وترجمرة لرر 
-(، چهرداد نسرک )أي ما یزید في شيء ( ) spand naskسپندنسک )فصال  من أنساك األوستا مثل 
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cihrdad nask ( )( وشتاسر  ساسرت)   بمعنی الخلق الطبیعريvishtasp sast    ( )أي تعرالیم 
صراتها . وضاع الن  األوستي األصلي لهذه الفصول وترجمتها البهلویة، لکننرا نجرد خالگشتاس (

 في الکتاب الثامن لدینکرد.

ویستهل هذا الکتاَب من الموسوعة الزرداشتیة موجِز من أعمال الذین تلقوا اإللهام اإلیزدي اإللهري، 
قبل ظهور زرادشت،  منذ کیومرث اإلنسان األول حس  الدیانة الزرداشتیة وأسطورة التکوین اإلیرانیة 

حیاة النبي زرادشت، منذ کونه نطفة إلی انتقاله إلی جروار ثم تلي هذا المستهَل سیرة ل .گشتاس  إلی
بره.  گشتاسر رحمة اهلل، مرورا  بمراحل میالده وطفولته وبعثه، ووقوف األعداء فري وجهره، وإیمران 

والسیرة هذه خرافیة غرائبیة تشمل تفصیال  لمعجزاته في کل مرحلرة مرن مراحرل حیاتره. ثرم یتنراول 
زرادشت إلی نهایة العالم مثل اجتیاح المقردوني، وتبعثرر األوسرتا  الکتاب األحداث التي تلت موت

. وینتهي الکتاب بشرح مفصل لما تجرري و انوشیروان ،آذرباد مهرسپندان، وتنسروضیاعه، وما قام به 
هوشرریدر، مررن أحررداث فرري عصررر المخّلصررون الموعررودین الثالثررة فرري الدیانررة الزرداشررتیة وهررم 

هذا الکتاب تاریخا  للدیانة الزرادشتیة منذ بدایتها، مع ترکیرز واضرح  . ویعّد وسوشیانت ،هوشیدرماهو
 علی حیاة النبي زرداشت. 

إلری أنره  آذرباد ایمیردیانویّلخ  الکتاب الثامن من دینکرد کتاب األوستا الساساني. ویشیر مدّونه 
ما بغیَة تقریر   سعی من خالل عمله هذا إلی تلخی  مضامین األوستا أو ر أحیانا  ر تفصیله إلی حّد 

في هذا التلخی  برر )زنرد( وهرو  آذرباد ایمیدیانهذه المضامین من ذهن المتلقي العادي. واستعان 
 تفسیر األوستا وترجمته باللغة البهلویة.

ثم یضیف مؤلف الکتاب بأّنه جعل األوستا في ثالثة کت  أصلیة، ثّم قّسم کل کتاب في سبعة أبواب، 
ل. وجاء هذا التقسریم الرمرزي تأسریا  برر )أهونرور( وهري أهرم األدعیرة وانقسمت األبواب إلی فصو

کلمة. ویذکر أن عناوین کت  األوسرتا األصرلیة،  ۱۲أبیات متکونة من  ۳الزرادشتیة التي تحتوي علی 
نسکا  من نسوك  ۲۱بر  آذرباد ایمیدیان. ثم یأتي العالم الزرداشتي مانسریوو  ،وهادگ ،گاهانیک هي

وله. من األبواب المهمة األخری في الکتاب الثامن هذا، األبواب الحقوقیة التي تخرّ  األوستا أو فص
 في غالبها بقوانین الجزاء والقوانین الخاصة باألراضي الزراعیة. 

: أما الکتاب التاسع من موسوعة دینکرد فیشمل شرحا  وتفسیرا  لثالثة فصول أو نسوك األوسرتا، وهري 
 varshtmansar             رشت مانسر نسرک )َو ، و(بمعنی المفید( ) sudgar naskسودگر نسک)

nask  ( ))و، أي الکالم الدیني النافذ ( بغ نسک  bagh nask  ( )ومعناه اإلله المقّسم ). 
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( قضایا مختلفة ألکثرها وجهة وعظیة دینیرة وعملیرة، کمرا یشرمل حکایرات سودگر نسکویحتوي )
والنرار، الحکرام الخالردون  گرشاسر جاء في فصرول یشرت، مثرل حکایرة  أسطوریة  کثیرة تشبه ما

 السبعة، وجمشید، وضحاك، وفریدون، وکاووس

( مقال موجز عن حیاة زرادشرت یشرمل معلومرات عرن رشت مانسر نسکجاء في مستهل فصل )و 
اب . ومما تناوله هرذا الکترفرشوشتر و جاماس (، وتالمیذه مثل پوروچیستزوجه )هووي(، وبنته )

الردُّ علی العقیدة الزروانیة، حین تقول بتکرّون أهرورامزدا وأهرریمن فري بطرن أم واحردة. کمرا أشرار 
الکتاب إلی حیاة کیومرث ومقتله، وإلی أن هناك من تلقوا اإللهام اإلیزدي اإللهي قبل زرادشت، مثل 

   .و کی آرش ،و فریدون ،جمشید

 ات للقضایا  العقائدیة تشبه کثیرا  )زند یسن ها(.نسکا  أو فصال  یشمل إیضاح ۲۲(  بغ نسکولر )

. وتأتي أهمیة الکتراب فري منظرور  ۴۳۰أما أضخم کت  دینکرد الکتاُب الثالث المشتمل علی  فصال 
)تفضرلی،  آیات من القرآن الکریم، دون إحالة إلیها. ۲۳۱و ۲۰۸هذه الدراسة من أنه ینقل في فصلیه 

  اسرم نبري اإلسررالم صرلی اهلل علیره وآلره بصرریغة )۳۵ ، کمرا یرذکر فري الفصررل الرر(۲۹: ۱۳۵۴

payāmbarān  āwišt ختم الرسل أو خاتم األنبیاء.  -حس  هذه الدراسة  -( البهلویة التي تعني 

واآلن نحاول إلقاء ضوء لغوي علی هذا الترکی  البهلوي بغیة الکشف عما تراه هذه الدراسة من ذکرر 
 آله وسلم في مصدر من أمهات المصادر للدیانة الزرداشتیة.محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه و

 paygāmbarān أوَپیرررامبران(  payāmbarān( إّن الجرررزء األول لهرررذا الترکیررر  اإلضرررافي أي
  «bara+ ānām pati+ gāma+»، بمعنی األنبیاء، یتکّون حس  اإلیرانیة القدیمة من  )پیغامبران(

 ,kent)أي جاء.   gamالمشتقة من فعل  «gāma»وکلمة  «pati»والکلمة بدورها تکّونت من سابقة 

 ,Bartholomae)في اللغرة األوسرتیة العرودة paiti+ gamوتعني هذه الکلمة أي (.  149 :1964

 ,Monier-Williams)المجيء والعودة prati+gam، وفي السنسکریتیة تعني کلمة (498 :1979

الرسالة، کمرا تعنري کلمرة   paygāmیة تعني کلمة . أما في الفارسیة الوسیطة الزرادشت(665 :1974
pty’m في اللغة السغدیة و pcy’m فري الخوارزمیرة و patgam  فري األرمنیرة وکلهرا مرن اللغرات

 (Hubschman, 1895: 222)اإلیرانیة الرسالة. 

من جذر )بر( من مصدر )بردن( أي الرذهاب بشريء  baraأي  payāmbarānوالجزء الثاني لکلمة 
الرذهاب بشريء واإلتیران بره )  «bhr»أما في الجذر الهند األروبي فیعنري هرذا الجرزء أي وحمله، 
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Pokorny, 1959: 200) وکذلك الحال فري .«bhr» السنسرکریتیة و bar فري الفارسریة القدیمرة 
(kent, 1953: 200)و ، bar  في اللغرة األوسرطیة أو األبسرتاقیة(Bartholomae, 1979: 933) ،

 :Henning, 1977فري الفارسریة الوسریطة والبهلویرة األشرکانیة ) bar لنسبة إلیکما هو الوضع با

 .(Nyberg, 1964: 50) في الفارسیة الوسیطة الزرادشتیة. barالحقة و ،(175

، ānāmفعالمة جمع کانت في الفارسیة القدیمرة بصریغة  payāmbarānأما الجزء األخیر من کلمة 
فبقیت بصیغتها  āmإلی الفارسیة الوسیطة سب  في إسقا  نهایتها لکّن االنتقال من الفارسیة القدیمة

. وتعنري کلمرة  (kent, 1953: 64)عالمة جمع فري الفارسریتین الوسریطة والحدیثرة ānالحالیة أي 
payāmbarān ة الرسلة أي الرسل واألنبیاء.)پیامبران( حمل  

مة في کثیر من األحیان  بصریغة ( وهي مستخدpayāmbarān  āwišt ( في ترکی  )āwištوکلمة )
= āwištan[HTYMWN-tn]  علی سربیل المثرال  (۲۵: ۱۳۵۴)تفضلی، فمعناها الختام والختم

 یقال:
Abrāhīm dibīrān mahist frawardy bē āwišt 

 (.۳۴: ۱۳۷۴ابراهیم دبیران مهست نامه )ماهیار نوابی، أي: ختم 

 vasباإلضرافة إلری  abiمرن سرابقة  awišلمضرارعة وا āwištتکون هذا الفعل في صیغتیه الماضیة 
، ā-vṛtبصیغة  āwištصیاغة  پریخانیانوأعاد  (.(Perikhanian, 1980: 341 بمعني العقد والربط

السرکائیة، بمعنری طري  vūlsta (ava-vastra)وذلك تأسیا  بما فعله بیلي فري إعرادة بنائره لصریغة 
فرري لغررة النقرروش  āwāš= [HTYMWN ] (. وجرراءت کلمررة ۶۴: ۱۳۸۴)منصرروری، الکترراب. 

فري الفارسریة الوسریطة   āwišt، وکرذلك (Back, 1978: 17) الفارسریة الوسریطة بمعنری الخرتم
 (.Henning, 1677: 231-258)في الفارسیة الوسیطة الزرادشتیة  āwištag kardan المانویة، و

بختم الرسل واألنبیاء  payāmbarān āwištوبإمکاننا في ضوء ما تقّدم من تفاسیر أن نترجم ترکی  
أو خاتم األنبیاء والرسل، وذلك في إشارة واضحة إلی نبینا األعظم محمد المصطفی صرلی اهلل علیره 

 وآله وسلم، فهو الذي ختمت به الرسالة وانتهت به عملیة إرسال الرسل. 

 قائمة المصادر والمراجع
 اسالم، تهران، انتشارات سخن.(، تاریخ ادبیات ایران پیش از ۱۳۷۶تفضلی، احمد ) .۱
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، جشن نامره محمرد پرروین گنابرادی، «طین المختوم، گل ارشتک»(،۱۳۵۴تفضلی، احمد) .۲
 تهران.

 (، یادگار زریران، تهران، انتشارات اساطیر۱۳۷۴ماهیار نوابی، یحیی ) .۳
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، جامعة طهران، مجّمع تمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیةالمؤ 
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 ي الحدیث خصائص ومقومات المنهج االسالمي في النقد األدب
یم أحمد عاصي المحمود  1عبد الكر

 / جامعة الکوفة کلیة الفقهأستاذ في قسم اللغة العربیة 

 الملخص
یتناول هذا البحث الخصائ  والمقومات الرئیسة لمرنه  النقرد األدبري االسرالمي فري 
عصرنا الحدیث مبتدأ  بمقدمة عن الفوضی السائدة في الساحة النقدیة العربیة واالسالمیة 
وضرورة وجود تیار نقدي جرريء یرسري قواعرد األدب والنقرد علری أسرس متینرة قابلرة 

ال اإللغاء ، والبناء ال الهدم وال بّد أن یکون هذا التیار منهجا  للتطویر ال التغییر، واالضافة 
متزنا  یستند علی خلفیة فلسفیة رصینة تنظم المقوالت وتحاور النصوص وتقدم معطیاتها 

وفي هذا المجال تطرد البحث الی مسألة نقدیة دارت حولها  .الفکریة والمعرفیة والثقافیة
هل هناك ارتبرا  محتروم للعمرل األدبري بصراحبه  مناقشات شتی بین اإلسالمیین وهي:

خالل الحکم علی )إسالمیته( أو عدمها ؟ ومما یرتبط بهذه المسألة فقرد تنراول البحرث 
 قضیة االلتزام ومعطیاتها لدی األدی  والناقد علی حّد سواء . 

وهنا یتفرد منه  النقد االسالمي بنظرته الخاصة في مسألة الحردیث عرن عیروب االدبراء 
قد تناول البحث هذه المسألة بالتفصیل وعرج منهرا الری قضریة االرتبرا  برین األدیر  و

صفة الواقعیة فري دراسرة الرن  االدبري مرع  التي أکسبت هذا المنه وبیئته االجتماعیة 
کیده مبدأ الترکیز علی االنسان في هذه الواقعیة االسالمیة فال نکران لصلة الرن  ببیئتره  تأ

في الواقع ال یولرد مجرردا  منسرلخا  عرن بیئتره داللیرا  او جمالیرا  ،  االجتماعیة ألن الن 
ویتخذ منه  النقد االسالمي اسلوبا  خاصا  في البحث عن )التوافق( برین الفرن والبیئرة ، 
والنقول )التطابق( بینهما . وما دام النقد اإلسالمي یبحث عما حققه العمرل األدبري مرن 

انه لیس نقدا  وصفیا  یکتفي بوصف العمرل األدبري، برل وظیفة وغایة ورسالة ، فهذا یعني 
هو نقد معیارّي حکمّي وأکثر من ذلك هو نقد رسالّي هادف یسرعی إلری تحقیرق هردف 

 ویتحمل أعباء رسالة عظیمة. 
 ، النقد اإلسالمي.النقد األدبي الحدیث األدب العربي، المفردات الرئیسة:

                                                                                 

1. abdulkareem_asy@yahoo.com 
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 توطئة : فوضى الساحة النقدية 
اد الحداثة فسادا  في السراحة النقدیرة العربیرة واإلسرالمیة ، اذ لرم یضرعوا فري مقراییس لقدعاث نق

منهجهم النقدي حسابا  للمقدسات والشرائع والمثل برل علری العکرس ذهر  بعضرهم الری وضرع 
مقاییس مضادة تنّ  علی الفصل بین الفکر والفن، وذه  بعضهم الی ابعد مرن ذلرك فردعوا الری 

یا  کان ، وإن کانوا هم أنفسرهم لرم یأخرذوا بالمبردأ الرذي دعروا الیره ألنهرم فري رفب الفکر تماما  أ
حقیقتهم لم یرفضوا الفکر کله بل رفضوا منه الفکر الدیني واألخالقي والتنظیمي فحس ، علی حین 
توجهوا بکل قواهم الی إقامة فکر الحادي متحّلل فوضوي یحل محل الفکر األول کمرا وجردنا ذلرك 

وغیره، وهذا کله أّدی باالدباء والشعراء خاصة إلی عدم االلتفات إلی الفکرر فراذا فعلروا عند ادونیس 
فإنهم ال یصّرون علی محاسبة أنفسهم قبل أن یخرج عملهرم االدبري إلری النراس ، فترأتي أعمرالهم 

 مشوشة فکریا  أو منحرفة أو ساقطة .

لدی بعضهم برل مطلوبرا  ومؤکردا  علیره عنرد فأمر ذلك هّین علیهم ما دام هینا  علی النقاد بل مقبوال  
بعضهم اآلخر. وهکذا أصبح الناقد یشجع األدی  علی االنحراف والسقو  الفکرري ، وتمرادی کرل 

 منهما في الخروج علی کل قاعدة في االدب أو النقد. 

 ضرورة المنهج االسالمي
نحردار والتردهور ااّل لقد أصبح وجود المنه  النقدي اإلسالمي ضرورة ملحرة فرال یتوقرف هرذا اال

بوجود تیار نقدي إسالمي جريء یرسري قواعرد األدب والنقرد علری أسرس متینرة قابلرة للتطرویر ال 
التغییر، واالضافة ال اإللغاء ، والبناء ال الهدم   ویج  أن نعترف أن من قدر له أن یحمل مشاعل هذا 

رصاصة واحدة هري صروته وإیمانره بمرا التیار البد أن تکون فیه صفات الفدائي ، ألن علیه أن یفجر ب
یقول، مجمعا  سلطویا  مدرعا  الولئك الذین أسهمت سنون وسنون مرن التربیرة االسرتعماریة والفکرر 

سراعي،  )اإللحادي والثقافة المنحرفة المستوردة في بناء قلعتهم التي شّیدوها داخرل أرضرنا المسرلمة  

السالمي بعد ماعرفنا مراتزخر بره سراحة النقرد العربیرة . وتتأکد الحاجة الی منه  النقد ا(103م ،1985
المعاصرة من تخبط منهجي مابین تربن   للبنیویرة والتفکیکیرة ومردارس التحلیرل النفسري وغیرهرا .   
 فهذه الساحة بالذات بحاجة ماسة الی منه  نقدي متزن یستند علری خلفیرة فلسرفیة رصرینة ترنظم 

ها الفکریة والمعرفیة والثقافیرة ، وهرذا المرنه  یجر  أن المقوالت وتحاور النصوص وتقدم معطیات
یتصف باالصالة والحداثة ووضع األنا بشکل متناسق ومتروازن فري حوارهرا مرع اآلخرر بشرکل غیرر 
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م، 2005سعد اهلل ، )متعال، من قبیل عدم تعظیم الجان  الفردي علی حساب استصغار الجان  الجماعي 

االسالمي هو األقردر علری تسرلم مقالیرد هرذه السراحة النقدیرة . ومن المؤکد أن المنه  النقدي (2
ألسباب کثیرة أهمها شهرة هذا المصطلح وقربره مرن میرادین الدراسرات المنهجیرة العربیرة، وتنروع 
الکتابات العربیة وکثرتها في معالجة قضایا هذا المنه ، وتجن  مقولرة النقرد العربري لالبتعراد عرن 

ة واإلقلیمیة والخالفات المفتعلة القائمة في طروحاته ، واالبتعاد عرن الخوض في مزالقه االیدیولوجی
ترکات النقد العربي علی صعید التداول والممارسة بسب  محاولته الختزال اللغة واألدب والنقد فري 

. و کما نحن بحاجة الی أدب إسالمي معاصر یواک  حیاتنرا (2م، 2005 ) سرعد اهلل ،خصوصیة عربیة غائبة 
نها، فنحن بحاجة إلی نقد إسالمي معاصر یواک  هذا األدب ویؤّصرل لره أصروله ویضرع لره ویعّبرع

. والحق أن وجود وانتشار حرکة نقدیة إسالمیة سیحقق والشك اکثرر (112م ، 1998)الباشرا ، معالمه وصواه  
 من هدف، فهو سیأخذ بید األدباء وبخاصة الناشئین منهم ، یشجعهم ویسدد خطاهم ویعیرنهم علری
مواصلة الطریق    کما أنه سیقول لهم إن علیهم أن یمروا من هنرا وأن یتجراوزوا المررور مرن هنراك ، 
ویکشف لهم من خالل دراسة أعمالهم نفسها مالم یکونروا قرد اکتشرفوه فیزیردهم ادراکرا  ألنفسرهم 

ویضیف الیه  والماما  بهذه االعمال ، وهو من خالل عروضه المقارنة ورایته الشمولیة سیغني إبداعهم
ویمّکنهم من التحقق بهذا االغناء وتلك االضافة کما انه بمعاییره الخاصرة وضروابطه المتفرق علیهرا 
سیمنع نتاجهم من التبذل والمجانیة والخروج علری قواعرد الفرن االصریل ، ویعلمهرم کیرف یکرون 

لری المسراحات احترام الشرو  الفنیرة ألي نمرط مرن انمرا  العمرل االبرداعي ، وقرد ینبره الناقرد ا
والتکوینات التي کان یتوج  علی االدی  أاّل یتجاهلها ، وربما أشار الناقد علی األدیر  برأن یرجرع 
إلی هذا العمل أو ذاك الکتاب مما فاته أن یطلع علیه ، فیکون بهذا قد منحره فرصرة أوسرع لتحسرین 

 إبداعه وتجاوز اکبر قدر من النقائ  والعثرات . 

وظیفة اخری ذات أهمیة بالغة تمثل ضرورة قصوی في حلقات  –ضال  عن هذا کله ف –وللحرکة النقدیة 
االدباء االسالمیین علی وجه الخصوص ، إنها تحقیق التواصل بین هرؤالء االدبراء وتعمیقره وإغنرااه 
حیث تقیم الحواجز الجغرافیة وغیر الجغرافیة بینهم سدودا  وحواجز یصع  علیهم اختراقها منفردین 

سمع کل منهم صوته اآلخر وُیري عمله لآلخر ، ویسمع کل مرنهم مرن اآلخرر صروته ویرری ، لکي یُ 
اعماله . إن حضور حرکة نقدیة اسالمیة تنتشر علی مردی العرالم االسرالمي وتترابع بروعي وحررص 
ومنهجیة جّل ما یصدر عن ادبائه االسالمیین، لهري بحرق ضررورة مرن أهرم ضررورات دعرم األدب 

 . (79م ،9981)خلیل ، اإلسالمي
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 مرجعية المنهج االسالمي
وال یعد حضور هذه الحرکة المنهجیة عسیر التحقق اذا علمنا أن مصادرها االساسریة مرا ترزال عتیردة 
نابضة بالحیاة متمثلة بالقرآن الکریم والسنة الشریفة وعلوم االمة ، کمرجعیة فکریة للنقرد االسرالمي 

لمسلم عبر تجاربه في قضایا الفکرر واالدب والنقرد، وهرذه باالضافة الی ما تراکم من خبرات العقل ا
المرجعیة الفکریة المهتدیة بعلم الوحي هي التي ُتخِضع المتغیر للثابت وتعمق العالقة مرع الحرق ، 

 وفي المنظور الجمالي والفني یخضع الفن لخدمة الحقیقة وتجلیاتها في االبداع . 

تشکل الرایة الجمالیرة واألدبیرة للتفاعرل مرع الحیراة مرن  ثم هناك المرجعیة االدبیة  التي یمکن ان
خالل الرایة الفکریة للعقل المسلم، ومن خالل ماحققه من النصوص االبداعیة عبر تاریخه العریرق 
الممتد من العصر الجاهلي الی عصرنا الحدیث، وما یمکن أن یستخرج من قوانین االبداع ومقاییسه 

لفني والجمالي ، وما یتکرر من قوانین هذا االبداع لنتعررف علری من خالل هذه النصوص وتطورها ا
الخاص والمشترك واالضافي في هذه النصوص التي هي المرادة االولری السرتخراج نظریرات النقرد 
االسالمي، من خالل انجازات الن  االدبي الخاضع للرایة الفکریة التي تمثل خصوصریات العقرل 

اذ یتمکن الناقد االسالمي بهذه المعاییر المحکمة مرن  (11م ، 2005ناصررة ،) المالمسلم ومعاییره في النقد  
اتخاذ الموقف المالئم من جمیع االتجاهات والمناه  النقدیة االخری ، سواء منها ما یتعلرق بالنقرد 
العربي القدیم أو ما یتعلق بمناه  النقد الغربي الحدیث . فیتمکن من غربلة التراث النقدي وتصفیته 

آثار النقد االعجمي وبخاصة نقد الیونان کأثر کتاب )الشعر( الرسطو وغیرره . ویسرتطیع کرذلك من 
تجاوز ما وقع فیه النقد القدیم من تقصیر في ترك مهام االمور االدبیة والقضایا الفنیة الخطیرة والتعلق 

جعل نظریراتهم  بالجزئیات والتفاصیل کمشکلة السرقات واشکالیة المقدمة الطللیة وغیر ذلك ، مما
واستنتاجاتهم قاصرة جزئیة ال تشفي الغلیل والتفّسر الظواهر الحقیقیة لألدب ، فضال  عن کونها غیرر 
مجموعة ضمن هیکل عام مما یضیف صعوبة اخری في اإلفادة منها. لذا یصبح من الضرروري جردا  

صرحیحة والصرالحة، وجود منه  نقدي اسالمي یفید من التراث النقدي بعب القواعد والمبرادئ ال
 . (219،  3م ، ج1990)بوزوینة ، ثم یعمل بذکاء وخبرة علی صّبها في قواعد أخری أعم وأشمل 

 موقف المنهج االسالمي من مناهج النقد الغربية
یمکن أن یفید المنه  االسالمي من مناه  النقد الغربیة بعد معرفة الذات المسرلمة وتحصرینها ألن 

ذات شر  اساسي لالنفتاح ، وإاّل أدی األمر بنا الی االنسالخ ، وفرد برین  معرفة الذات وتحصین ال
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 –االنفتاح وبین االنسالخ...فالبد إذن من معرفة الذات وتحصینها وبعرد ذلرك لرك أن تنفرتح ألنرك
تعرررف کیررف تعیررد تشررکیل مرراتقرأ وکیررف تنتجرره انتاجررا  جدیرردا  مناسرربا  لررذاتك ومناسرربا   –آنررذاك

. وإن العمل النقدي الذي یستسلم بالکلیة إلغواء المعطیات الوضرعیة ( 5م ،  2002،  ) االمرانيلشخصیتك 
الخاطئة ینتهي الی حشد من االخطاء فضال  عن ارتطامره مرع برداهات المنظرور االسرالمي نفسره ، 
وهکذا یمکن للناقد االسالمي أن یفید من معطیات النقد الوضعیة في مجاالت المرنه  والموضروع 

حتف  هذا الناقد برایة ایمانیة وتصور اسالمي یحکم به علری تلرك المعطیرات ویوظرف بشر  أن ی
عناصرها الصالحة لتحقیق نفاذ أعمق في صمیم العمل األدبي. ومن خالل هذا المنظور نفسه یمکن 

من النظریرات والوجهرات العدیردة التري طرحرت عبرر الرزمن  –الی حّد ما  –للناقد المسلم أن یفید 
  االدبي: بالمؤثرات البیئیة حینا  وبالدوافع النفسیة حینا  آخر وبالترکی  االجتماعي حینرا  لتفسیر الن

ثالثا  وبالعوامل الجمالیة الصرفة حینا  رابعا  ... الی آخره، ولکنه یتوجر  أن یظرل علری طرول الخرط 
الی االبتعراد عرن ممسکا  بالعصا من أوسطها محاذرا  تجاوز نظرته الشمولیة وموقعه الوسطي ، ساعیا  

مظنة الرایة احادیة الجان  محاوال  ان یلّم شتات التفاسیر جمیعا  ویکامرل بینهرا مرن أجرل التحقرق 
. ویری بعب النقاد االسالمیین أن ( 209م ،  1998) خلیرل ، برایة اکثر عمقا  وشموال  للن  الذي بین یدیه  

تقنیرات الفنیرة ووسرائل االداء الجمالیرة مرع المقبول أخذه من مناه  النقد المعاصر هو مایتعلق بال
ضرورة غربلة هذه التقنیات والوسائل لتمییز ما له ایحاءات جاهلیة عما هو حیرادي ال یضرر بقواعرد 
المنه  النقدي االسالمي أو یتنراقب مرع الحقرائق الثابترة فیره ، ومرن الواضرح أن هرذه االسرتفادة 

الدعوة الی اقامة المنه  االسالمي في النقد األدبي ألن المشروطة من مناه  النقد الغربیة ال تناقب 
االسالم ال یعارض الحقائق وال ینکر النتائ  الصحیحة مهما کان مصدرها وقد نستثني من هذا حالرة 
واحدة أال وهي مشکلة ترجمة العلوم االنسانیة وماله ارتبا  بها من قری  او بعید . إن هذه المشرکلة 

لبحث ألن ترجمة علوم المادة الخطر لها مادامت تبین للناس ماخلق اهلل . تفرض نفسها علی بسا  ا
أما نقل النظریات واآلراء حول االنسان ذاته من حیرث طبیعتره وأصرله ورسرالته وهدفره فري الحیراة 
ومصیره فهذا خطیر ألنه یفتح الباب علی مصراعیه امرام ولروج الضرالالت والخرافرات والتصرورات 

 الباطلة . 

تهدف الی نقدها نقدا  دقیقرا   –علی ضوء االسالم  –یتجلی لنا أن دراسة مناه  النقد المعاصر من هذا 
یرینا الحقائق والمباديء الصحیحة فنضمنها منهجنا النقدي االسالمي، کما یرینرا النترائ  الخاطئرة 

کمعطیات التحلیل (202،  3م ، ج1990)بوزوینرة ، والنظریات الباطلة فنرفضها علی مستویي التنظیر والتطبیق 
النفسي لفروید والمادیرة التاریخیرة لمرارکس وانجلرز ومرذه  النشروء واالرتقراء لردارون والعقرل 
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الجمعي لدورکایم . فالواج  علی الناقد االسالمي أن یتعامل مع هذه المعطیات بحرذر شردید فري 
علری حرکتره أو ترتحکم ضوء ما یتوافق مع تصوره االسالمي  وال یصح أن تکون هذه المعطیات قیدا  

في رایته الخاصة النه ما لم یتحرر من الحتمیة التي تتوهمها هذه العلوم ، أضّر بإبداعه وانحرف عرن 
م 2002)عبد الررازد ،  الحقیقة ، فالمعرفة بهذه العلوم واالفادة منها التعني التروی  لها أو التقید بما انجزته 

المي بتخطئة هذه العلوم جملة أو یعتبرهرا شررا  فري ذاتهرا، برل . ومع ذلك فال یقوم الناقد األ س( 158، 
 تکمن قیمتها في مضمونها الذي تحمله والغایة التي تؤدیها.

ویمکن للناقد االسالمي أن یفیرد مرن معطیرات االدب الغربري فري نقرد الحضرارة الغربیرة وقیمهرا 
لیونانیرة بأسرطورة سریزیف ومذاهبها کما فعل االستاذ محمد قط  في استدالله علری المعتقردات ا

وکما استدل الدکتور نجی  الکیالنري بتیرار المجرون فري األدب الغربري  (31)قطر  ، .د.ت. وبرومیثیوس
کذلك ما اتخذه ( 57م ، 1981)الکیالني ،شاهدا  حضاریا  علی تردي الوضع االنساني في المجتمعات الغربیة

ح الغربري دلریال  علری مایعانیره االنسران الدکتور عماد الدین خلیل من شواهد الفوضی فري المسرر
واحتسابه القریم ( 35م ، 1977)خلیرل ، الغربي من ازمات فکریة وحضاریة والیجد لها حال   إاّل في االسالم

االیمانیة في مسرحیة )مرک  بال صیاد( للکات  االسباني الیخاندرو کاسونا ، دلیال  علی ادانة الوجود 
وتحلیله لکتاب)الصررخة المختنقرة( للکاتر  االنکلیرزي جرون (  98،   م1972)خلیل ، الحضاري الغربي

سترایتشي ، یعد کشفا  للزیف والتناقب في المارکسیة من خالل عرض ودراسة خمس من المعطیات 
م ، 1987)خلیررل ، االدبیررة فرري أوربررا وانجلترررا وأمریکررا وروسرریا، وهرري تمثررل أدب الرررفب للمارکسرریة

علری ضروء معاییرنرا  –ائدة المبدئیرة فرإن دراسرة مرذاه  االدب الغربري وباالضافة الی  هذه الف(26
تفید االدب االسالمي أیما افادة من جهة اکسابه وسائل عصریة وامکانات فنیة تساعد علی  –واصالتنا 

 معالجة موضوعات الساعة وقضایا العصر معالجة مفهومة االسالی  واضحة االشکال . 

الغربي فینبغي علری الناقرد المسرلم أن یحتررز مرن اسرتخدامها  ألن أما بالنسبة لمصطلحات النقد 
معظمها ذو طابع ایدیولوجي غربي فاسد فال یجوز أذن أن یتأثر بها نقادنا خشیة تغلغل اسالی  الغرزو 
في تفکیرنا وادبنا وتصوراتنا وموقفنا . وقد ثبت علمیا  أن أفراد المجتمع الذین یفررض علریهم التفرتح 

فیستحیلوا ُنسخا  مکررة ألصرولها االجنبیرة  –شعروا أم لم یشعروا –تغیر تکیفهم تدریجیا  الالمشرو  ی
... من هنا نلفي کثیرا  من نقادنا ینخدعون ببریق المصطلحات المعاصرة ظانین أنها )علمیة خالصرة( 

قاد السرذج . والحق یقال إن جّلها یستمد ماهیته من مصادره االیدیولوجیة ولکي یلقی رواجا  لدی الن
( مموهرا    لهرذا فالبرد للناقرد المسرلم مرن نبرذ  (224،  3م ، ج1990)بوزوینرة ، فإنه یسرلك مسرلکا  )علمیرا 
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المصطلح الغربي المتحکم بمناهجنا، بل البد من مجاهردة هرذا المصرطلح وآثراره ومرا یترکره فري 
 النفوس من االنحراف .

ن المنراه  بمرا یمتلکره مرن مصرطلحات وتج  العودة الی منه  اسالمي صاف یمتاز عن غیره مر
. ورغرم (104م ،1985) سراعي، ومضامین نابعة من واقعه، واقع القاعدة االسالمیة في الفن والفکرر عمومرا  

ذلك فقد رأی بعب النقاد االسالمیین أن االنفتاح علی العالم بمناهجه النقدیة المختلفة یعّد ضررورة 
لمغرایرة لتقلیر  اوراقهرا والکشرف الردائم عرن ایجابیاتهرا البد منها للولوج داخرل بنیرة المنراه  ا

، وأن االنفتاح علی العالم واحتضان تجاربه العدیدة یعمق مرن المقراییس  (100م ،1987)عروي، وسلبیاتها 
)عرروي، النقدیة لدی الناقد ویکشف له عن مواضعات عدیدة یمکن ان تسهم في بلورة العملیرة النقدیرة

فادة من الخبرة الغربیة تزید المنه  االسالمي نموا  وخصبا  واکتماال  وتقربه اکثرر . وأن االست(96م ،1988
من لغة العصر ومن الوصول الی اآلخرین خارج دائرته لکي یقنعهم بمعطیاته في هذا الجان  أو ذاك 

ع ویکتس  في الوقت نفسه أدوات اکثر قدرة علی التعبیر عن الذات وادراك االبعراد الحقیقیرة لالبردا
. ولکن ثمة من یتوجس خیفة مما قد یؤول إلیه التعامل مع المعطیات االدبیرة عامرة (168م ، 1988)خلیرل ، 

والغربیة منها علی وجه الخصوص ، من تدمیر لمثلنا وأخالقنا وتخری  لبداهاتنا وأفکارنرا وتشرویش 
ة مضرادة علری کرل لتصوراتنا وراانا بسب  ما تحمله مضرامینها وأشرکالها أحیانرا  مرن قریم تخریبیر

 المستویات . 

هذا صحیح الی حد کبیر وبخاصة في دائرة مثقفینا الناشئین والسیما أنه مرا مرن مررآة کمررآة األدب 
والفن تنعکس علیها تصورات امة من األمم وقیمها وممارستها وإذا کان القروم هنراك قرد بلغروا حرد 

فرإن العردوی قرد ینقلهرا العمرل األدبري الشذوذ والجنون واإلغراد والتفکك واالنحرالل والردمار ، 
فیصی  بها قوما  أصحاء. وبترکیز بالغ ، فإن مجابهة هذه االحتماالت قد تتحقق بمزید مرن التحصرن 
بعوامل الصحة والعافیة والسالمة الفکریة والوضروح العقائردي، وحرین ذاك لرن یکرون التوغرل فري 

إنره سریفید مثقفینرا فري اثنترین ، فأمرا  معطیات اآلخرین )المضادة( مما ُیخشی منه، علری العکرس
أوالهما فهي ما نحن بصدده من تعمیق وعیهم األدبي وشحذ طاقاتهم ومنحهم قدرات اکثر مضاء في 
أعمالهم اإلبداعیة ، وأما ثانیتهما فهي االطالع من خالل اکثرر المرایرا وضروحا  علری مایعانیره القروم 

اقب وتعاسرة وشرقاء وتحلرل ودمرار، األمرر الرذي الذین شردوا عن هدي اهلل من فوضی وتخبط وتن
یزیدنا تشبثا  بموقفنا واعتزازا  بهذا الدین الذي کرمنا اهلل به وأخرجنا بتعالیمره مرن الفوضری والتخربط 
والتناقب الی االستقرار واالستقامة والوئام ، ومن والتعاسة والشقاء الی الفرح والسعادة ومن التحلرل 
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 .  ( 77م ، 1987)خلیل ، ستمراروالدمار الی التماسك واال

 خطورة الركون الى المناهج الغربية
في مجال النقد األدبي علی وجه الخصوص ، رأی بعب النقاد االسالمیین امکانیة االفادة من مناه  
النقد الغربیة بانتقاء العناصر المالئمة منها وتوظیفها في حقل المنه  اإلسرالمي ، کمرا نجرد ذلرك 

حمد اقبال عروي الذي حاول االفادة من بعب مناه  الغرب الشکلیة وتوظیفهرا فري لدی الدکتور م
استراتیجیته النقدیة وباالخ  في میدان السرد عند تحلیله لروایة)حکایة جاد اهلل( لنجی  الکیالنري 
حیث قال:  لقد حرصت علی تمثل البرنام  السردي کما نجده عند جماعة )انتروفیرن( کما حاولت 

دة من منظومة)الحواریة الباختینیة( باالضافة الی بعب المفاهیم المرتبطرة برالمنه  البنیروي االستفا
کالبنیة والنسق والثنائیات ، مطّعما  ذلك بمفهوم الرایة للعرالم عند)لوسریان کولردمان( الرذي سربق 

بیرة طرحه مع االدب االسالمي من قبل ، دون التمادي داخل تلرك المنراه  ونسریان المفراهیم االد
االسالمیة التي أرشح أن تکون مظلتي في هذا التعردد االسرتفادي... والبرد مرن أن تتخرذ المفراهیم 
االسالمیة وظیفة المظلة إلیماني العمیق بأن معظم تلك المناه  قد آلت الی فصل النقد االدبي عرن 

م ، 1988)عرروي ، ي المعطیات واالحاالت المرجعیة المتمثلة في العوالم الخارجیة عن اطار الن  االدبر

ثم یشیر الناقد الی عی  التجرید أي االیغال في التعقید فري هرذه المنراه  الشرکلیة، وهرو امرر  (96
 مرفوض في المنه  االسالمي الذي ینبغي أن یتخذ حالة التوسط بین التجرید والتبسیط.

تبرار تغییر  المسرتوی وهنا یتساءل الناقد ثم یضع لتسااله جوابا  مفترضا  حیث یقول :  هل یمکن اع
المضموني والمرجعي من حقل المناه  النقدیة الجدیدة عامال  یکمن وراء ذلك التجریرد والتعقیرد 
اللفظي والمعنوي اللذین نلمسهما في الکتابات النقدیة الجدیدة ؟ واذا کان الجرواب باالیجراب، أال 

اب االبرداعي مسرتواهما الرداللي نستطیع الجزم بأنه في حالة ما اذا عاد للممارسرة النقدیرة وللخطر
الشامل للعناصر االجتماعیة واألخالقیرة والسیاسریة فسریعود لهمرا توجههمرا ووضروحهما المتسرم 

. ثم ینطلق الناقرد عرروي بتحلیرل (98م ، 1988)عروي ، بالبساطة وعمقها المخالف للغموض والتجرید؟ 
علی االختالف بین مسرتویاته المتعرددة عنرد روایة )حکایة جاد اهلل( استنادا  الی مفهوم الن  القائم 

جماعة انتروفیرن مشیرا  الی بعب ما اخت  به الکیالني في تعبیره الروائي منکررا  علیره امتناعره مرن 
توظیف بعب التقنیات االسلوبیة الحدیثة في اعماله الروائیة ، وعدم اسرتیعابه الترام لبعضرها اآلخرر 

ین حیث تم هذا التعدد في الروایة بنس  متفاوتة بالقیراس لمرا کتقنیة التعدد اللساني باصطالح باخت
 فیها من تسطیح ومبالغة في لغة بعب الشخصیات .
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وحاول الناقد بیان هذه اإلشکالیة وشرح أسبابها في األدب اإلسالمي عمومرا  . ثرم انتقرل الری تقنیرة 
وتر واالیحراء ، وبعرد تطبیقره وما یتعلق به من اهداف التکثیرف والتر –کما هو عند باختین  –التهجین 

علی نماذج من الروایة رأی أن تعامل الکیالني مع هذه التقنیة کان محدودا  کتعامله مع تقنیة األسلبة، 
وعلل ذلك بأن   الکیالني لم یروض قلمه بعد علی مثل هذه التقنیات الجدیردة التري قرد یکرون لره 

طالع الواسع والمخت  علی الدراسات النقدیة موقف منها او قد تکون راجعة الی عدم تمکنه من اال
. ثم تناول الناقد األبعراد (114م ، 1988)عرروي ، الحدیثة وما طرحته من امکانات وأسالی  جدیدة ومتنوعة  

الداللیة والرایویة في لغة الروایة ابتداء  من عنوانهرا الرذی رأی فیره نوعرا  مرن التضرلیل أو المفارقرة 
ة حدیثة لها بنیتها الخاصة وتقنیتهرا االسرلوبیة المختلفرة عرن الحکایرة. ووقعرت باعتباره عنوانا  لروای

المفارقة ایضا  في اسم)جاد اهلل( الموحي بکل خیر بعکس واقعه الروائي تماما  . وأخیرا  حراول الناقرد 
ألسباب تحلیل الداللة النصیة للروایة ورأی فیها تعریة شاملة لواقع الفساد في الحیاة المصریة وکشفا  

 هذا الواقع النفسیة والسلوکیة . 

عن مدی نجاح الناقرد  –في معرض تقییمه لهذه التجربة النقدیة  –وقد تساءل الدکتور سید عبد الرازد 
عروي في منح تجربته روحها االسالمیة وهل استطاع منهجه تحقیرق غایرات الناقرد االسرالمي فري 

؟ ونبه الردکتور االضاءة والکشف والتحلیل والتوجیه وتفسیر ال دالئل والظواهر النصیة تفسیرا  إسالمیا 
عبد الرازد علی أن االجابة عن هذا التساال هي بؤرة القیمة في جردوی التجربرة وامکانرات االفرادة 
منها في میدان النقد االسالمي . وفي اطار البحث عن ذلك الجواب أشار الدکتور عبد الررازد الری   

ض منهجه النظري علری حضرور مرا اسرماه بالمظلرة االسرالمیة التري أن الناقد حرص في مجال عر
سیحتمي بها من االحتراد في أتون المناه  الوافدة إاّل أنه علی المستوی التطبیقي قد اختفری تمامرا  
عن تلك المظلة ولم نجد لها اثرا  إال عارضا  او باهتا  ، فالواضح أن االدوات المنهجیة التري اسرترفدها 

نها ما ینتمي الی دائرة البنیة ومنها ما ینتمي الی دائررة االسرلوب، وفري کلترا الردائرتین یرتم الناقد ، م
التحلیل علی اساس جمالي ینعدم معه التوجیه االسالمي للممارسة النقدیة ، کما أنه حینمرا تسراءل 

ي عردم قردرة عن األبعاد الداللیة للروایة جاء ذلك بمثابة التذییل علی المتن التحلیلري ، وهرذا یعنر
ورأی (180م ، 2002)عبررد الرررازد ،االدوات المنهجیررة الشررکلیة علرری االسررتجابة لمتطلبررات مررنه  آخررر 

الدکتورعبد الرازد أن هذا القصور یکشف عن خلل جسیم في األساس المنهجري الرذي بنری علیره 
في حرین کران الناقد عروي محاولته حین جعل االسالمیة تتخذ وظیفة المظلة في ممارسته النقدیة ، 

ینبغي علیه أن یتخذها قاعدة تنبثق عنها سائر الفروع وتتشکل وفقرا  لمتطلباتهرا ألن االسرالمیة قرادرة 
بذاتها علی تولید منهجها الخاص الذي یتکون انطالقا  من مبادئها وأهدافها دون أن یتنکرر لالسرتفادة 
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تشکیله لمنهجره مرن مجموعرة روافرد من المناه  المغایرة. ثم اخذ الدکتور عبد الرازد علی الناقد 
منهجیة مختلفة دون اداة منهجیة واحدة تدل علی خصوصیة ما هو بصدده من محاولة تأسیس مرنه  

 اسالمي في النقد ، إاّل محاولته احضار المستوی الداللي الذي غّیبته المناه  االخری . 

ي دون مراعراة لخصوصریات ومن ثم کانت حّدته في إجرراء االدوات المنهجیرة علری الرن  الروائر
منهجه االبداعي ولذلك کان متوترا  في رفع شارات اللوم واإلدانة للکیالنري ألنره لرم یتوغرل صروب 
العوالم الغامضة التي تتطلبها تلك المناه  وتقنیاتها الجدیدة کالتعدد اللساني والتهجین واألسرلبة ، 

السالمیة التي اصبحت في ظرل ذلرك معوقرا  ویتعدی الناقد بإدانته حدود الکیالني الی المنطلقات ا
عن التقنیات الحدیثة والمتلقي المسلم الذي یمتلك عقلیة شرعیة ، حتی إن هذا وذاك لیضع الروائي 
المسلم بین المطرقة والسندان علی حّد قوله! وقد حاول الردکتور عبرد الررازد أن یردافع عرن الناقرد 

غا  منهجیا  فقال :  والنعتقرد هنرا أن اإلدانرة مقصرودة بخصوص هذه اإلدانة االخیرة ، ویجد لها مسّو 
بمعناها الواضح في حّس الناقد ، وإنما الذي حدا به الیها هو النزول الحرفي علی االدوات المنهجیة 
الشکلیة ومحاولة قسرها علی الن  وتناسري أوجره االخرتالف بینره وبرین االسرالمیة فري االصرول 

ممتد في المنه  ، فهو لریس إاّل  –مهما حاولنا التجرید  –ن ذلك کله والغایات والمناخ الحضاري ، أل
هي جزء من ذلرك المرنه  المتلربس  –شئنا أم أبینا  –االجراء التطبیقي لتمخضات ذلك کله ، واالداة 

 . وأبدی الدکتور(181م ، 2002)عبد الررازد ،بأصوله ومالبساته ، ولهذا فإن تجریده عنها وهِم اکثر منه حقیقة  
عبد الرازد عجبه في شج  الناقد مقولة عدم الفصل بین المنه  ومحیطه الذي ترعرع  فیه زاعمرا  أن 
هذه المقولة تخنق الظواهر االدبیة في شرك المحاکاة للمناه  العلمیة الصرفة ناسیا  مرا أکرده سرالفا  

ممارسرته النقدیرة فري  من أن الظواهر االدبیة اکثر ارتباطا  بمحیطها الذي نبتت فیه . ومن ثم سرقطت
تجاوزات جسیمة یمکن ان نلمح مظاهرها في تشدد الناقد في اللوم للکیالني بخصوص تقصیره فري 

الی التصادم الواضرح مرع الغایرة االسرالمیة فري  –عند األخذ به  –التعدد اللساني الذي یقود مباشرة 
ت االسرالمیة فري بنیرة الرن  ، المحافظة علی اللغة . إضافة الی قصور المنه  في إضاءة االمتردادا

وکذلك قصوره في مساءلة المبدع من وجهة إسالمیة عن أوجه القصور التي تراءت في بنیة الن  إي 
عدم تجسیده للبدیل االسالمي الشامل وإنما تم تبریره بمنطق التعدد اللساني ! کما أن تحلیلره لبنیرة 

قائم علی التوافق ال الصرراع ، ولهرذا فرإن الن  کان من مدخل مخالف تماما  للمنطلق االسالمي ال
الدخول الی الن  من زاویة االختالفات والتباین بین اجزائره یمثرل خروجرا  واضرحا  علری المنطرق 

 االسالمي في الشکل الجمالي القائم علی التوافق واالنسجام . 
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تفرود فري طلبهرا  ویؤخذ علی الناقد ایضا  تحول االستفادة من المناه  في حسه من وسیلة الی غایة
غایة االستقالل عن تلك المناه  ، کما یؤخذ علیه تقصیره في الغایات التي اشار الیها نظریرا  مرن أن 
استراتیجیته تهدف ضمن ماتهدف الی التموضع داخل مرنه  الغیرر وتقلیر  أوراقره والکشرف عرن 

نا نزوال  حرفیا  علی مقتضریات ایجابیاته وسلبیاته . فلم نجد أیة إشارة الی سلبیة أو شبه سلبیة بل وجد
. إن تجربة الناقد عرروي لهري (182م ، 2002)عبد الررازد ،تلك المناه  ومحاولة قسرها علی الن  باالکراه 

دلیل واضح علی خطورة الرکون الی المناه  الغربیة بوصفها أدوات عملیة في تحلیل الرن  االدبري 
 وذلك الرتبا  تلك المناه  بأصولها النظریة .

تزداد هذه الخطورة علی المنه  االسالمي ذاته عند غفلة الناقد عن االرتبرا  الوثیرق برین المنراه  و
الغربیة وأصولها الفلسفیة والعقائدیة ، لذلك ینبغي علیه التأني والفحر  الردقیق وعررض المنراه  

 علی المعاییر االسالمیة األصیلة . 

المناه  الغربیة في میدان الممارسة النقدیة االسرالمیة وبناء علی ما تقدم یتعین أن تتم االستفادة من 
 طبقا  لما یأتي:  

 أوال  : ان هذه االستفادة الیمکن ان تتم بصورتها المرجوة بترکی  مجموعة أدوات من مناه  مختلفة 
وتعلیق الفتة اسالمیة علی واجهتها الخارجیة ، وإنما ینبغي أن تنبثق االدوات المنهجیرة مرن محریط 

ه  االسالمي بأصوله وغایاته ومقتضیاته المعرفیة والجمالیة وخصوصریات البنراء الجمرالي فري النم
الن  موضع المقاربة . وحینئذ تجيء االجراءات المنهجیة انبثاقا  عفویا  لذلك کله والمانع في اطرار 

موعها هي ذلك من االستفادة من ادوات تنتمي الی مناه  مغایرة علی أاّل تکون تلك األدوات في مج
 المنه  أو حتی تطغی علی االدوات ولیدة الخصوصیة الذاتیة للمنه  االسالمي . 

: ومع توفر عنصر االصالة الذاتیة في المنه  وعدم طغیان االدوات المسترفدة علی مفرداته   ثانیا 

البرد  الذاتیة فإنه یج  أاّل تؤخذ المسترفدات علی عالتها أو تطبق بحرفیتها علی النصروص ، وإنمرا
فیها من مراعاة الخصوصیات االسالمیة ولن یتم ذلك إاّل بهضم الوافد وصیاغته صیاغة جدیدة توافقرا  

. وهذا مایقتضي من الناقد االسالمي التزامه الترام بثوابرت (183م ، 2002)عبد الرازد ،مع المنه  االسالمي 
االدبراء التري تنتظرر التقیریم  العقیدة وشعوره المرهف بالمسؤولیة ، في کونره  مسرؤوال  عرن حشرود

 والتوجیه لکي تواصل إبداعها علی هدی وبصیرة .
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 شروط الناقد االسالمي  
ومن ثم فإن التزام الناقد المسلم یحتم علیه أن یکون ضابطا  وموجها  في الوقت نفسه من أجل حمایرة 

هرا برالقیم والمؤشررات و إغنائ –مرن جهرة   –الحرکة االدبیة االسالمیة من الضیاع وفقدان الشخصریة 
، ولن یتحقق له ذلك إاّل بتمّکنره مرن أدواتره  (   280م ، 1987)خلیل ، والمعطیات المقارنة من جهة أخری  

ومعاییره علی مستوی الشکل والمضمون معا  وإاّل بثقافته األدبیة الواسرعة التري تمکنره مرن المقارنرة 
ط واحد أو تنتمي الی نوع واحد للوصول الری تقیریم الدقیقة بین االعمال االدبیة التي تتخّلق في محی
 اکثر عدال  بالنسبة للعمل الذي یقلبه بین یدیه . 

وإن اهم ما یج  أن یتحلی به الناقد االسالمي هو العلم والعدالرة بالقردر الرذي ینفري عنره الجهرل 
دل فال یدفعره هرواه والهوی فیکون زاده غنیا  وعلمه قویا  علی مستوی عال  من األخالد والتمسك بالع

الی معاداة حق أو مناصرة باطل ، والیتخذ من المحاباة والعصبیات ما یشرّل الطاقرة ویقترل الموهبرة 
، ویقذف بالناقد في دّوامة النقد الحرداثي (1م ، 1995)النحوي ، ویفسد بین الناس ویقّطع الروابط االیمانیة 

أو فنیة ، وانصرفوا الی تهاویل ومظراهر سرطحیة الذي تخّلی اصحابه عن کل قاعدة فکریة أو أخالقیة 
في العمل االدبي  العالقة لها بالجوهر ، وانقل  النقد عندهم الی بهلوانیة لغویة هرّم الناقرد فیهرا أن 
یلع  امامنا علی حبال اللغة ویقفز في الهواء علی مقافز لفظیة یشرد أعیننرا لمالحقرة بریرق حرکتره 

عن الشيء الذي أراد ان یقوله فال تجده فترتّد خائبة حائرة في أمر هرؤالء  فوقها ، ثم تعود اعیننا باحثة
م 1985)سراعي ، الذین جّردوا االدب والنقد من الموضوع أو الفکر وفقد نقدهم کل اثر سوی أثر التحطیم 

الذي أشاع االضطراب في حیاتنا االدبیة الراهنة وأصبح الناقد الرذي یقررأ بإمعران وتکرون لدیره ( 103،
القدرة علی النقد وتمییز الجید من الرديء، وتکون لدیه الوسرائل واالدوات التري البرد منهرا للناقرد 

إمرا  –أو أغلربهم  –االمین ، یکاد یکون من النادر وجوده . فالنقاد الذین یسرهمون فري حیاتنرا االدبیرة 
شريء الرذي لرم مادحون لشيء لم یقراوه ، تدفعهم الی ذلك صالت وأهرواء ، وإمرا یرذّمون هرذا ال

. لقد آن لمنه  النقد االسرالمي أن یغّیرر هرذا (  16م ، 1983)هدارة ، یقراوه بدافع الصالت واالهواء أیضا   
الواقع المترّدي، بطرح مقوالته الرصینة علی الساحة النقدیة ، واداء وظیفته الکبری في دراسرة الرن  

د توصیل مبرادئ السرماء الری اآلخررین االدبي والکشف عن خصائصه الجمالیة والرایویة بما یجّس 
 من خالل التعامل مع النصوص االسالمیة المبدعة .

ویجّسد کذلك ضحالة النصوص األرضیة وتفاهتها حرین یتناولهرا قلرم الناقرد االسرالمي ویکشرف 
ماتنطوي علیه من الزیرف وخرداع اآلخررین ، بعیردا  عرن التجّنري والظلرم واهتمامرا  برأمر المتلقري 
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علی تذود النصوص من خالل المعاییر االسالمیة جمالیا  وداللیا  ، وهو امرر یتقراطع مرع ومساعدته 
، وهرذه االتجاهرات فري (292هرر ، 1422)البستاني ، االتجاهات التي تفصل عملیة التلقي عن قصدیة الن 

یهرا الواقع تبتعد بالنقد االدبي عن معناه الحقیقي في أنره محاولرة لتحدیرد األهرداف التري یرمري ال
االدی  والطرد واالسالی  التي یستخدمها وهرو یقروم علری دراسرة االدبراء القردامی والمعاصررین 

. وهرذا مرا (5م ، 1963)کرارلوني و فیللرو ، وتفح  مؤلفاتهم بغیة توضیحها وشررحها وتقردیرها حرق قردرها 
 یتساود مع التصور االسالمي لعملیة النقد .

 توازن الذات والموضوع
فکر وذود وإحساس ورایة ومعرفة ومشارکة وتأمل وانردماج ،  –في حقیقته  –ي واالدبي إن  النقد الفن

وعبث أن ننفي عن النقد صفة واحدة من صفاته هذه أو أن نهدم لبنة من لبناته تلك،عبرث أن نتشربث 
في نقدنا بموضوعیة ما انزل اهلل بها من سلطان اذ إن ذلرك لریس بمسرتطاع مخلرود یمتلرك ذرة مرن 

اعجاب وقدرة علی المشارکة واالندماج ، وعبث کذلك ان نفقرد مقوماتنرا الذاتیرة ومعاییرنرا دهشة و
فلیس النقرد  ( 6م ، 1972)خلیرل ،المستقلة ونذوب في العمل الذي ننقده ، نضیع في ثنایاه تقدیرا  وإعجابا  

لسکر في الماء الحرار ، تجریدا  میتا  کرقم في معادلة ریاضیة ، ولیس هو ذوبانا  صوفیا  کما تذوب ذرة ا
بل هو مزی  عجی  من صرامة األرقام وهیام الروح العاشرقة وموازنرة فرذة برین الرذات والموضروع. 
ووقوف في نقطة وسط بین الرفب المتعص  وغیر المبرر للعمل األدبي وبین االرتماء فري أحضرانه 

تصرار بعرث وتماسرك ، ذات بخفة ال تحس  للذات حسابا   لیس النقد موتا  وال ضریاعا  ، لکنره باخ
وموضوع ، دهشة وامعان ، تأمل واعجاب ، تحیز وحیاد ! والذي یقول غیرر هرذا یکرذب علری نفسره 
وعلی اآلخرین  وحتی لو الزم نفسه بدعوته الزائفة هذه فکأنمرا اخترار بنفسره أن یحکرم علری نفسره 

حاریبه التي تضّ  بالتراتیرل ، بالنفي من حضرة العمل الفني واألدبي وأجوائه المشحونة المکهربة و م
ووقف هناك بعیدا  بعیدا  تدور أعینه في محاجرها کالموتی وتصّد عن سمعه االصوات الحلروة أبرواِب 

. وهذا هو النقد االسرالمي (6م ، 1972)خلیرل ،هو اختارها لکي تبعده عن المشارکة واالندماج واالعجاب 
ا   فهو إذن نقد شمولي متوازن ، شأنه في ذلرك شرأن الذي یعطي مساحة للذات رغم کونه نقدا  معیاری

سائر الفعالیات التي تتحرك في إطار االسالم ألنها تستمد مرن رایتره الشراملة المتوازنرة ، مقوماتهرا 
 ومالمحها. 
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 الرؤية الشاملة للعمل األدبي   
ا  واسرتمراوها إن هذه الرایة ترفب أشد الرفب تلك الخطیئة المنهجیة التي مارسها الغربیرون کثیرر

: النظرة أحادیة الجان  ، التشبث بوجهة النظر المحدودة رغم أنها تصدر عن زاویة ضّیقة بینما  طویال 
)خلیرل ، هنالك اذا أردنا االقتراب من الحقیقة عشرات الزوایا االخری اللتقا  صورة أقرب الی الواقرع  

العمل االدبي یوضحها لنا رینیره ویلیرك حیرث  . وهذه النظرة الغربیة المتطرفة في تجزئة(  189م ، 1987
یقول : من الغرابة بمکان أن تاریخ األدب کان شدید االنهمراك بإطرار العمرل األدبري بحیرث کانرت 
محاوالت تحلیل االعمال ذاتها ضئیلة اذا ما قورنت بالمجهودات الهائلة التي بذلت لدراسة المحیط 

رة ردة سلیمة تقّر بأن دراسة األدب یجر  أن ترکرز اوال  االجتماعي ... وقد حدثت في السنوات االخی
. وهکرذا تترأرجح االتجاهرات ( 179م ، 1972)ویلیرك ، وقبل کل شيء علی االعمال الفنیة الفعلیرة ذاتهرا  

والمناه  النقدیة في الغرب من اقصی الیمین الی أقصی الیسار دون توقف في نقطة الوسرط واتخراذ 
وهرو یمرارس  –بها منه  النقد االسالمي إذ  یجد الناقد المسلم نفسه مسوقا  حالة التوازن التي یتمتع 

الی تجاوز جزئیات العمل االدبي والبحث في نسیجه الشامل بالضرورة ، ألن المعنی النهائي  –عمله 
یکمن هناك . الری  أنه یتوجر  علیره تسرلیط رایتره النقدیرة علری جمالیرات الشرکل کاألسرلوب 

  الهندسري والتناسرق الشرکلي وتوزیرع االلروان والمسراحات والصریغ اللغویرة والتکوین والتناس
 المعتمدة وطرائق تفجیر القدرات المعقدة المتشابکة للکلمة .

 الوحدة المضمونية للعمل األدبي   
ورغم االرتبا  المعروف والمتفق علیه بین الشکل والمعنی،فإن علی الناقرد المسرلم أاّل یقرف عنرد 

یطیل الوقوف ، بل إن علیه أن یمضي الی المضامین ، الی ما یسرتثیره العمرل االدبري حدود الشکل و
في وجدان االنسان وفکره من معان  وتفاسیر للقضایا التي تجابه االنسان ازاء الکون والعالم . إن ذلرك 

، )خلیرل یعني أن الناقد المسلم قد تجاوز حدود الجمالیات الشکلیة الی مرحلرة البحرث عرن الحرق  

الذي یمثل هدف األدی  األصیل وغایة أدبه ووظیفته الکبری . وهکذا یمترزج فري مرنه  (   211م ، 1987
النقد االسالمي ، البحث في طبیعة األدب بالبحث في وظیفته ، ویستند المنه  في ذلك علی قاعردة 

وضروع وحدة العمل االدبي في شرکله ومضرمونه أو براألحری وحدتره المضرمونیة المؤلفرة مرن الم
الخارجي بعد صیاغته من خالل ذات االدی  صیاغة فنیة في شرکل ادبري معرین . والتکتسر  هرذه 
الصیاغة قیمتها في انتاج ادب إسالمي إاّل من خالل توّخیها تحقیق الوظائف الرسرالیة لهرذا األدب ، 
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والبرد مرن ولذلك فال یمکن للناقد االسالمي أن ینظر في العمل األدبي بمعزل عن هرذه الوظرائف ، 
اقتناعه بأن  الوظائف األدبیة تؤدی عن طریق جمال األدب ومن ثم أقر مبدأ )االدب ممتع ومفید( وأن 
طرفیه متکامالن لیتآزر فیه الشکل والمضمون ، وهذا یقضي بأن ُیعنی النقد بطبیعة األدب وجمالیاتره 

 . (81م ، 0420)رحماني ، الشکلیة بقدر اهتمامه بوظیفة األدب وجمالیات مضمونه  

 مبدأ األدب الرسالي
ومن هنا یعتمد منه  النقد االسالمي علی مبدأ األدب الرسالي الهادف الی ترسیخ االیمان وقواعرده 
وتأصیل القیم وتفجیر الطاقات الخیریة واالصالحیة   مما یستوج  امرین : تفسیر االحداث تفسریرا  

)رحمراني ،   والعشوائیة ، ثم الترکیز علری مبردأ الوضروح  دینیا  سلیما  بعیدا  عن مفهوم الصدفة واالعتبا

دون اهدار للقیم الفنیة والجمالیة . والیخفی أن االدب الرسرالي اعلری مرتبرة مرن االدب ( 82م ، 2004
الملتزم ألنه یحمل هم التغییر واالصالح باالضافة الی تحسینه للفضریلة وتقبیحره للرذیلرة ، ولرذلك 

بالبحث عن االثر الذي یترکه هذا االدب في المتلقي واالنطباع الرذي یترسر  یهتم الناقد االسالمي 
 لدیه ویتفاعل معه ویساهم في تشکیل اهوائه ومواقفه وحرکته الصاعدة أو المتدفقة الی االمام .

