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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

س زبان عربی و تمدن اسالمی بایسته و شایسته است از ریاست محتررم پیش از سخن درباره کنفران 
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  

تدی اللغة العربیة جناب آقای دکتر سلیم الجصانی و گروه زبان و ادبیرات الجمل و ریاست محترم من
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
قای دکتر سید سعیدرضا منتظری و کلیه معاونین پردیس فرارابی و عوامرل اجرایری و اجرایی جناب آ

 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
ژه توسعه ارتباطات و تعامالت اسراتید و های جهان اسالم و به ویطریق 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 مینست. چنین کنفرانسوحی دا
هرای علمری و فرهنگری بره عنروان مؤلفره اتحراد و حلقره اتصرال ویژه در حروزهتمدن اسالمی را به

 مسلمانان، تبیین نماید. 



آید تمدن و زبران ظر ميکنندگان گرامی: درباره تاثیر و تاثرهای زبان و تمدن، به نخوانندگان 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
 .مان قوم بالنرده خواهرد شردپویا و تأثیرگذار باشد، الجرم زبان آن قوم نیز در مسیر حرکت تمدنی ه

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 دایرره معنرایی وانگران و ترکیر  فزاینده علم، سیاسرت، فرهنرو و ادب و...، دایرره وانگرانی و
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 دایره زبان فارسی راه یافرت. کرم کرم فرقره و...به فرهنگنامه زبان عربی افزوده شد وبه

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 ج  واردات و صادرات زبانی شرد. بنیرانزبان باقی گذاشت. نهضت ترجمه مو
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. ه تمام نما و فضای بیشناسنامه واقعی تمدن یک ملت است. زبان آین

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

نوان به این اعتبار است که صاحبان و کراربران ایرن زبران اند. و این عاصحاب 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 نشان. زبان انواع و سطحکندتمدنی 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:

 ألخبار من لم تزّودویأتیک با          ستبدي لک األیام ما کنت جاهال  



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

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

اس  دم بریده بوده است کره مردمران از ایرن طریرق  دم ُبریده ُبریده  این وانه در اصل ُبرید 
تحوالت گوناگون فکری  اند. سینه زبان پر است از رویدادها وشناختهپست 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 پیشررفتحال دگرگونیکاربرد آن وانه برای آن مفهوم و مصداد وجود نداشته باشد. در هر 
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 
ی و خرارجی پرذیرش و طری سره روز مقالره داخلر 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 
رار وعلی األنبیاِء والمرسلین وعلری النراِس ممرن یسرعی الری العلرِم ویرروُم الصحِ  المنتجبین األب

 المحبَة والتسامَح بین البشریة.

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

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
امعة الزهراء )علیها السالم( في طهران، وجامعة األدیان والمذه  فري قرم المقدسرة برایران، منها ج

 وجامعَة سلیمان الدولیة بترکیا.

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

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
أنها أن تکون وعراء  یرنهب بثقافِتنرا؛ ورعایتهرا هري رعایرِة لُهِوِتینرا تضارعها لغة ُأخری؛ فصار من ش

 الثقافیة التي نّضجها القرآُن الکریم.

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



الواقرُع العلمري  الصراع بین الحداثة والموروث أو هو تعصِ  لقردیم بقردر مرا هرو حاجرِة یفرضرها
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
 عن الخجِل في دعِمها ومساندِتها. علی مؤسساتنا المعنیة أن تتخذ موقفا  َیبعُد 

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.

خوة األعزاء: محاولُة ز ِِّّ اللغة العربیة في سنِن اللغراِت األخرری؛ ومحاولرُة األخوات العزیزات .. األ 
إلباِس ما یجري في اللغات علیها هو عدم فهم لخصوصیِة هذه اللغرة وطبیعرِة ترأثیر الرن  القرآنري 

 علیها.

تمیرزة  علری الکریُم حّوَل العربیَة من لغة  اعتیادیة إلری لغرة  معجرزة  باسرتعماله لهرا لتکروَن م 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.

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

اللغة هي لغُة اإلنساِن بعد رقي أدلِة علمیِة فضال عن الملموسِة تشیُر إلی إمکانیة أّن تکوَن هذه  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؛ یقد یَّ مونه من أجل االنتفاع من اللغرة العربیرة وتوظیفهرا فري الُهِو

مشرد؛... کرذلك  تقبلواالرتقاء بالمجتمعاِت نحو استثماِر الموروث في تعزیِز القیم للولو ِِّ الی مس
رة تساعد البراحثین َهَدَف المؤتمر الی تحقیِق مجموعة  من المسائِل منها؛ تشکیل موسوعة علمیة کبی



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.

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

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

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
ت وقطر وسوریا وبنغالدش واندنوسیا وفرنسا وسلطنة عمان واألردن وتایلندا ومالیزیا وترونس والکوی

 ونیجیریا وباکستان... ومن غیِرها من دول العالم.

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

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 

 الکوفرةالظالمي الذي دعم المؤتمر وقت رئاسرته لجامعرة  العلمیة ولالستاذ الدکتور الطبی  محسن
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 والتحضیریِة واالعالمیِة والفنیِة فضال عن أ المؤتمِر والعاملین في لجاِنه العلمیةِ 
 الذین َحرصوا علی إنجاِحه بالجِد والمثابرِة والمتابعة.

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

 أ.د. سلیم الجصاني
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 مة المؤلفينمقد
 

ّیة هي الحضارة الوحیدة اّلتي أقامهرا دیرِن واحرِد، إاّل أّنهرا کانرت موجهرة لجمیرع الحضارة اإلسالم
األدیان، کما أن الحضارة اإلسالمّیة جزِء من سلسلة حضارات  مختلفة، فقد سبقتها حضراراِت کثیررِة 
وتبعتها مجموعرة مرن الحضرارات، وقرد قردمت الحضرارة اإلسرالمّیة خبررات کثیررة  للبشررّیة فري 

 العلمّیة والفنّیة. المجاالت

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

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

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

 مع علماء المسلمین و حظوا بالتقدیر من حکام المسلمین وخلفائهم.

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

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

 للتعلیم والتعلم.

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

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



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

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

سیطرة المسلمین الفاتحین ونفوذهم، وکان من لوازم ذلك أن یطلع المسلمون علری مرا لردی األمرم 
مثل في هذه الثقافات الثالث، وهي: الفارسیة، والهندیة، والیونانیرة. وأّن المفتوحة، وهو في جملته یت

هذه األمم المفتوحة، مع ما لها من ثقافة وحضارة عریقة، قد قبلت لغة الفاتحین، وهي العربیة بصدر 
رح  وأیاد مفتوحة، بل وقد اتخذها لغة للعلوم واألدب، کما أصبحت لغة لإلدارة وللشعائر الدینیرة، 

 لك تحولت العربیة في خالل قرن واحد فقط من لغة محلیة إلی لغة عالمیة.وبذ

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

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

یرانیرون عد اجتیاز هذه المرحلة اسرتخدم اإلیرانیون علی التعالیم االسالمیة وتعلموا لغة جدیدة وباإل
انیة کفاءاتهم فساروا في مسار جدید للمساهمة في بنراء حضرارة جدیردة. وأوضرح دلیرل علری مرا ث

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

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

 واالرتقاء بالمجتمعات نحو استثمار الموروث في تعزیز القیم للولو ِّ نحو مستقبل مشرد.

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

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

 رزوه يقاسم ناصر
 يسید سعید رضا منتظر



 

 

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

یاض  الذکاء وعالقته بالثروة اللغویة لدى أطفال الر
 نور فیصل عدنان علي
 جامعة واسط / التربیة األساسیة

 ملخص ال
هدفت الدراسة الی التعرف علی الذکاء وعالقته بالثروة اللغویة لدی أطفال الریراض فري 

ه  الوصفي األرتبراطي وتکرون العردد النهرائي بغداد منطقة األعظمیة وتم أستخدام المن
( طفاَل تم أختیارهم بالطریقة العشوائیة ولتحقیق هدف الدراسة ترم ۶۰لعینة البحث من )

( وتکون من جزئي صوري ولفظي وکل جزء یتکرون ۲۰۱۰تبني مقیاس الذکاء للغریري )
( وقد تکون مرن ۲۰۱۱( صورة وعبارة لفظیة وتبني مقیاس الثروة اللغویة لداوود )۴۵من )

العائلة ، الروضة ، األکل والشرب )( مجال وأخذت الباحثة منه خمس مجاالت هي ۱۳)
، العبادة والوقت ، اللع  والتسلیة( بعد تحقیق الصدد والثبات للمقیاسرین أسرتخدمت 
الباحثة الوسائل األحصائیة المالئمة من وسط حسابي وانحراف معیاري ومعامل أرتبرا  

 ت النتائ  عن وجود عالقة أرتبا  معنوي بین الذکاء والثروة اللغویة.بیرسون وأسفر
 أطفال الریاض، الذکاء، الثروة اللغویة، بغداد. المفردات الرئیسة:



 2021يسان ن   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

18 

 مقدمة
میز اهلل سبحانه وتعالی األنسان عن غیره من المخلوقات بمیزه العقل وأعطاه قدرات ومهرارات فضرله 

ز بعب الناس عن غیرهم بتفاوت في الفروقات الفردیة في القردرات بها عن سائر مخلوقاته کما أنه می
والتمیز واألبداع وهذا ما یسمی بالذکاء حیث أختلف العلماء حول هذا الذکاء هل هو مکتسر  مرن 

( فیری البعب أن الذکاء مروروث 3: 2014البیئة أم أنه وراثي یعتمد علی ساللة الوالدین )الخفاف ،
دون أنه مکتس  حیث تختلف نسبة الرذکاء مرن شرخ  ألخرر وثبرت أن وأخرون یعتق %80بنسبة 

هناك عالقة وطیدة بین الذکاء والوراثة وأن الذکاء یورث فأنه قابل للزیادة التي تتوقف عند حرد معرین 
من العمر وتتجة الروضة الحدیثة الی تعلیم التفکیر لألطفال حیث تمخب عن هذا التوجیة تحدیرد 

 .ا تنمیة الذکاء ومن هذه العوامل التي تسراعد علری زیرادة الرذکاء هري اللغرةالعوامل التي من شأنه
  (43: 2018)صالح،

وتعتبر اللغة وسیلة الطفل للتعبیر عن أفکاره واللتواصل مع أفراد المجتمع فسررعة تعلرم اللغرة دلیرل 
أداة للتعبیرر علی ذکائه وتتطل  اللغة استعدادا  فسریولوجیا  وعقلیرا  وفرصرة اجتماعیرة للرتعلم فهري 

ووسیلة تسجیل ونقل ، وتعکس حیاة األفراد والشعوب في کافة المجاالت ومع ازدیاد یقین األنسران 
بأنه السبیل له غیر اللغة تشده الی بیئته شدا نفسیا  وأجتماعیا  وتمکن األطفال من ضبط وسائل التعبیر 

 (76: 2003الجید وأثراء لغتهم )البشیر وبرهومي ،

الخاصة بریاض األطفال المرحلرة األهرم واألخطرر فري تکروین وتشرکیل  ة العمریةوتشکل المرحل
القدرات العقلیة والسمات الشخصیة بما فیهرا مرن ثرروة لغویرة وتفراعالت أجتماعیرة . ولرذا فمرن 
الضروري دراسة العوامل والمتغیرات الشخصیة واألجتماعیة التي تؤثر علی الطفل في تلك المرحلة 

وتبني األدوات التشخیصیة المقننة التي ترکز علری تحدیرد القردرات الحالیرة للطفرل ، وأیضا  أعداد 
والمشکالت وحاألت التأخر الغوي التي یعاني منها بما یمثل تدخأل مبکرا  لوضع البرام  األرشرادیة 
 والعالجیة لتنمیة الجوان  األیجابیة ، والعمل علی تخفیب الجوان  السلبیة التي یعاني منها الطفرل

 (28: 2006)حطیبة ،. والحد منها

)هل هنراك عالقرة برین  ویمکن تحدید مشکلة البحث الحالي في محاولة األجابة عن التساال األتي
 (الذکاء والثروة اللغویة لدی أطفال الریاض
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 أهمية البحث 
لری أن حضارة أیه أمة من األمم في ماضیها وحاضرها أو في مستقبلها ال یعتمد في الدرجة األولری ع

ماعند أبنائها من ذکاء ینحصر في مجال من مجاالت العلم والمعرفة وأنما علی تطرور هرذا الرذکاء ، 
وبما یوفره من بیئة صالحة تمد بأسالی  النمو والحیاة ومن ثم توظف هذا الذکاء في میرادین الحیراة 

 (9: 1972)جابر، .المختلفة

یمرر بهرا أي شرخ  فهرذه المرحلرة تحردد  وتعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمریرة التري
کثررر األمررور الترري یحرراول األبرراء تنمیتهررا عنررد  وجهررات الطفررل مسررتقبال  ویعتبررر الررذکاء مررن أ

 (132: 2008)الخضري،.األطفال

فالذکاء من المتغیرات األساسیة المهمة التي یؤکد علیها المربون وعلماء الرنفس بدراسرتها والبحرث 
لی الواقع التربوي واألجتمراعي التري تتصرل ببررام  التعلریم والمنراه  فیها لما له من أنعکاسات ع

 (Coon:2000:Pp362_364) والعالقات األجتماعیة حیث یکون نات  هذا الذکاء هو اللغة

واللغة مظهر من مظاهر القدرة العقلیة العامة ویرتبط الذکاء بالنمو اللغوي أرتباطا وثیقا  ، فکلما کران 
رع في أکتساب المهارات اللغویة والنمو الکالمي وأزدیاد مستوی الثروة اللغویرة . الطفل ذکیا  کان أس

أذ یمتاز األطفال األذکیاء مقارنة مع أقررانهم برالفهم السرریع للکلمرات والقردرة علری الرتمکن مرن 
( أن أتقران اللغرة مرن أبررز األنجررازات 18: 2011داوود،)الکلمرات والتراکیر  وحجرم المفرردات 

لطفل ، فالغة من أعقد مظاهر النمو التي یتعلمهرا األنسران وتعرد السرنوات المبکررة فتررة التطوریة ل
حرجة في النمو اللغوي فهي الفترة التي یوضع فیها األساس للنمو اللغوي ، وتنمیة الثروة اللغویة من 

ل في حیاته المفردات مما یترك أثر في الثروة اللغویة فیما بعد وتؤدي الخبرات التي یتعرض لها الطف
( وللثروة اللغویة أرتبا  وثیرق بکرل مرن 684: 2010دورا  مهما  في نمو الثروة اللغویة لدیه )قاسم ، 

تفکیر الطفل وذکائه ونمو قدرته العقلیة بشکل عام نتیجة لذلك فأن أي تأخر أو تأثر فري لغرة الطفرل 
( والطفل الذي یتمیز برذکاء 64: 2001وأکتسابها یؤثر تأثیرا  کبیرا  في مستوی تفکیره وذکائه )الضبع، 

 عالي یفود األطفال العادیین والمعوقین عقلیا  في ثروتهم اللغویة

أذ أن ذکاء الطفل یکیف الی حد ما السرعة التي یستجی  بها جهرازه النطقري برالکالم کمرا یکیرف 
مرن الطفرل مدی قدرته علی استخدام لغه الحوار، وتشیر الدراسات أن الطفل ضرعیف الرذکاء ابطرأ 

الذکي في حدیثه واقل قدرة من قدرته علی التمکن من الکلمرات والتراکیر  ومرن هنرا کران للثرروة 
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 (27: 2011)داوود ،.اللغویة داللتها علی ذکاء الفرد

 -: ومن خالل ما تقدم تبرز أهمیة البحث الحالي بما یأتي

مرع األطفرال فري هرذه تعد مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حیاة الفرد وأن العمل  -
 المرحلة له خصائصه وممیزاته وهو بحد ذاته یحتا ِّ الی دراسة

تقدم هذه الدراسة للراشدین التربویین والباحثین في علم النفس صورة أفضل لفهم العالقة  -
 األرتباطیة بین الذکاء ومستوی الثروة لدی األطفال

العراقیة التي تفتقرر فري مجرال  تأمل الباحثة أن تحقق نتائ  البحث أضافة جدیدة للمکتبة -
 تربیة أطفال ما قبل المدرسة الکثیر .

 -أهداف البحث 

 -يهدف البحث الحالي على 

 التعرف علی الذکاء والثروة اللغویة لدی أطفال الریاض . -

 التعرف علی العالقة بین الذکاء والثروة اللغویة لدی أطفال الریاض . -

 -حدود البحث 

 اض .أطفال الری: حدود بشریة -

 بغداد / روضة البشائر .: حدود مکانیة -

 (2020 – 2019)العام الدراسي. : حدود زمانیة -

 -تحدید المصطلحات 

 الذکاء

 1975یعرفه السید 

 قدرة الفرد الکلیة الن یعمل في سبیل هدف وأن یفکر تفکیرا  رشیدا  وأن یتعامل بکفاءة مع بیئته .

 2018یعرفه الغریري 

 ستجابة بنجاح کبیر للمشکالت المعرفیة واألدراکیة واللفظیة .هو قدرة الفرد علی األ
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 الثروة اللغویة

 2016یعرفها عمر 

مجموعة من الکلمات أو المفاهیم اللغویة التي ینطقهرا الطفرل ویسرتخدمها فعلیرا  فري حدیثره فري 
 مختلف المواقف التي یتعرض لها .

 2017یعرفها عید 

التي اکتسبها الفرد من البیئرات المحیطرة بره نتیجرة لقردرات  عبارة عن کم من المفردات والتعبیرات
عقلیة وعوامل وراثیة محددة .وأذا تمیز هذا الکرم مرن المفرردات والتعبیررات بزیرادة ملحوظرة عرن 
متوسط المجموعة التي ینتمي الیها الفرد تظهر کفاءتره فري اسرتخدامه لهرذه المفرردات والتعبیررات 

 نفعاالته وافکاره ونجاحه في التفاعالت االجتماعیة المتنوعة .بفاعلیة للتعبیر عن مشاعره وا

 1990وزارة التربیة : أطفال الریاض

( سنوات تهدف الی تنمیرة شخصریاتهم 6_  4هي مؤسسة تربویة تقبل األطفال في عمر یتراوح بین )
 من النواحي الجسمیة والعقلیة واألنفعالیة واألجتماعیة

 -الفصل الثاني 

 الذکاء

 الذکاء مفهوم

یطلق مصطلح الذکا علی کافة القدرات العقلیة الممیزة والعالیة التري یتمیرز بهرا بعرب النراس عرن 
غیرهم ، ویعطیهم أفضلیة في أدائهم وسلوکهم في مجال معین ، علما  أن مجاالت الذکا غیر محدودة 

وم محردد وال یمکن حصرها ، ولم یتمکن المختصون في مجال الذکاء حتری األن مرن صریاغة مفهر
ومعتمد للذکاء نظرا  ألختالف الخبراء في تصنیف أشکاله وأنواعه ودرجاته من مجال ألخر ومن بیئرة 
ألخری ، وقد یکون الذکاء فطریا  أي أنه یخلرق مرع األنسران ویتطرور مرن خرالل الرتعلم واکتسراب 

التدری  وتنمیرة المهارات ، ومنه ما هو مکتس  یتم تنمیته وتطویره في مجال معین عن طریق برام  
المهارات المکثفة ، وبغب النظر عن نوعه فشأن الذکاء شأن کافة المهارات والقدرات التي میزنا بهرا 
اهلل عز وجل ، والتي تحتا ِّ الی تغذیة وعنایة لتطورها وضمان اسرتمراریتها ، فرأهم معرززات الرذکاء 

ة األسرئلة ، وأطرالد العنران لألفکرار التعلم المستمر واکتساب الخبرات ، والتدری  ، والمثابرة وأثار
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 (10: 1988الخالقة واألبداع ، وعدم الخوف من التجربة. )سری ، 

 قیاس الذکاء

أن الوسیلة األساسیة التي نعتمد علیها فري قیراس الرذکاء هري األختبرارات حیرث تنوعرت وأعردت 
 1905بینیة فري عرام  –لتناس  مختلف األغراض واالعمار وقد کان أول مقیاس هو أختبار استانفورد 

واألختبار من النوع الفردي المتنروع  1960ثم أجریت علیه تعدیالت متعددة وکان أخر تعدیل له عام 
ویستخدم في قیاس الذکاء من عمر سنتین الی عمر الراشد وقد أعد وکسلر مجموعرة مرن المقراییس 

 (6أختبار علری فررعین منهرا )( 11أهمها أختبار الذکاء للراشدین والمراهقین وهو فردي یتکون من )
( أختبارات عملیة ویعطي األختبار درجة للذکاء اللفظي وأخری للذکاء العملي 5أختبارات لفظیة و )

درجة کلیة للذکاء ، أما أختبارات الذکاء الجمعیرة فهري تلرك التري یمکرن تطبیقهرا علری  ، وکذلك
تبرار الرذکاء األبتردائي ویصرلح مجموعة من األفراد بواسطة فاح  واحد في وقت واحرد ومنهرا اخ

لقیاس الذکاء لدی المرحلة األبتدائیة واألعدادیة وأختبار الذکاء الثانوي وأختبرار األسرتعداد العقلري 
للمرحلة الثانویة والجامعات ، أما األختبارات غیر اللفظیة التي التي تصلح لغیر المتعلمین واألطفال 

وأختبار رسم الرجل والبحث الحالی یتضمن أختبار الذکاء وهو أختبار الذکاء المصور وأختبار کاتل 
 (68: 1975المصور واللفظي . )السید،

 -: أنواع الذکاء

 : یطلق علی عدة أنواع منها

تعتبر اللغة والکالم هي وسیلة الطفل في التعبیر عن ما یدور في ذهنه وعنردما : الذکاء اللغوي (1
 ه بدقة فأن ذلك یدل علی الذکاء اللغوي لدیه.یستطیع الطفل أن یتعلم الکالم ووصف ما یرید

یحتا ِّ الطفل الی رایه ومشاهدة الکثیر من الصرور مرن أجرل أثرراء الخیرال : الذکاء البصري (2
 لدیة وبذلك یمکن زیادة البصري عنده .

تعتبر عملیة السیطرة علی حرکات الیدین وأجزاء الجسم مرع األهرداف التري : الذکاء الحرکي (3
 ول ألیها مثل الکتابة والرسم والترکی  والقص  .یحاول الطفل الوص

یعتمد علی قدرة الطفل في أحداث التوازن العاطفي في نفسة ، فتتناس  ردة : الذکاء العاطفي (4
 الفعل مع المواقف الذي یقع فیه الطفل .
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هو قدرته علی بناء العالقات األجتماعیة والتواصرل مرع أبنراء جیلره بکرل : الذکاء األجتماعي (5
 (39: 2014وتکون لدیة القدرة علی األنخرا  في المجتمع والتعامل معه. )الخفاف،  سهولة

 -طرق تنمیة الذکاء لدى الطفل 

 اللعب

یعتبر اللع  من أکثر الطرد التي یمکن للوالدین أن یغرسوا من خالله ما یشااون من أفکرار تعلیمیرة 
 د من قدرة الطفل علی التفکیر واألبداع .عند الطفل ، ویج  الترکیز علی األلعاب التخیلیة التي تزی

 قراءة القصص والكتب المفیدة -2

تعتبر طریقة قراءة القص  العلمیة والدینیة وأیه کت  مفیدة من وسائل زیادة مهارات الطفل وتنمیتهرا 
 فیتولد لدیة ح  القراءة ، کما یتم أثراء عقلة بالمعلومات والصور المختلفة .

 الرسم -3

شاطات التي تفرغ ما یفکر فیة الطفل علی اللوح أو علی الورد کما أنه یزید من مهارتره الرسم من الن
 بتصویر ما یفکر به ویقوم بتطبیقه علی الواقع .

 التغذیة السلیمة -4

یج  عدم أهمال الطفل من ناحیة التغذیة السلیمة التي تزید من ذکاء الطفل ، فهناك بعب األغذیرة 
ماغ بما یحتاجه من عناصر مهمة للحفاظ علی عملة ، ومرن هرذه األغذیرة التي تعمل علی تزوید الد

زبدة الفستق والحلی  کامل الدسم الغني باألحماض الدهنیة ، والبیب والسمك واللحوم الحمراء . 
 (20: 2016)الدویکات ،

 الدراسات السابقة
یري   2010الغر

  الذکاء وعالقته بالقدرات الحرکیة لدی ریاض األطفال  

( 6 – 4فت الدراسة التعرف علی الذکاء وعالقته بالقدرات الحرکیة لدی ریراض األطفرال بعمرر )هد
( طفال من ریاض األطفال الحکومیرة 90سنوات أستخدم فیها المنه  الوصفي وکانت عینة البحث )

هري ( أختبارات 5وکانت األجراءات تطبیق أختبار الذکاء وأختبار القدرات الحرکیة والتي تتکون من )
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مع استخدام الوسرائل األحصرائیة المالئمرة  (القفز من الثبات ، التوازن ، المسك ، الرمي ، الرکب)
 . للدراسة وأسفرت الدراسة عن وجود عالقة ارتبا  معنوي بین الذکاء والقدرات الحرکیة

 1986دراسة فلدمان 

   أنما  الذکاء الرئیسیة والفرعیة لدی أطفال ما قبل المدرسة  

الدراسة التعرف علی أنما  الذکاء الرئیسیة والفرعیة لدی أطفال مرا قبرل المدرسرة وتکونرت هدفت 
( سرنوات فري ریراض األطفرال وترم 4 – 3عینة الدراسة من األطفال الذین تتراوح أعمارهم ما برین )

أستخدام األلعاب واأللغاز والدمی وزاویا معینة في الصف مثرل زاویرة العروسرة والردمی المتحرکرة 
ستمرت الدراسة عاما وتوصلت الدراسة ألی أن األطفال یختلفون فیما یمتلکون من قردرات وکرذلك ا

 (12: 2018 في قدراتهم علی تفعیل هذه القدرات. )الغریري،

 الثروة اللغویة

 مفهوم الثروة اللغوية

عالقرات  تعد اللغة کما ذکر دیوي علی أنها أداة أتصال وتعبیر تحتوي علی عدد من الکلمات بینهمرا
( أما المعتود فیراهرا قردرة 33: 2011داوود، )ترکیبیة تساعد علی نقل الحضارة والثقافة عبر األجیال 

ذهنیة تتکون من مجموعة المعارف بما فیها المعاني والمفردات والقواعرد واألصروات التري تنظمهرا 
( 25: 1996المعترود ، )ا جمیعا  وهذه القدرة تکتس  وال یولد بها وأنما یولد ولدیه قردرة ألکتسرابه

وهي تعد اساسا  لتنمیة شتی المهارات األخری وال سیما في مرحلة ما قبل المدرسة حیث یبدأ الطفل 
التوجه نحو األخرین ویتفاعل معهم لغویا  ویسرتمع الریهم ویرتر  الجمرل لیوصرل أفکراره الریهم ، 

ه معلومات ومدرکات عقلیة وخبرات والطفل ال یمکن أن یوصل أفکارة ومشاعره األ بعد أن تتکون لدی
قندیل ) .یستطیع أن یعبر عن نفسه واللغة تنمو لدی تدریجیا  منذ والدته وحتی مراحل حیاته المتطورة

 (465: 2003وبدوي ، 

واللغة بدورها أثر قوي في التفکیر فهي مادته ودعامتره ذلرك أن الردال والمردلول متالزمران وقرل أن 
ن دون األخرر ، کمرا أن المعطیرات الثقافیرة ترؤدي دورا  مهمرا  فري یستحضر أحدهما في الرذهن مر

األکتساب اللغوي للطفل ، فهي بمثابة الخلفیة التي یج  الرجوع ألیهرا لتحدیرد القصرد مرن تلرك 
الکلمات أو الجمل التي قد توحي بأکثر من معنی . فاللغة في جوهرهرا متأصرلة فري حقیقرة الثقافرة 

کل جماعة ، وال یمکن أیضراح اللغرة اال برالرجوع الردائم الری المحریط ونظم الحیاة والعادات عند 
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 (24: 2003األوسع وهو الظروف التي یتم فیها النطق . )البشیر وبرهومه،

 -مراحل تطور اللغة 

 ( مراحل تطویر اللغة عند الطفل الی مرحلتین وهي2004یقسم العتوم )

 مرحلة ما قبل اللغة (1

 المرحلة اللغویة (2

 لة ما قبل اللغةأوال  . مرح

 : وتشمل السنة األولی من العمر وتقسم الی

تبدأ مظاهر الحیاة عند الطفل بصیحة المیالد التي تنرت  مرن انردفاع الهرواء : البکاء والصراخ -
بقوة عبر حنجرته فتهز أوتارها وسب  هذه الصیحة فسیولوجي، وهرو بردء الررئتین فري القیرام 

 عکس یعتمد في استثارته علی دخول الهواء الی الرئتین.بوظیفتها وهکذا تبدأ الحیاة بفعل من

هي عبارة عن تکرار مقاطع صغیرة في فترة سرعادة الطفرل وتبردأ فري الشرهر : مرحلة المناغاة -
الرابع وتنتهي بالشهر السابع وتعتبر المناغاة نشراطا انعکاسریا یحردث نتیجرة اسرتثارة الطفرل 

 ن واللسان والحلق.داخلیا عن طریق األحساس االستکشافي للشفتی

في هذه المرحلة یقلرد الطفرل األصروات أو الکلمرات التري یسرمعها تقلیردا : مرحلة التقلید -
خاطئا فقد یغیر أو یبدل أو یحذف أو یحرف مواقع الحروف في الکلمات التي ینطقهرا، وتبردأ 

 عملیة تقلید األصوات من الشهر السابع وحتی بدایة الشهر الحادي عشر.