 معيار العقيدة   
لیة ، بخرالف وهنا یأتي دور العقیدة معیارا  اساسیا  في حکم الناقد االسالمي بما تمنحه من رایة شمو

الناقد الشکلي الذي  یؤکد علی االجزاء ویضخمها حتی تستحیل علی یدیه الری شريء ثقیرل ممترد 
یحتل جّل مساحات العمل االدبي وکأنه الشيء هناك سوی مرا نقلره لنرا واقتطعره مرن بنیرة الطبیعرة 

فیرة الحمرراء ألنهرا والواقع اقتطاعا  تعسفیا  . إنه یقف عند النبترة الخضرراء المطعمرة برالظالل الخری
جمیلة لوحدها فحس  ، أما الناقد )الشمولي( فانه یتوخی دائما  البحث عرن المغرزی، عرن العالقرة 
بین هذه النبتة وبین شفق المغی  ، إنه یسعی لیستجلي في عمله کل االرتباطرات الظراهرة والخفیرة 

م ، 1987)خلیرل ، وحروادث واشریاء بین کل ما تعرضه علینا الطبیعة والحیاة والتاریخ من خالئق وظرواهر 

وهذا هو سبیل الناقد االسالمي الذي یستنیر بما تهبه عقیدته مرن رایرة نافرذة تکشرف لره عرن (  212
طبیعة العالئق واالرتباطات في صمیم الکون والحیاة وتعرفه الحق المتمثل بهذه العالقات وتسراوقها 

حث عنها الناقد االسرالمي فري بنیرة العمرل األدبري مع السنن االلهیة وما یرتبط بها من القیم التي یب
ونسیجه الداخلي دون تکلف أو افتعرال أو تحرزب ، برل هرو الصردور الطبیعري عرن حالرة التروازن 
واالنسجام التي یعیشها الناقد المؤمن ویتوخی أن یجد صداها في صمیم العمل األدبي من خالل مرا 
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ا  عادال  یضع العمل األدبي فري مکانره الحرق برین یستخدمه من ضوابط ومعاییر تجعل أحکامه میزان
 األعمال األدبیة .

 االرتباط بين طبيعة األدب ووظيفته
یستند الناقد االسالمي الی موهبة یتضافر فیها الحّس الجمالي مع الحرّس االخالقري والبحرث فري 

عي لمرا یبدعره طبیعة االدب بالبحث في وظیفته لصیاغة نموذج کامل للحیاة من خالل التحلیل الوا
االدی  االسالمي الفذ مع االهتمام بالصیاغة الفنیة للن  االدبي بالکشرف عرن قردرة االدیر  فري 
اختیار االلفاظ والعبارات والصور واالوزان والنغمات ، وربطها بحرکة نابضة تبرزها لوحة فنیة متناسقة 

في المعنری والظرالل والجررس قادرة علی االیحاء والتأثیر من خالل ما تمتلکه الکلمة من خصائ  
وقدرة علی االرتبا  بما قبلها وما بعدها . والیغفل الناقد االسالمي عرن موهبرة االدیر  فري تفجیرر 
خصائ  الکلمة باستخدام قواعد اللغة من نحو وصرف ومعان وبیران وبالغرة وفصراحة ، فالتقردیم 

تعارة والتمثیرل والمجراز والرمرز والتأخیر واالستخدام الدقیق للحرروف ، واسرتخدام التشربیه واالسر
والکنایة ، کل ذلك یحتاج الی موهبة حقیقیة وطبع سلیم . کما یهتم الناقد االسالمي بدراسة العوامل 
المؤثرة في اسلوب االدی  من طبیعة اللغة وغناهرا وخصائصرها ، ومرا یتمترع بره األدیر  مرن علرم 

سوة ونداوة أو جفاف وتقدم أو تأخر ، وما یسرودها وموهبة وتجارب ، وما تمتاز به البیئة من طراوة أو ق
 من ظروف خاصة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة مما له أثر في بناء االسلوب وتحدیده . 

باالضافة الی دراسة العوامل المساهمة في توجیه االسلوب ودفعه وحرکته کطبیعة الموضوع والجنس 
من خالل القصة أو المسررحیة أو المقالرة أو غیرهرا .  االدبي مما یجعل للشعر اسالیبه وللنثر أسالیبه

ومن أهم مایتناوله الناقد االسالمي في اسلوب االدی  هو الصورة الفنیة والحرکة فیهرا ومردی نجراح 
االسلوب في بّث الحرکة في عناصر الن  االدبري وجعلهرا کأعضراء البردن الواحرد فري انسرجامها 

وت في قوتها وضعفها وطبیعتها بحس  الموضوع المالئم لهرا وتکاملها ، وإن کانت هذه الحرکة تتفا
 . (150 – 149م ، 1995)النحوي ، 

 ربط العمل األدبي بصاحبه
ومع سبر الناقد االسالمي أغوار الن  االدبي ، فهو ال یغفل عن ربط هذا الن  بصاحبه الذي أبدعره 

به ویری في هذا العرزل مردخال  إلیمانه بمنه  النقد االسالمي الذي ال یرتضي عزل الن  عن صاح
ألخطاء جسیمة في فهم العمل االدبي وتحلیله فضال  عما فیه من ظلم کبیر لشخصیة االدی  المبردع 
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باعتباره االنسان الذي اخرج الن  بما یمتلکه من طاقات وقدرات عاملة . ومن االخطاء التري ترؤدي 
أحیانا  قطعة ادبیة فنجد فیهرا رائحرة مرن روائرح الیها الدراسة المعزولة عن دراسة االنسان أننا  ندرس 

االسالم أو مسحة منه فنطرب لذلك ونحاول حشرها ودفعها الی قل  االدب االسرالمي ونعلري مرن 
شأن قائلها حتی یقبل الناس فیأخذوا عنه عمله کله وأدبه کله فإذا القطعة المعنّیة یتیمة في موج هائرل 

ب  هذا الخطأ أننا نسینا أن األدب االسالمي ونهجه یجر  من أدب مضطرب بعید عن االسالم . وس
أن الیکون عمال  متقطعا  بعیدا  عن النه  االیماني غائبا  عرن االهرداف االیمانیرة معرزوال  عرن حرکرة 

 االسالم ونهجه وغایته ودعوته . 

 إن النه  المستمر والخط الثابت أساس في تصروراالدب االسرالمي ، إنره لریس نبضرات تظهرر ثرم
،وال یمکننا معرفة هذا الثبات في منه  االدی  ( 168م ، 1994)النحوي ، تختفي تحت رکام الهوی والشهوة  

إاّل بدراسة شخصیته من جوانبها المتعددة وباالخ  مایؤمن به من الیقینیات الکبرری ، أي األسرس 
ویرتحکم فیهرا ، ولهرذه  الفکریة أو الفلسفیة التي بها یفسر الوجود واألصل الذي تنبثق عنره األشریاء

األسس أثرها في وجدان المبدع وتجربته الشعوریة التي ینطلق منها نصه األدبي بعد أن تصربح لدیره 
حقائق ثابتة تمأل نفسه وتملي علیه تصوراته ونظرته الری العرالم واألشریاء مرن حولره ، وبالمقراییس 

نها علی أیرة حرال ال برّد أن تتررك االسالمیة فقد تکون هذه الیقینیات صحیحة وقد تکون خاطئة ولک
أثرها في نتاج األدی  بعد أن تختلط بوجدانه ومشاعره فالیقینیة الکبرری عنرد أبري نرواس مرثال  هري 
الذات واللذة ، وعند المتنبي هي الذات والمجرد ، وعنرد عبرد اهلل برن المبرارك هري اهلل ورضروانه ، 

ته وتظهر آثارها في القضایا التي تفجر إبداعره وتختلط کل منها في وجدان صاحبها بمشاعره وانفعاال
والمعاني التي تتوالد في نفسه والصور التي تتواث  في مخیلته ، فأبو نواس تهرزه المرؤثرات الغریزیرة 
السویة والشاذة ، والمتنبي تحرکه مکامن االستعالء ، وابن المبارك یثیر انفعاالته کرل مرا یرذکره براهلل 

ل منهم إلی الموضوع الذي یناسبه والمثیر والمهی  النفعاله وتفیب قریحتره والیوم اآلخر ، فیتوجه ک
باألبیات التي ترصد تلك المؤثرات أو تتحدث عن فعلها فیه ، ویصنع الخیرال صرورا  متمیرزة تتنراغم 

)بردر، معها وتحمل بصماتها ، وتقدم له ذخیرته اللغویة ألفاظا  وعبارات من قراموس مروائم لموضروعه 

  (10 هر ،1416

وبهذا یظهر أن یقینیات األدی  المکّونة لفلسفته الخاصة لها دخل کبیر في تفّجرر ابداعره وموضروعه 
الذي یبدع فیه وأدواته الفنیة کذلك. ومن هنا فإن منه  النقد اإلسرالمي یرری ضررورة الردخول إلری 

 )ص(لمصرطفیثقافة األدی  وتفحصها ویبدي توجیهاتره لألدیر  المسرلم بتردبر کتراب اهلل وسرنة ا



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

396 

ودراسة السیرة النبویة وسیرة خیار الصرحابة لیترأثر بمرنهجهم فري الحیراة وکیفیرة تطبریقهم لتعرالیم 
اإلسالم الخالدة ، کما ینصح األدی  المسلم بالتفقه في الدین صونا  لنفسه من الزلل وابتعادا  بها عرن 

ت األجنبیرة المناهضرة لعقیردة مرن الترأثر بالثقافرا –بمقابل ذلرك  –مواطن الضالل والفتن، ویحذره 
اإلسالم وقیمه والعاملة علی زعزعة اإلیمان وغرس الفتن والدافعة للضالل واإلضالل ، وال یمنع هرذا 
المنه  األدی  المسلم المتفقه في الدین من االستفادة من الثقافرة العصرریة األجنبیرة الجرادة التري 

. وبهرذا فرإن مرنه  النقرد (7هرر ، 1418)مهرران ، لسامیة تتالءم مع القیم اإلسالمیة وتتناس  مع المبادئ ا
األدبي اإلسالمي ال یؤمن بفصل الن  عن صاحبه ، بل یعّد الصرلة بینهمرا علری درجرة کبیررة مرن 
األهمیة انطالقا  من تقریر اإلسالم لمسؤولیة الکلمة ومسؤولیة صاحبها، کما نبره علری ذلرك القررآن 

ِه َرِقیٌب َعِتید {} َما َیل  الکریم في قوله تعالی:  ٍل ِإالا َلَدی  . وما جاء في حردیث (18سورة د، اآلیة ) ِفُظ ِمن َقو 
هرر ش ، 1365)الکلینري ،  من قوله:)وهل یکّ  الناس علی مناخرهم في النار إاّل حصائد السنتهم( )ص(النبي

ولیة األدیر  . فهذا التقریر القرآني والنبوي یکشف عن مدی خطورة الکلمرة وخطرورة مسرؤ(115،  2ج
 صاح  الن  . 

فال ینفصل الن  عن صاحبه أبدا  کما ترید الحداثة هذا االنفصال، لذلك فإن منه  النقد اإلسرالمي 
یهتم بدراسة العوامل النابعة من ذات األدی  والمؤثرة في بناء نصه األدبي کقوة اإلیمان وسالمة النیرة 

فکیر وصدد العاطفة وقوتها واتجاه المیول والغرائز وطبیعة التجارب وعمقها وسعة العلم واستقامة الت
وأصالة الموهبة، وهذه القدرات والطاقات العاملة في اإلنسان هي الخصرائ  الواجر  توفرهرا فري 
األدی  اإلسالمي . فال بد لهذا األدی  من إیمان راسخ في القل  ، وتصور للکون واإلنسان والحیراة 

 المنه  االلهي المتجلي في القرآن الکریم والسنة المطهرة.نابع من ذلك اإلیمان، وعلم یقین ب

 االلتزام االسالمي بين األديب والناقد
بما ذکر من أصول یتحقق االلتزام في ذات األدی  اإلسالمي فیکون عطااه ممتدا  مستمرا  في برنرام  

تزم عن األدیر  جمالي إسالمي غیر متقطع أو متعثر، ومن هذه الجهة یختلف األدی  اإلسالمي المل
غیر اإلسالمي الذي قد ینت  نصا  یتفق مع اإلسالم في وجه من الوجوه فیکون کقطرة ماء في صرحراء 
قاحلة أو کومضة نور في ظالم دامس . فلیس هذا ما یبحث عنه منه  النقد اإلسرالمي . برل یبحرث 

ف األمة. وفي جمیع عن ذلك النه  الممتد في األدب، النه  المسؤول الذي یساهم في تحقیق أهدا
الحاالت فإن المنه  النقدي اإلسالمي ینصف الن  وصراحبه بمیرزان أدبري فنري إیمراني ال ظلرم 

. وهنا ثمة مسألة نقدیة دارت حولها مناقشات شتی بین اإلسالمیین وهري: هرل (152م ، 1995)النحروي ، فیه
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( أو عردمها ؟   إن محمرد هناك ارتبا  محتوم للعمل األدبي بصاحبه خالل الحکم علری )إسرالمیته
قط  یقدم جوابه باالیجاب في کتابه المعرروف)منه  الفرن اإلسرالمي( فینتقري تحرت عنروان)في 
الطریق إلی أدب إسالمي( نماذج ألدباء غیرر إسرالمیین برل غیرر مسرلمین باالسرم حتری! کطراغور 

یار تبریرا  معقروال  برل الهندي البوذي، وسن  االیرلندي الکاثولیکي، وهو یحاول أن یقدم لذلك االخت
. وقد تأثر الدکتور عماد الدین خلیرل بهرذه (   123م ، 1987)خلیل ، تفسیرا  مقنعا  إلی حّد ما 

التجربة التي خاضها االستاذ محمد قط ، فعمد الی خوضها أیضا  حین اختار مسرحیة )مرکر  برال 
السرالمي ویکتر  عنهرا بحثرا  صیاد( للکات  االسباني الیخاندرو کاسونا،لیضعها في صف األدب ا

، ولکنره (99 – 67م ، 1972)خلیل ،نقدیا  بعنوان : القیم االیمانیة في مسرحیة مرک  بال صیاد
عاد بعد ذلك لیذکر أنه وعددا  من أساتذة األدب واألدباء االسالمیین أثراروا هرذا الموضروع وناقشروه 

جرة قاطعرة وظلروا منقسرمین برین مبریح طویال  مقلبین األمر علی وجوهه ولکنهم لم یصلوا الری نتی
بحج  مقبولة ومحّرم بحج  مقبولة أیضا  ، ثم أقّر الدکتور عماد الدین بأن هذا الموضوع ینطبق علیره 
مبدأ تکافؤ األدلة الذي کان یقول به أبو حیان التوحیدي وأنه لیس سهال  وال میسورا  ترجیح هذا الررأي 

 أو ذاك .

من الرأَیْین وما یمکن دفعه وتفنیده منها تسراءل الردکتور عمراد الردین  وبعد االشارة الی مبررات کل
عّما یمکن قوله بصدد االرتبا  العمیق والوشائ  المتداخلرة برین العمرل األدبري وصراحبه وبصردد 
المعادلة االسالمیة الواضحة التي یکون فیها االسالم لقاء  بین التصرور والسرلوك ، ثرم ضررب أمثلرة 

لة الفریقین حین قال : ماذا لو أن ادیبا  مارکسي الهوی والفکر واالنتمراء ملحردا  حتری تنبيء بتکافؤ أد
متوافقرة مرع  –بالصردفة المحضرة  –النخاع ، طرح بعب مقوالته االبداعیة فجاءت تلرك المقروالت 

وعرودا  الری الوجره اآلخرر للمسرألة التري بردأنا بهرا  –من جهرة اخرری  –المنظور االسالمي؟ ولکن 
: الحکمة ضالة المؤمن أّنی وجدها فهو أحق بها؟ ومراذا )ص( ع. ماذا بصدد حدیث رسول اهللالموضو

بصدد تقییمه لقصائد قالها شعراء ما کانت قصائدهم یومرا  إاّل حربرا  علری االسرالم وتعزیرزا  لمواقرع 
 )خلیلل ،خصومه؟ إنها معضلة تکافؤ االدلة مرة اخری ولن یسرتطیع المررء ان یحسرمها بسرهولة  

ورغم هذا التکافؤ فقد مال الدکتور عماد الدین الی الرأي األول الذي ینس  أدبا  ( 218م ، 1987
اسالمیا  ألدباء غیر اسالمیین معلال  میله بأن مزایا هذا الرأي أکثر من عیوبه وأن ما سنکسبه من خالله 

کتورأحمد بسام ساعي فري اکثر بکثیر مما سنخسره. وممن ینصر هذا الرأي من االسالمیین ایضا  ، الد
قوله:   ان الن  وحده منفصال  عن الدوافع السابقة لوضعه ، هو الفیصرل فري اصردار حکمنرا علری 
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حقیقته االخالقیة، بل نذه  الی ابعد من هذا فنقول إن الحکم االخیرر علری الرن  ال ینطلرق مرن 
، وبتعبیرر آخرر مرن طبیعرة الن  نفسه بقدر ماینطلق من طبیعة االثر الذي یترکه في نفوس متذوقیره

المص  الذي ینتهي الیه ،وهذا یعني من جان  آخر اطراحنا لصاح  الرن  نفسره وتنحیتره جانبرا  
أثناء حکمنا علی الن  ، فقد نری فیه رجل سوء  ونری في نصه وجها  آخر مخالفرا  ، فاالبرداع الفنري 

فري معظرم  –وما القصیدة مثال   یعطي صورة اکثر صدقا  عن صاحبه من سیرة هذا الصاح  او سلوکه،
إاّل دفقة شعوریة تخرج من اعماد الشاعر لتکشف خبایاه وتفضح اسرار نفسره مرن حیرث  –حاالتها 

أراد أم لم ُیرد، فنری من خاللها الشاعر ببصائرنا ال ابصارنا فتکشف لنرا هرذه البصرائر مرالم تسرتطع 
علری  –. وهرذا الررأي (49م ،1985)سلاعي ، االبصار أن تکشفه في عناصر حیاتره أو سرلوکه 

مرن فحر  یقینیرات االدیر   –کمرا اسرلفنا  –الیمکن أن یؤخذ به علی إطالقه ، برل البرد  –وجاهته 
 ومعرفة اتجاهه االیدیولوجي واالطمئنان الی انه الیدّس السّم في العسل. 

 حدود االفادة من علم النفس
یا االدی  وأسراره ، فهو طریرق غیرر مرأمون اما االعتماد الکلي علی مبادئ علم النفس في کشف خبا

لما عرفناه من المؤاخذات العدیدة علی هذا العلم ومعظم نتائجه الظنیة التري الترقری الری مسرتوی 
الحقائق العلمیة. ومع ذلك  تظل النسبیة وسیاد الن  هي التي تفرض ضررورة االضراءات النفسریة 

ي في النقد... ما دامت مهمة الناقرد االسرالمي هري وعدمها ولیس مطلقا  کما هو طابع االتجاه النفس
ایصال مبادئ السماء الی اآلخرین من خالل تعامله النقردي مرع الرن ، ومرا دام الکشرف جمالیرا  
وداللیا  عن خصائ  الن  ال ینفصل احدهما عن اآلخر ، حینئذ فإن أیرة اضراءة خارجیرة )نفسریة( 

 ت خاصة . تسهم في عملیة الکشف تفرض ضرورتها في سیاقا

انه من الممکن ان نقتصر علی کشف خصائ  اللغة الجمالیة دون االرتکان الری االضراءة النفسریة 
. وهنا یتفرد منه  النقد االسالمي بنظرته الخاصة فري مسرألة (302هر ، 1422)البستاني ، فیما ال ضرورة لها  

تفررض علری  –الخالقي للسرلوك في النطاد ا –الحدیث عن عیوب االدباء إذ  ان المبادئ االسالمیة 
االشخاص بأن یتستروا علی عیروب اآلخررین بصرفة أن الکشرف عرن العیروب یسراهم فري اشراعة 
الفحشاء)االنحراف( من جان ، ویساهم في توتیر العالقات بین االشخاص أي في التنافر بردال  مرن 

حتی لوکان التنراول  التعاون من جان  آخر، ویساهم من جان  ثالث في اسقا  الشخصیة اجتماعیا  
، بید أن ثمة مالحظة مهمة هي أن حظرر الفضرح یخر   لن  موروث حیث ان للمیت حرمته ایضا 
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الشخصیات أو المجتمعات االسالمیة الملتزمة أما الشخصیات المنحرفة التري تتربجح بانحرافهرا أو 
فران فضرحها  –عیرة الالاجتما –ینعدم لدیها الحس بالمسؤولیة االجتماعیة کالشخصریة السریکوباثیة 

 . ( 303هر ، 1422)البستاني ، یفرض ضرورته 

 االرتباط بين األديب وبيئته االجتماعية
إن المنه  االسالمي في النقد یتخذ الموقف المتوازن الوسط بین الفرد وبیئتره االجتماعیرة، ولرذلك 

ال یؤمن مرنه  النقرد فهو یبحث في الن  االدبي عن أثر هذه البیئة کبحثه عن أثر االدی  الفردي، ف
االسالمي بفصل الن  عن بیئة منتجه وواقعه الخارجي اذ ان للبیئة أثرها الواضح فري فکرر االدیر  
وعاطفته وخیاله وتوجهاته ومیوله، فلمعرفة االسلوب الذي یمیز األدی  عن غیرره ، البرد مرن معرفرة 

واالقتصرادیة والثقافیرة وغیرهرا .  مدی تفاعله مع الحیاة بجوانبها المختلفرة: االجتماعیرة والسیاسریة
فلهذه الظروف الخارجیة أثرها الفاعل فیما ینطوي علیه الن  من االفکار والعواطرف واألخیلرة ممرا 

 یمثل استجابة االدی  للواقع الخارجي سلبا  او ایجابا  . 

ویعکس مدی مشارکته في صنع الحدث االجتمراعي ووعیره بمشراکل المجتمرع وتفسریره لظرواهره 
وجهاته الثابتة والمرحلیة . وال یستغني االدی  االسالمي في اکتشاف الواقرع الخرارجي والتفاعرل وت

معه، عن وعي السنن االلهیة المهیمنة علری هرذا الواقرع والسرائرة بره فري طریرق التطرور والتکامرل 
ومردی االنساني . وال یستغني الناقد االسالمي کذلك عن وعي هذه السنن في تقییم تجربة االدیر  

عمقها واثرها في إحداث التغییر االجتماعي المنشود انطالقا  من قاعدة االلتزام في االدب االسرالمي 
الهادف الی توصیل مبادئ السماء وردم مواطن التخلف وتقهقر الوعي االسالمي واالرتفراع بره الری 

 المستوی المطلوب . 

 واقعية المنهج االسالمي
کیرده مبردأ الترکیرز وبهذا یکتس  منه  النقد االسال مي صفة الواقعیة في دراسة الن  االدبي مرع تأ

علی االنسان في هذه الواقعیة االسالمیة  دون الخروج  الی ترف التعامل مع االشیاء إال إن کانت هذه 
االشیاء في خدمة االنسان، علی أن نبدأ باألکثر أهمیة لحاجته او إن استطعنا النفاذ مرن هرذه االشریاء 

سان نفسه، فکانت معبرا  وطیئا  الیه، وبتعبیر اوضح تظل هذه االشیاء هي الوسیلة واالنسان هو الی االن
وال نکران لصلة الن  ببیئته االجتماعیة ألن الن  في الواقع ال یولرد مجرردا   ( 23م ،1985)ساعي ، الغایة 

.  منسلخا  عن بیئته داللیا  او جمالیا 
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موروثة بخاصة في بعده الجمالي المستند علی الجانر  الثقرافي بل هو )تناص( للبیئة المعاصرة وال
من البیئة االجتماعیة . اما الجوان  األخری من سیاسة واقتصاد ومؤسسات متنوعة فمرن الممکرن ان 
تسهم في صیاغة الن  داللیا  وجمالیا  في سیاد خاص. بل هناك نصوص خاصرة أو منراطق خاصرة 

ناص منهرا. وهنراك نمرط مرن الدراسرات األدبیرة)تأریخ االدب من الن  تتطل  اضاءة تاریخیة الم
( الیمکن التوفر علیه خارجا  عرن بعرده الترأریخي. وقرد طررح المعنیرون بشرؤون األدب ونقرده  مثال 
إشکالیات عدیدة ترتبط بالتفرقة بین تاریخ االدب والنقد التاریخي ونقد االدب، کما طرح الحداثیون 

المنه  وأدواتره . وقرد ظهرر تیرار احردث اطلرق علیره )التاریخانیرة منهم إشکالیات جدیدة تتصل ب
الجدیدة( أعق  االتجاه التفکیکي الحدیث. ومما الشرك فیره أن النقرد األدبري هرو الجرنس الرذي 
یستأثر بمعالجة اللغة الجمالیة، وحینئذ فاألصل هو ان یحصر اهتمامه في هذه اللغة وال یلتجيء الی 

اال اذا تطل  السیاد مثل هذه االضاءة. والسیاد في التصور  –عد االجتماعي کالب –االضاءة الخارجیة 
االسالمي هو الرایة الفکریة التي تتخذ اللغة الجمالیة أداة لبلورتها حیث تتطل  حینا  القاء االضراءة 
الخارجیة علیها وحینا  ال تتطل  ذلك. ومن أبرز ضرورات التوکرؤ علری البعرد التراریخي هرو تنراول 

  المشکوك في صلته بقائله إذ التعامل مع الن  المذکور یفضي الی تزییرف الحقرائق ولرذلك الن
فإن تحقیق هذا الن  وتصحیح نسبته الی قائله یفرض ضرورة تناوله في سریاقه التراریخي . وکرذلك 

البیئرة عقد الصلة بین اللغة والبیئة أو بین الصورة الفنیة والبیئة الحضراریة او برین الهجراء والمردیح و
او بین تطور االجناس االدبیة والنظم االجتماعیرة التري تفررض ضررورة  (309هر ، 1422)البستاني ، السیاسیة

استحداث او انقراض بعب االنواع االدبیة  فالروایة مثال  ما کان لها ان تکرون بردون والدة المجتمرع 
 . المستقر الذي یحتاج الی مطبعة وقراء ومستوی من التعلیم والصحافة

وهو أمر یختلف عن البیئة الصحراویة البدویة المتنقلة التري ال تسراعد علری نشروء هرذا النروع مرن 
االجناس االدبیة . ولکن هذا شيء وجعل الجنس االدبي ظال  للحیاة االقتصادیة مباشرة شريء آخرر، 

ه أداة خاضرعة وهو خاضع لنظریة فلسفیة یرفب االسالم منطلقاتها ألنها ال تنظر لالنسان اال علی انر
لقوی خارجة عن ارادته وال تنظر الی اکثر من حاجاته المادیة الحیوانیرة بعیردا  عرن أشرواقه الروحیرة 

. وهکذا یتخذ منه  النقد االسرالمي اسرلوبا  خاصرا  فري (138م ، 1992)شرراد ، وطاقاته االنسانیة الخاصة 
بینهما، إذ لیس المطلوب مرن الفرن عامرة البحث عن )التوافق( بین الفن والبیئة ، والنقول )التطابق( 

والشعر خاصة ان یتطابق مع البیئة بحیث یشبهها في مرضها وعافیتها وضریاعها وهرداها وایجابیاتهرا 
وسلبیاتها، ولکنه علی العکس  مطال  بأن یلبي حاجات البیئة فیشبعها فیکون منه الدواء في مرضرها 

ي حّرها والشبع في جوعها والري في ظمئها ، ومن حرق والهدی في ضیاعها والدفء في قّرها والبرد ف
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في أمرراض البیئرة فیضریف الری  –وهو الطبی   –الناقد أن یحاس  الشاعر حسابا  عسیرا  حین یسقط 
المرضی مریضا  جدیدا  بدال  من ان یکون له دور الریادة والکشرف والبحرث عرن األمرل فري متاهرة 

. وهرذا هرو دور األدیر  (70م ،1985)سراعي ، نهیرار الحضراري الضیاع وعن النور في ظالم الفسراد واال
اإلسالمي الملتزم باإلسالم عقیدة ومنهجا  دون أن یعني االلتزام هنرا توجیهرا  إجباریرا  علری نحرو مرا 
یفرضه أصحاب مذه  التفسیر المرادي للتراریخ ، برل یعنري أن تکّیرف الرنفس البشرریة بالتصرور 

ها صورا  من الفنون غیر التي یلهمها التصرور المرادي او أي تصرور االسالمي للحیاة هو وحده سیلهم
آخر، ألن التعبیر الفني ال یخرج عن کونه تعبیرا  عن النفس کتعبیرهرا بالصرالة او السرلوك فري واقرع 

، ولهذا فإن أي غبش في التصور او تشویه في المفراهیم واالعتقراد او شرذوذ ( 113)سید قط  ، د.ت ،الحیاة 
او انهزام في الضمیر والروح سوف یؤثر علی جوهر االلتزام بمفهومره االسرالمي ولرذلك  في السلوك

فإن التزام االدی  المسلم یختلف عن التزام غیره من أصحاب المذاه  والمدارس المختلفة، اولئك 
، وألن  الذین یخدعون الناس ویبذرون الشکوك فیکون االنفصرام برین مرایقولون ومرا یعملرون کبیررا 

فري ازدواجیرة ( 149م ، 1985)برریغش ، هم ان یشیع االنفصام المذکور وتعّم صرورة الخرداع والکرذب غایت
فکریة وعاطفیة یسعی منه  النقد االسالمي الی تخلری  االدیر  والشراعر االسرالمي منهرا ، مرن 
 خالل صدد االلتزام باالسالم  حین یعیش الشاعر االسالم بقلبره فیکرون الناسرك المتعبرد الرورع ،
وبفکره فیکون المؤمن الراسرخ العقیردة الصرامد البرتالء اهلل ومحنره ، المردافع عرن دینره وشرریعته 
،المتفتح لحقائق العلم والحیاة والواقع ، وبیده فیکون المجاهد الصادد الباذل ما فري یرده مرن روح 

ر فري داخلره وولد ومال ، حینذاك سینجو من التلّون العاطفي في شخصیته ومن ازدواجیة الخیر والش
ویکون نتاجه ذا غایة سامیة تجعله أهال  (24م ،1985)ساعي ، وسیکون الشاعر الملتزم حقیقة بخط االسالم 

للنقد والتحلیل واالکتشاف ، ذلك ألن االساس االول الذي یدفع باألدب الی دائرة الدراسة والتقرویم 
لیها األدب ، فاذا صلحت هذه الرکیزة دخل یتمثل في غایته .   فالغایة هي الرکیزة االولی التي یرتکز ع

النتاج في مرحلة الدراسة ، واذا فسدت هذه الغایة فال داعي لبیان مواطن الجمال فري النتراج األدبري 
الذي یفسد العقیدة ویضیع قیم األمة ویثبط الهمة ، ولیکتف الناقد بقوله هذا الشرعرماجن أو خرارج 

و غیر جمیل بالمفهوم االسالمي للجمال الفني حیث یرتبط الشرکل بل ه(3هر ، 1418)مهران ، عن العقیدة 
بالمضمون والمتعة بالفائدة والفن بالوظیفة والغایة . وبناء علی هذا المفهوم فال معنی لتساال بعرب 
النقاد بقوله :  ماذا یعود علی المجتمع االسالمي مرن بیران مرواطن الجمرال فري الوصریة الرقیعرة أو 

و القصة الخلیعة أو الرسرالة األدبیرة الهادمرة أو القصریدة الخمریرة الماجنرة التري الخطبة الوضیعة أ
تتحدث عن الخمر ونشوتها وسمتها وساقیها وشاربها وندیمها ؟ ماذا یعود علینا من مثل هرذا النتراج 
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هرذا  ویجی  الناقرد نفسره عرن( 5هرر ، 1418)مهران ، األدبي ومن جماله البنائي وصیاغته الفنیة الخالبة؟  
التساال بأنه ال یعود علینا سوی انتشار المزید من الفسرق والفجرور والهردم المردمر لکیران األمرة ، 
ویجی  عن تساال آخر عن الثمرة المرجوة من النتاج األدبي المناهب للعقیدة والساخر مرن القریم 

خطرها حتری ولرو کانرت اإلسالمیة، بأنه الثمرة الساّمة المبیدة التي یج  التحذیر منها والتنبیه علی 
. ونحن نقول بأن الناقد اإلسالمي ال یمکنه ان یتحسرس (6هر ، 1418)مهران ، طیبة الرائحة أو حلوة المذاد 

طی  الرائحة أو حالوة المذاد أو خالبة الصیاغة أو جمال البناء لمثل هذه النتاجات القبیحة بعرد أن 
 یحول قبح مضامینها دون تذوقها بشکل جمیل . 

 معياري ملتزمنقد 
وما دام النقد اإلسالمي یبحث عما حققه العمل األدبي من وظیفة وغایة ورسالة ، فهذا یعني انه لیس 
نقدا  وصفیا  یکتفي بوصف العمل األدبي، بل هو نقد معیارّي حکمّي وأکثر من ذلك هو نقرد رسرالّي 

 هادف یسعی إلی تحقیق هدف ویتحمل أعباء رسالة عظیمة.

النقد یتحری اثر العقیدة اإلسرالمیة وقیمهرا فري العمرل األدبري ، فهرذا یعنري انره نقرد وما دام هذا 
ایدیولوجي ملتزم بفکرة معینة وفلسفة خاصة ونظرة محددة وتصور خاص للکون واإلنسران والحیراة، 

. إن النقرد لرألدب االسرالمي یمثرل  )ص(وهو التصور اإلسالمي المستند إلی کتاب اهلل وسنة رسوله
متقدمة من مراحل االلتزام ، إنه النقد االعتقادي الذي یقوم علی رصرد حرکرات أدب العقیردة مرحلة 

ویفررض هرذا االلترزام علری الناقرد ( 68م ، 1996)الساریسري ، االسالمیة الصادرة منها والساعیة لخردمتها 
اتیرة فري المسلم أن یتحلی بمزید من التجرد في الحکم رغم صعوبة االنفصال التام عرن المیرول الذ

 مجال األدب والفن عامة .

 تحقيق القيم األخالقية
والبد للناقد االسالمي کذلك من تحقیق المزید من القیم األخالقیة التري تجعرل عملره أقررب الری 
الحق والعدل والعلم والموضوعیة وأبعد عن الکذب واالدعاء والظن والهروی وظلرم اآلخررین ، فرال 

اذا  –بالصدد والمحبة ونکران الذات  ولن نجد في النقرد االسرالمي  یکون الناقد اسالمیا  حتی یتمیز
تلك السخائم السوداء والمساحات المدخنة التي تمرأل مئرات الکتر  النقدیرة وألروف  –أردنا الحق 

الصفحات ، صدرت عن نقاد ما کان هدفهم سوی تحقیق ذواتهم علی حساب اآلخررین ومرا کانرت 
 الخلقیة التي یستلزمها العمل النقدي الجاد . طرائقهم في العمل تلتزم القیم 
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إن الحق والعدل قیمتان أساسیتان في بنیة الکون والعالم وفي نسی  التصور االسالمي . وهما کرذلك 
من أجرل أن یکرون  –قیمتان اساسیتان في سلوك المسلم ومنهجه ، ومن ثم نجد الناقد المسلم یسعی 

کثرر فعالیرة فري الی التزام –تعبیرا  صادقا  عن فکره  هما في میدان عمله ، األمر الذي یتیح له شرروطا  أ
باالضرافة الری التزامره مایفرضره مرنه  النقرد ( 210م ، 1987)خلیرل ،   تحقیقه المهمة الملقاة علی عاتقه  

االسالمي من اتخاذ المحبة واالخاء وسیلة لبعث حرکة أدبیة أصیلة ، فهرذه   الوسریلة تجعرل الناقرد 
  واالدی  یحترم بدوره الناقد ویقدره ویستنصحه فضال  عن قبول نصائحه . نعم إن الناقد یح  االدی

المسلم ینصح االدباء الجاهلیین ویشهر نوایاهم وأغراضرهم الدنیئرة خشریة أن یفسردوا بنتراجهم مرا 
یصلحه غیرهم . بید أنه أخ ناصح لالدی  المسلم، یصحح هفواته ویبصره بأخطائره کریال یقرع فیهرا 

انیة ویفتح امامه مجاالت هامة لیکت  عنها ویرّغ  الناس في قراءة نتاجه وبهذا یکون الناقد رجرال  ث
 مساعدا  لالدی  یحمیه من کل السقطات ویساعده علی المزید من التطویر واالبداع. 

 وهذا ما ال نراه في أجواء الصراعات االدبیة الطاحنة التي ولدتها الجاهلیرة عرن قصرد کري تتیره فري
 . (257،  3م ، ج1990)بوزوینة ،دوامتها البشریة قاطبة 

 مصطلح االلتزام 
أن مصرطلح )االلترزام( فري رأي بعرب  –في سیاد الحدیث عن التزام الناقد المسرلم  –جدیر بالذکر 

النقاد ، هو مصطلح مستعار مجلوب ، وجد فیه بعضهم مدخال  مناسربا  للجمرع برین الردین واالدب 
ین یقطعون الصلة بینهما. وربما کانت استعارة هذا المصطلح مؤقتة بمرحلة تمهرد بمقابل اولئك الذ

لفهم االسالمیة في االدب والنقد أما بعد مرحلة التأصیل لالدب االسالمي فإن مصطلح االلترزام قرد 
استنفد أغراضه ولم یعد هناك مسّوغ الستخدامه بعد انتشار صفة )االسالمي( واغنائها عرن أیرة صرفة 

مستعارة وباألخ  حین ُیجعل االدب االسالمي حلقة في سلسلة )االلترزام( الجاهلیرة التري  اخری
انخرطرت فیهررا الوجودیررة واالشررتراکیة، مررع أننررا نسرتطیع أن نفهررم ادبنررا األصرریل فرري غیرراب هررذه 
المصطلحات ، ومن األدلة علی أن مصطلح االدب االسالمي او النقد االسالمي واف  بنفسه ال یفتقر 

صفة )ملتزم( :أن )اإلسالمي( نسبة إلی اإلسالم، فهل هناك إسالم ملتزم وإسالم غیر ملترزم عنرد الی 
مثل: فکر إسرالمي، ومجتمرع  ،مثل هذا في کل ما یوصف باإلسالميمستخدمي هذا االصطالح ؟ و

ن إلحراد إسالمي ، واقتصاد إسالمي ، فإنه ال یقال مثال  : مجتمع إسالمي ملتزم ، فهناك إذا  استغناء ع
 . (28م ، 1987)الهاشمي ، صفة االلتزام
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 منهج تکاملي
ومثلما تتضمن صفة )اإلسالمي( معنی االلتزام في منه  النقد اإلسالمي ، فهي تتضمن کذلك معنی 
التوازن والتکامل المتحقق فعال  في هرذا المرنه  بتجنبره مظراهر التقصریر والتطررف فري المنراه  

ما یجعله منهجا  متکامال   یتعامرل مرع العمرل األدبري ذاتره غیرر مغفرل األخری وانتقائه من فضائلها 
 عالقته )بنفس( قائله وال تأثرات قائله بالبیئة وحاجاته المحلیة .

ویحتف  لصاحبه بشخصیته الفردیة غیر ضائعة في غمار الجماعة وال الظرروف ویحرتف  للمرؤثرات 
وهبة وال في طبیعة إحساسها بالحیاة . وهکذا ننتهي العامة بأثرها في التوجیه والتلوین ال في خلق الم

إلی القیمة األساسیة لهذا المنه  في النقد وهي أنه یتناول العمل األدبي مرن جمیرع زوایراه ویتنراول 
صاحبه کذلك بجان  تناوله للبیئة والتاریخ، وأنه ال یغفل القیم الفنیة الخالصة وال یغرقها فري غمرار 

دراسات النفسیة ، وانه یجعلنا نعیش في جّو األدب الخاص دون أن ننسی مرع البحوث التاریخیة أو ال
هذا أنه أحد مظاهر النشا  النفسي وأحد مظاهر المجتمع التاریخیة إلی حد کبیر أو صغیر. وهذا هو 

الذي قصرت عن بلوغه مناه  النقد  ( 254)سید قطر  ، د.ت ،الوصف الصحیح المتکامل للفنون واآلداب  
بعد أن وقعت اسیرة نظریات العامل الواحد سرواء کران هرذا العامرل مفروضرا   –علی کثرتها  –الغربي

علی الن  األدبي من خارجه أو منغلقرا  فري الرن  علری ذاتره . ولرذلك فقرد رفرب مرنه  النقرد 
اإلسالمي نوعین من النقد ، أولهما النقد الجمالي والبنائي الخال  الذي یقتصر علری تأمرل طبیعرة 

فح  خصائصه ودراسة عناصره ومکوناته وسمات بنائه األسلوبي غاضا  الطرف عن العوامل الن  و
الخارجیة التي أنشرأت معظم ما یتصف به الن  . وثانیهما النقد الخارجي الخرال  الرذي تتوزعره 
انواع  متعددة منها البیئي، و االجتماعي، والنفسي وغیرها من المناه  التي تشترك فري ربرط العمرل 

 دبي بعامل خارجي ربطا  حتمیا  . اال

ومقابل هذین النوعین من المناه  النقدیة ، یأتي منه  النقد االسرالمي فُیعنری برالن  االدبري مرن 
حیث غرضه وموضوعه ومعانیه وأسالیبه، باالضافة الی عنایته بعوامل الن  الخارجیة التري شرارکت 

متین وتکامل جمیل یوحي بخاصیة االنسرجام  في انشائه وصقله وبین هاتین الدراستین ترابط عضوي
أو التوازن التي یتمیز بها المنه  النقدي االسالمي ویتفرد بها عن غیره رافضا  کل تبعیة عمیاء ُتخضرع 

. (223،  3م ، ج1990)بوزوینرة ،االدب لظروف العصر أو عوامل البیئرة أو قروی الغرائرز أو ضرغو  المجتمرع
لتکاملي هو خالصة عملیة ترکیبیة بعد بسط وتحلیل معمرق للمنراه  ویمکن القول بأن هذا المنه  ا

السابقة ومعرفة ما آلت الیه من نهایات وما واجهها من عقبات فکان ضررها اکثرر مرن نفعهرا لرالدب 
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ونقده، فهذا المنه  یتصف بواقعیة ذات داللة وضعیة ولیست مذهبیة فحس  وما یجعله أقررب الری 
ة من الدراسة االدبیة التي تتنراول الرن  مرن جوانبره کلهرا وتعنری بالعوامرل الواقعیة أنه  یحقق الغای

 المؤثرة فیه والمساعدة علی خلقه کلها .

انه بمعنی آخر یشکل نظریة تعنی بالتجانس بین النس  في النظر الی العمل االدبي وتفسیره وتحاول 
. وقرد ذکرر بعرب (242م ،1998اد ، )شرااّل یطغی عنصر علی عنصر في خطوات الفهم والتفسیر والتقویم 

الباحثین بأن االتجاه التکاملي في النقد ال یخضع ألي تعریف فني واضح المعرالم  فهرو لریس نقردا  
تاریخیا  خالصا  وال نقدا  بالغیا  ضیقا  وال نقدا  نفسیا  محدودا  بما یردلي بره أقطراب السریکولوجیة مرن 

ة ، کما أنه ال یقف عند حدود معینرة بقردر مرا یقرف تفسیرات وترجیحات متعددة وقد تکون متناقض
عند الشکل التعبیري ودالالته ، وقد یطیل الوقوف عند النسی  باعتباره قالبا  لمعران  تنقرل ویمکرن أن 
تحلل، شأنها في ذلك شأن أي تجربة انسانیة ، وفي الوقت نفسه یواجه بصرراحة االمکانرات اللغویرة 

لقاهر الجرجاني في کتابه )اسرار البالغة( ، واالمکانرات التري یهیئهرا التي تفتق عن مثلها ذهن عبد ا
. والحرق أن هرذه ( 87م ، 1972) زکري ،)نوع( العمل األدبي بحس  استعداد االدی  وثقافته وایدیولوجیته  

األوصاف والخواص ال تنطبق بتمامها ااّل علی مرنه  النقرد االسرالمي وهرو أحرق بهرا مرن جمیرع 
. ولذلك فإن أفضل ما یمکن أن یعّرف به االتجاه التکاملي في النقد، هرو أنره اتجراه المناه  األخری

 اسالمي بشر  أن یستند الی فلسفة االسالم وتفسیره للکون واالنسان والحیاة . 

وبهذا الشر  ال یصبح هذا المنه  عصیا  علی التعریف أو مجرد افترراض وصرورة مثالیرة غیرر قابلرة 
أن نصرنع ناقردا   –وهذا مجرد افترراض  –انلي هایمن بقوله: لو کان في مقدورنا للتحقق کما رسمها ست

حدیثا  مثالیا  لما کانت طریقته ااّل ترکیبا  لکل الطرد واالسالی  العلمیة التي استغلها رفاقره االحیراء ، 
فیره .  وإذن الستعار من جمیع تلك الوسائل المتضاربة المتنافسة ورک  منها خلقرا  سرویا  ال تشرویه

فوازن التقصیر في جان  بالمغاالة في آخر، وحّد من االغراد بمثله حتری یرتم لره التعرادل واسرتبقی 
ویستمر هایمن في رسم صورة الناقد المثالي ( 245،  2م ، ج1958)هرایمن ، العناصر المالئمة لتحقیق غایاته  

کل تافه محدود غیرر مالئرم مرن  بأنه اذا أخذ عن النقاد کل عمل ایجابي وقّیم  طرح في الوقت نفسه
اعمال اولئك النقاد واستصفی النواحي الموضوعیة لدیهم بعد أن ینزع عنها مرا یحیطهرا مرن مظراهر 

ثم یعق  هایمن علی هرذه الصرورة المثالیرة  (248،  2م ، ج1958)هایمن ، ضعفهم ومما حکاتهم وفردیتهم  
شقشقة لسانیة فحس  ، ولکنها شقشقة مفیردة فیهرا للناقد االدبي بقوله: إن صورة ناقدنا المثالي هذه 

، فلنحطم هرذه الصرورة ولنعرد الری عرالم الحقرائق ومجرال  سمو المثل االفالطونیة واستحالتها معا 
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االمکانات العلمیة التي هي في طود الفرد من بني اإلنسان، ونحن إنما نرید طریقرة متکاملرة فلنقرل 
کن وأنه في طود انسران واحرد أن یسرتعمل عرددا  مرن الطررد إن قسطا  صالحا  کبیرا  من التکامل مم

. وقد فات هایمن أن هذا اإلنسران الرذي یسرتطیع أن یحمرل علری (255،  2م ، ج1958)هایمن ، والمذاه  
عاتقه منهجا  متکامال  في النقد إنما هو الناقد االسالمي ال غیره اذ یمنحره االسرالم قروة االرادة ودقرة 

رة االدبیة بما یتجاوز به نقائ  مناه  النقد الغربیة التي إثاقلت إلی األرض فیمرا الفهم ألسرار الظاه
قدمته من آراء ونظریات حول العمل االدبي ووسائل دراسته وتحلیله مما اّدی بها الری اخطراء فادحرة 

ود في میدان التطبیق والممارسة النقدیة. وسیظل منه  النقد المتکامل مجرد افتراض ومثال وحلم یرا
أذهان الغربیین ما داموا بعیدین عن االسالم وآفاقه الشمولیة ونظامه المنبثق من صمیم الوجود وسرننه 

 المتآزرة لتحقیق التطور والتکامل المنشود.

وال یحظی بهذا التکامل ااّل منه  النقد االسالمي الذي یبّصرر االدبراء والنقراد بضررورة النظرر الری 
تجزیئا  ویوضح لهم أن للجمال مفهوما  تکاملیا  أصیال  یجمع في طیاته  االنسان نظرة شمولیة ال تعرف

جمالیات الشکل الفني وجمالیات المضمون االدبي معا  بدون افرا  أو تفریط، ویرریهم المجراالت 
والموضوعات والمحاور الهامة التي ینبغي أن یتناولهرا االدب تصرویرا  وتحلریال  واستقصراء بأسرالیبه 

قه الجمالیة، وهو یرسي خالل ذلرك قواعرد جلیلرة ومبراديء دقیقرة تسراعد االدب فري الفنیة وطرائ
 نهضته ورقیه .

وال ینحصر هذا المنه  في دائرة التنظیر، بل انه لیعنی کبیر عنایة بمجال التطبیق   فهرو یتتبرع مسریرة 
االدب االصیل  االدب استقصاء  واحصاء وتحلیال  واستدالال  کي یبرهن بهذه العملیات علی صالحیة

وإفالس اآلداب الجاهلیة . فالدور التطبیقي لهذا المنه  مزدوج . فهو ینقد اعمال االدباء المسرلمین 
 . (214،  3م ، ج1990)بوزوینة ،نقدا  بناء  کما انه یفضح التواءات النتاج االدبي الجاهلي 

 منهج حضاري
سرالمیین برالمنه  الحضراري فري دراسرة وال یبعد هذا المنه  التکاملي کثیرا  عما أسماه بعرب اال

االدب  بمعنی انه یدرس الظاهرة االدبیة ضمن ظرف حضاري معین ، بحیث تکون الروح الحضاریة 
 المعینة هي التي تحرك االنسان في نشاطاته کلها ومن ضمنها االدب نفسه .

لتصرور والفهرم للحیراة وقد تکون روح هذه الحضارة وثنیة أو دینیة أو مادیة . فسوف نری آثرار هرذا ا
وهرذا یعنري أن المرنه  الحضراري ُیعنری (85م ، 1998)شرراد ، والکون واالنسان بادیا  علی األدب خاصة 
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بالفن األدبي باعتباره انعکاسا  للروح الحضاریة نفسها، فال یمکن ألدی  خاضع للحضارة االسرالمیة 
کما ان من شأن الحضارة الوثنیة أو المادیة مثال  أن یلجأ الی أسالی  فنیة مضادة لروح هذه الحضارة، 

أن تنت  أدواتها وأسالیبها الفنیة التي تعکرس تصرورها للحیراة وفلسرفتها ، ولریس فري هرذا المرنه  
مصادرة لحریة االدی  وعبقریته الفردیة کما وجدنا ذلك في المناه  العلمیة البحترة واالیدیولوجیرة 

األدبي وکشف عن صلته الحمیمة بالظرف الحضاري السائد    المادیة ، بل هو استجالء لواقع االبداع
وعلی الرغم من وجاهة القول بعنصر العبقریة الفردیة في استحداث بعرب االجنراس االدبیرة ، فإنره 
الینبغي أخذه منعزال  عن الظروف االجتماعیة العامة في عصر مرن العصرور. إن هرذه العبقریرة تنرت  

( یتحررك ضمن ظرف حضاري معین بمعنی أن  هناك محیطا  )اجتماعیرا  وسیاسریا  واقتصرادیا  ونفسریا 
 خالله االدی  ویستجی  لمؤثراته .

وربما یکون للعقیدة الدینیة أو الفلسفیة دور بارز في طبیعة هذا التحرك ولونه وعمقه ، ومن هنرا کران 
ه وشکله بنراء علری طبیعرة االبداع االدبي في إطار االسالم أو الرأسمالیة أو الشیوعیة مختلفا  في مادت

فاألدب الحق هو مرآة ( 138م ، 1992)شراد ، المحضن الحضاري والرایةالفکریة للکون والحیاة واالنسان  
عصره إذ یعکس صورة االدی  النفسیة والفکریة ، کما یعکس صورة المجتمع الذي یعیش فیه وذلك 

یرؤدي الری معرفرة کاملرة بالعصرر ألن من خالل رایة االدی  وتفاعله مع عصره ، ورغم ذلك فهو ال
رایة األدی  تظل فردیة محدودة بحدود الفرد فري المعرفرة والکشرف والتصرویر ولهرذا فالبرد مرن 
التماس صورة العصر في أدب مجموعة من أدباء العصر تمثرل مراحلره المختلفرة وبیئاتره المتعرددة 

ترکی  الذي یتبناه المنه  الحضاري   نکون قد ، ومن خالل هذا ال (9م ،  1991)عوضین ، ومناحیه المتباینة 
فهمنا األدب علی ضوء تمثیله لروح حضاریة سائدة في مرحلة معینة وفق قوانین الفرن التري یخضرع 
لها األدب ، وبهذا نبتعد عن النظرة المادیة أو االیدیولوجیة البحتة لألدب أو النظرة الفنیة المحضة في 

( برل هرو مرنه  ینسرجم اتجاه )الفن للفن( کما هو معلو م . وال یمکن أن نعد هذا المرنه  )تلفیقیرا 
وطبیعة الظاهرة االدبیة باعتبارها ظاهرة انسانیة تعکس الفکر من خالل األدوات الفنیرة التري تتفراوت 

فال یقف هذا المنه  عند حدود االنتقاء من المنراه   (86م ، 1995)شراد ، من مرحلة تاریخیة الی اخری  
تحلیل الن  األدبي ، بل یزید علیها عملیة ترکی  وصیاغة جدیدة لما ینتقیه من العناصر  األخری في

بعد صهرها في بوتقة رایة شاملة ومتوازنة لجمیع العناصر الداخلة والمؤثرة في تکوین العمل األدبي 
المیة ، ویزید منه  النقد االسالمي علی کل ذلك حکما  تقویمیا  منطلقرا  مرن أصرول العقیردة االسر

 وتصوراتها المتعلقة بغایة األدب ووظائفه الرسالیة . 
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 خصائص إضافية مقترحة   
وباالضافة الی ماتقدم من خصائ  منه  النقد األدبي االسالمي فقد اقترح بعب النقاد االسالمیین 

ا  خصائ  إضافیة تحقق االرتقاء بهذا المنه  ومنها استیعاب التاریخ وبلورتره بوصرفه معینرا  معرفیر
وسندا  حضاریا  . وتحقیق التفاعل والتواصل مع المستجدات الحضاریة الراهنة لتنتفري عزلرة )األنرا( 
اإلسالمیة الحضاریة في جو الماضي المقدس . والسعي نحو االتصال المعرفي العالمي وذلرك عرن 

المنهجیرة  طریق مجموعة لقاءات بین الذات واآلخر ، بین ما نملك وما ال نملك . وتتبع المسرارات
العالمیة في المیادین األدبیة والنقدیة ومحاولة االسرتفادة مرن معطیاتهرا . مرع التنبره الری أن العمرل 
الفردي الیقدم ثمرته وال یؤتي أکله ، والمنهجیة المنشودة التقوم باجتهاد فردي أو ترف إعالني مشبع 

حکومیرة لهرا مرن الهرّم  بالکلمات ، إنما تقوم بعمل جماعي منظم تشرف علیه جهرات ومؤسسرات
االسالمي المعاصر النصی  االکبر، تعمل علی جمع الشتات وتوحید الطاقات وبلرورة اآلراء وعقرد 

. واقترح بعضرهم اآلخرر أسسرا  لتطرویر مرنه  النقرد األدبري (9م ، 2005)سعد اهلل ، الندوات والمؤتمرات 
أي تطرویر القاعردة وتغییرر العررف  االسالمي تبدأ بالبحث عن التفرد المغنري المررتبط باألصرالة ،

واإلضافة الیهما ، ثم البحث عن الواقع الذي انطلق منه کل من االصالة والتفرد وتبین مدی ارتباطهما 
به وهل کانا تعبیرا  حقیقیا  عنه أو تزییفا  وتوهما  لواقع غیر موجود ، وکذلك البحرث عرن األدب الرذي 

همیة والذي خالف التیار السلبي للواقع وحراول أن یوجهره أمسك باالمراض الحقیقیة لألمة دون الو
 تلقاء االیجاب .

ومن هذه االسس أیضا  اهمال فکرة الفصل بین الفکر والفن اهمراال  تامرا  ومجاهردتها والترکیرز علری 
تفنیدها تفنیدا  منهجیا  ، باالضافة الی وضع اسس فنیة تفصیلیة جدیدة تتدارك اخطراء الواقرع القردیم 

دون اغالد البراب امرام التفررد ، وأن  –کالقاعدة في األدب  –  بأن تکون قابلة هي أیضا  للتطور للمنه
تکون نابعة من صرمیم األدب العربري المررتبط بواقعره االسرالمي الحضراري دون اعتمادهرا علری 

ي المذاه  الغربیة في النقد أو علی األدب العربي غیرر المررتبط برالواقع االسرالمي برکنیره االرضر
. واقترح بعضهم أیضا  خطوات منهجیة یمکن أن یسلکها النقد االسالمي (105م ،1985)سراعي ، والسماوي 

المعاصر الحیاء مجمل الطررح النقردي الرراهن سرواء علری سراحة النقرد العربري أو سراحة النقرد 
تواصرل االسالمي عامة ، وأول هذه الخطوات هو بحث عالقة االنفصام بین الفرد وخالقره وتنظریم ال

بین االرض والسماء . وتطویر البنیة النفسیة لألفراد لتکون متوازنة مع التغیررات الحاصرلة فري البنیرة 
االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع وذلك من خرالل الفلسرفة االسرالمیة القرادرة علری احترواء هرذا 
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 التطویر . 

ن المنه  الروحي المیتافیزیقي . ثم بیان تبعات انغماس االنسان بالمنه  العلمي التجریبي وبعده ع
وانطالقا  من رأي االسالم بفلسرفة عرزل اإللره الغربیرة ، یمکرن للنقرد االسرالمي أن یحردد العالقرة 
المنهجیة بین أرکان الحدث الکالمي : الناص و الن  و المتلقري ، ویضرع االسرس النقدیرة لثنائیرة 

واخرتالف المردلوالت أو تغییبهرا وصروال  الری الدال والمدلول وامکانیة أو عدم امکانیة تعدد الردال 
مرحلة النهائیة الداللة . ومن الخطوات المنهجیة کذلك تحدید الموقف النقدي  االسالمي من بنیرة 
الهوامش االجتماعیة التي تسهم في انعاش الطرح النقدي المعاصرر وممارسراته المنهجیرة . ورسرم 

نسروي ووضرع فلسرفة لألنوثرة تقردم إمکانرات خصوصیة نقدیة اسالمیة فري التعامرل مرع الرن  ال
االستفادة من االبداعات النسویة في إطرار مدرسرة نقدیرة اسرالمیة تردین بوالئهرا للمرنه  النقردي 
االسالمي وتقدم طروحاتها إنبثاقا  من الطرح االکادیمي الذي یتسم باالنحیاز الکامل للدقرة العلمیرة 

ة رفع الوعي النقدي االسالمي عنرد النقراد العررب مرن الرصینة . ومن الخطوات المهمة أیضا  محاول
خالل تحدید اصطالحي منضبط لمفاهیم الحداثة وما بعد الحداثة ، ومصطلحات المنراه  النقدیرة 

 الغربیة کالبنیویة وما بعد البنیویة والتأویلیة وغیرها .

ماریة وطروحرات وتحدید موقف النقد االسالمي المعاصر من المقروالت النقدیرة لمرا بعرد االسرتع
الدراسات الثقافیة المتنوعة ، ونقود ممارسات المجتمع ما بعد الصناعي وتقدیم المواقف االسرالمیة 
البدیلة عن ذلك أو علی االقل الدخول في حوار علمي معها . باالضافة الی تحدید الموقرف النقردي 

األدبي بعیدا  عن مهیمنات البنیرة االسالمي من مفهوم النزعة االنسانیة ودورها في بناء الن  النقدي و
واالنظمة الداللیة واألنساد النصیة . ومحاولة إعادة تنظیم قدرات االنسان المبردع مرن خرالل خلرق 
مسار جدید للغة یبتعد عن الهّم الذاتي لیدخل في نظام لغوي اجتماعي ذي صبغة إسالمیة ، وأخیررا  

ورة االیمان بمستقبل النقرد االسرالمي المعاصرر البد من خلق عناصر قوة نقدیة في وعي الناقد بضر
م ،  2005)سرعد اهلل ، التطرابق واالخرتالف ، والمراهنة علی أحقیته في امتالك الواقع النقدي العربي في المسرتقبل 

.بل یجدونا أمل کبیر في امتالك هذا المنه  ساحة النقد العرالمي بعرد أن یسرطع نرور االسرالم (5ص
 .   وعدال  کما ُملئت ظلما  وجورا   أل االرض قسطا  علی جمیع المعمورة ویم

 المصادر والمراجع
 القرآن الکریم ، کتاب اهلل العظیم . .1
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م ( .األدب االسالمي . األزمة والحل ، حوار مع الدکتور االمراني 2005االمراني ، د.حسن )  .2
 اجراه ادریس الکنبوري في الربا  

حو مذه  اسالمي في األدب والنقد ، ، دار األدب م ( .ن1998الباشا د. عبد الرحمن رأفت )  .3
 االسالمي للنشر والتوزیع  .

ه ( .النقد التنظیري عند نجی  الکیالني ،مجلة األدب اإلسرالمي 1416بدر ،د.عبد الباسط )  .4
 .  10( ص10-9،العدد)

م ( .فري األدب االسرالمي المعاصرر . دراسرة وتطبیق،مکتبرة 1985بریغش ، محمد حسن ) .5
 .  2الزرقاء/ األردن    –المنار 

 قم /ایران.  –هر ( .اإلسالم واألدب ، ستارة  1422البستاني ، د. محمود ) .6

عمران /  –م ( .نظریة األدب في ضروء االسرالم ، دار البشریر 1990بوزوینة ، د. عبد الحمید ) .7
 األردن.

 بیروت.  – م ( .في النقد االسالمي المعاصر، مؤسسة الرسالة1972خلیل ، د. عماد الدین)  .8

م ( .فوضی العرالم فري المسررح الغربري المعاصرر ، مؤسسرة 1977خلیل ، د.عماد الدین ) .9
 بیروت. –الرسالة 

 –م ( .مدخل إلی نظریرة األدب اإلسرالمي ، مؤسسرة الرسرالة 1987خلیل ، د. عماد الدین ) .10
 بیروت.

 بیروت.  –سالة م ( .األدب في مواجهة المادیة ، مؤسسة الر1987خلیل ، د. عماد الدین )  .11

م ( .حوار حول إستراتیجیة األدب اإلسرالمي ، مجلرة المسرلم 1988خلیل ، د. عماد الدین ) .12
 .77( ص 54المعاصر،العدد)

 –م ( .نظریات نقدیة وتطبیقاتهرا ، مکتبرة وهبرة للطباعرة والنشرر 2004رحماني ، د. أحمد )  .13
 القاهرة.

یث . أصوله واتجاهاته ، الهیئرة المصرریة م(. النقد األدبي الحد1972زکي ، د. أحمد کمال )  .14
 القاهرة  . –العامة للکتاب 
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 –م ( .مقراالت فري االدب االسرالمي ، دار الفرقران 1996الساریسي ، د. عمر عبد الرحمن)  .15
 عمان /االردن. 

 –م ( .الواقعیة االسالمیة في األدب والنقرد، دار المنرار للنشرر 1985ساعي ، د. أحمد بسام )  .16
 جدة  

م ( .اإلشررکالیة المنهجیررة فرري دراسررة األدب 2005اهلل ، د. محمررد سررالم )تحرردیث سررعد  .17
 لندن .  –اإلسالمي ، رابطة ادباء الشام 

م ( .التطابق واالختالف حرول إعرادة کتابرة النقرد 2006سعد اهلل ، د. محمد سالم )تحدیث  .18
 لندن . –اإلسالمي المعاصر ، موقع رابطة ادباء الشام 

 –م ( .لمالمرح العامرة لنظریرة األدب اإلسرالمي ، دار المعرفرة 1992عبرود)شراد ، د. شلتاغ  .19
 دمشق. 

 دمشق  . –م ( .األدب والصراع الحضاري ، دار المعرفة 1995شراد ، د. شلتاغ عبود ) .20

 –م ( .مدخل الی النقد االدبي الحدیث ، ، دار مجدالوي للنشر 1998شراد ، د. شلتاغ عبود )  .21
 عمان. 

 –م ( .المرنه  االسرالمي فري النقرد األدبري ، ، دار الفکرر 2002. سید سید) عبد الرازد ، د .22
 دمشق  . 

م( . النقد االدبي برین االسرتاطیقا وااللترزام ، مجلرة المسرلم 1987عروي ، د. محمد إقبال ) .23
 .  168( ص51المعاصرالعدد)

المعاصرر ، م ( .استرایجیة النقد اإلسرالمي ، مجلرة المسرلم 1988عروي ، د. محمد إقبال )  .24
 . 114 -96( ص 53العدد)

 القاهرة. –م ( .مدخل إسالمي لدراسة األدب ، مطبعة السعادة  1991عوضین ، د. إبراهیم)  .25

 بیروت. –قط  ، سید )د.ت.( .النقد األدبي . أصوله ومناهجه، دار الشرود  .26

 بیروت  –قط  ، محمد ).د.ت.( .منه  الفن االسالمي، دار الشرود  .27

م ( .تطور النقد األدبي في العصر الحردیث ، ، ترجمرة جرورج سرعد 1963و )کارلوني و فیلل .28
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 بیروت  .  –یونس ، دار مکتبة الحیاة 

 .4طهران.  –ر ش ( . الکافي ، دار الکت  االسالمیة 1365الکلیني ، ثقة االسالم)  .29

 .2  بیروت  –م ( .اإلسالمیة والمذاه  األدبیة، مؤسسة الرسالة 1981الکیالني ، د. نجی  ) .30

 –م ( .نحو نقد اسالمي متمیرز ، موقرع رابطرة أدبراء الشرام 2005المناصرة ، عباس )تحدیث  .31
 لندن . 

هر ( .مردخل الری النقرد االدبري االسرالمي ، مجلرة رای . 1418مهران ، د. عبد اهلل محمد)  .32
 (. 1العدد)

دار النحروي م (. األدب االسالمي. انسانیته وعالمیتره ، 1994النحوي ، د. عدنان علي رضا ) .33
 .  3الریاض    –للنشر والتوزیع

م ( .النقد األدبري المعاصرر برین الهردم والبنراء ، ، دار 1995النحوي ، د. عدنان علي رضا )  .34
 الریاض  –النحوي للنشر والتوزیع 

 –م ( .في األدب االسالمي . تجارب ومواقف ، ، دار القلرم 1987الهاشمي ، د.محمد عادل ) .35
 دمشق.

م ( .النقد األدبي ومدارسه الحدیثة ،. ترجمة د. إحسران عبراس و د. 1958لي ) هایمن ، ستان .36
 بیروت  .  –محمد یوسف نجم ، دار الثقافة 

 م ( .مقاالت في النقد األدبي ، دار العلوم للطباعة والنشر. 1983هدارة ، د. محمد مصطفی ) .37

یري الردین صربحي ، م ( .نظریرة األدب. ترجمرة مح1972ویلیك ، رینیه و أوسرتن واریرن )  .38
 دمشق  .  –المجلس االعلی لرعایة الفنون واآلداب 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 دراسة أسلوبیة لقصة حي بن یقظان الفلسفیة في أدب األطفال 
 1 فاطمة أکبري زاده

 طهران -ستاذة مساعدة بجامعة الزهراءأ

 فاطمة پوران فكر
  طهران– ءمعة الزهراالطالبة في مرحلة الماجستیر بجا

 الملخص 

یبنرون  لاألطفرال کأجیراأدب األطفال یعتبر قسرما  مهمرا مرن األدب المعاصرر، بمرا أّن 
ألطفرال دب اأکرائد األطفرال إهرتم بر ومعالم الحیاة المعاصرة. وکامل کیالنيمستقبل ال
معالمه العاطفیة والمعرفیة، واستخدم القصة الفلسفیة المتجذرة في تاریخ األدب کقصة و

من منطلق دراسرة  جدیدة من المتعة والمعرفة للطفل العربي. افتح أبوابحي بن یقظان، لی
ناء علی المرنه  حي بن یقظان بقصة لدراسة األسلوبیة ا المقال ینوي الهذأدب األطفال ف

األسرالی   دراسرةیقروم بلیبحث عن أسلوب کیالنري القصصري، و ،التحلیلي –الوصفي 
، يالصرراع الفلسرفومنها: األحرداث، ودراسة عناصر القصة و ،قصةللواألفکار الفلسفیة 

م . ویوصل البحث إلری أن ّکیالنري یقرووالزمان والمکان ،الشخصیات، والحوارواللغة، و
حس  معرالم الطفرل الدینیة صیات األخالقیة والتوو المعرفیة االسالمیة بتعلیم المفاهیم

ویستخدم األسلوب البسریط متجنبرا مرن التکلرف والغمروض، لیسرتلهم  .ولغته وفکرته
الطفل العبر والحکم دون الروع  والنصرح المباشرر، ویحررص علری شررح المفرردات 
الصعبة التي تؤدي إلی تکثیف المخزون اللغوي للطفرل. ویسرتخدم الشرواهد القرآنیرة، 

 رسم الشخصیات االنسانیة وغیر االنسانیة لیواک  معها الطفل.وی

 .ي بن یقظان، حکامل کیالنياألسلوبیة،  القصة،أدب األطفال، : المفردات الرئیسة

                                                                                 

1. f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir 
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 مسألة البحث
ال ینکر أحد أهمیة أدب األطفال الذین یضمنون ترقیة البلد ویغیرون مجری التاریخ؛ فأدب األطفرال 

قاء عقلیة الطفل وبتبعه تطرور المجتمرع. والتعرالیم اإلسرالمیة ال تخلرو مرن یلع  دورا هاما في إرت
کران یعّلرم النراس التأدیر  والتربیرة والتعلریم  األحادیث عن تربیة األطفال ونری کیف الرسرول 

البناءهم. کما نالح  في القرآن الکریم کیف اهلل سبحانه وتعالی یشیر إلی تربیة األبناء کما یقول فري 
)السرورة « وإذ قال لقمان إلبنه و هو یعظه یا بنی ال تشرك باهلل إّن الشرك لظلم عظریم»لقمان: السورة 

. وهذه التربیة الدینیرة ترأثرت علری أدب األطفرال الرذي یشرتمل علری الجوانر   (۱۳لقمان ، اآلیة 
 المختلفة لحیاة األطفال منها الفکر و الفلسفة واألدب و ... . کذلك هذا العصر.

العصر الحدیث فتوفرت المجال لکتابة ما یرتبط بتنشرئة األطفرال وتعطری الفرصرة لألطفرال  أّما في
والناشئین لتثبیت عقیدتهم والشعور األدبیة والفلسفیة والدینیة واإلجتماعیة. والکات  المعاصر کامرل 

ال کیالني لم یغفل عن دور األطفال وحقوقهم من األدب العرالمي وقرام بإعرادة هرذه القصرة لألطفر
واهتّم أن یخلق فضاءا سردیا  من األحداث، واللغة، والحوار، والزمان و... لیبدع عالما خیالیرا تربویرا 

 البالد في للناشئة الکاتبین وزعیم العربیة، اللغة في األطفال الشرعي ألدب بحق األب للطفل، فیعتبر
 صرلبة أرض علری بي، وأرسراهالصعوبات هذا الفن الجدید في األدب العر أزال من أول فهو العربیة،

 مرن بهرا عهرد اجرداده أو آلبائه یکن وإهتمامه بأدب األطفال لم والفنیة. األدبیة والدراسة الموهبة من
 الترفیهري والعطرش الخیرالي والفقر العاطفي الجذب فکرة کما أشار الیها الحدیدي بأنه أدخل قبل،

 برین التري القطیعرة وأحرس العربیرة، اللغرة تعلرم وحل المعاناة في ، العربي الطفل فیه یعیش الذي
العربیرة ألجیرال الحدیثرة ویجعرل  الثقافرة حاول أن یتبّین وبهذا الطریق العربي، األدب وبین الناشئة

. (۳۷۴: ۱۹۹۸ الحدیدي ،) العربیة الثقافة تحتویة الذي العظیم الناشئین یتأهلون اإلستمتاع بالتراث
یقظان إلبن طفیل الذي قام الکات  کامرل کیالنري بکتابتهرا  وهذه الدراسة تقوم بتحلیل قصة حي بن

مناسبة لألطفال بشکلها الحدیث، بما یری أهمیتها بالنسبة إلی دور األطفرال لبنراء المجتمرع. وهرذا 
المقال یحاول أن یدرس االسلوب القصصی لهذه القصة والمبادئ الدینیة ومفاهیمها وأحکامهرا فري 

 نه  الوصفي _ التحلیلي لیجی  عن األسئلة التالیة: سیاد القصة لألطفال حس  الم

  ما هو األسلوب القصصي لقصة حي بن یقظان للکیالني ؟

 کیف تجلت الفکرة الفلسفیة في قصة حي بن یقظان لألطفال ؟
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وقبل أن تتناول القصة تشیر الدراسة إلی مالمح من سیرة کامرل کیالنري، وخصرائ  قصرة األطفرال 
ذوره التاریخیة؛ ثم تشیر إلی عناصر القصة لدی الکاتر  کیالنري وأسرلوب وقصة حي بن یقظان وج

الکات  في رسم األحداث والشخصیات واسرتخدام اللغرة والحروار و ... لیبلرغ الطفرل مرن عالمره 
 الخیالي البسیط إلی معالم الحیاة الحقیقیة العمیقة.

 خلفیة البحث 

قصرة الطفرل »م( في کتابره  ۲۰۱۱ومنها: خاطر )اهتم الباحثون بدراسة أدب األطفال و أدب کیالني 
یتناول ذکر سماتها الفنیة وتناولت حیراة کامرل  یدرس بعب قص  شکسبیر« نموذجاکامل کیالني 

أدب الطفولة بین »م( في کتابه ۱۹۹۴الکیالني وأدبه مع اشارات لبعب سماته الفنیة . د.احمد زلط )
وتحلیرل األناشرید واألشرعار عنرد األدیبرین وقرام  یتطرد إلی دراسة« کامل کیالني ومحمد الهراوي

الخیال في قصر  »م( في أطروحته الجامعیة تحت عنوان ۲۰۱۶بتحلیلها.عبد الرحیم السید عبده )
وقف علی الخیال في قصر  کیالنري « کامل کیالني لألطفال )مجموعة قص  الف لیلة نموذجا(

عن قضیة القصر  التراثري وازدواجیرة طرحره وذکر کیفیة توظیفه التراث العربي، ثم یتناول البحث 
للکبار والصغار، وکیفیة تصدي الکات  لهذه اإلشکالیة، ویقوم بتحلیل العناصرر الفنیرة والمضرامین 

القریم »م( فري بحثهمرا المعنرون ب ۱۴۳۳الخیالیة في قصة موجهة لألطفال. کیاني و میر قرادری )
قامرا بدراسرة دور القریم « کامرل کیالنري()دراسة في قصر  « التربویة ودورها في قص  األطفال

التربویة في قص  کامل کیالني وما یتحردث کیالنري عرن الوفراء واإلحتررام للوالردین والتماسرك 
األسري بین أفراد األسرة الواحدة وحمایة المجتمع والمشرارکة فري تنمیتره. ورسرولي ، ومفتخرر زاده 

درسرا الخصرائ  الفنیرة « قص  األطفالدراسة الخصائ  الفنیة في »ه ش( في مقالتهما  ۱۳۹۴)
في قصة   سفیرة القمر   والحدث والبیئة الزمانیة والمکانیة، والشخصیات، واللغة. وهناك الکثیر مرن 
المقاالت و البحوث عن أدب االطفرال و کامرل کیالنري ، التري قامرت بدراسرة وتحلیرل األشرعار و 

ر الخصائ  الفنیة في قصة خاصة. وإّننا لرم نجرد األناشید والمضامین الخیالیة والقیم التربویة وذک
دراسة متفردة عن دراسة أسلوبیة لقصة حي بن یقظان )کامرل کیالنري( الفلسرفیة ألدب األطفرال، إذ 

 یهتّم هذا المقال بهذا المهّم ویدرس بعب الجوان  السردیة للقصة.

 . کامل الكیالني و أدب األطفال۱

عة ومنذ شبابه لجأ إلی الشعر والقص  وأح  األساطیر وسرمع م بحي القل ۱۸۹۷ولد الکیالني عام 
منها وقرأ وعکف علی دراسة الفرنسیة واإلنجلیزیة وانتس  لألزهر الشریف والجامعرة . قرام کیالنري 
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في طول حیاته بکتابة کت  التاریخ والنقد األدبي والترجمة وشرح دیروان ابرن رومري رسرالة الغفرران 
( ۵۵و  ۵۴ – ۵۳ن األدب العربري واألدب الغربري )الجنردي ، ال ترا ، صورة مقابلة بی ۱۸۰۰وجمع 

( الکیالني یقسم قصصه إلری ۸ویقال أن نسبه یتصل بالشیخ عبد القاهر الکیالني . )الکردي ، ال تا: 
 ستة مجموعات: 

 . حکایات األطفال ۱

 . حکایات ریاض األطفال ۲

 . المرحلة التالیة لحکایات ریاض األطفال ۳

 فکاهیة  . قص ۴

 . حکایات جحا ۵

 . قص  جحا ۶

یتمیز بناء قصة األطفال عن کامل کیالني بأنه یعتمد علی مبدأ أخالقي تهذیبي، ولیس علری مجررد »
أسلوب القص  یتدرج من حیث اللغة واألفکرار والعواطرف »(؛ إذ ۱۷۹)الکردي ، التا: « التشویق

(. فهرو أبردع عالمرا خیالیرا  ۱۸۰لمصردر: نفرس ا«)واألخلیة والصور بتدرج الطفل وبتطور أمزجتره
 یناس  مقدرة الطفل في اإلدراک واالستیعاب.

يخية 1-1  . قصة حي بن يقظان وجذوره التار

لهذه القصة  حي بن یقظان  جذور تاریخیة؛ وکامل کیالني لیس أول مرن کتبهرا برل جعلهرا مناسربة 
ین قضبان السجن. ومن بعرد ابرن سرینا لألطفال. فأول من کت  هذه القصة هو ابن سینا، عندما کان ب

بقرنین أعاد ابن طفیل کتابتها علی نحو جدید، وخرج بها من إطار القصرة إلری عرالم الروایرة. ومرن 
 روایة ابن طفیل، اتخذت هذه القصة سبیلها إلی االدب األروبي .

أن یجعرل وقری  من زمن ابن طفیل الشاب الملق  بشیخ اإلشراد شهاب الدین السرهرورد قرد اراد 
الغربرة »من قصة ابن سینا الفصل األول، فکت  هو الفصل الثاني من حي بن یقظان، ویجعله بعنوان 

ثم واصل حتی یصل إلری عالمرة ابرن النفریس، وکتر  روایرة مخالفرة معهرا فري العنروان «. الغریبة
ن ، ، وهنا روي عن الرجل مسمی کامل )زیردا«فاضل بن ناطق»والمحتوی. وکت  قصة تحت عنوان 

 (.۶و  ۵م:  ۱۹۹۸
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إّتخذ ابن سینا القال  القصصي الرمزي طریقا لعرض آرائه الفلسفیة، وأفکاره العقالنیة، فکت  قصرة 
رمزیة فیها إلی العقل الفعرال والرنفس اإلنسرانیة، الشرهوات والغرائرز، وسرائر الملکرات اإلنسرانیة، 

م:  ۱۹۸۳ا  حي بن یقظان  . )غالر  ، والمجادلة بین غرائز اإلنسان، وشهواته، وضمیره وعقله وسماه
(. وفي هذه القصة   یحکي ابن سینا رحلة العقل اإلنساني إلی الملکوت األعلی، من خالل ۶۳ – ۶۲

شخصیة حي الذي یرمز إلی النوع اإلنساني ، وهو ابن یقظان أی العقل الیق  في اإلنسان. وفي بدایة 
بهي، الذي عرفه بنفسه قائال: أما إسمي ونسبي فحي القصة یحکي ابن سینا کیف التقی بهذا الشیخ ال

 ۱۹۹۸بن یقظان ، وأما بلدي مدینة بیت المقدس ، وأما حرفتي فالسیاحة في أقطار العوالم )زیردان ، 
 (. ۴۷م: 

في الحقیقة أّن قصة حي بن یقظان عند ابن سینا کتاب في الفلسرفة والتصروف، وابرن طفیرل اضراف 
الفلسفي، إذ نری أن شخصیاته تتعدی عالم المحسوس والمادیرة، ویبحرث  البنیة السردیة بهذا الفکر

(. وجاء کیالني لیبینها ۱۲م:  ۲۰۰۰عما وراء الطبیعة عن حقیقة هذا الکون الذي نعیش فیه )حمود، 
بطریقته لألطفال و الناشئین رغرم أّن هنراک مرن یعتقرد کالحدیردي أّنهرا مقراییس أدب الصرغار ال 

(. ۶۹م:  ۱۹۸۸من الخطأ أن نتخیلره منفصرلة عرن أدب الکبار)الحدیردي ، تختلف عن اي أدب، و
ابتعد کامل کیالني عن األسلوب الرمزي، والفکر الفلسفي العمیق کما کتبه ابن سرینا أو ابرن طفیرل، 

 بل عبر عن مجمل فلسفته وفکرته.

 . ملخص قصة حي بن يقظان لکيالني 1-۲

جزیرة منعزلة عرن العرالم ال یوجرد فیهرا أثرر مرن  قصة حي بن یقظان تدور حول شخ  قد نشأ في
البشر، فأخذ ینظر ویتأمل في المحسوسات الحیاة وأطرافه، حتی وصل الی المعقوالت وفکرة وجرود 
اهلل خاصة والمأل األعلی مع مساعدة أصغر العالئم واآلیات في الطبیعة؛ ووصل إلی معراني الکبیررة 

لکشف عن الحقائق، حتی أخذته ظروف الحیاة لیصل إلری في الوجود ثم أخذ في الریاضة الروحیة 
الجزیرة، وفیها عابد متدین بدین السماوي. فالتقی به حي بن یقظران وتررك العزلرة وبردأوا یتعرامالن 
ویتفاهمان مع البعب. والتزم حي ما ذکره له العابد من شرعائر دینیرة، وبعرد محاولرة فاشرلة لهدایرة 

 عاد حي إلی الجزیرة واستقر فیها إلی أن أتاه الیقین.  المدینة التي نشأ فیها العابد،

قسم الکیالني قصته بعناوین تمیز بعضها عن بعب لیسهل متابعة الطفل للقصة ویجعرل إطرارا کلیرا 
في ذهن القارئ قبل أن یبدا القراءة وهذا یؤدي إلی فهم الفکرة؛ ألن الکاتر  یریرد ان یخبرر القرارئ 

 بما یج  ان یفهمه.
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 اسة األسلوبیة لقصة األطفال . الدر  2

األسلوب هو السطر من النخیل الممتد ، واألسلوب هو الطریق والمرذه ، وجمرع األسرالی  )ابرن
(. یعتقد عیاشي بأّن األسلوب نظام یتشکل من کلمرة او لرون او اشرارة وهرذا ۲۲۵م:  ۲۰۰۰منظور، 

علی إستنتاج أشکاله الغیرر المتناهیرة النظام متضمن في النظام اللغوي والذي قواعده المتناهیة قائمة 
هرو البنراء الفنري »(. واألسرلوب ۳۳م:  ۲۰۱۵و شأنه یؤدي الی ایجاد التجدد واالستمرار )عیاشي ، 

الذي یعبر عن فکرة القصة وحوادثها وشخصریاتها بکرل سالسرة وجمرال والرذي مرن خاللره ینقرل 
نعمران الهیتري ، «)ات واألحاسریسالکات  فکرة وحبکتها إلی صورة لغویة متناسربة فیضرم التصررف

(؛ ویمثل بین مدخر من اإلمکانیات وخاصیة فردیرة )للرن ( و هرو نتیجرة المعراییر ۱۷۳م:  ۱۹۷۸
( ویساعد الکات  لیعبر عن فکررة القصرة وحوادثهرا ۵۲م: ۱۹۹۹والموصوفات ومنطلقها )العمري ، 

کتساب الطفرل المواهر  أن األدب یعمل علی إ»وعما في ذهنه بشکل واضح وجمیل وقوي وکذلك 
( ومن سرمات أسرلوب أدب ۲۴و  ۲۳م:  ۲۰۰۳)حالوة، « األدبیة والفنیة وکذا تنمیة الحس الفني له

« هو خلوه من التعقید واستخدام األلفاظ السهلة التي لهرا ترأثیر مباشرر علری لغرة الطفرل»األطفال 
 (.۱۱۹م:  ۱۹۷۳)الحدیدي ، 

 . الحبکة۲-1

حقیقة بإخراج سلسلة مرن األحرداث مرن اإلضرطراب، وتمرنح القصرة تقوم الحبکة القصصیة في ال
عنروان والقصرة  ۶۶(. هذه القصة تشتمل علی ستة فصول و ۶۶: ۲۰۱۱الوحدة الفنیة )میر صادقي ، 

 تتک  علی الحوادث والتغییرات المتوجدة فیها، واألحداث المهمة التي نستطیع أن نشیر الیها: 

ت وارسلته من البحر الی الجزیرة وکبر عند الظبیة التي فقدت طفلهرا . عندما أمه وضعته علی التابو۱
 . 

 . موت الظبیة ۲

 . مواجهة بآسال ۳

 . الرحلة الی الجزیرة آبسال ۴

 . والرجوع من الجزیرة ۵

یبدأ الحدث لحي بعدما أرسلته أمه إلی الجزیرة، ووجدته الظبیة، وکبرته، وعند مروت الظبیرة یواجره 
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لی، وعند مواجهته بآسال یواجه األزمة الثانیة، وهذه األزمات واألحداث تصرل إلری الحي األزمة األو
ذروتها عندما یرحل الحي إلی الجزیرة آبسال، وتنتهري األحرداث عنرد الرجروع مرن الجزیررة. هرذه 
القصة تدور حول المفاهیم الدینیة والفلسفیة لتدفع القارئ للتفکر والتأمل، ولیزیرد وعری القرارئ و 

عري الشرامل إن و من الغفلة خالل هذه األحداث والحبکات. ربما یقصد الکات  هذه الفکررة:یبعده 
م:  ۱۹۹۸المبني علی اإلیمان الراسخ والتصور الواضرح یرؤدي الری الصرحوة اإلسرالمیة )برریغش، 

 (. والقصة في األدب األطفال باألجواء التربویة تؤثر علی تهذی  األطفال وتوعیتهم.۲۲

 الفلسفة . الصراع و۲-۲

االحداث التي یواجها حي بن یقظان تؤدي إلی إیجاد األسئلة عن العرالم، حتری یتنرافس مرع نفسره 
لیصل إلی أجوبة عن أسئلة فلسفیة في ذهنه، لتؤدي إلی المعرفة والیقرین. والکاتر  کیالنري یصرور 

ع نفسره هذه القضایا والصراعات عن حي بن یقظان أکثر من باقي الشخصیات؛ ومنها ما یحردث مر
؛ إذ یقرارن نفسره مرع الحیوانرات «قوة الحیوان وضعف االنسران»منه ما یذکره الکات  تحت عنوان 

األخری في خلقتهم وعلة ضعفه وقوتهم، ویبدأ بتفکیر عن حیاة الحیوانات األخرری، ویسرتر جسرمه 
عمرره، عنردما  مرن« العام السابع»من ریشة النسر المیت. یبدأ التحرك والتغییر في حیاته بعد ما بلغ 

بدأ یکسی جسمه بأوراد الشجر ویبدأ بالتقلید عن الوحوش ویجعل لنفسه جناحین من ریشة الغراب 
المیت. ویری نفسه لیس کواحد من هذه الحیوانات، ولریس قرادرا علری ممارسرة أفعرالهم. یبردو أن 

یبردا یتطرور في القصة، یشیر إلی مرحلة هامة مرن العمرر وهري مرحلرة « العام السابع»التصریح ب
، من هنا تبردأ مرحلرة البحرث والتفکیرر «موت الظبیة»الطفل عقلیا. فیدخل الی مرحلة جدیدة وهو 

 الفلسفي. 

ذنبها )الظبیة( وإلی عینها فال یری بها آفة بادیة، والغلة ظراهرة. وکرذلك کران ینظرر »عندما ینظر إلی 
( ۱۷م:  ۲۰۱۱)کیالنري ، « مرن العلرل إلی جمیع أعضائها فال یری بش  منها أفة من اآلفات، أو علة

ویبدأ یبحث عن أعضاء جسمه لیدرک سب  عدم حیاة وحرکرة ونشرا  الظبیرة، خاصرة عردم وجرود 
حاسة السماع! أم العیون وعدم الرایة! أو االنف وعدم إستشمام الروائح! وفي النهایرة یفهرم أن العلرة 

 لیست في أعضائها الظاهرة، فیبدأ یتأمل في المستور. 

هرل »ه لکشف علة موت الظبیة یبحث في جسمها، ویواجه أمل ورجاء في وجوده، وینرازع نفسره: إنّ 
)کیالنري ، « رأی من الوحوش سواها من صار في مثل تلک الحال، ثم عاد إلی مثرل حالره األولری ؟

( ثم یقوم بتشریح الظبیة ویواجه األعضاء المختلفة ویتأمل في تشریحها، ثم یفکرر فري ۲۰م:  ۲۰۱۱
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شکلة دفن جثة الظبیة وال یعرف ما یفعل؛ إذ ینطلق حس  الفطرة والغریزة اإلنسانیة. هکرذا القصرة م
فبعث اهلل غرابرا یبحرث فري األرض لیریره کیرف »... تشیر إلی قصة قتل هابیل بید قابیل في القرآن: 

 یوری سوءة أخیه قال یویلتي أعجزت أن اکون مثرل هرذا الغرراب فرأوری سروءة أخري فأصربح مرن
ما أحسرن مرا صرنع »( ونری مثل هذا الکالم عندما یقول في نفسه: ۳۱)سورة مائدة: اآلیة « النادمین

هذا الغراب في مواراة جیفة صاحبه )اخفاء جثته( وان کان قد أساء في قتله إیراه و فمرا کران أجردري 
(. ۲۳م:  ۲۰۱۱)کیالنري ، « باإلهتداء إلی هذا الفعل ! وما أشد غباوتي حین تحیرت فري دفرن أمري

هکذا یعلم الطفل قضیة الموت و دفن المّیت. الکات  إبتعد عن المفاهیم اإلنتزاعیة بشکل مباشر بل 
 یذکر مراحل الموت ووجود الروح في الجسم بذکر أحداث غیر بعیدة عن الحیاة الواقعیة. 

وانرات، ثرم شخصیة  حي  القصصیة یتفکر في قضایا الروح والحیاة والموت عبر مشاهدة حیاة الحی
لکرن »یقوم بتفکیر عن أدوات الحیاة، ویعتبر نفسه حیوانا مثل باقي الحیوانات وله الروح الحیواني، و

م:  ۲۰۱۱)کیالنري ، « أفعاله تختلف بإختالف األدوات التي یباشر بهرا أعمالره ویحقرق بهرا مشریئته
بردأ ویفکرر فري أدوات (. هنا یشیر الکات  بأن حي یعرف بأنه حیوان به الروح والجسرم ولکرن ی۳۰

جسمه. وهذا یبین للقارئ أن اإلنسان حیوان ناطق، کمرا فري الحرادي وعشررین مرن عمرره یکتسري 
 بجلود الحیوانات التي کان یعنی بتشریحها ویبنی البیت من أغصان األشجار واألعشاب کاألنسان . 

ثررة اعضراء اإلنسران ثم یدخل إلی المفهوم الفلسفي )الوحدة والکثرة( ولکن في مجال ضیق وهرو ک
هي تکاد تکرون شریئا واحرد؛ النهرا ال تختلرف اال بحسر  »وإختالف أعمالها رغم وحدة األصل؛ 

( .وبهذه الطریقة یفکرر فري صرفات الحیوانرات والجمرادات ۳۶)نفس المصدر: « إختالف افعالها
ور، ومصدر وجودهم في الجوهر وفي التحرك ویحصل علی النتائ  الفلسرفیة فري األحرداث والصر

ویقول أّن لکل حادثة ال بد لها فاعل ، وذوات الصور لهم قوة وإستعداد للحرکة واألفعال الصادرة من 
أکسبها األفعال المنسوبة إلیهرا ، وهکرذا إهتردی بذکائره وحسرن »أی واحد من هذه الذوات لفاعل 

 (.۴۰ر: )نفس المصد« إلتفاته ودقة مالحظة إلی اإلیمان باهلل: خالق الخلق ومصدر الوجود

بعد الخمیس، عندما یجد حي نفسه متصلة بعالم الوجود یبدأ مرحلرة جدیردة مرن حیاتره. وبعردما 
یتعرف بآسال، یشرح له المبادئ اإلسالمیة منها الزکاة والبیع والربا والعقوبات، وقطع أیدي السرارد. 

ویعتبرهم کاألنعرام، وهنا نالح  کیف یستخدم الکات  المفهوم القرآني لمن ال یبالي بهذه األحکام 
(. وبعدما یأخذه آسال إلی جزیرته لهدایرة النراس، یررأی ۵۰: ۲۰۱۱)کیالني ، « هم أضل سبیال»بل 

)نفرس المصردر: « رأی کل حزب بما لدیهم فرحرون»الضعف في نفسه بعد محاوالت کثیرة ویقول 
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( ویعررف أنهرم ۵۳ )نفرس المصردر:« فالحجیم هي المأوی»(، ویرآهم آثروا حیاة الدنیا الفانیة ۵۳
بمنزلة حیوان غیر ناطق ویعلم أن اإلنسان دائما لیس قادرا بتغییرر النراس وهرم مخیررون فري اختیرار 

)نفرس « حتی أتاهم الیقین»السعادة أم الشقاوة، ثم یترکهم علی حالهم ویعود مع آسال إلی الجزیرة 
صیات السلبیة، وعقائردهم (. الحظنا کیف الشخصیة اإلیجابیة یقف أمام جماعة الشخ۵۴المصدر: 

إذ لم یتبدلوا إلی الشخصیات اإلیجابیة کما کنا نشاهد في قص  الدینیة األخرری. والکاتر  خرالل 
األحداث یبین المفاهیم الفلسفیة بشرکل فنري دون أی تکلرف وخرالل اعمرال الشخصریات یصرور 

 الطرد العملیة لتنفیذ العقائد اإلسالمیة وأحکامه . 

 . اللغة۲-3

طفال، یعتبر نوع أدبي متجدد في أي لغة و في األدب العربري، ومسرتحدث مرن جرنس أدب أدب األ
الکبار، فهو نوع أخ  من جنس أعم یتوجه لمرحلرة الطفولرة، بحیرث یراعري المبردع المسرتویات 
اللغویة و اإلدراکیة للطفل ومن ثم یرقی بلغتهم وخیاالتهم ومعارفهم واندماجهم مرع الحیراة بهردف 

(. ۱۶م:  ۱۹۹۴دب وفنونه لتحقیق الوظائف التربویة واألخالقیة والفنیة والجمالیرة )زلرط، التعلق باأل
وأدب االطفال هو الخبرة اللغویة لکن في شکل فني یبدعه الفنان، خاصة لألطفرال فیمرا برین الثانیرة 

لروبهم والثالثة عشر او أکثر قلیال، یعیشون ویتفاعلون معه، فیمنحهم المتعه والتسرلیة ویردخل فري ق
البهجة والمرح، وینمي فیهم اإلحساس بالجمرال وتذوقره ویقروي تقردیرهم للخیرر ویطلرق العنران 

 (.۴۲م:  ۲۰۱۰لخیاالته )فرید ، 

اللغة التي یستعملها کات  القصر  النراجح اللغرة البسریطة والمناسربة لبسراطة »في أدب األطفال 
ة کذلك لبساطة العقول التي تتلقری هرذه األفکار التي یرغ  أن یوصلها إلی جمهوره الصغار الموافق

اإلبتعاد عن أسرلوب الروع  واإلرشراد والنصرح »(؛ فعلی الکات  ۷۶م:  ۱۹۸۶)الحدیدي، « اللغة
المباشر ، ألن األطفال ینفرون من أی مضمون أدبي یشرعرون بأنره مفرروض علریهم حتری وإن کران 

فري تقردیم المعلومرات أو اإلفررا  فري  أسلوبه مناسبا،وکذلك عدم المغاالة في التبسیط أو المبالغة
(. ففي قصة حي برن یقظران عنرد کامرل کیالنري نرری إسرتخدام ۱۸۳م: ۱۹۹۸)بریغش، « اإلیضاح

الکلمات المألوفة لألطفال ونری الکات  یحرص علی شرح المفردات الصعبة بین القوسرین حسر  
عال  الحرکرة »بیل المثال: فهم األطفال وهذا یؤدي إلی تکثیف مخزون اللغوي للطفل ایضا؛ علی س

 (.۱۰م:  ۲۰۱۱)کیالني ، « فحصت )بحثت و حفرت(»، «کناسة )بیته الذي یستره(»، «)حاولها(

الکات  یراعي عدة معاییر فري کتابرة القصرة وحراول اإلرتقراء التردریجي فري النمرو اللغروي. مرن 
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ع و إیجراد اإلسرتعداد خصائ  الکتابة عند کیالني ، أن الکات  یبدأ قصته بسؤال إلیضراح الموضرو
أیها القارئ الصغیر هل عرفت جزائر الوقواد ؟ ما أظنك رأیتهرا، »لدی القارئ. ویستهل قصته بعبارة 

(. هنرا الکاتر  یقررب نفسره مرن القرارئ ۷م:  ۲۰۱۱)کیالنري، ...« ولکنني أحبك قد سمعت بها 
وف یتحردث عنره وعرن البیئرة ویخاطبه مباشرا ثم یبدأ بإیجاد السؤال، ویعطي اإلجابة ویخبره بما سر

کعنصر مهم في ایجاد القصة؛ وهي الجزیرة التي یعیش بها بطل القصرة )حري برن یقظران(، أو فري 
 (.۱۳)نفس المصدر: ...« تعرف الربرب أیها القارئ الصغیر ؟ ما أظنك تعرفه أ»مکان آخر یالح  

ته بشرکل اجمرالي. فمرن ثم نری في قسما معنونا ب)رأی البراحثین(، أّنره یقرّدم لمحرات عرن قصر
خصائ  کیالني في کتابته هي کتابة العنوان لکل فصل وتقسیم الفصول إلی عردة عنراوین وقبرل أن 
یحکي الموضوع ویبدأ ببیان ما تحتوي القصة وفکرته، ویبدو أنه یبین ما یدور في ذهنه لیعطي مجراال 

ی سبیل المثال فري فصرل األول للتفکیر وتشکیل الرایة اإلجمالیة عن الموضوع في ذهن القارئ؛ عل
. قروة الحیروان و ۵. بعرد حرولین ۴. مرضرعة الطفرل ۳. في التابوت ۲. مولد ابن یقظان ۱یشیر إلی: 

وقد قررأت عنهرا فري القصر  ». الثوب االول. ومع ذکر عبارة ۷. في العام السابع ۶ضعف االنسان 
( یدرک األطفال أحداث ۷فس المصدر: )ن...« واألساطیر، أعني األحادیث القدیمة الخیالیة العجیبة 

 القصة والشخصیات بأنهم خیالیة والتوجد في واقع الحیاة.

 . التناص القرآني۲-4

للقرآن الکریم مکانة خاصة عند األدباء والعلماء؛ وقصة حي بن یقظان کن  أدبي وعرفاني ال یخلرو 
قصة. هنرا البرد أن نشریر إلري ان من المضامین القرآنیة ویستخدم اآلیات القرآنیة ومضامینه خالل ال

تشکیل ن  جدید من نصوص سابقة أو معاصرة، بحیث یغدو الرن  المتنراص »التناص هو بمعنی 
خالصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بینها، وأعیدت صیاغتها بشرکل جدیرد، بحیرث لرم 

)عرزام ، « والمرران یبق من النصوص السابقة سوی مادتها وغاب )االصل( فرال یدرکره إال ذو الخبررة
. أسرلوب القررآن هرو األسرلوب ۲۹: ۲۰۰۱ (. فالتناص بالقرآن له هدف أدبي جمرالي وفکرري معرا 

األمثل للغة العربیة، واتخاذ بعب صوره وأسالیبه نموذجا یضاف للصیاغة األدبیة رونقا وجماال. هرذا 
خالقرا مترأثرا بمفراهیم فضال عن الهدف الدیني الذي یجعل التواصل بین القارئ والکات  تواصرال 

 (.۱۸۱م: ۲۰۰۳القرآن الکریم وبمعانیه العظیمة )الغباري، 

اآلداب أسلحة ذات فعالیة وتأثیر في جهادنا الرذائ  »یستخدم الکات  التناص القرآني بما یعتقد أن 
(. هکذا یجتن  کیالني مرن اإلطنراب والحشرو ۵م:  ۱۹۸۵)الکیالني، ...« من أجل اعالء کلمة اهلل 
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جمالته والتزم بإستخدام الشواهد القرآنیة مباشرة و غیرر مصرّرحة، کمرا یرذکر ترأثیر ابرن طفیرل في 
رأی أن »استلهاما من سرورة التکراثر او یقرول « الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر»بالحدث القرآني: 

« فانیرةکل حزب بما لدیهم فرحون و رأی من غفلتهم عن اآلخرة و تفانیهم في جمع حطرام الردنیا ال
وجعل اهلل علی قلوبهم »من سورة البقرة مباشرة و یقول  ۷( ، أو یشیر إلی اآلیة ۵۳: ۲۰۱۱)الکیالني، 

(. أو عنردما یرری ۵۳م:  ۲۰۱۱)کیالنري، « وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظریم
« اضرل سربیال کاالنعرام برل هرم»عدم المباالة إلی األحکام اإلسالمي من جان  الناس یقول: أنهم 

(. بکل هذاالتصریح یوضح المالمح اإلسالمیة لألطفال قبل أن یتعرفوا بتفاصیل الردین ۴۴)الفرقان: 
والمذه ؛کما علمه آسال وعرفه الحي في الجزیرة النائیة، لکن تفاصیل الحیاة ستختلف کلیا لردی 

یة لیثبته في ذهن اإلطفال بما أّن ابن طفیل عّما في القران الکریم. هکذا یهتّم باألمور الدینیة واألخالق
مخ الطفل یتغیر فسیولوجیا وعضویا نتیجة الخبررات المضرافة إلیره مرن البیئرة التري یعریش فیهرا، »

ویتفاعل معها ثریة بالمثیرات والمحفزات التي تستنفر ما لدیه من رغبة في ح  اإلستطالع والمعرفرة 
داث تغییرات في مخره فتنمرو برذلك مدارکره ، وتدفعه للمغامرة والتجری ، ساعد کل ذلک علی إح

(. الطفل کائن بیولوجي و نفسي، وهذا الکیران ینمرو ۷۸م:  ۲۰۰۸شحاته ، «)ویتبلور ذکااه وینض 
بجان  مجموعرة متفاعلرة مرن العواطرف واألحاسریس بمررور الرزمن ، ویجر  ان یروفر لره البیئرة 

ن یصاحبه نمو نفسري انفعرالي، واال اعتبرر احتیاجاته المادیة والمعنویة ، وهذا النمو الجسمي البد أ
( فالکات  هنا یتناول هذه اإلحتیاجات خالل القصة ویرروي ۲۱ذلك قصورا في النمو )قناوي ، ال تا: 

الطفل المتلقي من مفاهیم اإلیمان، والمعرفة باهلل، ویهتم براألمور الدینیرة، والتفکیرر الفلسرفي عبرر 
کر اآلراء الجدلیة والنفسیة في القصرة، ویرتعلم أن االنسران إستخدام اآللیات القصصیة مبتعدا عن ذ

 هو قادر علی أن یغّیر مصیرة حیاته. 

 . السارد ۲-5

من العناصر الهامة في السرد القصصي، السارد و کیفیة استخدام األسالی  الحواریرة لنقرل األفکرار 
)بررنس ، « صرین أو أکثررعرض دراماتیکي في طبیعته لتبادل شرفهي برین شخ»واألقوال ألّن الحوار 

( فیعطی الحیویرة والدینامیکیرة للقصرة ویصرور الشخصریات علری مسررح السراحة ۵۹م:  ۲۰۰۰
القصصیة. في هذه القصة یقوم السارد بدور هاّم لتعمیق المفراهیم الفلسرفیة، خرالل سررد الحروار، 

القصرة بصربغة  لیزید مهارات الطفل المعرفیة والمنطقیرة عرن عالمره المادیرة والمعنویرة، ولیصربغ
البساطة والوضوح و التکامل؛ بحیث یسهل للطفل فهمها ومناقشتها في آن واحد؛ ویجعله یفّکر فري 
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نفسه ویساعده علی التأّمل، ویتحرر عقله من األفکار التقلیدیة التي تؤدي إلی نتائ  سلبیة في الحیاة 
 التربویة. 

کایة ال ینتمي إلیها، وهو السارد الذي یروي هناک انواع مختلفة للسارد في القصة: السارد خارج الح
الحکایة بضمیر الغائ ؛ السارد خارج الحکایة وینتمي إلیها، وهرو سرارد الحکایرة الرئیسرة بضرمیر 
متکلم؛ السارد داخل الحکایة الثانویة وال ینتمي إلیها، وهو شخصریة داخرل الروایرة، ترروي حکایرة 

داخل الحکایة وینتمي إلیها، وهو شخصریة داخرل الخطراب ثانویة وهي غائبة عنها؛ والرابع، السارد 
( . أما أسلوب السررد فري ۹۶م:  ۲۰۰۲القصصي تروي حکایة ثانویة مشارکة في حوادثها )زیتوني ، 

هذه القصة فمن النوع األول الذي یجی  السارد األسئلة المشترکة في ذهن حي واألطفال عرن الردین 
یحدث بین الحي ونفسه من البدایة حتری نهایرة القصرة. وهرذا  والفلسفة. السارد یروي الحوار الذي

السارد یستخدمه الکات  إلرتقاء قصته ولترسیم المفاهیم االسالمیة ویفصّلها للمتلقي؛ بما أّن الفرن 
اإلسالمي لیس الفن الذي یتحدث عن الحقائق الفلسفیة ولیس مجموعة من الحکرم والمرواع  برل 

(. علری سربیل ۱۱۹م:  ۱۹۸۳ود من زاویة التصور اإلسالمي )قط ، هو تعبیر جمیل عن حقائق الوج
ثم یرجع الی نفسره، فیرری مرا بره مرن العرري، وعردم »المثال یشیر السارد إلی حدیث حي لنفسه: 

السالح، و ضعف العدو، وقلة البطش، عنردما کانرت تنازعره الوحروش أکرل الثمررات، وتسرتبد بره 
«  یستطیع المدافعرة عرن نفسره، وال الفررار بشر  مرن الثمرار!)تستأسر بها( دونه، و تتغل  علیه، فال

(. السارد یروي لنا النقاش الموجود بین حي ونفسه فري الکشرف عرن رمروز ۱۳م:  ۲۰۱۱)کیالني، 
الحیاة وخلقته بلغته بأسلوب غیر مباشرهنا واغل  األحایین یروی مباشرة حوار الشخصریة الرداخلي 

أّنره یقروم بترسریم المعرالم القصصریة مباشررة، وهرو یعررف أو الخارجي من منظر عرارف الکرل، ک
األحاسیس واألفکار وما یختل  في داخل الشخصیة. یری البکرری أّن کیالنري ال یلقری کالمره دون 
وضع آلیة محددة دقیقة للتعامل مع األدب القصصي لألطفال؛ حیث یعتبر القصة أداة للتربیرة علری 

هو مربّي قبرل أن یکرون ادیبرا ألّنره یفرتح اآلفراد أمرام وجه الخصوص والکات  القصصي لألطفال 
(؛ فیخلق الکیالنی العالم السردي القصصي الممتع لألطفال الغنري ۷۷م:  ۲۰۰۶الطفل )البکري، 
 بالفکرة والتدّبر. 

 . الشخصيات۲-6

(. ۱۵۲الشخصیة من عناصر القصة من األفراد التي تدور حرولهم أحرداث القصرة )الرکیبري ، الترا: 
شخصیة هي کل مشارك في أحداث الحبکة سلبا وإیجابا، أما من ال یشارك في الحدث فال ینتمري وال
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إلی الشخصیات، بل یکون جزءا من الوصف. الشخصیة عنصر مصنوع ککل عناصر الحکایرة، فهري 
تتکون من مجموع الکالم الذي یصفها ویصور أفعالها، ینتقل أفکارها وأقوالها فري العرالم الحکرائي 

 (.۱۱۳و  ۱۱۴م:  ۲۰۰۲لي )زیتوني، الخیا

وبالنسربة للشخصریات نالحر  تنروع المفراهیم والقررت المعراني العظیمرة رغرم قلرة الشخصرریات 
والشخصیة. الشخصیة تجسید للمواقف واألفکار، بشکل تجعل االطفال یتخذون الموقف العراطفي 

نی مرع األبطرال، فیحزنرون إزاءها تعلقا أو نفورا او عطفا، إذ یصل األمر بهرم الری الرتقم  الوجردا
(. اختیرت الشخصیات في هرذه القصرة ۱۷۹م:  ۱۹۷۸لحزنهم ویفرحون لفرحهم )نعمان الهیتي ، 

حس  شخصیات قصة ابن طفیل وال یوجد الفرد بین القصتین إال في کیفیرة نقرل القصرة للکبرار و 
ت خیالیرة الصغار. عدد الشخصیات ال یتجاوز عرن الخمرس، ونسرتطیع ان نعتبرر هرذه الشخصریا

ولیست حقیقیة رغم توصیفهم الواقعي. یتکفل کل هذه الشخصیات مهمة خاصة لتکروین شخصریة 
 حي بن یقظان. 

الشخصیة الرئیسیة أو الجوهریة هي الشخصیة النشطة الفاعلة ذات األثر األکبر في صنع األحرداث، 
کاتر  لعررض فکرتره وهي الشخصیة الرئیسة، تدور حوله أحداث القصة وشخوصها، ویرکز علیها ال

(. شخصیة حي تواجه مع األحداث ومتطبات حیاته وتحاول حرل ۳۹م:  ۱۹۸۳القصصیة )إبراهیم ، 
المشاکل والعویصات، فتعتبر شخصیة نامیة؛ بمرا أّن الشخصریة المتطرورة أو النامیرة هري شخصریة 

ر األحداث تتطور تدریجیا من موقف إلی موقف وتکتمل مالمحها خالل السرد أو الوصف تحت تأثی
(. شخصیة حّي یتغیر في طریق عیشه بعد البحث والتفکیرر ۴۶أو الظروف اإلجتماعیة )شربط، التا: 

في الحیاة والموت إذ یعرف نفسه کإنسان ویحاول أن یعیش حیراة إنسرانیة حسر  األحکرام الدینیرة 
طر علری األحرداث واإلنسانیة. إّنه یعتبر بطل القصة ألنه یأخذ علی عاتقه مهمة إنجراز القصرة ویسری

یالح  أن االوصاف الموجودة لدی  حي  تتغیر في مواجهة القضرایا والحروادث  كالقصصیة. وکذل
الجدیدة منها الموت والکشف عن فلسفته والعبادة والدین وأحکامه بعد التعرف بآسال ال یتغیرر فري 

 فکرته فحس  بل في اعماله.

دث القصصري، ووظیفتهرا أقرل مرن وظیفرة وهناك الشخصیة المساعدة التي تشرارك فري نمرو الحر
الشخصیة الرئیسیة، رغم أنها تقوم بأدوار مصیریة أحیانا في حیاة الشخصیة الرئیسیة )نفس المصدر: 

( وفي هذه القصة ونجد الشخصیة المساعدة في الوهلة االولی في شخصیة الظبیة التي ربته منرذ ۴۵
صیة الفرعیة األخري آسال الذي ساعده في تکوین الطفولة وبدأت الحیاة الجدیدة بعد موتها، والشخ
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 شخصیته وعلمه علم اللغة وطریق العیش کإنسان بالغ. 

أما الشخصیة المعارضة فهي الشخصیة التي تعارض الشخصیة الرئیسریة أو المسراعدة وتقرف أمرام 
الصراع بین  طریقهما، وتعد أیضا شخصیة قویة ذات فعالیة في القصة، وفي بنیة حدثها. إذ کلما یزداد

(. ۴۶الشخصیة المعارضة والرئیسریة، تظهرر قردرة الکاتر  الفنیرة فري الوصرف )نفرس المصردر: 
والشخصیة المعارضة في هذه القصة هي شخصیة آبسال الذي ال یتغیر خالل القصة ویتعرارض مرع 

لمعنوي الشخصیة الرئیسیة في عدم قبول عقائده وتبشیره بدین السماوي. ونالح  الجانبین المادي وا
لهذه الشخصیات، ونعتبرها شخصیة معنویة وشخصریة آبسرال والنراس الرذین یعیشرون فري جزیررة 

 أخری مادیة.

في هذه القصة نالح  تأثیر باقي الشخصیات علی الشخصیة الرئیسة حي، فإن معظم أحداث القصة 
  تدور حول شخصیة حي، والشخصیات االخری تعمل علی خدمة الحدث والشخصیة الرئیسیة.

وبالنسبة لوجه تسمیة الشخصیات، باألخ  )حي بن یقظان( الزم أن یشریر إلری أّنره یحمرل معنری 
الوعي والحیاة منذ البدایة حتی النهایة، وهذا یناس  مرع االفکرار ألن الکلمرات ترمرز إلری الفکررة 

اسمه، وهکذا یثبت في ذهن الطفل. کذلك واألعمال التي یمارسها حي یوضح لنا التناس  بینه وبین 
 وهو دوما في محاولة الکشف عن رموز الحیاة. 

 . البيئة القصصية۲-۷

بیئررة القصررة هرري حقیقتهررا الزمانیررة والمکانیررة وأی کررل مررا یتصررل بوسررطها الطبیعرري وبررأخالد »
(. والمکران فري هرذه القصرة ۱۰۸م:  ۱۹۷۹)نجرم، « الشخصیات وشمائلهم وأسالیبهم في الحیراة

أي قصة حي بن یقظان إلبن طفیرل؛ إذ لرم یرذکر المکران المحردد  یشبه المکان في القصة األصلیة
الجغرافي منه أو بلد خاص أو بحر ومکان تخیلي؛ لکن ما یلتف نظرنرا أن المکران هنرا یتشرکل مرن 
الجزیرة النائیة التي عاش به حي بن یقظان والجزیرة التي عاش به آسرال وآبسرال والنراس المومنرون 

ل الحي وآسرال إلری جزائررهم. ممکرن أن نعتبرره مکانرا عادیرا فري عالمنرا باهلل. والبحر وسیلة إلنتقا
الحقیقي وبامکاننا أن نقول أن الغابة مکان مملوء بالحوادث والموجودات المختلفرة، واإلنسران فري 
حیاته دائما في مواجهة هذه المخلوقات واإلختیار والتعلل بین الصحیح والخطأ. فمن ممیزات حري 

النسان أینما یکون یرجع إلی ذاته وهو مختار في أعماله. هناك الناس یعیشرون فري في القصة هو أّن ا
جزیرة فأرسل اهلل لهم النبي لهدایتهم ولکن هم إنحرفروا عرن طریرق الحرق وإهتمروا بحطرام الردنیا. 
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 والبحر رمز لالختیار والتعلل إما للهدایة وإما للشقاوة. 

بذکر األوقات واألزمنة وال نالح  إسترجاع الحدث وال إن هذه القصة، قصة قدیمة ولم یهتم الکات  
 إستباقه بل الحدث یمضي طریقه علی وتیرة واحدة والسیر الخطي من البدایة إلی النهایة.

 . النتیجة۳

من أسالی  الکات  في هذه القصة استخدام الکلمات السهلة والبسیطة. ولتسهیل فهم الن  علی  -
والتعقید، یستخدم الکات  األلفاظ المناسربة وسرهلة الوصرول الری  األطفال واالجتناب عن االطناب

المتلقي ویجتن  من التکلف والغموض والکلمات المتنافرة وهذا یرؤدي الری فهرم الفکررة ورسرالة 
 القصة. 

من أسالی  الکات ، تقسیم القصة الی عدة فصرول وتقسریم الفصرول الری عردة عنراوین وتمییرز  -
إطارا کلیا فري ذهرن القرارئ قبرل أن یبردا  هابعة الطفل للقصة، لیجعلبعضهما عن بعب لتسهیل متا

 القراءة. 

یبسط الکات  الحبکة ویقلل من عناصر القصة ویجتن  من تبین اآلراء الفلسفیة والشرعیة بشرکل  -
 تفصیلي.

 السارد في القصة خارج نطاد الروایة ویروي بضمیر الغائ  وهو عارف الکل . -

 ي بسیط، وال یوجد فیه اإلسترجاع واإلستباد. الزمان القصصي خط -

یبتعد الکات  من أسلوب الوع  والنصح المباشر. ویشررح المفرردات الصرعبة التري ترؤدی إلری  -
تکثیف مخزون اللغوي للطفل لیستلهم األفکار والعبر والحکم أثناء قرائته ویرتقری أخالقره السرلیمة 

الرسرالة والرسرول، األحکرام الشررعیة کالربرا، البیرع، بعد فهم هذه المفاهیم الفلسفیة مثل الموت، 
 السرقة والعبادة و ... . 

بناء علی القصة األصلیة البن طفیل، تروي األحداث التي تؤدي إلی الصراعات الفلسفیة والنفسریة  -
 عند حي بن یقظان. 

 یستخدم الکات  الشواهد القرآنیة ویجتن  من اآلراء الجدلیة واإلطناب والحشو. -
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 دراسة تحلیلّیة لمحّسنة الطباق في سورة الرعد
 1ناصر قاسمي

 فارابيال مجمعران، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طه في أستاذ مساعد
 2سكینة حسیني

 فارابيال مجمعبجامعة طهران،  قسم اللغة العربّیة وآدابها في طالبة دکتوراه

 الملّخص
اعتمد القرآن الکریم عموما  في موضوعاته وشخصّیاته وسروره علری التقابرل أو الطبراد، 

مفرردات مثرل، وسورة الرعد من السور التي نری فیها تقابالت کثیرة علی شکل ثنائیات و
صنوان وغیر صنوان، الحسنة والسیئة، المغفررة والعقراب، األعمری والبصریر،...أو علری 
شکل فقرات مثل: السماوات وما یّتصل بها واألرض وما یتعّلق بها. من خالل قراءة سورة 
الرعد ضمن المحور الثنائیات نجد احتواءها علی أشکال من الثنائیات الضردّیة متعرددة 

ناتها البنائّیة. یهدف هذا المقال من خالل المنه  الوصفي التحلیلري إلری من حیث مکّو 
دراسة دور المقابلة والطباد وأنواعهما في سورة الرعد. وذلرك مرن خرالل دراسرة آیاتهرا 
وتحلیلها وتبینهرا. لعنصرري الطبراد والمقابلرة دور أساسري وهراّم فري تحسرین معراني 

تابة هذا البحث وخاصة سورة الرعد لما تضرّمنته ودالالت هذه السورة. وکان االختیار لک
من معان ودالالت عمیقة. وقد توّصل البحث إلی أّن محّسنة الطباد في هذه السورة دلیل 
علی إعجاز وبالغة ورونق وعذوبة ألفاظ وعبارات القرآن الکریم. وکذلك هري مرن أهرم 

کثرر المحّسنات التي تزید الکالم حسنا  وطرالوة. ویمکرن القرول أّن  الطبراد اإلیجرابي أ
 حضورا  وبروزا  من الطباد السلبي. 

 الطباد، المقابلة، سورة الرعد، القرآن الکریم. :المفردات الرئیسة

                                                                                 

1. naserghasemi@ut.ac.ir 
2. sakinehhosseini@ut.ac.ir  
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 المقّدمة
إلظهرار قدرتره ك التضاد( عموما  في الجان  الوصرفي، وذلر-لقد استثمر الخطاب القرآني )الطباد

ألکثر تأثرا  واألشّد وقعا  في النفوس عن طریرق تبرادل تعالی وعظمته وغضبه وعقابه، فجاء بها لتکون ا
ك إال عن طریق الکشف عن العالقات الداللیة دالالت کل واحدة من األلفاظ الضدّیة، وال یکون ذل

لذا نجد التقابالت الضدّیة في سورة الرعد إلظهار قوة الحق ونصرته ووهرن الباطرل وخذالنره بأشرّد 
إّن محور سورة الرعد وموضروعاتها وأسرلوبها یکمرن فري  (386 ،م2019)حسین، وقع وأکثر تأثیر. 

إظهار قّوة الحق ونصرة أهله ووهن الباطل، فکّل مقاطع السرورة تتحرّدث عرن مظراهر نصررة الحرق 
فري الظرواهر الطبیعّیرة أم کران فري الردارین الردنیا وخذالن الباطل بأسالی  متعددة سواء کان ذلك 

في فناء الباطل نارا  وموتا  وأنس  في نصرة أهله قروة وحیراة، فهرو قرد واآلخرة. کان اسم الرعد أنس  
جمع نقیضین متقابلین فیه، سب  للماء والحیاة وسب  للنار والموت. هذا من جان  ومن جانر  أّن 
الرعد بجمعه المتقابلین المتضادین، فهو عنوان المتقابالت الثنائیة الضدّیة التي ذکرت فري السرورة، 

وفاقرا  وانسرجاما  لالسرم مرع  كریمة ذکرت کثیرا  من الثنائیات المتقابلة الضدّیة فکان ذلفالسورة الک
االسم والمضمون ممّثال  لمحور السورة في مقابلة قروة الحرق لروهن الباطرل.  كالمضمون، وکان ذل

  (۳۸۴-۳۸۳ ،)المصدر نفسه

اتره، أي سرالمتها مرن تنرافر البالغة هي مطابقة الکالم لمقتضی الحال، مع فصاحة مفرداتره، وترکیب
الحروف، وغرابة االستعمال، والکراهة في السمع، ویوصف بها الکالم والمتکلم. وکل بلیرغ فصریح، 
، وال تکون البالغة إال في العبرارة أمرا الفصراحة فتکرون فري الکلمرة المفرردة  ولیس کل فصیح بلیغا 

لوب تحلیلیرة یمکرن اسرتخدامها دراسة تحلیلیة بالغیة هي أسر (۱۶۷ م،۲۰۰۶یعقوب، والجملة. )
لدرایة القرآن الکریم من حیث اللغة واعتمادا  علی معاني الکلمات المذکورة فالمراد بالموضروع هرو 
بیان عن الطباد في سورة الرعد وتحلیل هذه السورة من ناحیة المحسنات البدیعیة بتحدیرد مسرائلها 

 في الطباد إیجابا  وسلبا  دون الفنون األخری. 

الخطی  القزویني: علم البدیع وهو علم یعرف به وجوه تحسین الکالم، بعد رعایة تطبیقه علری  یقول
مقتضی الحال ووضوح الداللة، وهذه الوجوه ضربان: ضرب یرجع إلی المعنی، وضرب یرجرع إلری 

( من المحسرنات اللفظیرة السرجع والجنراس. ومرن المحسرنات ۳۱۷ م،۱۹۹۸القزویني، اللف . )
إلیصرال  كطباد والمقابلة. فمحّسنة الطباد والمقابلة نستخدمهما فري سرورة الرعرد وذلرالمعنوّیة ال
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 المعاني بطریقة بدیعیة حّتی تؤّثر في النفوس. 