 رحلة اللغويةثانيا  . الم

تبدأ هذه المرحلة مع دخول الطفل سنته الثانیة حیث یبدأ الطفل بأستبدال مقراطع السرجع والمناغراة 
 بکلمات لها معان واضحة . ویمکن أن تشمل تعلم المهارات اللغویة األتیة

 (113: 2014الخفاف،)_ مرحلة الجملة  الجملة -مرحلة الکلمة - _ مرحلة الکلمة

 دة على النمو اللغويالعوامل المساع

من العوامل المهمة التي تساعد علی نمو الثروة اللغویة لدی األطفال ، وضوح األحساسات السمعیة 
وتمییز بعضها عن بعب ، حیث أن الطفل یحاکي ما یصل الیه عن طریق السمع . ونمو الذاکرة لدی 
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واسرتعادتها عنرد الحاجرة  الطفل ، ویعني ذلك قدرة الطفل علی حفظ األصوات المسموعة وتذکرها
الیها . وفهم الطفل لمعاني الکلمات ، بالرغم من أن فهم الطفل لمعاني الکلمات یسبق قدرتره علری 
النطق بها ، األ أن هذا الفهم شر  ضروري للتقلید اللغوي ، وعامل أسراس مرن عواملنمروه وکرذلك 

نمو اللغوي ، کمرا أن الخبررات التري تؤدي الخبرات التي یتعرض لها الطفل في حیاته دورا  مهما  في 
تتهیأ لألطفال في ریاض األطفال تسهم في تطویر لغتهم وزدیاد مفرداتهم باألضافة الی أسرهامها فري 

 ( الی 2002رفع مستوی تحصیلهم الدراسي ویشیر )قاسم 

 تأثر الثروة اللغویة لدى الفرد بعوامل منها 

خ  عالقة اللغة بجنس الطفرل علری نتیجرة لم تتفق الدراسات التي أجریت فیما ی: الجنس (1
واحدة، حول داللة الفرود في النمو اللغوي بین البنین والبنات، فقد وجدت بعب الدراسات 
أن النمو اللغوي عند األناث اسرع من الذکور في حین ظهرت دراسات اخری عدم وجود فرد 

 بینهم

الجتماعیرة واالقتصرادیة وتعردد العوامل األسریة: یقصد ترتی  الطفل في األسرة والظرروف ا (2
األطفال في األسرة، کما أن أسالی  تربیة الوالدین ومستواهم الثقافي لة األثر في تطرور النمرو 

 اللغوي للطفل.

یشتر  النمو اللغوي سرالمة الجهرازین العصربي والصروتي الرذین یکونران : الوضع الصحي (3
 جاهزین ألصدار الصوت منذ الوالدة.

عملیة التعلم دورا بارزا في عملیة اکتساب اللغة بما تتضرمنه مرن قروانین  تلع : عملیة التعلم (4
 التعزیز واألهمال واألستعمال.

تلع  وسائل األعالم کاألذاعة والصحافة والتلفاز دورا مهما في زیرادة الثرروة : وسائل األعالم (5
 اللغویة للطفل.

غویة للطفل فأن الطفل الذي یتمیرز یلع  الذکاء دورا مهما في زیادة الثروة الل: القدرة العقلیة (6
بذکاء عالي، فانه یفود العادیین والمعوقین عقلیا فري ثروترة اللغویرة، وتبرین نترائ  البحروث 

 والدراسات ان الطفل ضعیف الذکاء ابطئ من الطفل الذکي في حدیثة.

نوع الخبرة: کشفت نتائ  الدراسات التي أجریت حول النمو اللغروي عرن وجرود عالقرة برین  (7
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لخبرات التي یتعرض لها خالل مرحلة الطفولة المبکرة وتطور النمو اللغوي، ومن اهرم تلرك ا
 .الخبرات: السفر ، نمط الحیاة االسریة ،الحکایات والقص ، عمرر األشرخاص المحیطرین

 (123-121: 2014الخفاف ،)( 58: 1987هرمز،)

 الدراسات السابقة للثروة اللغویة

 2012 الهوارنة -۱

لدراسة الی الکشف عن أثر بعب المتغیرات مثل المستوی األقتصرادي واألجتمراعي ، هدفت هذه ا
والثقافي لألسرة ، والذکاء والجنس ، وحجم األسرة ، والمخاوف ، والترتی  الوالدي ، بالنمو اللغوي 

( سنوات . وکان من أهرم 6-4)( أطفال بأعمار 110لدی أطفال الروضة . وتکونت عینة الدراسة من )
تررائ  وجررود عالقررة أرتباطیررة بررین النمررو اللغرروي لرردی أطفررال الروضررة والمسررتوی األقتصررادي الن

واألجتماعي لألسرة ، ومعامل الذکاء ، کما أن النتائ  أشارت الی عدم وجود فررود أحصرائیة تعرزي 
 للجنس .

 2013الدرويش  -۲

حرول الثرروة  ألطفالهدفت هذه الدراسة الی الکشف عن تصورات معلمات الروضات وأولیاء أمور ا
( معلمرة فري الروضرات 12اللغویة وتعلم اللغة في الروضات الکویتیرة ، وشرملت عینرة الدراسرة )

 2011 -2010والذین یتکلمرون اللغرة العربیرة ، کمرا جمعرت بیانرات الدراسرة للفصرل الدراسري 
أکتسراب الثرروة  بأستخدام أدوات المالحظة والمقابلة . وأظهرت نتائ  الدراسة أن قدرة الطلبة علری

اللغویة تعتمد بشکل رئیس علی قدرة وکفاءة معلمة الروضة في تعلریم األطفرال المهرارات اللغویرة 
 وتدریبهم علی هذه المهارات .

 الفصل الثالث

تضمن هذا الفصل تحدید المنه  المستعمل في البحث الحالي وأجراءاته من حیث تحدید مجتمع 
ضال  عرن تحدیرد الوسرائل األحصرائیة التري أسرتعملت فري هرذا البحث وأختیار العینة واألدوات ف

 المجال.

 أوال  . مجتمع وعينة البحث

من روضة البشائر في األعظمیة وتم أختیرار العینرة بالطریقرة  ( طفأل90بلغ مجتمع البحث الحالي )
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 . %66,6( طفال  وبذلك تکون نسبة عینة البحث 60العشوائیة وبذلك أشتملت نسبة البحث )

 نيا  . أداتا البحث ثا

( حیث تکون األختبار من جزئین صوري ولفظري وکرل 2010تبنت الباحثة مقیاس الذکاء للغریري )
( صورة وعبارة لفظیة. أما مقیاس الثروة اللغویة فقد تبنت الباحثة مقیاس الثرروة 45جزء یتکون من )
ل یتکون من عبرارات لفظیرة ( مجال وکل مجا13( حیت یتکون األختبار من )2011اللغویة لداوود )

وصور وقد أخذت الباحثة خمس مجاالت من المقیاس وهي )العائلة ، الروضة ، األکرل والشررب ، 
الرری  12/12/2019العبررادة والوقررت ، اللعرر  والتسررلیة( وبرردأ تطبیررق المقیرراس علرری العینررة مررن 

20/12/2019. 

 ثالثا  . مؤشرات الصدق

تبارات والمقاییس النفسیة أذ یشیر الی قدرتها علی قیراس یعد الصدد من الخصائ  األساسیة لألخ
( وقد قامرت الباحثرة بأسرتخرا ِّ احرد مؤشررات 264: 2010ما وضعت من أجل قیاسة )الکبیسي، 
 صدد مقیاسي الذکاء والثروة اللغویة .

 -: الصدق الضاهري

مجموعرة مرن  یتمثل هذا النوع من الصدد من خالل عرض الباحث فقرات مقیاسه قبل تطبیقه علری
المحکمین الذین یتصفون بخبرة تمکنهم مرن الحکرم علری صرالحیة فقررات المقیراس فري قیراس 

 (138: 2012سلومي ، ).الخاصیة المراد قیاسها

وقد تحقق هذا النوع من الصدد عندما عرضت الباحثة أختبار الذکاء والثروة اللغویة علری مجموعرة 
( فرأکثر 80یم النفسي حیرث أعتمردت الباحثرة )%من المحکمین المتخصصین في القیاس والتقو

معیار لصالحیة الفقرات وبعد أسترجاع أستبانة اراء األخبراء وتفریغ بیاناتها وتحلیلها أتضح أن هنراك 
 ( .100أتفاقا  بین الخبراء علی أبقاء الفقرات وکانت نسبة الموافقة )%

 : الثبات

( أیام وبلغ معامل 5قد کانت الفترة بین األختبارین )تم حساب معامل الثبات بطریقة أعادة األختبار و
 . 0,75الثبات % 

 رابعا  . الوسائل األحصائية
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 لمعالجة بیانات البحث الحالي فقد أستخدمت الباحثة مجموعة من الوسائل األحصائیة األتیة .

 معامل أرتبا  بیرسون -3 األنحراف المعیاري -2 الوسط الحسابي

 النتائج خامسا  . عرض ومناقشة

 عرض األوسا  الحسابیة لمتغیرات عینة البحث. ۱

 یبین األوسا  الحسابیة لمتغیرات البحث (1جدول )

 االوسا  الحسابیة الثروة اللغویة والذکاء
 31.44 العائلة
 7.04 الروضة

 46.92 االکل والشرب
 2.4 العبادة والوقت
 7.3 اللع  والتسلیة

 91.76 الذکاء
( یوضح األوسا  الحسابیة للثروة اللغویة أذ کان الوسط الحسابي لمجال العائلة 1من خالل جدول )

 7،38واللعر  والتسرلیة  2،84والعبادة والوقرت  46،92واألکل والشرب  7،04والروضة  31،44
 درجة 91،76کما یوضح الجدول أعاله والوسط الحسابي للذکاء لعینة البحث والبالغة 

   الذکاء بالثروة اللغویة لدی ریاض األطفال .عرض نتائ  عالقة أرتبا. ۲

 یبین قیمة )ر( المحسوبة بین الذکاء والثروة اللغویة وقیمة )ر( الجدولیة (2جدول )

 مستوی الداللة الجدولیة درجة االرتبا  مع الذکاء الثروة اللغویة
 0.05 0.28 0.441 العائلة
   0.55 الروضة

   0.317 االکل والشرب
   0.419 الوقتالعبادة و

   0.327 اللع  والتسلیة
( یوضرح نترائ  البحرث 2من خرالل جردول ) 0،05( عند مستوی الداللة 0،28قیمة ر الجدولیة )
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الخاص بالعالقة بین الذکاء والثروة اللغویة أذ بلغت قیمة )ر( المحسوبة بین الذکاء والثرروة اللغویرة 
اللعرر   -0،419العبررادة والوقررت  -0،317األکررل والشرررب  -0،55الروضررة  -0،441العائلررة )

 (0،327والتسلیة 

 مناقشة نتائ  عالقة الذکاء بالثروة اللغویة لدی ریاض األطفال .. ۳

من خالل ما تقدم من عرض للجدول السابق یتضح أن هناك عالقة أرتبا  معنوي بین الذکاء والثرروة 
ة والوقت ، اللع  والتسلیة( وتعرزو الباحثرة العائلة ، الروضة ، األکل والشرب ، العباد)اللغویة وهي 

أن هذا األرتبا  الی الطروحات النظریة التي تناولت العالقة بین الذکاء والثروة اللغویة أذ أن )الذکاء 
( وتری الباحثة أن أمرتالك الرذکاء لردی 121: 2010)غباري وأبو شعیرة ، (واللغة عملیتین متوازیتین

نمو ذخیرته اللغویة وأخصابها وتطویرها وأصبح ضعف الثرروة اللغویرة  الطفل یعد عامال  مساعدا  في
في کثیر من األحیان دلیال  علی بطء وتعثر القدرات العقلیرة مرن ضرعف األدراك ، والرذاکرة ، وتبردد 
الذهن ، وضعف الذکاء أن الرصید اللغوي دلیل أو مشیر علی ذکاء الفرد وبنراء علری مرا سربق فقرد 

 غویة مقیاسا  مهما  لمعرفة نسبة الذکاء .أعتبرت الثروة الل

 ستنتاجاتال 

العائلة ، الروضة ، األکل والشررب ، العبرادة )ظهرت عالقة أرتبا  معنوي بین الذکاء والثروة اللغویة 
 والوقت ، اللع  والتسلیة( .

 التوصیات

 األهتمام بأختبارالذکاء والثروة اللغویة ألطفال الروضة . (1

 میة ثروتهم اللغویة ألطفال الریاض .ضرورة وضع برام  لتن (2

 أجراء أختبار دوري للذکاء ومعرفه تطوره . (3

 حث األسرة علی األهتمام باألستثارة اللغویة ألطفالها . (4

 المقترحات

 ( سنة .7-6-5دراسة تطور الذکاء لدی األطفال بعمر ) (1

ر الملتحقرین دراسة الثروة اللغویة لدی تالمیذ الصف األول االبتدائي من الملتحقین وغیر (2



 نور فیصل عدانن عيل  اذلاكء وعالقته ابلرثوة اللغویة دلى أأطفال الرايض

31 

 بریاض األطفال .

دراسررة الررذکاء وعالقترره بأسررالی  تعامررل المعلمررات لرردی أطفررال الریرراض والمرردارس  (3
 األبتدائیة.

دراسة تطور الثروة اللغویة علی وفرق األسرلوب القصصري أو التمثیلري ألطفرال الریراض  (4
 والمدارس االبتدائیة .

 المصادر

( الحصریلة اللغویرة لطفرل مرا قبرل م2003البشیر ،أکرم عرادل ، برهرومي ، عیسری عرودة ) .1
 المدرسة ،بحث منشور ، الجامعة الهاشمیة ، عمان ، االردن .

( التنمیة اللغویة لألسرة والمعلم والباحث الجرامعي ، مکتبرة م2014الخفاف ، أیمان عباس ) .2
 ، عمان . 1المجتمع العربي ،  

المدرسرة ، مکتبرة المجتمرع ( دراسات تربویة لطفل ما قبرل م2014الخفاف ، أیمان عباس ) .3
 ، عمان . 1العربي ،  

 ، عمان . 1( الذکاء األنفعالي ، مکتبة المجتمع العربي ،  م2015الخفاف ، أیمان عباس ) .4

،  1( سیکلوجیة الفررود الفردیرة فري الرذکاء ، دار المسریرة ،  م2008الخضري ، سلیمان ) .5
 عمان .

 ، مکتبة المجتمع العربي ، عمان .( الذکاء عند األطفال م2016الدویکات ، سناء ) .6

 ، القاهرة . 2( الذکاء ، دار التألیف ،  م1975السید ، فؤاد بهي ) .7

( تعلم المفراهیم اللغویرة والدینیرة لردی األطفرال ، دار الفکرر م2001الضبع ، ثناء یوسف ) .8
 العربي ، القاهرة .

دی ریاض األطفرال بعمرر ( الذکاء وعالقته بالقدرات الحرکیة لم2018الغریري ، وفاء ترکي ) .9
 ، المجلد الثالث 4( مجلة علوم التربیة الریاضیة ، العدد 4-6)

( األحصاء التطبیقي في العلوم األجتماعیة ، مؤسسرة مصرر م2010الکبیسي ، وهی  مجید ) .10
 مرتضی للنشر .
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( دراسة بعرب المتغیررات ذات الصرلة برالنمو اللغروي لردی م2012الهوارنة ، معمر نواف ) .11
 لروضة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربویة والنفسیة ، دمشق .أطفال ا

 ( الذکاء ومقاییسه ، دار النهضة العربیة ، القاهرة .م1972جابر ،جابر عبد الحمید ) .12

( فاعلیة اللع  الحر في تنمیرة الحصریلة اللغویرة واألسرتعداد م2006حطیبة ، ناهد فهمي ) .13
 قراءة والمعرفة ، مصر .للقراءة ألطفال ما قبل المدرسة ، مجلة ال

( المحصول اللفظي وعالقتره بالرذکاء الشخصري لردی أطفرال م2011داوود ، سعاد عبداهلل ) .14
 الریاض ، رسالة ماجستیر غیر منشورة الجامعة المستنصریة .

 ، القاهرة 2( أختبار الذکاء لألطفال ، عالم الکت  ،  م1988سری ،أجالل محمد ) .15

 ، عمان . 1لذکاء ، مکتبة المجمع العربي ،  ( تنمیة ام2018صالح ، رزان ) .16

( فاعلیة برنام  تدریبي قرائم علری اسرتخدام التغذیرة م2016عمر ، محمد کمال أبو الفتوح ) .17
الراجعة التعلیمیة في زیادة الحصیلة اللغویة التعبیریة لدی األطفال ذوي أضطرابات التوحد ، 

 مجلة التربیة الخاصة والتأهیل ، مصر .

( الحصیلة اللغویرة وعالقتهرا بالرذکاء األنفعرالي لردی م2015ف محمد یوسف )عید ، یوس .18
 ، القاهرة . 68أطفال الریاض ، مجلة الطفولة العربیة ، العدد 

( اللغة والتواصل لردی الطفرل ، مرکرز األسرکندریة للکتراب ، م2010قاسم ، أنسي محمد ) .19
 األسکندریة .

ال العرب ورعایتها ، الجمعیرة الکویتیرة لتقردم ( الثروة اللغویة لألطفم1987هرمز ، صباح ) .20
 الطفولة العربیة ، الکویت.

( األهداف التروبویة في القطر العراقي ، مطبعة وزارة التربیرة ، م1990وزارة التربیة ، العراقیة ) .21
 ، بغداد. 2 

22. Coon, D.(2000) Essentials of Psychology Exploration and Application 

Eight ; Edition. 

23. AL – Darwish , Sarah . (2013) . Kinergarten Children and Language 

Learning Missing Pillars for Language Acquistion International Journal 

of Higher Edncation , Vol . 2, No, 1; . 



 

 

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

یالّیة وتجّلیها في شعر جودت فخر الّدین  الّسر

 1کمال باغجرى
 أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، مجّمع الفارابي
 محّمد مهدي طاهري

 في اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران دکتوراه 

 الملخص

ین في مرحلة من حیاته إلی الشعر الّسرریالّي، وقرد ترّم إلقراء هرذه توّجه جودت فخر الد
األشعار بناء  علی األسلوب القائم علی العقل الباطن، وقد أّثر اعتماد جودت علی العقرل 
الباطن علی کل عناصره الشعرّیة. من بین هذه التغییرات یمکننا اإلشارة إلی لغة جرودت؛ 

ال  عن غموضها وغرابتها فإنها تخر ِّ کثیرا  عن القواعد فلغته الشعرّیة في هذه القصائد فض
کما تعتمد کثیرا  علی التفکیك. من التأثیرات األخرری للعقرل البراطن تشرکیل العناصرر 
کالزمان والمکان السریالیین في أشعاره علی نحرو یکتسر  فیره الزمران و المکران فیهرا 

طر والحدود فري العرالم الرو
ُ
اقعي وال العقرل الرواعي. کمرا أن مجاال  فسیحا  ال تحّده األ

الکتابة بناء  علی العقل الواعي أدت إلی إیجاد الکثیر من الغموض في شعره. تبّین النتائ  
أن الشاعر تأّثر کثیرا  بعلم الجمال الّسریالّي و المصادر المعرفیة لهذه المدرسرة، بحیرث 

نة للتنراقب، الغمروض أنه وجود الکثیر من المفاهیم المراوغة والالعقالنیة، الصور  الُمبیِّ
غیر المعهود، تفکك سلسلة الزمان، انقطاع منطق اللغة في هذه المجموعة الشرعریة هرو 

 دلیِل علی نظرة الشاعر لعالم األحالم الذي یری السریالیون بأنه یمّثل الواقعّیة المثالّیة. 

 عي.، الالوالسریالیة ،، جودت فخر الدینشعراء لبنان: مفردات الرئیسةال

                                                                                 

1. kbaghjeri@ut.ac.ir 
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 المقدمة 

یطلق اسم الّسریالّیة علی الحرکة األدبیة التي انطلقت فري بدایرة القررن العشررین، و کلمرة سرریالیة 
( بمعنی الحقیقة أو الواقعیة، ویمکن ترجمة Real( و  رییال  )surُسر  ) تترّک  من جزأین أساسیین 

. اعتقد البعب أن معناها أیضا  فرود (169: م1999 )األصفر،الّسریالّیة بما بعد الواقع أو فود الواقع. 
 (. 169: مصدر نفسه)الواقعیة وقد قابل السریالیون هذا الرأي بالمعارضة. 

م عدَم جدوی الدادائیة بشرکل 1922أعلن أندریه بروتون، وهو مؤسس المدرسة الّسریالّیة ، في عالم 
. لقد أعلرن (10: م1992؛ نادو، 17: م1981)فاولي، رسميٍّ وثار علیه، وأعلن رسمیا  ظهور الّسریالّیة 

أن الّسریالّیة ال یمکن حّدها بأي نوع من الحدود، ومن هنا أوضَح أن المبراد  األساسرّیة التري تقروم 
علیها الّسریالّیة هي: أصالة األحالم وتداعي المعاني، دور العقل الباطن أو الالوعي في الخلق الفنري 

نیة، التوهم والهذیان، طریقة التعبیر الجنونیة، کما أنره اعتبرر أن واألدبي، کسر الحدود اللغویة و الذه
 . )عیرد، معارضة البناء التقلیدي في الّسریالّیة لیست ذات اعتبار وحسر ، برل هري مشرروعة أیضرا 

. تأثرت الّسرریالّیة منرذ البدایرة بفرویرد (20: م1992؛ نادو، 171: م1999؛ األصفر، 312: م1994
، ثم بعد ذلرك اتخرذت (58: م1992؛ نادو، 15: م1981)فاولی: عقائده وسارت نهجها خلف عصا 

من أفکاره في مجال العقل الباطن والالوعي واألحالم رایة  لعقیدتها. وفقا  لرأي بروتون فإنره المنحری 
األساسي للسریالیة یتجه نحو النشراطات اآللیرة والعفویرة للرذهن. وکران مرن رّواد هرذه المدرسرة 

ن مرور أقل من سنة علی تشکیلها شعراء و فنانون معروفون من أمثال: آراغرون، برل البارزین في غضو
الوار، روبر دسنوس، ماکس آرنست، آنتونن آرتو، جاک بریفر، ایو تانغی، بنجامین بره، ریمرون کنرو، 

 میشل لیریس، آندریه ماسون، مینري. 

 شرح الموضوع و خلفیة البحث 

هرذه المقالرة  تعرّد جودت فخر الدین لم ُتکت  أیة مقالة حتی اآلن، و فیما یتعلق بالّسریالّیة في شعر 
 . دراسة في هذا المجالأول 

 لألسئلة اآلتیة:  إلی اإلجابة عنالبحث ویهدف 

 هل الجو الغال  علی أشعار جودت سریالي؟  -1

بعد ذلك و بافتراض قبول انعکاس األفکار الّسریالّیة علری شرعر جرودت فمرا هري خصرائ  و  -2
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 ممیزات الّسریالّیة فیه؟ 

 کیف یمکن إظهار آلیة هذا التأثیر؟  -3

 لمحة عن حیاة جودت فخر الدین 

قبل أن نتناول بتفسیر األشعار فالبّد أن نشیر إلی حیاة جودت فخرالدین، الشاعر المقاوم اللبنانی. ُوِلَد 
بنران. قضری فتررة طفولتره   في قریة الّسلطانّیة في جنروب ل2/6/1953 جودت فخر الّدین  بتاریخ  

وشبابه في هذه القریة التي تعّد جزءا  من  جبیل عامل ، وُیقال بأن  جبیرل عامرل  ُتنسرُ  إلری قبیلرة 
بعرد انهیرار سرّد مرأرب مرن الریمن إلری هرذه  -بحس  بعب الروایات–عامل والتي هاجر سّکانها 

 المنطقة. 

عّیة و شرهادة الماجسرتیر فري مجرال الفیزیراء. قضی فترة طفولته وشبابه في لبنان و نال شهادته الجام
وفي مرحلة الدکتوراه قرام بتغییرر اختصاصره إلری اآلداب،  (855-854: م2002)معجم البابطین، 

علی اّطالع تامٍّ و ُألفة  بأشعار  نزار قّباني و أدونیس ، حیث إنره  -کمعظم الّشعراء الّلبنانّیین-وقد کان 
 ء األفضل و األکثر توفیقا  في الزمان المعاصر. کان یصّنُف أدونیس ضمن الّشعرا

ّیة   المكانة الّشعر

ُیعتبر  جودت  وجها  معروفا  نسبیا  من بین شعراء جنروب لبنران حیرث ُترجمرت بعرب أشرعاره إلری 
أحد الوجوه المعروفرة للحرکرة الّشرعرّیة علینا عّده اإلنکلیزّیة والفرنسّیة واأللمانّیة، و اللغات الثالث

نّیة في الّثمانینّیات؛ وهو من مجموعة الّشعراء المعروفین الذین کران لهرم فعالیرات أکادیمّیرة و الّلبنا
ُمبتکرة في الّشعر، وانضمَّ أیضا  لمجموعة شعراء ُتعررف باسرم  شرعراء الجنروب . یتمّیرز شرعر هرذه 

قّیرة الّشرعراء المجموعة من الّشعراء وأدبها عاّمة  بممّیرزات تجعرل هرذا الّشرعر مختلفرا  عنره لردی ب
 الّلبنانّیین، ولعلَّ أهمَّ هذه الممیزات التي یمکن اإلشارة إلیها أشعار المقاومة واألشعار الّشیعّیة. 

یالّیة في العالم العربي   الّسر

ظهرت الّسریالّیة في العالم العربي ألول مرة في مصر بسب  العالقة بین القراء المصریین مرن أمثرال 
)السرحرتي، ي، کامرل تلمسراني، و رمسریس یونران بالّسرریالّیة الفرنسریة جور ِّ حنین، کامل زهیرر

، وترم 1939وقد قام الشعراء المذکورون بتشرکیل رابطرة  الفرن والحریرة  فري عرام  (141: م1984
عرضها بطریقة لم تکن متعارفة حینها. في الوقت نفسره کران الفرنسریون مرن أصرول مصرریة، مثرل 
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فرنسیة، کان یشارك في المحافل الخاصة للسریالیة، أمرا الکّتراب جویس منصور الذي کان یکت  بال
السریالیون اآلخرون في مصر في هذا العقد من أمثال جور ِّ حنین فلم یکتبوا أعمراال  أدبیرة سرریالیة  
مستقلة باللغة العربیة، وقد کانت أول تجربة سریالیة مستقلة  وربما کانت أکثر تجربة  شعریة[ مفرطة  

هي دیوان أورخان میسر الّسریالّي الذي کران سرورّیا   (544: م2007)الجیوسي، وقت  حتی ذلك ال
م. حاول أورخان میسر في مقدمته التري کتبهرا لهرذا الردیوان 1947وانتشر هذا الدیوان ألول مرة عام 

کان في  فتَح اآلفاد المائلة إلی التجدید للمناه  الشعریة. المرکز الّسریالّي الثالث في العالم العربي
لبنان. کانت مجلة  شعر  التي کانت تعّد منعطفا  مهمرا  للشرعر العربري المعاصرر قرد حملرت علری 
عاتقها الخدمة الکبری للتجدد و أثبترت برذلك دورهرا کرنه  شرعري مرتمّکن. وقرد تبینرت معرالم 

 الّسریالّیة للشعر العربي الحدیث تحت رایة هذه المجلة. 

کّتاب من أصحاب الذود والتوجهرات والمیرول المختلفرة فري هرذه کت  عدد کبیر من الشعراء و ال
المجلة بنس   مختلفة، وکان الجو العام للمجلة متأثرا  من الثقافة األوروبیة و خاصة الفرعین االنجلو 
ساکسوني و الفرنسي  من هنا نجد القّراء لألدب الفرنسي من أمثال أدونیس، أنسي حا ِّ، شروقي أبرو 

تأثروا بالّسریالّیة، وفي المقابل تأّثر کل من یوسف الخال، جبرا إبراهیم جبررا و  شقرا و عصام محفوظ
. لقد أحدث األدباء المتبعون للسرریالیة فري (24: م1988)مهدي، توفیق صایغ باألدب اإلنکلیزي  

مجلة شعر بالعموم ضجة  وکذلك احتوت أعمالهم األدبیة علی مستویات من کسر القواعرد الثوریرة. 
في لبنان في العقد السادس کمیة تسترعي االنتباه من األعمال األدبیة الّسریالّیة . بعرد مصرر، ظهرت 

سوریة ولبنان کانت العراد رابَع و آخَر بلد  ظهرت فیره الّسرریالّیة بشرکل واضرح. مجلرة شرعر التري 
. في العراد کانت تکملة  لتجارب مجلة شعر في لبنران علری نحرو  أنضرَ  و  1969تأسست عام  أددَّ

کان مؤسسو هذه المجلة هم سامي مهدي، فوزي کریم و فاضل عزاوي، وقد اختبر هؤالء األشخاص 
الکتابة العشوائیة واللغة الخارجة عن الرقابة، لکرن افتقردت لغرتهم لالنسرجام الضرروري والشرکل 

کلي والبنیروي  الداخلي کما أن   قسما  کبیرا  من أشعارهم یفتقد إلی الترکی  النهائي واالرتبرا  الشر
 . (179: م1982)جبرا، 

علی ید مؤّیدي الدادائّیة وذلك بعد النهضة التي شهدتها  1920تّم إعالن المدرسة الّسریالّیة في عام 
المدرسة الدادائّیة التي ظهرت في زیورخ. من حیث المعنی اللغوي تتکّون الّسریالّیة من مقطعین ُسر 

فري   Res  تي تعني في أصل اللغة مرا یتعلرق باألشریاء، ذلرك أنفي فرنسا التي تعني فود، و رئال ال
الالتینیة تعني الشيء أو الواقعّیة ، وهي تشکل مع بعضها فود الواقعّیة. وفي االصطالح تعرّرف بأنهرا 
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الواقعّیة المتعلقة بعقلنا الباطن أو الالواعري وال تظهرر إال فري األوهرام واألحرالم و األعمرال الفنّیرة. 
داد،  :ُینظرر أیضرا   .169: ش1390)شمیسرا،ّسریالّیة بشکل  عام مع األدب معاملرة  نفسرّیة. تتعامل ال

 ( 297: ش1382

-171: م1999)األصرفر، بدأ ظهور الّسریالّیة بعد نظریات فرویرد حرول األحرالم و العقرل البراطن 
را نفسریا  وقرد أسرس (172 مدرسرته . آندریه بروتون هو المؤسس لهذه الحرکة حیرث إنره کران طبیب 

مستلهما  ذلك من اکتشافات و نظریات فروید في علم الرنفس بنراء  علری أصرالة الروهم واألحرالم و 
العقل الباطن. یری فروید أن   الدنیا هري مظهرر الرغبرات للعقرل البراطن و الردوافع التري لرم یرتّم 

الکثیرر مرن  اإلفصاح عنها، و اإلنسان یصل إلی اکتشاف رموزها من خالل معرفة نفسه بشکل کامل.
الناس ینّحي جانبا  عن عمد  هذه الجان  الغنيَّ للحیاة )األحالم والمیول الباطنیة( وهذا بحّد ذاته هو 

. بناء  علی هذا فإن موضوع العقل البراطن لردی فرویرد و (128: ش1377)ولك، النق  في حیاتنا  
مدرسة الّسریالّیة. فضرال  عرن دوره في حیاة اإلنسان وفي الفن کان حجر األساس الذي قامت علیه ال

فروید فإن المدرسة الّسریالّیة کانت الوارث للمدارس األدبیة السابقة لها؛ فهذه المدرسة مترأثرة مرن 
جهة  بالمدرسة الدادائّیة ومؤسسوها هم من أمثال أندریه بروتون الذي کان مرن رواد الدادائّیرة الرذین 

رکات العدیمة والعمیاء التي کانت تمثلها، وبحثوا عرن أي وقفوا بعنف ضد حیادّیة الدادائیة و کل الح
و من جهة أخری تأثرت بالرومنسیة التري  (768: ش1389)حسیني،شيء وجدوا فیه طریق الحریة  

سادت في القرن التاسع عشر والتي کانت مباداها األساسیة الجنوح إلی االعتقراد بالطبیعرة الفطریرة 
رات الحیاة الباطنیة، إیالء االهتمرام بالخیرال و األحرالم والررای الشاعریة لإلنسان، الجنوح إلی قد

ذلك أن الّسریالّیة ترؤمن بالجانر  البراطني والمجهرول الرذي ال یصرله  (320: ش1387 )قویمي،
)صرالح، العقل والمنطق ، لذلك فهي تلجأ إلی أشیاء غیرر عقلیرة کالحردس والرایرا والخیرال و... 

أیضا  بنوع من التصوف الرذي یوصرلهم إلری إیجراد االئرتالف برین  و یؤمن السریالیون (51: م2010
 . (801: ش1389)حسیني، العمل والرایا 

کانت المدرسة الّسریالّیة تبحث عن طریق لتحریر اإلنسان، وهي تنفي الفلسرفة التجریدیرة، الفنرون 
رة مصرائ  الحرروب االتباعیة، الفکر البرجوازي و االقتصاد العمالي، والتي کانت من آثارها المباشر

 )حسیني،والقتل، وتبحث عن الثورة الفکریة والفنیة واالجتماعیة التي تقود إلی تحرر البشر أجمعین 
. ینظر السریالیون إلی الوجود علی أنه سرٌّ ما، وهم یریدون االتحراد معره للوصرول (783: ش1389

ي الکات  الّسریالّي یقوم علری . إن الطریق إلی هذا التحرر في رأ(51: م2010)صالح، إلی السعادة 
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 أساس الکشف و الشهود لکل الظواهر التي تجري في أعماد الوجود اإلنساني أي في عقله الباطن. 

أول عمل أدبي سریالي کان  الحقول المغناطیسیة  وهو العمل المشترك لکلٍّ مرن  أندریره بروترون  و 
لمدرسة الّسریالّیة بشکل  رسميٍّ بعد انتشراره وقد تّم إعالن ا 1921 فیلی  سوبو  والذي نشر في عام 

. وقد اتبع السریالیون للوصول إلی أهردافهم و لخلرق (787-786: ش1389)حسیني، بثالثة أعوام 
أعمال أدبیة ممیزة مجموعة  من األسالی  و القواعد التي یمکن إجمالها في: الخرو ِّ مرن محدودّیرة 

لطلیق، شرح األحالم و الرای، روایة أحرالم الیقظرة، االحتفراء العقل، الکتابة اآللّیة أو عفویة الفکر ا
بالتصور و الخیال، السعي لفهم العقل الباطن، الحریرة الجنسریة، الجنرون، التطررد إلری االغترراب 

 . (280-229: ش1387 )ثروت،البشري، االعتقاد بالقیمة العظمی للح  و... 

الثالث من القرن العشرین لرم یطرل الوقرت کثیررا   بعد ظهور هذه المدرسة في أوروبا في بدایة العقد
حتی بدأ الکّتاب و النّقاد في العالم العربي بتطبیق هرذه النظریرة فري األدب العربري. طرحرت هرذه 
النظریة في البدایة بین کّتاب و نّقاد ثالثة بلدان هي مصر و سوریة ولبنان  ففي مصر في أواخر العقرد 

رت مجلتان؛ األولی بعنروان  حّصرة الرمرل  التري ترّم نشررها باللغرة الثالث من القرن العشرین انتش
الفرنسیة، والثانیة بعنوان  التطور  التي تّم نشرها باللغة العربیة، و کانت هذه المجرالت تنشرر تحرت 
إشراف ورقابة أشخاص مثل  جور ِّ حنین ،  أنرور شرامل ،  رمسریس یونران  والرذین کرانوا جمیعرا  

األدب والفن وکانوا علی اطالع علی الّسریالّیة الفرنسیة. بینما فري سروریة ففري یؤمنون بالتجدید في 
أواخر العقد الرابع من القرن العشرین ظهرت مجموعة تنادي بعقائد المدرسة الّسریالّیة وتتبعها وقرد 
أجرت قواعدها في األدب العربي ویمکن اإلشارة من بین هؤالء األشخاص إلری  أورخران میسرر  و 

تور علي الناصر  والذین نشروا بالتعاون فیما بینهما مجموعة  شعریة  بعنوان  السریال . في لبنران  الدک
أیضا  في نهایة العقد الخامس المیالدي تّم نشر مجلة  الشعر  تحت إشراف ورعایة  یوسرف الخرال  

ن شرعراء و أدبراء والتي کانت تدعو علنا  إلی التجدید. تّم نشر أعداد هذه المجلة بمشارکة العدیرد مر
عرب من دول مختلفة ویمکن اإلشارة من بینهم إلی:  أدونریس ،  شروقي ،  أنسري الحرا ِّ ،  عصرام 

. وقرد أدی انتشرار (89-88: م1997 )دندي،« محفوظ ،  فؤاد رفقة  و سرکون بول   و تیریز عواد 
رف الشرعراء والکّتراب مجلة  الشعر  ومشارکة العدید من شعراء العرب المشهورین فیها إلی زیادة تع

. ودون شرك فرإن  والنّقاد العرب علی الّسریالّیة ومفاهیم التجدید األخری أکثر مما کران علیره سرابقا 
الّسریالّیة في شعر جودت کانت متأثرة  بشرعر شرعراء مجلرة  الشرعر  الرذین کران أغلربهم ذا تجربرة  

 ّیة و معاییرها في شعر جودت. سریالیة في تألیف الشعر. سنتابع في التتّمة دراسة الّسریال
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یق الالوعي  الكتابة عن طر

إن الرکیزة األساسیة للسریالیین هي العقل الباطن أو الالوعري؛ فهرم یعتقردون أن  الحقیقرة العمیقرة 
. یسعی الشراعر الّسرریالّي (69 ش:1374 )آلکیه،للحالة الداخلیة لإلنسان مخفّیِة في عقله الباطن  

هروب من الوعي واختراد أغوار اإلنسران الخفیرة. إن الکتابرة اآللیرة تعنري إلی التحدث عن طریق ال
الهروب من األفکار التي تّم التحّکم بها، بمعنی أن الشاعر یقول ما یریده دون رقابة العقل أو المنطرق 
ودون رقابة الوعي. یوضح بروتون في البیان الرسمي للسریالیة أن الکتابة اآللیة هي وسیلة مرن أجرل 

تا ِّ عمل أدبي  بمساعدة العقل الباطن. في الحقیقة فإن الکتابة هري عکرس األسرالی  والتردریبات إن
)أدونریس، األدبیة المعتادة، هي علم جمال  جدید تّم تألیفه من أجل إعادة الجّنة المفقودة للکلمات. 

 . (151: ش1385

وهري تحررر مرن القیرود و العوائرق  الکتابة اآللیة الّسریالّیة هي کتابة خارجِة عرن العقرل أو التفکیرر
األخالقیة و االجتماعیة و الفنیة، ذلك أن التلقي المباشر للفکر مرن العقرل البراطن یرتم بإزالرة هرذه 

بناء  علی هذا فإن األمور التي ترد إلی ذهرن الکاتر  دون االنتبراه  (174: ش1379 )شمیسا،العوائق 
الغیرة ُتقرال بسررعة  أو ُتکتر . السرریالیون یقترحرون إلی التزیینات اللفظیة و القواعد النحویرة والب

برنامجا  لعرض الکتابة اآللیة و من أهم توصیاتهم في هرذا المضرمار الترکیرز علری الرذهن والکتابرة 
. والهدف مرن وراء (812: ش1389)حسینی، السریعة في الموضوعات التي لم یتم تحدیدها مسبقا  

أو هاجس  هو إتاحة اإلمکانیة لظهور العقل الباطن. وبسرب   هذه الغفلة و تخلیة الذهن من کل فکرة
التشابه بین هذا األسلوب وبین الرایا والخیال في التعبیر الکتابي فإنه أحیانا یکون شربیها  باألسرلوب 
التصویري، حیث إنه یقّرب السریالیین من أهدافهم في مجال الواقعیة المثلی. کمثال علی ذلك فإنره 

بغدادیة  علی الرغم من المفارقات وعدم التجانس ووجود المجاهیرل واإلغراقرات في شعر  کتابات 
المتتالیة والتي هي من أسس األسلوب الّسریالّي فإننا نالحظ أنها أسلوب من الکتابة؛ وبعبارة  أخرری 
فإننا نالحظ في هذا الن  نوعا  من عدم االنتظام و عدم االنسجام في الموضوع. الشاعر یتحدث فري 

بدایة عن نفسه حین اعتزل وجلس في زاویة  ما. إنه یصرف جلوسره هرذا بنروع مرن المفارقرة؛ فهرو ال
جلوِس لیس بالوقوف وکأن شیئا  یشبه األموا ِّ یأخرذه معره و یعیرده. ثرمَّ یتطررد إلری بغرداد بشرکل  

ئة إنسان مفاجئ ویقول إن بغداد لها خصِر یشبه النخلة وهو یهتّز ویستمر بقوله أنه یری الفجر علی هی
ُکسرت أجفانه، ثم یقول بعد ذلك أنه رحَل و تاه في عیون البقرة الوحشیة، وکلمة  المهرا  فري الرن  

ُعیروُن »تستدعي إلی ذهن الشاعر، دون أي ارتبا  منطقي، شعَر الشاعر المعروف علري برن الجهرم 
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 ، یقول: «الَمها بین الّرصافة والجسر*** جلبن الهوی من حیث أدري و ال أدري

 أجِلُس في ُرکن  

 یرَحُل بي کالَمو ِّ و ال َیرِجُع 

 و الَمقعُد َیبُدو أَثِرّیا  بعَب الّشیء 

خَلة   و َبغداُد لها خصِر کالنَّ

 َیهَتزُّ 

حِر   و َتکسُر أجفاُن السِّ

 فأرحُل في عین مهاة 

 و أموُت 

صافة و الِجسر   ُعیوُن المها بین الرِّ

 دري جلبَن الَهوی ِمن حیث أدري و ال أ

 ُیراِوُدني هاِجِس کاألماني 

 و َتمَلؤني األغنّیات 

  (50: م2006)فخرالدین، فأسُقُط في َفَرح  کالُبکاء 

 التنافر و الحكم بالمصادفات 

إن التنافر هو إحدی ممیزات الشعر السریالي، وبعبارة أخری فإن عناصر الشرعر الّسرریالّي ال تررتبط 
. یبدو أن ما یجعل عناصر عمرل  ببعضها بأیة طریقة، فاالئتالف الم نطقي والعقالني ال یحکمها إطالقا 

أدبي سریالي متجاورة  هو الصدفة ولیَس الرذهن المنطقري. ولهرذا السرب  فرإن أشرعارهم الترکیبّیرة 
وفضاءاتهم الشعریة متنافرة غیر منسجمة وتعتمد علی الصدفة. ربما یکون السب  وراء هذا الموضوع 

العقالني والمنطقي الذي یهدف إلی أن یضَع کرّل شريء  فري إطرار معرّین. إن هو رغبتهم عن الوعي 
الهروب من العقل قاد السریالیین إلی االتجاه نحو محتوی الجنون وأدی إلی احتالل الجنون مسراحة  
کثرر مرن  کبیرة  من أشعارهم. یری أندریه بروتون أن المجرانین یعرفرون األمرور الداخلیرة والباطنیرة أ

. الممیز األساسري برین (172: ش1389 )شمیسا،هم دائما  یتجولون في المناطق الممنوعة العقالء و
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المجانین و بقیة الناس هو عدم تدخل العقل بأي شيء في أعمالهم، فهم یعیشون في عوالم من صنع 
رون من قوانین الحیراة وبعیردون عنهرا، وبنراء  علری ذلرك فهرم لیسروا  أذهانهم وخیاالتهم وهم محرَّ

لین عن أيٍّ من أعمالهم، فالالوعي هو مصدر کل األعمال التي تصدر عنهم. وفقا  لقول بروترون مسؤو
فإنهم یحظون بطمأنینة عالیة  في تخیالتهم و هم یستمتعون بهذیانهم. إن االطالع علی األقروال التري 

ت الباطنیرة قیلت في أحوال االضطراب الذهني والجنون یعّد مؤثرا  بشکل فعال في اکتشاف المحاورا
رة من قیود الفکر و بعیدة عن المنطرق و  للعقل الباطن و الوصول إلی الواقعیة المثلی، وذلك أنها محرَّ
االستدالل و فاقدة إلمکانیة مقارنتها مع العادات و الحیاة الیومیة وهري برذلك تبعردنا عرن الواقعیرة 

ب العقرل عنرد السرریالیین . إن منه  غیا(840-841: ش1389 )سید حسیني،العملیة والمحدودة 
ومحاوالتهم للتحرر من النظم أدی إلی خلق أعمال أدبیة متنرافرة وغیرر منسرجمة والتري ال یسرتطیع 
المتلقي إیجاد أي عالقة منطقیرة بینهرا. یعرّد هرذا التنرافر مرن الممیرزات البرارزة للشرعر الّسرریالّي 

. کمثال علی ذلك فإننا لجودت، وربما من هذا المنطلق نجد أن تکرار المفارقات في ش عره کثیرة جدا 
وجوَد مفرارقتین فري بدایرة السرطر؛ « رسالة ح ٍّ إلی وجه أّمي»نالحظ في السطر اآلتي من قصیدة 

ففي الجملة األولی  التشّکل  و  الّتفّسخ  بمعنی التحول و االنحالل وقد جراءت بشرکل مفارقرة  ترّم 
أن التشّکل بدأ فري ذروة االنحرالل و التفسرخ، وفري  ربطها ببعضها؛ یقول الشاعر في الجملة األولی

. في الترکی :  أال قرار سروی »الجملة الثالثة یصل إلی الیقین بأن االستقرار بعید و قری  في آن  واحد 
ال یوجد أي ربط منطقي بین المسند )قرار( و المسند إلیه )ساحة  شربت مرن « ساحة شربت من دمي

 دمي(. 

َل  خ  ها قد بدأُت التشکُّ  في ذروة  للتفسُّ

دتني   ها قد خلعُت البحار التي شرَّ

 و أیقنُت أنَّ القرار البعیَد قریِ  

 و أاّل قرار سوی ساحة  شِرَبْت من دمي 

دتني   قد خلعُت الِبحار التي شرَّ

لني کالّسماء   فال بحَر َیسکنني وجهُه أو ُیشکِّ

  (53-54: م2006)فخرالدین، سوی وجه أّمي 

 «: قبضة الریح الجنوبیة»نفسه أیضا  في قصیدة  ونری الشيء
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 الّشارُع الُممتدُّ في رئتي 

 یغ ُّ بکلِّ من عبروا طریقا  باتّجاه الُحلِم 

عشة األولی   َمن عاشوا ُفصوَل الرَّ

 َمن اجَترُحوا الِبدایَة ِمن بریِق الّدمِع 

، یددُّ   ُمنسکبا 

 کما الّرصاص الغیُث َینقُر حائطا  

  (59المصدر نفسه: )کرة  قلبا  و ذا

عن شارع  ممتدٍّ فی رئتره، شرارع  ملريء  بأشرخاص یسریرون باتجراه هذا المقطع یتحدث الشاعر في 
الحلم، وهؤالء األشخاص عاشوا فصول الرعشة األولی. یوجد بین العناصر في الشعر المذکور أعاله 

ش فصرول الرعشرة األولری هري مسافِة وتنافر. فالحدیث عن الشارع وامتداده فري رئرة الشراعر وعری
 مواضیع متنافرة ال ُتکَت  سوی في ن  سریالي. 

في تتّمة هذا الشعر نالحظ توالي الترکیبات المتنافرة وغیر المتآلفة؛ ففي الجملتین اللتین في البدایة: 
نجد أنهما تدوران حول مفارقتین؛ ففري الجملرة « کان وجهي غامضا  کالّضوء»و « أتیُت بدون أمس  »

ولی یقول الشاعر أنه جاء دون أمس، بمعنی أنه اآلن حاضر في الوقت الحالي ودون الماضي وهرو األ
أمِر غیر ممکن؛ ذلك أن اآلَن أو الحاضر هو امتداد للماضري. ویسرتمّر برذلك حرین یصرف وجهره 

. وع نرد ویقول کان وجهي غامضا  کالّضوء، فالغامب )المبهم( الذي شّبهه بالنور، یتناقب معه تماما 
الفعل  یورد  أسرند إلری « کان الّصحُو یورُد بین جرحي و الغماِم »المتابعة نجد أیضا  أنه في التعبیر 

 المفهوم االنتزاعي  الصحو ، وهذا الصحو أیضا  یقع بین جرح الشاعر والغمام. 

 أتیُت بدون أمس  

 کان وجهي غامضا  کالّضوء 

 کان الّصحُو یؤرُد بین ُجرحي و الَغماِم 

 رُت جسَر الّدمِع و األشواِد َعبَ 

 فاندفَع الّنزیُف بشارع  یمتدُّ في رئتي 
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 و حین َتماَوَجت بدمائَي األرُض التي َعطشْت 

مویُّ  ق ُمزهرا  فود امتداداِت القفاِر نباُتها الدَّ  و َصفَّ

 أشرَد بالسنی الشجریِّ وجِه 

 لوُنه البحُر اّلذي ال ینَتهي 

  (60-61در نفسه: المص)فَعرفُت فیه َمالمحي 

 المجاهیل 

في الشعر الّسریالّي ال یوجد شئ ثابِت أو واضِح، ال شيء سوی حاالت من المعاني التي تبقری فري 
ذهن المتلقي. في الحقیقة فإنه بقراءة شعر سریالي ُتخلق في ذهرن القرار  مسراحات خالیرة والتري 

أجزاء الشعر وعالم الوعي، والسرب   تسببها عدم قدرة المتلقي علی إیجاد ربط منطقي ومتناس  بین
في هذا هو أن   السریالیین یقومون بکتابة صور األحالم و الرای و األمنیات الغامضة لهم علی شکل 

. في الشرعر الّسرریالّي (320: ش1386 )فتوحي،نصوص متفککة وُمحّیرة وکثیرا  ما تکون متناقضة  
راءة الن  فإن المسراحات الخالیرة فري ذهنره ترزداد نجد أن القار  کلما تقّدم أکثر وکلما تابع في ق

اتساعا  والسب  في ذلك أنه  في عالم الالوعي أو العقل الباطن ال یوجد شريِء ثابرت، فکرل األشریاء 
غامضة ومجهولة، فالحالم یسعی لکشف المجهرول والشراعر الحرالم أیضرا  یعروم برین المجاهیرل، 

وبهذا یج  أن یکون علی استعداد في کل لحظة إلی  والوصول إلی المجهول یقود إلی مجهول  آخر،
. إن تتابع المجاهیل هو میزة أخری مرن ممیرزات (322: المصدر نفسه)القفز من مجهول إلی آخر  

شعر جودت فخر الدین، فلو أمعّنا في العبارة اآلتیة فإننا سنجد فیها کّما  کبیررا  مرن األشریاء الغامضرة 
 المتتالیة وراء بعضها: 

ُد لالحتراِد مواقیته والَم   ( 11: م2006)فخر الدین، سافاُت، أطوُل منها إلتماعة ُجرح یحدِّ

تتکون العبارة المذکورة من جملتین اسمیتین؛ في الجملة األولی  المسافات  مبتردأ و الجملرة التري 
 أطرول  علری تلیها کلها خبر، وهذه الجملة بدورها تکّونت أیضا  من مبتدأ وخبر وقد تقّدَم فیها الخبر 

المبتدأ  التماعة جرح . أحد العوامل التي جعلت هذه الجملة مجهولة وغامضرة هرو مرز ِّ جملترین 
اسمیتین ببعضهما، خاّصة و أن التمییز بین المبتدأ و الخبر في الجملرة الثانیرة یبردو للوهلرة األولری 

. أما من حیث الصیغة فإننا نالحظ أنه عند محاولة فهم المعنی أیضا   سنالحظ وجرود مجاهیرل  صعبا 
. في هذا الترکی  نجد أن الشاعر یتحدث عن مسافات أطول منها التمراع  متعاقبة في هذا السطر أیضا 
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الجرح. فضال  عن کون التماع الجرح هو بحدِّ ذاته ترکی  مجهول وغامب، ووصرُفُه بأنره طویرل زاَد 
الجررح بجملرة فعلّیرة. لقرد من غموضه، والمجهول اآلخر الذي نالحظه عند المتابعرة هرو وصرف 

 ُوِصف هذا الجرح في الحقیقة علی أنه قد حّدد وقته لالحتراد. 