اعتمد القرآن الکریم عموما  في موضوعاته وشخصّیاته وسوره علی التقابل أو الطباد، فما من موضوع 
 ولها نصی  فیه قّل أو کُثَر. نری في سرورة الرعرد تقرابالت هاّم إال وُبني علیه، وما من سورة تقریبا  إال

کثیرة علی شکل ثنائیات ومفردات مثل، صنوان وغیر صنوان، الحسرنة والسریئة، المغفررة والعقراب، 
األعمی والبصیر،...أو علی شکل فقرات مثل: السماوات ومرا یّتصرل بهرا واألرض ومرا یتعّلرق بهرا، 

المنقضین لعهد، الحق وبقائه ومنافعه والباطرل وتالشره وأضرراره.  صفات الموفین بعهد اهلل وصفات
فمن خالل قراءة سورة الرعد ضمن المحور الثنائیرات نجرد احتواءهرا علری  (۶۷ ،م۲۰۱۶مسعود، )

فهرذا  (۶۷ ،)المصردر نفسرهعّدة أشکال من الثنائیات الضدّیة متعددة من حیث مکّوناتهرا البنائّیرة. 
 حّسنات المعنوّیة وهي الطباد في سورة الرعد. البحث یشیر إلی إحدی الم

 أسئلة البحث

 یحاول هذا البحث اإلجابة عن هذه األسئلة: 

 ما اآلیات التي تتضّمن الطباد والمقابلة في سورة الرعد؟-

 ما المقابلة والطباد وأنواعهما في سورة الرعد؟ -

 خلفّیة البحث

مّرة واحدة في القرآن الکرریم، معجرم ودراسرة  أطروحة ماجستیر تحت عنوان  األلفاظ التي وردت-
م. حیرث ۲۰۱۵بالغّیة بیانّیة ، للباحث بالل عبود مهدي السامرائي، جامعرة سرامراء، العرراد، سرنة 

الداللرة -مفردة تفردت من جهة الجذر أو الصیغة فکان البحث مرن جهرة اللغرة ۵۲۴جمع الباحث 
 حث في الداللة النحوّیة والصرفّیة. وبالغة الترکی  المحیط بها، دون الب-المعجمّیة

مقال تحرت عنروان  داللرة األلفراظ التري انفرردت بهرا سرورة الرعرد فري ضروء وحردتها  كوکذل-
الموضوعّیة  ألحمد حسین إسماعیل حسین، وجهاد محمد النصیرات، مجلة دراسات علوم الشرریعة 

 كردة فري سرورة الرعرد، وذلرم. هدفت الدراسة إلی البحث في األلفراظ المتفر۲۰۱۹والقانون، سنة 
  للوصول إلی بعب أسرار داللة هذه األلفاظ الکریمة.

ومقال تحت عنوان  نظرة جدیدة إلی أسلوب الطباد في القرآن الکریم  ل رضرا محمردي ومحمرد -
ش. من نتائ  البحرث هرو أّن الطبراد ۱۳۹۶جعفر أصغري، مجلة دراسات في اللغة العربّیة وأدابها، 
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ّیا  یراد منه تزیین الکالم فحس ، وعلیه یج  حذف هذا المبحرث مرن موضروعات لیس عنصرا  لفظ
علم البدیع ودرجه ضمن موضوعات علم المعاني کما یج  أن ُیدرس ویحّلرل مرن منظرار المعنری 

 والفلسفة الموجودة فیه ال من حیث اللف  والظاهر. 

وء الشواهد القرآنّیة  لسیدة ریحانرة ومقال تحت عنوان   الطباد ومکانته في البالغة العربیة علی ض-
ش. یشیر هرذا البحرث إلری أّن الطبراد قرینرة ۱۳۹۱میرلوحي واآلخرین، مجلة اللسان المبین، سنة 

واضحة لرعایة اإلیجاز وحذف بعب أجزاء الکالم ویقول إّن تغییر مکانره مرن البردیع وبالترالي مرن 
لّیة یسب  تغییر نظر األدباء إلیه، فیجر  تجدیرد المحّسنات الفرعّیة إلی فّن البیان والمحّسنات األص

 النظر في تألیف کت  البالغة ودم  هذا الفن في فن البیان وبسط أنواعه وأقسامه. 

ودراسة  المحسنات البدیعیة في سورة التوبة )دراسة تحلیلیة في علم البالغة(، للطالبة ستي أمینرة، -
میة الحکومیة جرامبی. هرذا البحرث یشریر إلری م، جامعة سلطان طه سیف الدین اإلسال۲۰۱۹سنة 

أنواع من المحسنات البدیعیة منها المحسنات اللفظیة والمعنویة وتحددت الباحثة بحثهرا وهرو عرن 
 السجع، الطباد والمقابلة من الناحیة المحسنات اللفظیة والمعنویة. 

م )دراسة تحلیلیة بالغیرة(، ل ودراسة  الطباد والمقابلة في الجزء الثامن والعشرین في القرآن الکری-
إبراهیم اإلسالمیة الحکومیرة مراالن . فري هرذا  كم، جامعة موالنا مال۲۰۱۹عبدالفتاح أزهري، سنة 

البحث استخدم الباحث بطریقة الکیفیة الوصفیة مع طریقة تحلیل بالغي وتّم الحصول علی النترائ  
من علی الطباد وأنواع الطباد في الجزء أشار إلی األلفاظ التي تتض كفي شکل بیانات وصفیة. وکذل

أشار إلی األلفراظ التري تتضرمن علری المقابلرة وأنرواع ك الثامن والعشرین في القرآن الکریم. وکذل
 المقابلة. 

م، جامعرة ۲۰۱۹ودراسة  الطباد وأنواعه في جزء عّم )دراسة بالغیة(، ل صوفي حبی  الجّنة، سرنة -
رابایا. موضوع هذه الدراسة هو الطباد وأنواعه في جزء عّم، هرذا سونن أمبیل اإلسالمیة الحکومیة سو

البحث یرّکز في بالغیة بدیعیة من ناحیة الطباد وأنواعه وهو طباد اإلیجاب وطباد السل  فري جرزء 
 عّم. 

ودراسة  شواهد المحسنات البدیعیة في آیات القیامة  لحاف  حارث سلیم، جامعة بنجراب، مجلرة -
م. یشیر البحث إلری أّن آیرات القیامرة شرغلت ۲۰۱۹عدد السادس والعشرون، سنة القسم العربي، ال

حّیزا  کبیرا  من القرآن الکریم. أکثر من ستین سورة ونزلت سور کاملة في شأنه کسورة القیامة والقارعة 
ویر وسورة الزلزال اإلضافة إلی آیات القیامة األخری التي تتجاوز خمس مأئة آیة تقریبا  کسرورة: التکر
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 واالنفطار والواقعة والحاقة واالنشقاد وغیرها من السور. 

، کلیة اآلداب والعلوم م۲۰۱۴ودراسة  الطباد في سورة الکهف  )دراسة تحلیلیة( ل نور علیمة، سنة -
اإلنسانیة جامعة عالء الدین اإلسالمّیة الحکومیة مکاسر. هذه الرسالة تخت  بالحدیث عن الطبراد 

لیلها تحلیال  بالغیة تتبین بها ماهي الطباد وما أنواع الطباد وماهي الخصائ  في سورة الکهف وتح
 التي یمتاز بها الطباد في سورة الکهف. 

م، کلیرة ۲۰۱۶ودراسة  الطباد في سورة الروم  )دراسة تحلیلیرة بالغیرة(. ل محمرد زلفری العرارف، 
ي هذا البحث العلمي یشرح الباحرث التربیة وعلوم التدریس جامعة سالتیجا اإلسالمیة الحکومّیة. ف

دراسة تحلیلیة عن أسالی  الطباد وأنواعه الذي یکون في سورة الروم اعتمادا  علی قواعد علم البالغة 
خاصة الطباد. نتائ  البحث تدّل علی أّن في سورة الروم سبعا  وعشرین آیة تتضمن الطبراد وأنواعره؛ 

. وبرین حرروف وحرروف؛ نروع الطباد بین فعل وفعل؛ عشرة أنواع. وبین اس م واسم؛ تسعة عشر نوعا 
 واحد. وبین فعل واسم؛ أربعة أنواع. 

ودراسة تحت عنوان  ألوان البردیع فري سرورة الکهرف، ل سرلمان سرالم سرالمة الحسروني، سرنة -
م، جامعة الشرد األوسط. تناولت هذه الدراسة )سورة الکهف( في دراسة بالغیة لجوان  علم ۲۰۱۶

وردت فیها، إلثبات أّن هذا العلم لیس زائدا  في آیات السرورة برل جراء لوظرائف بالغیرة  البدیع التي
إلظهار المعنی المقصود بصور بالغیة شّتی. یحاول هذا البحث الکشف عن جوان  هذا العلرم فري 

ت آیات السورة بدراسة کت  التفسیر البالغیة وکت  البالغة واإلعجاز القرآني. تبّین أّن السرورة احترو
 علی متضادات کثیرة مثل )اإلیمان والکفر( و)عمل الصالحات وعمل السیئات( وغیرها. 

 أسلوب الطباق

)الخفراجي، الخفاجي فقد عرف الطباد بأن: یکون أحد المعنیین مضادا  لآلخر أو قریبا  من المضاد. 
)ابن المعتز، . وقال  الخلیل : طابقت بین الشیئین إذا اجمعتهما علی حذو واحد (191، 1ج م،1982
وأسلوب آخر مناسبة للطبراد هري المطابقرة والتضراد. الطبراد فري األصرل مصردر.  (48 ،م2012

( وکان ابن المعتز أول من بدع البدیع فوضع ابن المعترز الطبراد فري البردیع 321 ،م2009)عباس، 
، 1967اهیردي، )الفروسّماه بالمطابقة فاستدّل وجعل اشتقاقه من قول الخلیل بن أحمد الفراهیردي. 

( والمعنی االصطالحی هو الجمع في الکالم الواحد بین الشيء الواحد وضرّده أو مقابلره 109، 5ج
( . قال أحمد مصطفی المراغي في کتابه  علوم البالغة  أّن الطبراد لغرة  (290 ،م1992قلقیلة، ظاهرا 
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التقابرل تقابرل  كأکران ذلرهو الجمع بین الشیئین واصطالحا  هو الجمع بین معنیین متقابلین، سواء 
.  ك، وسواء کان ذلكالتضاد أو اإلیجاب والسل  أو العدم، أو ما شابه ذل المعنری حقیقیرا  أو مجازیرا 

 (۳۲۰ م،۱۹۹۳)المراغي، 

الطباد اصطالحا  فهو الجمع في العبارة بین معنیین متقابلین، أي بینهما تنراف  وتقابرل، علری سربیل 
، وال یشرتر  کرون اللفظرین الحقیقة بأن کان بینهما غایة  الخالف، أو علی سبیل المجاز ولرو إیهامرا 

الدالین علیهما من نروع واحرد کاسرمین أو فعلرین، لکرن الشرر  هرو التقابرل فري المعنیرین فقرط. 
( الطباد قسمان وهما الحقیقي والمجازي. الطباد الحقیقي ما کان طرفراه 171، م2011)عبدالغني، 

فعلین، أو حرفین، أو مختلفین، وأما الطباد المجازي فهرو مرا کران طرفراه بألفاظ الحقیقة اسمین، أو 
 (27م،1999)الشین، غیر حقیقین أي مستعمالن في المجاز. 

الطباد یعّده کثیر من علماء البالغة من أهم المحسّنات البدیعیة ألنه یخدم هدف تحسرین اللفر  أو 
برة أو المقرروءة وتردور حولره ایحراءات المعنی، فالطباد أساس جمالّي مهم فري النصروص المکتو

جمالیة في المعنی عند ورود التضاد في الکالم، جاذبا  القراريء أو السرامع لریل  إلری أعمراد هرذه 
وظائف بالغیة یؤدیها الطباد منها إثبات علی قردرة اهلل  الکلمات باحثا  عن المعاني. ونلح  أّن هناك

 (۲۳ م،۲۰۱۶ )الحسوني،سبحانه وتذکیر بنعمه علی عباده. 

ظاهرة الطباد والتقابل من الظواهر التي حفلت بها سورة الرعد، فنجد في عدد کثیرر مرن آیرات هرذه 
القمر، اللیل والنهار، صنوان وغیر صنوان، الحسرنة والسریئة، -السورة الثنائیات المتقابلة من الشمس

..، ومن ثّم التقابل المعنروي فري السماوات واألرض، الدنیا واآلخرة، األعمی والبصیر، نفعا  وضّرا  و.
السورة مع التقابالت الحسّیة، فتتقابل السیئة مع الحسنة والمغفرة مع العقاب. ویتقابل من أسّر القول 
مع من جهر به ومن هو مستخف باللیل مع من هو سارب بالنهار. وتسبیح الرعد حمردا  مرع تسربیح 

. ودعوة الحق هلل مع دعوة الباطل للشرکاء. والطروع مرع الکرراه والغردو مرع اآلصرال.  المالئکة خوفا 
  (386 ،م2019)حسین، ویتقابل الماء والنار. 

 الطباق السلبي والطباق اإلیجابي

کثر الجمع بین کلمات متضادة في القرآن الکریم، مثال: الحي والمّیت، والدنیا واآلخرة، وغیرها مرن 
. الکلمات، وفي سورة الرعد یکون الطباد من أکثر أن  واع االبدیع وجودا 

. أو ما کان تقابل المعنیرین فیره بالتضراد.  طباد اإلیجاب، وهو ما لم یختلف فیه الضدان إیجابا  وسلبا 
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(. فعلی سبیل المثال نری في القرآن الکریم: طبراد السرل  وهرو الجمرع 367 م،1971)الهاشمي، 
ْن ُهَو َقاِنرِت  بین فعلي مثبت ومنفي، نحو قوله تعالی: را َیْحرَذُر اآلِْخرَرَة  َأمَّ ا َوَقاِئم  ْیرِل َسراِجد  آَنراَء اللَّ

ُر ُأوُلرو  َمرا َیَترَذکَّ رِذیَن اَل َیْعَلُمروَن ِإنَّ رِذیَن َیْعَلُمروَن َوالَّ ِه ُقْل َهرْل َیْسرَتِوي الَّ َیْرُجو َرْحَمَة َربِّ ْلَبراِب َو
َ
 اأْل

 /الزمر ۹﴿

من سورة الزمرر، فهرذا الطبراد طبراد سرلبي  9ة الطباد بین کلمة  یعلمون  وکلمة  ال یعلمون  في آی
بسب  وجود الم نفي. فالفعل  یعلمون  أثبت في الطرف األول من الطباد ونفري ب  ال  فري الطررف 

 (163 ،م2017)السید، الثاني. 

اِس ا ُ َیا ِعیَسی اْبَن َمْرَیَم َأَأنَت ُقْلَت ِللنَّ ِإْذ َقاَل اهللَّ َي ِإَلَهرْیِن ومن أمثلة أخری قوله تعالی: هَو ِخُذوِني َوُأمِّ تَّ
ِ َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َیُکوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما َلْیَس ِلي ِبَحقج ِإن ُکنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه  َتْعَلرُم َمرا ِفري ِمن ُدوِن اهللَّ

ُم اْلُغُیوِب ) َك َأنَت َعالَّ دة(. فالفعل  علم  جاء مثبتا  مّرة ومنفّیرا  مائ116َنْفِسي َواَل َأْعَلُم َما ِفي َنْفِسَك ِإنَّ
 مرة أخری. 

:  کذلك رَهاَدةِ َوا ْلَغْیرِ  َعراِلُم افي هذه اآلیة نری طباقرا  إیجابّیرا  ﴾ /الرعـد ﴿۹اْلَکِبیرُر اْلُمَتَعراِل  لشَّ
 َعراِلُم اْلَغْیرِ  والطباد في هذه اآلیة بین کلمتي  الغیر   و الشرهادة ، المتمّثرل فري قولره تعرالی: 

َهاَدةِ    َوالشَّ

ُ ي آیة: وکذلك ف- ْزَد ِلَمْن َیَشاُء َو  َیْبُسُط اهللَّ ْنَیاَوَفِرُحوا ِباْلَحَیاِة ا َیْقِدُر الرِّ ْنَیا ِفي  لدُّ  اآلِْخرَرةِ َوَما اْلَحَیاُة الدُّ
 ي  الردنیا  والطباد في هذه اآلیة بین فعلري  یبسرط ویقردر  وکرذلك برین کلمتر۲۶﴿الرعد/ ِإالَّ َمَتاعِ 

 واآلخرة .

ْزَد ِلَمْن َیشاُء َو َیْقِدُر  أي یوسع الرزد علی من یشاء من عبراده بحسر  مرا یعلرم مرن  ُ َیْبُسُط الرِّ  اهللَّ
ْنیا  أي فرحروا  المصلحة ویضیقه علی آخرین إذا کانت المصلحة في التضییق  َو َفِرُحروا ِباْلَحیراِة الردُّ

اء أمر اآلخرة وتقدیره وفرح الذین بسط لهم فري الررزد فري بما أوتوا من حطام الدنیا ونسوا فناءه وبق
ْنیا ِفي اآلِْخَرِة ِإالَّ َمتاِع  أي لیست هذه الحیاة الدنیا باإلضافة إلری الحیراة  الحیاة الدنیا  َو َما اْلَحیاُة الدُّ

عجبرا  اآلخرة إال قلیل ذاه  ألّن هذه فانیة وتلك دائمة باقیة وقیل إنه مذکور علی وجره التعجر  أي
 ( 446،  6ج، ش1372)طبرسي،  .لهم أن فرحوا بالدنیا الفانیة وترکوا النعیم الدائم

 أشكال الطباق في سورة الرعد

َر  َماَواِت ِبَغْیِر َعَمد  َتَرْوَنَها ُثمَّ اْسَتَوی َعَلی اْلَعْرِش َوَسخَّ ِذي َرَفَع السَّ ُ الَّ ْمَس اهللَّ ُکرلر َیْجرِري  اْلَقَمَر َو  الشَّ
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َ
ُکرْم ُتوِقُنروَن أِل ُکْم ِبِلَقاِء َربِّ ُل اآلَْیاِت َلَعلَّ ْمَر ُیَفصِّ

َ
ُر اأْل ی ُیَدبِّ الطبراد فري هرذه اآلیرة برین   ۲﴿ َجل  ُمَسم 

ْمَس َواْلَقَمَر  الشمس  و القمر  المتمّثل في قوله:  َر الشَّ  . َوَسخَّ

وإّن السماوات مرفوعة بغیر عمد تعتمد  والمراد باآلیة التذکیر بدلیل ربوبیته تعالی وحده ال شریك له
علیها تدرکها أبصارکم وهناك نظام جار وهناك شمس وقمر مسخران یجریان إلی أجل مسمی، وال بد 
ممن یقوم علی هذه األمور فیرفع السماء وینظم النظام ویسّخر الشمس والقمر ویدّبر األمرر ویفّصرل 

توقنوا بلقاء ربکم فاهلل سبحانه هرو ذاك القرائم بمرا هذه اآلیات بعضها عن بعب تفصیال فیه رجاء أن 
 ( ۲۸۶ ،۱۱ج ،د۱۴۱۷)طباطبایي، . ذکر من أمر رفع السماوات

َك  واالفتتاح باسم الجاللة دون الضمیر الذي یعود إلی [ ألنه معّین به ال یشتبه غیرره مرن ۱]الرعد:  َربِّ
ِذي  آلهتهم لیکون الخبر المقصود جاریا علی معّین ال یحتمل غیره إبالغا في قطع شائبة اإلشراك. والَّ

هو الخبر. و جعل اسم موصول لکون الصلة معلومة الداللة علی أن من تثبرت لره هرو المتوحرد  َرَفَع 
َو َلرِئْن َسرَأْلَتُهْم َمرْن َخَلرَق  بالربوبیة إذ ال یستطیع مثل تلك الصلة غیر المتوحد وألنه مسلم له ذلرك

 
َ
ماواِت َو اأْل ُ السَّ [. و السماوات تقردمت مررارا، وهري الکواکر  السریارة ۲۵]لقمان:  ْرَض َلَیُقوُلنَّ اهللَّ

وطبقات الجو التي تسبح فیها. ورفعها: خلقها مرتفعة، کما یقال: وّسع طود الجبة وضرّیق کمهرا، ال 
ضریقا، ترید وسعه بعد أن کان ضیقا وال ضیقه بعد أن کان واسعا وإنمرا یرراد اجعلره واسرعا واجعلره 

 (۱۳۷-۱۳۶، ۱۲ج ،)ابن عاشور، د.ت .فلیس المراد أنه رفعها بعد أن کانت منخفضة

َمَراِت َجَعرَل ِفیَهرا َزْوَجرْیِن اْثَنر ا َوِمْن ُکلِّ الثَّ ْرَض َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسَي َوَأْنَهار 
َ
ِذي َمدَّ اأْل ْیِن ُیْغِشري َوُهَو الَّ

ْیَل  َهاَر  اللَّ ُروَن  ِإنَّ ِفي َذِلَك  النَّ   والطباد في هذه اآلیة بین  اللیل  و النهار  المتمّثل ۳﴿ آلََیات  ِلَقْوم  َیَتَفکَّ
َهاَر في قوله تعالی:  ْیَل النَّ إّن مفردتي اللیل والنهار مختلفان متناقضان جمع بینهما فري  . ُیْغِشي اللَّ

َهاَر( إّن اهلل سبحانه وتعالسیاد واحد ) ْیَل النَّ ی خلقهما االثنین وأنشأهما، فکانت الثنائیة بین ُیْغِشي اللَّ
 (68 ،م2016)مسعود، هذین المتناقضین هي التي بّینت لنا عظمة سبحانه وتعالی. 

َمراِت َجَعَل ِفیها َزْوَجْیِن اْثَنر ْرَض َو َجَعَل ِفیها َرواِسَي َو َأْنهارا  َو ِمْن ُکلِّ الثَّ
َ
ِذي َمدَّ اأْل عطرف  ْیِن َو ُهَو الَّ

ماواِت عل ِذي َرَفَع السَّ ُ الَّ فبین الجملتین شبه التضاد. اشتملت األولی علری ذکرر العروالم  ی جملة اهللَّ
العلویة وأحوالها، واشتملت الثانیة علی ذکر العوالم السفلیة. والمعنی: أنره خرالق جمیرع العروالم و 

ومرد یرده إذا بسرطها.  أعراضها. والمد: البسط والسعة، ومنه: ظرل مدیرد، ومنره مرد البحرر وجرزره،
والمعنی: خلق األرض ممدودة متسعة للسیر والزرع ألّنه لو خلقها أسنمة من حجر أو جبراال شراهقة 
متالصقة لما تیّسر لألحیاء التي علیها االنتفاع بها والسیر من مکان إلی آخر في طل  الررزد وغیرره. 
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 ُ ماواِت ولیس المراد أنها کانت غیر ممدودة فمّدها بل هو کقوله: اهللَّ ِذي َرَفَع السَّ ، فهرذه خلقرة دالرة  الَّ
علی القدرة وعلی اللطف بعباده فهي آیة. والرواسي: جمرع راس، وهرو الثابرت المسرتقر. أي جبراال  

 ،)ابرن عاشرور، د.ترواسي. وقد حذف موصوفه لظهوره فهو کقوله: َوَلُه اْلَجواِر، أي السفن الجاریة. 
 (۱۳۸، ۱۲ج

ی  » ِشي اللا هاَر ُیغ  أي یلبس ظلمة اللیل ضیاء النهار عن الحسن وقیل یردخل اللیرل فري النهرار  «َل النا
لیرذه  بضریاء النهرار ویسرتره لیسرکن  والنهار في اللیل عن ابن عبراس وقیرل معنراه یرأتي باللیرل

طبرسري، الحیوانات فیه ویأتي بضیاء النهار لیمحو ظالم اللیرل وینصررف النراس فیره لمعایشرهم. )
 (۴۲۴-۴۲۳ ،۶، ج ش۱۳۷۲

وفي هذه اآلیة أراد بالزوجین: األسود و األبیب، و الحلو و الحامب، و الصغیر و الکبیر، و مرا أشربه 
هاَر یلبسه مکانه، فیصیر أسود مظلما  بعد مرا کران أبریب  ْیَل النَّ ذلك من األصناف المختلفة ُیْغِشي اللَّ

. و قرئ: یغشی، بالتشدید. )  (۵۱۲، ۲ج ،د۱۴۰۷زمخشری، منیرا 

اِت ِمْن َأْعَناب  َوَزْرِع َوَنِخیِل  ْرِض ِقَطِع ُمَتَجاِوَراِت َوَجنَّ
َ
ُیْسَقی ِبَمراء  َواِحرد  ِصْنَواِن َوَغْیُر ِصْنَوان  َوِفي اأْل

ُکِل ِإنَّ ِفي َذِلَك آلََیات  ِلَقْوم  َیْعِقُلوَن 
ُ
ُل َبْعَضَها َعَلی َبْعب  ِفي اأْل یة الطبراد برین   وفي هذه اآل۴﴿ َوُنَفضِّ

. إّن الداللرة  َوَنِخیرِل ِصرْنَواِن َوَغْیرُر ِصرْنَوان  مفردتي  صنوان  و غیر صنوان ، المتمثل فري قولره: 
الترکیبیة بمجيء هذه الثنائیة بهذه الضدّیة االسمیة القائمة علری طبراد السرل ، أعطری داللرة علری 

 (.387 ،م2019ین، حسالقدرة الباهرة هلل تعالی بوصفه الخالق لکّل شيء. )

واٌن" ٌع َو َنِخیٌل ِصن  ناٍب َو َزر  ع 
َ
واٍن"أي نخالت من أصل واحد  "ِمن  أ ُر ِصـن  أي نخرالت مرن  "َو َغی 

أصول شتی عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والصنو األصل یقال هذا صنوه أي أصله عن ابرن األنبراري 
النخرل المتفررد عرن البرراء برن عرازب  وقیل إّن الصنوان النخلة تکون حولها النخالت وغیر صنوان

 (۴۲۴ ،۶ش، ج۱۳۷۲طبرسي، وسعید بن جبیر. )

بقاع مختلفة، مع کونها متجاورة متالصقة: صرلبة إلری رخروة، وصرالحة للرزرع ال  ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت 
للشجر إلی أخری علی عکسها، مع انتظامها جمیعا  في جنس األرضیة. وذلك دلیل علی قادر مریرد، 

فعاله علی وجه دون وجه. وکذلك الزروع والکروم والنخیل النابتة في هرذه القطرع، مختلفرة موقع أل
األجناس واألنواع، وهي تسقی بماء واحرد، وتراهرا متغرایرة الثمرر فري األشرکال واأللروان والطعروم 

 (۵۱۲، ۲ج ،د۱۴۰۷)زمخشری، والروائح، متفاضلة فیها. 
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َیْسَتْعِجُلوَنَك  َئةِ َو یِّ َك َلرُذو  اْلَحَسَنةِ ْبَل قَ  ِبالسَّ ِإنَّ َربَّ راِس َعَلری  َمْغِفرَرة  َوَقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهُم اْلَمُثاَلُت َو ِللنَّ
َك َلَشِدیُد  ِإنَّ َربَّ   والطباد في هذه اآلیة أّوال  بین  السریئة  و الحسرنة  وثانیرا  برین ۶﴿ اْلِعَقاِب ُظْلِمِهْم َو

  مغفرة  و العقاب .

َئِة َقْبَل اْلَحَسَنةِ َیْستَ »وقوله:  یِّ ضمیر الجمع للذین کفروا المذکورین في اآلیرة السرابقة، « ْعِجُلوَنَك ِبالسَّ
قبرل سرؤال  والمراد باستعجالهم بالسیئة قبل الحسنة سؤالهم نزول العذاب إلیهم استهزاء برالنبي 

 -والجملة في موضرع الحرال -«اْلَمُثالُت َو َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهُم »الرحمة والعافیة، والدلیل علیه قوله: 
فإن المراد به العقوبات النازلة علی األمم الماضین القاطعة لدابرهم. والمعنی: یسألك الرذین کفرروا 
أن تنزل علیهم العقوبة اإللهیة قبل الرحمة والعافیة بعد ما سمعوك تنذرهم بعرذاب اهلل اسرتهزاء وهرم 

علری األمرم الماضرین الرذین کفرروا برسرلهم واآلیرة فري مقرام علی علم بالعقوبات النازلة قربلهم 
 ( 301،  11ج ،د1417التعجی . )طباطبایي، 

َئِة َقْبَل اْلَحَسَنِة بالنقمة قبل العافیة، و اإلحسان إلریهم باإلمهرال. و ذلرك أنهرم سرألوا رسرول اهلّل  یِّ ِبالسَّ
أی  َو َقرْد َخَلرْت ِمرْن َقرْبِلِهُم اْلَمرُثالُت  ذارهصلی اهلّل علیه و سلم أن یأتیهم بالعذاب استهزاء منهم بإنر

، 2ج ،د1407عقوبات أمثالهم من المکذبین، فما لهم لم یعتبروا بهرا فرال یسرتهزءوا. )زمخشرری، 
513) 

ِإْن َتْعَجْ   جملة َو َیْسَتْعِجُلوَنَك  [، ألن کلتا الجملترین حکایرة لغریر  ۵]الرعد:  عطف علی جملة َو
مکابرة والعناد واالستخفاف بالوعید. فابتدأ برذکر تکرذیبهم بوعیرد اآلخررة إلنکرارهم أحوالهم في ال

البعث، ثرم عطرف علیره تکرذیبهم بوعیرد الردنیا لتکرذیبهم الرسرول صرّلی اهلّل علیره وسرّلم، وفري 
االستخفاف بوعید نزول العذاب وعّدهم إیاه مستحیال في حرال أنهرم شراهدوا آثرار العرذاب النرازل 

هم، وما ذلك إال لذهولهم عن قدرة اهلّل تعالی التي سیق الکالم لالستدالل علیهرا والتفریرع باألمم قبل
 (۱۴۶، ۱۲ج ،)ابن عاشور، د.تعنها، فهم یستعجلون بنزوله بهم استخفافا واستهزاء. 

َهاَدةِ َوا ْلَغْیِ  َعاِلُم ا لغیر   و الشرهادة ، والطباد في هذه اآلیرة برین کلمتري  ا  ۹﴿ اْلَکِبیُر اْلُمَتَعاِل  لشَّ
َهاَدةِ المتمّثل في قوله تعالی:  هاَدِة " . َعاِلُم اْلَغْیِ  َوالشَّ فعلمه بالغی  والشرهادة  عاِلُم اْلَغْیِ  َوالشَّ

مکرارم الشریرازي، ) .فهرو یحریط بکرّل شريء، وال یخفری عنره شريء لهذا السب   اْلَکِبیُر اْلُمَتعاِل 
أّن الغی  والشهادة معلومان عند اهلل، فهما مفهومران نسربیان  استندت هذه اآلیة إلی (349 ،د1421

وتستخدمان للکائن الذي علمه ووجوده محدود وبما أّن کّل شيء له حّد محدود غیر الذات االلهّیة، 
فإّن لغیر اهلل تعالی غی  وشهادة، والّن ذات اهلل غیر محدودة ووجروده عرام ومطلرق فرإّن کرّل شريء 
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 (352-351 ،د1421)مکارم الشیرازي، وال معنی للغی  بالنسبة الیه.  بالنسبة الیه شهادة،

َكِبیُر العظیم ء بقدرته، أو الذي کبر عن المستعلی علی کل شي اْلُمَتعاِل  ء دونهالشأن الذي کل شي ال 
 (۵۱۶، ۲ج ،د۱۴۰۷)زمخشری، صفات المخلوقین و تعالی عنها. 

هاَدِة فهي هنا مصدر بمعنی ال مفعرول، أي األشریاء المشرهودة، وهري الظراهرة المحسوسرة، وأما الشَّ
هاَدِة تعمیم الموجرودات کقولره: َفرال  المرئیات وغیرها من المحسوسات، فالمقصود من اْلَغْیِ  َوالشَّ

  (۱۵۱ ،۱۲ج ،)ابن عاشور، د.ت[. ۳۹ -۳۸]الحاقة:  ُأْقِسُم ِبما ُتْبِصُروَن َو ما ال ُتْبِصُروَن 

ُكم   َسرا َمن   َسَواٌء ِمن 
َ
َل َوَمن  َج  أ َقو  ٍف ِبا َهـَر ال  ـَتخ  ـِل ِبـِه َوَمـن  ُهـَو ُمس  ی  َهـارِ َوَسـاِرٌب ِباللا ﴾ ۱۰﴿ لنا

 َمْن َأَسررَّ اْلَقرْوَل َوَمرْن َجَهرَر والطباد في هذه اآلیة أّوال  بین فعلي  أسّر  و جهر  المتمثّل في قوله: 
َهارِ ل في قوله: وثانیا  بین مفردتي  الیل  و النهار  المتمث ْیِل َوَساِرِب ِبالنَّ إّن اهلل یعلم .  ُمْسَتْخف  ِباللَّ

مکرارم الشریرازي، ). السّر والجهر من القرول وحرکراتکم فري اللیرل والنهرار وکّلهرا مشرهودة عنرده
 (352 ،د1421

َل َو َمن  َجَهَر ِبهِ » َقو  َسرا ال 
َ
ُكم  َمن  أ ي علمه من أسر القول في نفسره معناه سواء عند اهلل و ف «َسواٌء ِمن 

هارِ » و أخفاه و من أعلنه و أبداه و لم یضمره في نفسه ِل َو ساِرٌب ِبالنا ی  ٍف ِباللا َتخ  أي و « َو َمن  ُهَو ُمس 
 (۴۳۱ ، ۶ج ،ش۱۳۷۲)طبرسي، من هو مستتر متوار باللیل و من هو سالك في سربه أي في مذهبه. 

ی في طریقه و وجهه. یقال: سرب فري األرض سرروبا. و المعنری: أ -بالفتح -ذاه  في سربه ساِرِب 
سواء عنده من استخفی: أی طل  الخفاء في مختبإ باللیل في ظلمته، و من یضرطرب فري الطرقرات 
ظاهرا  بالنهار یبصره کل أحد. فإن قلت: کان حق العبارة أن یقال:و من هو مستخف باللیل و مرن هرو 

ی االستواء المستخفی و السارب، و إال فقد تناول واحدا  هو مستخف سارب بالنهار، حتی یتناول معن
عطرف علری مرن هرو مسرتخف، ال علری  َو سراِرِب  و سارب. قلت: فیه وجهران: أحردهما أّن قولره

)زمخشررری، . فرري معنرری االثنررین َمررْن  مسررتخف، و الثرراني أنرره عطررف علرری مسررتخف، إال أن
  (۵۱۶، ۲ج ،د۱۴۰۷

ْرِض َو  َماَواِت لسَّ ُقْل َمْن َربُّ ا
َ
ْنُفِسِهْم  اأْل

َ
َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَیاَء اَل َیْمِلُکوَن أِل ُ ُقْل َأَفاتَّ ا ُقِل اهللَّ اَواَل َنْفع   َضرر 

ْعَمیُقْل َهْل َیْسَتِوي 
َ
ُلَمراُت َأْم َهْل َتْسَتِوي  اْلَبِصیُر َو  اأْل روُر َو  الظُّ ِ ُشرَرَکاَء َخ  النُّ َلُقروا َکَخْلِقرِه َأْم َجَعُلروا هلِلَّ

اُر  ُ َخاِلُق ُکلِّ َشْيء  َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ   الطباد بین مفردتي  السماوات  ۱۶﴿ َفَتَشاَبَه اْلَخْلُق َعَلْیِهْم ُقِل اهللَّ
ْرِض و األرض  المتمّثل في قوله: 

َ
َماَواِت َواأْل ك بین مفردتي  نفعا   و ضرّرا   وکرذل وکذلك َربُّ السَّ
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وُر   عمی والبصیر  وبین  الظلمات والنور  المتمّثل في قوله:ألبین  ا ُلَماُت َوالنُّ   َهْل َتْسَتِوي الظُّ

: ُقل  َهـل  ثّم یذکر مثالین واضحین وصریحین یحّدد فیها وضع االفراد الموّحدین والمشرکین ، فیقول
َبِصیُر  می َوال  ع 

َ َتِوي األ  یستوي المرؤمن والکرافر ، وال یصرّح  فکما ال یستوي األعمی والبصیر ال (َیس 
 (367 ،د1421)مکارم الشیرازي،  .قیاس األصنام علی الخالق جّل وعال

 ُ کید لم علیهم، ألنه إذا قال لهم: من رب السرموات و األرض، لرم یکرن  ُقِل اهللَّ حکایة العترافهم و تأ
ماواِت ا لهم بّد من أن یقولوا اهلّل. کقوله ِ ُقْل َمْن َربُّ السَّ ْبِع َو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم َسَیُقوُلوَن هلِلَّ و هرذا  لسَّ

کما یقول المناظر لصاحبه: أ هذا قولك، فإذا قال: هذا قولي قال: هذا قولك، فیحکی إقراره تقریررا  لره 
 ، علیه و استیثاقا منه، ثم یقول له: فیلزمك علی هرذا القرول کیرت و کیرت. و یجروز أن یکرون تلقینرا 

َخرْذُتْم ِمرْن ُدوِنرِه َأْوِلیراَء أبعرد أن علمتمروه رب  م، فإنهم یتلقنونره و ال یقردرون أن ینکرروهفلقنه َأ َفاتَّ
السموات و األرض اتخذتم من دونه أولیاء، فجعلتم ما کان یج  أن یکون سب  التوحید من علمکم 

ْنُفِسِهْم َنْفعرا  َو ال َضر و إقرارکم سب  اإلشراك
َ
ا ال یسرتطیعون ألنفسرهم أن ینفعوهرا أو ال َیْمِلُکوَن أِل ر 

یدفعوا عنها ضررا، فکیف یستطیعونه لغیرهم و قد آثرتموهم علی الخالق الررازد المثیر  المعاقر ، 
فما أبین ضاللتکم! َأْم َجَعُلوا بل اجعلوا. و معنی الهمزة اإلنکار و َخَلُقوا صفة لشرکاء، یعنی أنهرم لرم 

علیهم خلق اهلّل و خلقهم، حتی یقولروا: قردر  َفَتشاَبهَ  خلقوا مثل خلق اهلّل  یتخذوا هلّل شرکاء خالقین قد
هؤالء علی الخلق کما قدر اهلّل علیه، فاستحقوا العبادة، فنتخذهم له شرکاء و نعبدهم کما یعبرد، إذ ال 
 فرد بین خالق و خالق، و لکنهم اتخذوا له شرکاء عاجزین ال یقدرون علری مرا یقردر علیره الخلرق،

ُ خاِلُق ُکلِّ َشْي  فضال أن یقدروا علی ما یقدر علیه الخالق ء  ال خرالق غیرر اهلّل، و ال یسرتقیم أن ُقِل اهللَّ
راُر ال  یکون له شریك في الخلق، فال یکون له شریك في العبادة َو ُهَو اْلواِحُد المتوحد بالربوبیرة اْلَقهَّ

 (۵۲۲، ۲ج ،د۱۴۰۷زمخشری، یغال ، و ما عداه مربوب و مقهور. )

َماءِ َأْنَزَل ِمَن  راِر اْبتِ  السَّ ا ُیوِقُدوَن َعَلْیِه ِفي النَّ ا َوِممَّ ا َراِبی  ْیُل َزَبد  َغراَء َماء  َفَساَلْت َأْوِدَیِة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ
 ُ راَس فَ  اْلَباِطَل َو  اْلَحقَّ ِحْلَیة  َأْو َمَتاع  َزَبِد ِمْثُلُه َکَذِلَك َیْضِرُب اهللَّ ا َمرا َیْنَفرُع النَّ َبُد َفَیْذَهُ  ُجَفاء  َوَأمَّ ا الزَّ َأمَّ

ْرِض َفَیْمُکُث ِفي 
َ
ْمَثاَل  اأْل

َ
ُ اأْل   وفي هرذه اآلیرة الطبراد برین  السرماء واألرض  ۱۷﴿ َکَذِلَك َیْضِرُب اهللَّ

ُ اْلَحقَّ َواْلَبابین  الحق والباطل  المتمّثل في قوله: وکذلك   . ِطَل َیْضِرُب اهللَّ

"قوله تعالی:  ماِء ماءا َزَل ِمَن السا ن 
َ
سفح الجبل العظیم  إلی آخر اآلیة قال في مجمع البیان،: الوادي "أ

ء بغیره من غیر زیرادة وال نقصران والروزن المنخفب الذي یجتمع فیه ماء المطر، والقدر اقتران الشي
 ،د۱۴۱۷)طباطبرایي، ها بسرکون الردال. یزید وینق  فإذا کان مساویا  فهو القدر، وقرأ الحسن بقدر
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  (۳۳۴ ،۱۱ج

و  َمتاٍع  قوله
َ
َیٍة أ ِتغاَء ِحل  اِر اب  ِه ِفي النا ا ُیوِقُدوَن َعَلی  عبارة جامعة ألنواع الفلز، مع إظهار الکبریاء  َو ِمما

ي یرا هامراُن في ذکره علی وجه التهاون به کما هو هجیری الملوك، نحو ما جاء في ذکر اآلجر َفَأْوِقْد لِ 
یِن  البتداء الغایة. أی: و منه ینشأ زبد مثل زبد المراء. أو للتبعریب بمعنری و بعضره « من»و  َعَلی الطِّ

 (۵۲۳، ۲ج ،د۱۴۰۷)زمخشری، . زبدا  رابیا  منفخا  مرتفعا  علی وجه السیل، أی یرمی به

ماِء ماءا جملة  َزَل ِمَن السا ن 
َ
ن المشررکین مرن االنتفراع بردالئل استئناف ابتدائي أفاد تسرجیل حرمرا أ

ء فري هرذا االهتداء التي من شأنها أن تهدي من لم یطبع اهلّل علی قلبه فاهتدی بها المؤمنرون. وجري
ء واحد انتفع فریق بما فیه من منافع وتعلق التسجیل بطریقة ضرب المثل بحالي فریقین في تلقي شي

الرة فیهرا داللرة علری بردیع تصررف اهلّل تعرالی ء في ذلرك التمثیرل بحفریق بما فیه من مضار. وجي
لیحصل التخل  من ذکر دالئل القدرة إلری ذکرر عبرر الموعظرة، فالمرکر  مسرتعمل فري التشربیه 

َحَق التمثیلي بقرینة قوله:  ُ ال  ِرُب اهللا إلخ. شبه إنزال القرآن الرذي بره الهردی مرن السرماء  َکذِلَ  َیض 
اة من السماء. وشبه ورود القرآن علی أسماع الناس بالسیل یمر علی بإنزال الماء الذي به النفع و الحی

مختلف الجهات فهو یمّر علی الّتالل والجبال فال یستقر فیهرا ولکنره یمضري إلری األودیرة والوهراد 
فیأخذ منه کّل بقدر سعته. وتلك السیول في حال نزولها تحمل في أعالیها زبدا، وهو رغوة الماء التري 

ی سطح الماء، فیذه  الزبد غیر منتفع به و یبقی المراء الخرال  الصرافي ینتفرع بره تربو وتطفو عل
 (۱۶۶-۱۶۵، ۱۲، ج)ابن عاشور، د.تالناس للشراب والسقي. 

ا َرَزْقَناُهْم  اَلَة َوَأْنَفُقوا ِممَّ ِهْم َوَأَقاُموا الصَّ ِذیَن َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِّ اَوالَّ  اْلَحَسرَنةِ َیرْدَرُءوَن بِ َو  َعاَلِنَیرة  َو  ِسرر 
َئةَ  یِّ ارِ  السَّ برین  الحسرنة    والطباد في هذه اآلیة بین  سّرا  وعالنّیرة  وکرذلك۲۲﴿ ُأوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبی الدَّ

 والسیئة . 

ا َوَعالِنَیة   إشارة أخری إلی هذه الحقیقة وهي أّن إنفاقهم یتّم بشکل مدروس، فتارة یکرون  والعبارة  ِسر 
ویترّت  علیه اثر کبیر، وذلك في الحاالت التي توج  ان یحف  فیها ماء الوجه للطرف اآلخرر أو سّرا 

کثر تأثیرا وذلك في الحاالت التي تردعو  تصون الطرف المنفق من الریاء، ومّرة یکون اإلنفاد العلني أ
)مکرارم  .الخیرراآلخرین لکي یتأّسوا بهذا العمل الخّیر ویقتدوا به، فیکون سرببا لکثیرر مرن أعمرال 

 (391 ،د1421الشیرازي، 

 ُ ْزَد ِلَمْن َیَشاُء َو  َیْبُسُط اهللَّ ْنَیاَوَفِرُحوا ِباْلَحَیاِة ا َیْقِدُر الرِّ ْنَیا ِفري  لدُّ   ۲۶﴿ ِإالَّ َمَتراعِ  اآلِْخرَرةِ َوَما اْلَحَیاُة الدُّ
 آلخرة .ي  الدنیا واوالطباد في هذه اآلیة بین فعلي  یبسط ویقدر  وکذلك بین کلمت
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ِدُر  َق ِلَمن  َیشاُء َوَیق  ز  ُسُط الرِّ کثرر "اهلُل َیب    وهذه إشارة ألولئك الذین یسعون للحصرول علری دخرل أ
فهم یفسدون في األرض وینقضون عهد اهلل ویقطعون ما أمر اهلل به أن یوصل لکي یزیدوا من دخلهرم 

 .ونقصره بیرد اهلل سربحانه وتعرالی الماّدي، وهم غافلون عن هذه الحقیقة وهي اّن الرزد فري زیادتره
 (398 ،د1421)مکارم الشیرازي، 

َق  ز  ُسُط الرِّ ُ َیب   رزد أهرل مکرة و أی اهلّل وحده هو یبسط الرزد و یقدره دون غیره، وهو الذي بسرط اهللا
، َو َفِرُحوا بما بسط لهم من الدنیا فرح بطر وأشر ال فرح سرور بفضل اهلّل وإنعامره علریهم وسعه علیهم

ولم یقابلوه بالشکر حتی یستوجبوا نعیم اآلخرة، وخفی علیهم أن نعیم الدنیا في جنر  نعریم اآلخررة 
 (۵۲۷، ۲ج ،د۱۴۰۷)زمخشری، لیس إال شیئا  نزرا. 

 َ ِه ُقْل ِإنَّ اهللَّ ِذیَن َکَفُروا َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْیِه آَیِة ِمْن َربِّ َیُقوُل الَّ   ۲۷﴿ ِإَلْیرِه َمرْن َأَنراَب  ْهرِديیَ َمْن َیَشاُء َو  ُیِضلُّ  َو
َیْهرِدي ِإَلْیرِه َمرْن والطباد في هذه اآلیة بین فعلي  یضّل ویهدي  المتمّثل في قوله:  ُیِضلُّ َمْن َیَشاُء َو

 .َأَناَب 

هِ  فإن قلت: کیف طابق قولهم َ ُیِضلُّ مَ  قوله َلْو ال ُأْنِزَل َعَلْیِه آَیِة ِمْن َربِّ ْن َیشاُء؟ قلت: هو کرالم ُقْل ِإنَّ اهللَّ
یجری مجری التعج  من قولهم، و ذلك أن اآلیات الباهرة المتکاثرة التي أوتیها رسول اهلّل صرلی اهلّل 
علیه و سلم لم یؤتها نبّی قبله، و کفی بالقرآن وحده آیة وراء کل آیة، فإذا جحدوها و لم یعترّدوا بهرا و 

للتعج  و االستنکار، فکأنه قیل لهم: ما أعظرم عنرادکم  جعلوه کأن آیة لم تنزل علیه فط، کان موضعا  
و ما أشد تصمیمکم علی کفرکم: إن اهلّل یضل من یشاء ممن کان علی صفتکم مرن التصرمیم و شرّدة 

کران علری خرالف  الشکیمة في الکفر، فال سبیل إلی اهتدائهم و إن أنزلت کل آیة َو َیْهرِدي ِإَلْیرِه َمرْن 
  (۵۲۸، ۲ج ،د۱۴۰۷)زمخشری، . ی الحقأقبل إل َأناَب  صفتکم

ِتي ُوِعَد  ِة الَّ ُقوَن َمَثُل اْلَجنَّ َقرْوا  اْلُمتَّ رِذیَن اتَّ َهرا ِتْلرَك ُعْقَبری الَّ ُکُلَهرا َداِئرِم َوِظلُّ ْنَهاُر ُأ
َ
َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْل

اُر  اْلَکاِفِریَن َوُعْقَبی   و الکافرین .   وفي هذه اآلیة بین کلمتي  المّتقون  ۳۵﴿ النَّ

ُقوَن( ُمتا ِتي ُوِعَد ال  ِة الا َجنا أي فیما نقّصه علیك صفة الجنة التي وعرد اهلّل المتقرین وأعطراهم  )َمَثُل ال 
ِتَهـا ) إیاها کفاء إخباتهم له وإنابتهم إلیه و دعائهم إیاه مخلصین له الدین ال شریك له ِري ِمـن  َتح  َتج 

ن هاُر 
َ ُکُلهـا داِئـٌم(جوانبها یصرّرفونها کیرف شراءوا وأیرن أرادوا. )( سارحة فی أرجائها واأل 

ُ
أي فیهرا  أ

هاالفواکه والمطاعم والمشارب التي ال تنقطع عنهم و ال تبید. ) ( کذلك، فلریس هنراك حرر وال َو ِظلُّ
یـراا »برد، وال شمس وال قمر وال ظلمة کما قال تعالی:  َهِر سـاا َو ال َزم  َن ِفیهـا َشم  أن  وبعرد«. ال َیـَرو 

ـِذیَن بین أنها مآل المتقین ومنتهی أمرهم فقال: ) -وصف الجنة بهذه الصفات الثالث َبـی الا َ  ُعق  ِتل 
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ا( َقو  أي هذه الجنة عاقبة من اّتقوا ربهم فأقلعوا عن الکفر والمعاصري واجترراح السریئات، و عنرت  اتا
اس سکاری وما هرم بسرکاری وجوههم للحی القیوم، وخافوا یوما تشی  من هوله الولدان، وتری الن

یَن ولکن عذاب اهلّل شدید. ثم بین عاقبة الکافرین بعد ما بین عاقبة المتقین فقرال: ) كـاِفِر َبـی ال  َو ُعق 
اُر  )المراغری، ( أي وعاقبة الکافرین باهلّل النار، بما اقترفوا من الذنوب ودنسوا به أنفسهم من اآلثرام. النا
 (۱۱۱ ،۱۳ج ،د.ت

ِذیَن ُیوفُ  ِ َو الَّ رِذیَن ۲۰﴿ اْلِمیَثاَد اَل َیْنُقُضوَن وَن ِبَعْهِد اهللَّ ِ ِمرْن َبْعرِد ِمیَثاِقرِه  َیْنُقُضروَن   و آیرة: َوالَّ َعْهرَد اهللَّ
ْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الر ْرِض ُأوَلِئَك َلُهُم اللَّ

َ
ُیْفِسُدوَن ِفي اأْل ُ ِبِه َأْن ُیوَصَل َو َیْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَّ ارِ َو   فهنرا ۲۵﴿ دَّ

 بین فعلي  ال ینقضون وینقضون . الطباد 

ِد ِمیثاِقهِ  اِر یحتمل أن یراد سوء عاقبة الردنیا،  من بعد ما أوثقوه به من االعتراف والقبول ِمن  َبع  ُسوُء الدَّ
 ،د۱۴۰۷)زمخشرری، ألنه في مقابلة عقبی الدار، ویجوز أن یراد بالردار جهرنم، وبسروئها عرذابها. 

 (۵۲۷، ۲ج

 ( الطباد في سورة الرعد1الجدول )
 أنواع الطباق الكلمة اللفظ اآلیة

 إیجابي االسم القمر-الشمس 2
 إیجابي االسم النهار-اللیل 3
 إیجابي االسم غیر صنوان-صنوان 4
 إیجابي االسم السیئة-الحسنة 6
 إیجابي االسم العقاب-مغفرة 6
 إیجابي االسم الشهادة-الغی  9

 إیجابي الفعل جهر-أسّر  10
 إیجابي االسم ضّرا-نفعا 16
 إیجابي االسم البصیر-األعمی 16
 إیجابي االسم عالنیة-سّرا 22
 إیجابي الفعل یقدر-یبسط 26
 إیجابي االسم اآلخرة-الدنیا 26
 إیجابي الفعل یهدي-یضّل  27
 إیجابي االسم الکافرین-المّتقون 35

 سلبي الفعل ینقضون-الینقضون 20-25
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 لمقابلةا

 (۲۰۲ م،۱۹۸۹الررازي، یتحّدث الرازي: المقابلة أن تجمع برین شریئین متروافقین وبرین ضردیها. )
کثر، ثّم بأضدادها أو غیرها علی الترتی . ) حسرین، المقابلة هي أن یأتي المتکّلم بلفظین متوافقین فأ

کیرد وتأییرد لهذا الجان  البالغي کثیر من الوظائف البالغیة من إثبرات وتردلی (۴۹ ،م۱۹۸۳ ل، وتأ
للفکرة المراد إیصالها، إلی وظیفة جمالیة تجذب القراريء أو السرامع، وجراءت فري مقرام التعلریم 

  (۲۴ م،۲۰۱۶الحسوني، . )-سبحانه وتعالی-، وتعظیم اهللكکذل

یری العلماء البدیع أّن أعلی رت  المقابلة وأبلغها هو ما کثر فیه عدد المقابالت )األضداد( شریطة أن 
 تؤدي هذه الکثرة إلی التکلف، قال ابن المعتز في کتابه  کتاب البدیع  أّن المقابلرة خمسرة أنرواع. ال

مقابلرة أربعرة بأربعرة. -۳مقابلة ثالثة بثالثة. -۲مقابلة اثنین باثنین. -۱منها:  (۶۱ م،۲۰۱۲)المعتز، 
 مقابلة ستة بستة. -۵مقابلة خمسة بخمسة. -۴

َ  ُرواإِإْن َتْکُف ففي قوله تعالی:  ِإْن َتْشرُکُرواَواَل َیْرَضی ِلِعَباِدِه اْلُکْفرَر  َغِنير َعْنُکْم َفِإنَّ اهللَّ َواَل  َیْرَضرُه َلُکرْم  َو
رُه َعِلریِم  رُئُکْم ِبَمرا ُکْنرُتْم َتْعَمُلروَن ِإنَّ ُکْم َمْرِجُعُکْم َفُیَنبِّ رُد  َتِزُر َواِزَرِة ِوْزَر ُأْخَری ُثمَّ ِإَلی َربِّ وِر ِبرَذاِت الصُّ

   في هذه اآلیة:  إن تکفروا  یقابل  إن تشکروا  و غني عنکم  یقابل  یرضه لکم. /للزمر۷﴿

 أشكال التقابل

ِذي  ُ الَّ َماَواِت ﴿اهللَّ ْمَس َواْلَقَمَر ُکلر َیْجرِري  َرَفَع السَّ َر الشَّ ِبَغْیِر َعَمد  َتَرْوَنَها ُثمَّ اْسَتَوی َعَلی اْلَعْرِش َوَسخَّ
َجل  مُ 

َ
ُکْم ُتوِقُنوَن أِل ُکْم ِبِلَقاِء َربِّ ُل اآلَْیاِت َلَعلَّ ْمَر ُیَفصِّ

َ
ُر اأْل ی ُیَدبِّ رِذي وآیة: ( 2) َسم  ْرَض ﴿َوُهَو الَّ

َ
 َمردَّ اأْل

ْیَل النَّ  َمَراِت َجَعَل ِفیَها َزْوَجْیِن اْثَنْیِن ُیْغِشي اللَّ ا َوِمْن ُکلِّ الثَّ َهراَر ِإنَّ ِفري َذِلرَك َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسَي َوَأْنَهار 
ُروَن  کلمرة  السرماوات  تقابرل  األرض .  ( هنا کلمة  رفع  تقابل  مرّد  وکرذلك3) آلََیات  ِلَقْوم  َیَتَفکَّ

یظهر التقابل في اآلیتین ونری مظهرا  من مظاهر قدرة اهلل: رفع السماوات، وما یّتصل بها من االسرتواء 
ثّم ثّنی بما یقابل  رفع السماوات ، وهو  مّد األرض  ومرا علی العرش وتسخیر الشمس والقمر، ومن 

یّتصل بها من جعل  الرواسي واألنهرار والثمررات . إّن المقصرود برالزوجین کمرا قرال الزمخشرري: 
. وهري جمیعهرا متقرابالت كاألسود واألبیب، والحلو والحامب، والصغیر والکبیر، ومرا أشربه ذلر

من طرفي التقابل بدأ بلف  الجاللة.  اهلل الذي وهو الذي  فهو مختلفات تعکس قدرة اهلل، فکّل طرف 
 (۶۸ ،م۲۰۱۶مسعود، محور الکالم. )

َض(  ر 
َ ِذي َمدا األ  أي جعلها متسعة ممتدة فی الطرول و العررض، لتثبرت علیهرا األقردام، و )َو ُهَو الا
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اطنها من معرادن جامردة و یتقل  علیها الحیوان، و ینتفع الناس بخیراتها زرعها و ضرعها، و بما فی ب
سائلة، و یسیرون فی أکنافها یبتعون رزد ربهم منها. و ال شك أن األرض لعظم سطحها هی فری رأی 
العین کذلك، و هذا ال یمنع کرویتها التي قد قامت علیها األدلة لدی علماء الفلك و لرم یبرق لردیهم 

راسیات شامخات ال تنتقل و ال تتحرك حتری أي و أرساها بجبال . )َو َجَعَل ِفیها َرواِسَي( فیها ری 
( ال تمید و تضطرب.  ن هاراا

َ
أي وجعرل فیهرا أنهرارا جاریرة لمنرافع اإلنسران و الحیروان، فیسرقی )َو أ

اإلنسان ما جعل اهلّل فیها من الثمرات المختلفة األلوان و األشکال و یجعلها لنفسه طعاما و فاکهرة، و 
 ( ۶۶، ۱۳ج ،)المراغی، د.تشرابه و غذائه. یکون منها مادة حیاته فی طعامه و 

ِذیَن  ِ الَّ ِذیَن ۲۰﴿ َواَل َیْنُقُضوَن اْلِمیَثاَد  ُیوُفوَن ِبَعْهِد اهللَّ ُ ِبرهِ   َوالَّ َیْخَشرْوَن  َیِصُلوَن َمرا َأَمرَر اهللَّ َأْن ُیوَصرَل َو
َیَخاُفوَن ُسوَء اْلِحَساِب  ُهْم َو رِذ ۲۱﴿ َربَّ ِ  یَن   وهذه اآلیة تقابلهرا: َوالَّ ِمرْن َبْعرِد ِمیَثاِقرِه  َیْنُقُضروَن َعْهرَد اهللَّ

 ُ َیْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَّ ارِ  َو ْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الردَّ ْرِض ُأوَلِئَك َلُهُم اللَّ
َ
ُیْفِسُدوَن ِفي اأْل   ففري ۲۵﴿ ِبِه َأْن ُیوَصَل َو

ُ ِبِه  تقابرل  َیْقَطُعروَن َیِص عبارة   هذه اآلیات کلمة  یوفون  تقابل کلمة  ینقضون  وکذلك ُلوَن َما َأَمَر اهللَّ
ِذیَن ُیوُفروَن ِبَعْهرِد  ُ ِبِه . إّن اهلل سبحانه وتعالی في هذه اآلیات یشیر إلی فریقین مختلفین:  الَّ َما َأَمَر اهللَّ

 . ِ ِذیَن َیْنُقُضوَن َعْهَد اهللَّ ِ  ویقابلها  الَّ  اهللَّ

فون بعهد اهلل  بمجموعرة مرن الصرفات الحسرنة وهري:  الوفراء وصف المجموعة األولی وهي  المو
بالعهد، عدم نقب المیثاد، ووصُل ما أمر اهلل أن یوصل به . وتقابلها أخری سریئة للمجموعرة الثانیرة 

)مسرعود، وهم  الناقضون عهد اهلل . وهذه الصفات هي:  نقب عهد اهلل وقطع ما أمر اهلل أن یوصرل . 
ری، فقد کّرر االسرم الموصرول  الرذین  مرع المجموعرة األولری ثرالث ( ومن جهة أخ70 ،م2016

مّرات. بینما مع  الناقضین عهد اهلل  اکتفی بذکره مّرة واحدة. وفي هرذا التکررار داللرة. حیرث تظهرر 
صفاتهم الحسنة مستقلة عن بعضها البعب، وفي هذا إظهار لهم أکثر وهو یالئرم سریاقهم ویناسر  

 (70 ،م2016)مسعود، لحسنة. بالمقابل إهمال  مجموعة الناقضین . مدحهم وتعداد صفاتهم ا

ِمیثاق"َ ُقُضوَن ال  ِد اهلِل َوال َین  ِذیَن ُیوُفوَن ِبَعه  لره معنری واسرع ، ویشرمل العهرود  «إّن عهرد اهلل .("الا
ة التري الفطریة التي عاهدوا بها رّبهم کالفطرة علی التوحید وحّ  الحّق والعدالرة، والمواثیرق العقلّیر

یدرکها اإلنسان من خالل التفکیر والتعّقل لعالم الوجود، والمبردإ والمعراد، وتشرمل کرذلك العهرود 
وسلم علیه مرن الطاعرة لألوامرر اإللهّیرة وتررك  وآله علیهاهلل الشرعّیة، وهي ما عاهدوا الّرسول صلی 

 (387 ،د1421)مکارم الشیرازي،  .المعاصي والذنوب
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 أنواع المقابلة یشیر إلی 2الجدول 

 أنواع المقابلة اللفظ اآلیة

 المقابلة اثنین باثنین )األرض(-)مد( و )السماوات(-)رفع( 2-3
 المقابلة اثنین باثنین )یقطعون(-)ینقضون( و )یصلون(-)یوفون( 20-21-25

 النتائج
القررآن محسنة الطباد في هذه السورة دلیل علی إعجاز وبالغرة ورونرق وعذوبرة ألفراظ وعبرارات -

 هي من أهم المحّسنات التي تزید الکالم حسنا  وطالوة.  كالکریم. وکذل

ینقسم الطباد إلی قسمین: الطباد السلبي والطباد اإلیجابي. طباد السل  وهو الجمع برین فعلري -
 مثبت ومنفي. کما رأینا أمثلتهما في هذه الدراسة.

 ا  من الطباد السلبي في هذه السورة.یمکن القول أّن الطباد اإلیجابي أکثر حضورا  وبروز-

ظاهرة الطباد والتقابل من الظواهر التي حفلت بها سورة الرعد، فنجد في عدد کثیر من آیرات هرذه -
القمر، اللیل والنهار، صنوان وغیر صنوان، الحسرنة والسریئة، -السورة الثنائیات المتقابلة من الشمس

 والبصیر، نفعا  وضّرا  و....السماوات واألرض، الدنیا واآلخرة، األعمی 

إّن عنصر الطباد والمقابلة في هذه اآلیات یشیر إلی عظمة اهلل سبحانه وتعالی، ویعطینا داللرة علری -
ذات اهلل غیرر محردودة ووجروده إلی القدرة الباهرة هلل تعالی بوصفه الخالق لکّل شيء، وکذلك یشیر 

حرکرات فري اللیرل والنهرار وکّلهرا مشرهودة عنرده. عام ومطلق. فهو یعلم السّر والجهر من القول وال
 والرزد في زیادته ونقصه بید اهلل سبحانه وتعالی.