 النموذ ِّ اآلخر علی تتابع المجاهیل في العبارة اآلتیة: 

راِب و َتنتاُبه ُخضرُة االحتمال    (23المصدر نفسه: )حیَن َینَطفئ الّلوُز ... ُیعاِنُق َشوَد التُّ

لشاعر عن اللوز ویصفه بثالثة جمل یتعاق  فیها الغمروض؛ الغمروض في السطر المذکور یتحدث ا
األول في الجملة األولی فعل الشر  )ینطفئ(؛ فنری في هذه الجملة إسناد فعل اإلنطفاء إلی اللروز، 
وهو إسناد غیر واضح وال یمکن إکساب هذا الترکی  معنری  إال عرن طریرق االسرتعارة. فري الجملرة 

الغامضة والشاعریة تضفي طبقة  أخری من الغموض علیها، ذلك أنه في جواب الثانیة فإن لغة جودت 
الشر  ُیذکر أنه عندما ینطفئ اللوز یعانق شوَد التراب. في هذا الترکی  أیضا  نجد أن کال  مرن إسرناد 
الفعل  یعانق  إلی  اللوز  فیه شيء من الغموض وکذلك نری الغموض في ترکی  شود التراب الذي 

ذا الفعل. في النهایة أیضا  یقول الشاعر أن خضرة االحتمال تنتاب اللوز، ففري هرذا الترکیر  ارتبط به
 أیضا  نلقی نوعا  من الغموض وعدم الوضوح. 

في نهایة هذا الشعر أیضا  نجد أن جودت نس  الفعل  تؤرد  إلی  الخاطرة  بمفهوم انتزاعرّي ویقرول 
طرة هري خراطرة لحجرر. دون شرك فرإن الرذهن یواجره بأن الخاطرة تؤرد وفي النهایة یری أن الخا

، وقبرل أن  غموضا  في استیعاب اإلسناد األول للوهلة األولری حیرث إن فهمره یحترا ِّ ترأّمال  وتفکیررا 
یتخّل  ذهن المتلّقي من دوامة هذا اإلبهام یواجه مرة  أخری ترکیبا  متنافرا  وغیر منسرجم آخرر یلقري 

 مجهوال  آخَر أمامه: 

 الغصوُن بأهداِبها َقطراِت الَمطر  وحین تُلمُّ 

 أغالُ  موتا  َسحیقا  

، َفتؤرُد خاطرة  ِللَحَجر    (28: م2006)فخر الدین، و أنُشُ  سهوا 

 الّزمان 

یحظی الزمان في القصائد الّسریالّیة دالالت مختلفة ویعرود ذلرك إلری إطرالد العنران إلری العرالم 
ه إلی مرات  أوسع و أکثر اختالفا  مما هي علیه فري العرالم الالمتناهي من الالوعي والذي یتسع بدور
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)فتروحي، الواقعي، وفي هذا النوع من الشعر  نتعامل مع مجال مصّغر فاقد  لمنطق الزمان و المکران  
. الزمان في شرعر جرودت ذو داللرة ثابترة ال تتحررك، و الصرور واألوصراف التري (320: ش1386

دم الحرکة؛ کمثال علی ذلك فإنره فري السرطر اآلتري یشرّبه األیرام یعرضها لنا عن الزمان تدّل علی ع
 بالصحراء، و واضح جدا  أن الّسمة األساسیة للصحراء هي االتساع و انعدام الحرکة: 

حو َصحراُء ُتشبه أیامنا  ة الصَّ  و علی حافَّ

  (10: م2006فخرالدین، )و الّندی خنجِر 

ك»فی شعره  ر عن حبِّ کلمة  اللحظرات  التري تردل علری الزمران توَصرف باسرم نری أیضا  أن « أقصِّ
 اجتراح  وفعل  تخفق  و یحمل کلٌّ منهما داللة ثابتة  ال تتحّرك، علی الررغم مرن أن الخفقران بحرّد 

 .  ذاته یدّل علی الحرکة ولکن حرکة کلٍّ منهما في مکان  ثابت 

 الزمان ثابت و شکله فقط هو الذي یتغیر: 

ق َبیضاَء کالُحزن ینَتهي الحزُن في َلح  َظة  تتخلَّ

حظاُت اجتراحا   ، عندما ُتصبُح اللِّ  َنطرُح أشالَءنا جانبا 

  (9 المصدر نفسه:)و تخُفُق زرقاَء زرقاَء 

؛  في عّدة أمکنة أخری فضال  عن کوننا نشهد زمانا  دون حرکة، فإن هذا الزمان یأخذ بعدا  سیاسیا  أیضرا 
وَصف الزمن بأنه خجوِل وسب  خجله هو العادة و الخمول الرذي ی« المتاهة و الرحیل»ففي قصیدة 

ابُتلي به المجتمع کله، ویرجو الشاعر لو أن هذا الجمود یزول وینتهي الصفاء فري السرماء وأن ترأتي 
 یوما  غیوم األمل بعد کل هذه الحروب التي ابُتلیت بها المجتمعات العربیة: 

 کیَف ُتخدُعنا الُفصول؟ 

َمُن الَخُجوُل نودُّ لو انتَ   َضی أتعاَبنا الزَّ

فَو الذي اعتاَدتُه   َنُودُّ لو السماُء ُتفاِرُد الصَّ

 َتخَلُع َصفَوها 

دی َغیِم    (37: المصدر نفسه)و یجيُء من َخلِف الرَّ

نری أیضا  أن الشاعر یصّور وهجا  من الظلمة التي ال « حیث تنفتح األرض مثل الذراعین»في قصیدة 
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ود أنها تزید وه  انکسارات مجتمعه، وهو یرید من المخاط  أن ینّحي جانبرا  برروده و تفعل شیئا  س
 سکونه وجموده و خموده: 

جی   فال شیَء ُیطِفيء وهَ  انکساراِتنا في الدُّ

کون   فاطُردي عنَك وحشَة هذا السُّ

  (32: المصدر نفسه)َتعالی َنُدبُّ بهدأِة هذا الخواء 

، فیری الشاعر أن بدایة المصاع  و «سروة الحزن»سي للزمان في قصیدة یظهر البعد المعنوي السیا
المصائ  في وطنه تتزامن مع انزالد الزمان في حفرة و بقائه فیها؛ فري هرذا الرزمن الصرع  یؤّجرل 

 الناس أحالمهم، حتی أن الموت أیضا  الیطلبهم أو یأتي إلیهم، فهو بطيء الخطا: 

 کان َیبدأ الوقُت ِمن ُحفرة  في الَم 

مان  عُ  ِمن ُحفرة  في الزَّ  و َیبَتِدُ  الوطُن الصَّ

ُل أحالَمنا دائما    و َنحُن نؤجِّ

ُم إاّل َبطیئا   ، فهو ال َیَتقدَّ  و یؤّجلنا َموُتنا دائما 

هَر إال طلیقا    و في الَوطن العربي َتضاریُس ال َتعرُف الَدّ

هُر ماِجَنة    و یعرُفها الدَّ

ر زلزاُلها َتسُقُط اآلن في نومِ   ( 12: المصدر نفسه)ها َیتأخَّ

یری الشاعر أن  الزمن العربي  بمعنی  الزمن الحجرري . إن « احذروا موتنا في الجنوب»في قصیدة 
وصف الزمن بالحجر هو مرن األوصراف الخاصرة بجرودت الرذي أراد مرن هرذه العبرارة أن یصرور 

 الصعوبات و الخمود في زمانه: 

 نوب ُانُظروا باّتجاه الَج 

َل من دِمنا   َتروا زمنا  ُمستمیتا  َتسلَّ

 في الَجنوِب تقوُل الَحرائُق 

مُن العربي   أین سّیتجُه الزَّ
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من الَحجري؟    (25: المصدر نفسه)أو الزَّ

في مکان آخر و ضمن وصف اعتداءات الکیان الصهیوني علی الجنوب اللبناني ، یتطرد إلی الزمران 
اء المتناثر، فیری الزمان علی أنه کتلة مهّشمة و باردة أو یرراه رکامرا  عند وصف المکان المهشم والفض

 متراکما  و ثقیال  من الخوف: 

 یری الّضالُّ فیما یری: 

م هامدة    کومة  للّزمان الُمهشَّ

 (22المصدر نفسه: أو ُرکاما  َثقیال  ِمن الَخوف )

هي شکل مرن أشرکال الزمران( بأنهرا یصور الشاعر المساءات )و« إیماءة الّشفق األخیر»في قصیدة 
 ذابلة: 

 أتیُت إلی َمساءاتي التي َذُبَلت 

ت ُدوني األنحاُء   َتَولَّ

  (88: المصدر نفسه)و اخَتَفِت الِجهاُت 

إن البطء الزماني وصَل إلی درجة أن الحروب التي ُأعلنت نهایاتها لرم تبردأ بعرد. فري الحقیقرة فرإن 
ل أن یصور فوضی الزمان من خالل القول بأن بدایته و نهایته غیرر جودت بهذه المفارقة الجمیلة یحاو

 واضحة: 

 والُحروب التي أعَلُنوا عن نهایاِتها، َبعُد َلم َتبَتِدْ  )نفسه( 

 المكان 

إن وصف المکان في الشعر الّسریالّي مرأخوذ مرن العقرل البراطن و لرذلك فرإّن  المکران، کمکران 
و الشکل. بعبارة أخری هو مکران مصرّغر یفتقرد الرربط المنطقري  األحالم و الرای یفتقد االستمرایة

ذلك أنه ال یوجد شیء فی مکانه کما أن کل الروابط و  (320: ش1386)فتوحي، الزماني والمکاني  
القیود تزول فی هذا المکان، بعبارة أخری  الّسریالّیة تبّین دنیا مضطربة ال یوجد فیها أي رابط أو قیرد  

واألمکنة في شعر جودت هري کرذلك أیضرا  ونرری فیهرا نوعرا  مرن التنرافر  (71: م1986)الحاوي، 
نرری أن الشراعر یصرف بیرروت عاریرة  کمراء « خضراء فی زمن الحرائرق»واالضطراب، في قصیدة 

البحرفي حین تلتهمها النیران وتعود خضراء مرة  أخری. إن الوصف السرابق لبیرروت هرو عبرارة عرن 
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مع الشاعر فیها الماء والنیران في مکان واحد وکانرت نتیجرُة جمعهمرا مجموعة من األضداد حیث ج
 هي االخضرار: 

 هذه بیروت عاریِة 

 کماء البحِر 

هیُ    یلَفحها اللَّ

 ( 40، م2006)فخرالدین، َفتَنثَني َخضراَء 

فقد شّبه الشاعر بیروت من حیث الشفافیة بجسم امرأة عاریة، ولکنه جمع کلمرات متضرادة بجانر  
ها  الماء، اللهی ، االخضرار . في بقیة أشعار جودت نالحظ أیضا  وجود أوصراف للمکران مرن بعض

هذا القبیل؛ ففي قصیدته  اللوز یمضي وحیدا   یتحدث بشکل  رمزي عن الحرب و اعتداءات الکیران 
الصهیوني، وخاللها یصف المکان، ونرری فري وصرفه هرذا مکانرا  مضرطربا  مشوشرا  قراحال  یغرزوه 

ف والقحط، والجهات محانیة یقطر منها صدی  کاذب، والرمرال تضرحك ویجثرو علیهرا نهرار الجفا
 مظلم دامس، والصحاری تتساقط: 

 ثم َتأتي الُحروُب 

 ُنوّلي َجنوبا  بأنظارِنا.. 

َدُد في الَهدأِة العربیة َضوضاُانا   ... َتَتَرّ

ُس َدربا  لنا في الُمتاهات   َنَتلمَّ

 حیُث الَمدی قاحِل، 

 الِجهاُت محابیِة، یترقرُد منها َصدی  کاذِب  و

مُل   َیضحُك الرَّ

 یجُثو علیه ضحی  داِمِس 

حاری سقوِ  َفسیِح   و الصَّ

اُل فیما َیری:   َیری الضَّ

م هاِمدة    کوَمة  للّزمان الُمهشَّ
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 ( 85: المصدر نفسه)أو ُرکاما  ثقیال  من الَخوف 

مجيء الحروب، حرکة األصوات، جفاف المسافات، محاباة اإلنسانیة تنبعث من هذا الشعر بأکمله؛ 
الجهات وانسکاب صدی کاذب منها، سقو  الصرحاری الفسریح، ضرحك الرمرال، جثرّو الضرحی 

 الدامس وکل شي یحکي عن وصف األضّداد والنقائب عند جودت. 

، وّلرت جهاتره و نری أیضا  مکانا  سرریالیا  مسراءاته )زمانره( ذابلرة  « إیماءة الشفق األخیر»في قصیدة 
 توارت واختفت: 

 أتیُت إلی مساءاتي اّلتي َذُبَلت 

 توّلت دوني األنحاء 

 ( 88: المصدر نفسه)و اختفت الِجهاُت 

یوصف المکان بعبارات من قبیرل السرکون والخرراب؛ ففري « احذروا موتنا في الجنوب»في قصیدة 
رت نتیجَة الحرب تهرب البنایات من  البشر وتختار االبتعاد:  هذه المدینة التي ُدمِّ

ُد نحَوالَمدینة َتنأی بنایاُتها   و إذ َنَتشرَّ

ها   َتتساءل في سرِّ

کون   ُمن یحاصرني في السُّ

 ( 25: المصدر نفسه)َمن القادموَن إلی جهة البحِر مثل الَخراب 

العاطفّیرة  و في مکان آخر یصف المدینة؛ وصفه لها في القصیدة اآلتیة مبني علی النظرة الرومانسرّیة
التي تفّضل القریة علی المدینة، فهو یری المدینة ملیئة بالضوضاء والفوضی وصخ  األطفال؛ ذلرك 

 أن األحیاء ضّیقة واألبنیة کالّسجون والناس فیها یأتون من فسحات ال یحّدها سوی الفضاء: 

 لذلك َتخشی الَمدینُة أحالَمُهنَّ 

 و َتخَشی الَمدینُة عاداِتنا القروّیَة 

جیُ  لنا، والّصراخ ألطفاِلنا   هذا الضَّ

ة َضِیَقِة، و الَمباني سجوِن   فاألزقَّ

 أَتینا من الُفُسحاِت التي ال ُتحدُّ بغیِر الَفضاء 



 2021يسان ن   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

50 

 ( 26 المصدر نفسه:)فلن ُیسِجنوا َشمسنا 

هکذا في شعر جودت یفقد الزمان والمکران معناهمرا األصرلي و بشرکل  مرا یتحرّوالن ب  المکران 
 ن . والزما

 النتيجة 

في األشعار الّسریالّیة لجودت فخر الدین نالحظ استدعاء حریرة المعراني و إیرراد معراني ومواضریع 
متناثرة، والتي نتجت عن أصل الکتابة اآللیة الخاص بالّسریالیین؛ في هذه المجموعرة مرن األشرعار 

عن القاعردة برال نظیرر سربقه. نری أن الشاعر قد استغرد في فکره الّسریالّي لدرجة  کان بها الخرو ِّ 
کما أّن االستخدام الجدید وغیر المسبود للغة في هذه األعمال األدبیة کان بمثابة ثورة سرریالیة علری 
کثر القواعد االجتماعیة أهمیة  وهو اللغة، وکذلك فقد کان مثاال  علی عردم أهمیرة القریم المتعارفرة  أ

تجاور الکلمات وارتباطها خضع لشرخ  وانفصال في وعلی طرح القیم الجدیدة. من ناحیة  أخری فإن 
محور البدائل الکالمیة وفي المحور العمودي وذلك بسب  الروابط الحرة والخارجرة عرن المنطرق. 
کذلك فقد کانت األجواء غالبا  غامضة  ومحّیرة بسب  انفصال السلسلة الزمانیرة والمکانیرة، فالزمران 

تهما یتبدالن إلی ما یشبه الالزمان والالمکان، فکران ال برّد مرن والمکان لهما علّیة مجازیة عنده جعل
اللجوء إلی خلق ترکیبات و صور غامضة و سریالیة و أجواء غریبرة ومختلفرة وغیرر معهرودة. الزمران 
والمکان في األشعار الّسریالّیة لجودت فخر الردین فقردا مفهومهمرا الخراص وتحرّوال إلری مفهروم 

أّن من أبرز الظواهر الّسریالّیة فري أشرعار جرودت فخرر الردین هرذا الشررخ الزمانّي والمکانّي. کما 
الفاصل الذي جعل فهَم أشعاره مترافقا  دائما  مع االنفصال والفراغ وهو ما یجعرل القرار  یسریر فري 

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

 سالمة اللغة العربیة في العصر الحدیث
 1هیر غازي زاهدز 

 النجف األشرف

 الملخص
تحمل العربیة صفتین: أوالهما أنها حاملة تراث وناقلة معرفة، وشاهد حي علی اسرتلهام الغررب 
کثرر  منه نهضته الحدیثة في کل العلوم النظریة والطبیة والفلسفیة)( الثانیة أنها لسان طبیعي عمره أ

تیة والصرفیة والنحویة، وهي من المرونة والقدرة من سبعة عشر قرنا  مع االحتفاظ بمنظومته الصو
 علی مواکبة التطور دون أن یضطرب النظام اللغوي ومنظومته)(. 

هناك حملة واسعة تصاح  الحملة الثقافیة للعولمة تتقصد النیل من کل الثقافات اإلنسرانیة ذات 
لتهرا العدائیرة بالعامرل الجذور الحضاریة، وفي مقدمتها الثقافة العربیة اإلسرالمیة، وتحرت  بحم

اللغوي، وکثیرا  ما اتهمت وتتهم العربیة الفصحی بقصورها عن واقرع الحیراة الحري، فتروهم برأن 
العامیة هي لغة الواقع یج  أن تسود فتکون الرسمیة، ومثالها الذي تشبه بره اللغرة الالتینیرة ومرا 

ترحات الداعیرة إلری اعتمراد بتطبیق المق ۱۹۲۵آلت إلیه. کان ذلك منذ توصیة مؤتمر کوبنهاکن 
بتأیید المعهد الردولي المنبثرق مرن جمعیرة األمرم،  ۱۹۲۹تموز  ۲۲الحروف الالتینیة ابتداء  من 

فطبقته من الدول اإلسالمیة ترکیا مصطفی أتاتورك ورفضته إیران لتعلرق الحرروف بعربیرة القررآن 
وقرر المجمع فري القراهرة  ۱۹۵۳الکریم، وظلت مصر )مجمع اللغة العربیة( تناور حتی رفضته 

 مواصلة الموضوع بالتعاون مع الجامعة العربیة. 

فاللغة مرآة العقل البشري، فهي وسریلة للتفکیرر والفهرم، کمرا هري وسریلة لالتصرال والتعبیرر، 
ولتسجیل حضارة األمم وحفظ تراثها. واللغة نظام، والبد لهرذا النظرام أن یعتمرد علری أساسرین 

ما التخطیط اللغروي، واآلخرر السیاسرة اللغویرة ووحردة القررار. ولغتنرا لیتوازن ویستقیم، أحده
العربیة في الوقت الحاضر، عصر العولمة تفتقد األساسین، لذا تکون آفاقهرا هشرة الخترراد لغرة 
المسیطر المتحکم. کیف نستطیع أن نحافظ علی سالمة لغتنا، وهي لغة القرآن هویتنا، في وسط 

یکتسح القیم الحضاریة بقیم حضارة القط  الواحرد، کمرا اکتسرح هذا الصراع الحضاري الذي 
 اللغات بلغة القط  الواحد بوسائله اإلعالمیة العاتیة؟

 اللغة العربیة، العصر الحدیث، الفصحی، العامیة العولمة. المفردات الرئیسة:

                                                                                 

1. z.zahid.39 @gmail.com 
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هام الغررب منره تحمل العربیة صفتین: أوالهما أنها حاملة تراث وناقلة معرفة، وشاهد حي علی استل
ینظر: مناه  العلماء المسلمین في البحرث )نهضته الحدیثة في کل العلوم النظریة والطبیة والفلسفیة

الثانیة أنها لسان طبیعي عمره أکثر من  (وما بعدها 163العلمي، روزنتال، المقدمة، القسم الرابع، ص
ویة، وهي من المرونرة والقردرة علری سبعة عشر قرنا  مع االحتفاظ بمنظومته الصوتیة والصرفیة والنح

العربیة واالنتحار اللغروي، د. عبرد السرالم )مواکبة التطور دون أن یضطرب النظام اللغوي ومنظومته
 . (.25المسدي، 

وکانت دعروة  ومرت العربیة في مرحلة االستعمار االنکلیزي في مصر والفرنسي في المغرب العربي،
یة وهري تفرود العربیرة فري زعمره بکتابره )قواعرد اللغرة العامیرة  ولهالم سبیتا  في مصر لنشر العام

. واالستعمار الفرنسري (.97 - 96ینظر البحث اللغوي، ) المصریة(، وکذلك دعوة ولکوکس للعامیة
في الجزائر والمغرب وتونس وفرضه الفرنسیة في المدارس والتعامل، وبعد عهد االسرتقالل أعیردت 

غوي والسیاسرة وتعریر  مرا فرضره الفرنسریون، وهنرا تردخلت إرادة العربیة باستخدام التخطیط الل
ینظرر: فري غیراب السرلطة ) اإلنسان في إعادة لغته القومیة کما کان في الصین والیابان وترکیا وغیرها

؛ العربیة واالنتحرار اللغروي، 107حجازي،  -؛ البحث اللغوي 32 - 17الفکریة، أبو زیان السعدي 
 . (.266 - 255؛ حرب اللغات 56 - 51

فاللغة مرآة العقل البشري، فهي وسیلة للتفکیر والفهم، کما هي وسیلة لالتصال والتعبیرر، ولتسرجیل 
 حضارة األمم وحفظ تراثها. 

واللغة نظام، والبد لهذا النظام أن یعتمد علی أساسین لیتوازن ویستقیم، أحدهما التخطریط اللغروي، 
. ولغتنرا العربیرة فري الوقرت الحاضرر، عصرر العولمرة تفتقرد واآلخر السیاسة اللغویة ووحدة القرار

األساسین، لذا تکون آفاقها هشة الختراد لغة المسریطر المرتحکم. کیرف نسرتطیع أن نحرافظ علری 
سالمة لغتنا، وهي لغة القرآن هویتنا، في وسط هذا الصراع الحضاري الذي یکتسح القیم الحضاریة 

 ح اللغات بلغة القط  الواحد بوسائله اإلعالمیة العاتیة ؟ بقیم حضارة القط  الواحد، کما اکتس

ما هي أهم الوسائل التي تواجره بهرا اللغرة هرذا العصرر، وتسرتوع  مقتضریاته وأسرالیبه ومناهجره 
 المتطورة ؟ 

 أکبر ظني أن أهم الوسائل التي ینبغي لنا أن نلفت النظر لالهتمام بها للحفاظ علی سالمة لساننا:

 لغوي والسیاسة اللغویة. التخطیط ال -1
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 التنمیة اللغویة ووضع المعجمات التعلیمیة.  -2

 التخطیط اللغوي والسیاسة اللغویة  -1

هذا حقل من حقول علم اللغة التطبیقي، وهو یدل علی توجه الدولة الحدیثة إلی جعل التواصل برین 
، وجعل الوسائل اإلعالمیة والتعلیمیرة یتکامرل عملهرا فري  إطرار خطرة لغویرة واحردة. البشر سهال 

فالوسائل المعنیة برالتخطیط اللغروي تشرتمل علری المؤسسرات اإلعالمیرة، والمؤسسرات البحثیرة 
 119؛ البحث اللغروي، 219ینظر: حرب اللغات والسیاسة اللغویة، ) کالمجامع اللغویة والجامعات

 . (.55؛ العرب واالنتحار اللغوي، ص124 -

قومات الدولرة الحدیثرة، لکرن العررب أخفقروا فري اتخراذ السربل وقد صارت اللغة أهم مقوم من م
للحفاظ علی وحدة لسانهم بلغتهم الفصیحة، علی الرغم من الجهود الکبیرة التري برذلتها المجرامع 
اللغویة في مجال العنایة بقواعدها، وتیسیر الکتابة، ووضع المصرطلحات التري تحترا ِّ إلیهرا، ومرن 

ا  من الکلمات والمصطلحات في العصر الحدیث، فکانرت لجران المعروف أن العربیة واجهت فیض
المجامع المختصة تعنی بقضایا اللغة المعاصرة لمجمع اللغة العربیة فري القراهرة ومجمرع دمشرق 
ومجمع بغداد ومجمع عمان وغیرها، وعن طریق المؤتمرات اللغویة تجّد في سد حاجرة االسرتعمال 

جنبیة، ثم اتحاد المجامع اللغویة العربیرة الرذي تأسرس من المصطلحات المقابلة للمصطلحات األ
قام بالتنسیق بین جهود المجامع، وکذلك عمل مکت  تنسیق التعریر  فري الروطن العربري  م1970

 الذي ألحق بالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم وهي من مؤسسات الجامعة العربیة. 

بجهود من أجل اللغة العربیة لتعّبرر عرن العلرم الحردیث إن هدف إنشاء المجامع اللغویة هو القیام 
انشرئ سرنة ) والحضارة الحدیثة. فالمادة الثانیة من مرسوم إنشاء مجمرع اللغرة العربیرة فري القراهرة

:  (م.1932 أعمرال ) المحافظة علی سالمة اللغة العربیة وجعلها وافیة بمطال  العلوم والفنون(»مثال 
وهناك جهود فردیة في التصوی  اللغروي وتصرحیح األخطراء  (.507رة، مجمع اللغة العربیة بالقاه

في الکالم أو في الکتابة، وما تنشره مجلة مجمع القاهرة ومجلة اللسان العربي مرن جهرود الترجمرة 
والتعری ، ولکن نتائ  هذه الجهود من التصروی  والبحروث ونشرر مجموعرة المصرطلحات التري 

، لعدم وجود سیاسة لغویة تتابع تطبیق تلرك الجهرود أجازتها المجامع اللغویة یبقی  تأثیرها محدودا 
 وإیصالها إلی المؤسسات التعلیمیة ووسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة والمکتوبة. 

حتی یعي أولیاء األمور العرب بأن السیادة السیاسیة مستحیلة بدون سریادة لغویرة، فهرل یمکرن بنراء 
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 .(.108، البحث اللغوي 22، 21العرب واالنتحار اللغوي، ) غويمنظومة تنمویة من دون مشروع ل

نحن نری أن السلبیات تتعاظم في مناه  تعلیم اللغة العربیة فنعجز عن تطویرها ثرم انهیرار مسرتوی 
التعلیم في المدارس، والجامعات وشیوع األخطاء علی األلسنة واألقرالم وفري وسرائل اإلعرالم فري 

ار األسماء التي برالغ النراس فري اطالقهرا فري األسرواد وعلری المحرال مجال استعمال اللغة وانتش
والمؤسسات، ولیس هناك من یردعهم عن هذه الممارسات الخاطئرة التري مرن شرأنها تردمیر اللغرة 
وتشویه صورتها، وظلت هذه السلبیات تتعاظم دون أن تکون هناك قرارات تکون لهرا سرلطة القرانون 

الدولة الستخدام سیاسة لغویة لمنع تأثیر هذه السلبیات في المجتمرع  لمنعها، فالبد إذن من مساعدة
 ولغته. 

في هذه الحال یکون للغة العربیة عردوان: أحردهما اللغرة األجنبیرة التري تفرضرها وسرائل السریطرة 
 األجنبیة، کما مر بنا في عهد االستعمار بمصر والمغرب العربي. 

العامیرة وانتشرارها والسریما دخولهرا حصرون المؤسسرة والعدو الثاني األخطر هو إجهاز اللهجرات 
التعلیمیة علی اختالف مستویاتها، فتجعل مؤسسات التعلیم تعریش انفصراما  برین أدوات المنظومرة 

 التربویة. 

إن أبرز المشکالت لدی العرب في الوقت الحاضر غیاب الوعي اللغروي فري مجرال المعرفرة لردی 
، ومما غاب عنهم أهمیرة العلرم  السیاسي صاح  القرار، ثم نجده لدی أصحاب الفکر والثقافة أیضا 

اللغوي واکتشافه المعرفي. وأهمیة ذلك في المجاالت التربویة، وتعلیم اللغرة فري مراحلهرا األولری 
وإیجاد الوسائل لتربیة المهارات اللغویة في مراحل التعلیم المختلفة، والوعي بأن اللغة تحترا ِّ إلری 

في ألسن المتکلمین بها سلیمة. وأولی تلك المنراه  أو الوسرائل التخطریط  وسائل ومناه  تحفظها
اللغوي والسیاسة اللغویة. الحقل الجدید في اللسانیات التطبیقیة، وذلك توجه الدولة الحدیثة بجعل 
التواصل سهال  بین المجتمع یتکامل عمل الوسائل التعلیمیة واإلعالمیة في إطار خطة لغویة موحردة 

سیاسة لغویة لتطبیق نتائ  الخطة والمؤسسات والوسرائل التري تخر  التخطریط اللغروي تصحبها 
منهررا: المؤسسررات البحثیررة کالمجررامع العلمیررة والجامعررات والمررؤتمرات الترري تقیمهررا للتعریرر  
والترجمة، ووسائل اإلعالم ومناه  التدریس بمختلف مراحلها. والتخطیط اللغوي ینبغري أن یکرون 

؛ الهویرة العربیرة واألمرن اللغروي، المسردي، 124 - 119نظر البحث اللغروي، ی) واضح األهداف
ینطلرق مرن الواقرع اللغروي  (.18 - 7؛ ینظر استراتیجیات تدریس التواصل، یوسف تعرزاوي، 275

یرة غیرر واضرحة األهرداف وال واالجتماعي ومرحلته التي  یعیشها.. أما إذا کانت الخطرة اللغو
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ملررة فرري خطواتهررا فررذلك یررؤدي إلرری االخررتالف فرري اتجاهررات متکاوال  موحرردة فرري تنظیمهررا
 .(.124البحث اللغوي، )مؤسساتها

، فینبغري أن تتوجره کرل الوسرائل  فإذا کان هدف الخطة إشاعة العربیة الفصیحة نطقا  واستعماال  مثال 
نحو هذا الهدف، فما تقره المجامع والمؤسسات اللغویة من مصطلحات وأسالی  اسرتعمال ینبغري 

تطبقه السیاسة اللغویة في المدارس والجامعات في تدریسرها کمرا تأخرذ ذلرك وسرائل اإلعرالم  أن
المرئیة والمسموعة والمکتوبة، فال یجروز أن تخرر ِّ جهرة أو أصروات باسرتعمال العامیرة، وإاّل فلرم 
 تستطع الخطة اللغویة أن تصل إلی هدفها، وأمامنرا تجرارب الردول األوربیرة االنکلیزیرة والفرنسریة
واأللمانیة في دعم لغاتها الوطنیة داخل دولها من خالل وسائلها التعلیمیة واإلعالمیرة واإلداریرة فري 

 . (.86 - 85؛ العربیة واألمن اللغوي، 25 - 62العرب واالنتحار اللغوي، ) حیاتها

 قرانون سرالمة اللغرة م1977لقد وجدت قوانین لغویة في الدول العربیة، فقد صدر في العرراد سرنة 
العربیة، وکذلك في تونس ولیبیا وغیرها، لکن هذه القوانین جزئیة من جهرة ومحردودة الفاعلیرة مرن 

 جهة أخری. 

توصیة بإصدار نشرة دوریة تجمع ما یجرّد مرن المصرطلحات  م1977واتخذ مؤتمر التعری  الثالث 
ة لرم ترر النرور، في المجامع والمنظمات والمؤسسات التعلیمیة في األقطار المختلفة. فهذه التوصری

توصیة بإنشاء بنك عربي للمصرطلحات  م1980وأصدرت اللجنة االستشاریة للجنة تنسیق التعری  
فرري مکترر  تنسرریق التعریرر ، وتوصرریات اتخررذت بشررأن اسررتعمال العربیررة فرري وسررائل االتصررال 

سرتعمال الجماهیري موجهة إلی وزراء اإلعالم العربي بأن ینفذوا ما جاء في توصیاتهم السرابقة فري ا
العربیة الفصیحة.. ولکن ال إذن تسع وال رغبة تنفذ، فظلت المصطلحات تنشر بألفاظها األجنبیة عرن 
طریق تدریسها بلغاتها أو عن طریق شیوعها فري األسرواد، قبرل أن توضرع المصرطلحات واألسرماء 

 . (.108 - 107ینظر البحث اللغوي، ) العربیة المقابلة

ویة في وضع المصطلح، والکلیات العلمیة في الجامعرات تسرتعمل فما جدوی جهود المجامع اللغ
المصطلح األجنبي في تدریسها باللغات األجنبیة؟ ففي هذه الحال یقتضي تفعیرل القررار السیاسري 
، وهرذا مرا تفعلره فرنسرا مرن  الخاص في داخل الدولة أو الدول العربیة، لیصبح قرارا  سیادیا  حاسرما 

؛ 195ینظر: األسس اللغویة لعلم المصرطلح، حجرازي ) علی سالمة لغتهاالدول األوروبیة للحفاظ 
 .(لم تلتزم بقرارات التعری  سوی الجامعات السوریة. 402 - 399الهویة العربیة واألمن اللغوي، 

لقد وّقع العرب علی إنشاء مؤسسات ومواثیق في دائرة العمل العربي المشترك منهرا: میثراد الوحردة 
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، وکرذا م1970راء المعارف والتربیة، مؤسسة العمل الثقافي المشترك برین العررب وز م1964الثقافة 
ینظرر: قضرایا م )28/11/1985، 26الخطة الشاملة للثقافة العربیة التي أقرهرا وزراء الثقافرة العررب 

وما بعدها، األمن الثقافي، د. محمد مصطفی مرن  29الثقافة العربیة المعاصرة، محیي الدین صابر، 
 - 127، العررب واالنتحرار اللغروي، 29، صم1998، 82، مجلة الفصول األربعرة، لیبیرا، عالحا ِّ

129) . 

وقد اتفق العرب جمیعا  علی أن التفریط في اللسان العربري تفرریط بالهویرة وکسرر لهیکرل تماسرك 
 .(135العرب واالنتحار اللغوي، ) المجتمع ووحدته

ي نجد الفرد شاسعا  بینها وبین ما قررته وأوصت به الخطة وإذا تأملنا وضع اللغة الیوم في واقعها الح
الشاملة للعمل العربي المشترك. نجد العجز من المؤسسات الرسمیة بما عرفته المجتمعات الواعیرة 
بالتخطیط اللغوي وسن القوانین في مجال استعمال اللغة لرعایتها والحفاظ علیها، لذا ال نعرف بلردا  

 .(135، اللغوي 137السابق، ) ة لغویة بمعناها الصحیح الشاملعربیا  واحدا  له سیاس

إن السیاسة اللغویة ال تعني سیاسة التعری  فقط کمرا یتروهم کثیرر مرن النراس فرالتخطیط اللغروي 
والسیاسة اللغویة منظومة من القوانین والقرارات تنفذ بالتکامل مع وعي ألهمیرة اللغرة، کمرا فعلرت 

في اطار المتغیرات العلمیة المعاصرة لردعم لغتهرا وکرذلك الصرین فري فرنسا في تخطیطها اللغوي 
، األسرس اللغویرة 229، 222ینظر: حرب اللغات والثقافة اللغویرة، کرالفي ) تعمیم اللغة المشترکة

، وکما قامت الجزائر وتونس إلعادة حیویة العربیة بعد تخلصرها مرن (196 - 195تعلم المصطلح، 
، المهم في األمر أن یعي ساستنا ملوکا  وراساء بمرا تمثلره اللغرة االستعمار الفرنسي کما أ شرنا سابقا 

 للحیاة بکل جوانبها. 

کان المؤمل بعد أن لفتت منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة االنتباه إلری أن اللغرة العربیرة 
( لرم م2012آیرار ، م2007( تشررین األول م2006مهددة باالنقراض، وأکدت ذلك مرات )حزیران 

، إنما کان ترجمة عن تقاریر علمیة یتولی إعدادها خبراء محترفرون  یکن ذلك منها مجاملة وال تحایال 
یدرسون مهمة التحلیل الموضروعي یبرین المرآل الرذي تصریر إلیره الظرواهر. وقرد ظهررت حقرائق 

وصدرت فیها  وموضوعات صارت مجاال  للبحث منها )انقراض اللغات( وموضوع )الحرب اللغویة(
شربا   21کت  ودراسات، لذا أعلنت األمم المتحدة برنامجها )اللغة األم( واتخذت یوما  عالمیا  هرو 

؛ حررب اللغرات، کرالفي، 388، 387، 13، 12ینظر: الهویة العربیة واألمن اللغروي، ) من کل عام
 . (199الفصل التاسع، 
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العرب بعیردین  -الملوك والراساء  -ظل الساسة  ومع کل االنذارات الخارجیة والداخلیة في مآل اللغة
عن الوعي بأن األمن اللغوي ال یقل أهمیرة عرن األمرن القرومي واألمرن االقتصرادي فبعرد قممهرم 

 الثالث: 

وفیه اإلعالن عن إدرا ِّ موضوع اللغة العربیة ضمن أمهات القضایا التي تخر   م2007في الریاض 
 العمل العربي المشترك. 

 تمت المصادقة علی مشروع النهوض باللغة العربیة للتوجه نحو مجتمع المعرفة.  م2008في دمشق 

تمت المصادقة علی آلیات تنفیذ المشروع وتکلیرف المنظمرة العربیرة للتربیرة  م2009في الدوحة 
 والثقافة والعلوم بإنجازه. 

ربیرة للتربیرة لقد أوکلوا أمر اللغة إلی مؤسسة من مؤسسراتهم لریس هرذا تخصصرها، فالمنظمرة الع
فهي  -والثقافة والعلوم لیس اختصاصها اللغة، فأثبت السیاسیون غیابهم عن اللغة وغیاب اللغة عنهم 

سیاسة کبری ال مسألة فنیة أو تقنیة، إّن هؤالء الساسة تخیلوا أن أمر اللغة من اختصاص المؤسسرات 
، أو ظنوا أن حل إشکاالتها بید المج ینظر: العرب واالنتحرار ) امع اللغویةالتعلیمیة والجامعة تحدیدا 

، لذلك حرصت األنظمة علی أن یکون لکل نظام مجمع للغرة العربیرة (137، 128 - 127اللغوي، 
أو تصوروا أن مکت  تنسیق التعری  تابع للمنظمة یعتبر هو للنظر في الموضوع، ولربما ال یتصرورون 

، وأن أجراس الخ طر التي تهدد بمخاطر انقراضها هري مرن قبیرل أن اللغة العربیة تکون مشکال  أصال 
 التهویل والمبالغة أو هي مؤامرة إلثارة القلق والخوف. 

إّن المنظمة العربیة لها تاریخ وانجازات ثقافیة وتعامل معها عردد مرن الکفراءات، لکنهرا صرورة مرن 
أحروالهم  مؤسسة جامعة الدول العربیة، وکالهما انعکراس لصرورة العررب وحراالتهم المتقلبرة فري

 السیاسیة من فترة ألخری. 

إذا کان هناك ما ینتقد في أمر الضعف اللغوي فهو عدم متابعة الخطة الشراملة للثقافرة العربیرة التري 
أقرتها کل األنظمة العربیة ووقعت علی نصها، ولکن لم تکن ألي دولة وقفة تأملیة لبیران مرا ترم مرن 

ید، فمصریر اللغرة کغیرهرا مرن األمرور فري الجامعرة انجازها، لیراجعوا ن  الخطة الشاملة من جد
 العربیة وخالفات دولها السیاسیة. 

تحول مشروع العمل العربي الموحد إلی جمعیات للدفاع عن اللغرة بعرد أن فقرد العمرل المشرترك 
 . (149 - 146ینظر: العرب واالنتحار اللغوي، ) إرادته، وغابت اإلدارة السیاسیة الواعیة عنه
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له في الوضع العربي أن حکمت الظروف التاریخیة علی مجامعنا اللغویة أن تکون علی  ومما یؤسف
هامش اإلرادة السیاسیة، ویفترض أن تکون جزء  منها، فعلی قادة الثقافة أن تتوحد جهودهم وتتوحرد 
جهود المجامع العلمیة والجامعات والمؤسسات اللغویة األخری أن تأخرذ دورهرا خلرق رأي عربري 

هم أولی األمر بأنه إذا کنا أخفقنا في تحقیق الوحدة واالتحاد في المجال السیاسري أو المجرال عام یف
االقتصادي فینبغي لنا أن نحافظ علی وحدة لساننا بلغتنا العربیة الفصیحة، لغة قرآننرا المجیرد، وقرد 

 أصبحت اللغة أهم مقوم من مقومات الدولة الحدیثة ورمزا  لسیادتها. 

ود من سبقنا من العلماء والمؤسسات اللغویة مع الجهد السیاسي فأوصلوا لغتنا إلری نحافظ علی جه
منظمة األمم المتحدة، وجعلها من لغات العمل الدولي، بعد أن اجتازت کل العقبات التي وضرعت 

بأن تکون سادس لغات العمل العالمیة فري  م1973في سبیلها، فصدر قرار المنظمة أول کانون الثاني 
 المتحدة. علینا أن ال نضیع بضیاع هویتنا بعد أن دقت أجراس الخطر بضعفها. األمم 

 التنمیة اللغویة ووضع المعجمات التعلیمیة  -2

للعمل المعجمي صلة وثیقة بالمصطلح والترجمة والتعری ، وفي عصرنا عصر الثورة المعرفیة صرار 
من مفردات الجامعات العربیة، للمعجم والمعجمیة اهتمام واسع حتی دخلت دراسة المعجم في ض

والتطور السریع في حرکة التألیف المعجمي في العصرر الحردیث تفرضره سررعة حرکرة الحیراة ثرم 
التطور العلمي والصناعي والتربوي الهائرل فري العرالم ثرم سررعة تطرور أسرباب االتصرال وظهرور 

واإلفادة منه جعل اإلسراع  الحاس  اآللي وما أحدثه وهیأه لإلنسان في المجال العلمي واستخداماته
في اللحاد بکل هذه اآلفاد مرن التطرور العرالمي ضررورة ملحرة فظهررت المعجمرات التري تلبري 

 حاجات اإلنسان في مجاالته العلمیة بکل مستویاتها. 

لقد کان للمجامع العلمیة والهیئات اللغویة العربیة واللغویین جهود فري هرذا المجرال المعجمري، 
مع اللغویة مجالین: أولهما مجرال ترراث األمرة وحضرارتها واآلخرر النظرر فري ویشمل عمل المجا

حاضرها ومستقبلها، والسعي لوصل حاضرها بماضریها، فکران جهرد المجرامع العربیرة فري هرذین 
وهو أنشط المجامع اللغویرة وأکثرهرا  م1932المجالین. فمجمع اللغة العربیة في القاهرة مثال  انشئ 

 الجهود العربیة وحّددت المادة الثانیة من مرسوم نشأته مهامه في:  في مجال التنسیق بین

 المحافظة علی سالمة اللغة العربیة وجعلها وافیة بمطال  العلوم والفنون.  -1

 القیام بوضع معجم تاریخي للغة العربیة.  -2
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 فالمعجم التاریخي کان مرن أهرداف هرذا المجمرع لضررورته کمرا لالنکلیرز معجمهرم التراریخي
فعهد مهمة المعجم إلی لجنة من اللغویین بمشارکة ثالثة مرن المستشررقین  -ولأللمان وللفرنسیین 

أحدهم فشر الذي سمي المعجم باسمه، ألنه هو صاح  المشرروع. لکرن المشرروع انتهری بموتره 
: د. ینظر: أعمال مجمع اللغة العربیة) ، ولم یحتفظ منه إاّل بنموذ ِّ طبعه مجمع اللغة العربیةم1947

. ولم یتحرك العرب إلی إکمرال المشرروع لحاجتره إلری أمروال وإمکانرات علمیرة، (511حمزاوي، 
فاإلمکانات العلمیة تتوافر، لکن المال یصرف في العالم العربي بسخاء إاّل في مجال العلرم وخدمرة 

باسرم اللغرة هویتهم اللغویة، ولم تتحرك یقظة الوعي اللغوي، وإن کان محردودا  إاّل بمبرادرة قطریرة 
الرذي هرو مرن توصریات المرؤتمر السرنوي األول « منتدی النهوض باللغة العربیرة»العربیة کإعالن 

آیرار  31 - 29للمرکز العربي لألبحاث ودراسة السیاسرات، وعقرد المنتردی مرؤتمره بالدوحرة فري 
رات والبحوث لقد أکدت لنا الکثیر من المؤتم»بدعوة من حرم األمیرة موزة بنت ناصر قائلة:  م2012

والدراسات التي تطرقت إلی قضایا واقع اللغة العربیة ومشکالتها أن لغتنا العربیة فري عصرر العولمرة 
ومن خرالل کلمتهرا دعرت  (292 - 289الهویة العربیة واألمن اللغوي، ) «تواجه تحدیات کبیرة...

علی إنجازاتهم تجاه اللغرة مجامع اللغة واتحاداتها في دول العالم العربي واإلسالمي إلسقا  الضوء 
والتحدیات التي یواجهونها في ظل الظروف التي تمر بها مجتمعاتنا.. ومما دار الحدیث عنه هو قصة 

یضاهي ما أنجزته اللغات الراقیة کاالنکلیزیرة والفرنسریة  عجز العرب عن إنجاز معجم تاریخي للغة
 واأللمانیة.

بردأت الردعوة  م2013 – م2012ات متتالیرة فري تشکلت لجنة من الخبراء وعقردت ثالثرة اجتماعر
ال تخفی علی أي مهتم الحاجة الماسة إلی معجم تراریخي للغرة العربیرة تبنری فیره »األولی القول: 

 .(292السابق، ) «ذاکرة لکل لفظ عربي...

وانطلق العمل والنقاش باالطالع الواسع علی التجارب األجنبیة والعربیة وعلی خالصات الدراسرات 
بحاث المقدمة في المؤتمرات وغیرها... وبناء  علی ذلك تم تحدید جملة من المباد  في مرنه  واأل

العمل في المعجم، فکان یوم االنطالد للمشروع االجتماع التأسیسي األول للمجلرس العلمري یروم 
ل وتم إقرار تشکی« معجم الدوحة التاریخي للغة العربیة»وأطلق علی هذا المشروع  م2013آیار  23

حزیرران  17بتوقیع المؤسس: سموا الشیخة موزه بنت ناصر بتاریخ  م2013لعام  4مجلس أمناء رقم 
المنظمرة »ترم إنشراء « منتدی النهروض باللغرة العربیرة»وبموج  وثیقة التأسیس وبتوصیة  م2013

المعلرم ومن أهدافها تشجیع عملیة التعلیم والتعلم من خرالل أداء « العالمیة للنهوض باللغة العربیة



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

62 

والطال  والمناه  ووضع التوحید اإلعالمي بأشکاله کافة لیصبح أقرب ما یکون إلری اللغرة العربیرة 
 . (ینظر السابق) الفصیحة المعاصرة

ومع القرارات الجریئة التي اتخذتها قطر للحفاظ علی العربیة وتقویتها علی ألسرن النراطقین وقبلهرا 
ولة االمارات المتحدة، ومقرهرا الشرارقة برالرغم مرن ذلرك بد« جمعیة حمایة اللغة العربیة»تأسیس 

استخدام اللغة العربیة في جامعة قطر یعکس حساسیات أوسع حول حمایرة الثقافرة المحلیرة »نجد 
في البلد الذي یحوي أعلی معدل للهجرة نحو الداخل في العالم. فهناك شعور بأن العربیة سرعان مرا 

الناس یحتاجون إلی استخدام االنکلیزیة بوصرفها اللغرة المتداولرة غدت لغة ثانیة في الخلی  بما أن 
لوجود عدد هائل من العمال المهاجرین الذین یعمل معظمهم فري القطراع الخراص، وألن الشرباب 

الهویة العربیرة واألمرن اللغروي، ) «المتعلم المیسور مادیا  یتحدث علی نحو متزاید اللغة االنکلیزیة
 .(297 - 296المسدي، ص

لذلك ظل حلم المعجم التاریخي واالجتماعات المضنیة ظلت کما کانت إن لرم أقرل نسریت، فرال 
یمکن أن تترك اللغة بید السیاسیین، وإنما یج  أن یجّد لها ذوو الفکر والعلم أصرحاب الروعي فري 

ا مجال المعرفة اللغویة، لقد کانت العربیة في الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي أفضرل ممر
هي علیه اآلن، وکانت مؤتمرات التعری ، والمعجم والترجمة والمصطلح أکثر من خرالل المنظمرة 
العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ومن خرالل مؤسسرة العمرل العربري المشرترك وقرد تأسرس اتحراد 

ود وقام باجتماعات مشترکة بهدف التنسریق برین الجهر م1970المجامع العلمیة اللغویة العربیة سنة 
التي تقوم بها هذه المجامع وقری  من هذا العمل مکت  تنسیق التعری  في الروطن العربري الرذي 
الحق بالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم. تشتت کل تلك الجهود، حتی وجدنا العربیرة تعراني 

األم بوعي أو بردون  حالیا  من وضع بائس ال یربطه تخطیط وال سیاسة لغویة. یعاني تهمیشا  کبیرا  للغة
وعي، بل أحیانا  عمل ممنه  في التعلیم واإلعالم واإلعالنات والمعامالت والشارع، وسرائر منراحي 
الحیاة، وتستوي في ذلك أقطار العالم العربي بنس  مختلفة، وتدفع العربیة تردریجیا  إلری أن تکرون 

 لغة الالتینیة. لغة شعائریة وتراجع استعمالها في إطار تعبدي، کما کان ذلك ال

ومن القضایا التي اهتمت بها المجامع العربیة قضیة تعلیم اللغة العربیة في المراحل قبرل الجامعرة، 
وقضیة النمو المعجمي للتالمیذ في مرحلة التعلیم قبل الجامعي فبدأت في مشروع الرصید اللغروي 

، ویعتمد جمع المادة المعجمیة وتحدید الکلمات األساسیة التي یمکن االفادة منها في کت  التعلیم
لمشروع الرصید اللغوي علی الکت  المدرسیة وعلی کتابات التالمیذ وعلی أحادیثهم في الصرفوف 
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المختلفة، ویتم هذا المشروع علی المستوی العربي العرام فتتعراون فیره وزارات التربیرة فري الردول 
 العربیة مع المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم. 

من هذا تظهر مع التخطیط اللغوي والتعری  تألیف المعجمات التعلیمیة ألهمیتها في الحفاظ علی 
 سالمة اللغة. 

 أهمیة المعجم التعلیمي في تنمیة اللغة 

تتخذ تنمیة اللغة أسالی  مختلفة، والبد لها أن تعتمد المرنه  العلمري لیحقرق أهدافره، ومرن تلرك 
لتعلیمي ألهمیته في هرذا المجرال، فوضرع المعجمرات التعلیمیرة األسالی  العنایة بوضع المعجم ا

لمستویات التعلیم قبل الجامعي فیه تحصین للغة من المخاطر التري تجرهرا إلری منحردر الضرعف 
. فمرن أبررز الحقرائق العلمیرة مرا یتصرل (65ینظر: اللغة واالقتصاد، فلوریان کولماس، ) والضمور

ائهرا ودوامهرا أو أسرباب اضرمحاللها وانقراضرها، فغیراب بموضوع حیاة اللغة من حیرث عوامرل بق
التحصینات یوقع في المنحدر المؤدي إلی ضیاع اللغة، فمن دواعري ضرمور أثرر اللغرة فري الحیراة 

أهل اللغة حین یتعمدون إطفاء رحیق لغتهم حین یکونون هم مرن یردفع »العامة قد تکون في إهمال 
 .(14اللغوي، د. عبد السالم المسدي، العرب واالنتحار ) «اللغة نحو االنتحار

 نحن ال نجعل اللغة العربیة کغیرها من اللغات عرضة لالنقراض أو مروت اللغرة، کمرا یعبرر الربعب
فللغرة  (199ینظر: حرب اللغات والسیاسات اللغویة، لرویس جران کرالفي، الفصرل السرابع، ص)

ل وضرمور بجهرات لغویرة مختلفرة العربیة من السبل ما یمنحها البقاء، إنما هي في خطر اضرمحال
 صارت تمثل لدی الطال  جانبا  ینغمس بالغیاب والغموض لدی فئة واسعة من الشباب والطالب. 

فکانت العنایة بوضع المعجم التعلیمي تسهم بشکل واسع في دعم خطط التنمیة اللغویة برل یحفرظ 
 اللغة من الضیاع واالندثار. 