 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الکریم .1

، بیررروت: مؤسسررة الکترر  1م(. کترراب البرردیع،  2012ابررن المعتررز، ابوالعبرراس عبرردهلل. ) .2
 والثقافّیة. 

 لتنویر، چاپ اول، بیروت: مؤسسة التاریخ.ابن عاشور، محمد بن طاهر. )د.ت(. التحریر وا .3

(. ألوان البردیع فري سرورة الکهرف، جامعرة الشررد 2016الحسوني، سلمان سالم سالمة. ) .4
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 األوسط، قّدمت هذه الرسالة للحصول علی درجة الماجستیر.

م( داللرة األلفراظ التري 2019حسین، أحمد حسین إسماعیل، وجهاد محمرد النصریرات. ) .5
الرعد في ضوء وحردتها المموضروعّیة. دراسرات علروم الشرریعة والقرانون، انفردت بها سورة 

 .2، عدد 46المجّلد 

 ، القاهرة: دار الشرود.1م(. فن البدیع،   1983حسین، عبدالقادر. ) .6

 (. سر الفصاحة، بیروت: دار الکت  العلمیة. 1982الخفاجي، أبو محمد عبد اهلل. ) .7

یجاز في درایة اإلعجاز، تحقیق: أحمد مجازی السرقا، (. نهایة اإل1989الرازي، فخر الدین. ) .8
 ، القاهرة: المکت  الثقافي للنشر. 1  

د(. الکشاف عن حقائق غوامب التنزیل. چراپ سروم، بیرروت: 1407زمخشري، محمود. ) .9
 دار الکتاب العربي.

د(. المیزان في تفسریر القررآن، چراپ پرنجم، قرم: دفترر 1417الطباطبایي، محمد حسین. ) .10
 ی مدرسین حوزه علمیه قم.رات اسالمي جامعهانتشا

ش(. مجمع البیان في تفسیر القرآن، چراپ سروم، تهرران: 1372الطبرسي، فضل بن حسن. ) .11
 انتشارات ناصر خسرو.

، األردن: 12م(. البالغة فنونها وأفنانها: علم البیران والبردیع،  2009عباس، فضل الحسن. ) .12
 دار النفائس. 

 (. الکافي في علم البالغة. القاهرة: دار التوفیق.2011عبدالغني، أیمن أمین. ) .13

 (. العین، بغداد: مطبعة العاني. 1967الفراهیدي، الخلیل بن أحمد. ) .14

، بیرروت: دار 4 (. اإلیضاح فري علروم البالغرة، 1998القزویني، جالل الدین أبو عبد اهلل. ) .15
 إحیاء العلوم. 

 ، القاهرة: دارالفکر العربي.3حّیة،  م(. البالغة االصال1992قلقیلة، عبدالعزیز. ) .16

، مطبعرة األنجلرو 3  (. البدیع في ضوء أسالی  القررآن، 1986الشین، محمد عبدالفتاح. ) .17
 المصرّیة. 
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(. علوم البالغة البیران والمعراني والبردیع، بیرروت: دار 1993المراغي، أحمد بن مصطفی. ) .18
 الکت  العلمیة. 

 بیروت: دار إحیاء التراث العربي. . )د.ت(. تفسیر المراغي، چاپ اول،  .19

م(. التقابررل فرري القرررآن الکررریم بررین الجمالّیررة والداللّیررة، 2016مسررعود، علرری زیتونررة. ) .20
 الجمهوریة الجزائرّیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة.

، مدرسرة 1،  7د(. األمثل في تفسریر کتراب اهلل المنرزل، ج1421مکارم الشیرازي، ناصر. ) .21
 طال  ع.اإلمام علی بن أبي 

(. جواهر البالغة فري علرم المعراني والبیران والبردیع، بیرروت: دار 1971الهاشمي، أحمد. ) .22
 الکت  العلمیة. 

 (. موسوعة علوم اللغة العربیة، بیروت: دار الکت  العلمّیة. 2006یعقوب، إمیل بدیع. ) .23



 

 

ع ، جامعة طهران، مجّم المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

غة  ةالعاطفی لَوظیفةِ ا راسةُ دِ   أبي ُسلمیِبن  ریهقة زُ علّ م مُ كَ في ِح ِللُّ
یة التواصل لدى رومان جاکوبسن(  )في ضوء نظر

 1رضا محمدرضایيعلي
 أستاذ مشارک في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، مجمع الفارابي

 2زادهمعليمهران غال
 طال  دکتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، مجمع الفارابي

 الملخص
یعرف زهیر بن أبي سلمی بحکمه والشعر الحکمي فضال  عن لغته الشعریة فیره تجرارب 
قیمة یوّفر دوره القیمة في إطار العناصر اللغویة بین األجیال والفصول وغایته إدارة المتلقي 

ول علی الکمال واالکتمال. یسعی هذا البحث مع العنایة بأهمیة حصیلة وظرائف والحص
اللغة في إلقاء المفاهیم، أن یقوم علی تحلیل الوظائف ودراسرتها أساسرا  علری مرا یقرول 
اللغوي الشهیر رومان جاکوبسون في وظائف اللغرة. یعتقرد جاکوبسرن بسرتة العناصرر 

 -۵الرمز  -۴إلیه المرسل -۳المرسل  -۲لرسالة ا -۱التواصلي في نظریة التواصل وهي: 
قناة التواصل. تأسیسا  علری مرا ذکرر آنفرا  نرری الشراعر، فري عملیرة  -۶مجال التواصل 

التواصل، هو المحور األصیل والوظیفة العاطفیرة هري مرن أبررز الوظرائف التري یمکرن 
فاءات االجتماعیرة من خالل البعد التواصلي للِحَکم وُبعد الک مالحظته في هذه األشعار

یؤکد الشاعر في هذه األبیات التي تحتروي األغرراض الحکمیرة، . والُبعد المنشط للِحَکم
العلم والمعرفة والتجارب التي تیّسر من خاللها کیفیة التواصل مع اآلخرین ویقوم برإدارة 

 هذا البحث اتکاءا  علری المرنه  الذات واآلخرین بواسطة الذکاء العاطفي واالجتماعي.
 .النفسي یبحث عن الشعور الباطني للشاعر وفکره حول القضایا المختلفة في الحیاة

 زهیر بن أبي سلمی، الحکمة، الوظیفة العاطفیة، اإلدارة، التواصل :المفردات الرئیسة

                                                                                 

1. amredhaei@ut.ac.ir 

2. Mehrangholamali@ut.ac.ir 
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 مقدمة البحث
ن التعلیمیة من ینابیع األدبراء المفکررین الرذین یفتحرون أبوابرا  جدیردة مر –تندفق النصوص األدبیة 

المعرفة والتعّرف بتفکراتهم وتجراربهم فري األبعراد المختلفرة للحیراة أمرام النراس ویررونهم بهرذه 
التجارب. یحمل الحکماء والمفکرون أفکارهم ورااهم في المفردات والکلمات و التراکیر  شرفویا  

. وجدیر بالذکر إّن االکتفاء بمعاني هذه الکلمرات دون أّیرة عنایرة بقصرد المرت فکرره کلم وأو مکتوبا 
توجرد أبعراد مرن المعنري تعتمرد علری الرن  وقصرد »وشعوره، الیرشدنا إلی الینبوع الفیاض الّنه 

المتکلم التواصلي. ومن الواضح أّن التواصل فضال  عرن فهرم المعنری للکلمرة، یعتمرد علری ذلرک 
م فمرن هرذا المنطلرق تحرری قصرد المرتکل القصد الذي ینتقش في ذهنه حینما یلقي تلک الکلمة.

ربمررا یعتقررد الرربعب أن  (۱۱۲، ۲۰۰۷یررول، « )ومایقصررده مررن معنرری وتوظیفرره ُیسررّمی بالوظیفیررة
االستخدام الوحید للغة هو إقامة عالقة بین شخصین أو أکثر بل علینا أن نقرول هرذه العالقرة لیسرت 

ک .الُشُعر واإلشارات التي تظهرر برأّي شرکل االستخدام الوحید بل اللغة مجموعة من ثرر یعتبرر مرن أ
 1إّن جرین اچسرون. ظواهر العالم تعقدا  وأهّم وظیفتها هو إیجاد العالقة ونقل اآلراء واألفکار والثقافرة

اللغة هي منظمة من الُشُعر الصوتیة العرفیة التي یقّل میزتها الثقافیة واإلبداعیرة فري نظرام »یعتقد بأّن 
ا القول یشیر إلی أسلوبیة اللغرة إّن جین اچسون في هذ (.30، 1370اچسون، « )التواصلي الحیواني

إضافة علی وظیفته الثقافیة والتواصلیة ویقدم اللغرة کنظرام مردون وناشرط الرذي یسرتخدم للتجزیرة 
مرن أهرم »کمرا قرال رومران جاکوبسرن أیضرا  . والتحلیل المستقل لکل شيء وتبیین میزاته وتواصله

 (27، 1993، جاکوبسون« )وظائف اللغة ووظیفتها األولی هي إیجاد العالقة

الیوم لیس ملتبسا  علی أحد أن وظیفة اللغة ال تحصر في العالقة بین الشخصین وال تحصد وظیفتهرا 
کبرر إنهرا تقروم  تترقي فیها بل اللغة وتقوم بتحلیل األفکار وعواطف برین الشخصرین أو فري مجرال أ

یة لریس قصرده إقامرة حینما یکت  الروائي روا: »علی سبیل المثال. بتحلیل أفکار الشع  والمجتمع
اسرتیتیة، « )العالقة بین شخصین أو أکثر فحس  بل یحاول أن یقوم بتحلیل أفکار الشع  والمجتمع

فري  إّن البحوث اللغویة تبین المجال الذي وصلت إلیها الدراسات الغویة والداللیرة (677، 2008
تعتقرد برأّن السرب  عصرنا هذا وال تعتمد هذه الدراسات علی توصیف سرطحي لظراهرة اللغرة برل 

الرئیس في غناء أسالی  اللغة هو تداخل العلوم الحدیث کعلم الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع 
في علم اللغة وتأسیسا  علی هذا تمکن علماء اللغة أن یبینوا الوظیفة التواصرلیة لوظرائف التري تعتبرر 

                                                                                 
1. Acheson 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

452 

 1ء المنظرین هو رومران جاکوبسرنمن هوال .(67، 1397زاده، )محمدرضایي و غالمعلی أمرا  نفسیا  
الرذي یعتبرر مرن أبررز اللسرانیین . وفي البدایة نقوم بدراسة وتبیین آرائه وأفکاره حول وظرائف اللغرة

تحاول أن تجعل کل ن  لغروي غیرر  جاکوبسن(إن نظریة التواصل التي طّورها ). بنظریته التواصلیة
لری )مرسرل(، و )مرسرل إلیره(، و )رسرالة = خارج عنها، مهما کان نوع ذلك الن ، فالقول یحتاج إ

ن (، و )سیاد( هو المرجع الذي ُیحال إلیه المتلقي لیستطیع إدراك مفهوم الرسالة، و )شفرة( وهري 
لغویة، أو (وسریلة اتصرال الخاصیة األسلوبیة للرسالة المتعارف علیها بین المرسل والمرسرل إلیره، و

فعلری أسراس هرذه األمرور السرتة  (54، 1960کوبسون، جا) .، لتتم من خاللها الرسالة(غیر لغویة
الوظیفرة الترغیبیرة، الوظیفرة العاطفیرة، الوظیفرة : یقدم رومان جاکوبسون ِست وظائف للغرة وهري

المصردر نفسره، . )، الوظیفة الرمزیة والوظیفة المیتالغویة(أو التقمضیة) الشعریة، الوظیفة التضامنیة
فري ِحَکرم معلقرة زهیرر برن أبري  ام بدراسة الوظیفة العاطفیةونحن نحاول في هذا البحث القی (27

وجدیر بالذکر إّن هذه الدراسة لیست دراسة استقصرائیة . سلمی ونترک سائر الوظائف لضیق المجال
وقبل أن نتعرض لدراسة هذه الوظیفة في تلک الحکرم نفضرل إشرارة عرابرة إلری  .بل دراسة اقتضابیة

 :ی البحثالخمسة األخری لتکون مدخال  إل

 الوظیفة الترغیبیة

یرسرل المرِسرل رسرالة نحرو . إلیرهفي الوظیفة الترغیبیرة توجره الرسرالة نحرو المتلقري أو المرسرل 
کثرر إلیه وتسب  هذه العملیة رّد فعل من قبل المرسل المرسل إلیه أو المتلقري وتبررز هرذه الوظیفرة أ

 . خبریة أحیانا  بکثیر في الجمالت األمریة ولکن نشاهدها في الجمالت ال

 الوظیفة العاطفیة

توجد هذه الوظیفة ترأثیرا  نابعرا  عرن شرعور خراص . في الوظیفة العاطفیة توجه الرسالة نحو المرسل
 .للمرسل أو المتکلم حول فکر  أو حادثة ما ویمکن أن یکون هذا اإلحساس صادقة أو کاذبة

یة  الوظیفة الشعر

کثرر َتجة لذاتهالرسالة ُمن والوظیفة الشعریة حین تکون ا والشکل الظاهري للن  في حیرز االهتمرام أ
: إّن اللغروي ال یحصرر نفسره بالشرعر عنرد  من بقیة الجوان . فیعتبرهرا جاکوبسرون الشرعریة قرائال 
، یستخدم هذه الوظیفة. استخدام کلمة  المدهشرة   الحدیث عن الشعریة بل کّل منها في تکلمه یومیا 

                                                                                 
1. Roman Jacobson 
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ذه الوظیفة األدبیة. في هذا المجال نستطیع أن نعتبرر اللغرة کمحمرل لصدمة سیاقیة یعني استخدام ه
وتختلف أهمیة هذه الوظائف من ن  لغوي إلی آخر، کما یمکن أن تجتمرع فري لبقیة وظائف اللغة 

 .ن  واحد، وتتجلی أهمیة هذه الوظائف في تحدید المنطلقات الممکنة والمحتملة لفهم الرسالة

 فیة(الوظیفة التضامنیة )التعاط

وتردخل فري  الحفراظ علری التواصرل اللغرويوهي لفاظ مهمتها األتصال، حین تظهر إبقاء اال یعني
. في هذه الوظیفیة للغة، یمیرل االهتمرام نحرو الرسراالت نطاد ما یسمیه البعب )المالئات اللغویة(

 التي غرضها األصلي هو التواصل وتداومه أو انقطاعه. 

 الوظیفة المیتالغویة )الرمزیة(

، وتظهر في الُمِرسالت التي تکون اللغة نفسرها مرادة في الوظیفة المیتالغویة توجه الرسالة نحو الرمز
أساسا  علی قرول رومرن جاکوبسرون  .دراستها، أو ما یسمیه البعب اللغة الواصفة، والوظیفة السیاقیة

الرمز الذي یسرتفاد، حینما یشعر المتکلم أو المتلقي أن یج  علیهما أن یطمئن عن اإلشتراک بنسبة 
وهي أساس کرل تواصرل، إذ تحردد العالقرة برین الرسرالة في هذا المجال توجه الرسالة نحو الرمز. 

 ها. والغرض الذي ترجع إلی

 الوظیفة اإلرجاعیة

اتجه الرسالة في هذه الوظیفة نحو المفهوم وموضوع الن  هذا یعني تتضرامن کرل عناصرر الجملرة 
 .ألداء مفهوم خاص
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 : رسم بیاني متکامل لهذه العناصر وما ینجم عنها من وظائف تيفیما یأ

 
  

  
 الوظیفة الشعریة

  الوظیفة التضامنیة )التعاطفیة(
 الوظیفة المیتالغویة )الرمزیة(  
 الوظیفة اإلرجاعیة 

 أسئلة البحث

 ما هو دور استخدام المفردات وترصیصها في مجال التواصل؟ -

 لبالغیة في مجال التواصل وکیف تبین هذه العناصر الوظیفة العاطفیة؟ما هو دور العناصر ا -

 فرضیة البحث

 .تلع  کل من عناصر اللغة وعناصر البالغة دورا  آخر فضال  عن دورها األصیل وهو إرسال الرسالة -

 .الوظائف التي تقوم اللغة بأدائها تنثق من إرادة المتکلم فتتعدد حس  األغراض -

 أغراض البحث

معرفرة : سعی في هذا البحث دراسة هذه الِحَکم من منظار الذکاء العاطفي وأبعراده الخمسرة یعنرين
الذات، إدارة الذات، الحّث، التعاطف، المهارات االجتماعیة بالتذکیر علری الوظیفرة العاطفیرة فري 

 . هذه الِحَکم

 خلفیة البحث

لحصرول علری درجرة الماجسرتیر. أطروحرة ل ؛ پردیس اکبرر زاده.یالحکمة عند زهیر بن أبي سلم-
 ( 1390سمنان ) جامعة

 .مجلة اللغة العربیرة وآدابهرا،يضیغم يوعل يدکتر ابوالفضل رضای ؛یالحکمة في معلقة أبي سلم-
 .4شماره سال دوم،

 إلیه: الوظیفة الترغیبیةالمرسل الرسالة المرسل: الوظیفة العاطفیة
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في هذین البحثین حاول الباحث أن یستعرض جانبا  من الحکمة الجاهلیة عن طریق الشاعر الحکیم 
أبیات التي تحتوي وتضم المفاهیم الحکمیة دون أي عنایة بنظریرة رومرن  زهیر بن أبي سلمی وشرح

 جاکوبسون دون إشارة إلی العناصر اللغویة.

الصورة الفنیة في معلقة زهیر بن أبي ُسلمی؛ سلمی سلیمان أحمد وفؤاد شیخ الدین عطا. أطروحرة -
اسة معلقة زهیر برن أبري ( تناولت هذه الدر1429للحصول علی درجة الماجستیر. جامعة الخرطوم )

سلمی وقامت بتقسم ثالثة الفصول. تناولت في الفصل األول حیراة الشراعر وتحردثت فري الفصرل 
الثاني عن األغراض التي نظم فیها زهیر معلقته وخصصت الفصل الثالث للدراسة التحلیلیرة والفنیرة 

یة فري المعلقرة مرن بیران في معلقة زهیر بن أبي سلمی وبین هذا الفصل عناصر تشکیل الصورة الفن
 ومعان وبدیع ولکن ال نری أثرا  من نظریة رومن جاکوبسون في هذا البحث.

المجلة المخصصة للقسرم  عقدا، يورضا افخم يرجای ةنجم ؛الدنیا من منظار زهیر بن أبي سلمی-
فري هرذا  .135-156صر  م،2006السرنة ،4، رقرممشرهدبمدینة فردوسي اللغة واآلداب جامعة 

 رس الباحث قضیة الدنیا بجوانبها المختلفة في معلقة زهیر بن أبي سلمی فحس . البحث د

فعلی أساس ما ورد في المجالت الداخلیة والخارجیة، ما وجدنا بحثا  درس قسم الِحَکم مرن معلقرة 
زهیر بن أبي سلمی في ضوء نظریة التواصل التي یقدمها رومن جاکوبسون فیعتبر هذا البحث حردیثا 

 أن یکون کمفتاح للبحوث اآلتیة.ویستطیع 

 حیاة زهیر بن أبي ُسلمی ونشأته

کان أبوه ربیعة قد تررک »م في نجد. 530هو زهیر بن أبي ُسلمی المزني من قبیلة مضر. ولد نحو سنة 
قومه وأتی غطفان وتزوج من أم عمرو في قومها فکان له منها زهیر الذي نشأ وترعرع في غطفان. وکان 

یم غني برجالة العقل اسمه بشامة الشاعر خال ربیعرة والرد زهیرر، فلزمره زهیرر في غطفان شیخ حک
وحف  له وأخذ عنه الشعر والرصانة والرغبة في إصالح مجتمعه القبلي ثم تتلمذ زهیر لزوج أمه أوس 

« بن حجرر زعریم المدرسرة المضرریة أو األوسریة فري الجاهلیرة فاتخرذ زهیرر طریقتره فري الشرعر
سکن شاعرنا في غطفان وتزوج هناک من امررأتین علری األقرل، االمررأة  (149، 1383الفاخوري، )

األولی هي أم أوفی التي لم تنج  له طفال  فطلقها زهیر بعد أن تزوج علیها کبشة وقد أنجبرت کبشرة 
له ولدین شاعرین هما: کع  صاح  قصریدة  بانرت سرعاد  المشرهورة و بجیرر. حیراة الزهیرر مرن 

فقد کان أبوه شاعرا  و کذلک خاله وأختاه سرلمی والخنسراء وورث عنره الشرعر  الوجهة األدبیة طریفة
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طبع زهیر علی التعقل والرصانة ونشأ في کنف بشامة الشراعر الرذي کران ذا  (303، 1426ضیف، )
حزم وحکمة ورزانة فتخلق زهیر بأخالقه وأحّ  االستقامة في القرول والعمرل کمرا مرال إلری الحررم 

الکریم ومحاربة کل شذوذ غیر مألوف في الحیاة االجتماعیة. ومات زهیرر نحرو  والسلم وقام بالوع 
  (149، 1383الفاخوري، سنة. ) 97م في عمر یناهز 627سنة 

 الوظیفة العاطفیة في ِحكم معلقة زهیر بن أبي ُسلمي

حسراس تبین هرذه الوظیفرة الفکرر وإ»توجه الرسالة في الوظیفة العاطفیة نحو المرِسل أو المتکِلم و
تبین هذه الوظیفة للغة، اإلحساس العاطفي الخاص الرذي . المتکلم حول الموضوع الذي یتکلم عنه

جردیر بالرذکر أن نقرول  (263، 1380جاکوبسرون، « )یمکن أن یکون واقعیا  أو یتظاهر المتکلم بره
وّضرح مرا القسرم مرن الِحَکرم ی إّن الشاعر في هرذا. المرسل أو المتکلم هو محور الوظیفة العاطفیة
للمتلقي لهدایته غیر المباشرة ویحاول أن یشرف علری  للمتلقي وما علیه لیتمکن أن یرشده غیر مباشر

ما یترت  علی عمله من نتائ  وال یحصر قوله في فریق خاص بل نتمکن أن نعتبره قروال  عامرا  فتضرم 
ت، اإلقامرة بالواجبرات، معرفة الذات، إدارة الذات، اإلعتمراد علری الرذا :هذه الحکم مفاهیما  منها

اإلبداع ومن جان  آخر تبین التعرف علی أحاسیس اآلخرین ومیولهم، إدارة اآلخرین، قردرة الترأثیر، 
 . القیادة، التحّول والتغییر ونشاهد کل هذه العناصر في هذا القسم من الحکم

ــن -۱ ــا وَم   َب ه
َ
ــباَب الَم أ ــا یَنل  س ــهُ نای  َن

 
ـــرِ  ن  وإِ   ـــ قا ی ـــباَب السا س

َ
ـــلا بِ  ِء ماأ  ِم.ُس

نفسه ویذکرها بمصیرها المحتوم فقد اعترته مصاع  کثیرة في مشوار  یخاط  الشاعر في هذا البیت 
وهرذه  لکنه یقر في النهایة بموته وحتمیته علیه وعلی کل شريء. -وإن اجتازها بسالم-حیاته الطویل 

مروت برل ینالره المروت وهرذه التجارب والعلوم واألفکار واآلراء التي حصل علیها، لن ینقذه عرن ال
 الحتمیة تبرز في المفردات التي یختارها الشاعر ونقوم بتبیینها.

کلمة  خوف  »جدیر بالذکر إّن إختیار کلمة  هاَب  بدال  من  خاف  یمکن أن یکون له مفهوم خاص. 
أ بمعني أّن شخ  أصی  به الضرر حال کونه قبل أن یمّسه الضرر ووقوعه یوجرد فري نفسره الریر  

وکلمرة َهیرْ  بمعنري الخروف الرذي یالزمره » (.۲۳۶العسکري، د.ت، «. )یصاُب به الضرر أم ال؟
بعبارة أخري وجود القدرة في شخ  أو شريء  ، ماده َهیَ (.۱۳۷۵افرام البستاني، « )القدرة والرع 

إن إختیار المفردة )هی ( جاء بهدف إسقا  معنی الهیبرة والقروة أصبح سب  خوف ذلک الشخ . 
لمقرونة بالسطوة والقدرة علی الموت فالموت حقا یلقي بضرالله المرعر  علری اإلنسران فیسرطیر ا

 علی شعوره فینتابه الذعر والخوف مستشعرا  سطوته الغاشمة علیه.
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م( فري بعرب مرن  رلَّ رماء، السُّ وفي الشطر الثاني استخدم الشاعر بعب المفردات منهرا: )یرِرَد، السَّ
ولکن مع العنایرة بتضرامن  (۵۱، ۱۹۸۸سلمي، بن( بدال من کلمة )یِرَد( )النسخ ُاسُتخدم کلمة )نال

المفردات في هذا الشطر، نصل إلی هذه النتیجة بأّن الکلمة الصحیحة هري کلمرة )یرِرَد( ألّن هرذا 
ترسم فکرة الموت والنهایرة المحتومرة  الفعل یدّل علی التفود کبقیة المفردات التي توجد في البیت.

بصرورة عامرة، انطباعا سلبیا لدی اإلنسان فیعدها عامال  مدمرا  وهادما  للفرص واآلمرال. بصوره عامة 
ر ومخرّرب الرذي  أحد من المفاهیم التي تعطي البشر الطاقة السلبیة، هو حتمیة الموت کعامل مردمِّ
یأخذ من اإلنسان الفرص الذهبیة في الدنیا وطیلة حیاتره وفکرر هکرذا یردفع عرن النراس کرل آمالره 

 دوافعه.و

إّن زهیر بن أبي سلمی هذا الشاعر الحکیم، یهتم بکل الحواجز في سبیل آمال الناس وتفائلهم لذلک 
یشیر بالفور إلی الموت وحتمیته ویسعي أن یتکلم عن الموت کعامل لتطویر الدوافع والتفراال وفري 

رغیر  نحرو الخیرر النهایة یزید دوافع السریر نحرو الخیرر. مرع العنایرة برأن الشراعر یقروم علری الت
 والمحسنات وصیانة الِعرض في األبیات األولی:

 وَمرررن َلرررْم یصررراِنْع فررري أُمرررور  َکثیرررَرة  
 

 روَف ِمررْن دوِن ِعْرِضررهِ وَمررْن یْجَعررِل الَمْعرر 
 وَمرررْن یرررُک ذا َفْضرررل  َفیبَخرررل ِبَفضرررِلهِ  

 
ْس ِبَأْنیرررراب  ویؤَطررررُأ ِبَمْنِسررررِم    یَضرررررِّ

ررررتَم   ررررِق الشَّ  یْشررررَتِم  یِفررررْرُه وَمررررْن ال یتَّ
 

 علرررري َقوِمررررِه یْسررررَتْغَن َعْنررررُه ویررررْذَمِم  
في المقطع الحدیث یسعی أن یقوم علی االبتکار ومع تبیین موانع وحواجز اإلحسان، یعطي المتلقي  

بعب التوجیهات واإلرشادات کي یوّسع معرفته لألقرباء واألصدقاء وفري النهایرة یسرعی أن یسراعد 
ت وإدارتها فعندما الشاعر یوّضرح ویبرین فکرره ورأیره حرول هرذه نفسه واآلخرین في تبیین التعارضا

المفاهیم، یبرز الدور العاطفي الذي یدّل علی فکرة المتکلم. فنستطیع أن نجرد المثرل البرارز حرول 
دور هکذا، في البیت التالي الذي تبین لنا هذا الدور العاطفي بشکل أحسن بواسطة الصرور اللغویرة 

 ات فیه. الموجودة وتضامن المفرد

 روَف في َغ ع  ِل الَم َع وَمن یج   -۲
َ
 ِلـهِ ه  یـِر أ

 
ـــَح  یُكـــن    ـــاا َع  ُدهُ م  ـــ یـــهِ لَ َذما  َدِم وین 

. أساسا  علی معنی البیت یبرز الردور العراطفي جتماعیة وبیانها في شعرهاالشاعر عن حکمة  یتحدث 
األدبري والترغیبري کدور محوري في هذا البیت مع العنایة برأن نرتمکن أن نعتبرر الردور التضرامني، 

کمحمل لهذا الدور العاطفي في البیت. بعبارة أخری نحن نکشرف أحاسریس التري یلقیهرا الشراعر 
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إن الشاعر یبرّین لنرا في هذا البیت. وانسجامها معا  حول المجتمع الذي یعیش فیه بواسطة المفردات 
القیها مرن اللروم بردال في شعره رأي المجتمع لمن یضع المعروف في غیر محله وردود الفعل التي ی

من المدیح والثناء فقد ساندته الکلمات المستخدمة فیه فالشاعر استخدم المفردة )ذّم( في المصررع 
حال کونه یستطیع أن یستخدم کلمة )لوم(. نشاهد في کتاب الفررود اللغرة للعسرکري بعرب  الثاني

سن ولکن کلمرة )ذم( تخرت  قد تدّل کلمة )لوم( علی عمل ح»الفرود حول هاتین الکلمتین منها: 
یعتقد الشاعر عندما یفعل أحرد الخیرر والصرالح فري حرق  (.۴۳العسکري، د.ت، ) «بالعمل القبیح

شخ  غیر مستحق بهذا العمل الحسن، قد دّمر عمله الصرالح کأّنره عمرل سريء وأیضرا  یسرتخدم 
 في نهایة البیت إشارة  إلی نهایة األمر یعني الندامة.( الشاعر کلمة )یندم

 نس   نقطا  هل ما   يت   ل   يه    هذه  لطي ت هيب   ع  ايت م  نه ايت   يت یاری   يه    ا عر 
حيذس    ا عر م   حلقيقا   اک   ن  ز رب هذه  لمن ط    لوکيا   تز مل  آلخری  کلزعا   اطر ج یزين 

 هذ    عي  یرسس    ا عر  ن   ع  مل لقيب    يف  و  م     حرك ت مسيعلغ      ج کل م  تلک    حرک ت
میؤکس  علی مجوده  کز مل ضرم يف    کو جع ت    ریق  إلح  ن   ملزرفا م   زریف م  زل  م  کد ء 

 عابآلخری  م الس  و ج    ن  ما م طي  إلت  ل   يا  إلت  ل

 َذمل  َل  کُ   وايل رُکِ بت  يطيُع العَ  جاِج فإن هراَف الز  ِص أط  وَمن يع   -1
البیت یجّسد لنا الشاعر نظرته ورأیه السلبي ونفرته حول الحرب ویبذل قصراری جهروده فري في هذا 

عدم وقوعها ومنع أقربائه وأصدقائه عنها ویدعوهم إلی التسامح في أعمرالهم وتعراملهم معرا  ویفهرم 
 .هذا الفکر والرأي من الشاعر من خالل إختیار األلفاظ وتضامنهم معا  وسنقوم بالتوصیف وتحلیله

في هذا البیت، کلمة )أطراف الّزجاج( تدّل علی قبضة السنان یعني أوائله وکلمرة )العروالي( بمعنری 
. ترا، مرادة: زجر  وعرول ولهرذم(ابرن منظرور، بيأواسط السنان وکلمة )لهذم( بمعنی رأس السنان )

ت العالیرة یجّسد الشاعر لنا المراحل االبتدائیة للحررب بواسرطة اختیرار األلفراظ الخاصرة والعبرارا
وإیجاد المفاهیم الهامة ویستخدم کلمرة )أطرراف الزجراج( فري بدایرة البیرت ویشریر تلویحرا  إلری 
التسامح وحینما یقصد بیان قرب وقوع الحرب فیصّور لنا هرذا القررب ویسرتخدم کلمرة )العروالي( 

النهایرة لداللتها علی أواسط السنان ومن هنا یسعی ویبذل قصاری جهوده في توصیة التسرامح وفري 
یستخدم کلمة )لهزم( کي یشیر إلی وقوع الحرب ونتیجة عدم التسرامح لرداللتها علری رأس السرنان 

 (۱۹۲، ۱۹۹۸عبراس، « )إّن حرف )هراء( یردّل علری اإلضرطراب والعنرف»فجدیر بالذکر أن نقول 
فیوجد في کلمة )لهزم( هذا اإلضطراب بسب  وجود هذا الحرف فنستطیع أن نعتبرر هرذه الکلمرات 
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الثالثة یعني )أطراف الزجاج، العوالي ولهرزم( کرمرز لتجّسرد نتیجرة عردم التسرامح والتعامرل مرع 
. في الواقع یتنبه الشاعر المتلقي إّن من لم یصرانع فري الشردائد وطروال والمیل إلی الحرب اآلخرین

 الیوم مع اآلخرین یالقیه أشّده وأقبحه. 

وب الشر : فعل الشر  فعل مضارع وجوابه جملرة  حینما ندرس هذا البیت نشاهد فیه استخدام أسل
أّن الجملة االسمیة حینما کان خبره مضارعا  تردّل »اسمیة  والخبر فعل مضارع فإّن هذا المنوال یعني: 

کید في العمل والموضوع التفترازاني، « )علی التجدد والحدوث ونفس الجملة االسمیة تدّل علی التأ
کد الشاعر بأن مثل هرذا الموقرف )أي عصریان أطرراف الزجراج( فعلی هذا المنوال: یؤ (۶۸، ۱۳۸۸

الذي یکون کنایة عن رفب الِسلم، یؤدي دائمرا  إلری نتیجرة واحردة تتجردد وتسرتمر وهري اإلنقیراد 
واالستسالم والرضوخ لما یأمره العدو أو الجهة المقابلة ویتحکمه. في الحقیقة الشاعر یشیر إلی أمرر 

ة أو إدارة الذات واآلخر حس  المقتضیات واألحروال فیحرّدد الشراعر مرا مهم وهو اإلرادة االقتضائی
 علی المخاط  و ماله في مثل هذه المواقف. 

 هِ ِســالِح ن َحوِضــِه بِ وَمــن ال یــُذد َعــ -۳
 

م  یَهــ   َلـــِم یظ   وَمـــن ال یظِلـــِم النـــاَس  دا
  عرن هرذا البیرت یبین هذا البیت لنا أحاسیس وأفکار الشاعر حول الموضوع والمفهوم الذي ینشع 

ویمیلنا نحو الدور العاطفي الذي نقوم بتبیینه. یسرتخدم الشراعر الحکریم فري هرذا البیرت الفعلرین 
م  یَه المجهولین ) هذا النوع من الفعرل یردّل علری شرمولیة »ویعتقد علماء علم النحو بأّن ( َلِم ظ  وی دا

  (۶۲، ۲، ج۱۴۲۳السامرائي، « )الُحکم واتساعه

طة اختیار هذا األسرلوب، برأّن مرن ال یسرعی فري إدارة حیاتره ونفسره وال یخترار یعتقد الشاعر بواس
فیظلم ویدّمر حیاته وعیشه من کل الجوان  وِمن جان  أي شرخ .  ویستفید من األسالی  اإلداریة

المصردر نفسره، « )أهمیة نفس الفعل وعردم العنایرة بالفاعرل»المیزة األخری للفعل المجهول هي 
کثر لنرا. یوّضح هذ (۶۲، ۲ج کید الشاعر علی إدارة الذات والحیاة وإدارة اآلخرین أکثر فرأ ا القسم تأ

ال یهتم زهیرر بالفاعرل، لکنره  .في إدارة حیاته، فسوف یتدهور عندما ال یقدر شخ یعتقد زهیر بأّنه 
في هذا القسرم، مرن المفیرد التعبیرر عرن وجهرات نظرر  .یؤکد هذا الشيء المهم في الحیاة فحس 

یتکلم هذان اللغویان في الموضوعات اللغویة التطبیقیة من مفهومین:  .2وطومبسون 1هوبر :ناللغویی
تدّل علی الفضاء والمشهد وتردّل الخلفیرة علری »تعتقد هذه النظریة بأّن األرضیة  الخلفیة واألرضیة.

                                                                                 
1. Hopper 
2. Thompson  
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ث هي بعبارة أخری الخلفیة في هذا البح (۱۳، ۱۹۸۷هوبر، « )الغرض األصلي للمتکلم أو المرِسل
أظهر هوبر وطومبسرون، إسرتنادا إلری الدراسرات اإلحصرائیة  األساس واألرضیة هي مواده ومقدمته.

أّن الخلفیة تبرز عادتا  وعمدتا  في الفعل المتعدي إلّن المیزات األصلیة لهذه األفعرال »لعدة نصوص 
ا  في الفعرل الرالزم وللموضوعات التي تطرح، هي وجود الفاعل والمفعول واألرضیة تبرز عادتا  واکثر

یمکننرا نسرتفید هرذه  (13المصدر نفسه، « )إلّن الفاعل یعتبر في الفعل الالزم من األحداث الفرعیة
المیزة في األفعال المبنیة للمعلوم والمبنیة للمجهول عندما نستخدم الفعل المعلوم، إن خلفیتنرا هري 

األرضریة ألن الفاعرل هرو األصرل الفاعل والعامل في اإلجراءات المتخذة وتلرک اإلجرراءات هري 
والمحور فینص  علیه االهتمام وعندما یستخدم الفعل المجهرول ویحرذف الفاعرل، الخلفیرة هري 

وفري . هو الفاعل فیتغیر محور االهتمام من الفاعل إلی الفعل موضوع اإلجراءات المتخذة واألرضیة
ة علی إدارة الحیراة کالخلفیرة والرذین هذا البیت أیضا  قد قّدم الشاعر الحکیم في هذا السیاد، القدر

 .کاألرضیة یدّمرون الحیاة لشخ  الیجهز بجهاز التجربة والقدرة في إدارة حیاته،

ویتحدث الشاعر في الشطر األول عن القدرة والتمّکن علی إدارة الشؤون لرذلك ال یمکرن القرول إّن 
هنرا تعنري القردرة إزاء قردرة  نیته من الظلم هي نفس الظلم والقهر علری النراس لکرن کلمرة الظلرم

وضع األمور في مکان آخر غیر مکانها المخصوص أو في وقرت غیرر ( تعني کلمة )الظلم» .اآلخرین
الظلرم ضررر ال یسرتحق والظلرم أصرله » (.َم لَ َظ  ة، ماد1383صفهاني،اإلراغ  ال« )وقتها المقصود

اسرتخدم صرناعة المشراکلة  نتمکن أن نقول أّن الشاعر قرد (231، 1418العسکري، « )نقصان الحق
وحاصرلها مقابلرة اللفر  بمثلره، ثرم هري ترأتي علری وجهرین، »وفي بعب الُنَسخ یسّمي بالمقابلة 

ْحَسراُن  أحدهما مقابلة المفرد بالمفرد ومثاله ْحَسراِن ِإالَّ اإْلِ وثانیهمرا  (60الررحمن: ) ﴿َهْل َجَزاُء اإْلِ
ُ َخْیُر اْلَمراِکِریَن ﴿َوَمَکُروا َومَ مقابلة الجملة بالجملة ومثاله  ُ َواهللَّ )العلروي، (« 54آل عمرران: ) َکَر اهللَّ

إّن الظلم في هذا البیت هو بمعنی إعمال القدرة إزاء قدرة اآلخرین فلیس الظلرم ( 200، 3، ج1433
بمعنی القهر علی الناس وسل  الحق ونقصانه بالقدرة فیعتقد الشاعر علی کل شخ  أن یدافع عرن 

یری زهیر أّن الحیاة التخلو من المشاکل والصعاب  لة حیاته إزاء قدرة وتجاوز اآلخرین.حقوقه في طی
 فالبد لإلنسان أن یقاومها ویتغل  علیها بذکاء محافظا علی کیانه والدفاع عن نفسه.

بإسرمین )الحروض ( وأما المالحظة األخری التي یمکن اإلشارة إلیها فهي قضیة إلصاد ضمیر )هراء
اإللصاد یدّل علی التضامن بین الُملک والمحافظة منه یج  علی کل فررد أن یردافع  هذا( والسالح

مما هو مسؤول عنه وال یترکه لآلخررین بشرکل عرام، فري هرذا البیرت بواسرطة اسرتخدام المناسر  
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لأللفاظ، یدعوک الشاعر إلی اإلدارة والمسرؤلیة وهاتران المیزتران تعتبرران کمهرارة إجتماعیرة تبرین 
وفقرا للشراعر، ال ینبغري أن تکرون نتیجرة . جدارة في تقدیم ردود إیجابیرة ضرد اآلخررینوال الکفاءة

والحقارة لکن یج  علی الجمیع السیطرة علی جمیرع جوانر   التسامح والتنازل مع الناس، الذاللة
في الواقع، الشاعر بسب  االستفادة مرن القیرادة والسرلطة وإدارة الرذکاء العراطفي، یعتنري . حیاتهم
 إنه یدعو إلی التسامح والتواضع، وعدم قبول الفکاهرة واإلذالل .الجوان  خالل إدارته وقیادته بجمیع

 ألّن  برالتنظیم الرذاتي فیمکن القول إّن الشاعر یتسّلح ویأمر بالتسلح في األمور االجتماعیة والعائلیرة
ن أکثر مما یشرعرون بمشاعر اآلخری الناس الذین لدیهم القدرة علی إدارة النفس واآلخرین، یهتمون»

« به وأظهروا أنهرم مردققون برل هرم متخصصرون فري فهرم االتجاهرات فري السیاسرات االتصرالیة
 (.45، 1391گلمن،)

 ن یِعـ وَمـ یـاِة كالیَف الَح مُت تَ ئِ َس  -۴
 

ـــثَ   ـــانیَن َح  م
َ
ـــأ ـــ  یس ـــا ل َب

َ
 ِم والا ال أ

 .مصرائ  الحیراة عرن إن الخطاب في البیت یتوجه إلی نفس الشاعر فقد أعرب عرن فکرره وشرعوره 
بوضوح ، لقد تم إنشاء هذا الدور العاطفي من عبر استخدام السلیم للکلمرات وإیجراد أبعراد لفظیرة 

  .وداللیة

  فري الحقیقرة إنره أراد أن ال أبا ل إن الشاعر قام بتوظیف العاطفة عبر استخدام الجملة المعترضه  
ذکررت بعرب الترجمرات باللغرة  لقیه.یعبر عن عمق شعوره ووجدانه ثم نقل ذلك اإلحساس إلی مت

هذا المزی  فیما یتعلق بمرا یعادلره  (.۱۱۹، ۱۳۸۸ ترجاني زاده)انتبه( ) الفارسیة لهذه العبارة معادل
فري الواقرع،  في اللغة الفارسیة، هو أحد من نقا  ذروتها في التعبیر عن مشاعر الشراعر عرن الحیراة

 .الصعوبات التي تمّسه خالل حیاتهیتذکر الشاعر بمساعدة استخدام هذه العبارة، 

وقد استخدم هذا الفعل عن قصد فیما یمکنه توظیرف  سئمت(استفتح الشاعر خطابه بواسطة کلمة )
فري التصرنیف »بدال منه من دون إحداث خلل في الروزن ورّبمرا یکرون السرب   مللت(فعال آخر )

ة، یجر  علری المرتکلم أن في بدایة الکلمر (سالصوتي والداللة من الحروف عندما یجعل حرف )
، عبراس« )یتکأ علیه ویعطیه میزة ناشطة کي تقوَم بإیراد الحوادث التي تدّل علری الحرکیرة والصرعود

في هذه الحالة، یتجّلي نوع مرن الشردة والشرعور برالقوة والحرزم والنشرا  فري هرذه  (۱۱۲، ۱۹۹۸
 مرة في شکل الفعل للتأکید؛ ، الذي له هذه الداللة، مرتین "س" یستخدم الشاعر الحرف .المصادر

 عملیة اکتساب هذه التجربرة، یبدو أّن المضارع  یسَأُم   ومرة أخری في شکل الفعل الماضي  َسِئمُت 
کل هذه الحاالت تعبر عن أفکار الشاعر في حقائق الحیراة . لها استمراریة من الماضي إلی المستقبل
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ضع به نفسه في النقطة المرکزیة للدائرة والساحة فی ویرکز الشاعر علی استخدامها والتعبیر عن شدتها
 . باستخدامه أسلوب التکلم لیبرز الدور العاطفي للغة

 ب  نایا َخبَط َعشواَء َمن ُتِصـیُت الَم أرَ  -۵
 

ـــهُ ُتِم   ـــ ت ـــر فَ  نوَم ـــع یعَمّ ـــُتخِط  ِرِم یه 
 –ة والمروت یبدو أن الخطاب موجه إلی ذات الشاعر فنراه یخاط  نفسه ویعبر عن موقفره مرن الحیرا 

واآلن یعبر عن موقفه من الموت ونظرتره فیره -فقد عبر في البیت السابق عن نظرته في الحیاه کما مر 
فیحرّذر نفسره واآلخررین غیرر  فقد نس  إلیه الطیش والعشوائیة، بل یعتبر المنایا کسهام طائشة فّتاکة
متلقي في فضاء رهی  یؤثر فري مباشر  ویدرك أنه یج  علیه أن یتذکر الموت دائما فیجعل الشاعر ال

فري هرذا الجرزء یکمرن فري  تذکر الموت، وتحریک مشراعره وأحاسیسره إن الردور العراطفي للغرة
 .الکلمات والمجموعات التي یختارها الشاعر

یصّور الشاعر مع إعتماده علری هرذا الجمرع یعنري . وأسلوب الشر  مثیرة لإلعجاب "المنایا" کلمة
الشرطیة التري ( َمن) ویستخدم أسلوب الشر  و احد للموت وآخر للبشرمفهومین عامین و( )المنایا

یشیر إلی ( َمن  )قد تفقد مرجعیته الزمنیة ویشیر إلی مطلق الوقت والمطلق من األفراد ألنهم یقولون 
مجموعة ذي العقول واإلدراک والمیزة األساسیة التي تمیز بها هي أنها ال تقتصر علی وقت معین برل 

أساسا  علری اسرتخدام هرذا األسرلوب یضرع الشراعر  عام والمطلق تدل علی األزمنة کلهاإنها بشکل 
التي   هرم ألن کلمة  نفسه في زمرة الناس الذین یمّسهم الموت علی الرغم من أن لدیهم حیاة طویلة

هرذا  (، مراده َهرَرمَ ۱۴۲۱ األزهرري« )تعني نهایة العمرر والشریخوخة»یستخدمها الشاعر نهایة بیته، 
لمدة من الموت ولکن لیس  یقول الشاعر إنه ولو هرب. لمصطلح یقع في نهایة الجزء ویظهر النهایةا

إّن  .في هذا الجزء، یصور الشاعر منحدر الحیاة البشریة باستخدام تخطیط الکلمرات. له األمان دوما  
ول الحیراة ویهررم في أي لحظة، قد یقع اإلنسان في حفر الموت وقد تطر َعشواءَ الَخبَط تخبط نایا الَم 

 . ولکن نهایته لیس إاّل الموت

 نتيجة البحث
یؤکد الشاعر في هذه األبیات التي تحتوي األغراض الحکمیرة، العلرم والمعرفرة والتجرارب التري  -

تیّسر من خاللها کیفیة التواصل مع اآلخرین ویقوم باإلدارة بواسطة الذکاء العاطفي واالجتماعي وفي 
لقي في عدة األقوال واإلرشادات بل یتذکر کیفیة النشراطة والسریر نحرو الکمرال النهایة ال یترک المت

 طیلة الحیاة وأوقفه علی المفتاح وینبوع هذا الکمال وهو التجربة والوعي الذاتي. 
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تأسیسا  علی األبیات التي درسناها نری الشاعر، في عملیة التواصل، هو المحور األصیل والوظیفرة  -
مرن خرالل البعرد التواصرلي  رز الوظائف التي یمکن مالحظته في هرذه األشرعارالعاطفیة هي من أب

 للِحَکم وُبعد الکفاءات االجتماعیة والُبعد المنشط للِحَکم

ویجعل عالمات اإلنذار علی سبیل المتلقي کي تساعده في مقرراته وإدارته الذات واآلخررین فري  -
 األزمنة المختلفة إلیجاد العالقات الحسنة معهم.

یتذکر القیم والکرامات اإلنسانیة ویشیر إلری بعرب الواجبرات والمؤاشررات فري طریرق وصرولها  -
 ویستخدم التقابالت اللغویة.

في طریق اإلیصال إلی الکمال والعالقات الحسنة مع اآلخرین، یشیر إلی آفات التي توجد في هذا  -
 الطریق.

 المصادر والمراجع
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یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

یم المجمل والنشر  للّف دراسة بالغیة ل وإشكالیات في القرآن الكر
 ترجمته

 1پور مجتبی عمراني
 ي فارابال ، مجّمعانة وآدابها بجامعة طهریقسم اللغة العربفي  أستاذ مساعد

 2زاده مهران غالمعلي
 ي فارابال ، مجّمعة وآدابها بجامعة طهرانیقسم اللغة العربفي  طال  دکتوراه

 الملخص
یحتوي القرآن الکریم علی فنون بدیعیة، منها اللف والنشر المجمل، وتعرّد ترجمتره مرن 

رآنیة أن تنقل جمالیات هذه أبرز إشکالیات ترجمة القرآن الکریم، بما أّن علی الترجمة الق
الفنون البالغیة إلی المتلقي في لغة الهدف. من هرذا المنطلرق یقروم هرذا البحرث عبرر 

التحلیلي بدراسة اللف والنشر المجمل في القررآن الکرریم وجمالیاتره -المنه  الوصفي
وإشکالیات ترجمته إلی اللغة الفارسیة. إّن الغرض البالغي من استخدام هرذا الفرن هرو 
اإلیجاز في الکالم، لکن عندما ندرس بعب الترجمرات الفارسریة نرری أّن المتررجمین 
یواجهون مشکلة في ترجمة هذه الصنعة البالغیرة وتتسررب المشرکلة إلری ترجمراتهم، 
وتتمثل المشکلة في عجز هذه الترجمات في إیصال المعنی األصلي والکّلري مرع حفر  

ّن ضرحیة الترجمرة اإلیجراز، وإن نجحرت اإلیجاز، بل نری في بعب هرذه الترجمرات أ
 بعب الترجمات في الحفاظ علی اإلیجاز، خسرت في مجال نقل المضمون.

القرآن الکریم، البالغة، اللف والنشر المجمل، اإلیجاز، إشرکالیات  :المفردات الرئیسة
 الترجمة
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 المقدمة
. وال شك فري أّن الدراسرات مسلّ ه آلاهلل علیه و صلیینا األعظم أعظم معجزة لنب هو القرآن الکریمإّن 

عصرار القرآن الکرریم معجرزة األعن وجوه اإلعجاز في القرآن کثیرة للغایة، ال یمکرن أحصرااها، فر
الفصراحة فري القررآن الکرریم  عجازاإل ورائعتها األدبیة األولی الخارجة عن مقدرة البشر. من دالئل

ي البالغر برأّن تجاهرَل الجانر  ببالغته، قائال   . ویربط أبو هالل العسکري فهم إعجاز القرآنبالغةوال
البالغي وجمالیاته. لرذلك یضرع معرفرة البالغرة بعرد  القرآن للقرآن یؤّدي إلی عجز في فهم إعجاز

أّن أحرّق العلروم برالتعّلم وأوالهرا »معرفة اهلل سبحانه وتعالی مباشرة، کما یراها مرن أوجر  العلروم: 
علم البالغة ومعرفة الفصاحة الذي بره یعررف إعجراز کتراب اهلل  -اهبعد معرفة اهلل جلَّ ثنا–بالتحف  

 ( ۱م، ص۱۹۰۳)العسکري، « تعالی

ویتناول هذا البحث اللف والنشر المجمل. وقبل الدخول في صل  الموضوع، نأتي بحردیث مروجز 
 عن هذه المحسنة البدیعیة وأقسامها وأغراضها في البالغة العربیة. 

 حاا اللف والنشر لغة واصطال

 أ( اللف والنشر لغة  

ذکرت هذه المحسنة في بعب الکت  البالغیة بعنوان )الطي والنشر(، مع أّن جمهور علمراء البالغرة 
 : مختار الصحاحاستخدموا عنوان )اللّف والنشر(. وجاء في 

  (ففل ة، مادد۱۴۱۸)الرازي، « لّف: )ل ف ف( لّف الشيء من باب َردَّ »

  (يو   ة، مادالمصدر نفسه)« ویه طیا  فانطویالطي: )  وی( )طواه یط»و

، المصردر نفسره)« النشر: )بوزن النصر. الرائحة الطیبة، ... ونشر المتاع وغیره: بسطه، وبابه َنَصرَر »و
 (ن ش ر ةماد

 لسان العرب:وجاء في 

: جمعه» ه َلّفا   (لّف  ة، مادد۱۴۱۷، )ابن منظور« لّف الشيء: یُلفُّ

ي: »  (يو   ة، مادالمصدر نفسه)« نقیب النشر، طویته طیا  الطي: )طوی: الطَّ

: یبسطه... والنشر: خالف الطي» ن ش  ة، مادالمصدر نفسه)« النشر: )نشر المتاع وغیره، وینشر نشرا 
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 (ر

 ب( اللف والنشر اصطالحا  

إّن العرب یجمع » لکاملاللف والنشر في کتابه ا د(۲۸۶-۲۱۰)من المتقدمین، هکذا یعّرف المبرد 
َهاَر ِلَتْسُکُنوا ِفیِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضرِلِه خبرین ثّم یفسرهما کقوله تعالي  ْیَل َوالَنّ ﴿َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعَل َلُکُم الَلّ

ُکْم َتْشُکُروَن  بري أیعقروب یوسرف برن  بوعّد أیو (۷۵، ص۱، جد.ت)المبّرد، « (73)القص / َوَلَعَلّ
 اللف والنشر من المحسنات البدیعیرة د( ۶۲۶-۵۵۵ارزمي )خوالسکاکي البکر بن محمد بن علي 

 مرن وبرآخر بواحد متعلق علی مشتمال کالما تتبعهما ثم الذکر في شیئین بین تلف وهما أن»ویقول: 
کمرا یرری  (۴۲۵، صد۱۴۰۳)السرکاکي،  «له هو ما علی منهما کال یرد السامع بأن ثقة تعیین غیر

ذکر متعدد علی جهة التفصریل أو اإلجمرال، ثرم »النشر اللف و د(۷۳۹-۶۶۶)الخطی  القزویني 
 ( ۲۶۸د، ص۱۴۲۴)القزویني، « ذکر ما لکل واحد من غیر تعیین، ثقة بأن السامع یرّده إلیه

 أقسام اللف والنشر

 قال البالغیون أن اللّف والنشر قسمان:

 اللّف والنشر المفصل -۱

 (6۵۴ص ،ق۱۴۳۴)التفتازاني، اللف المجمل والنشر المفصل  -۲

 إلی قسمین:  اللّف والنشر المفصل(وینقسم األول )

 الف( اللّف المفصل والنشر المرت  

النشر إما علی ترتی  اللف بأن یکون األول من النشرر لرألول مرن اللرف، والثراني » وقیل في تعریفه
هَ للثاني وهکذا علی الترتی  نحو  ْیَل َوالَنّ اَر ِلَتْسُکُنوا ِفیِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضرِلِه ﴿َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعَل َلُکُم الَلّ

ُکْم َتْشُکُروَن   (۶۵۴، صد۱۴۳۴)التفتازاني، ( 70)القص / َوَلَعَلّ

 ب( اللّف المفصل والنشر المشّوش

وإما علی غیر ترتیبه أي: ترتی  اللف وهو ضربان ألنه إما أن یکون األول »وفي تعریفه قال التفتازاني: 
ر من اللف والثاني لما قبله وهکذا علی الترتی  ولتسرم معکروس الترتیر  کقولره أي من النشر لآلخ

 قول ابن حیوش:

 کیَف أسلو وأنَت حقِف وغصِن وغزاِل لحظا  وقّدا  وردفا  



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

468 

 (۶۵۴)المصدر نفسه، ص« فاللح  للغزال والقد للغصن والردف للحقف

 اللف المجمل والنشر المفصل

ذلك النوع الذي یرذکر اللرّف فیره مجمرال   -وهو موضوع هذا البحث-والنشر  للفالنوع الثاني من ا
ا َأْو نحو « هو أن یکون ذکر المتعدد علی سبیل اإلجمال»و َة ِإالَّ َمرْن َکراَن ُهرود  ﴿َوَقاُلوا َلْن َیْدُخَل اْلَجنَّ

 ۱۷۷، ص۱، ج۱۴۰۸، ي: الزمخشرروینظرر أیضرا ۶۵۴، ۱۴۳۴)التفترازاني، ( 111)البقرة/ َنَصاَری 
الضررمیر فرري کلمررة )قررالوا( یشررمل الیهرروَد والنصرراری فررذکر کررال و( ۳۳۰، ص۱۴۱۴، يالمراغررو

الفریقین یعني: قالت الیهود وقالت النصاري.  یالمجموعتین بصورة مجملة وجمع اهلل سبحانه وتعال
 الکالم.  في اإلیجاز هو الفن هذا استخدام من البالغي والغرض

 سؤال البحث

 مدروسة مع اللف والنشر المجمل في اآلیات القرآنیة؟تعاملت الترجمات الکیف 

 ة البحثیفرض

ة یرالبالغاللرف والنشرر هرذه صرناعة نقرل ن مرن لرم ترتمکّ  المدروسة أیا  من الترجمات أّن  لنا یبدو
رسالة المعرفیة والجمالیة التي ترید اآلیة الکریمة إیصالها إلی المتلقري مرن ها والب تعلقواإلیجاز الم

إلری اإلیجراز  الترجمات في نقل بعبوتمکنت . ها لهذه الصناعة أو التقنیة الجمالیةخالل استخدام
، کمرا أّن هنراك ترجمرات اآلیرة ومفهومهرا تمامرا   ، لکنها لم تتمکن من إیصرال رسرالةفقطالمتلقي 
فال نری في ، ریالشرح والتفس ، لکّنها فعلت ذلك من خالل اللجوء إلیةیمضمون اآلفي نقل  نجحت
 ة اللف والنشر المجمل. یجاز الذي هو الغرض الرئیس من استخدام تقنیوع من الترجمة اإلهذا الن

 خلفیة البحث

 من أهم البحوث التي أنجزت في مجال اللف والنشر هي:

اهلل برن  ءعطرا،   اإلمام محمد بن سرعود اإلسرالمیة  ، جامعةبالغة اللّف والّنشر في النظم القرآني -
ذکر اللف والنشر في آیرات القررآن تتناول هذه الرسالة في فصل واحد فقط . جضعان بنسمیر العنزي

 74/دون دراستها. وتشیر هذه الدراسة إلی اآلیات التي تحتوي اللرف والنشرر المجمرل منهرا: البقررة
، 31/التوبررة، 4/األعررراف، 158/األنعررام، 33و 18/المائرردة، 239-238و 197و 140و 135و 111و

. مرن سرورة البقررة مرن هرذه اآلیرات 19د عردَّ الشرریف المرتضری اآلیرة . وق27/الح ، 24/الهود
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 (50، ص2، جد1435، الشریف المرتضی)

َونزبرو ترجمة: مرتضی کریمري  جان.  بالغت عربي وتفسیر قرآن، با نگاهي به صنعت لّف ونشر  -
فري . ۱۶۰ صرفحة إلری ۱۱۵ صفحة من . ۷۰ الرقم ۱۳۸۴ الخریف مي، سالإمطالعات لیة فص. نیا

 المجمل.  والنشر اللف دون أي إشارة إلیوالنشر،  صناعة اللفهذا البحث، تم تلخی  

 – 17 الررقم - 1384 الخریف -لهیات وحقود . حسن خرقاني. ا جیدهاي ترتیبي در قرآن مآرایه  -
وکرذلك والنشر المجمرل  لصناعة اللف ا  ذکر نریفي هذه الدراسة ال  .38 إلی صفحة 13 من صفحة

 الصناعة. تستخدماترجمات اآلیات التي لم تدرس هذه الدراسة 

يم  اللف والنشر المجمل في القرآن الکر

تي تشمل علی هذا الفرن البردیعي والمشرکلة التري تواجههرا الترجمرات هنا ندرس بعب اآلیات ال
 المدرسة في نقل هذه التقنیة البالغیة:

۱ )َة ِإالَّ َمْن کاَن ُهودا  َأْو َنصاری ُهْم ُقرْل هراُتوا ُبْرهراَنُکْم ِإْن ُکْنرُتْم  َو قاُلوا َلْن َیْدُخَل اْلَجنَّ ِتْلرَك َأمراِنیُّ
 (۱۱۱)البقرة:  صاِدقیَن 

في هذه اآلیة الشریفة، جاء اللف في کلمة )قالوا( والنشر في )مرن کران هرودا  أو نصراري(. ویشرمل 
قالت الیهود لن الضمیر )واو( في کلمة )قالوا( فریقین یعني الیهود والنصاری، ویمکن شرحه هکذا: 

وأنکرر کرل  لن یردخل الجنرة إال  مرن یتربعهم. یوقالت النصار، یدخل الجنة إال  أنصارهم وأتباعهم
سواء علی کل شخ  أن یکون من أتباع الیهرود  یمنهما اآلخر ولیس األمر أن تقول الیهود أو النصار

کید هذا، أشار اهلل علی الفرور إلری  یأو النصار بل کل منها یعتقد أّنه هو الحّق واآلخر هو الباطل ولتأ
صاریَو قاَلِت اْلَیُهوُد َلیْ ﴿فریقین حینما یقال: االختالفات بین ال صراریَشرْي  َعلی َسِت النَّ  ء  وقاَلرِت النَّ
 (113/البقره)  ء  وُهْم َیْتُلوَن اْلِکتابَشْي  َلْیَسِت اْلَیُهوُد َعلی

یعتقد الکثیر من المفسرین البارعین أّن الخصیصة البالغیة لهذه المحسنة البدیعیة هي اإلیجراز فري 
( لکشرافلزمخشري حول هذه اآلیة في تفسیره المنیر )االکالم، علی سبیل المثال حینما ندرس آراء ا

ألهل الکتاب من الیهود والنصاری. والمعنی: وقالت الیهود: لن  (وقاُلوا) الضمیر في»نری أّنه یقول: 
یدخل الجنة إال من کان هودا، وقالت النصاری: لن یدخل الجنرة إال مرن کران نصراری، فلرف برین 

« علم من التعادي بین الفریقین وتضرلیل کرل واحرد منهمرا لصراحبهالقولین، وأمنا من اإللباس لما 
 (177، 1، جد1407)الزمخشري، 

http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1093
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=10849
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أّن الغرض واألسلوب الرئیس هو اإلیجاز في کرالم اهلل سربحانه  مجمع البیانکما یعتقد الطبرسي في 
َة ِإالَّ َمْن کاَن ُهودا  َأْو »وتعالی، حین یقول:  وهذا علی اإلیجراز وتقردیره  َنصاری و قالوا َلْن َیْدُخَل اْلَجنَّ

قالت الیهود لن یدخل الجنة إال من کران یهودیرا وقالرت النصراری لرن یردخل الجنرة إال مرن کران 
 (314، ص1، جش1372)الطبرسي، « نصرانیا

قالت الیهود لن یردخل الجنرة إال مرن البدنا التفصیل في الکالم یعني »وکذلك یقول الفخر الرازي: 
، 4د، ج1420رازي، الرفخرر ال) «لت النصاری لن یدخل الجنة إال من کران نصررانیاکان یهودیا وقا

وقوله )البدنا التفصیل في الکالم( یعني أّن هذا الکالم یحتوي علی اإلیجراز فعلینرا تفصریل  .(5ص
 ذلك إلیضاح المقصود في اآلیة المبارکة.