اجمهم لها من الشمول والسعة یتسب  في صرعوبة اسرتعمالها، فقد کان شعور العرب القدامی أن مع
فحاولوا تقدیم أسلوب جدید في التألیف المعجمي یسعی إلی تحقیق مستوی مرن المعرفرة اللغویرة 
تتوافق وحاجات الکتاب واألدباء فرألفوا معجمرات تنحرو نحرو االختصرار والتسرهیل، منهرا معجرم 

( وهرو أقردم معجرم فري المعراني وتابعره ابرن فرارس ه244)األلفاظ الکتابیة( البرن السرکیت )ت
إنما ألفت کتابي علری الطریقرة المثلری »ه( بمعجمه )متخیر األلفاظ( وهو کما وصفه قائال  395)ت

 .(43متخیر األلفاظ، المقدمة ) «والرتبة الوسطی وجعلت فاتح أبوابه األلفاظ المفردة السهلة
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نه  االختصرار للمعجمرات السرابقة لتروفیر الجهرد واستمر التألیف في المعجم التعلیمي یمثرل مر
، الداللة المعجمیرة 604 - 601نشأته وتطوره،  -ینظر التفصیل، المعجم العربي ) والوقت للباحثین

 . (26، 24في المعجمات التعلیمیة، 

)معجرم الطالر   م1907وقد صّرح أول معجم حدیث أن معجم للطالب للمؤلف جررجس همرام 
لغة العربیة واالصطالحات العلمیة والعصریة( ثرم ترال هرذا المعجرم معجمرات المأنوس من متن ال

والزیرادات علیره فري  م1908للغایة نفسها تمثلت بمعجم )المنجد( تألیف األب لرویس المعلروف 
وإضرافة األب فردینران توترل قسرما  جدیردا  حمرل عنروان  م1956طبعاته وتذییله بالصور في طبعته 

ینظر المعجم الوسیط بین المحافظرة والتجدیرد، عبرد العزیرز مطرره، ) لوم()المنجد في اآلداب والع
 - 220ینظر: الداللة المعجمیة في المعجمات التعلیمیة، رسالة دکتوراه للدکتورة حوراء مهردي، ص

236) . 

إذ کلف األستاذ  م1930وجاءت محاوالت المجامع العلمیة بدءا  من مجمع اللغة العربیة في دمشق 
ثرم جراء ترألیف مجمرع  1948العاملي بصنع معجم متن اللغة وطبع بعد وفاة المؤلرف أحمد رضا 

 . م1985، م1975، م1960وطبع « المعجم الوسیط»اللغة العربیة بمصر 

یمیز هذا المعجم صدوره عن هیئة علمیة متخصصة ترتیبه الداخلي وسهولة التعامل معره، واشرتماله 
مصطلحات العلوم والفنون الشاسعة، کمرا ترم إعرداد المجمرع علی الکثیر من ألفاظ الحیاة العامة و

إلصدار المعجم الوجیز الذي جاء في مقدمة آن األوان إلخرا ِّ معجم مدرسي وجیرز یکتر  برروح 
مقدمة المعجم الوجیز، للردکتور إبرراهیم مردکور، ) «العصر ولغته، ویتالءم مع مراحل التعلیم العام

 . م1980وصدر  (6ص

عربیة للتربیة والثقافة والعلوم جهد واسع منذ أن أعلنت الجامعة العربیرة قیامهرا عنرد وکان للمنظمة ال
 وهي تضم تسع مؤسسات منها: م1964قرارها مشروع میثاد الوحدة الثقافیة سنة 

 معهد المخطوطات العربیة -

 معهد البحوث والدراسات العربیة -

نظر: قضایا الثقافة العربیة المعاصرة، محي ی) مکت  تنسیق التعری  وغیرها من المؤسسات الهامة -
 .(49، العربیة واألمن اللغوي، زهیر زاهد، 71 - 29الدین صابر، 

 وسعیها بالتعاون مع )الهیئة االستشاریة للمغرب العربي في التربیة والتعلیم( یشارك فیه کل من:
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 معهد الدراسات واألبحاث للتعری  بجامعة محمد الخامس بالربا . -

 هد العلوم اللسانیة والصوتیة بالجزائر. مع -

 قسم اللسانیات بمرکز الدراسات واألبحاث بتونس.  -

وکان السعي لوضع قاموس مدرسي عصري تتوفر فیه الدقة ویسر االسرتعمال، وکران مرن ثمرار ذلرك 
صدور القاموس الجدید للطالب الذي شارك في تألیفه ثالثرة متخصصرین انتهروا مرن عملهرم سرنة 

 .(ینظر: مقدمة القاموس الجدید للطالب)م 1974

وقد شجعت المنظمة العربیة للتربیرة والثقافرة والعلروم )ألسرکو( العمرل الجمراعي بتکلیفهرا کبرار 
یجمع جهود المجامع اللغویة العربیة وقد صردر « المعجم العربي األساسي»اللغویین العرب فأنت  

الب العرب، ویمکن أن یفراد مرن فري تعلریم ومیزة هذا المعجم أنه موجد للط م1988هذا المعجم 
ینظرر: ) العربیة لغیر الناطقین بها، فهو یمتاز باإلحاطة والشمول ویضم کل ما یحتا ِّ إلیه المسرتعمل

تفصیل الحدیث عن المعجم التعلیمي في الوطن العربي، کتراب الداللرة المعجمیرة التعلیمیرة فري 
 .(دکتوراه للسیدة حوراء مهدي، جامعة الکوفة رسالة 28 - 16ضوء الدراسة اللسانیة الحدیثة، 

وتبقی هذه الجهود اللغویة الطیبة في خدمة العربیة ینقصها التنسریق والتنظریم باسرتخدام التخطریط 
اللغوي والسیاسة اللغویة ووحدة القرار لتطبیق نتائ  البحوث والتوصریات باتحراد عرام للمؤسسرات 

 اللغویة العربیة. 

 المصادر والمراجع
 . 2إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط،   د. .1

 حوراء مهدي، الداللة المعجمیة في المعجمات التعلیمیة، رسالة دکتوراه، جامعة الکوفة.  .2

 حجازي، محمود فهمي، البحث اللغوي، مکت  غری ، القاهرة.  .3

 م. 1993حجازي، محمود فهمي، األسس اللغویة لعلم المصطلح، مکت  غری ،  .4

 م. 1988لمعجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، حسین نصار، ا .5

 م. 1988أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دار الغرب اإلسالمي،  -حمزاوي، محمد رشاد  .6

 م. 1987(، 116خالد مفلح، اللغة العربیة بین الفصحی والعامیة، الدار الجماهیریة للنشر ) .7
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بحث العلمي، ترجمرة أنرس فریحرة، الردار العربیرة روزنتال، مناه  العلماء المسلمین في ال .8
 م بیروت. 1983للکتاب، 

 م بغداد. 2012زاهد، زهیر غازي، العربیة واألمن اللغوي، دار الشؤون الثقافیة،  .9

 م. 1978السعدي، أبو زیان، في غیاب السلطة الفکریة، دار المعارف، تونس  .10

 م.2003بیق، مکتبة لبنان القاسمي، علي، المعجمیة العربیة بین النظریة والتط .11

کالفي لویس، حرب اللغات والسیاسات اللغویرة، ترجمرة حسرن حمرزة، المنظمرة العربیرة  .12
 م. 2008للترجمة، بیروت 

(، 269کولماس فلوریان، اللغة واالقتصاد، ترجمة أحمرد عروض، رضروان، عرالم المعرفرة ) .13
 الکویت. 

 م. 1989مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز،  .14

 م. 1983دین صابر، قضایا الثقافة العربیة المعاصرة، الدار العربیة للکتاب، تونس محیي ال .15

 م. 2015األردن  –یوسف تغراوي، استراتیجیات التواصل، عالم الکت  الحدیث اربد  .16



 

 

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

 سیمائیة الضمیر في البالغة العربیة

 1علي رضا  محمدرضایي

 الفارابي  مجمع طهران، بجامعة آدابها و العربیة اللغة في مشارک أستاذ

 الملخص

سرماء المبهمرة.فهو، نظررا و في عرف البالغیین من األأیعتبر الضمیر في مباحث البالغة 
 خری وقردأی الحقیقة تارة و علی المجاز تارة یخر ِّ من الغموض دااّل عل لی مرجعه، قدإ

و أبهامه، فیمّکنه هرذا الطرابع أن ینطروي تحرت  االنرزالد و االنفرالت الرداللي  إیزداد 
، التري تحتضرن الضرمیر علری لی الشواهد البالغیةإلة الفارغة . فهذا المقال ینظر  الدال
رکیبیة والتشکالت النصریة نما  التکون مستشهدا به من خالل مختلف األنه هو یأاعتبار 

غراض والمقاصد والردالالت، مرن منظرور علرم اللغرة وما یترت  علیها من المعاني واأل
همها: الهمزة واأللف المّد فري ألی نتائ  إخاصة علم اللغة البنیوي. فیتوصل والسیمیائیة 

الرذي بدایة الضمیر  أنا  ونهایته یترافق نطقهما مع رفع الرأس المصاح  لحّس الشموخ 
یمأل کیان المتکلم الراغ  في االستعالء .وضمیر الرتکلم بنوعیره المنصروب والمجررور 
نررری فیهمررا مرونررة وروحررا انفعالیررة انطباعیررة منکسرررة عاطفیررة وقعررت تحررت سررلطة 

ویزداد الخفوت نزوال عنردما ننظرر اآلخر.نالحظ خفوت   أنَت   إلی جان  سلطان  أنا   
لیل . فهذا االزدیاد خفوتا یخبرنا عن واقعیة اجتماعیة وهي تقلی المخاطبة المؤنثة   أنِت إ

صبح تحقیرهرا وتقلیرل دورهرا فري التطرورات أسرة بحیث مکانة المرأة في المجتمع واأل
 فرراد والمجتمرع کظراهرة طبیعیرة. قردالثقافیة واالجتماعیة خطابا سائدا آنذاک تقبلره األ

 .ة االنفرادیة عن الداللة وقیمتها الوظیفیةیمکن أن تختلف داللة الکلمات وقیمتها الداللی
الضررمیر، داللررة الحررروف، انررزالد المرردلول، انفتاحیررة الداللررة،  الرئیســة: مفــرداتال

 االئتالفیة واالستبدالیة.

                                                                                 

1. amredhaei@ut.ac.ir   
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 مقدمة

تاخذ العناصر، )اي االصروات، المفردات،الردالالت التري تبررز  أخریلکل لغة بنیة مترابطة، بعبارة 
لها کوحدات بّناءة( کیانها من عالقتها بسرائر الوحردات فري دائررة نظرام تلرک بتجزئة الجمل و تحلی

اللغة.هذه العناصر والقوانین الحاکمة علیها ونظامها الداللي هي موضروع السریمیائیة اللغویرة التري 
وا علیهرا أکردالرذین  وائرل(، مرن األ1916، بکتابه: دروس في علرم اللغرة العرام)1یعتبر دي سوسور

یفیة الواسعة للغة کنظام من العالمات الداللیة التري تترداول لتنمیرة القروة، والطاقرات مصرحا بالوظ
والمقامرات او  حروالالتعبیریة الکامنة في کل حرف و کلمة بنیرت علری  قوالر  مورفیرة حسر  األ

السیاقات في تراکی  نحویة أخرجت الکلمة إلی حیویة إبالغیة موحیرة مرؤثرة فري المتلقري. فهرذه 
في الضمیر الذي یخفي تتحدث في ضوء علم اللغة البنیوي عن االمکانیات التعبیریة الکامنة المقالة 

. حاولنا في هذه القرراءة اإلنطرالد مرن إوراءه طاقة  بالغیة داخل اقتصاد العالمات التي تتشابه شکلیا 
الفیرة التري النظریات النحویة القدیمة إلی توظیفیة الضمیر مرن خرالل العالقرات االسرتبدالیة واالئت

الضرمیر وأعرادت القرراءة   یحاءا جدیدا. کما اعتمدت الدراسرة علری سریمیائیةإیکتس  بها الضمیر 
ظهاره کعالمات سیمیائیة تسمح ببناء التأویل في ضوء النظریات اللغویرة عنرد إلیه وحاولت إوالنظر 

 .النحويو الصیاتي ظهوره بترکیبیه:

 التركيب الصياتي

، و ولریتأخذ کیانها من بنیة حّکمها نظام اللغة علری مرادة الصروت األ تي،في ترکی  صیا کل صیة،
داللة کل کلمة تنجم عن تحکیم البنیة علی فکرة کانت متوسعة غیر منتظمة من قبل. للقیمة الصروتیة 
 والدالالت الموحیة، کقیم شعوریة، مکانة عالیة في کثیرر مرن الحقرول الدراسریة اللغویرة واالدبیرة.

فري دراسراتهم النقدیرة البالغیرة تحرت  ولریالعلماء القدامی منذ القرون الهجریة األ تحدث عنهما
/ 494ص ،1مر  :۱۹۷۰،الطّیر ) و السالسة  و الطالوة  و الجزالرةعنوان الفصاحة  و العذوبة  

الری  ولیقاع الداخلي و الخارجي. ینظرر األکما سماهما المعاصرون باإل( 57: 1427 ،العسکري
النغمرة التري تحردث بالتجراور ( 68: ۱۹۹۱، ابوحمردان) کل کلمرة بوحردها   نغمة کل حرف و

الصیاتي و بمدی تقارن االیقاع بالداللة. عندما تجري الکلمرة علری اللسران تثیرر تناغمهرا الصروتیة 
أحاسیس المتلقي بقدر ما تنم عن نفسریة المرتکلم. فران الصریتات بخصائصرها الصروتیة العالمیرة 
                                                                                 

1. Saussure 
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فتؤثر ( 254 :۲۰۰۷، یونس علي)ة  التمییز  و احداث االختالف في المعنی  الممّیزة  تقوم بوظیف
 في المخاط  او السامع او المتلقي. 

فلنتوّقف عند سلسلة الضمائر بحلقاتها الثالثة وننطلق من أعرفها وهرو ضرمیر المرتکلم الری أنکرهرا 
النابعرة عرن شخصریة ونفسریة وهو ضمیر الغیبة کما نتعرض لما فیها من الدالالت النفسیة والثقافیة 

الناطقین بها کما أن أشکالها بأصواتها انحدرت عن فکرة من کانوا یعیشون في جغرافیة اللغة العربیرة 
 وخارطتها.

تحتوي علی الضرمیر المرتکلم بمرفوعره ومنصروبه ومجرروره .فرإذا بردأنا بإیحراءات  ولیالحلقة األ
مات التي تبتد  بالهمزة تدل عامة علری نروع مرن الحروف التي تأّلفت منها الضمائر نشاهد أن الکل

لف تردل علری الشرموخ. ، کما أن الکلمات التي تنتهری براألالسعة مثل:األرض،األمل،األزر،األر ِّ
فالهمزة واأللف المّد في بدایة الضمیر  أنا  ونهایته یترافق نطقهما مع رفع الرأس المصراح  لحرّس 

ي االستعالء بمثل ما نالحظ فیما ورد عرن لسران فرعرون الشموخ الذي یمأل کیان المتکلم الراغ  ف
فضال عن ذلک نشاهد ائتالفا ومالئمرة  24النازعات/.علیأنا رّبکم األ...  في اآلیة الشریفة التالیة:

علی( فیبلغ االستعالء أضعافه عند مخاطبة األخری التي تتضاعف بین بدایة الجملة)أنا( و نهایتها)األ
ومن جنس آخر.  فالضمیر یحفظ لنفسه المسار التصاعدي داخل السلسلة الدالرة آخرّیتها ألنها آخر 

في اآلیة، من خالل اإلیحاء والترمیز الذي یتآلف مع سریاد الرن  اللغروي فري المعنری أو الداللرة 
النحویة. البعد الداللي للضمیر  أنا   یلغي اآلخر أو ینزل مرن قیمتره ، ویجعلره فري موقرع المتلقري 

المؤمن بما یصله، ولو کان األمر مفترضا. وکأّن الظالل الخفیة لآلخر تختفي مرع وجرود المستسلم و
ضمیر المتکّلم الذي یکبرها شکال ومضمونا ومکانة وموقعا، ألن بؤرة اإلبالغ متعالیة.  ویبقی ضرمیر 

 کران الضرمیر المتکلم في اللغة العربیة أعلی من بقیة الضمائر األخری شکال ومحتروی .هرذا و قرد
مرفوعا والرفع کما تعرفون هو التجرد من العوامل والضمیر أنا یدل علی ذات مرفوعة الجبین، شامخة 
الرأس، معانقة السماء.ولکن الضمیر التکلم بنوعیه المنصوب و المجرور نری فیهمرا مرونرة وروحرا 

وح فري انفعالیة انطباعیة منکسرة عاطفیة وقعت تحت سلطة اآلخر وهیمنتره کمرا نالحرظ تلرک الرر
 شکل الضمیر ي المتکلم الذي فقد شموخه ورفعته او ترکهما السرباب مرا، فاصربح منحنیرا مقعررا.

هرداِن و الأخراف مرا  وحاّجه قومه قال أتحاجوّني في اهلل و قد بمثل ما نالحظ في اآلیتین الشریفتین
 80ام/االنع تشرکون به إال أن یشاء رّبي شیئا وسع رّبي کّل شيء  علما أفالتتذکرون

ض أمري إلی اهلل إّن اهلل بصیر بالعباد فنری في اآلیترین نوعرا   44غافر/.فتذکرون ما أقول لکم و أفوِّ
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من األحاسیس المتواضعة خالفا لما رأینا في سورة  النازعات. فراأللف تردّل علری الفعرل واإلنجراز 
  والیاء علی االنفعال واالنطباع والرقة والعاطفة. والقدرة والفاعلیة.

ما الحلقة الثانیة من سلسلة الضمائر فقد تحتوي علی الخطاب او علی اآلخر الرذي یقابرل  االنرا  أو
وینتهي ضمیره بالتاء المکتومة التي البّد من تحریکها لیظهر صوتها فاذا ظهرت الفتحة علیها تسراوي 

لم، فنرری فري  أنرا  الفتحة نصف ألف في   أنت  مما یعني إبقاء اآلخر في حالة أدنی من حالة المتک
استکثارا علی اآلخر   أنت  بمّد صوتي، فیجود علیه بمجرّرد فتحرة أو بنصرف صروت األلرف ویبلرغ 

فاصربح الیروم مررآة  وائرلاالستعالء أضعافه عند مخاطبة اآلخر او األخری هذا ما وضرعه العررب األ
سریمیائیة تیررز فکررتهم داللیة تعکس أغوار ثقافتهم الفکریة التي اجابتها لغتهم وأدخرل فري الرن  

وشخصیتهم في معرض للعیان. األلف مشحونة بقرّوة إیحائیرة کرمرز فاعرل، وتسرتدر ِّ اآلخرر إلری 
یخفت صوت ضمیر المخاط   أنَت   إلی جان  سلطان  أنرا   ویرزداد الخفروت  ،اإلذعان والتسلیم

 نزوال عندما ننظر الی المخاطبة المؤنثة   أنِت  .

رة إلی النزول من خالل تلك األصوات المکتومرة التري تهربط إلری درجرة هذا الضمیر یوحي باإلشا
أقل؛ألّن خفضها، یخبرنا عن واقعیة اجتماعیة وهي تقلیل مکانة المرأة في المجتمع واالسررة بحیرث 

فرراد عیة  خطابا سرائدا آنرذاک تقبلره األاصبح تحقیرها وتقلیل دورها في التطورات الثقافیة و االجتما
هرة طبیعیة تحدث عنها کثیر من الشعراء بمثل ما نالحظ في المیة العرب حین یفتخر والمجتمع کظا

 موره:أته بعرسه في الشنفری بعدم مشاور

ّ ِبِعْرِسررررره
ْکَهررررری ُمرررررِرب   َوال ُجّبرررررإ  أ

 
 ُیَطاِلُعَهررررا ِفرررري َشررررأِنِه َکْیررررَف َیْفَعررررُل  

 ( ۶۱: ۱۹۹۱ الشنفری،) 

  :و ما نراه في شعر

 َف إَخررررراُل أْدِريَو َمرررررا أْدِري َو َسرررررْو 
 

 أ َقررررررررْوِم آُل ِحْصررررررررن  أْم ِنَسرررررررراءُ  
ثرت علی النحویین فحفظوا علی سلطان األنرا الرذي الینرازع و أفضال عن ذلک نری أن هذه الفکرة  

 أفرضوا هیمنته علی اآلخر والجماعة فاعتبروا الجمع مؤنثا کما قال شاعر متهکما هاجیا:

ُعرررروا َو ِبَقتِلرررري ُثوا إنَّ َقوَمررررا  َتَجمَّ  َتَحرررردَّ
 

رررُث    ال أَبررراِلي ِبَجمِعِهرررم ُکرررلُّ َجمرررِع ُمَؤنَّ
 (36 :۱۹۹۰الرحموني،) 

فکل هذه االمثلة تدل علی أّن الفکرة مخّزنة فري الروعي الجمراعي ثرم ظهررت فري  مرمهما کان األ
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الصور اللغویة النابعة عنهرا، فتبردلت الری سریمیائیة لغویرة شرعوریة موجرودة فري ذاکررة المرتکلم 
 اط  والقار  وخیاله.ألّن األلفاظ أوعیة للمعاني.والمخ

أّما الحلقة الثالثة لسلسلة الضمائر فتحتوي علی الغیبة  فالغیبة بضرمیر رفعهرا ونصربها وجرهرا فیهرا 
یبترد  بالضرم و هرو عالمرة  ولفاذا نظرنا عابرة الی  ُهو  و  ِهي  فاأل ایضا دالالت سیمیائیة عالمیة.

کبرر أرفرع وأعلی وأالرجل نفسه علی الدوام العلو والشموخ. کما تحدثنا یعتبر الرفع. والرفع في اللغة 
  ُهرر  ّدت الری أن یخترار لنفسره صریاتةأ. ففکرة العلرو والشرموخ فري الرجرل شأنا ومنزلة من المرأة

المضمومة المرافقة بصیاتة  َو  الدالة علی القوة والفعالیة والظهور والبروز، وأن یختار للمررأة صریاتة 
المکسورة المرکبة بر ي  الدالة علی الهشاشة واللین والتحقیر. فالکسرة کمؤّشرر علری الضرعف   ِهر 

حّلت محّل الضّمة لتومي إلی التحقیر والتصغیر. فاللغة کمرا قرال اولمران  والنزول إلی ما هو أسفل،
کنظرام مرن نظام من رموز صوتیة مخزونة في اذهان افراد جماعرة لغویرة،حّتی اعتبرهرا دي سوسرور 

 1.االصوات یرتبط بالمفاهیم واالفکار

فإذا اخترنا صورة لغویة مستعملة للتواصل اصربحت تلرک الصرورة فري الحقیقرة ذات صربغة فردیرة 
 دخلت في حّیز ابراز الطاقات الکامنة. 

 التركيب النحوي

ات فمرن والمقامرات والمقتضری حوالإذا کانت اللغة اداة توصیلیة تعبر عن أغراض النفس حس  األ
د العالمات بتداولیتها ارضیة کشف الستار عن القوة او الطاقة التعبیریة التي تکمرن  الضروري أن تمهِّ

بالغیرة إونصوص أخرجت الصریاغات إلری حیویرة في کّل کلمة ظهرت في تراکی  عبارات وجمل 
ات بتوظیفهرا موحیة مؤثرة في المتلقي. تمتلك األلفاظ هوّیة داللیة تجّسد أحاسیس وأفکرارا وسرلوک

هم في صنع المعنی وترسیم الصور و الن  تساأخری داخل الجملة في الن ، فالکلمة بائتالفها باأل
ظهار نفسیة المتکلم وافکاره فیما ینتجه. عنردما نصرف اللغرة فرنحن فري الحقیقرة نبرّین عضرویة إو

أن نسرتبدل عنصررا  مکانیات التي تسمح لناالستبدال و االئتالف، اي نشرح اإلعناصرها في کل من ا
إّن هذه الثنائیرة أهرّم الثنائیرات السوسروریة  بآخر و نجعل واحدة من تلک العناصر مصاحبة ألخری.

رضریة أة قوتها و تخصیبها. بل تمهرد لنرا التي تمّکننا أن ندرس بها العالمات و تداولیاتها وکیفیة تنمی
االسرتبدالیة هري العالقرات  المخاطر  او غیرهمرا.ستار عن نفسریات کرّل مرن المرتکلم وکشف ال

                                                                                 

1. Noam Chomsky 
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في نظام لغروي یمکرن فیره أن تسرتبدل کرل  )کالصیتة او المصّرف( الموجودة بین الوحدات البنیویة
وحدة بأخری في نفس تلک البنیة او النظام. و االئتالفیة هري عالقرات ترکیبیرة برین تلرک الوحردات 

 تألیف عنصر مع آخرر إلفرادة معنری،ي یتّم فیها أ خاصة بین المصرفات و المفردات إلقامة نسبة ما.
بل هي قائمة بین الوحدات اللغویة المتجاورة و  یترت  علی وجودها تأثر الوحدات اللغویرة بعضرها 

: ۲۰۰۷ ،یرونس علري)ببعب،و إعطااها صورة جدیدة في المبنری و المعنری ال توجرد منفصرلة .
خرجتها في صور داللیة مجددة، أي جمل ا اهلل تعالی ثّم رصّفها فالضمائر بمبانیها التي تخّیره(. 58

لینرا إرات القرآنیرة لُیبلرغ اهلل تعرالی تدّل علی الطاقة الکامنة في الوجود الذهني و اختصاصیة التعبیر
لی قّمة السعات التعبیریة الممکنة تظهر الکوامن الداللیة بالعالقة الوطیدة بین إصعاده اللغة العربیة إ

یرة برین الترکی  النحروي وبالنظرام، الحراکم علری القواعرد الجارالمصّرفات خاصة اللواصق وبین 
 :ش1386، حمدي)أ کما أکّد سوسور، عن وظیفیة اللغة الواسعة الذي یکشف، الوحدات اللغویة،

ؤلفرة لهرا کمرا نرری فري المفهروم یتوقف معنی الجمل علی معنی العناصرر الم أخری:بعبارة (۲۱۹
و الداخلیة للعناصر بّناءة للتغییرات الکلّیرة؛ تلرک البنیویرة أتیة الذي قال :إّن العالقات الذا رسطياأل

وأکرّد علیره إیکرو  1التي کان یدافع عن حیاضها لوسیان ُجلدمن مة علی معالجة تطورات الشکلالقائ
فالضرمائر مرع ثغورهرا الداللیرة و ( 361: المصدر نفسه)مبعدا عن ذهنه کل شکل بمعنی خراص.