یرف جمرع اهلل تعرالی الیهرود إذا ُسرئل ک»یشیر محمد بن حسن الطوسي إلی هذا األسلوب ویقرول: 
قالرت الیهرود: لرن والنصاری في هذه اآلیة؟ نقول باستخدام اإلیجراز واإلختصرار وتقردیرها هکرذا: 

یدخل الجنة اال من کان یهودیا، وقالت النصاری، لن یدخل الجنة اال من کان نصرانیا، فادرج الخبرر 
 (409، ص1، جد.ت)الطوسي، « عنهما لإلیجاز من غیر إخالل

والضمیر ألهل الکتاب کلهم من الیهود والنصاری بقرینة قوله بعده: ِإالَّ َمْن کراَن »ابن عاشور:  قولوی
. ومقول القول مختلف باختالف القائل فالیهود قالت لن یردخل الجنرة إال مرن کران ُهودا  َأْو َنصاری

لیهمرا علری طریقرة هودا، والنصاری قالت لن یدخل الجنة إال من کان نصاری، جمع القرآن برین قو
اإلیجاز بجمع ما اشترکا فیه وهرو نفري دخرول الجنرة عرن المسرتثنی منره المحرذوف ألجرل تفریرع 

فکلمة )أو( مرن کرالم  ُهودا  َأْو َنصاری االستثناء، ثم جاء بعده تفریق ما اخت  به کل فریق وهو قوله:
لیرجع السامع کل قرول إلری  الحاکي في حکایته ولیست من الکالم المحکي فأو هنا لتقسیم القولین

قائله، والقرینة علی أن )أو( لیست من مقولهم المحکي أنره لرو کران مرن مقرولهم القتضری أن کرال 
الفریقین ال ثقة له بالنجاة وأنه یعتقد إمکان نجاة مخالفه والمعلوم من حال أهل کل دین خالف ذلك 

. وهرو ضررب مرن في ضالل مخالفره فإن کال من الیهود والنصاری ال یشك في نجاة نفسه وال یشك
التقسیم الذي هو من فروع کونها ألحد الشیئین وذلك أنه إیجاز مرک  مرن إیجراز الحرذف لحرذف 
المستثنی منه ولجمع القولین في فعل واحد وهو قاُلوا ومن إیجاز القصرر ألن هرذا الحرذف لمرا لرم 

محذوف من القولین بجل  حررف أو یعتمد فیه علی مجرد القرینة المحوجة لتقدیر وإنما دل علی ال
کانت )أو( تعبیرا عن المحذوف بأقل عبارة فینبغي أن یعد قسما ثالثا من أقسرام اإلیجراز وهرو إیجراز 

، ۱، جد۱۴۱۸، يضراوی: الب( )وینظرر أیضرا۶۵۴، ص۱، جد.ت)ابرن عاشرور، « حذف وقصرر معرا
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 (۱۱۵ص ،۲، جد۱۴۰۸الفتوح الرازي،  بوأو ۳۹۱، ص ۱، جد۱۴۱۲والطبري،  ۱۰۱ص

)القزوینري، هاته اآلیة من قبیل اللرف والنشرر اإلجمرالي » :تلخی  المفتاحوقد جعل القزویني في 
فلف بین القولین ثقة بأن السامع یرد إلی کل فریق قوله وأمنا من اإللباس لما علم مرن ( 82د، 1302

محسن البدیعي المسمی التعادي بین الفریقین فقوله: فلف بین القولین أراد به اللف الذي هو لق  لل
اللف والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشرا وتصویرا للف في اآلیة من قوله قاُلوا: مع ما بینه وهو لف 
إجمالي یبینه نشره اآلتي بعده ولذلك لقبوه اللف اإلجمالي. ثم وقع نشر هرذا اللرف بقولره: ِإالَّ َمرْن 

)ابرن  .«ع النشر إلی ما یلیق بکل فریرق مرن الفرریقینفعلم من حرف )أو( توزی کاَن ُهودا  َأْو َنصاری
 (656، 1عاشور، د.ت، ج

ونستطیع القول طبقا  لهذه التفاسیر أنها کلها تتفق علی وجود اإلیجاز في اآلیة المبارکة، وهذا اإلیجاز 
نتیجة اللف والنشر اآلیة. ولیس الغررض مرن مجريء بحررف )أو( التسراوي فري الکرالم برل النرزاع 

بین الیهود والنصاری، وهذا العطف لیس عطف کلمة علری کلمرة أخرری برل هرو عطرف  والخالف
جملة علی جملة أخری. ویسب  هذا اإلیجاز مشکلة في الترجمة. ونذکر هنا بعب الترجمات التري 

 تعاني من هذه المشکلة. 

 (رازيشی مکارم...« )شد نخواهد بهشت داخل نصاری، هرگز یا یهود کس، جز هیچ: گفتند آنها» -

 (انصاریان...«. )باشد،  نصرانی یا یهودی آنکه مگر شودنمی بهشت وارد کسی هرگز: گفتند و» -

 (مشکیني...«. )باشد نصرانی یا یهودی که کسی جز آیددرنمی بهشت به هرگز: گفتند و» -

 (موسوي گرمارودي...«. )آیدنمی در بهشت به مسیحی و یهودی جز کسی هرگز گفتند و» -

 (پاینده...« )نصرانی یا باشد یهودی که کسی مگر نشود درون به بهشت یندگو» -

 :، واکتفت بالشرحوتجاهل بعب الترجمات اإلیجاز

 جرز:[ گفتنرد مسریحیان] شرد، و نخواهرد داخل بهشت به یهود جز کسی هرگز: گفتند[ یهودیان] -
 (طاهري...«. ) مسیحیان؛

 الهي...«. )نصاری طایفه جز: گفتند نصاری یهود، و یفهطا جز نرود بهشت به هرگز: گفتند یهود و -
 (ايقمشه

 مسیحیان جز: گویندمی مسیحیان و. شد نخواهد بهشت داخل کسی یهود جز: میگویند یهودیان» -
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 . (کاویانپور...«. )شد نخواهد بهشت داخل کسی

م، ممرا یسرفر عرن سروء باإلیجاز سّب  في اإلبهام في الکال ی في المجموعة األولی أن االهتمامونر
فهم لدی المتلقي الذي ال ینتبه إلی اللف والنشر وإیجازها والنزاع والخالف بین الیهرود والنصراری، 
ویحکم بالتساوي بین الیهود والنصاری. وضّحت المجموعة الثانیة من المترجمات باإلیجاز واللرف 

 والنشر، واکتفت بنقل المضمون األصلي لآلیة. 

۲ ) ُرَة ِإْبرراهیَم َحنیفرا  ومرا کراَن ِمرَن اْلُمْشررِکیَن  وُنوا ُهودا  َأْو َنصراریَو قاُلوا ک  َتْهَترُدوا ُقرْل َبرْل ِملَّ
 (۱۳۵)البقرة:

فري هرذا الفعرل إلری الیهرود  )الـواو(ویشریر ضرمیر )قالوا(، اللف في هذه اآلیة المبارکة في فعل 
و  َنصوالنصاری، أما النشر في ترکی  )

َ
کونروا هرودا   الیهرود: قالرتوشرح ذلرك: ( ارىُکوُنوا ُهوداا أ

. هنا نشیر أوال  إلی التفاسریر التري تناولرت هرذه اآلیرة تهتدوا ی: کونوا نصاریوقالت النصار، تهتدوا
 مشیرة إلی اللف والنشر فیها:

 قاُلوا  الضمیر یرجرع إلری الیهرود والنصراری أي قالرت الیهرود  في کلمةو»: مجمع البیانوجاء في 
)الطبرسري، « کل فریق منهم دعرا إلری مرا هرو علیره« کونوا َنصاری»وقالت النصاری « ُهودا   ُکوُنوا»

 (403، ص1، جش1372

و  َنصـارىال یجروز أن یکرون الغررض مرن عبرارة )»: التفسیر الکبیررکما جاء في 
َ
(، ُکوُنـوا ُهـوداا أ

کافرا  وکان یدعو النراس إلری المساواة بین القومین الیهود والنصاری ألّن کل واحد منهم اعتبر اآلخر 
 (۷۰، ص۴د، ج۱۴۲۰رازي، الفخر ال)« دینهم

قالت الیهود ال یقبل اهلل إاّل الیهود ألّن نبیهم أعلی النبیرین وکترابهم أعلری کتر  »ویقول ابن عاشور: 
والقرآن وقالت النصاری ال یقبرل  واإلنجیل ومحمد  ودینهم أعلی األدیان وکفروا علی عیسی 

 (۷۱۶، ۱ج، د.تابن عاشور، )«. إاّل أتباع المسیح ألّن الهدایة تخت  بهم اهلل تعالی

إجمال تفصیل معناه وقالت الیهود کونوا هودا تهتدوا، وقالت النصراری : »المیزانکما جاء في تفسیر 
)وینظرر  (۳۰۶، ص۱، جد۱۴۱۷، یي)الطباطبرا« کونوا نصاری تهتدوا، کل ذلك لتشعبهم وشرقاقهم

 (۳۹۱، ص۱، جد۱۴۱۵و اآللوسي، ۲۲۴، ص۱ت، ج.د ،يالمراغأیضا: 

، وکل فریق منهما یری بعضهم البعبصّدقوا لم ی لنصاریالیهود وا أّن  اسیرالتف من خالل هذه یتضح
نفسه علی الحق واآلخر علی الباطل، فلیس حرف عطرف )أو( للمسراواة، برل لعطرف جملرة علری 
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في ترجمة هذه اآلیرة تتمّثرل فري إیصرال رسرالة  أخری کما جاء في اآلیة األولی. وهناك أیضا  مشکلة
اإلیجاز الجمالیة إلی المتلقي. وبعد دراسة أکثر من ثالثین ترجمة لهذه اآلیة تبّدی لنا أن هناك نوعان 
من التعامل مع هذه اآلیة، یشبهان ما حدث فري ترجمرة اآلیرة السرابقة، فاکتفرت بعرب الترجمرات 

رجمات: مکارم شیرازي، مشکیني، مهدي فوالدوند، أنصاریان، بالسعي إلی نقل اإلیجاز، من هذه الت
آیتي(، أما الترجمات األخری المدروسة فاهتمت بالشرح، دون عنایة باإلیجاز منها ترجمرة همرداني 

 وصفوي وطباطبایي. 

السابقة، أّن الترجمات المدروسة واجهت مشرکلة فري هرذه اآلیرة  والترجمات اسیرالتف تبّین من کما
  اآلیة السابقة.في تعامل مع  ، کما واجهت المشکلة نفسهاالمبارکة

۳ )ْسباَ  کراُنوا ُهرودا  َأْو َنصراری
َ
ُقرْل َأ َأْنرُتْم  َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبراهیَم وِإْسماعیَل وِإْسحاَد وَیْعُقوَب واأْل

ْن َکَتَم َشهاَدة  ِعْنَدُه ِمَن  ُ وَمْن َأْظَلُم ِممَّ ا َتْعَمُلوَن َأْعَلُم َأِم اهللَّ ُ ِبغاِفل  َعمَّ ِ وَما اهللَّ  (۱۴۰)البقرة:  اهللَّ

کـاُنوا ( والنشر فري )َتُقوُلوَن والذت هذه اآلیة المبارکة إلی فن اللف النشر البدیعي، واللف في فعل )
و  َنصارى

َ
ویدّل ظاهر اآلیة علی أّن کال  من الفریقین یقرول بکرون هرؤالء األنبیراء )علریهم (، ُهوداا أ

لسالم( وأسباطهم من الیهود، أو کونهم من النصاری. لکننا من النزاع الذي برین الفرریقین، واعتقراد ا
کل واحد منهما بأنه علی الحق واآلخرر علری الباطرل، أّن الیهرود یررون أن هرؤالء األنبیراء )علریهم 

المختلفرة السالم( وأسباطهم من الیهود، أما النصاری فیرونهم مرن النصراری. ونرری فري التفاسریر 
 تأکید هذا المعنی: 

، وهرو قوله تعالی: َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبراِهیَم إلی قوله کراُنوا ُهرودا  َأْو َنصراری»ویقول العالمة الطباطبایي: 
ن إبراهیم ومن ذکر بعده منهم، والزم ذلك کرونهم هرودا أو نصراری أو قرولهم إقول کل من الفریقین، 

، يمیبردال ( )وینظرر أیضرا:۳۰۹، ۱د، ج۱۴۱۷)الطباطبرایي، « نصرارینهم کانوا هرودا أو إصریحا 
  (۳۹۷، ص۱، جد۱۴۱۵واآللوسي،  ۳۸۳، ص۱، جش۱۳۷۱

بمعنی أي األمرین تأتون المحاّجة في حکم اهلّل؟ أم اّدعاء الیهودّیرة  (أ تحاّجوننا»)أما القمي فیری أن 
برل أ )علیهما معا. وأن تکون منقطعرة بمعنری  المقصود إنکارهما والّتوبیخووالّنصرانّیة علی األنبیاء؟ 

  (۱۷۱، ۲ش، ج۱۳۶۸)القمي، « والهمزة علی قراءة الیاء، ال تکون إاّل منقطعة( تقولون

کال   ألّن هذین الفریقین المتخاصمین، توبیخ اهلل تعالی لکل  هو فاسیرتتحدث عنه الت ذيال توبیخالو
یة بما تقوله التفاسریر عرن هرذه اآلیرة، یتضرح لنرا أّن ه الدعوی. بالعناکان لدیه مثل هذ من الفریقین
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الغرَض البالغي من استخدام تقنیة اللف والنشر البالغیرة اإلیجراُز. عنردما نردرس کرل الترجمرات 
 الفارسیة لهذه اآلیة نالح  فقط محاولة االحتفاظ علی اللف والنشر واإلیجاز في اآلیة الشریفة. 

...« بودنرد نصررانی یرا اسربا ، یهرودی و یعقروب و اسرحاد و یلاسرماع و ابراهیم: »گوییدمی یا -
 (شیرازي مکارم)

 یرا یهرودی آنران[ نبّوت مقام دارای] نوادگان و یعقوب و اسحاد و اسماعیل و ابراهیم: گوییدمی آیا -
 (انصاریان! ...«. )بودند؟ نصرانی

 نصررانّیت یرا یهودیت آیین بر او نفرزندا و یعقوب و اسحاد و اسماعیل و ابراهیم که گویید آنکه یا -
  (ايقمشه الهي...«. ) بودند؟

...«  بودنرد؟ نصررانی یرا یهرودی سربطها و یعقوب و اسحاد و اسماعیل و ابراهیم که گوییدمی آیا -
 (آیتي)

إّن السؤال الذي یطرح نفسه اآلن یتعلق بالمتلقي الذي یجهل وجود اللف والنشر وغرضره البالغري، 
فکیف یعرف هذا المتلقي المضمون األصلي لآلیة المبارکة ؟ وهذا ما نراه بوضروح فري أي اإلیجاز، 

 الترجمات المدروسة، إذ فشلت في نقل هذه التقنیة الجمالیة المعرفیة. 

۴ ) َّواْلَمسیَح اْبَن َمْرَیَم وما ُأِمُروا ِإال ِ َخُذوا َأْحباَرُهْم وُرْهباَنُهْم َأْربابا  ِمْن ُدوِن اهللَّ ِلَیْعُبُدوا ِإلها  واِحردا   اتَّ
ا ُیْشرُِکوَن   (۳۱)التوبة:  ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبحاَنُه َعمَّ

. ویبرز اللف في ضمیر )الرواو( فري فعرل )صنعلی هذه اآلیة تشتمل  َخرُذوا(اعة اللف والنشر أیضا   اتَّ
کلمرة )أحبرار( هري جمرع )حبرر( بمعنري  . إّن َأْحباَرُهْم وُرْهباَنُهْم واْلَمسیَح اْبرَن َمرْرَیَم(والنشر في)

حبرر ، مرادة د1417)ابرن منظرور،  العالم  وکلمة )رهبان( هي جمع کلمة )راه ( بمعني  العابد . 
 . (ومادة ره 

إّن اإلیجاز الکامن في هذه الصناعة البالغیة، یسب  نوعا  من سوء الفهم لدی المتلقري، کمرا یسرّب  
( اْلَمسیَح اْبَن َمْرَیَم و ...َأْحباَرُهْم وُرْهباَنُهْم )الواو( في عبارة )مشکلة في الترجمة. یؤّدي مجيء حرف 

إلی االقتراب، فیؤّثر االقتراب هذا إلی خلخلة الفهم لدی المتلقي، إذ یدل ظاهر اآلیة إلی أّن کال  من 
ن اهلل. أي الفریقین الیهود والمسیحیین کانوا یتخذون الرهبان وعلمائهم والمسیح أربابا  وآلهرة مرن دو

قالت الیهود إّن الرهبان واألحبار والمسیح علیه السالم أربابا  من دون اهلل، کمرا أّن النصراری اعتقردوا 
ذلك، فلیس بین الفریقین نزاع وخالف، واألمر لیس کذلك، وهذا ما نراه في التفاسیر، أما الترجمات 
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 ما نقلته بعب التفاسیر: المدروسة فلم تستطع أن تنقل هذا المضمون. ونذکر هنا أّوال  

فالیهود اتخذوا أحبارهم وهم علماء الدین أربابا...، والنصراری اتخرذوا قساوسرتهم ورهبرانهم: أي »
 (101، ص10ج، تد.، ي)المراغ« عباّدهم الذین یخضع لهم العوام أربابا کذلك

َخُذوا َأْحباَرُهْم علماءهم، یعنی الیهرود وُرْهبراَنُهْم واتخرذت النصراری» أصرحاب الصروامع َأْربابرا   اتَّ
ِ واْلَمِسیَح اْبَن َمْرَیَم واتخذوا المسریح ابرن مرریم إلهرا )الردینوري، « أطاعوهم بالمعصیة ِمْن ُدوِن اهللَّ

  (۳۶۴، ص۷، جش۱۳۷۴، يمکارم شیرازوینظر أیضا: ( )312، 1د، ج1424

للرف والنشرر واإلیجراز وفشلت الترجمات في نقل الرسالة الجمالیة المتمثلة في اسرتخدام صرناعة ا
 ، وذلك حین اکتفت ما نقل حرفي لهذه الصناعة:الذي تهدفه هذه الصناعة

 مسریح( همچنرین) دادنرد، و قررار خردا برابرر در معبودهایی را خویش راهبان و دانشمندان( آنها) -
 (شیرازي مکارم... )را مریم فرزند

 و قیدبی اطاعت در) خداوند جای به ایانیخد را مریم پسر مسیح و خود راهبان و دانشمندان آنها» -
 (مشکیني...«)کردند اتخاذ( دستوراتشان شر 

 مسریح نیرز و اندبرگزیده خویش پروردگاران خداوند جای به را خود راهبان و دینی دانشوران آنان» -
 (رماروديگموسوي ...« )را مریم پسر

 تلقرری خرود اختیررار صراح  خردا جررای بره را مررریم فرزنرد مسریح و راهبانشرران و احبرار آنهرا» -
 (طاهري...«)کردند

 أما ترجمات أخری ففشلت بطریقة أخری إذ تجاهلت اللف والنشر واإلیجاز:

 و[ ترسرایی نشرینان صرومعه] خرود راهبران و[ یهرود دانشمندان] خود احبار[ مسیحیان و یهودیان»]
 (برزي...« )گرفتند خدایی به خداوند جای به را مریم ابن مسیح

5)  َو َکْم ِمْن َقْرَیة  َأْهَلْکناها َفجاَءها َبْأُسنا َبیاتا  َأْو ُهْم قاِئُلوَن /(4)األعراف 

. (َبیاترا  َأْو ُهرْم قراِئُلوَن في هذه اآلیة المبارکة اللف في ضمیر )ها( في )أهلکناها( والنشر في عبرارة )
 تفاسیر إلی ذلك:الغرض البالغي من هذا الفن هو اإلیجاز في الکالم، کما تشیر ال

فکأنه قال جاءهم بأسنا فرقتین بائتین أو قائلین، وهرذا هرو الرذي یسرمی اللرف، وهرو إجمرال فري »
 (374، ص2، جد1422ندلسي، )األ« اللف ...
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أقواما  طاغیة ظالمة، وفي اآلیة إشارة الزمنین المختلفرین للعرذاب، فجراء  اهلل سبحانه وتعالیوعاق  
لیل، أما العذاب اإللهي لقوم شعی  فجاءهم في منتصف النهار، کما تقول عذاب اهلل لقوم لو  في ال

 التفاسیر:

)الطبرري، « وإنما معنی الکالم: وکم من قریة أهلکناها فجاء بعضها بأسنا بیاتا، وبعضها وهم قائلون»
 (88، 8، جد1412

کرت نهرارا وإّنمرا حرذفوها َأْو ُهْم قاِئُلوَن( یعني: إن من هذه القری ما أهلکت لریال ومنهرا مرا أهل»)
 (215، ص4، جد1422، ابوريسنیالثعلبي ال)[...« ]الستثقالهم

، ۲، ج۱۴۰۷، ي)الزمخشرر« و قوم لو  أهلکوا باللیل وقت السحر، وقروم شرعی  وقرت القیلولرة»
 (۱۵، ص۸ت، ج.وابن عاشور، د ۵، ص۳، ج۱۴۱۸، يلبیضاو)وینظر أیضا: ا (۸۸ص

فري نقرل الرسرالتین الجمالیرة والمضرمونیة المعرفیرة لهرذه اآلیرة وواجهت الترجمات أیضا  مشکلة 
 المبارکة:

 هنگام، یراش  ما عذاب و! کردیم هالك( فراوانشان گناه اثر بر) را آنها که آبادیها و شهرها بسیار چه -
 (شیرازي مکارم. )آمد سراغشان بودند، به کرده استراحت که هنگامی روز در

 کره حرالی در رسرید در آنها بر ما عذاب کردیم، و نابود را آنها که انسانی مجتمعات از بسیار چه و -
 (مشکیني. )بودند روز نیم استراحت در یا و ش  آرامش در

 خرواب بره کره حرالی در یرا هنگام ش  ما سختگیری و کردیم هالك[ را مردمش] شهرها، که بسا -
 (طاهري. )رسید سر بودند رفته فرو نیمروزی

 غنروده( مرردم) که هنگامی نیمروز به یا شباهنگام ما عذاب و بردیم میان از را آن ما هک شهرا بسا و -
 (موسوي گرمارودي. )گرفت فرا را آن بودند

 یا ش  که حالی در ما عذاب و کردیم هالك[ گناهانشان سب  به] را اهلش که شهرهایی بسیار چه -
 (انصاریان. )رسید آنان بودند، به آرامش و استراحت در روز نیم

وتشیر الترجمات المدروسة إلی أّن العذاب جاء مرتین في زمنین، مرة في اللیل ومرة في النهرار، أمرا 
دون غیره، فعدم التمکن مرن نقرل  معین قومب یخت  اسیر فتشیر إلی أّن کّل زمن لمجيء العذابالتف

 لمتلقي في لغة الهدف.اللف والنشر واإلیجاز سب  مشکلة في الفهم، أو انتقال هذا الفهم إلی ا
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 ة البحثنتيج
تبین من خالل هذه الدراسة أّن الترجمات المدروسة لم تقدر نقل الرسالة البالغیة الجمالیة المعرفیة 
التي تحملها اآلیات الکریمة التي تحتوي باللف والنشر المجمل، وغرضره البالغري وهرو اإلیجراز. 

ة: طریقرة تهرتّم الترجم لطریقتین في امهاستخدا یةنالقرآ اتترجمبعب ال وتبّدی لنا من خالل دراسة
تفسیرها، متجاهلة یات واإلیجاز، أما األخری فتلوذ إلی شرح مضمون اآل باللف والنشر ویحاف  علی

لترجمرة فري نقرل الرسرالتین یجاز الرذي یواکبهرا. فتفشرل طریقتران فري اهذه الصناعة البدیعیة واإل
، فتهتم مج فال ، موعة من الترجمات بالصناعة البالغیة وجمالیتها وإیجازهاالجمالیة والمضمونیة معا 

، أما المجموعة الثانیة مرن الترجمرات  یوصل الرسالة المعرفیة المضمونیة إلی المتلقي إیصاال  سلیما 
 المدروسة فیحاف  علی المضمون علی حساب جمالیة اآلیات المبارکة وسحرها البالغي.

 والمراجع المصادر
 ، طراهري،درخشراناي، أنصراریان، بررزي، پاینرده، قمشه آیتي، الهي: ةیم ترجمکرالقرآن ال .1

 همداني، یاسري شیرازي، موسوي گرمارودي، موسوي عاملي، کاویانپور، مشکیني، مکارم

دارالکتر  : ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم، بیروتد(1415) لوسي، سید محموداآل .2
 العلمیه

 مؤسسة التاریخ: ، التحریر والتنویر، بیروت)د.ت( ابن عاشور، محمد بن طاهر .3

الوهراب،  مرین محمرد عبردأ، لسان العررب، تنقریح: د(1417) ابن منظور، محمد بن مکرم .4
 دار إحیاء التراث العربي: محمد صادد العبیدي، بیروت

، روض الجنان وروح الجنان في تفسیر القررآن، د(1408) رازي، حسین بن عليالالفتوح  أبو .5
 هاي اسالمي آستان قدسبنیاد پژوهش مشهد:

: ، المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز، بیروتد(1422) ندلسي، عبدالحق بن غال األ .6
 دارالکت  العلمیة

دارالکتر  : ، المطول، تحقیق: عبدالحمید هنداوي، بیروتد(1434) التفتازاني، سعد الدین .7
 العلمیة
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الکشف والبیان عن تفسریر القررآن، تحقیرق: أبرو  ،د(1422) ابوري، أبواسحادسنیالثعلبي ال .8
 حیاء التراث العربيإ دار: محمد بن عاشور، بیروت

 دار: ، الواضرح فري تفسریر القررآن الکرریم، بیرروتد(1424) الدینوري، عبداهلل ابن محمد .9
 الکت  العلمیة

 المکتبة العصریة: ، مختار الصحاح، بیروتد(1418) الرازي، محمد بن أبي بکر .10

دار الکتراب : ، الکشاف عن حقائق غوامب التنزیل، بیرروتد(1407) شري، محمودالزمخ .11
 العربي

ضربطه وکتر  هوامشره ، مفتاح العلروم، د(1403أبو یعقوب یوسف بن أبي بکر )السکاکي،  .12
 : دار الکت  العلمیةبیروتنعیم زرزور، 

بیروت: مؤسسة  ،1  ، المیزان في تفسیر القرآن، د(1417) سید محمد حسینالالطباطبایي،  .13
 األعلمي للمطبوعات

 ناصر خسرو: هرانت، مجمع البیان، ش(1372) الطبرسي، فضل بن حسن .14

: ، جرامع البیران فري تفسریر القررآن، بیرروتد(1412) الطبري، أبو جعفر محمد برن جریرر .15
 دارالمعرفة

 بيدارإحیاء التراث العر: ، التبیان في تفسیر القرآن، بیروت)د.ت( الطوسي، محمد بن حسن .16

، الصناعتین، تحقیق: علي محمد البجاوي، محمد ابوالفضرل م(1903) العسکري، أبو هالل .17
 دار إحیاء الکت  العربیة: ابراهیم، بیروت

تحقیق محمد أبو الفضرل مالي المرتضي، أ، د(1435) ، علي بن الحسینالشریف المرتضی .18
 ، قم: ذوي القربي 3إبراهیم،   

اللف والنشر في النظم القرآني، جامعة اإلمرام محمرد برن  ، بالغة(1430) اهللء العنزي، عطا .19
 سعود اإلسالمیة، المملکة العربیة السعودیة

 دار إحیاء التراث العربي: ، التفسیر الکبیر، بیروتد(1420) رازي، محمد بن عمرالفخر ال .20

وضرع حواشریه إبرراهیم شرمس اح فري علروم البالغرة، ض، اإلید(1424) القزویني، خطی  .21
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 : دار الکت  العلمیةروت، بیالدین

 د(، تلخی  المفتاح، بیروت1302_________ ) .22

، تحقیرق: حسرین درگراهي، ، تفسیر کنز الردقائق وبحرر الغرائر ش(1368) قمي، محمدال .23
 ت فرهنو وارشاد اسالميوزارتهران: 

 مؤسسة المعارف: ، الکامل في اللغة واألدب، بیروت)د.ت( المبرد، محمد بن یزید .24

 دار إحیاء التراث العربي: ر المراغي، بیروتی، تفسی )د.ت(بن مصطف حمدأالمراغي،  .25

 دارالکت  العلمیة: ، علوم البالغة، بیروتد(1414_________ ) .26

 دار الکت  االسالمیة: هرانتر نمونه، ی، تفسش(1374) کارم شیرازي، ناصرم .27

ة األبررار، ، کشف األسررار وعرّد د(1371) أحمد بن محمدأبو الفضل رشید الدین میبدي، ال .28
 امیر کبیر: هرانت



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

یة في النحو العربي عند السامرائي الحال  دراسة المحاوالت التیسیر
 نموذجاا 

 زهرا رضایي
 لعربیة وآدابها في جامعة تربیت مدرس طال  مرحلة ماجستیر قسم اللغة ا

 ر فرامرز میرزائيو دکتال
 استاذ قسم اللغة العربیة وآدابها في جامعة تربیت مدرس 

 الملّخص
 من بین العلوم العربیة، کان علم النحو أهمها و أفیدها بین اإلسرالم و العلروم اإلسرالمیة.

ُحو ِعْلُم  ی الَنّ ا ویسَمّ  النحرو وعلرم الکلم، أواخر حال به یعرف لمع هو اإِلْعَراب ِعْلُم  أیض 
 أسرالی  یحردد أن النحرو علرم اإلعرراب. غایرة وقواعد الجملة تکوین أصول في یبحث
 الموضرع، ذلرك من الکلمة تکتسبها التي والخصائ  الکلمات ومواضع الجمل تکوین

کانت سواء   ا أو والمفعولیة والفاعلیة کاالبتداء نحویة خصائ  أ  لتقردیمکا نحویرة أحکام 
هذا العلم علی مر التاریخ شاهد تطورا عظیما قرد شرارک کرل  .والبناء واإلعراب والتأخیر

الدول اإلسالمیة في الغرب والشرد في هذا األمر. و نتیجرة لهرذا التطرور و التقردم قرام 
العلماء بتأصیل قواعد اللغة العربیة بهدف مواجهة ظاهرة دخرول اللحرن إلیهرا و بشرکل 

علق بالعلوم اإلسالمیة و القررآن الکرریم و مرن أبررزهم عبرد اهلل برن أبري الخاص فیما یت
إسحق، أبو األسود الرداولي و سریبویه. و بسرب  صرعوبة هرذا العلرم قرام جماعرة مرن 
المحدثین لتیسیره مثل: ابراهیم مصطفي، شوقي ضیف و محمد المخزومي.هذا الفریرق 

خر یهتم بالمعنی دون اإلعتماد علری یعتمد علی بعب أبواب النحو في تیسیرهم و فریقا آ
الحذف مثل السامرائي و الذي هو بدوره أعطي اهتماما للنحو القردیم بشرکل البسریط و 

التحلیلي محاوالت االهتمرام فري تیسریر  –تفسیره. انته  هذا البحث المنه  التوصیفي 
 النحو العربي في کتاب معاني النحو الحال نموذجا.

 العربي، معاني النحو، السامرائي، التیسیر، الحال النحو :المفردات الرئیسة
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 مقدمةال
کان الشع  العربي مولعا بالبالغة و الفصاحة و الدافع األول لصیاغة قواعد النحو و جمع المبرادئ و 
المحافظة علی اللغة من الخطأ، کان بسب  دخول اإلسالم من قبل غیر العرب و تفاعلهم مع الشع  

شیئا فشیئا أصبحت قضیة الفساد في الکالم في غایة األهمیرة  طأ أثناء الکالم.العربي و وقوعهم بالخ
 لدرجة ال یستهان بها و اللوم إذا ارتکبه أحد. لهذا السب  قرروا أن یضعوا قواعد معینة لمنع الفساد.

فیره  ألف سیبویه کتابا باسم   الکتاب   في القرن الثاني و جمع فیه کل القواعرد اللغرة العربیرة و برین
قواعد النحو الصع  مما جعل قرأته صعبة و نتیجة لذلک قام جماعرة مرن علمراء العصرر الحردیث 

 بتیسیره.

و اهتم هذا الفریق بالتیسیر نحو القدیم الذي یقروم علری حرذف بعرب أبرواب النحرو مثرل حرذف 
 متقري) .قواعد النص  و الجروازم و الحرال و اإلشرتغال... اإلعراب و تسکین أواخر الکالم و حذف

 (۱۰۵،ش۱۳۸۹، زاده

هذا الفریق یعتمد علی حذف بعب أصول النحو القدیم و إضافة بعرب األصرول علیره و کران هرذا 
 .(۱۰۵، ش۱۳۸۹متقي زاده، )الفریق شدید التاثیر بآراء إبن مضاء 

یب اللغة العربیة "،من أبرزهم رفاعة الطهطاوي في کتاب  مصطفي أمرین  " التحفة المكتبة في تقر
، إبراهیم مصطفي في کتاب   إحیاء النحو   یقومرون فري القررن التاسرع "النحو الواضح "اب في کت

 عشر في هذه الکت  بتیسیر و تجدید النحو القدیم.

أما فریق اآلخر یهتم بالمعنی دون اعتماد علی الحذف مثل السامرائي و اهتمامه للنحو القدیم بشکل 
 بالمعنی.اللسان البسیط و تفسیره. هو یهتم کثیرا 

  جوهر النحو و حقیقته و السامرائي یهتم کثیرا بهذا الجوهر و یقول: –حس  رأیه  یعل - یفالمعن

إنه ما قعد بوظیفة النحو عند الظواهر و األعراض بل کشف عما وراء الظواهر النحویة التي اسرتقلت »
دارسرین. فرإن األوجره بالنحو بل استبدت و حجبت الکثیر من حقائقه و جوهر مادته و معنراه عرن ال

کثرر مرن  النحویة لیست مجرد استکثار من تعبیرات ال طائل تحتها کما یتصور بعضهم، و إن جرواز أ
وجه تعبیري لیس معناه أن هذه األوجه ذات داللة معنویة واحدة، و إن لرک الحرق أن تسرتعمل أیهرا 

تعمل التعبیر الذي یؤیرده و ال تشاء کما تشاء،و إنما لکل وجه داللته فإذا أردت معنی ما لزمک أن تس
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یمکن أن یؤدي تعبیران مختلفان معنی واحدا إال إذا کان ذلک لغة، أي لهجة کالحجازیة و التمیمیة و 
 غیرها من اللهجات.

إذ کل عدول من تعبیر إلی تعبیر، البد أن یصحبه عردول مرن معنری إلری معنری، فاألوجره التعبیریرة 
  .(۹، ۱ج  م،۲۰۰۰)السامرائي ،. «نویة متعددةالمتعددة، إنما هي صور األوجه مع

یهتم السامرائي بالمعنی و یعتمد منهجه علی العالقة برین النحرو و المعنری و اخرتالف المعنری فري 
" معاني  التعابیر المشابهة.و قد أخذ السامرائي أساس تظریته في النحو من الجرجاني و قام في کتابه

 ئل النحویة.  بتطبیقه عملیا في کل المساالنحو 

 ضرورة البحث

منذ العصر القدیم إلی العصر الحالي تم اجراء العدیرد مرن المحراوالت فري تیسریر النحرو العربري 
ونتیجة للمشاکل التي تمر بها اللغة العربیة جعلتها علی حافة الخطر اذ یوجرد العدیرد فري التیرارات 

عربي و قواعد اللغة العربیة الفصرحي. صعوبة و تقعد النحو ال بحجة التي تدعو إلی استخدام العامیة
و نتیجة الجمود الذي أصاب النحو العربي الذي أثر بشکل سلبي علی اللغة العربیة. کران البرد فري 
القیام بنوع من التیسیر مواد و مناه  النحو التعلیمیة. یحتاج التیسیر النحو العربي إلی أصول و قواعد 

منه لذلک یج  أن تخضع کرل محاولرة فري التیسریر  المرجوةتتوافق مع قواعد اللغة لتحقق الفائدة 
 للبحث و النقد بحیث ال تخرج في أصول اللغة األساسیة.

 خلفیة البحث 

یقوم الباحثین الکثیرون بمحاوالت التیسیریة و هناک دراسات قامت بتحلیل و شررح آراء السرامرائي 
 النحویة، منها:

یة في النحو ا»- و هي مقالة تقدم بهرا عیسري  «لعربي عند المحدثیندراسة المحاوالت التیسیر
متقي زاده أستاذ مساعد بجامعة تربیت مدرس، و في هذا المقال الباحث یعرف لنا المحدثین الرذي 

متقي زاده في هذا المقال یقول: قام جماعة من القدماء لتیسریر  قاموا بمحاوالت التیسیریة و أعمالهم.
د و التعقیردات. هرذا البحرث یردور حرول محراوالت التیسریریة: النحو العربي و تخلیصه من العقو

  ابراهیم مصطفي، شوقي ضیف، تمام حسان. و بعد ذلک یقوم بنقد هذه المحاوالت.

و هي مقالة لمحمرد أمیرري  «منهج فاضل السامرائي في تحدید العالقة بین النحو و المعنی»-
امرائي وهو البحث عن المعنی من خالل النحو. فر و عیسي متقي زاده. یتناول هذا المقال بمنظار الس
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و من أهم ما وصل إلیه البحث هو أن السامرائي قد جمع بین النحو و البالغة و علم المعراني خاصرة 
  في تحدید العالقة بین النحو و المعنی.

 نبذة عن الحیاة فاضل السامرائي

دري   إحدي عشائر سرامراء. ولرد فاضل بن صالح بن مهدي بن خلیل البدري ینتمي إلی عشیرة   الب
 .(۷م، ص ۲۰۰۵الظاهري، ) في سامراءم  ۱۹۳۳عام 

و منذ طفولیته أخذه والده لیتعلم القرآن الکریم في مسجد حسن باشا حیرث تعلرم القررآن فري فتررة 
و المتوسطة و الثانویرة فري السرامراء. ثرم  تابع دراسته اإلبتدائیة .قصیرة جدا مما دّل علی ذکائه الحاد

م فري دور  ۱۹۰۳ دخل الدور التربویة إلعداد المعلمین في مدینرة األعظمیرة فري بغرداد.تخرج عرام
إعداد المعلمین. و کان متفوقا في جمیع المراحل الدراسیة. ثم تم تعینه معلما في مدینة بلد في العام 

 ذاته 

م ثرم عراد ۱۹۶۰یة عام حصل علی درجة البکالوریوس بتقدیر إمتیاز في قسم اللغة العربیة کلیة الترب
و کران أول مرن  (القسرم اللغروي)إلی التدریس في المرحلة الثانویة. ثم دخل في قسرم الماجسرتیر 

م مرن جامعرة  ۱۹۶۸حصلعلي درجة الماجستیر في کلیة اآلداب. وحصل علی شهادة الدکتوراه عام 
و من ثم عین عمیدا لکلیرة عین شمس ثم عاد إلی العراد و ثم تعینه في کلیة اآلداب بجامعة البغداد. 

 الدراسات اإلسالمیة المسائیة في سبعینیات القرن الماضي.

 م ثم عاد إلی العراد ۱۹۷۹أعیر إلی جامعة الکویت للتدریس في قسم اللغة العربیة عام 

 م. ۱۹۹۶أصبح خبیرا في لجنة األصول في المجمع العلمي العراقي 

أربعین عاما أستاذا للنحو في جامعة بغداد ثم رحل إلری م بعدما قضي ما یقارب  ۱۹۹۸ثم تقاعد عام 
م عراد إلری بلرده  ۲۰۰۶الخلی  لیعمل أستاذا في جامعة عمان ثم إلی جامعرة الشرارقة، و فري عرام 

 الحبی  العراد و درس فط جامعته الحبیبة بغداد.
 التیسیر و التجدید

 من یمعن النظر في کلمتي التجدید و التیسیر:

" یسّروا و ال تعسّروا و بّشـروا و و في حدیث الشریف:  أي سهل و الن. یسر()ادة من م :التیسیر -
. هو العمل علی جعل المادة النحویة سهلة و سلسرلة (۳۶۶۹، ۳م ش،۱۳۷۹،الشافعي) ال تنفروا "
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و غیر عسرة و بذلک اتخذ علماء اللغة العربیة طرد عدة مثل إزالة الزیادات و المتسلقات المتراکمرة 
ال یوجد فائدة من إعرابها ال النطرق أو األداء و مرن الطررد أیضرا هرو االسرتغناء عرن الشرواهد التي 

 النحویة المعقدة و استبدالها بأمثلة تحاکي الواقع و تساعد تقری  المعنی و تیسیر الفهم.

معنی التجدید في المجمل هو عکس البالي القدیم و تجدید المرادة النحویرة ال یعنري  التجدید: -
ها قدیمة بالیة ولکن تقل حاجة الناس لبعب األبواب النحویة و ذلک اما ألنها صعبة أي الهرب من أن

اإلستعمال أو ألنه تعقدت بسب  التراکمات مما جعل تجدیدها أمرا ملحا والتجدید ال یعنري ظهرور 
ل و القصرر. شيء جدید لیس له عالقة بالقدیم، مثال الجدیدان اللیل و النهار الجدید فیهما هو الطرو

 عبر مسیرة الزمن و ما یرافقهما من حر أو برد أما الجوهر فهو ثابت.

 الحال

 حقيقتها

مسبود لبیران الهیئرة أو للتوکیرد. و  لسامرائي في تعریف الحال یقول:   الحال وصف أو ما قام مقامها
 من هذا یتبین أن الحال علی قسمین:

 «نهرا تؤسرس معنری جدیردا یسرتفاد برذکرهامبنیة للهیئة و تسرمي مؤسسرة، و سرمیت کرذلک أل»
 (۲۷۷ م، ۲۰۰۰ )السامرائي،

 –من فاعل أو مفعول به أو منهمرا معرا، أو مرن غیرهمرا  -؛ وصف، منصوب فضلة،یبین هیئة ماقبلها»
 وقت وقوع الفعل. تعریف داللتها علی الهیئة بوضع السؤال کذا:

؛ ون الجواب: هو لف  الحرال السرابقةکیف کان شکل البدر حین ظهر ؟ أو کیف کانت صورته ؟ فیک
 ( ۲۶۳ ،۲ش،ج۱۳۸۰حسن،).«أي: کامال، أو: مستدیرا... و.... و.... و کذا الباقي

 الفرد بین الحال و الصفة:

و  (أقبـل الطالـب المقصـر) کما قلنا السامرائي یهتم بالمعنی في الجمالت و یقول: عندما نقرول:
 معنیین.الفرد الواضح بین ال (أقبل الطالب مقصرا)

 أقبل الطال  المقصر: معنی هذه الجملة أنه اتصف بالتقصیر و إن لم یکن في إقباله هذا مقصرا. -

 (۲۷۷م، ۲۰۰۰ السامرائي،) أقبل الطال  مقصرا: معناه أنه مقصر في اقباله. -

 في مثال اآلخر: أو یقول
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المعنی أنره حراف  فري  أي من اتصف بالحف  فإن قلت: أقبل الرجل حافظا کان أقبل الرجل الحاف 
 اقباله هذا و قد یکون لم یحف  قبل ذلک. 

هذا الفرد بین المعنی الحال و الصفة في الجملة في رأي السامرائي. حیث یقول السرامرائي للحرال 
 معنی والصفة معنی مختلف. عندما هناک الصفة في الجملة نحو 

 (أقبل الرجرل مقصررا)ي الجملة نحو اتصف بالصفة و عندما یوجد الحال ف ()أقبل الطال  المقصر
 اتصف بعامله و هو الفعل. 

تفرد بین اسرمین مشرترکین  أن الصفة   جاء في کتاب األصول:   و الفرد بین الحال و بین الصفة
في لفر .أال ترري أنرک إذا  في اللف ، و الحال زیادة في الفائدة و الخبر، و إن لم یکن لالسم مشارک

فأنت ال تقول ذلک إال و في الناس رجل آخر اسمه زید، وهرو غیرر قرائم،  (ئمقلت: )مررت بزید القا
و إن لرم  (مررت بالفرزدد قائما)ففضلت بالقائم بینه وبین من له هذا اإلسم، و لیس بالقائم. وتقول: 

انما ضممت به إلی األخبار بالمرور، خبرا آخر متصرال  (قائما) یکن أحد اسمه الفرزدد غیره، فقولک
 یدا.به مف

فهذا فرد بین الحال و الصفة، و هو أن الصفة التکرون إال السرم مشرترک فیره لمعنیرین أو لمعران، و 
 .(۲۵۹، ۱م،ج ۱۸۸۸الصغیر،)الحال قد تکون لالسم المشترک و االسم المفرد   

و السامرائي یقول:   هذا خالد مجتهد أي هو ممن اتصف باالجتهاد و إن لم یبذل الجهرد فري وقرت 
کران المعنری أنره کران  (هذا خالرد مجتهردا)فان قلت:  (هذا مجتهد). فهذا خبر کأنک قلت اإلشارة

 .(۲۷۹، ۲یجتهد في أثناء اإلشارة إلیه و ال تقول إال إذا کان ذلک  . )السامرائي، 

أي وصف خالد اإلجتهاد حتي لو لم یذل جهد اثناء قول هذا خالد مجتهد أما في الجملة الثانیرة هرو 
 اإلشار إلیه أي هو اآلن مجتهد.حاله اثناء 

 الحال الجامدة

الحال في األصل أن تکون وصفا و مشتقا المقصود بالوصف اسم الفاعل و اسرم المقعرول و صریغ »
 .(۲۸۲، ۲م، ج۲۰۰۰السامرائي،) «المبالغة و الصفة المشبهة و اسم التفضیل

:  یمکن في بعب الحاالت الحال أن یکون اسما  جامدا 
 ال دالة علی سعر أن تكون الح -
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 أن تكون الحال دالة علی تفاعل  -

 أن تكون الحال دالة علی التشبیه -

 أن تكون الحال دالة علی الحال الموطئة  -

 أن تكون الحال دالة علی الترتیب -

 أن تكون الحال دالة طور فیه تفضیل  -

 أن تكون الحال دالة علی المصدر  -

 نحو یضیف شیئا لهم و یعتقد یوجد شیئا  آخر في هذه المواضع:ولکن السامرائي في کتابه معاني ال
م ۲۰۰۰)السرامرائي،« نحو: وضعت کتبي کتابا عند کل واحرد. أن تکون الحال دالة علی تقسیط» -
 (۲۸۲، ۲ج

 لدیه رآي مختلف: (الحال دالة علی الترتی )السامرائي حول الحال في قسم 

 منهم: یوجد النظریات المختلفة حول هذا الترتی 

 الرأي األول:

  (حضروا رجال  رجال  )بعب النحاة یقولون: أنها عطف بتقدیر الفاء أو ثم فقولک  -

. ، معناه: حضروا رجال  فرجال    حضروا رجال  ثم رجال 
، و بابرا » و لو ذه  ذاه  إلی أن النص  إنما هو بالعطف علی تقدیر حذف الفاء، أي رجرال  فررجال 

عاریا  عن التکلف، الن المعنی: ادخلوا رجال  بعد رجل، و علمته الحساب بابا   فبابا  لکان وجها  حسنا  
 (۲۳۸، ۱ه،ج ۱۳۲۷)السیوطي،« بعد باب

السیوطي یعتقد أن هذا الترتی  یدور حول عطف بتقدیر الفاء أو ثم. یعني ادخلروا رجرال  رجرال  فري 
 األصل کان ادخلوا رجال فرجال أو ادخلو رجال ثم رجال.

أن تکرون  –هرذا أحسرن  - ة الثانیة المکررة فیجوز إعرابها توکیدا  لفظیرا  لألولري، کمرا یجروز  الکلم
 –دون غیرهما من حرروف العطرف  –  الفاء   أو   ثم    معطوفة علی األولي بحرف العطف المحذوف

 . ، أو: ثم واحدا   فاألصل: ادخلوا الغرفة واحدا  فواحدا 

 . (۳۷۱، ۲ش،ج ۱۳۸۰ثالثة   )حسن،یمشي الجنود ثالثة فثالثة أو ثم 
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یدل علری الترتیر  و  (ثم)و  ولکن السامرائي یرفب هذا النظر و یعتقد الفاء تفید الترتی  و التعقی 
 التراخي. 

کران المعنری  (ثرم)معناه حضر الرجل بعد اآلخر بال مهلة و إن قلرت    حضروا رجال  فرجال   و یقول:
آخر مهلة. و هذا المعنی غیر المراد، فإن العررب لرو أرادت  حضر الرجل بعد اآلخر و بین کل رجل و

الترتی  و التعقی  لجاءت بالفاء، و لو أرادت التراخي لجاءت بثم، ولکنها أرادت أنهم دخلروا رجرال  
بعد اآلخر، فقد یکون دخل بعضهم بعد اآلخر بال مهلة، و قد یکون دخل بعضهم بمهلة، فان قردرت 

 .(۲،۲۸۴م،ج ۲۰۰۰السامرائي،)   معنیینأحد الحرفین تعین أحد ال

أن نقول: حضروا رجال  ثم رجال  و هکذا یکرون ترراخ  معناه التراخي و ال یمکن (السامرائي یعتقد )ثم
 بعد کل رجل فهذا خطا.

 في مکان اآلخر السُامرائي في مثال یقول: 

رفا  ثم ترکت القرراءة و عردت کان أبعد، اذ المعنی علی هذا أنک قرأت ح   فإن قلت: قرأته حرفا  حرفا  
مرثال، قررأت الطراء أوال، ثرم ترکرت  (طمأنینة)فیما بعد لتقرأ الحرف الثاني و هکذا، فاذا قرأت کلمة 

القراءة و عدت فیما بعد لتقرأ المیم، حتي إذا قرأتها ترکت القراءة و هکذا، حتي تنهي الکلمرة و هرذا 
 .(۲۸۵، ۲م،ج ۲۰۰۰السامرائي،)ممتنع   

تقدیر الفاء، أو ثم في تعبیر، فإنه ال یصح في تعبیر آخر، ثم إن التقدیر یقیرد المعنری بنحرو  فإنه صح
 معین، و لما کانت العرب ال یریدون هذا النحو المعین، أطلقوا.

 :الرأي الثاني

بعب النحاة اآلخرین یعتقدون بوجهة النظر أخري: هم یقولون الکلمة األلي حرال و الثراني توکیرد  –
 الرجل األول حال و الرجل الثاني تؤکید له. (ادخلوا رجال  رجال  )في الجملة  له. مثال

  و في نص  الثاني من المکرر خالف، فقد ذه  الزجاج إلی أن اإلسم األول حرال و الثراني توکیرد 
ه،ج ۱۳۲۷السیوطي،)له. و في نص  الثاني علی التوکید نظر، ألنه لو کان توکیدا  ألدي ما أداه األول   

۱ ،۲۳۸). 

ولکن السامرائي یعتقد کان الرجل الثاني هو الرجل األول و لیست هذا الحال. و یرفب هرذا النظرر. 
احتمرل کالمرک معنیرین فإنره إذا  (أقبل الرجال صفا  صفا  )هو في مکان اآلخر یقول:   فإنک لو قلت 

، کانت  علی معنی األولري. و إذا أقبلروا الثانیة تأکید ألنها لم تزد  (صفا)کان الرجال اقبلوا صفا  واحدا 
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کید. و إذا قلت  فإن کنت شرربته جرعرة واحردة کانرت  (شربت الدواء جرعة جرعة)صفوفا  لیست بتأ
 ، کیردا  کیدا  ألنک لم تزد علی معنی األولي. و إن کنت شربته جرعرة واحردة کانرت الثانیرة تأ الثانیة تأ

بعررد جرعررة لررم تکررن توکیرردا    جرعررة  ألنررک لررم تررزد علرری معنرری األولرري، و إن کنررت شررربته
 . (۲۸۳، ۲م،ج ۲۰۰۰السامرائي،)

یحتمل الکالم معنیین: المعنی األول إذا الرجال أقبلوا صفا  واحردا   (في جملة )أقبل الرجال صفا  صفا  
کید ألنها لم تضیف زیادة علری المعنری. المعنری الثراني إذا قلنرا أقبرل الرجرال  کانت صفا  الثانیة تأ

 هنا لیست تأکید.صفوفا  صفوفا  

: األول إذا شربته جرعرة واحردة کانرت  المثال الثاني شربت الدواء جرعة  جرعة  یحمل المعنیین أیضا 
 الثانیة تأکید ألنها لم تزد علی معنی األولي. 

 المعنی الثاني إذا شربته جرعة بعد جرعة هنا لیست تؤکید.
 الرأي الثالث:

لکلمة األولي حال األولي، و الکلمة الثانیة حرال الثراني قیرل بعب النحاة اآلخرین یعتقدون:   أن ا –
 .(۲۱۳، ۱م،ج۲۰۰۳البقاعي،)هو المختار   

و هو لریس مخترارا  فیمرا أري، و ذلرک أن فري نحرو »السامرائي یرفب هذا الرأي مرة أخري و یقول: 
بهرا، حرالین، و لکرل حرال معنری، یمکرن أن یسرتغني الکرالم  (أقبل محمد راکضا  ضاحکا)قولک 

ال یتم المعنی إال برذکر  (أقبلوا رجال  رجال  )فراکضا  حال، و ضاحکا  حال أخري ولکن في نحو قولک 
، و ال تؤدي الکلمة وحدها معنری، فإنره ال یصرح أن تقرول   .«و تسرکت (أقبرل رجرال  )الکلمتین معا 

 (۲۸۵، ۲ م،ج۲۰۰۰السامرائي،)

 السامرائي رفب جمیع اآلراء النحاة و منهم: -

 نها بتقدیر عطف الفاء أو ثمأ -

 الکلمة األولي حال و الکلمة الثانیة تؤکید له  -

 الکلمة األولي حال األول و الکلمة الثانیة حال الثاني  -

و » السامرائي یعتقد کل هذه اآلراء لیست صحیحة و یشیر إلی دور اآلخر لهاتین کلمترین هرو یقرول:
ن حراال  واحردة، ألن مجمروع الکلمترین یفیرد معنری اإلختیار فیما نري أن یکرون مجمروع الکلمتری
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  (۲،۲۸۵،ج۲۰۰۰السامرائي، م) «.الترتی 

، في نحو  مجموع الکلمترین  (أقبلوا رجال  رجال  )السامرائي یقول مجموع الکلمتین یکون حاال  واحدا 
. (رجال  رجال  )یعني   یکون حاال  واحدة 

بالعامرل السرابق، ألن مجموعهمرا هرو الحرال ال  الذي اختاره، أن کلیهما منصوب»و قال أبو حیان: 
أحدهما، و متي اختلف بالوصفیة أو غیرهما لم یکن له مدخل في الحالیة، إذ الحالیة مستفاد منهمرا 

 ( ۲۳۷، ۱ه،ج۱۳۲۷السیوطي، )« فصارا یعطیان معنی الفرد، فأعطیا إعرابه و هو النص 

یکون مشتقا  ولکن فري بعرب المواضرع یمکرن کما قلنا جمیع النحاة یعتقدون الحال في األصل أن 
. . مثال  عندما الحال دالة علی طور فیه تفضیل الحال یکون اسما  جامدا   الحال أن یصبح اسما  جامدا 

السامرائي یعتقد   الدالة علی طور فیه تفضیل، ذلک أن یفضل الشيء في حرال علری نفسره أو علری 
 .(۲۸۶، ۲م،ج ۲۰۰۰السامرائي،)حال أخري   

أن تکون إحدي حالین ینصبهما   أفعل التفضیل  ، متحدتین في مدلولهما، و تدل علی أن صراحبها »
، ۲ش،ج ۱۳۸۰حسرن،) .«في طور من أطواره مفضل علی نفسه أو علی غیرره، فري الحرال األخرري

۳۷۴). 

 :(تمرک بسرا  أطی  منه رطبا  )السامرائي یقول في نحو 

، علیه حال . السامرائي في هذا النحو یهتم برالمعنی و یقرول:    فضلت التمر حال کونه بسرا  کونه رطبا 
فقد فضلت الشيء علی نفسره،  (هذا بسرا  أطی  منه رطبا  )الفرد واضح بین المعنیین فإنک إذا قلت 

 أي هذا عند ما کان بسرا  أطی  منه عندما رطبا  أو عندما یکون. 

ن هرذا بسرر یفضرله العنر . و تقرول فري غیرر کان المعنری إ (هذا بسر أطی  منه عن )أما اذا قلت 
أي أن محمد حال کونه شاعرا  شراعرا  خیرر منره حرال کونره  (محمد شاعرا  أحسن منه کاتبا  )الجامدة 

، و تقول  أي أن محمدا  شاعر یفضله کات ، فأحسن مبتردا آخرر  (محمد شاعر أحسن منه کات )کاتبا 
 .(۲۸۷، ۲م،ج ۲۰۰۰ي،السامرائ) و کات  خبر له، و هذه الجملة صفة  

 وقوع المصدر وقوعاا 

«، یا أیها الذین ءامنوا إذا )و منه قوله تعالي:  و قد یقع المصدر حاال  و قد استعملت العرب ذلک کثیرا 
   ۱۵األنفال: ( لقیتم الذین کفروا زحفا  فال تولوهم األدبار
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 .(۲۸۷، ۲م،ج ۲۰۰۰السامرائي،) «أي زاحفین
 (جئتره سرعیا  )لم یجز، ألن االعطاء لیس من المجريء، ولکرن  (جئته إعطاء»)قال المبرد: و لو قلت:

. قال اهلل عز و جل   «  ۲۶۰البقررة: ( ثم ادعهن یأتیرک سرعیا  )فهذا جید ألن المجيء یکون سعیا 
 .(۲۳۴، ۳ه،ج ۱۳۸۳المقتض ،)

جراز ألن  (رکضرا   أقبرل)عند المبرد هو مقیس کانت فیما کانت الحال فیه نوعا  من عاملها، فإن قلرت 
جاء بکاء و ضحکاء( لم یجز ألن البکاء والضحک لیسا نوعا  مرن )الرکب نوع من اإلقبال، و لو قلت 

 المجيء.

 السامرائي موافق برأي المبرد و یقول رأیه أسوغ من النحاة. السامرائي یطرح هنا السؤال و هو: 

م،ج ۲۰۰۰السرامرائي،) .«غرض ؟ م یعدل العرب عن الوصف إلی المصدر أحیانا  ؟ و هل لذلکل»
۲ ،۲۸۸) 

أقبرل )ال یعدل من تعبیر إلی تعبیر إال یصحبه عردول مرن معنری إلری معنری، فقولرک » و یجی  أن
( ال یطابقه في المعنی (رکضا     (۲۸۸نفسه، ). «و إن کان في التأویل )اقبل راکضا 

 السامرائي یعتقد عندما یعدا من الوصف إلی المصدر لغرضین: 

 التوسیع في المعنی  – بالغةالم -

 المبالغة -

 فإن المصدر هو الحدث المجرد، و الوصف هو الحدث مع الذات »السامرائي یقول: 

یردل علری الحردث و ذات الفاعرل، أمرا المصردر فهرو  (أقبل أخوک سراعیا  ) في قولک (ساعیا  )ف 
محمرد )ت، ال تقرول الحدث المجرد من الذات و الزمن، و لذا یمنرع االخبرار بالمصردر عرن الرذا

 .(۲۸۸، ۲نفسه، ). («هو راکب)و  (محمد ساع)بل تقول  (هو رکب)سعي( و ال 

السامرائي یقول أن یمنع النحاة قیاس وقوع المصدر حاال  ألنره الحردث المجررد و قرالوا ألنره یلرزم 
.  االخبار بالمعنی عن الذات. ولکن السامرائي موافق بوقوع المصدر حاال 

 مر یدل علی المبالغة.هو یعتقد هذا األ

کان المعنری أن أخراک تحرول  (أقبل أخوک سعیا  )   فان قلت السامرائي یقول في کتاب معاني النحو:



 زهرا رضايي  دراسة احملاولت التيسريیة يف النحو العريب عند السامرايئ احلال منوذجا  

491 

إلی سعي، و لم یبق فیه شيء من عنصر الذات، لم یبق فیه ما یثقله من عنصر المادة برل تحرول إلری 
 حدث مجرد و هذا مبالغة.

ثرم ادعهرن  تحول إلی الرکب عند اقباله، و مثله قوله تعالي:معناه أنه  (أقبل رکضا  ) و کذلک قولک
 و السیاد یوضح ذلک قال تعالي:  (ساعیات)و لم یقل  (سعیا  )فقد قال  یأتیک سعیا  

)و إذ قال إبراهیم رب أرني کیف تحي الموتي قال أولهم تؤمن قال بلي ولکن لیطمئن قلبي قرال فخرذ 
علی کل جبل منهن جزءا  ثم ادعهن یأتیرک سرعیا  و أعلرم أن  أربعة من الطیر فصرهن إلیک ثم اجعل

  (۲۸۸، ۲م،ج ۲۰۰۰السامرائي،)    ۲۶۰البقرة: ( اهلل عزیز حکیم

هذه اآلیة تقول: فانهن یأتیک سعیا  أي یتحولن إلی سرعي، یتحرولن مرن أقصري الهمرود إلری أقصري 
صرر المرادة،ففي التعبیرر بالمصردر ، أي لم یکن فیهن ما یثقلهن من عن(ساعیات)الحرکة، و لم یقل 

 مبالغة ال تکون في الوصف.

و السامرائي ینت  من هذا الموضوع:   و الحق أنه أراد المبالغة فال مانع من ذلک، بل ینبغري أن یقولره 
 في موطنه فهذا تعبیر، و الوصف تعبیر آخر.

مرراد و موطنره   )نفسره،  وقوع المصدر حاال  تعبیر مجازي، أما الوصف فهو تعبیر حقیقي، و کالهما
۲۸۹) 

 التوسع في المعنی –

 التوسع في المعنی و ذلک أنک إذا اعبرت بالوصف فقد أردت معي واحدا  فإذا قلت »

حاال  لیس غیر، ولکن إذا عبرت بالمصدر اتسرع المعنری، و کسربت  (ماشیا  )کان  (جاء خالد ماشیا  )
فهرذا یحتمرل  (أقبل رکضرا  )حالیة، کقولک أکثر من قصد و غرض، فقد تکس  معنی المصدریة و ال

المفعولیة المطلقة، أي یرکب رکضا  أو اقبال رکب، أیا کان التقردیر و یحتمرل الحالیرة فقرد کسربت 
 (۲۸۹، ۲م،ج ۲۰۰۰السامرائي،)معنیین و أنت تریدهما معا   

 السامرائي یقول عندما یعدل الحال إلی المصدر اتسع المعنی و عندکم ثالثة معان: 

  الحالیة -

  المفعول ألجله -

 المفعولیة المطلقة  -
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 (۵۶۱، ۲د،ج ۷۵۶ابن هشام،). «الحالیة، و المفعول ألجله، و المفعول المطلقة»و قد یحتمل

لکان المعنی واحدا  هرو الحالیرة ولکرن  (ادعو خائفین و طامعین)و السامرائي في کتابه یقول:فلو قال 
صبح یؤدي ثالثة معان في آن واحد، و هي الحالیة أي خائفین. بعدوله إلی المصدر اتسع المعنی، و أ

، أو  ، و تطمعرون طمعرا  و المفعول ألجله، أي للخوف و الطمع، و المفعولیة المطلقة أي تخافون خوفا 
 (۲۹۰، ۲م،ج ۲۰۰۰السامرائي،)دعاء خوف، و طمع، و هذه المعاني کلها مرادة   

حیث أصبح یؤدي المعنری الواحرد ثالثرة معران فري آن أي برجوع السامرائي للمصدر اتسع المعنی 
 واحد.

 الحال الجملة

کمرا تقرول:  (أقبل أخوک و هرو یضرحک)و  (أقبل أخوک یضحک)تقول »تقع الحال کما تقع مفردا  
. «و یشتر  النحاة أن تکون جملة الحال خبریة خالیة مرن دلیرل اسرتقبال أو تعجر  ()أقبل ضاحکا  

 (۲۶۶، ۱ه،ج ۱۳۲۷)السیوطي،

، فال تقول  علری انهرا حرال،  (هو راکب ؟ أقبل محمد و هل)فال یصح أن تقع الجملة اإلنشائیة حاال 
، فرال تقرول  حضرر محمرد )کما الی  عند النحاة أن تکون الجملة المصدرة بردلیل اسرتقبال حراال 

  ۹۹الصرافات: ( و قرال إنري ذاهر  إلری ربري سریهدین)علی أنها حال و قوله تعالي:  (سیکت 
 فیه حاال   (سیهدین)ست الجملة لی

في المضارع الواقع حاال  خلوه من حروف االستقبال، کالسین، و لن و نحوهما، و ذلک أن »و یشتر  
الحال الذي نحن في بابه، و الحال الذي یدل علیه المضارع، و إن تباینا حقیقة ألن فري قولرک مرثال  

نیین، غیر حال باآلخر، ألنره لریس فري زمران حال بأحد المع (یرک ) لف  (اضرب زیدا  غدا  یرک )
المتکلم، لکنهم التزموا تجرید صدر هرذه الجملرة، أي المصردرة بالمضرارع مرن علرم االسرتقبال، 

 لتناقب الحال و

 (۲۳۰ج، ۱. )االسترآبادي،التا، «االستقبال في الظاهر و إن لم یکن التناقب ههنا حقیقیا  

 جملة الحالیة:هؤالء النحاة یعتقدون أن توجد شرو  لل

 یج  أن تکون جملة الحال خبریة ال یوجد فیها دلیل استقبال أو تعج . -

 جملة الحال ال یجوز أن تکون اإلنشائیة. -
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 ال یصح جملة الحال أن تکون مصدرة بدلیل استقبال. -

 الفعل المضارع الواقع حال یشتر  أن یکون خالي من حروف اإلستقبال مثل: -

 (السین، لن....)

هذا التعلیل غیر مقبول، و ذلک أنه إذا أقرر النحراة أن تکرون هنراک »سامرائي یرفب هذه الشرو : ال
حال المقدرة ج، و هي التي یکون وقوعها بعد وقوع عاملها، فرال داعري لهرذا الشرر ، ألن المصردرة 

و سریدا  و أن اهلل یبشرک بیحیي مصدقا  بکلمرة مرن اهلل )بدلیل استقبال، لیست إال کذلک قال تعالي: 
، و هذه األحوال مقدرة ألنها بعد التبشیر، و لرذا نرري أن  آل عمران ( حصورا  و نبیا  من الصالحین

 کل ما احتمل أن یکون حاال  في المعنی مما صدر بدلیل استقبال، صح أن یکون کذلک، و ذلک نحو 

 ستقبال فجملة الشر  حال، و هي مصدرة بدلیل ا (عرفت محمدا  إن تستعنه أعانک)

عند النحاة تفید االستقبال، و إن کان لنا فیها رأي آخر قال تعرالي:  (و )ال (مالک ال تذه  ؟)و تقول 
السرامرائي، ) «.ال اعبد( حالیة، واهلل أعلم) فالجملة  ۲۲یس: ( و ما لي أعبد الذي فطرني و إلیه)
۲ ،۲۹۵) 

 ج النحاة یقسمون الحال من حیث الزمن علی ثالثة أقسام:

 (أقبرل أخروک ضراحکا  )و هري التري زمنهرا زمرن عاملهرا، و هري الغالبرة نحرو  الحال المقارنة: -
 (۲۸۰، ۲السامرائي، )

 نحرو قولره: و هي المستقبلة و هي التي یکون وقوعها بعد زمرن عاملهرا، و ذلرکالحال المقدرة:  -
 ۲۷الفرتح: ( خرافونلتدخلن المسجد الحرام إن شاء اهلل ءامنین محلقین رءوسکم و مقصرین ال ت)
  (مقصرین)و  (محلقین)فکل من  

 ( ۱۹۳، ۲ ج،، التااألشمعوني)حال مستقبلة، ألن الحلق و التقصیر بعد الدخول و لیسا مقارنین له. 

 المحکیة: -

، و انکرهرا بعرب النحراة و ذلرک أنهرا مقارنرة (جاء زید أمس راکبرا  )و هي الماضیة قالوا و هي نحو 
 (۲۸۰، ۲م،ج ۲۰۰۰السامرائي )قارن للمجيء. لعاملها، فالرکوب م

هذه الشرو  غیر مقبولة عند السامرائي حیث یوجد حال مقدرة و هي التي ترأتي بعرد عاملهرا حیرث 
  (و ما لي أعبد الذي فطرني و إلیه)یوجد دلیل استقبال مثل قوله تعالي: 
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و هري مصردرة بردلیل  فالجملرة الشرر  حرال (عرفت محمدا  إن تستعنه أعانک)و کذلک في مثال: 
 إستقبال.

 الخاتمة و النتائج
 من بین العلوم العربیة کان علم النحو أهمها و أفیدها بین اإلسالم و العلوم اإلسالمیة  -

بسب  صعوبة هذا العلم قام جماعة مرن المحردثین لتیسریره: ابرراهیم مصرطفي، شروقي ضریف،  -
 مهدي المخزومي.

بواب النحو فري تیسریرهم وفریقرا  آخرر یهرتم برالمعنی دون هذا الفریق یعتمد علی حذف بعب أ -
 االعتماد علی الحذف مثل: السامرائي 

 السامرائي یهتم علی النحو القدیم بشکل اللسان البسیط و تبیین و تفسیره. -

الفرد بین الحال و بین الصفة، تفرد بین إسمین مشترکین في اللفر  و الحرال زیرادة فري الفائردة  -
 الخبر.

.ال -  حال في األصل أن تکون وصفا  و مشتقا 

- .  یمکن في بعب المواضع الحال أن یکون اسما  جامدا 

هو جدید و مرن رأي السرامرائي، التشربیه، الحرال الموطئرة،  –دالة علی السعر، التفاعل، التقسیط  -
 الحال دالة علی ترتی ، دالة علی طور تفضیل، المصدر.

 رتی . أقبلوا رجال  رجال  توجد اآلراء المختلفة حول الت -

 الرأي األول: أنها عطف بتقدیر الفاء أو ثم  -

 الرأي الثاني: الکلمة األولي حال و الکلمة الثانیة تؤکید له -

 الرأي الثالث: الکلمة األولي حال األول و الکلمة الثانیة حال الثاني -

لمتین معا  یفیرد معنری الترتیر  و ولکن السامرائي یرفب هذه اآلراء و یقول: أن یکون مجموع الک -
 مجموعهما هو الحال.

 فقد فضلت الشيء علی نفسه. (هذا بسرا  یفضله منه رطبا  )في نحو  -
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 اتسع في المعنی -۲ المبالغة -۱إنما یعدا من الوصف إلی المصدر لغرضین:  -

و لرذا یمتنرع المبالغة: النحاة یعتقدون فان المصدر هو الحدث و الوصف هو الحدث مع الرذات،  -
الن المصردر فهرو الحردث المجررد برل تقرول  (محمد سعي)االخبار بالمصدر عن الذات ال تقول 

 (محمد ساع)

السامرائي یرفب هذا الکالم و یقول: الحق أنه إذا أراد المبالغة فال مرانع مرن ذلرک برل ینبغري أن  -
 یقوله في موطنه فهذا تعبیر و الوصف تعبیر آخر. مثال في نحو 

 کان المعنی أن أخاک تحول السعي فهذا مبالغة. (ل أخوک سعیا  أقب)

التوسع في المعنی: السامرائي یقول: للمصدر اتسع المعنی حیرث أصربح یرؤدي المعنری الواحرد  -
 ثالثة معان في آن واحد:

 المفعول ألجله - المفعولیة المطلقة - الحالیة -

 النحاة یعتقدون أن توجد شرو  للجملة الحالیة: -

 یج  أن تکون جملة الحال خبریة  -

 جملة الحال ال یجوز أن تکون اإلنشائیة  -

 ال یمکن أن یکون جملة الحال مصدرة إلستقباله -

 (السین و لن....)الفعل المضارع الواقع الحال یج  أن یکون خالي من حروف األستقبال  -

وهي التي تأتي بعد عاملها حیث  السامرائي یعتقد هذه الشرو  غیر مقبولة حیث یوجد حال مقدرة -
 یوجد دلیل إستقبال

 المنابع و المصادر
 مطبعرة، األشررف نجرف، الفتلري الحسرین عبرد الدکتور تحقیق، األصول کتاب، السراج ابن .۱

 النعمان

 المدني،القاهرة مطبعة األعاری ، کت  عن اللبی  مغني یوسف،التا، بن عبداهلل هشام، ابن .۲

 العربیة،جلد اللغة احیاء دار، مالک بن الفیةعلی  مونياألش ،شرح(ش۱۳۹۴)األشموني، .۳
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 والدراسرات العربیرة اللغرة کلیرة الکافیرة،علری  الرضي الدین،التا، شرح األسترآباذي،رضي .۴
 الرابع الجزء اإلسالمیة،

 ابرن ألفیرةعلری  عقیرل ابرن شررحعلری  الخضري ،حاشیة(م۲۰۰۳)الشیخ، البقاعي،یوسف .۵
 األول الجزء مالک، دارالفکر، بیروت،

 عشرة،المجلد الخامسة الطبعة بمصر، دارالمعارف، النحوالوافي، ،(ش۱۳۸۰)،عباس، حسن .۶

 مؤسسرة البیر ، مغنيعلی  الدمامیني ، شرح(م۲۰۱۱)بکر، ابي بن محمد اإلمام الدمامیني، .۷
  .األول الجزء العربي التاریخ

ة و النشرر و ، معراني النحرو، دارالفکرر للطباعر(ه۱۴۲۰م،۲۰۰۰) السامرائي، فاضل صرالح، .۸
 التوزیع، الطبعة األولي

 بمصرر، السرعادة دار، الجوامرع جمرع شرح الهوامع همع (ه ۱۳۲۷)، الدین جالل السیوطي .۹
 األولي الطبعة

 صرحیح شررح الباري ،فتح(ه۱۳۷۹)العسقالني، أبوالفضل حجر بنعلی  بن الشافعي،أحمد .۱۰
 ۱۳:البخاري،دارالمعرفة،بیروت،عدداألجزاء

 دار. الکرریم القررآن ضروء فري العربري البیان أصول ،(م ۱۸۸۸)علی حسین محمد الصغیر، .۱۱
 .۱العربي،بیروت،  المؤرخ

 معراني: کتابره فري السرامرائي فاضرل الدکتور آراء، (م ۲۰۰۵)، الرومي عبد مظفر، الظاهري .۱۲
 الحداد إبراهیم هشام: إشراف، البغداد جامعة، الماجستیر رسالة، النحو

 دار: القراهرة عضریمة الخالق عبد محمد تحقیق، (ه ۱۳۸۳) ،العباس البي المقتض ، المبرد .۱۳
  العاني

دراسة المحاوالت التیسیریة في النحو العربري  (م۲۰۱۱ –م ۲۰۱۰)الدکتور متقي زاده، عیسي، .۱۴
 عند المحدثین، المقالة 

 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الكوفة،  الفارابي و جامعة  م۲۰۲۱نیسان أبر

یة االقتران الشرطي  داللة الوضع عند السید محمد باقر الصدر )نظر
 انموذجا(

 1محمد فرحان عبید النائلي
 العراد. -النجف  -جامعة الکوفة بکلیة الفقه أستاذ في 

 الملخص 
معرفة األدلة لقد اتسعت مساحة البحث الداللي عند األصولیین والفقهاء خاصة في داللة الّن  ل

المبرادئ التري یقروم  یینالتي قام علیها اهتمامهم الّداللي فاألدلة عند األصولوواألحکام الشرعیة 
علیها التشریع، ولغوّیة وهي التي تقتضي معرفة داللة األلفاظ لفهم النصوص من الکتاب والسنة 

. 
علم ااُلصول وثمرتره إّنمرا  اّن البحث عن الوضع وأقسامه من المبادئ التصّوریة اللغویة لمسائلو

کثر من معنی واحد وعدمه ولهذا ذه  الصدر إلی أّن العلقرة  تظهر في جواز استعمال اللف  في أ
، بل هي من ااُلمور الواقعّیرة ونشرأته عرن  الوضعیة بین اللف  والمعنی ال تکون أمرا  اعتباریا  صرفا 

 ة تأثیرا  وافیا  في کثیر من المباحث اللفظّیة . االقتران األکید بین اللف  والمعنی، وقد أّثرت النظری
همیة البحث الداللي عند األصولیین والفقهاء في داللة الّن  تفسیرا وتأویال ال اختیار الموضوعو

 لمعرفة األدلة واألحکام 
أهداف البحث: دراسة الداللة اللغویة والعلقة الوضعیة بین اللف  والمعنی، والوقروف علری هرذه 

 العالقة.تلك التي تبین جذور النظریة 
منهجیة البحث: أعتمد الباحث في تقسیم الدراسة الی مباحث ثالث مشرفوعة بمقدمرة وخاتمرة 

لصردر، لواهم ما توصل الیه البحث من نتائ  .اما المطل  االول تناول السریرة الذاتیرة والعلمیرة 
 .ة للصدروفیه مقصدان:االول السیرة الذاتیة للصدر والثاني السیرة العلمی

مفهروم  اما الثاني تناول مفهوم الوضع وحقیقته واقسامه عند الصردر، وفیره مقاصرد ثرالث: االول
الوضع في اللغة واالصطالح والثاني حقیقة الوضع عنرد الصردر .والثالرث اقسرام داللرة الوضرع 

 بأعتبار ما یسّببه ویحّققه والمتعلق
عند الصدر، وفیره مقصردان: االول: مفهروم  شرطياما المطل  الثالث تناول فیه نظریة االقتران ال

 نظریة االقتران الشرطي والثاني: سببیة اقتران اللف  بالمعنی عند الصدر.
 اهم المصادر المعتمدة في البحث .وثم ذکر الباحث اهم النتائ  التي توصل الیها البحث 

 الوضع، الصدرا، االقتران، الشرطي.  المفردات الرئیسة:

                                                                                 

1. mohammedf.alnaaly@uokufa.edu.iq  
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 مقدمة 
اتسعت مساحة البحث الداللي عند األصولیین والفقهاء خاصة في داللة الّن  تفسریرا لمعرفرة لقد 

األدلة واألحکام الشرعیة، وهي من المرتکزات التي قام علیها اهتمامهم الرّداللي فاألدلرة عنرد عرالم 
اللرة األصول شرعیة وهي: المبادئ التي یقوم علیها التشرریع، ولغوّیرة وهري التري تقتضري معرفرة د

 األلفاظ لفهم النصوص من الکتاب والسنة .

وال یخفی اّن البحث عن الوضع وأقسامه من المبادئ التصّوریة اللغویة لمسائل علم ااُلصول وثمرتره 
إّنما تظهر في جواز استعمال اللف  في أکثر من معنری واحرد وعدمره ولهرذا ذهر  السرّید الشرهید 

، برل هري مرن  الصدر)قدس( إلی أّن العلقة الوضعیة بین اللف  والمعنی ال تکون أمرا  اعتباریا  صررفا 
ااُلمور الواقعّیة ونشأته عن االقتران األکید بین اللف  والمعنی، وقد أّثرت هذه النظریة تأثیرا  وافیا  فري 

 کثیر من المباحث اللفظّیة . 

داللة الّن  تفسیرا  سب  اختیار الموضوع: اهمیة البحث الداللي عند األصولیین والفقهاء خاصة في
 وتأویال لمعرفة األدلة واألحکام الشرعیة .

اما أهداف البحث: دراسة الداللة اللغویة والعلقرة الوضرعیة برین اللفر  والمعنری، وبیران اقسرامها، 
 والوقوف علی هذه النظریة التي تبین جذور العالقة الواقعیة الداللیة بین اللف  والمعنی .

لباحث في تقسیم الدراسة الی مباحث ثالث مشفوعة بمقدمة وخاتمة واهرم منهجیة البحث: أعتمد ا
السیرة الذاتیة والعلمیة للسرید محمرد براقر المطل  االول تناول اما .ما توصل الیه البحث من نتائ  

 (، وفیه مقصدان:الصدر )

علمیة للسید محمرد تناول السیرة ال ( والثانياالول تناول السیرة الذاتیة للسید محمد باقر الصدر )
 (باقر الصدر )

وفیه مقاصرد  اما المطل  الثاني تناول مفهوم الوضع وحقیقته واقسامه عند السید محمد باقر الصدر،
 ثالث: 

تناول حقیقة الوضع عند السرید محمرد براقر  االول تناول مفهوم الوضع في اللغة واالصطالح والثاني
 الصدر .

 ع بأعتبار ما یسّببه ویحّققه والمتعلق وعموم المعنی .والثالث تناول اقسام داللة الوض
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اما المطل  الثالث تناول فیه نظریة االقتران الشرطي)القرن االکید( عند السید محمد براقر الصردر، 
 وفیه مقصدان: 

االول: مفهوم نظریة االقتران الشرطي )القرن االکید( والثاني: سببیة اقتران اللف  بالمعنی عند السرید 
 در.الص

 ثم ذکر الباحث اهم النتائ  التي توصل الیها البحث مع ذکر اهم المصادر المعتمدة في البحث .

 (السیرة الذاتیة والعلمیة للسید محمد باقر الصدر )المطلب االول: 

 (المقصد االول: السیرة الذاتیة للسید محمد باقر الصدر )

)الحرائري ، ه(1353ذي القعردة 25الکاظمیة في ) نشأته ووالدته: ولد الشهید الصدر في مدینة -اوال
 ( 35ه: 1413

 .فوالده السّید حیدر بن السّید إسماعیل الصدر 

ووالدته:بنت المرحوم آیة اهلل الشیخ عبد الحسین آل یاسین، التي عاشت في کنف ثالثة إخروة کلهرم 
ین، العالمرة المجاهرد علماء معروفون بالفضیلة والتقوی، وهم: آیة اهلل الشیخ محمرد رضرا آل یاسر

  (32ه: 1413)الحائري ، آل یاسین، آیة اهلل الشیخ مرتضی آل یاسین  الشیخ راضي

 جده آیة اهلل السید إسماعیل الصدر ویتصل نس  عائلته باإلمام الکاظم.

 ( 26ه ، 1420)النعماني،  وقد عاش ما بین العراد وإیران ولبنان

أعردمت معره.  ه( وأخته الشهیدة آمنرة الصردر1388صدر)تأخوه األکبر وأستاذه السید إسماعیل ال
وفقد والده وهو الیزال في سن الرابعة عشرة، وقد ترعرع في ظّل حمایة أخیه السید إسرماعیل الصردر 

 ( 105: 1م ، 2005)العاملي ،وأمه 

 وأوالده:  -ثانیا

 الخارج ردحا  مرن مارس نشاطه العلمي قبل زواجه حتی بلغ مرتبة االجتهاد، ومارس تدریسه لبحث
السّید صدر الدین الصدر وقرد رزقره اهلل تعرالی سرّتة أوالد،  الزمن، ثّم أقدم علی الزواج من ابنة عمه

 ( 13م: 2006)الحسیني ،  رابعهم السّید جعفر. الذي ال زال یعیش في العراد، والباقي کّلهم إناث.

 (المقصد الثاني: السیرة العلمیة للسید محمد باقر الصدر )
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 (.اوال: دراسته)

وفي السابعة من عمره  (42م: 1999)الحائري ،  بدأ الشهید الصدر دراسته في السنة الخامسة من عمره
التحق بمدرسة منتدی النشر االبتدائیة، وأکمل جمیع مراحلها الستة خالل ثالث سنوات فقط لیتفررغ 

 .( 122: 1م ، 2005)العاملي ،للدراسات الدینیة في الحوزة العلمیة

ه( انتقل الشهید الصردر 1365. وفي)( 46ه ، 1420النعماني، )وقد أکمل دراسة السطوح بفترة قیاسیة
من الکاظمیة إلی النجف األشرف برفقة أخیه السید إسماعیل وحضر دروس کبار العلماء في النجف 

. کما درس ( 42م: 1999)الحائري ، األشرف آنذاك في الفقه واألصول، وغیرها من الدروس الحوزویة
 . ( 47م: 2006)الحسیني ، الفلسفة اإلسالمیة والفلسفة الغربیة

وتتلمذ في مرحلة بحث الخارج علی یرد العلمراء االعرالم وهرم أسراتذته خرالل سرنوات تحصریله 
 العلمي کل من: 

 آیة اهلل الشیخ محمد رضا آل یأسین.. ۱

 .آیة اهلل السید اسماعیل الصدر. ۲

 أبو القاسم الخوئي. آیة اهلل السّید . ۳

 .آیة اهلل الشیخ مرتضی آل یس . ۴

 .آیة اهلل الشیخ صدرا البادکوبي . ۵

 آیة اهلل السید عبد الکریم علي خان. . ۶

  .( 65م: 2006)الحسیني ،  السید محمد باقر الشخ . وغیرهم من اساتذته. ۷

 (. 1379سنة ) صوالوأ فقها   ه(. وبدأ بتدریس الخارج 1378وقد أنهی دراساته األصولیة في سنة )

ه(. أي بعد انتهائه من دراسراته الفقهیرة بسرنتین  1381وبدأ هو بتدریس الخارج لعلم الفقه في سنة )
 تقریبا.

 : ثانیا: تالمذته ومؤلفاته

العدیرد  بدأ بتدریس البحث الخارج في الفقه وأصوله ودرس الفلسفة وتفسیر القررآن. وحضرر عنرده
 من الطلبة منهم: 
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 .السید محمود الهاشمي  -۱

 . السید محمد الصدر -۲

 .السید کاظم الحائري  -۳

 . السید محمد باقر الحکیم -۴

 . السید عبد الحسین األردبیلي -۵

کي -۶   . الشیخ محسن األرآ

  السید محمد باقر المهري -۷

  .( 113: 1م ، 2005)العاملي ،والشیخ إبراهیم األنصاري وغیرهم  -۸

 : واما مؤلفاته

 فدك في التاریخ. . ۱

 غایة الفکر في علم األصول. . ۲

 اقتصادنا. وفلسفتنا. . ۳

 األسس المنطقیة لإلستقراء. . ۴

 المعالم الجدیدة لألصول. . ۵

 بحث حول الوالیة وبحث حول اإلمام المهدي . . ۶

 المدرسة القرآنیة. و اإلسالم یقود الحیاة.. ۷

 ة. دور األئمة في الحیاة اإلسالمی. ۸

 نظام العبادات في اإلسالم. . ۹

 بحوث في شرح العروة الوثقی. . ۱۰

البنررك  -16الفترراوی الواضحة)رسررالة عملیررة(.  -15دروس فرري علررم األصررول)الحلقات(.  -14
حاشیة علی منهاج الصالحین للسید الحکریم.  -18موجز أحکام الح .  -17الالربوي في اإلسالم. 

 کتاب شرائع اإلسالم.  حاشیة علی صالة الجمعة من -19
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وبرز الصدر کأستاذ  مجتهد  في الفقه وأصول الفقه والفلسفة والمنطق، إاّل أّنه لم یتصَد للمرجعیرة إال 
بعد وفاة السید محسن الحکیم، وکان قد أسس قبل ذلك حزب الدعوة اإلسالمیة، وکران هرو مرجرع 

 الحرزب فري العرراد وخرارج العرراد التقلید بالنسبة ألفراد الحزب، وکذلك قّلده أنراس مرن خرارج
 ( 66: 4م ، 2005)العاملي ،

 ثالثا: اعتقاله وشهادته. 

 تعّرض )قدس(. لالعتقال من قبل السلطة البعثیة في العراد أربع مّرات:

 ( 109م: 1999)الحائري ،  م في مستشفی النجف1972األولی: في عام 

 ( 281: 4م ، 2005)العاملي ، لخالدةم إثر انتفاضة صفر الشعبّیة ا 1977الثانیة: في سنة

م: 2006)الحسریني ، هجریة ومعه فضیلة الشیخ طال  السنجري  1399الثالثة: في شهر رج ، سنة 
22 ) 

( وکران هرذا هرو 1980/ 9/4هجرّیة، والمصرادف ) 1400الرابعة: في شهر جمادی األولی من سنة 
ودفن في النجف االشرف حیث مرقرده ام تقریبا  االعتقال األخیر الذي أّدی إلی استشهاده بعد ثالثة أیّ 

  (282: 4م ، 2005)العاملي ، الحالي

 المطلب الثاني: مفهوم الوضع وحقیقته واقسامه عند السید محمد باقر الصدر.

 وسوف نتطرد الی مفهوم الوضع وحقیقته واقسامه عند السید محمد باقر الصدر، في مقاصد ثالث.

 ع في اللغة واالصطالح .المقصد االول: مفهوم الوض

 مفهوم الوضع في اللغة:  -اوال 

 : وضع الشيء في المکان: أثبته فیه، وقولك: وضعتها أنا، أي: ألزمتهرا فهري موضروعة والوضرع أیضرا 
 ( 6:118م ، 1979 -ه 1399)ابن فارس،  الموضوع ، سمي بالمصدر، والجمع: أوضاع.

مر ِإذا واَفْقَته ِفیِه ووَضَع الشيَء َوْضعا  اْخَتَلَقه ، وَتواَض 
َ
َفُقوا َعَلْیِه؛ وَأْوَضْعُته ِفي األ ْيِء اتَّ َع القوُم َعَلی الشَّ

 ( 281: 15ه ، 1426)ابن منظور ، َعَلی َشْيء

ویتحصل من کلمات اللغویین أّن الوضَع هو االنتقال والحرکة من جهة ، واإلیجاد والخلق مرن جهرة 
علی األمر وبتضافر هرذه الردالالت تترّشرح لنرا داللرِة رئیسرة أخری ، فضال  عن االتفاد واالجتماع 

 . مرکزیة للوضع ، هي: ارتبا  الشيء واتصاله بشيء آخر
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 مفهوم الوضع في االصطالح:  -ثانیا

فقد اختلفت کلمات األصولیین في تعریرف الوضرع: إذ عّرفره الجرجراني بأّنره: جعرل اللفر  برأزاء 
 . (111ه ، 1403)الجرجاني، المعنی

عّرفه الخراساني بأّنه: )نحو إختصاص للف  بالمعنی، وارتبا  خاص بینهما ، ناشيء من تخصیصره و
 . (9ه: 1409)الخراساني ،  به تارة ، ومن کثرة إستعماله فیه أخری(

وعّرفه العراقي بأنه: )نحو إضافة واختصاص خاص توج  قالبیة اللف  للمعنی وفنائه فیه فناء المررآة 
 یصیر اللف  مغفوال  عنه وبإلقائه کأّن المعنی هوالُملقی بال توسریط أمرر فري البرینفي المرئي بحیث 

 .(25: 2ه ، 1430)البروجردي، 

وعرفه الصدر: هو عملیة تجعل بها القرن األکید بین اللف  والمعنی، وهذا ینت  لیس باالعتبرار فقرط 
وف مناسربة وظرروف معینرة حتری ولیس بالتعهد فقط وإنما تحتاج إلی إما عملیة تکرار او تهیئرة ظرر

 (68: 1م، 2006)الصدر ،  یحصل القصد.

وتکاد تعریفات الوضع تتقارب فري الفهرم الّلغروي واالصرطالحي، وهرو جعرل اللفر  دلریال  علری 
المعنی، وکل لف  وضع لمعنی، ونحو اختصاص اللف  بالمعنی، وارتبا  خاص بینهما. وهو وسریلة 

 . شيء للداللة علی شيء بنفسه ، أي: جعله بإزائه إلیجاد العالقة اللغویة، وتعیین

 المقصد الثاني: حقیقة الوضع عند السید محمد باقر الصدر .

اّن البحث عن الوضع وأقسامه من المبادئ التصّوریة اللغویة لمسائل علم ااُلصول وثمرته إّنما تظهرر 
 :بّد بیان امرینفي جواز استعمال اللف  في أکثر من معنی واحد وعدمه وقبل البحث ال

حقیقة  الثاني:. األّول: حقیقة الداللة الموجودة بین األلفاظ والمعاني وکیفیة االرتبا  الموجود بینهما
واّن البحرث فري حقیقرة الوضرع وفري کیفیرة عملیرة  الوضع وماذا فعل الواضع وماذا یتحّقق بفعله .

 :، وهو علی أقوال ثالثة الوضع

، یمکرن أن  ان الصیمري إلی أّن هذه الداللة أمر واقعري ذاتري تکروینيذه  العّباد بن سلیم -االول
 یفّسر بأحد الوجوه: 

 اّن المراد منها أّن المعنی من ذاتیات اللف  کما أّن الزوجیة من ذاتیات األربعة .. ۱

 اّن المراد أّن الواضع لم یهمل المناسبة بین اللف  والمعنی.. ۲
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لداللة بینهما أمر غیر قابل للتغییر والتبدیل وإن کران اعتبارّیرا  لکرن بعرد اّن المراد من الذاتیة اّن ا. ۳
  تحّقق االعتبار وتمامیته ال یتبّدل وال یتغّیر

 .  إلی أّنه الوسط بین األمر الواقعي واألمر الجعلي االعتباري ذه  المحّقق العراقي والنائیني -الثاني

تیة وذه  إلی أّن العلقة الموجودة بینهما اّما أن یکون بجعل إّنه بعد أن أنکر الذا ذکر المحّقق العراقي
اّن االرتبا  بینهما من قبیل ارتبرا  ):، قال ما ملّخصه الجاعل أو بکثرة االستعمال فهي حادثة ال ذاتیة

، فکذلك االنتقال من اللف  عین االنتقال إلری المعنری وهرذا هرو السرب  لسررایة  المرآة مع المرئي
واّن هذه العلقة أمر اعتباري من جهة اّنها مجعولة بتوّسط جعل  .لی اللف  وبالعکسصفات المعنی إ

الجاعل لکن لیست اعتباریة محضة حتی تزول بتوّهم المعتبرر أو غفلتره برل اعتبراري بمعنری عردم 
، ومن جهة ُاخری اّنها أمرر واقعري لتعّلرق االلتفرات إلیهرا ترارة والغفلرة  وجود ما بازاءها في األعیان

، وأیضا  اعتباریتها من جهة عدم إیجاد تغییر في اللف  والمعنی بخالف النس  الخارجیة التي  خریاُ 
، تکرون مرن ااُلمرور  توج  تغییرا  في الهیئة الخارجیة ومن جهة أّنهرا بنفسرها خارجیرة ال بوجودهرا

، برل  ن عّلة لتحّققهراواّن االعتبار لیس واسطة في الثبوت بالنسبة إلی هذه الداللة حّتی یکو. الواقعیة
اّنه قرد عّبرر عرن و . طریق إلی الواقع کالقضایا الحقیقة التي یکون فرض وجود الموضوع طریقا  إلیها

وُاخری باختصاص اللف  بالمعنی وثالثة بقالبیرة اللفر  أو  الداللة تارة  بالمالزمة بین اللف  والمعنی
ه 1422)العراقي ،  (الشریف لی شيء واحد في نظرهللمعنی والظاهر اّن هذه التغییرات مآلها إ مبرزیته

 ،1 :60).  

، وبنراء   أّن الوضع أمر یعتبره الشارع وهو السب  لتخصری  اللفر  برالمعنی: المحّقق النائینيوذکر 
اّنه أنکر استناد الوضرع إلری  ، علیه ال معنی لتقسیم الوضع إلی التعیین والتعّین بل منحصر في األّول

  البشر بدلیلین:

مرتبط بمقام الثبوت وهو أن مرع کثررة األلفراظ والمعراني أو عردم تناهیهمرا کیرف یقردر البشرر  -1
المتناهي علی جعل األلفاظ للمعاني ومع قطع النظر عن عدم التناهي فنفس کثرة األلفاظ والمعراني 

 . کافیة لعدم استناد الوضع إلی البشر بحیث تکون خارجة عن قدرة البشر

،  اإلثبات اّنه لو کان الواضع واحدا  من أفراد البشر لیج  أن یذکر اسمه في التواریخ مرتبط بمقام -2
فإّن هذا من المسائل المهمة التي ثبتت عادة  في التاریخ فمن عدم ذکره في التاریخ نکشف عن عردم 

 (30: 1ه، 1421)النائیني ،  .)وجود واضع بین البشر
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 ضع من خالل نظریة القرن األکید: رأي السید الصدر في حقیقة الو -الثالث

ان اهلل سبحانه وتعالی قد جعل من اإلحساس بالشيء سببا في انتقرال الرذهن إلری صرورته،فاالنتقال 
الذهني إلی الشيء استجابة طبیعیة وفطریة لإلحساس به وهذا أمر وقانون تکویني ینظم إلیره قانونران 

ة الذهنیة. أحدهما: قانون انتقال صورة الشريء إلری تکوینیان ثانویان یوسعان من دائرة تلك االستجاب
الذهن بمجرد إدراك مشابهه کانتقال صورة السیارة أو الحیوان المفترس إلی الذهن بسب  رایة رسرم 

 مشابه لهما علی الورد.

ثانیهما: قانون انتقال صورة الشيء عن طریق إدراك الذهن لما وجده مشروطا ومقترنا برذلك الشريء 
ک ید فیصبح هذا القرین في حکم قرینه إلیجاد االستجابة الذهنیة التي کران یحردثها علری علی نحو أ

الذهن عند اإلحساس به وهذا ما یسمی حدیثا بالمنبه الشرطي واالستجابة الخاصة منره باالسرتجابة 
 الشرطیة. 

بمعنی ال وهذا االقتران واالشترا  الذي یوج  االستجابة المذکورة البد وأن یکون علی وجه خاص، 
یکفي فیه مطلق االقتران بل البد وأن یکون اقترانا مرکزا مرشرحا فري الرذهن أمرا نتیجرة لکثررة ترکیرز 
االقتران خارجا أمام إحساس الذهن وهذا هو العامرل الکمري لترکیرز االقترران ،أو نتیجرة مالبسرات 

عن الذهن وهرذا هرو اکتشفت االقتران ولو دفعة واحدة انطبع في الذهن بصورة ال یمکن عن تنمحي 
العامل الکیفي واإلنسان تحدث استجاباته الذهنیة وفق هذه القوانین الثالثرة فرإذا قرام شرخ  مرثال 
بإطالد صوت مشابه لزئیر األسد انتقل إلی الذهن تصور ذلرك الصروت نتیجرة اإلحسراس بره وهرو 

تقل الذه  بعد ذلك إلی تطبیق للقانون األول الذي مفاده انتقال صورة الشيء إلی الذهن، ومن ثم ین
: 1ه ،  1368)الخروئي ، تصور الزئیر نفسه نتیجة المشابهة بینهما وهذا تطبیق للقرانون الثرانوي الثراني

10). 

والبّد أن یکون هذا االقتران علی وجه شدید بحیث یکون مترّسخا  في الذهن اّمرا نتیجرة کثررة تکرّرر 
کمري ویسرّمی بالوضرع التعینري أو نتیجرة مالبسرات االقتران خارجا  أمام الذهن وهذا هو العامل ال

، والواضع یمارس عملیة االقتران بین اللف   اکتنفت االقتران ولو دفعة واحدة وهذا هو العامل الکیفي
 :ویتلّخ  مرامه في ُامور. والمعنی بشکل أکید بالغ

ینتقل إلی تصرّور الشريء  اّن الذهن بعد إدراك االقتران بین أمرین یقدر عند تصّور أحدهما أن :األّول
اآلخر وهذا هو المراد من المنّبه الشرطي واإلنسان في مقام تفهیم اآلخرین یستفید من هرذا القرانون 

 . الطبیعي
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اّن الوضع لیس من ااُلمور االعتباریة التي متقّومة بنفس المعتبر کالملکیة بل هو أمر تکرویني  :الثاني
الذي هو الصغری للقانون الطبیعي المذکور وقد یسرتخدم یتمّثل في اقتران لف  خاص بمعنی خاص 

 . االنشاء إلیجاد هذان اآلمران لکن االقتران لیس هرو المنشرأ برل اإلنشراء سرب  لتحّقرق االشرترا 
اّن الداللة الوضعیة تصوریة دائما  تحّقق االقتران بأنتقال الذهن من تصّور اللف  إلی المعنری  :الثالث

 . ران في صورة دون صورة ُاخریوال معنی لتحّقق االقت

الداللة الوضعیة تتوّقف علی العلم بالوضع غالبا  فمن لم یعلم بالوضرع لرم یکرن اللفر  داال   :الرابع
، نعم قد تحصل علی أساس تلقیني کأن تقرن أمام طفل بین اللف  والمعنی علری نحرو خراص  عنده

 (78: 1ه ،1435اشمي ، ظ: )اله.  فتحصل العلقة في ذهنه عن طریق هذا التلقین

 المقصد الثالث: اقسام داللة الوضع بأعتبار ما یسّببه ویحّققه والمتعلق وعموم المعنی .

أّن الوضع بلحاظ ما یسرّببه ویحّققره ینقسرم إلری : اقسام داللة الوضع بلحاظ ما یسّببه ویحّققه -اوال
 قسمین: 

ي )التکرار( فانه بسرب  تکررار االسرتعمال الوضع التعّیني:الوضع أو القرن الناشيء من عامل کم -1
وکثرته تعین واقترن هذا اللف  بهذا المعنی، وال یوجد مدخلیة من الخارج بتعین ذلك الشريء. فاننرا 
حتی في استعماالتنا الیومیة عندما نرید أن نحف  ونرسخ شیئا في اذهاننا نکرر هرذا الشريء لمررات 

اسابیع واشهر نکرر ما نرید أن نحفظه وما نریرد أن نرسرخه عدیدة صباحا ومساء یوم ویوم اخر وایام و
في اذهاننا فیترسخ في الذهن بسب  االستعمال والتکرار في االستعمال فیحصل القرن االکید، وهرذا 

 الشيء نتبعه حتی في معرفة اللغة أو معاني الکلمات أو التفسیرات. 

کیفي، کما لو ان اإلنسران یؤسرس ظروفرا  الوضع التعییني:هو الوضع او القرن الناشيء من عامل -2
محیطة لها تأثیر في المقابل، أو ان هذه الظروف المحیطة والمؤثرة في الذهن وفري المقابرل تتأسرس 

 بالصدفة ولها تأثیر في أذهان الناس، تکون سببا في منشأیة هذا القرن أو ذلك الوضع.

ل وبعد انتهراء تلرك السرفرة ورجرع إلری ومثال ذلك: لو سافر اإلنسان إلی بلد ما وأصابه مرض عضا
بلده، فان ذلك اإلنسان عندما یسمع باسم ذلك البلد یتبادر إلی ذهنه تصرور ذلرك المررض العضرال 

 ( 81: 1م، 2006)الصدر ،  .الذي حصل له في ذلك البلد

ن فقد ذکر الشهید الصردر)بناءا علری االقترران الشررطي( اّن التقسریم صرحیح ألّنره کمرا اّن االقتررا
الشرطي یحصل بعمل کیفي کوضع الواضع کرذلك یحصرل بعمرل کمري وهرو تکررار قررن اللفر  
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بالمعنی في استعماالت کثیرة علی نحو یؤدي إلی قیام عالقة التالزم التصّوریة بینهمرا وهري العالقرة 
 .الوضعیة وهنا تظهر ثمرة نظریة االقتران الشرطي 

وذلك ألن االقتران الشرطي هرو عبرارة عرن ربرط  حیث یمکن تبریر القسم الثاني من قسمي الوضع؛
یحدثه ذهن اإلنسان بمقتضی طبعه وتکوینه بین اللف  والمعنی ، وهذا الرربط الرذهني یکرون ناشرئا 
عن اقتران خارجي أّیا کانت طبیعة هذا االقتران ، فإذا کان کذلك فمن الواضح أّن کثرة استعمال لفر  

والمعنی ، هذا االقتران الخرارجي یوجر  نشروء ارتبرا  فري  في معنی نوع اقتران خارجي بین اللف 
 الذهن بین اللف  والمعنی وبه تکون کثرة االستعمال موجبة للوضع التعّیني بناء علی هذه النظرّیة.

وهناك تقسیم اخر للوضع ، بأن االقتران الشرطي بین اللف  والمعنی سواء کان ناشئا من عامرل کمري 
االقتران مقصودا وأخری غیر مقصود، وعلی هذا االساس فان کل من الوضع  أو کیفي، فانه تارة یکون

  التعّیني والتعییني یقسم الی مقصود وغیر مقصود وکما یاتي:

اقتران تلقائي )غیر مقصود(: ان بعب األلفاظ اقترنت بمعان معینة مرارا عدیدة بصرورة تلقائیرة  -أوال
ن هذا القبیل کلمة )آه( إذ کانت تخررج مرن فرم اإلنسران فنشأت بینهما العالقة اللغویة، وقد یکون م

بطبیعته ، إشارة إلی الداللة الطبعیة في المنطق کلما أحس باأللم، فارتبطرت کلمرت )آه( فري ذهنره 
 بفکرة األلم، فأصبح کلما سمع کلمة )آه( انتقل ذهنه إلی فکرة األلم.

بالمعنی فري عملیرة واعیرة مقصرودة لرذلك اقتران غیر تلقائیة )مقصود(: بعب األلفاظ قرنت  -ثانیا
سمیناه باالقتران المقصود لکي یقوم بینهما عالقة السببیة، وأحسن نموذج لذلك اإلعرالم الشخصریة 
فأنت حین ترید ان تسمي ابنك علیا تقرن اسم علي بالولید الجدید تقول هذا علي لکي تنشر  بینهرا 

لتسمیة ولیس ککلمة )آه( سواء یتکرر هرذا االسرم عالقة لغویة ینحف  هذا االسم وأنت قاصد لهذه ا
او کان في یوم والدته فنقول هذا اسمه اسم األمیر، او کان للتکررار  حتی یحف  او نتذکر اسم علي

نقول اسمه علي اسمه علي اسمه علي .... حتی یحصل االقتران، ویصبح اسم علي داال علی ولیردك 
الکالم عرن االقترران المقصرود أنرا قاصرد ان اقررن هرذه بهرذه، فاالقتران اما بعملیة کیفیة او کمیة، و

 ویسمی عملك هذا )وضعا(

النتیجة انه لیس االعتبار بما هو ولیس التعهد بما هو ولیست العملیة المسبقة والتکرار بما هرو ولکرن 
المفروض کل هذا العمل یؤدي بالنتیجة إلی ان یحصل القررن وهرذه العملیرة برالنظر إلری النتیجرة 

لمتوخات منها والمتحققة وهي القرن األکید وهذه بمجموعها هري الوضرع تکرون مصرداقا لقرانون ا
 االستجابة الطبیعیة لإلحساس قانون الذهن البشري.
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اقسام داللة الوضع بلحاظ المتعلق: البد في الوضع من تصور اللفر  والمعنری، وأن المعنری  -ثانیا 
فأن اللف  أیضا ربما یتصوره الواضع بنفسه ویضعه  عنوانه،تارة یتصوره الواضع بنفسه واخری بوجهه و

فیسمی الوضرع حینئرذ   شخصریا   وربمرا یتصروره بوجهره  -کما هو الغال  في األلفاظ  -للمعنی 
 وعنوانه، فیسمی الوضع   نوعیا  .

اللفر  ومثاله الهیئات، فإن الهیئة غیر قابلة للتصور بنفسها، بل إنما یصح تصورها في مادة مرن مرواد 
کهیئة کلمة   ضرب   مثال وهي هیئة الفعل الماضي، فإن تصورها البد أن یکون في ضمن   الضاد     

 والراء   و   الباء   أو في ضمن   الفاء   و   العین   و   الالم   في فعل.

ام، ولما کانت المواد غیر محصورة وال یمکن تصور جمیعها، فالبد من اإلشارة إلی أفرادها بعنروان عر
فیضع کل هیئة تکون علی زنة   فعل   مثال أو زنة   فاعل   أو غیرهما، ویتوصل إلی تصور ذلرك العرام 
بوجود الهیئة في إحدی المواد کمادة   فعل   التي جرت االصطالحات علیهرا عنرد علمراء العربیرة. 

 ویقسم الی قسمین: 

، وذلرك برأن یتصرّور الواضرع لفظرا  الوضع الشخصي: هو ما یکون اللف  فیه متصّورا بنفسه -االول
بماّدته وهیئته ثم یضعه بإزاء معنی من المعاني ، ویمکن التمثیرل لهرذا القسرم مرن الوضرع بأسرماء 
األجناس وبأسماء األعالم الشخصّیة وذلك مثال بأن یتصّور الواضع لف  أسد بمادته والتري هري )أ ، 

ثم یضع هذا اللف  بإزاء معنی کّلي وهو الحیروان  س ، د( وبهیئته والتي هي )فعل( بفتح الفاء والعین
المفترس ، وهذا هو وضع أسماء األجناس ، وأما وضع أسماء األعرالم الشخصریة فمثالره أن یتصرّور 
 الواضع لف  زید بماّدته وهیئته ثم یضعه بإزاء معنی جزئي وهو في المثرال ذات مرن أفرراد اإلنسران.

 (83: 1م، 2006)الصدر ، 

ضع النوعي: وهو ما یکون اللف  فیه متصّورا  بعنوان عام ومشیر، وذلك بأن یتصّور الواضرع الو -الثاني
ماّدة في هیئة من الهیئات تکون هذه المادة عنوانا  مشیرا  للهیئة ثّم یضع الماّدة المتهّیئرة بتلرك الهیئرة 

ي ما جعل الهیئرة  الخاّصة بإزاء معنی کّلي، ولیس غرضه من الوضع سوی تحدید هیئة لمعنی الکلِّ وانَّ
في ضمن ماّدة ألجل اإلشارة إلی الهیئة لعدم قدرة الواضع علری احصراء کرّل المرواد المتهّیئرة بهرذه 

 الهیئة.

مرا  ومثال ذلك: أن یتصّور الواضع هیئة الفعل الماضي في ضمن عنوان مشیر الیها وهو )َفَعَل( وهرو انَّ
ر هیئة الفعل الماضي إلی المادّ  ة باعتبار انَّ الهیئرة ال تکرون إاّل فري ضرمن مراّدة مرن احتاج في تصوُّ

ي وهو في المثرال  ه بعد ذلك یضع الماّدة المتهّیئة بهذه الهیئة المخصوصة بإزاء معنی  کلِّ المواد، ثّم انَّ
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 الحدث الذي مضی زمانه.

مرا بهیئتره وال تري یمکرن ومنشأ تسمیته هو انَّ اللف  المتصّور حال الوضع لریس مقصرودا  بنفسره وانَّ
  تطبیقها علی سائر المواد المتهّیئة بمثل هذه الهیئة.

 (175: 1ه ، 1415)البحراني، 

تقسم داللة الوضرع بلحراظ المعنری المتصرّور إلری  اقسام داللة الوضع بأعتبار عموم المعنی: -ثالثا
 اربعة أقسام:

اني الکّلّیة ویحّدده في ذهنه الوضع العام والموضوع له العام: هو أن یتصّور الواضع معنی  من المع -1
بما له من جنس وفصل ثم یجعل لفظا  برإزاء هرذا المعنری الکلري المحرّدد، مثرل أن یتصرّور معنری 
خری، ثم بعد ذلك یجعل لفظا  من األلفراظ 

ُ
الحیوان الناطق ویمّیز هذا المعنی عن المعاني الکلّیة األ

المعنی الکّلري والرذي هرو الحیروان النراطق.  داال علیه کلف  اإلنسان فیکون لف  اإلنسان داال علی
فالموضوع له في هذا القسم هو المعنی الکلي المتصّور في الذهن قبل الوضع، والمراد من الموضوع 

والمراد من الوضع العام هو هذه العملیة التي یتصّدی لها الواضع والتري  له أي الذي ُوضع له اللف  .
وضعا  عاما  ألن اللف  الذي جعله الواضع برإزاء المعنری لفرِ  هي جعل اللف  بإزاء المعنی؛ وسّمي 

ُجعل داال علی معنی  کّلي عام، فاتِّصاف الوضع بالعموم إنما هو بلحاظ المعنی الموضوع لره اللفر  
والذي هو في المثال الحیوان الناطق. وأن المناس  له هو وضع أسرماء األجنراس، مثرل وضرع لفر  

 (67: 1ه ، 1430المظفر ، ) لمفترساألسد داال علی الحیوان ا

هرو أن یتصرّور الواضرع معنری  مرن المعراني الجزئّیرة  الوضع الخاص والموضوع لره الخراص: -2
ویشّخصه ویحّدده في ذهنه، ثم یجعل لفظا  بإزاء هذا المعنی الجزئري المشرّخ ، مثرل أن یتصرّور 

ته الخاّصة به، ثم یجعل لف  زیرد داال الواضع فردا  من أفراد اإلنسان ویحّدده في ذهنه بتمام مشّخصا
علی هذا المعنی الخاص المتصّور في الذهن. فالموضوع له فري هرذا القسرم هرو المعنری الجزئري 
ي هذا الوضع خاّصرا  ألن اللفر  الرذي جعلره  ر عنه بالخاص. وسمِّ المتشّخ  في الذهن والذي ُعبِّ

ّخ . والمناسر  لره هرو وضرع األعرالم الواضع بإزاء المعنی لف  جعل داال علی معنی  جزئي متش
 (،171: 1ه ، 1415)البحراني،  الشخصّیة، کوضع لف  )مّکة( بإزاء تلك البقعة المبارکة.

الوضع العام والموضوع له الخاص:هو أن یتصّور الواضع معنی  من المعراني الجزئّیرة ولکرن عرن  –3
کرون دور العنروان الکّلري دور طریق تصّور عنوان کلي صالح لالنطبراد علری المعنری الجزئري، وی
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کأن یتصّور الواضع فرردا  مرن أفرراد  المشیر والُملِفت للمعنی الجزئي المشمول لهذا العنوان الکلي.
اإلنسان إال أن هذا التصّور یتم عن طریق تصّور عنوان هذا الفرد الذي یکون هذا الفرد داخرال تحتره، 

علری هرذا الفررد، ولکرن بعنوانره الکلري ال بحردوده  ثم یضع لهذا الفرد من أفراد اإلنسان لفظا  یدل
إنسان فلف  اإلنسان ُجعل داال علی  -المتصّور عن طریق تصّور عنوانه -الخاّصة به، فیقول هذا الفرد

الفرد المتصّور ولکن بما هو مشمول لعنوانه العام. فالموضوع له في هذا القسم هو المعنری الجزئري 
ة به، وإنما بعنوانه الکلي الصادد علیه، ولذلك صار الموضوع له غیر المتشّخ  بمشّخصاته الخاّص 

في هذا القسم خاّصا  أي الذي ُوضع له اللف  هو معنی  خاص. وسّمي الوضع هنرا عاّمرا  ألن اللفر  
 (172: 1ه ، 1415)البحراني،  الذي جعله الواضع داال جعله داال علی معنی  خاص متعنون بعنوان عام.

یفترض في هذا القسم من الوضع أن الواضع یتصرّور معنری  : والموضوع له العام الوضع الخاص -4
جزئي غیر صالح لالنطباد إاّل علی نفسه، ثم بعد ذلك یضع اللف  بإزاء معنی  کلي عرام، فالموضروع 

 له اللف  هو المعنی الکلي العام وإن کان المتصّور حین الوضع هو المعنی الجزئي.

الوضع هو حکم علی المعنی وهذا یقتضري أن یکرون المعنری متصرّورا  قبرل  وأن هذا مستحیل إذ أنَّ 
الوضع، وفي هذا القسم یکون المعنی المتصّور غیر المعنی الموضوع له اللف ، فرالمعنی الموضروع 
له اللف  هو العنوان الکلي أو المفهوم الکلي، والمعنی المتصّور للواضع حرین الوضرع هرو المعنری 

اضح أن المعنی الجزئي ال یوج  تصّور المعنی الکّلي، فهو غیر مساو للکّلي إذ أنَّ الجزئي، ومن الو
هذا ُخْلُف جزئیته، کما ال یصلح لإلشارة إلی العنوان الکّلي إذ أنَّ العنوان الکّلي لیس داخرال تحرت 

تحرت  الجزئي وصلوح المعنی ألن ُیشیر إنما هو في حالة یکون المعنی المشار إلیه مشموال وداخال
 العنوان المشیر.

ویمکن أن نمّثل لذلك بما لو تصّور الواضع مفهوم الحیوان الناطق بما له من سعة ثم وضع لف  زیرد 
بإزاء ذات من أفراد هذا المفهوم العام، فهنا یکون المعنی المتصّور غیر المعنی الموضوع له لف  زیرد 

ناطق بما له من السعة والمعنی الرذي وضرع إذ أن المعنی المتصّور حین الوضع هو مفهوم الحیوان ال
اللف  بإزائه وللداللة علیه هو ذات من أفراد هذا المفهوم الکّلي، وهرذا یعنري أن الرذي وضرع بإزائره 
اللف  هو معنی  جزئي، والمعنی الجزئي ال یصلح لإلشارة إلی المعنی الکّلي لعدم مساوته له وعردم 

 هذا اّتضح استحالة هذا القسم الرابع.دخوله تحت عنوان جزئي کما هو واضح. وب

وذه  المشهور إلی استحالة هذا القسم بأّن الخاّص من حیرث کونره خاّصرا  ال یکرون مررآة للعرام 
 وعنوانا  له بخرالف العکرس، فرإّن العراّم شرامل ألفرراده ووجره لهرا. وتربعهم المحّقرق الخراسراني.
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 ( 67: 1ه 1409)الخراساني ، 

 الصحیح إمکان األقسام الثالثة ااُلولی من الوضع دون الرابع. فظهر من جمیع ما ذکر أّن 

یة االقتران الشرطي)القرن االکید( عند السید محمد باقر الصدر.  المطلب الثالث: نظر

یة االقتران الشرطي )القرن االکید(.  المقصد االول: مفهوم نظر

ین اللفر  والمعنری هري احرد وهي من ابداعات السید الصدر )قدس( تشیر الی ان عالقة السببیة بر
تطبیقات قوانین الذهن البشري، فان اهلل سبحانه وتعالی جعل لرذهن اإلنسران العدیرد مرن القروانین 
والقوی ومنها ما یسمی بقانون االستجابة الطبیعیة لإلحساس، وهذا القانون یشیر إلی انره إذا اسسرت 

ما ینتقل مباشرة إلی اإلحساس براألخر وإذا عالقة واقتران وسببیة بین شیئین فإذا احس اإلنسان باحده
تصور احدهما ینتقل مباشرة إلی تصرور األخر.حیرث ذهر  السرّید الصردر)قدس( إلری أّن العلقرة 
، بل هري مرن ااُلمرور الواقعّیرة ونشرأت عرن  الوضعیة بین اللف  والمعنی ال تکون أمرا  اعتباریا  صرفا 

وال یخفری اّن  .صرغریات قرانون االسرتجابة الشررطیةاالقتران الشرطي بین اللف  والمعنی، وهو من 
البحث عن الوضع وأقسامه من المبادئ التصّوریة اللغویة لمسائل علم ااُلصول وثمرته إّنما تظهر في 

 جواز استعمال اللف  في أکثر من معنی واحد وعدمه .

إلی موارد التي عنري البحرث  وقد أّثرت هذه النظریة تأثیرا  وافیا  في کثیر من المباحث اللفظّیة، ونشیر
 بها: 

إّن هذه النظریة توج  تقویة کون البشر واضعا  وتنفي المبعدات التي ذکرهرا ااُلصرولّیون لبشرریة  -1
الواضع من جهة أّنه بناء  علی نظریة االقتران الشرطي یکون الوضع عمال  طبیعّیا  بسریطا  مأنوسرا  عنرد 

ات العقالئّیرة. فالسرّید الصردر وإن اسرتقرب إلهیرة الوضرع اإلنسان من دون أن یحتاج إلی االعتبرار
واعترف بأّنه من البعید جّدا  أن یّطلع اإلنسان علی المعاني واستعمل األلفاظ فیها من دون إلهرام مرن 

)الصدر ،  اهلل تبارك وتعالی لکّنه قد أبطل المبعدات التي ذکروها لبشریة الواضع في ضوء هذه النظریة
 (85: 1م، 2006

قد اختلف األصولّیون في إمکان القسم الرابع من أقسام الوضع وهو الوضع العرام والموضروع لره  -2
الخاص فذه  الکثیر إلی استحالته، فقد ذکر السّید الصدر أّنه بناء  علی کرون الوضرع أمررا  اعتباریرا  

قیقة الوضع عبارة عرن صرفا  فهذا القسم بمکان من اإلمکان کسائر األقسام، لکّنه إذا بنینا علی کون ح
القرن األکید بین اللف  والمعنی، وبعبارة ُاخری قلنا بکون الوضع أمرا  واقعّیا  فالبّد أن یتصّور الواضرع 
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المعنی الخاص بالحمل الشائع حّتی یحّقق االقتران بین اللف  والمعنی الخاّص. ثّم إّنره صرّرح بإّنره 
 طریرق تکررار االقترران برین اللفر  والمعراني الخاّصرةبناء  علی هذه النظریة یتحّقق هذا القسم عن 

 (92: 1م، 2006)الصدر ، 

تأثیر هذا المعنی في تقسیم الوضع إلی التعییني والتعّیني. فإّن الوضع التعییني بنراء  علری القررن  -3
ه بنراء  األکید عبارة عن إیجاد القرن األکید بین اللف  والمعنی بإنشاء واحد. واّما الوضع التعّینري فإّنر

علی مسلك االعتبار في حقیقة الوضع، عبارة عن إیجاد العلقة الوضعیة بسرب  کثررة االسرتعمال اّمرا 
بناء  علی القرن األکید فیتحّقق الوضع التعّیني بتکرار االقتران بین اللف  والمعنری فري االسرتعماالت 

 (95: 1م، 2006)الصدر ،  الکثیرة حّتی ینجّر إلی التالزم التصّوري بینهما.

معقولیة الوضع باالستعمال بناء  علی القرن األکید، فإّن استعمال اللف  في المعنی الغیر المعهود  -4
استعماله فیه سابقا  یکون بنفسه مصداقا  للقرن الخرارجي، بخرالف المسرالك ااُلخرری فري حقیقرة 

تبراري والتعّهرد االعتبراري الوضع، فإّن الوضع باالستعمال بناء  علیها مشکل جّدا  ألّن المجعرول االع
أمِر نفساني ال ینطبق علی االستعمال الخارجي ویحتاج إلی عنایة زائدة علی االستعمال حّتی یمکرن 

: 1م، 2006)الصردر ،  .أن یفهم أّن المستعمل یتعّهد بنفس هذا االستعمال تفهریم المعنری الحقیقري
97) 

علی مسلك ا -5 لقرن األکید ألّنها أمر واقعي تکرویني ال تنالره عدم إمکان تقیید العلقة الوضعیة بناء 
ید االعتبار والجعل ولیس مجعوال  حّتی یمکرن أن تتقّیرد بحالرة دون حالرة ُاخرری بخرالف مسرلك 
االعتبار أو التعّهد فإّن تقیید العلقة الوضعیة بمکان من اإلمکان، ویعقل أن یشرتر  الواضرع االعتبرار 

 (102: 1م، 2006)الصدر ،  لة دون حالة ُاخریبشر  أو بحالة أو أن یتعّهد في حا

إّن الداللة اللفظیة بین اللف  والمعنی یکون تصّوریا  بنراء  علری القررن األکیرد بخرالف مسرلك  -6
التعّهد فإّن الداللة بینهما تصدیقّیة ألّن المالزمة بین اللف  والمعنی إّنما هي برین الوجرودین ال برین 

 (104: 1م، 2006)الصدر ،  التصورین .