الصرفیة الدالة علی المکنونات التعبیریة، والرغبة فري تجسرید الجزئیرات  والقوال  ،المتمایزةالقیم 
 .خریالمؤتلفة  بالکلمات األ یحاءات الکامنة وراء الضمائربالغیات واإلالت واإلالخفیة ونقل الدال

ن تتبرع المقالرة العناصرر المؤلفرة التري تعترري علری أفضل علی تداولیات العالمة فمن األ وتأسیسا
 االئتالفیة:   -إطار العالقة االستبدالیة فيالنوع و  عددالصیغ کالر

من الضمائر التي نفخ فیها القرآن الکریم روحا جدیدة هي  هم  الدالة علی الجمع  المرذکر السرالم 
 بمثل ما نراه في اآلیة الشریفة:

وّسرع ف  4یوسرف/.ینلي ساجد همیترأکوکبا و الشمس و القمر ر عشر أحدقال یا أبت إّني رأیت 
االئتالفیة،بحذف ضمیر ها  و  ة  المردورة المسرتعملتین للتأنیرث و  –اهلل تعالی بالعالقة االستبدالیةّ  

لی من إمّدها من مظاهر الکون الطبیعیة  استبدالهما بعالمة الجمع المذکر، دائرة  الطوع و االنقیاد؛ إذ
یمکرن أن تختلرف داللرة  ی هرذا، قردیعیش فیها بالشمولیة التي اکتسبها الضمیر بمرجعه. فبناءا عل

الجمع غیرالعاقرل یعامرل  الکلمات وقیمتها الداللیة االنفرادیة عن الداللة وقیمتها الوظیفیة؛ کما کان
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ساس النظریات النحویة القدیمة،مفردا مؤنثا ولکن اهلل سبحانه أورد ضرمیر الجمرع العاقرل أبه، علی 
لعالمات ال یمکن له دون تفکیکها وتحلیلهرا أن یرنجح فري لیوسع دائرة االنقیاد. فمن لم ینتبه لهذه ا

یحاءات الشعوریة التي تزیرد علری جمالیرات اللغرة وراءها من الدالالت النفسیة واإل نقل ما اختفی
التعبیریة. القوة المخزونة في المذکر و المؤنث الصالحة للتخص  قد تختلف حینا بعد آخر حسر  

تحّلی بها کّل منهما في العالم الواقع او فري الثقافرة المخزونرة فري السمات التعبیریة التي یمکن أن ی
فراد بمثل ما نشاهده في اآلیات الشریفة الثالثة التالیة التري یرجرع الضرمیر فیهرا أذهان الجماعة واأل

  لی مدلول واحد، و لکن القیم و السمات التعبیریة المنتزعة عنها مختلفة:إ

نقعر نهم اعجاز نخل مأتنزع الناس ک   /(20)قمر 

نهم اعجاز نخل خاویةأک   /(7)الحاقة 

و نخل طلعها هضیم  /(148)شعراء 

رضریة أسماء المبهمرة فهرم فري الحقیقرة مهردوا لنرا لی اعتبار الضمائر في األإعندما ذه  القدماء 
طرار إلری الفعرل فري إیف الضمائر داخل اقتصاد العالمات التي فیها کفراءات وبرواطن تخرر ِّ تصن

لری إلفاظ الثالثة :  المنقعر و  الخاویة  و ضرمیر ها الراجعة نظرنا الی األ بعبارة أخری إذا االئتالف.
راد اهلل سبحانه أن یشررح مردی تعلرق أ النخل  نتأکد بأن هناک سیمیائیة ُأخرجت باالئتالف. فعندما 

ار قروة  اختر شرّد أنره أالی بالناس و شدة التصاقهم بما تمسکوا به خوفا من عقباهم و أن یبین قدرته تع
راد أن یصف شدة ضعفهم فصرورهم فري صرورة مؤنثة)خاویرة(.لکن أنعتا مذکرا للنخل )منقعر(کما 

آلیة الشرریفة الثالثرة اهلل سبحانه خ  بالمؤنث صفة الخص  و النماء المتجسد في ضمیر  ها  في ا
، عنرد الحردیث عرن وظیفرة کرل 1لیه بربإذه   ما ما الشیئ الذي یلفت انتباهنا به فهوأالمذکورة. 

عالمة نستخدمها، من أّن کال من العناصر  تکتس  هویتها عن غرضه کما اعتبرهمرا برارت مکملرین 
 ( ۸۱ص: واالس مارتین؛نظریات السرد ).بعصهما اآلخر

یکي جون دیفي و هري وظیفرة التواصرل والتفراهم مرساسیة کما یری الفیلسوف األأ لکّل لغة وظیفة
 حاسیس الذاتیة. التجارب والعواطف و المشاعر واأل بالتعبیر عن

اذا کان التواصل اجراءا  یتعامل فیه طرفا الخطاب:المرسل والمرسل الیه. ویتحقق بنقرل المفراهیم و 
Baron,  - 1)لرری اآلخررر ؛إو جماعررة او منظمررة أت  والمشرراعر والعواطررف... من فرررد المعلومررا
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,:1990,Greenberg,  p. 333) تبررت  اللغرة احرد مظراهر السرلوک ة وسرلوک. اذا اعفاللغرة نفسری
جوانر  االلتقراء  حردأاسة السلوک اللغوي یمثرل نساني واخت  علم النفس بدراسة السلوک فدراإل

وعلم النفس اللغوي فن ظهر ضمن ( 14:منصور، علم اللغة النفسي) .علم النفس بین علم اللغة و
ونوایاه علی سرطح الخطراب فري شرکل  المتکلم فنان اللسانیات العامة ویدرس کیف تطفو مقاصدأ
نري وهرن العظرم مّنري و إرّب )شارات او عالمات لسانیة تنصهر في اللغة. فنحن عندما نسرتخدم:  إ

رّب إنري وضرعتها )ولالسرترحام واالسرتعطاف او  الظهار الضرعف و الخشروع، (اشتعل الرأس شیبا
صنادیق قلوبنا بما تحتویها مرن التجرارب للتحسر علی شئ محبوب، فنحن في الحقیقة فتحنا  (أنثی

والمشاعر بصوت لین لکي نجل  استدار العفو والمحبة خاصة عندما هّشمنا سلطان  أنا  باسرتخدام 
ضمیر مقعر منصوب ومجرور. فضال عن ذلک نری في الضمیر  ها ، الروارد فري وضرعتها سریمیائیة 

لری اهلل سربحانه إشرارت أصریبت بخیبرة فیمرا أبل  لی آمالهاإوهي أن المتکلمة عندما لم تبلغ  نفسیة
، فري الحقیقرة قامرت بتغییبهرا حتری فري مجالهرا ّب إني نذرت لک ما في بطني محررار: بنداءها

اللغوي کي تدل علی عدم االهتمام بها وعلی عدم بلوغ آمالها وعلی اکتشاف الرذات فیهرا لآلخررین 
التغیی  ال ینحصر بهذه السیمیائیة فقط بل قرد  ولکن وعلی عدم الحّ  لها کما یلیق وینبغي ویتوقع.

یکون لالحتفاظ بالمخاط  وتدارکه والمنع من استحیائه بمثل ما نالحظ فري اآلیرة الشرریفة التالیرة: 
کرس برل علری الع (53)الزمرر/.ُقل یا عبادي الذین أسرفوا علی أنفسهم التقنطوا من رحمرة اهلل

حاسیسررهم أدراک إبحانه و تعررالی تقمرر  عاطفیررا برر سررن اهللیرردل علرری االهتمررام بالمخاطرر . أل
صردار الحکرم علری السرلوک.کما أن إوباالجتناب عن تقویم سلوکهم وعن ومشاعرهم، وحاجاتهم 

خاطر  کمرا یسرتخدم التغیی  قد یقوم به المتکلم لیزید علی مستوی السعة ومدی التحمل فري الم
نکمش علی الفور فري ااآلخر وتهدیدا  ي الخطاب خوفا منحد طرفأوجس أنه اذا للدعم العاطفي؛أل

جلده وأحیانا یحاول أن یدافع عن نفسه بدل اکتشاف الذات کما الیرنجح الطررف اآلخرر فري دعمره 
 مور التالیة: . فعلی المرسل حینئذ أن ینتبه لألالعاطفي بسب  غیاب قدرة التحمل

 ةأن یکون دعمه لحّل المسائل و المشاکل و الیتعرض للخصائ  الفردی. ۱

 أن یکون دعمه قائما علی الصدد والوثود واالحترام. ۲

 أن یکون دعمه وصفّیا ال تقویمیا.. ۳

لتحریک الهمرة الری مرا یلرزم تحصریله او  ،113آل عمران/ لیسوا سواءفعندما یستخدم المرسل: 
حرذیر للت 227البقررة/ .وإن عزموا الطالد فإن اهلل سرمیع علریم ذکیر بما بین المرات  من تفاوت،للت
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ن أخصیته ولرم یخاطبره خطابرا مباشررا برفانه في الحقیقة لم یتعرض للخصائ  الفردیة ولو یقّوم ش
لو عامله معاملة تقویمیة بذکر المعای  والعیوب لشعر الطرف  یصرح: إنک جهول وکسالن وبغیب.

لری الرسرالة إتخاذ موضع تدافعي ببدل االستماع اآلخر بالتحقیر والتوبیخ والتأنی  والهجمة فیقوم با
سررار أفهرذا هرو سرّر مرن  غراضه اآلنفرة الرذکر.ألی إنصح، فلم ینجح المرسل في الوصول وقبول ال

ننا نصف السلوک ونتائجه فري جرّو ائ  بدل المخاط  في البالغة: ألالتغیی  واستخدام الضمیر الغ
ا فعلری اللغروي أن ذن نعّد خصائ  الفرد. تأسیسا علی هألیه دون إاالحترام ویحّسه المرسل یسوده 

عاد الجمالیة التي بیحاءات؛کي یدل علی األا في الکلمات من االستدعاءات واإللی مإیوجه اهتمامه 
جزاء المتناسقة فیهرا. تراکی  والعالقات الحاکمة علی األحدثتها الأر العمیقة التي غوااختفت وراء األ

مفروضرة تاخرذ تعینهرا، مرن حقرل مهما یکن من أمر، فقد حدث  هناک نظام من عالمات لها قریم 
، حمردي)أ. ثر بالتحلیرل والتفسریرألیه عبر القیم والردالالت تترإالداللة، وعالقة المرسل بالمرسل 

ألن الوظیفة الداللیة یمکن أن تتوسع بخصیصة تداولیة العالمات التري تکتسربها  (224: ش1386
لری مهرل وحرذر عنرد المفترقرات إل نکتة الرئیسة التي تدفع المحّلرمن خالل المصاحبة .هذا هو ال

ن قردرات إلمستوی االئتالفري و االسرتبدالي، بسب  إصفرار عالمة المرور. فنالحظ مما سبق تحت ا
طالر  منرا لی تخصریبها قردر مرا یإالذرة تکمن في نفسها، فنحتا ِّ العالمات وطاقاتها تشبه طاقات 

 تي خرجت من القوة.لی التداولیة والفعلیة الإن نشیر أالتواصل. فحینئذ نتمکن 

 نتائج
*في الضمیر دالالت نفسیة وثقافیة نابعة عن شخصیة ونفسیة الناطقین بها کما أن أشکالها بأصرواتها 

 انحدرت عن فکرة من کانوا یعیشون في جغرافیة اللغة العربیة وخارطتها.

أس المصراح  لحرّس *الهمزة واأللف المّد في بدایة الضمیر  أنا  ونهایته یترافق نطقهما مع رفع الر
 الشموخ الذي یمأل کیان المتکلم الراغ  في االستعالء

کان الضمیر)أنا( مرفوعا والرفع کما تعرفون هو التجرد من العوامرل والضرمیر )أنرا( یردل علری  * قد
 ذات مرفوعة الجبین، شامخة الرأس، معانقة السماء.

وروحرا انفعالیرة انطباعیرة منکسررة *وضمیر التکلم بنوعیه المنصوب والمجرور نرری فیهمرا مرونرة 
المرتکلم   ي  عاطفیة وقعت تحت سلطة اآلخر وهیمنته کما نالحظ تلک الروح فري شرکل الضرمیر

 الذي فقد شموخه ورفعته او ترکهما السباب ما، فاصبح منحنیا مقعرا.
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دما *نالحظ خفوت صوت ضمیر المخاط   أنَت   إلی جان  سلطان  أنا   ویزداد الخفوت نزوال عن
ننظر الی المخاطبة المؤنثة   أنِت  . فهذا االزدیاد خفوتا یخبرنرا عرن واقعیرة اجتماعیرة وهري تقلیرل 
مکانة المرأة في المجتمع واالسررة بحیرث اصربح تحقیرهرا وتقلیرل دورهرا فري التطرورات الثقافیرة 

کمؤّشرر علری واالجتماعیة خطابا سائدا آنذاک تقبله االفرراد والمجتمرع کظراهرة طبیعیرة. فالکسررة 
 الضعف والنزول إلی ما هو أسفل،حّلت محّل الضّمة لتومي إلی التحقیر والتصغیر.

یمکن أن تختلف داللة الکلمات وقیمتها الداللیة االنفرادیة عن الداللة وقیمتها الوظیفیرة؛ کمرا  * قد
لکرن اهلل کان الجمع غیرالعاقل یعامل بره، علری اسراس النظریرات النحویرة القدیمرة،مفردا مؤنثرا و

کوکبرا و  عشرر أحردقال یرا أبرت إّنري رأیرت سبحانه أورد ضمیر الجمع العاقل لیوسع دائرة االنقیاد. 
 االئتالفیرة، –فوّسع اهلل تعالی بالعالقة االسرتبدالیة ّ  4یوسف/.ینلي ساجد همالشمس و القمر رایتر

مرة الجمرع المرذکر، دائررة  بحذف ضمیر ها  و  ة  المدورة المستعملتین للتأنیث و اسرتبدالهما بعال
لی مرن یعریش فیهرا بالشرمولیة التري اکتسربها إمّدها من مظاهر الکون الطبیعیة  الطوع و االنقیاد؛ إذ

 الضمیر بمرجعه. 

راد اهلل سبحانه أن یشرح مدی تعلق النراس و شردة التصراقهم بمرا تمسرکوا بره خوفرا مرن أفعندما  *
راد أن یصرف شردة أار نعتا مذکرا للنخل )منقعر(کما قوة  اختعقباهم و أن یبین قدرته تعالی بانه اشد 

)خاویة(.لکن اهلل سبحانه خ  بالمؤنث صفة الخصر  و النمراء  ضعفهم فصورهم في صورة مؤنثة
 المتجسد في ضمیر  ها  في اآلیة الشریفة الثالثة المذکورة.

 مصادر و مراجع

 القرآن الکریم. .1

نشرر المرکرز،  الن  و بنیته. الطبعة التاسرعة، تأویل .(د1429هر.ش/ 1386)بابک احمدي، .2
 .تهران

 عویردات الدولیرة، ،ولریالطبعرة األ في البالغة العربیة،االبالغیة .(م1991)سمیر ابوحمدان، .3
 .بیروت

الطبعرة  سرعید بنکرراد، تحلیل المفهوم و تأریخه. (.م2007-هر 1428)أمبر تو إیکو؛العالمة .4
 .بیروت ،و المرکز الثقافي العربي ،کلمةولیاأل
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 بیروت،المنظمة العربیة للترجمة. ،ولیأسس السیمیائیة.الطبعة األ(.2008)تشاندلر،دانیل .5

تحلیل لغوي أسلوبي لنصوص من الشرعر (. 1990)، ومحمد بوحمديالرحموني عبدالرحیم .6
 دار االمان. الربا ، ،ولیالطبعة األ القدیم.

 .الکتاب العربی دار ،ولیالدیوان،الطبعة األ(. م1991)عمروبن مالک الشنفری، .7

الردار  الطبعرة الثانیرة، العررب وصرناعتها، إلی فهم أشعار المرشد(. م1970)الطّی ، عبداهلل .8
 .طومالخر السودانیة،

الکتابرة و الشرعر،  ؛الصرناعتیند(.۱۴۲۷الحسن بن عبرداهلل برن سرهل ) أبوهالل العسکري، .9
 بیروت. المکتبة العصریة،

 المردار دار المعنی و ظالل المعنی.الطبعة الثانیرة، (.م.2007هر/ 1428)محمد یونس علي، .10
 .بیروت االسالمي،



 

 

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

ة ف  ، دراسة و تحلیليلمنفلوطلمصطفی ا روایة الَفضیَلة يالشخصیَّ
 1كردىصادق فتحی ده

 أستاذ مشارک في اللغة العربیة و آدابها بجامعة طهران، مجمع الفارابي
 2سید یوسف نجات نژاد

 طال  دکتوراه في اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، مجمع الفارابي

 الملخص
األساس إلثرائه و الجرزء الرذی ال  الشخصّیة من أهم مکّونات األثر األدبی و الَحجر ّد ُتع

. فلَینفک من ُتَشرّکل مسرار الرن  و بمرا فیره مرن  يالتر يشخصیة هله، َنظما  کان أم نثرا 
جاهات الفکریة و النفسّیة و االجتماعیة و غیرهرا. فرالُمَتلّقی و المخاطر  َیتعامرل و  اإلتِّ
َیتفاعل نوعا  ما مع تلک الشخصیات للوصول الی غایرة الکاتر  أو الرراوی. المنفلروطی 

بالَبنان فی مجال النثرر و کتابرة الروایرات الشرهیرة قرد اسرَتخَدم  کأدی  حاذد و ُیشارالیه
م و  ة َترَتکلَّ الکثیر من الشخصیات اإلیجابیة و السلبیة فی روایاته و َجَعلها َکشاَشة سیِنمائیَّ
َتَتَحرَّک امام القاریء و الَجماهیر حیث تکاد َتذرف الردموع فری روایرة العبررات مرثال  أو 

. فری  ُتسایر و ُتجاذب روح و قل  المخاط  مع روایة الفضیَلة و أخری من ُقَصِصه أیضا 
هذه المقالة علی منه  الوصف و التحلیل درسنا تللرک الشخصریات البرارزة فری روایرة 
خری التی َتَتآزر معهما فی دینامّیرة 

ُ
الفضیَلة مثل شخصیة بول و فرجینی و الشخصیات األ

تحلیلها من منظار النقدی و فی نهایرة الَمطراف الروایة التی ُتمّثل طبقات من المجتمع و 
 ذکرنا أهم النتائ  التی اغنت تلک الروایة فی هذه الدراَسة.

الشخصّیة، الفضریلة، برول، فرجینری، المرنه  النفسری المنفلوطي، : مفردات الرئیسةال
 واالجتماعي

                                                                                 

1. s.fathi.d@ut.ac.ir 

2. yusofnajad@gmail.com 

mailto:s.fathi.d@ut.ac.ir
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 المقدمة
سباب عدیدة و لعرّل أبرزهرا کرون هرذا ُیشّکل الفن الروائي مکانة بارزة فی حیاتنا الواقعّیة، وذالک أل

رتبرا ، کانت مدینة لفنی الحکایة و الشعر، و مرتبطة بهما أشرد اال يالفن الجدید علی مجتمعاتنا الت
إذ نعتبرها نحن فی تاریخّیة سردیاتنا، مجرد حلقة حداثیة، من ضرمن سلسرلة طویلرة مرن األشرکال 

أبدع فیها ابداعات ممیزة خالل مسیرة حیاته السرردیة و و  الفنیة المتتالیة التی مارسها األدی  العربی،
عبر تلک القرون المتالحقة بحیث وصلت ذروتها علی وجه التحدید خالل القررنین التاسرع عشرر و 
العشرین، إضافة إلی أننا نعتبر الروایة فی معرفتنا الجدیدة بهرا، جنسرا  أدبیرا معاصررا  بکرل مرا لهرذا 

لک اإلنجازات العظیمة التی حققتها البشریة خرالل مسریرتها، و علری التعبیر من معنی، ذالک ألن ت
عد، قد تّمت إبان هذه الحق  المتزامنة و المتالحقة، ثم ألن هرذا الفرن األدبری الجمیرل  جمیع الصُّ
الفرید فی تناوله لقضایا اإلنسان و مصاعبه الحیاتّیة، کونه قد حاول أن یقربنا من تاریخنا االجتمراعي 

(. الروایة فی سردیات الترراث ۱۷،۲۰۱۷،الطاهرعلی مسافة قریبة من خصوصّیاتنا النفسیة)و یجعلنا 
العربی مصطلح أدبی مستحدث ال عالقة له بالمسمیات الموجودة فی قوامیس العربیة القدیمة حیث 

یرن فیها)الروایة: التفکیر فی األمر ... و َرویت علی أهلری و ألهلری إذا أتیرتهم بالمراء، و یقرال مرن أ
ریتکم...؟ أی من أین تروون الماء ... و رویت الحدیث و الشعر روایة، فأنا راو فی الماء و الحدیث و 
الشعر و تقول أنشد القصیدة،یا هذا ...! و ال َتُقل أروهرا إاّل أن ترأمره بروایتهرا أی باسرتظهارها... ثرم 

(. و لعّل کلمة رومران ۱۰۴،أصبح یدل علی نقل الخبر أو الحدیث و التاریخ و األدب)نفس المصدر
– Roman -  :ذاتها دالة فی األصل علی بعب ظروف نشأة الروایة فRoman -  الروایرة فری اللغرة

)نفرس  Romaneالفرنسیة َتدل فی البدء علی األدب الشرعبی المکتروب باللغرة العامّیرة الرومانیرة 
لقررآن الکرریم سرورة بإسرم (. فبما أّن لفظة قصة تدل علری الروایرة أیضرا  نجرد فری ا۱۰۴المصدر،

الَقص  و کثیرا ما جاء فی آیات القرآن لفظ: َقّ ، قصصنا، نقص  و مثل هذه األلفاظ ، َیتّبرین لنرا 
مدی اهمّیة الروایات و القص  التی من َجّرآء دراستها و تحلیلهرا نسرتلهم دروس و عبرر فری شرتی 

جتماعیة و نفسیة التی تبدو متفاعلرة المجاالت بما فیها من عناصر و شخصیات و اتجاهات فکریة و ا
مع المخاط  من خالل شخصّیة الروایة أو الشخصیات التی لها دور األساسی و الُمثری فی الروایة. 
فی روایة الفضیلة شخصّیة بول و فرجینی نراهما شخصیتین متنامیتین فی کثیر من سررد الروایرة کمرا 

قالة نحلل و ندرس هراتین الشخصریتین اللترین لهما دور مؤثر مع الشخصیات األخری، فی هذه الم
یمثالن شخصیة البطل فی الروایة ، و أیضرا  الشخصریات األخرری التری َتَترآز معهمرا و ُتسراهم فری 
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األحداث إلی نهایة الروایة، علی ضوء منه  االجتماعي و علم النفس، حیث یرید الرراوی مرن هرذه 
 لشعوب.الروایة فکرة الفضیلة ِلشعبه المصری و کل من ا

 َخلفّیة البحث

لم نجد دراسة فی المواقع الکترونیة المعتبرة و أیضا  فی المجالت المحکمة فی هرذا المزمرار تشربه 
ط اال مواضیع مثل  بعب األبعاد النفسّیة فی أدب المنفلروطی وفقرا لربعب  –دراستنا هذه بشکل ُمَبسَّ

العنرزی. و أیضرا  مرذکرة لنیرل  و هی رسالة لنیرل الماجسرتیر للطالر  عقراب -مدارس علم النفس
الماستر للطالبتین نعیمه جدیلی و ذهبیة شریفی و موضوعها القصه القصریرة برین اإللترزام و التمررد 
دراسة مقارنة بین نظرات المنفلوطی و األرواح المتمردة لخلیل جبرران. و أیضرا  مقرالتین فری مجلرة 

نفلوطی نبرذة مرن حیاتره و أدبره ، و مقالرة دراسات األدب المعاصر لفنانة منصوری و موضوعها؛ الم
القص  الموضوعة فی العبرات؛ دراسة و تحلیل لمجید صالح بیرک و آخررون، إذ ال تتحرّدث کرل 

 هذه البحوث عن دراَسة الشخصّیة فی روایة الفضیلة بشکل إختصاصی.

 اسئلة البحث

 ما هو اثر الشخصیة النامیة فی الروایة؟

 بعضها مع بعب إلثراء و اغناء الروایة؟کیف ساهمت و آزرت الشخصیات 

 کیف َتَمّخَضت الفضیَلة من بین تنوع الشخصیات و فاعلیتها؟

 کیف استطاع الراوی أن یغنی الروایة لکی تبقی دیمومتها ناضجة ومستعبرة للمخاط ؟

 المنهج النفسی

ی و یسرتلهم األدب ترجمان العقل و النقد، و األدی  فی کل ما یصدر عنه مرن نشرا  أدبری یسرتوح
تجاربرره العقلیررة و النفسرریة، و لهررذا فرراألدب بعبررارة أخررری مرررآة عقررل األدیرر  و نفسرریته 

المنه  الذی یخضع الن  األدبی للبحوث النفسیة، و »(. و فی تعریف آخر هو ۲۹۵،۱۹۷۲)عتیق،
ها و یحاول اإلنتفاع من النظریات النفسیة فی تفسیر الظواهر األدبیرة، و الکشرف عرن عللهرا و أسرباب

 .(۸۷)المحّم ،دت،«منابعها الخفیة و خیوطها الدقیقة، و ما لها من أعماد و أبعاد و آثار ممتدة
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 مبادىء المنهج النفسی

یسعی التحلیل النفسی فی العمل األدبی إلی الکشف عن األسباب و الدوافع الخفیة عرن المؤلرف -
 أو القاریء أو المحلل.