إّن تبعیة الداللة لإلرادة غیر معقولة بنا  علی مسلك التعّهد ألّن الداللة بناء  علیه داللرة تصردیقیة،  -7
وقصد المعنی متعّلق لإلرادة في الداللة التصدیقیة وال یکرون مرن شررو  المعنری، واّمرا بنراء  علری 

رة عن االقتران بین اللفر  والمعنری فري مسلك القرن األکید فالتبعیة غیر معقولة جّدا  ألّن الوضع عبا
 الذهن. وهذا االقتران یوج  المالزمة بین تصّور اللف  وتصّور المعنی وکالهمرا غیرر قابرل للتقییرد

 (106: 1م، 2006)الصدر ، 
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 المقصد الثاني: سببیة اقتران اللفظ بالمعنی عند السید محمد باقر الصدر.

والمعنی الموضوع له ذلك اللف  ، وانما یکون بوضع واضع  مما ال شك فیه ان هناك عالقة بین اللف 
 ، ولکن وقع الخالف في سببیة اقتران اللف  بالمعنی فیوجد هنا رأیان:

األول: اإلتجاه الذاتي القائل بأن العالقة برین اللفر  والمعنری ذاتیرة کالعالقرة برین الحررارة والنرار، 
ت الحرارة قهرا فالعالقة برین اللفر  والمعنری بنراءا فالحرارة الزم ذاتي للنار فمتی وجدت النار وجد

  علی ذلك عالقة العلة والمعلول ، فالوجود الذهني للف  علة وسببا للوجود الذهني للمعنی

 ع(72: 1ه ،1435ظ: )الهاشمي ، 

الثاني: االتجاه الموضوعي القائل بان العالقة بین اللف  والمعنی تحصل نتیجة لعامل خارجي، وهي 
. والسید الصدر یعتبر االتجراه األول 59ابعة من طبیعة اللف  و المعنی ،بل هي جعلیة محضةلیست ن

خطأ محتما بعد عدم صالحیته لتفسیر مانحسه ونعیشه من دالالت لغویة اذ ثبرت عردم کونهرا ذاتیرة 
ربرة وهذا ال یعود إال إلی مجرد اختالف الناس في المیول والغرائز ، بل لما تکشرفه المالحظرة والتج

من عدم وجود أي میل أصیل سابق علی االکتساب والتعلم لالنتقال من لف  مخصروص إلری معنری 
مخصوص فلف  کلمة الماء ال ینقل ذهن السامع إلی معناه إذا کان جاهال باللغة العربیة ، فالصرحیح 

عرن ذاتري  هو االتجاه الثاني الذي یعتبر العالقة اللغویة بین اللف  والمعنی علي أساس عامل خرارج
  اللف  والمعنی یسمی بالوضع

. وبعد اتفاد العلماء علی اصل االتجاه الموضروعي کأسراس لتفسریر (183: 1م، 2006ظ: )الصدر ، 
طبیعة العالقة بین اللف  والمعنی ،لکنهم اختلفوا في حقیقة وضع اللف  للمعنی فراتجهوا إلری عردة 

 مذاه :

أصرحاب هرذا المرذه  برأن الواضرع یجعرل السرببیة مذه  الجعل الواقعي للسببیة:یقول  -األول
مباشرة بین طبیعي اللف  والمعنری فتکرون المالزمرة واالسرتتباع بینهمرا امررا واقعیرا علری مسرتوی 

 . المالزمات والسببیات الثابتة في لوح الواقع مع فارد تحققها هنا یکون سب  الوضع والجعل

 ع(78: 1ه ،1435ظ: )الهاشمي ، 

العتبار:بموج  هذه النظریة ان الواضع یجعل اللفر  للمعنری مرن خرالل ممارسرته نظریة ا -الثاني
عملیة اعتباریة إنشائیة تتولد علی أساسها العلقة او العالقة اللغویة بین اللف  والمعنری الموضروع لره 
ذلك اللف  ،کما انه هناك صیغ مختلفة إلبراز هذا االعتبار الوضعي.األولی: إن الواضع یجعل اللفر  
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للمعنی المعین کما تجعل اإلشارات الحمراء علی مواقع معینة للداللة علی وجود الخطر، مع فرارد 
ان الواضع في اإلشارات حقیقي وفي األلفاظ والمعاني اعتباري اذ لم یجعل اللف  حقیقة علری أمرر 

ظ:  اریراخارجي اذ ال یعقل الجعل الحقیقي في اللف  وانما المعقول ادعاء وضرعه علیره فیکرون اعتب
 . (78: 1ه ،1435)الهاشمي ، 

الثانیة: اعتبار اللف  وجودا تنزیلیا للمعنی بوجوده الخارجي ومتحدا معه فتسري إلیه آثاره التري منهرا 
 . تصوره عند سماع اللف  أو اإلحساس به

 ع (40: 1ه ،1430ظ: )الفیاض، 

قیة لتفهیم المعنی ال تتحقق من مجررد الثالثة: ان اللف  أداة لتفهیم المعنی فان صورة اللف  أداة حقی
 .(76: 1ه ،1435ظ: )الهاشمي ، .  التعهد وااللتزام النفساني او مجرد الجعل و االعتبار

 (78: 1ه ،1435ظ: )الهاشرمي ،  ناقش السرید الخروئي هرذه الصریغ المعقردةنظریة التعهد: -الثالث
حقیقة الوضرع لیسرت اال عبرارة لذلك ذه  إلی تفسیر آخر تمخضت عنه نظریة التعهد حیث یری 

عن التعهد وااللتزام النفساني ویرشد إلی ذلك الباعث علی الوضع والرجوع إلی الوجدان شاهد قوي 
علی ذلك فاإلنسان المدني یحتاج في تنظیم حیاته المادیة المعنویرة إلری آالت یبررز بهرا مقاصرده 

ي بذلك فال محالرة تکرون األلفراظ التري وأغراضه ویتفاهم بها وقت الحاجة وبما ان اإلشارات ال تف
یستعملها في إبراز مراده من المحسوسات والمعقوالت ، وهي وافیة بهما ، وان الغررض مرن الوضرع 
هو قصد الفهم والتفهیم وإبراز المعنی، من خالل التعهد والتباني النفساني بإبراز معنی خاص بلفر  

ل أي لغة یتعهد في نفسه متی مرا أراد تفهریم مخصوص عند تعلق القصد بتفهیمه ،فکل واحد من أه
ظ: )الفیراض،  لینقل ذهن السامع إلی معنری مخصروص معنی خاص أن یجعل مبرزه لفظا مخصوصا

 . (41: 1ه ،1430

  تعلیق السید الصدر علی نظریة التعهد:

تعهد من قبل ان الداللة الناتجة عن الوضع بناءا علی نظریة التعهد داللة تصدیقیة ألن اللف  بعد ال 1
الالف  یکشف کشفا تصدیقیا عن إرادة المتکلم إلرادة المعنی المخصوص، ولکرن هرذا ال ینسرجم 
في إیجاد الداللة التصدیقیة إذا أراد الالف  قصد تفهیم معنی الحیوان المفتررس مرثال عنرد تلفر  أو 

العکس،الرذي هرو نطق کلمة األسد؛ ألنه یستوج  استلزام قصد تفهیم المعنی للنطرق براللف  دون 
المطلوب، وإن کانت القضیة المتعهد بها أنه:)کلما نطق باللف  فهو یقصد معناه( فالتعهد بمثل هرذه 
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الحالة وان کان یحقق االستلزام المطلوب إال أنه لیس عقالئیا،لوضوح ان اإلتیران براللف  لریس هرو 
اسرتلزام المتعهرد بعردم  الذي یدفع بالمستعمل إلری إرادة معنراه برل األمرر برالعکس ،مضرافا إلری

االستعمال المجازي وان کانت القضیة المتعهد بها أن ال یأتي باللف  اال حینما یکرون قاصردا تفهرم 
المعنی فالتعهد بذلك مع قول ومحقق لالستلزام المطلوب برین اللفر  والمعنری غیرر أنره مسرتبطن 

س ملتزما بعدم استعمال اللف  فري لتعهد ضمني بعدم اإلتیان بالقرینة ،وذلك ألن اإلنسان العرفي لی
ظ: )الفیراض،  المعنی المجازي إال بقرینة ،اذ کثیرا ما یتعلق الغرض من االستعمال باإلجمال واإلبهام

 .(43: 1ه ،1430

ان الداللة اللغویة علی أساس نظریة التعهد تتضمن عملیة استداللیة وانتقاال منطقیا علری أسراس  2
في احد طرفي المالزمة التعهدیة إلری طرفهرا اآلخرر، مرع ان وضرع حرال االلتزام العقالئي بالتعهد 

االنسان األول عند نشوء اللغة وقبل أن تتکامل مدرکاته العقلیة ال یسراعد علری هرذا االفترراض ،برل 
یبرهن علی أن عملیة الوضع وإیجاد العلقة بین اللف  والمعنی ال تتوقف علی تعقیردات ومصرادرات 

نظریة التعهد وواضح أیضا ان األم لو قالت حلی  مائة مرة وانتقرل ذهرن طفلهرا  عقالئیة کما تفترضه
إلیه نفهل هذا یعتبر ان االم قد تعهدت بأنها إذا قالت هذه اللفظة لطفلهرا تریرد هرذا المعنری هنرا ال 
یتصور أن تتعهد األم لطفلها بذلك ألن ذلك یحتاج إلی استدالل والطفل غیر مؤهل ألدراك مثل هرذا 

 .(79: 1ه ،1435( ظ: )الهاشمي ، 183: 1م، 2006ظ: )الصدر ،  ستداللاال

 نتائج البحث 
ان الوضع هو عملیة تجعل بها القرن األکید بین اللف  والمعنی، وهذا ینرت  لریس باالعتبرار فقرط  1

ولیس بالتعهد فقط وإنما تحتاج إلی إما عملیة تکرار او تهیئرة ظرروف مناسربة وظرروف معینرة حتری 
 القصد یحصل

. إنَّ الوضع لیس مجعوال من المجعوالت اإلنشائیة واالعتباریة کالتملیك بعروض کرالمجعول فري 2
 البیع مثال،وإنما هو أمر تکویني یتمثل في اقران أو اشرا  مخصوص بین اللف  والمعنی..

لمعنی بین أن إنَّ الداللة في الوضع داللة تصوریة دائما ،لذلك ال فرد في انتقال ذهن السامع إلی ا 2
یسمعه من إنسان بلف  الکالم أو أن یصدر ذلك اللف  من حرکة وغیرها ،ألن االقتران األکیرد الرذي 
هو مالك الداللة الوضعیة ثابت في الحالین وال مجال للتفکیك بینهما بعد أن تم االقتران بین اللفر  

 والمعنی.
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د أن یدرك الرذهن هرذا االقترران برین اللفر  توقف فعلیة الداللة الوضعیة باالقتران واالشرا  والب 3
والمعنی حتی ینتقل إلی المعنی بمجرد صدور اللف  ،بمعنی أن یکرون هنالرك علرم بالوضرع حتری 

 یحصل االقتران في الذهن 

. ان اهلل سبحانه وتعالی قد جعل مرن اإلحسراس بالشريء سرببا فري انتقرال الرذهن إلری صرورته، 4
تجابة طبیعیة وفطریة لإلحساس به وهذا أمر وقانون تکرویني )قرانون فاالنتقال الذهني إلی الشيء اس

انتقال صورة الشيء إلی الذهن بمجرد إدراك مشابهه( وثانوي )قانون انتقال صورة الشيء عرن طریرق 
 إدراك الذهن لما وجده مشروطا ومقترنا بذلك الشيء علی نحو أکید( 

اآلخر في ذهرن اإلنسران، فیکرون منشرأ الوضرع . ان کل شیئین إذا اقترن تصور احدهما مع تصور 5
 التعییني )العامل الکیفي( والتعّیني )العامل الکمي(

 والمراجع المصادر 
 خیر ما یبدئ به القرأن الکریم  .1

م( معجرم مقراییس اللغرة ، الناشرر: دار 1979 -ه 1399أبن فارس ، أحمد بن زکریا الررازي) .2
 .بیروتالفکر،

 -، نشر: دار الکت  العلمیة، بیرروت 1ه( لسان العرب،  1426ابن منظور: محّمد بن مکرم ) .3
 لبنان.

نهایة الدرایرة فري شررح الکفایرة، ناشرر: مؤسسرة آل ه( 1429)االصفهاني ، محمد حسین ،  .4
 ایران . ،  البیت علیهم السالم إلحیاء التراث

کرر ، شررح األصرول مرن الحلقرة الثانیرة مجمرع الف (ه.1415)البحراني، محّمد صنقور علي .5
 إیران.، ، قم 1اإلسالمي،  

نهایة األفکار، ناشرر: مؤسسرة آل البیرت علریهم السرالم ه( 1430)البروجردي، محمد تقي،  .6
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، جامعة طهران، مجّمع الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیةالمؤتمر 
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

یسكیین فی نشر الحضارة اإل  سالمیة باللغة دور المدجنین و المور
 العربیة

 1عالیة سادات واصلی
 و مراکز تعلیمیة أخری. –مدّرسة فی جامعة الّزهراء علیها السالم 

 الملخص
الیمکننا أن نتصور التأثیر اإلسالمی فی إسبانیا و األمیریکة الالتینیرة إبران العصرور الوسرطی إال 
بمعرفة الّدور الذی قامت به الجماعات اإلسالمیة فی البیئات المسیحیة، باسم المدجنین و بعرد 

 فترة من الّزمن باسم الموریسکیین و ذلک ألنهم کانوا اصحاب الحرف و المهن.
أجل! إّن المدجنین و الموریسکیین هم فئة من المسلمین الذین بقروا فری األنردلس بعرد سرقو  

 –قشتالة و أخوانها  –قواعد المسلمین و مدنهم هناک واحدة تلو االخری فی ید الممالک النصرانیة 
فأمسوا رعایا عاشوا فی ظل الحکام المسیحیین، و برغم أن المسراجد تحولرت الری الکنرائس، و 

قت االرض برحبها علی هوالء، احتفظوا علی دینهم و ثقافتهم العربیرة االسرالمیة و بررغم أن ضا
کثریتهم أجبروا علی المهاجرة و ترک البالد أو أخرجوا من مواطنهم، لکّن األشرراف و  المسلمین أ

ب الّنبالء و الّسلطات الحاکمة منعوا من إخراج المدجنین و الموریسکیین من أماکنهم ال مرن برا
العطف و الّرفق بل حرصا  علی مصالحهم و أعمالهم. ألّنها لم تجد سوی المدجنین مرن یتعهرد 
إلیهم باألعمال المعماریة و الفنیة فکان من بینهم البنائون و النجارون و المراّلح و الرّزراع و أهرل 

کبر أثرا فی نشر الحضارة االسالمیة بال لغة العربیة فری الّصناعات األخری و کان للبناء و النقوش أ
 بالد الکفر. 

فإسبانیا بناء علی أنها کانت موطن المدجنین و الموریسرکیین تشرهد علری الحضرارة اإلسرالمیة 
بالعمارات و النقوش و الکتابات العربیة من آیات قرآنیة و أبیات شعر و مرواع  و حکرم، کمرا أن 

ین فری علروم البحرار و حفرر األمریکا الالتینیة قبل اکتشافها شهدت علی ذلک، لتقردم المسرلم
 النقوش بلغتهم الفضة یعنی العربیة.

فیوجد حتی االن أماکن سیاحیة و تراثیة کثیرة فی إسبانا و األمیرکا الالتینیة بحیث تثیرر اإلنبهرار و 
 تؤدی إلی عب األنامل.

 : المدجنون، الموریسکیون، أدب النقوش، األندلس، األمیرکة الالتینیة.مفردات الرئیسةال

                                                                                 

1. Vaseli6035@gmail.com 
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 المقدمة
الحضارة اإلسالمیة تتمیز عن غیرها بأنها ال تنحصرر برالروح المادیرة فحسر  و إنمرا هری صراح  
األخالد الطیبة و النسمات اللطیفة من جان  رب العالمین و نبیه رحمة للعالمین و أولیائه حج  اهلل 

لنعریم؛ فلیسرت علی الخلق أجمعین لتبلغ الناس إلی أعلی درجات العلیین، و ترشدهم نحرو جنرة ا
الحضارة تعمیر البلدان و تزیینها فحس  برل تمرنح النراس روح السرالم و تهرذی  الرنفس و طیر  

أشرعر قلبرک الرحمرة »الکالم و تطهر قلوبهم بالمواع  و الحکم حتی ال ینسی أبردا هرذا الکرالم: 
هم صرنفان إمرا أخ للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم. و ال تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم فإن

 «  لک فی الدین و إما نظیر لک فی الخلق.

وإن کان المسلمون و لألسف علی مدی الدهور و فی طوال القرون لم یتمسکوا بمواع  أئمتهم و مرا 
جعلوا ذلک نص  أعینهم، لکن احتفظوا علی نقل کلمراتهم جریال بعرد جیرل، و تزینروا الجردران و 

 السقوف و األبواب بها. 

ن احتفظوا علی الحضارة اإلسالمیة و نشروها أینما أتریح لهرم الفرصرة خصوصرا برالنقش فمن اللذی
العربی و بالخطو  العربیة من کوفیة و غیرها هم المدجنون و الموریسکیون. فبنوا و نشأوا العمرارات 
الفخمة الجمیلة بأسالی  جدیدة راقیة و رسموا علیهرا تصراویر تبعرث السررور و المرراح و تزینوهرا 

النقوش المبهرة المدهشة و ثبتوا علیها الحضارة االسالمیة بالخط العربری لیسرجلوا روح السرالم و ب
 اإلسالم. 

الوریقات اللتی بین أیدیکم تجلو عن دور المدجنین و الموریسکیین فری نشرر الحضرارة اإلسرالمیة 
ء المسرلمین و باللغة العربیة، و اللتی کتبت بمنه  الوصرفی و التحلیلری حتری ترسرم صرورة هرؤال

فکرتهم فی نشرهم الثقافة و الحضارة اإلسالمیة، و کلنا أمل أن یکون هذا البحرث مفتاحرا للبحروث 
 العالیة األخری، و تکون مفیدة للقراء االعزاء. 

يسکيون   المدجنون و المور
نون»او « الُمدِجنون» نون»او « المدِجّ یقرول ابرن فرارس: « دجرن»مرن اصرل واحرد و هرو « المردجَّ
َجن: ظل الغیم قی الیوم الَمِطر. و َأدجن المطر: دام أیاما و و الداجنة: الظلماء، و من الباب دجن ا» لدَّ

، ذیل مادة دجن( فیبدو ۲)ابن فارس، ج« دجونا: أقام و الشاة الداجن: اللتی تألف البیوت و اهلل أعلم.
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حاب أی أنرزل مطرره و دجرن بکلمات متفاوتة فیعنی معانیا مختلفة إذ دجن الس« دجن»حینما تقترن 
اللیل أی أظلم و دجن الطائر او الحیوان یعنی الف البیوت و الناس دجن بالمکان یعنی أقرام بره. إذن 
یمکن القول بأن المدجنین یعنری الرذین أقراموا بمکرانهم أو الحیوانرات األلیفرة الداجنرة الخاضرعة 

المردجنون هرم المسرلمون »صطالح المرّوضة. )معجم المعانی،د.ت، ذیل مادة دجن( و اما فی اإل
الذین بقوا فی أماکنهم التی سیطر علیها اإلسبان، فقد کران ذلرک بسرب  ضرعفهم علری الرحیرل أو 
الهجرة، أو بسب  مرا کران لهرم مرن ممتلکرات و أراض فضرلوا اإلقامرة بجانبهرا، أو بسرب  بعرب 

و قصرورهم؛ فهرؤالء  اإلغراءات التری تعرضروا لهرا مرن النربالء و األشرراف للخدمرة فری ضریاعهم
المسلمون هم الذین أطلق علیهم اسم المدجنین. و قد ظلوا یحتفظون بدینهم اإلسرالمی و ثقرافتهم 
العربیة اإلسالمیة و یعیشون فی المجتمع المسیحی فی أحیاء خصصت لهم فی أکثر من مأئة مدینرة 

قرن السادس عشر المریالدی کمواطنین من الدرجة الثالثة حتی تعرضوا بعد ذلک و بدایة من أوایل ال
م لإلضطهاد و التنصیر فمنهم من تنصر و منهم من حاف  علی دینه سرا فرأظهر النصررانیة  ۱۵۰۲سنة 

إال مرن »مستدال بقوله تعالی: « التقیة»و أبطن اإلسالم و مارس شعائره سرا و ذه  فی ذلک مذه  
 ( ۱۰۶لنحل: )سورة ا« أکره و قلبه مطمئن باإلیمان ولکن شرح بالکفر صدرا

و بذلک ظهر ما یسمی فی التاریخ االندلسی أو اإلسربانی بالمشرکلة ]بالشرکلة[ الموریسرکیة التری 
شغلت ملوک اسبانیا نحو قرن من الزمران؛ و أصربح هرؤالء المسرلمون المردجنون الرذین تعرضروا 

ه،  ۱۴۱۴ )دویدار، حسین یوسف،« للتنصیر یطلق علیهم اسم الموریسک الموریسکیون أو الموارکة.
 (۱۰-۹ص  

و اما ما هو سب  تسمیتهم باسم المدجن و الموریسک؟ الحقیقة أننا النردری بالضربط و لرم یصرل 
إلینا خبر دقیق فی أسباب ذلک إاّل انه یبدو من خالل البحرث فری البیئرة الثقافیرة و االجتماعیرة فری 

شخاص و األمراکن حرصرا االندلس أن اهالی االندلس کانوا یحرصون علی اطالد األلقاب علی اال
شدیدا بحیث کانوا یسمون شعرائهم علی حذو شعراء أهل الشرد فکانوا یلقبون ابن هانی برالمتنبی و 
ابن زیدون بالبحتری و ابا غال  االندلسی بابی تمام و یدعون غرناطة بدمشق و االشربیلیة بحمر  و 

نهرم کرانوا یسرتخدمون والعج  کل العجر  ا( ۷۹۲)الفاخوری، حناء، د.ت. ص  قس علی ذلک.
االلقاب الساخرة التافهة لألشخاص هادفین ترسیمها بصورة کاریکاتوریة ساخرة بحیث تحکری عرن 
صفاته الذاتیة فمثال کانوا یلقبون ابن االنبار الشاعر بالفار النه کان یهجرو خصرومه بهجائرات مؤلمرة 

و یظهر أن ابن األنبرار »الفاخوری:  قاذعة ثم کان یفّر عنهم و یخبو کما یعب الفار و یخبو؛ کما ینقل
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کان عنیفا فی خصومته، حادا فی معاملته، یقرص و یؤلم عندما ینال خصمه بالهجراء أو اإلهانرة، ثرم 
)الفراخوری؛ « الرذی اطلقره علیره خصرومه.« الفرار»یختفی کما یفعل الفار، و من هذا جاءه لق  

سرمیة المسرلمین الرذین کرانوا تحرت فاذا علمنا ذلک فرال غررو ت (۹۲۳، ص۱ه د؛ ج ۱۴۲۲حناء، 
سیطرة المسیحیین فی عقر دیارهم و لم یرغبوا فی المهاجرة بلق  المردجنین و یبردو ذلرک، تشربیها 
لهم بالدجاج االلیف الی بیته؛ أو تحقیرا لهم بتشبیههم بالدجاج و للسخریة، و أضف الری ذلرک أن 

، و هی ضررب مرن «د ج ن»تفعیل من من باب ال« سیاسة التدجین»فی عالم السیاسة ما یصطلح ب
السیاسة و اللتی تسیطر حکومة ما علی ابناء امته بالدعایات الجمیلة الحلوة فتحمرل علریهم أی نروع 
من الظلم و الحیف بحیث ال یشعرون و ال یحسون بل و یحسبون کل ذلرک مرن خردماتها و حسرن 

واقع األمة اإلسرالمیة إلری مرا انتجره إّن الناظر في »معاشرتها لهم فهناک من یقول فی هذا المجال: 
التعلیم خالل القرنین التاسع عشر والعشرین من تحقیق ألهداف االستعمار الصرلیبي بحررف األمرة 
نت من خالل غسرل أدمغرة أبنائهرا مرن خرالل  عن قیمها وموروثها الحضاري والعقائدي بعد أن ُدجِّ

ِن  نین المناه  التعلیمیة، وتمکُّ المکتبرة CD).« ألمرة فري مختلرف المجراالت  من قیرادة ا المدجَّ
 ، د.ت؛د. ( ۲۲۸/۱۶، مجلة البیان التعلیم و دوره فی التغری  العقائدی و السلوکی، الشاملة

 الغوث الغوث«: »دعونی أذبح بأنفوالنزا الطیور»و کذلک قال الدکتور وسیم فتح اله فی مقالة باسم 

 أمرا والردجاج، الطیرر بمرذابح علمرتم أمرا ،المدجنین الطیور لمعاشر الغوث المسلمین، معاشر

اج، الدم بأنهار سمعتم  وهرا کالنعراج، دماءنا یسفکون یقتلوننا یستبیحوننا، الکفر بالد کل في الثجَّ

موسـوعة المکتبة الشراملة، الشرحود، علری برن نرایف، CD)«المسلمین.... لدار قومي رسول أنا
 ، د.ت؛ د. ( البحوث و المقاالت العلمیة

 إسرمها تحت إسبانیا یحکم اإلسالم کان کن االمر و ألی سب  کان تسمیتهم هکذا، عندمافمهما ی

 مرن القرادمون النصراری اسرتعمر کلمرا وکران مسلمین سکانها معظم کان )األندلس( اإلسالمي

 مرن بمسرتعمرین النصراری وأتری عنهرا المسرلمین من کثیر هاجر جدیدة إسالمیة أراض الشمال

 کانرت کبیررة إسالمیة مجموعات النصراني الحکم تحت وبقیت». الشمالیة النصرانیة المقاطعات

 کرانوا أنهرم غیرر الربالد، فري الخبررة أصرحاب هرم هؤالء وکان " المدجنین " اسم تحت تعرف

؛ ۱۶۵۰، الجرزء االول، صاسربانیا فری االسرالمالمکتبرة الشراملة، CD)« ید.العب معاملة یعاملون
  د.ت؛ د. (

قرنین و نصف القرن من أواسط القرن الثالث عشرر المریالدی إلری نهایرة القررن و یمکن القول إّن ال
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م؛  ۱۹۹۹)سلمی الخضراء الجیوسی، السادس عشر المیالدی هی فترة المدجنین فی أوضح صورة. 
ففی بدایة االمر کان المسلمون باسم المدجنین یعیشون فی أحیرائهم الخاصرة بهرم و  (۲۸۶،ص۱ج

مون شعائرهم الدینیة فی مساجدهم و یلبسون مالبسهم االسالمیة ولرو کرانوا لهم قضاتهم و کانوا یقی
فی اضطهاد من قبل الحکومة و لهم صعوبات فی الحیاة لکن شیئا فشیئا و مع انقیاد الحکم بالفلی  

نکد العیش علیهم باخضاعهم الضرائ  م  ۱۶۰۹و خصوصا الفیلی  الثالث فی سنة م  ۱۵۶۴الثانی 
ة أموالهم و االغتیال فبقوا علی هذه الوضعیة المؤلمة المؤسرفة حتری اشرتد علریهم الباهضة و مصادر

األمر أکثر فأکثر و صار الردنیا کغریم فری عیرونهم اذ اخضرعهم المسریحیون للتعمیرد االجبراری و 
بارغامهم علی االستماع الی العظات المسیحیة و تحریضهم حتی فی معابدهم احیانا علری التنصریر 

القانون علی تهود المسیحی جریمة عقوبتهم االعدام و دعوا أو ألزموا علی االشرتراک  و بالرغم جعل
 أوو هم فیها بین اثنرین إمرا أن تحیرق بهرم هزیمرة فاضرحة مع علماء الدین المسیحی فی مناظرات 

 العادة في وکانت ممیزة، شارة أن یرتدوا مرات عدة وأمروا .بالمکاره محفوف انتصار علی یحصلون

 المسریحیینالمرضی  یعالجوا أن ألطبائهم یسمح ولم أردیتهم، في الکتف علی توضع حمراء دائرة
أو « النصرراری الجرردد»و رجررالهم الررذین یعاشرررون امرررأة مسرریحیة یقتلررون، و أطلررق علرری هرروالء 

؛ أرینررال، ۲۲-۹ه ، ص۱۴۱۴)راجررع: دویرردار، حسررین یوسررف، « الموارکررة»أو « الموریسررکیین»
و یبردو أن هرذا اإلسرم اطلرق « الموریسک»فلّقبوا باسم ( ۱۲۲-۱۱۵م، ص۲۰۰۶مرثیدیس غارثیا، 

میالدیرا ۱۴۴۹علیهم استهزائا بهم و احتقارا علیهم بدلیل تسمیتهم هرذا بعرد تنصریرهم، بدایرة سرنة 
کانرت  (Morisco) «موریسرکی»و أن نتحاشی لکن ال بد من االشارة أن الکلمة اإلسربانیة »تقریبا. 

( Moorish)« موری»تی فی هذه االیام، بمعناها األساسی األصلی الذی یفید تستعمل قدیما، بل ح
قردر مرا تروازی  (Moro)« مروری»توازی ( Morisco)« موریسکی»اإلنکلیزیة. و الصفة اإلسبانیة 

لکنهم  (۳۱۸، ص۱م، ج۱۹۹۹)الجیوسی، خضراء، .« Moor»صفة( Moorish)الصفة اإلنکلیزیة 
علی دینهم و کانوا ینقلون التعرالیم االسرالمیة بیرنهم سررا و یفترون رغم کل هذه الصعوبات حافظوا 

الفتاوی عن العلماء خارج بالدهم و احتفظوا کذلک علی لغتهم العربیة و إن أجبروا علری اسرتخدام 
اللغة القشتالیة أو سائر اللغات األجنبیة، لکنهم جعلوا الحتفاظها حال و هو ابداع نروع مرن الکتابرة و 

 حدیث عنه لمکان آخر لضیق المجال. الخط ندع ال

هنا سوال یبادر علی األذهان؛ و هو ما هی اسباب بقاء المدجنین و الموریسرکیین فری اسربانیا لمردة 
 تبلغ علی ثالثة قرون بهذه الظروف المضطهدة؟ 
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أوال: رأی االسبان أن وجود هؤالء المدجنین فی المناطق اللتی کرانوا یقیمرون بهرا أمرر ضرروری  -۱
ایة حیث کان معظمهم یشتغل بکثیر من المهن و األعمال اللتی یأنف منها االسربان و ال یعملرون للغ
کالزراعة و الحرف الصناعیة و المعماریرة و  –نظرا ألنهم کانوا یعتبرون أنفسهم رجال حرب فقط  –بها 

کان إخرراجهم و التجارة و الخدمة، و تمتعوا بالکثیر من القدرات و الخبرات و المهارات فی ذلک؛ و 
 طردهم سیحدث فجوة هائلة و خسارة فادحة ستؤدی الی توقف دوالب الحیاة االقتصادیة و إقفارها.

ثانیا: بعد سقو  قرطبة لم یجد القشتالیون سوی المدجنین لیتم تعیینهم فی بعب المناصر  داخرل 
المسرلمین فری الحقرول و المدن و تولیهم أمور العمارة و البناء و الری. و الخوف من عدم ملء فرراغ 

 االسواد، کما أنهم أعلم الناس باألرض و فالحتها و منهم الحرفیین المهرة.

ثالثا: طل  نبالء قشتالة و أراجون علی ابقاء المسلمین فی مناطقهم و ذلک لریس مرن براب الرفرق و 
ة یومرا العطف و انما حرصا علی مصالحهم و أعمالهم. لذلک فانه عندما همت السرلطات االسربانی

بإخراج المدجنین من اماکنهم قامت جماعات من االسربان و خاصرة االشرراف و النربالء بمعارضرة 
ذلک طالبة العدول عن ذلک؛ و قد أدی ذلک إلی الموافقة علی عدم إخراجهم شریطة ترکهم دینهم و 

 دخولهم فی المسیحیة کما رأینا.

سیجعلهم ینصرهرون مرع المجتمرع المسریحی  رابعا: محاولة اإلبقاة علی المدجنین و االهتمام بهم
باستخدام وسائل شتی؛ کالمصاهرة بین المدجنین و القشتالیین فی بعرب المنراطق لتتحلرل النزعرة 

ه  ۱۴۱۴)راجع: دویردار، العصبیة لإلسالم، و تعلیمهم اللغة القشتالیة و ربما ترغیمهم علی التنصیر. 
  (۱۵-۱۲د، ص  

غویة بمعنی اإلقامة فری الحضرر و األمصرار و المردن و القرری، فری و اما الحضارة فی المعاجم الل
  ، مادة حضر( ۲)الصحاح، جمقابل اإلقامة بالبوادی و ما أشبه ذلک. 

و یقابل الحضارة أو المدنیة: الوحشیة أو الهمجیة، و هری تعنری أن یرری علری النراس مظراهر حیراة 
 المجتمع البدائی، أی غیر المتحضر.

مرحلة سامیة من مراحرل التطرور اإلنسرانی »عریفات کثیرة للحضارة أشهرها هی:و فی اإلصطالح: ت
تتمثل فی إحراز التقدم فی میادین الحیاة والعالقات اإلجتماعیة، و فی مظاهر الرقی العلمی و الفنری 

)عبرد الحلریم، محمرود علری، « و األدبی، مخلفة فی ذلک تراثا یمکن أن ینقل من جیل إلری جیرل.
فالحضارة لیست منجزات مادیة أو کثرة علمیة و إنما هی روح سامیة من الفضائل » (۱۷م، ص۱۹۹۴
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و الخصال األخالقیة الطیبة تجری فی نفوس أبناء األمة و تزین سلوکهم و سائر نشاطهم کما تتجسرد 
« فرری الررنظم السیاسرریة و اإلجتماعیررة و الثقافیررة و اإلقتصررادیة حترری تشررمل کافررة جوانرر  الحیرراة.

 (۱۳۳م، ص۲۰۰۵ر حمید، عفاف، مجلة محکمة، العدد األول، )عبدالغفو

و من نعم اهلل عزو جل علی البشریة کل حین إرسال الرسل حتی تهی  لها أسرباب التحضرر و الرقری 
الروحی و العقلی و البدنی و االجتماعی... ما لو أخرذت بهرا لقطعرت بونرا شاسرعا فری السرعادة و 

عتها کذبت الرسل و أوصیائهم فی کل األعصرار و لرم تسرتفید الکمال؛ لکن مع األسف البشریة بطبی
« سلونی قبل أن تفقردونی!»قال مرارا:   من حضراتهم کما کان موالنا و مقتدانا امیرالمؤمنین علی 

و کان یتأوه و ینضجر حین یرونهم ال یهتمون به و ال یستفیدون من علمه فمرا کران إدعراءه مرن ظهرر 
کان هو و أوالده المعصومون علیهم السالم مخزن العلوم و المعارف و کران القل  و ما کان باطال بل 

 )ابرن شراذان، ت: نحرو «.اسألوني عن طرد السماء ، فإني أعرف بها مرن طررد األرض:» یقول
 (۳۴ه .د، ص ۶۰۰

لرو شرئت »و بینما کان جالسا علی شاط  نهر الفرات ضرب بالقضی  علری صرفحة المراء و قرال:  
لم یفصح »لبی  بیضون المسیحی قائال:  و یعلق علی کالمه « الماء نورا و نارا.لجعلت لکم من 

عن مضمون کالمه بل أجراه مجری الرموز، و ذلک ألن عقول الناس فی ذلرک الزمران ال  االمام 
، داللرة خفیرة إلری مرا فری «لجعلت لکم من الماء نورا و نارا: » تتحمل أکثر من هذا. و فی قوله

قة یمکن أن تولد النور )و هو الکهرباء( و النار )و هو الطاقة الحراریرة(. و إذا تعمقنرا فری الماء من طا
النظرة وجدنا أن الماء یترک  من عنصرین هما الهیدروجین و االکسرجین، األول للحترراد و اعطراء 

 «النور، و الثانی یساعد علی االحتراد و یعطی الحرارة.

 ( ۷۸۲م، ص  ۱۴۰۸)بیضون، لبی ،  

لکن و مع االسف أغتص  حق األئمة أهل البیت علیهم السالم و لرم یقردر قردرهم و لرم یعرل مرن 
شأنهم اال القلیل ممن وفی لرعایتهم، فإذا کان شأن األئمة فی التحضر هکذا و أکثر من هرذا برآالف 

و ؟! ألنه حینما یظهر یمأل االرض خصبا  فکیف تکون الحضارة و الرقی فی زمن اإلمام المهدی 
 رفاها و جماال و بهائا ما ال یدرک و ال یتصور. 

و اما بالنسبة إلی االندلس و بعد فتحه بید المسرلمین و مرن برین الفراتحین الکثیررون مرن المروالین 
شخصیات عرفت بإخالصها علی سبیل المثال: القائرد حسرین برن عبرداهلل برن حنظلرة الصرنعانی، 

مررن التررابعین و مررن تالمررذة و انصررار االمررام ه( کرران  ۱۰۰)ت: « حررنش الصررنعانی»المشررهور ب
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و من المحاربین لألمویین. کما کان القائد موسی بن نصیر متشیعا محبرا آلل  امیرالمؤمنین علی 
البیت علیهم السالم و ممن جاء إلی االندلس منذ األیام األولی للفتح أوالد عمار بن یاسرر. )حمیرد 

کان لألندلس فاتحین هکرذا مرن المسرلمین و المروالین  جعفر، هاشمیة، جامعة الکوفة، د. ت( فإذا
بمردلولها  –لح  آل البیت علیهم السالم فکیف یخلو من الحضرارة و الرقری و إذا کانرت االنردلس 

تترائی کأنها الفردوس المفقود، فانها بالمدلول الحضاری نسی  حری فری جسرم العرالم  –الجغرافی 
نها کانت و ال تزال حلقة اتصرال برین الشررد االسرالمی، و االسالمی بما أمدته من تراث عظیم. ثم إ

الغرب المسیحی مما جعلها منارا عظیما و نبراسا مضیئا، یشع أنوار الحضارة فیسطع العلم و الثقافرة 
 و الحضارة االسالمیة الی اروبا فی عصورها المظلمة.

الد الکفر و نصبوا تلرک الرایرات و المهم أن المسلمین حملوا رایات العلم و الحضارة و الثقافة الی ب
 حیث رفعت و الیزال مرفوعة حتی تشهد بفضل المسلمین جیل بعد جیل.

و اما من مظاهر الحضارة، العمرارة و أدب النقروش التری ادت بانتشرار الحضرارة اإلسرالمیة باللغرة 
 العربیة. 

 العمارة و أدب النقوش

ال خاصرا یسرمیه برل  اإلنفعرال الجمرالی . هرذا نعرف أن عمال ما هو عمل فنی إذا أثار فینرا انفعرا»
)برل، کالیرف، « اإلنفعال هو نوع من العاطفة نشعر به عندما ندرک أو نتذود العمرل الفنری جمالیرا.

فهذا الفن یمکن ان یکون مسرحیة أو قطعة شعریة، أو رسم أشرکال، أو فری عقیردة  (۱۱م ، ص۲۰۱۳
التی تثیر االنفعراالت النفسریة و مشراعر مختلفرة  البعب الموسیقی و غیر ذلک من الفنون المختلفة

أخالقیة، دینیة، اجتماعیة، سیاسیة، رومانسیة... الخ، ولکن الخاصة التی تمیرز العمرل الفنری کفرن »
هی أن یثیر فینا انفعاال جمالیا. یتمیرز هرذا االنفعرال عرادة بالمتعرة و االنفتراح الخیرالی و الحردس 

لدفء اإلنسانی و األمل و العزة، و بمشراعر إنسرانیة أخرری یصرع  المعرفی و النشوة، و بنفحة من ا
علینا تسمیتها. و یعتمد عمق و قوة و غنی االنفعال الجمالی علی عمق و قوة و غنی الصرفة الجمالیرة 

 ( ۱۲)نفس المصدر، ص  «الکامنة فی العمل الفنی.

عرن التقالیرد و العرادات و القریم  و لعل ما یمیز الفنون هو أنها المعبر الحقیقی عن ثقافة أمرة مرا و»
االجتماعیة لتلک االمة. لذا فهی تبقی شاهدا علری رحابرة الجرو الثقرافی للشرعوب. و علری تجرذر 
أسباب المعرفة التشکیلیة بمعطیات الرایة و لیس بالمهارة فحس ؛ فالفن هو حصیلة تجارب و خبر 
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جوده و دیمومته ألنره فری الوقرت معکوسة بسمات االمة الحضاریة. و هو بمجمله یحمل مقومات و
و ینمری الرذود و  (۳۳م ، ص۲۰۱۶)لطفری، صرفا،  «نفسه له القابلیة علی التأثیر فیمن ینشأ بینهم.

االحساس الجمالی بما فیه من قیم و مضامین فکریة و مفاهیم مختلفة، إذن فاألمة التی تهمرل القریم 
شک. ألن رقی األمة و صعودها إلری قمرة و جمالیات الوجود بمعناها الحقیقی فتهبط عن قری  و ال

 العلم و األدب مرهون باهتمامها بالثقافة و اکتساب المعارف. 

و من المعروف أن الفن اإلسرالمی، ال یحفرل بالمهرارة لرذاتها برل و بمرا وراءالمهرارة مرن فکرر و »
علری المسریرة مفاهیم؛ و من هنا یمکننا أن نتصور مدی أثر الفکر اإلسالمی علی الفن االسرالمی و 

الفنیة لذلک الفن، إذ یبدو أن فناننرا المسرلم ظرل یسرتلهم الذهنیرة االسرالمیة بذهنیرة جامعرة مرن 
 الناحیتین التنظیریة و التقنیة علی حد سواء. 

إن رجال الفن هنا کانوا قد ادخلوا من الخصائ  الفنیة و لم تقصر االبتکرارات علری جوانر  معینرة 
)نفرس المصردر، « الفن االسالمی تقنیات جدیدة فی الفن و الزخرفرة.دون أخری، فقد ابتکر رجال 

اضف الیها الخزف والفخار وفن األرابیسرک و الخرط العربری، ففری االنردلس المسرلمون ( ۳۴ص
المردجنون و الموریسررکیون اسررتخدموا الخصرائ  الفنیررة و ابتکررروا مررن االسرالی  مررا تنفرررد برره 

جة کبیرة من التنوع سرواء فری الزخرفرة والعمرران و أشرکال منتجاتهم، فابتکاراتهم قد وصلت الی در
جدیدة من األوانی و التحف أم فی األلوان أم فی االسالی  األخری و هو ما أعطری الفرن االسرالمی 

 بتنوعه الکبیر؛ تستمد روحها من وحدانیة اهلل سبحانه و تعالی و مضامین اسالمیة فریدة فی نوعها. 

مظهر بارز لنشوء الحضارة السالمیة و تطوراتهرا السیاسریة و االجتماعیرة و  فالعمارة هی نواة أولی و»
الثقافیة و غیرها، فضال عن کونها شاهدا تاریخیا علری التحروالت الفکریرة، التری شرهدتها الردول و 

برالکثیر مرن التقلبرات  –الری حرد مرا  –المجتمعات االسالمیة، فقد تاثر تراریخ العمرارة االسرالمیة 
م، ص ۲۰۱۳)محمد حنش، ادهام، «االجتماعیة للدول االسالمیة المتعاقبة و المتداخلة.السیاسیة و 

۱۹۹ ) 

و مع ذلک یمکن القول إن المنشآت االسالمیة بمرا فیهرا مرن تطرور الصرناعات الفنیرة، الخشربیة و 
مدرسة و المعدنیة و الزجاجیة و غیرها تتعلق بالعمارة االسالمیة نحو المسجد و المکتبة و الزاویة و ال

ملحقاتها الخدمیة. التی قل نظیرها فی الفنون و الحضارات االنسانیة األخری، فضال عرن القصرور و 
الجسور و االسوار و القالع و غیر ذلک، و التی بنیت بیرد الفنرانین المسرلمین فری االنردلس و برالد 

 افریقیا و امریکا الالتینیة.
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یسکیین عن غیرها اضرافة علری روحهرا الخالبرة و و تمیز صناعات المسلمین من المدجنین و المور
صورتها الفاتنة عن غیرها تمییزا تاما بأنهم استخدموا فی بناء بیوت النبالء واالشراف و األبنیة العامة و 
المساجد و الکنائس الفخمة من المواد المتواضعة الرخیصة بدال من المواد الغالیة الفخمة فاستعمل 

)أنظرر: و الطابود بدل الحجارة أو الرخام و الجّ  و الخش  و الزجاج.  الفخار بدل الخزف الناعم
و مع ذلک فان هذا الفن أبعرد مرا یکرون عرن االسرلوب  ،د.ت(pdf؛۲۵۶همتی گلیان،عبداهلل، ص 

و الفنون التی « أسلوب المدجنین»أو « فن المدجنین»الشعبی و األسالی  الرائجة آنذاک و اشتهر ب
 الی یومنا هذا . « فن المدجن»یدعی بتتبع عن ذلک االسلوب 

فری « خوسریة أمرادور»هرو المرورخ و األثرری األسربانی « فن المردجنین»و أول من أطلق مصطلح 
کادیمیة الفنرون الجمیلرة تحرت عنروان  و فرن « أسرلوب المردجنین فری المعمرار»محاضرة له فی آ

اکثر الفنون تعبیرا عرن اسربانیا المدجنین من الفنون الخاصة التی تعبر عن شخصیة متقنها و کان من 
فی فترة القرون الوسطی کما انعکس الجان  الدینی فی هذا الفن الذی یعد من الشرواهد التاریخیرة 
إلسبانیا و ماضیها الثقافی. و مع التوسع الحضاری فی أمریکا الالتینیة و علی الرغم من عردم وجرود 

نیة، فی فترة االحتالل ظهر التأثیر العربی فی أماکن اتصال مباشر بین العالم االسالمی و أمریکا الالتی
عدیدة فی أمریکا الالتینیة من خالل أسلوب و فن المدجنین و الموریسکیین، و الموریسکیون الذین 

 تم ترحیلهم کعمال و خدم للتاج اإلسبانی. 

کرانوا  الذی صممه و شریده صرّناع َمَهررة مرن کرل صرنف.« أولیتی»فمن أشهر أبنیة المدجنین قصر 
و قد یمثل أفضل األبنیة المعروفة فری هرذا األسرلوب «. نافار»یعملون فی خدمة األسرة الحاکمة فی 

و برالرغم « طلیطلة»عدد من المساجد و الکنائس القدیمة التی شیدها المدجنون، أشهرها فی مدینة 
ا للمسرلمین أن أن المسیحیین حین استبدادهم للحکم، استبدلوا المسجد الی الکنیسرة لکرنهم أذنرو

ثم بنی المدجنون مسجدا آخر فری « باب المردوم»یبنوا مسجدا فی ضاحیة المدینة و الذی اشتهر ب
دار »ضواحی المدینة و اختفوا ذلک عن المسیحیین فی محرل التجراری للفرانسرویین المعرروف ب

)انظرر:  یقال أن هذا المسجد کان موجرودا حتری نهایرة القررن السرادس عشرر للمریالد.« الدباغین
؛ و همترری گلیان،عبررداهلل، ص ۲۲۸م، الجررزء االول، ص۱۹۹۹الجیوسرری، سررلمی الخضررراء، 

اضف إلی ذلک القصور المدجنة فی إشبیلیة و قرطبة و جیان و طلیطلة و برغش و  ،د.ت(pdf؛۲۵۷
 ( ۵۳۶-۳۹۳م، المجلد الثالث، ص۲۰۱۰)راجع: بابون مالدونادو، باسیلیون، أکثر أکثر من ذلک. 

سرانتا »م أن فنون المدجنین أثرت علی بناء الکنائس فی القشتالة و لیون و أراغوان، منها کنیسة و المه
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و « کیترو»کما یوجد فی أمریکا االتینیة أبنیة فخمة من الکنائس و الفنادد فری مدینرة « ماریاال بالنکا
مرن أهرم المبرانی  فری أمریکرا الالتینیرة، و« فلوریردا»، و فی مدینة «جواثیماال»المدینة القدیمة ب

بأسلوب المعماری الممیز یعنی أسلوب المدجنین فی آمریکا هی برج مودیخار )أو بررج المردجن( 
البیرو مرن المبرانی األثریرة  –کولومبیا، و دیر المرثی فی مکسیک و دیر سان فرنسیسکو لیما  -بکالی

 یبادر السیاح لزیارتها و یتمع بجمالها.

األراضی فی األمریکتین التی تسود فیها اللغات األسبانیة و البرتغالیة مثل: )تشیر أمریکا الالتینیة إلی 
المکسیک، و معظم أمریکا الوسطی و الجنوبیة، و فی الکراریبی، کوبرا، جمهوریرة الردومینیکان، و 
بورثوریکو، و بشکل مختصر، أمریکا الالتینیة، بجمیع أجزاء األمریکتین اللتی کانت ذات یروم جزئرا 

 (۳م؛ ص  ۲۰۱۹، رزد)تقی الدین، خالد  راطوریات األسبانیة و البرتغالیة.(من االمب

فیحس  بعب المرؤرخین الری »لقد اختلف الروایات حول أول اتصال المسلمین بأمریکا الالتینیة، 
احتمالیة وصولهم الی هذه القارة قبل اکتشافها عن طریق بعب البحارة المسلمین نظرا لتقدمهم فری 

و یستدلون علی ذلک ببعب الکتابات و النقوش العربیرة التری وجردت محفرورة علری علوم البحار، 
و غیرها من سواحل البرازیل و أمریکا الالتینیة عمومرا، و « ریو دی جانیرو»بعب األحجار فی مدینة 

تذه  الروایات إلی أن مکتشفی أمریکرا البرازیرل إصرطحبوا معهرم بعرب المرشردین المسرلمین 
م البحار، هوالء المرشدون تظاهروا بالنصرانیة للهروب من محراکم التفتریش فری المترسمین فی علو

 ( ۴-۳)نفس المصدر؛ ص «الموریسکیین»إسبانیا و أطلق علیهم 

 
 اکتشاف مخطوطات قرآنیة فی أمریکا تعود للقرن التاسع

 فاکتشفت قبل کریستوف کولومبوس
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ا بعرب الموریسرکیین الرذین وصرلوا أمریکرا و برز التأثیر الحضاری الذی نقله معهم االسبان و کذ
الالتینیة خالل المرحلة االسرتعماریة فری عردة مظراهر و فری مختلرف المجراالت، مثرل الهندسرة 

حیث یصل عدد الکلمرات ذات األصرل العربری فری »المعماریة التی یمثلها الفن المدجن، و اللغة 
الثرة آالف، أو مثرل بعرب اإلحتفراالت اإلسبانیة إلی خمسة آالف، و فی اللغة البرتغالیرة حروالی ث

الشعبیة، حیث ما زالت بعب المردن المکسریک ترنظم الری الوقرت الحاضرر. کمرا دخرل الترراث 
 (۶)نفس المصدر، ص« االسالمی االندلسی إلی العمارة فی البیرو و األکوادور.

 
 «ال غال  اال اهلل»مطعم فی کوبا نقشت علی جدرانه: 

و ذلرک راجرع »فرا فی ترسیم جمالیات فن المردجنین و الموریسرکیین. و کان للخط العربی حظا وا
الی امتالک الخط العربی، بانواعه المختلفة خصائ  تجعله قابال لالستخدام فی الزخرفة و الزینرة، 
مثل طواعیة حروف الخط العربی للتشکیل، حیث یجد الفنان فیه مجاال خصربا و متنفسرا النطرالد 

 خیاله الفنی.

تلک الخصائ  التی تمنح الخط العربی قابلیة النقش و الزخرفة تعدد أنواعه مثل الرقعة و و من مثل 
النسخی و الکوفی و االندلسی و خط الثلث و التعلیق باالضافة الی أن کل نوع من هذه االنواع یتفررع 

العربری الی انواع اخری، مما یمنح الفنان فرصة االختیار و التنویع فی نقوشه، و من خصائ  الخط 
ایضا اتصال حروفه فی الکلمة الواحدة و مرونته و إمکانیة عمل اشکال مختلفرة بالکلمرة الواحردة أو 

 (۱۴م؛ ص۱۹۹۹)جرار، صالح،  «الجملة الواحدة.
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و بقی تأثیرات أسلوب المدجنین المعماری حتی القرن العشرین برل إننرا نجرد الیروم فری ضرواحی 
ء مساکنهم حیث یظهر علیهرا بجرالء عناصرر معماریرة مرن مدرید فی بعب القری القدیمة فی إنشا

طراز المدجنین مثل اإلفریز المبنی علی شکل منشار، و استخدام اآلجر األحمر الذی یسمونه)اآلجر 
العربی( و الذی یشکل أیضا إطارات و أحزمة فی الجدران المبنیرة مرن الحجرر. وکرذلک اسرتخدام 

 السقوف الخشبیة المزخرفة و غیرها. 

الزالت الکثیر من العمارات المدریدیة القدیمرة مبنیرة حسر  أسرلوب المردجنین منهرا: عمرارة و»
لونررانیس، مستشررفی التینررا، دیررر دسررکالثادوس الملکرری، کنیسررة سرران نیرونیمررو، سرراحة مسررارعة 

 ( ۱۰۲)العمارة اإلسالمیة فی إسبانیا؛ کاظم شمهود طاهر، الجزء األول، ص«الثیران.

وریسکیون یستخدمون الخط العربی فی النقوش علی العمارات حسر  عرادة فکان المدجنون و الم
و برعوا فی االستخدام الخط الکوفی بحیث حتی بعب واجهرات المسلمین الساکنین فی االندلس؛ 

الکنائس وجد بینها تحمیدات إسالمیة قام بها الموریسکیون ثم نقلهرا الفنرانون مرن بعردهم دون أن 
استمر الطرب األندلسي وخاصة ما کان مرتبطا باألذکرار واإلنشرادات الدینیرة  یتثبتوا من معانیها، کما

  .وما یخ  المناسبات التي کانت تنظم في الخفاء کاألعراس واالحتفاالت الدینیة

و قد استخدم الخط العربی فی تزیین الممتلکات الخاصة و العامة کالبیوت و القصور و المسراجد و 
قشت علی األثاث من األوانی الفخاریرة و المعدنیرة و الخشربیة و األبراریق و النوافیر و المقابر کما ن

األسرة و الصنادیق و خزائن الکتر  و علری الثیراب و الجلرود و االسرلحة مرن السریوف و الرمراح و 
و لم تقصر تلک النقروش »التروس و االقواس و ینبؤ فی وقت مبکر من الوجود العربّی فی األندلس. 

اآلیات القرآنیة، التی تشیع کثیرا فی المبرانی و القصرور فری المشررد اإلسرالمی و و الزخارف علی 
المغرب اإلسالمی، بل شملت نقش أسماء السالطین و األدعیة و األمثال و الحکم و التواریخ إلنشاء 
المبنی و علی عهد أی من الحکام أو األمراء، باإلضافة إلی الشعر. لکنه کان للشعر مکانة خاصة برین 
تلک النقوش و الزخارف، ربما ألن الشعر، بصفته واحدا من الفنون الراقیرة، یصرلح أن یکرون تعبیررا 
جمیال عن المعانی التی یتضمنها النقش، و قد یقصد من استخدامه إلری المبالغرة فری الترزیین مرن 

شرعری خالل تزیین أحد الفنون بفن آخر، لکی یرقی النقش فی النهایة إلی مستوی مضمون النقش ال
 (۱۵-۱۴م، ص۱۹۹۹)راجع: جرار، صالح، الذی قد یکون فیه مدح السلطان أو ذکر السمه. 

و ال شک اللغة و الکتابة لیست أال منظومة من اإلشارات ال قیمة لها فبحد ذاتها، و ال تعدو أن تکون »
فلرم تبرق  أکثر من وسیلة اتصال و تواصل. لکنها تحولت فی ید الفنان المسلم إلی عمل فنی مستقل.
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مجرد وسیلة و رمز بل صارت غایة فی حد ذاتها. أی بتعبیر آخر تخلصت من دورهرا کحررف و رمرز 
فقط لتصیر شکال و مادة للصیاغة الفنیة. لهذا یمکن العثرور أحیانرا علری کتابرات ال معنری لهرا برل 

ن، الکروفی و استعملت لمجرد قیمتها کزخرفة و کدیکور. تجدر اإلشارة الی أن نوعی الخط األساسیی
النسخ، یوافان نروعی الزخرفرة الهندسریة ذات الخطرو  المسرتقیمة و نروع الزخرفرة ذات الخطرو  
المنحنیة )األرابسک( و هذا إن دل علی شی  فإنها یدل علی أن مختلف الفنرون اإلسرالم لهرا قاعردة 

یکل اللغروی، و تجمعها، فنجد أن اللغة اعتمدت المواصفات الهندسیة کالقیاس و التوازن لضبط اله
لیس أدل علی ذلک من أن الرواد فی فن اللغة و المتخص  بقواعردها یطلرق علریهم اسرم النحراة. 

« فکأن الکلمة فی العربیة تصقل و تنحت و تبنی تماما کما یصقل و یبنی المهندس عمرائره و بنایاتره.
 (۴ه، ص۱۴۱۹)لدرع، طاهر، 

کالقیاس و التوازن لضبط الهیکرل اللغروی و لضربط  فإذا کانت اللغة قد اعتمدت القوانین الهندسیة»
الهیکل الصوتی فال مناص للعمارة من أن تتبنی هذه القوانین لتحقیق الجمرال؛ فهنراک عالقرة متینرة 

« بین أدوات التعبیر اللغوی و األدوات التعبیر البصری، و ما العمارة فی حقیقتها إال أداة تعبیر بصری.
 (۵)نفس المصدر، ص 

ون کما أشرنا کانوا ینقشون اآلیات القرآنیة کما کرانوا ینقشرون بعرب الشرعارات اإلسرالمیة فالمدجن
کمرا کرانوا « ال غالر  إال اهلل»علی جدران القصور و األمراکن المختلفرة و شرعارهم فری األغلبیرة: 

 یستخدمون األبیات الشعریة بمضامین مختلفة من المدح و الفخر و الرثراء و األدعیرة، لتخلیرد ذکرر
اسماء السالطین و تخلید األمجاد و اإلنتصارات و انجازاتهم المعماریة و الدعاء لهرم و الضرراعة هلل 

 تعالی بتخلید ذکر هؤالء الملوک و اإلنعام علیهم بمزید من األمجاد و انتصاراتهم و حف  مبانیهم. 

أبری غالر  األندلسری و فالفنانون کانوا یستخدمون األبیات الشعریة من الشعراء األندلسیة، من مثل 
قصائد ابن زمرک و ابن الجیاب، فالقصیدة الشعریة العربیة تشکل موسیقی متروازن متنراغم تتناسر  
بصورتها المتنغمة المتکررة شأنها فی ذلک شأن الزخرفة العربیة )األرابسک(، ففی قصرر الحمرراء و 

نحو مأتین و ستة و عشرین، زد جنة العریف فقط یبلغ مجموع القصائد و المقطوعات و االبیات علی 
علی ذلک، أنهم کانوا یسجلون بتنقیش هذه االبیات اسماء الحکام و األمرراء و تراریخهم و الحفراظ 
علی عروبة المکان و إسالمیته، حتی قال العالمة اإلسبانی الکبیر إمیلیو غارثیرا غومرث فری وصرف 

ل إلینا مرن العصرور الوسرطی محمرال أن الحمراء هی القصر االسالمی الوحید الذی وص»الحمراء: 
و کالم غارثیا غومث هو دلیل متقن علی  (۲۹-۲۸)جرار، صالح، ص « بکل ما نعرفه من االسالم.
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نشر الحضارة االسالمیة بید المسلمین باسم المدجنین و الموریسرکیین بفنرون مختلفرة أهمهرا هرو 
 الخّط العربی.

 
 ی أفق السماء جداریاوتهوی النجوم الزهر لو ثبتت بها و لم تک ف

فی األخیر، و لیس بآخر الحدیث عن فن المدجنین و اسلوب الموارکة فی استخدام الخرط العربری، 
حدیث ذو شجون جدا، قد یغرد من الوقت ال سراعات و ال أیرام فحسر  برل یحتراج إلری سرنین و 

القرون الماضریة و برین  أعوام، و کل ذلک ینبؤ عن الحضارة الراقیة و الثقافة العالیة فی المسلمین فی
الذین احتقروا و شردوا و طردوا من بالدهم لکن استقاموا فی دینهم و حفظوا شرریعتهم و اعتقراداتهم 
و حضارتهم و انتشروا ذلک بکل صالبة و بکل رشادة حتی لم یطمس آثارهم علری مضرّی األعروام و 

 انقضاء السنین.

 النتيجة 
علی فئة من المسلمین الذین بقوا فی البالد األندلسریة بعرد إن المدجنین و الموریسکیین اسم أطلق 

احتاللها من قبل الممالک اإلسبانیة، ذووا الثقافة العالیة و هم صاح  الحرف و المهرن کالصرناعة و 
الزراعة و العمارة و المالحة. فبعد طرد و تشرید المسلمین من مواطنهم فی االندلس، طل  النبالء و 

 ء فی بالدهم، ال علی سبیل العطف و الشفقة و أنما لمصلحتهم و خدمتهم.األشراف بإبقاء هؤال

فتفود المدجنون و بعد ذلک الموریسکیون فی الفنون و الحرف خصوصا فی فرن العمرارة و الرنقش 
علیها، ما لم ینل الیها غیرهم. فحملوا اولئک رایة العلم و الحضارة، فبنوا و نشأوا مسراجد و قصرورا و 

ت و نقشوا علی جردرانها و سرقوفها و نوافیرهرا نقوشرا باألشرکال و برالخطو  العربیرة، کنائس و بیو
فانتشروا بذلک حضارة االسالم فی الممالک األروبیة و الغربیة و حتی فی أمریکا الالتینیة کما تشهد 
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األثار المتبقیة من الخطو  العربیة التری وجردت فری القررون المتراخرة عرن اکتشراف أمریکرا بیرد 
سلمین من الموریسکیین. کما أن العمارات الموجودة فری تلرک الربالد تحکری علری الحضرارة الم

العالیة للمسلمین فی تلک البالد و یظهر دور هؤالء األشخاص فی نشر الحضارة اإلسرالمیة السریما 
 ما یلتمس بین اآلثار التی توجد فیها الخطو  العربیة و خصوصا الکوفیة. 
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