 أنهم أشخاص حقیقیون لهم دوافعهم الخفیة. معاملة الشخوص فی العمل األدبی علی-

وجود بنیة نفسیة متجذرة فی الوعی المبردع، تتجلری بشرکل رمرزی علری سرطح الرن ، و أثنراء -
 (۳۳۵الرویلی،دت،)التحلیل البد من استحضار هذه البنیة

 المنهج الجتماعي

دیرة، حیرث انبثرق فری یعتبر المنه  االجتماعي من المناه  األساسیة فری الدراسرات األدبیرة و النق
حضن المنه  التاریخی و تولد عنه، و استسقی منطلقاته األولی منره، بمعنری أن المنطرق التراریخی 

،نقال  ۲۷،۲۰۰۷کان هو التأسیس الطبیعی للمنطلق االجتماعي ِعبر محوری الزمان و المکان)فضل،
ب و نقرده ظهررت فری (. و اإلرهاصات األولی للمنه  االجتماعي فی دراسرة األد۲۰۱۷عن قسیمة،

القرن التاسع عشرر فری کتابرات، مردام دی سرتایل، لتشریر إلری دراسرة األدب مرن حیرث عالقاتره 
األدب فرری عالقترره باألنظمررة  –کتابهررا  ۱۸۰۰بالمؤسسررات االجتماعیررة، حیررث أصرردرت عررام 

ه ،نقال  عن قسیمة(. إذن هو منه  یربط بین األدب و المجتمع بطبقات۸۶،۲۰۰۴الجتماعیة)حجازی،
المختلفة، فیکون األدب ممثال  للحیاة علی المستوی الجماعی ال الفردی، باعتبرار أن المجتمرع هرو 

البحرث  –(. و مرا یقولره شروقی ضریف فری کتابره ۱۱،۲۰۱۷المنت  الفعلی لألعمال األدبیة)قسیمة،
بینهمرا  : هذا ما یدفع الباحث إلی التعمق فی طبقات المجتمع و محاولة تبیین ظروفها و مرا-األدبی

من عالقات و مدی تأثیر هذه العالقات فی شخصیات األدباء و مرا نهضروا بره مرن دور أو أدوار فری 
 (. ۱۴۰الحیاة العامة)ضیف،دت،

 َمبادىء المنهج الجتماعي
تتشّکل الحیاة االجتماعیة من ُبنیتین: بنیة دنیا و بنیة علیا، و یقصد بالبنیة العلیرا برالُنظم السیاسرّیةو  -

ّیة و هذه البنّیة عرادة نترا ِّ البنیرة الردنیا فری المجتمرع و هری تحردد العالقرات االجتماعیرة و الثقاف
 (۲۰۱۷،نقال  من قسیمة،۱۰۰،۱۹۹۱،حمداناإلقتصادیة و الفکریة فی المجتمع)

ربط األدب بالمجتمع و النظر إلیه علی أنه لسران المجتمع،فراألدب صرورة العصرر و المجتمرع و  -
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 (۲۰۱۷، نقال  من قسیمة،۳۹،۲۰۰۷قصاب،ائق تاریخیة و اجتماعیة)األعمال األدبیة وث

المنه  االجتماعي یدرس تأثیر الجماعة فی القیمة الجمالیة و یعلی من قیمة الکات  و یری عملره  -
 (۱۴،۲۰۱۷قسیمة،مناه  النقددیة،شق جیدا من عروف المجتمع)

 نبذة عن حیاة المنفلوطی

 ۱۸۷۶لتابعرررة لمافظرررة أسررریو ، ولرررد فررری عرررام ولرررد فررری قریرررة منفلرررو  إحررردی القرررری ا
(. من أب عربی و أم ترکیة. شهرته بالمنفلوطی راجعظ إلی موطنره؛ منفلرو . ۱۱،ص۱۴۱۳عویضة،)

ه من أسرة حسیبة النص  و الشرف تولته بالرعایة و اإلهتمام منذ صغره فحفظ القرآن الکریم و هرو  إنَّ
ی األزهر لیتم تعلیمه،فظل به عشرر سرنوات یردرس و لم یتجاوز سن الحادیة عشر، ثم أرسله والده إل

. فری األزهرر (۲۷،۱۹۸۱بو األنوار ،یحّصل و یختلف علی معظم مدرسیه و علمائه و فقهائه الکبار)ا
تعّرف المنفلوطی علی الشیخ محمد عبده الذی أعجر  بره شردید اإلعجراب حتری لزمره فری کرل 

رجاله و أخذ یتردد بشکل مستمر علری الشریخ دروسه، فما لبث أن انصرف عن األزهر بکل علومه و 
محمد عبده فقط. و منذ تلک اللحظة بدأت میول المنفلوطی لألدب و البیران و اللغرة أکثرر وضروحا 

 (.۲۸-۳۰فس المصدر،من التعّمق فی العلوم الشرعیة و الدینیة)ن

 مختصر من روایة الفضیلة

ُضم بین َدفتیها ما جری علی شخصیاتها الکائنه هذه الروایة تأَلفت من مئة و تسع َو ثمانین صفحة و تَ 
فی جزیرة موریس و هی إحردی الجرزر اإلفریقّیرة الواقعرة فری المحریط الهنردی علری مغربرة مرن 
جزیرة)مدغشقر( و علی مدی غیر بعید من جزائر)سیشیل( و هی جزیرة قفراء بلقع لیس بها إال قلیال  

ها یستعبدهم بضرعة أفرراد مرن المهراجرین األوروبیرین من السکان السود متفرقین فی جبالها و غابات
النازلین بینهم و یسّخرونهم فی حراثة األرض و استنباتها و اسرتخرا ِّ معادنهرا و اسرتنبا  أمواههرا و 
تقلیم أشجارها، کما هو شأن المستعمرین األوروبیین فی جمیع األصرقاع التری یعیشرون فیهرا. تبردأ 

َحل بالکوخین الدارسین و تاریخهما و اهملهما، قدم هذه الجزیررة الروایة علی لسان الشیخ حول ما 
فتی من نورماندی اسمه مسیو دی التور من فرنسا لیطل  هو و زوجته رزقه فی هذه الجزیرة المقفررة 
بعد ما أعیاه طلبه فی فرنسا و عجز عن أن یجد له فیها َمعینا  حتی من أهله و ذوی رحمه. ترکه زوجتره 

جزیرة مدغشقر لیبتاع)یشتری( طائفة من الزنو ِّ لمساعدته حرث و اصرالح األرض  هنا و ذه  إلی
المهجورة، لکن لسوء الحظ، أصی  بلوباء هناک و مات غریبا  هناک و تناهبته األیدی هناک کرل مرا 
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کان یحمل من أثاث و مال، فأصبحت امرأته أرملة مسکینة ال سند لها و ال عضرد، اإل جاریرة زنجیرة 
عند حضورها ببعب ُدریهمات. أکسبها بأسها هذا، قوة و جلدا  و صرحت عزیمتهرا علری أن ابتاعتها 

تعتمد فی حیاتها علی نفسها، و أن تتخذ لها قطعة من األرض تستصلحها بیدها هی و جاریتها عّلهرا 
فت هنا هیلین علی مرغریت إذ هی تشبه سیرتها الذاتیة و ما مرَّ  علیهرا،  تجد فیها قوتها و مرتزقها. تعرَّ

فاصبحا شقیقتین و اسکنا الکوخین و َقِسما المزرعرة بینهمرا و زرعهرا بمعونرة الزنجری )دومیرن ( و 
زوجته ماری، فکانت کل من مرغریت و هیلین ترضع إحداهما ولد األخری، حتی قالت هیلرین مررة 

الیتیمرین  و کان اجتمراع ذینرک الطفلرین«. سیکون لکل منا ولدان و لکل من ولدینا أّمان»لمرغریت
علی ثدی واحد بعد ما فجعهما الزمان بأبویهما؛ کالصنوین الباقیین من شجرتین حیث اثمرا بأبهی و 
أجمل مما لو بقی کل من ابویهما فی مکانره. فترعرعرا الطفلرین برول و فرجینری َکرأخ و أخرت، فری 

عرفرا کرل واحرد منهمرا حیاتهما الطفولیة و مساعدتهما ألمیهما. فبعدما أخذا یکبران سَنة بعد سنة و 
أصله و ما فعلت أیادی الزمان بأبویهما؛ َنشأ ذالک الح  الصادد و الطراهر بینهمرا، و لکرن الفرراد 
الذی حدث لبول بسب  دعوة فرجینی من قبرل عمتهرا َدنری بأجلهمرا، حیرث ماترت فرجینری عنرد 

بهرا مرع محراوالت رجوعها من فرنسا إثری اصطدام السفینة بصخرة قرب الجزیرة التی کانت تعیش 
 من قبل بول إلنقاذها، و موت بول هّما  و حزنا  علی فرجینی من بعدها.

یف بالشخصّیة فی الروایة  التعر

الشخصّیة هی حجر االساس و األصل المهم فی الروایة وشخصیاتها هی التری تحررک مسرارها فری 
داث الحکایرة، سرلبا  الن ، فی معجم مصطلحات نقد الروایة جاء تعریفها؛ هی: کل مشارک فی أح

، أما من ال ُیشارک فی الحدث فال ینتمی إلی الشخصیات بل یکون جزءا  مرن الوصرف... و  أو ایجابا 
هرری تتکررّون مررن مجمرروع الکررالم الررذی یصررفها الررراوی و یصررور أفعالهررا، و ینقررل أفکارهررا و 

ء المضرمون و (. کما أّن الکات  من خالل الشخصریة یریرد القرا۱۱۴و۱۱۳م،۲۰۰۲زیتونی،أقوالها)
الفکرة إلی القاریء و المخاط ، لهذا قیل فی الشخصّیة: هی فی القصة مردار المعرانی اإلنسرانّیة و 
محور األفکار و اآلراء العامة. و لهذه المعانی و األفکار المکانة األولی فی القصة منذ انصرفت إلری 

امة منفصلة عن محیطها الحیوی، بل دراسة اإلنسان و قضایاه، إذ ال یسود القاص أفکاره و قضایاه الع
(. مصطفی لطفی المنفلوطی ۵۲۶،۱۹۹۷ممّثلة فی األشخاص الذین یعیشون فی مجتمع ما.)هالل،

قد رکز علی اختیار الشخصیات الهاّمة و المؤثرة فی روایاته و ال سّیما الفضیلة منها؛ حیث ال یمکرن 
ئري فیهرا؛ إذ ال یضرطرم الصرراع العنیرف اإل أن نتصور روایة دون طغیان شخصّیة مثیرة یفحمها الروا
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بوجود شخصّیة، أو شخصیات تتصارع فیما بینهما، داخل العمل السردی. من أجل ذالک کنرا نلقری 
کثیرا  من الروائیین یرّکزون کل عبقریتهم و ذکائهم علی رسم مالمح الشخصیة و التهویل مرن شرإنها، 

به تحت المراقبة الصرارمة للروائري التقلیردی الرذی  و السعی إلی إعطائها دورا  ذا شأن خطیر تنهب
کررران یعررررف کرررل شررریء سرررلفا  عرررن شخصررریات روایتررره، و عرررن أحرررداثها و زمانهرررا و 

(. کل ما جاء عن الشخصیة یدل علی تنروع و زیرادة التعراریف حولهرا. ۷۶،۱۹۹۸مکانها.)مرتاض،
یقرال؛ فرالن ذو شخصریة الصفات التی تمّیز الشخ  عن غیرره و »کما جاء فی معجم الوسیط بأنها

 (.۴۷۵مصطفی،دت،«)قویة و ذو صفات متمّیزة و إرادة و کیان مستقل

 الشخصیة عند علماء النفس

تنظیم دینرامیکی داخرل الفررد مرن أجهرزة نفسجسرمیة تحرّدد سرلوکه و تفکیرره »یقول ألبورت بأنها
  (۲۳۸عبدالقادر،دت،«)الممیزین

 شخصیات روایة الفضیلة

 هیلین، مرغریت، الزنجی، حاکم الجزیرة، عّمة فرجینیالشیخ، بول،فرجینی، 

 شخصیة الشیخ

فی روایة الفضیلة، الشیخ یمثل الشخصیة المحنکة و المجربة، بحیث نشاهد سرد الروایة تکون علی 
لسانه کأنه صّور کل شخصیات هذه الروایة بشکل فتوغرافی و جاء بوصف کل ما حل بهم، فهرو ترارة 

احداث الروایة و تارة یکون عضوا  من شخصیاتها و یروی األحداث من بطرن یروی الروایة من خار ِّ 
الروایة، هذه الشخصیة کثیرا ما نشاهدها فی المجتمع تظهرر کشرخ  مصرلح اجتمراعي یسرعی و 
یحاول تکوین اإلستقرار فی العالقات الُثنائیة و ُیشید و ُیشیر فی طریق سیر الحیاة، کل من یسرتنجده 

فأکبرت الرجل فی نفسی و أعظمته و علمت أنه یحمل برین »ی تلک الشخصیةکما یوصف المنفلوط
جنبیررره نفسرررا  کبیررررة سرررامیة تختلرررف صرررورتها عرررن صرررورة هرررذه األسرررمال الحقیررررة التررری 

(، فکأّن الشیخ ذالک الطبی  الحاذد النفسانی الذی کثیرا ما کان یعطری ۲۱منفلوطی،دت،«)یلبسها
سلی کما کان بول یروح و یغدو علیره لتسرلیة همومره و عزائره وصفته الطبیه عبر حدیثه المهدء و الم

أنه کان یختلف إلی کثیررا  بعرد سرفر فرجینری لیطلر  »إثری فراد فرجینی، کما یشهد بذالک الشیخ
 (.۱۴۸منفلوطی،دت،«)عندی عزاءه و سلواه و راحة نفسه من بالبَلها و وساِوسها
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یت   شخصیة مرغر

حیث نشاهد األحداث التی مرت علیهرا، شرأن کثیرر مرن نسراء  تمّثل شخصّیة إمرأة صالحة کریمة،
قن الکرالم المغرری بسرهولة و یقعرن فری افخراخ تقضری علری  المجتمع الساذجات الالتری ُیَصردِّ
مستقبلهن، فیرید المنفلوطی توجیة الفضیلة و العفرة لکرل مرن نسراء المجتمرع ال فقرط المجتمرع 

الت نفسریة مثرل؛ الصرراع الرذاتی، اإلضرطراب المصری، کما حدث لمرغریت فی هذه الروایة حا
أن نبریال  مرن »الداخلی، القلق و فقدان اإلنسجام بین الظاهر و الباطن، اثری النکبة التری نزلرت بهرا

النبالء اإلصطالحیین، أی الذین اصطلح الناس علی تلقیبهم بهذا اللق . نزل بلدتها لإلصطیاف بها 
ة تصدد کل ما یقال عنها، فصدقت ما حدثها به عرن الحر  و فرآها فأحبها و کانت فتاة غریرة ساذج

؛ ال  الزوا ِّ و السعادة و الرغد. کأنما ُخّیل إلیها أن العظمراء عظمراء فری احرادیثهم و عهرودهم أیضرا 
ینکثونها،فاتصلت به اتصال الزو ِّ بزوجها حینما وعدها أن یتزّو ِّ منها عند عودته، و مراهی اإل أیرام 

(. فأّثرت علری حالهرا و نفسرها إلری أن ۲۶نفس المصدر،«)الکثیرات من قبلها قالئل حتی َمّلها کما
ثم عادت إلی منزلها دامیة العین قریحة القل ، و لم تلبرث إال قلریال »استحال علیها البقاء بین أهلها

حتی شعرت أنها تحمل جنینا  فی أحشائها،فأزمعت الرحیل إلی إحدی المستعمرات النائیرة لترواری 
(. فنری المنفلوطی عبر هذه الشخصیة یرسرم ۲۷نفس المصدر،«)السحیق سوأتها و عارها فی قاعها

حالة النساء الواتی یقعن فی المزالق، و هذه ظاهرة مّما یؤسف علیهرا قرد شرکلت ثقافرة سرلبیة فری 
المجتمع حیث تسب  مآزد نفسیة کثیرة و متأزمة تأدی بعب األحیان إلی اإلنتحار و الجنون، فلهرذا 

مرغریت أن تترک أهلها و شعبها إلی مکان بعید و مقفر لکی تحمل نفسها الشرقاء و اإلنفرراد؛  قررت
 بغیة اإلصالح.

 شخصیة هیلین 

هی الشخصیة التی فقدت زوجها فی جزیرة مقفرة نائیة من مسقط رأسها، و حالها حال األرملة التری 
مثل المررأة الواثقرة بنفسرها و العارفرة عاشت بنفسها و علی َکّد ِضراعیها بصمودها و جهودها، کما تُ 

أکسبها بأسها هذا قوة و جلدا  و صرحت »بالمزالق التی أرغمتها علی مثل هذه الحیاة القاسیة ظروفها
عزیمتها علی أن تعتمد فی حیاتها علی نفسها، و أن تتخذ لها قطعة من األرض تستصلحها بیدها هی 

(. هی المرأة األبّیة التی أبرت أن تکرون ۲۴)نفس المصدر،«و جاریتها علها تجد فیها قوِتها و مرتزقها
 منعزلة بنفسها إلی آخر حیاتها بسب  األمر الذی حدث لها.
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 شخصیة دومنیج الزنجی

کثیرا  ما فی المجتمع یعتبر البعب بأن اللون األسود ال یمت بصلة إلی اللون األبیب، و مکانتهم فری 
هذه الشخصیة کیف آزرت و ساهمت کإنسان اجتماعي المجتمع منحطة إلی أسفل حالة، لکن نری 

ذو فطرة و متحلی بأسمی سمات األخالد اإلنسانی حیث أخذ یعاضد کل من هیلین و مرغریت فری 
حرث األرض و إعانتهما فی أصع  الظروف التی الّمت بهما و یشارکهما فی الظروف النفسانیة التی 

د نّیف علی الخمسین من عمره إال أنره کران فتری و هو رجل کهل ق»تحدث لهما فی مواجهة الحیاة 
الهمة و العزیمة واسع الخبرة فی شؤون الزراعة و أسالیبها،فکان یغرس فی کرل أرض مایناسربها مرن 
کثرر ممرا یمرنح  البذور و األغراس، ال یفرد بین القسمین و ال یمنح أحدهما من اهتمامره و عنایتره أ

 (.۳۲المنفلوطی،«)اآلخر

 ینیشخصیة عّمة فرج

جاءت هذه الشخصّیة نموذ ِّ و مظهر للذین ال یعرفون من القیم اإلنسانیة و االجتماعیة سوی الثرروة 
و الثراء و الشهرة و غیرهم من الناس ال یکونوا سواءا معهم و ال یدنون منهم دنو اإلنسران بنوعره، فهرا 

و قرد »فهرم الردار اآلخررةهی حیاتهم الدنیا الدنیة التی یعیشون بها عشّیة أو ُضرحاها، بعیردون عرن 
سألتنی عمتی حین وقفت بین یدیها بصوت خشن جاف ال تجول فی أدیمه قطرة واحدة من الرحمرة: 

(. ففی المجتمعرات النامیرة کثیرر مرن امثرال هرذه ۱۳۱المنفلوطی،دت،«)ماذا تعلمت فی صغری؟
لوجیرا و مرا یهّمهرم هرو الشخصیة حیث یرون أن الحیاة الراقیة فقط تأتی من الثراء و العلروم و التکنو

الظاهر و ال الباطن، خالفا  لما نراه فی شخصیة فرجینی و بول الباطنیة إذ تغمر فیها السعادة الحقیقیرة 
 و الُنُبل الشریفة الطاهرة بحیث لم نجدها فی ضوضاء التکنولوجیا و اإلقتصاد و ُمدَلهّمات المجتمع.

 شخصّیة البطل

احداثها حول بطل أو ابطال فی الروایة بحیث تمثرل الردور الهرام و  کل روایة البّد أن تتمحور و تدور
المؤثر فی الروایة و علی الشخصیات األخری، فالبطل: هو الرذی یلعر  دورا  رئیسریا  فری القّصرة أو 
المسرحیة، و تنطروی نفسره علری صرفات و قروی یتعراطف معهرا القرّراء أو النظرارة دون غیرره مرن 

 (.۲۱۰،۱۹۷۴الشخصیات.)وهبة،

 شخصیة بول و فرجینی

و هما شخصیتان بطلتان، تتمحور الروایة هذه حولهما حیث یتابع القاریء احرداث و مسرار الروایرة 
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من خالل هاتین الشخصیتین، وهما مثاالن نموذجیان للفضیلة التی استوع  اساسریاتها کرل منهمرا 
تللک الجزیرة النائیرة و منعزلرة  من الحیاة البسیطة و الطبیعیة التی ترعرعا فیها فی احضان أمیهما فی

من إخالقیات الُمُدن الَبِشَعة و الضاِرسة التی ال تعرف سوی الثروة و المال و بعب النفوس المتکالبة 
و لم أر فیما رأیت من عجائ  األشریاء »فی حصولها. فحیاتهما الطفولیة کانت تع  بالحنان و المودة

ین هذین الطفلین الساذجین الطاهرین، و ال أعج  مرن و غرائبها أغرب من تلک الصلة التی کانت ب
ذالک اإلمتزا ِّ الذی بین روحیهما، فإذا شکا بول َشکت فرجینی لشکاته، و إذا بکا ال یخفب عبرتره، 
و ال یسری حزنه إال رایتها باسمة بین یدیه، و کثیرا  ما کانت تتألم بینها و بین نفسها لربعب الشرؤون 

ها إال بکااه و نشیجه، فکانت إذا ألم بها ألم طوت علیه ضرلوعها، و کاتمتره فال یدل علی ألمها و حزن
(. یبرین المنفلروطی فری هرذه الفقررة مرن ۳۷منفلروطی،دت،«)نفسها،ضننا  به أن تراه باکیا  أو متألما  

الروایة صفاء و خلوص حیاة بول و فرجینی و المحبة الثنائیة التی قّلما ُنشاهدها فری اصرقاع أخرری، 
الح  الطاهر الذی نوعا ما قد تأثر من الطبیعة النقّیرة؛ و قرد ُبنیرت شخصریة کرل مرن برول و ذالک 

فرجینی االجتماعیة و النفسیة علیه، و اصبحت تلک الشخصیة مظهر للمحبرة و السرعادة و الوفراء و 
تهرا و هرا هری السرعادة ُتظلَلهمرا بأجنح»الوعود المعهودة الصادقة التی لم تغّیرهرا الحیراة المترفرة.

البیضاء، و تتردفق بحررا  زاخررا  تحرت أقردامهما، و إال لیؤدیرا واجر  الحر  و اإلخرالص لرذینک 
الشخصین الکریمین علیهما، و ها هما یقومان بهذا الواج  بأفضل ما یقوم به عبد لسیده، برل عابرد 

ره هرذا أن (. فهذه الروایة ملیئة بالقیم االجتماعیة حیث جاء الکات  بأث۴۰منفلوطی،دت،«)لمعبوده
یقّدم للمجتمع تحفة خالدة علی مر العصور، یح  کل من یتوّرد صفحات هذه الروایرة أن یقتطرف 
أزهی زهور الحیاة التی یستطیع أن یمّد بها حیاته من خاللهرا؛ قریِم ربمرا ال نجردها فری غیرر تلرک 

یکرذبان، و ال  فما بهما من حاجة إلی من یعلمهما أن الکذب حرام، ألنهمرا ال»الشخصیات المثالیة
أن السرقة جریمة، ألن جمیع ما یقع تحت متناول یدهما ملک مشترک للجمیع لیس أحد أولی به من 
 ، اآلخر، و ال أن الجشع رذیلة، ألن ما یشتمل علیه کوخهما بسیط محدود ال یحتمل جشعا  و ال نهمرا 

د الِبرر و اإلحسران، و ال أن و ال أن البر بالوالدین واج ،ألنهما کانا یعبردان أمیهمرا عبرادة هری فرو
الصالة فریضة، ألنهما و إن لم یذهبا إلی الکنیسة إال قلیال، فقد کانا یصلیان فی کل أرض و فری کرل 

نفرس «)جو؛ فی البیت و المزرعة، و القمة و الرابیة،و السرهل و الجبرل،و أوائرل اللیرالی و أواخرهرا
قفهما الخاص بره أزاء مرا یحردث لهمرا فری (. کما أن بول و فرجینی کان لکل منهما مو۴۰المصدر،

حیاتهما فمثال إذا کانت فرجینی باکیة من أمر الم بها، نری موقف یختلف تماما بالنسبة لها وهذا مما 
و کانت فرجینی واقفة بجانبها فأثر فی نفسرها »یبین حاالتهما النفسّیة تجاة ما یحدث لتلک العائلتین
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، و ظلت تتناول ید أمها مرة و یرد مرغریرت أخرری فتقبلهمرا و هذا المنظر المحزن، فاستعبرت باکیة
تبللهما بدموعها و تقول لهما أرجو أن ال یکون ذالک من أجلی، أما بول فقد عصفت فی رأسه عاصفة 
الغض  و ظل یضرب األرض بقدمیه و یشیر بیدیه متهددا  متوعدا  ال یعلم من یهدد، و ال من یتوعرد، 

اوس یرسل صاعقة غضبه، فکران هرذا المرأتم الغریر  فری تلرک السراعة و ال علی أی رأس من الر
الرهیبرررة مظهررررا  مرررن مظررراهر اإلخرررالص و الررروالء برررین قررروم جمعرررتهم جامعرررة البرررؤس و 

(. فإذا کان ذالک الح  الطاهر و الصادد و فرراد فرجینری حرین ۴۷و۴۸المنفلوطی،دت،«)الشقاء
انیا  علی بول حیث جعله یهیم و ال یتماسک بنفسه؛ سافرت إلی فرنسا تلبیة لدعوة من عمتها، أّثر نفس

و ما هی إال أیام قالئل حتی عادت إلیه تلرک الرروح العظیمرة الشرریفة »فما اّثر علی عزمه و رجولته
التی کانت تمأل ما بین جنبیه: روح الرجولة و الهمة، و العزة و األنفة، فعز علیه أن یرری أمیره، و همرا 

ن إلی المزرعة لمناظرتها و القیام علیها، فأخذ یحمل عنهما ذالرک العر ء ضعیفتان منهوکتان تختلفا
 (.۱۲۶المنفلوطی،دت،«)شیئا  فشیئا  حتی استقل به فعاد له جده و نشاطه

 النتيجة
مّما جا فی هذه الدراسة، تبّین لنرا أن مصرطفی لطفری المنفلروطی، أسرتطاع بآثراره الغنّیرة برالقیم و 

و تبقی آثراره الردرة الثمینرة للمتلقری و المخاطر  و کرل مرن تکرون  األسالی ، أن یخدم المجتمع
منشودته الفضیلة و یسعی الغوص ورائها، و یعّرف لنا أسمی سبل التعایش لإلنسان حیث فیها صربغة 
إنسانیة اجتماعیة و جعل األدب فی خدمة المجتمع کما هو غایة المنه  االجتماعي، و النفسی، کما 

لشخصیات متنوعه حس  موقفها االجتماعي بحیث کل شخصّیة تعبر و تمثرل جعل فی هذه الروایة ا
جزءا  من المجتمع التی یعیش فیه اإلنسان، کما نستنت  بأن مهما یعثر اإلنسان فی مزالق الحیاة؛ علیه 
أن ال یبقی مکتوف األید بس  ما تحردث لره تلرک المزالرق فری حیاتره االجتمراعي و النفسرّیة مرن 

و یأخذ بتأنی  نفسه فقط، بل کما جری علی شخصیة هیلین و مرغریرت، یحراول  معرقالت و هموم،
أن یغیر مسار حیاته و یستعد قواه للحصول علی السعادة و الفضیلة التی اصبحت ضئیلة بس  تلرک 
المزالق. و أیضا  الح  الصادد و الطاهر هو الذی تتمخب منه الفضیلة و دیمومة الحیراة نحرو قمرم 

الح  الذی علق بین بول و فرجینی إلی ما وراء الحیاة المادیة التی قلما نشاهد مثلره السعادة، ذالک 
فی الحیاة الملیئة بالکذب و ُخلف الوعد، الحیاة التی متزخرفة باألموال و تستغرد کل مرن یریرد أن 

هرا یسند الیها و یحبها. کما نستنت  الشخصیات التی استخدمها المنفلوطی فی هذه الروایة بعضرها ل
الدور السلبی فی الروایة و بعضها اإلیجابی و هذا مرا نرره فری الحیراة الواقرع برأن المدینرة الفاضرلة 
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)یوتبیا(البّد من خلوها من تلک الشخصیات التی تمیل باإلنسان من السیر نحو الفضریلة و السرعادة 
 األبدّیة.
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 صور التأثیر والتأّثر بین الثقافة العربیة والغربیة 
 1رضا عامر

 میلة )الجزائر( –عي عبد الحفیظ بو الصوف المرکز الجامأستاذ في 

 الملخص
لقد کان التأثیر والتأّثر من أبرز التحدیات التري عاشرتها الحضرارة العربیرة والغربیرة مرن 
خالل شبکة التبادل المعرفي والفکري الذي حقق التقارب بین الحضارتین رغرم التنرافر 

ناسه وتجلیاتره وترجماتره مرن التاریخي الشدید بینهما، لقد استطاع األدب بمختلف أج
فکان  والعکس صحیح علی مّر الحق  التاریخیة، ،دم  األدب العربي في األدب الغربي

نصی  الشعر والنثر منه کبیر، خاصة بعرد عملیرة الترجمرة والنقرل الکبیرر لهرذه الفنرون 
ا  وقد رح  بذلك األدباء والفنانون، األدبیة، مما دفرع وبدأت عملیة التأثیر والنقل تاریخی 

بالعدید من الفنون واألشکال األدبیة القدیمة والحدیثرة باالنتقرال التردریجي برین األدب 
 العربي والغربي دون خلل.

کما ساهم االنتقال السریع لمختلف اآلداب والمعارف الفکریة والتراثیة إلی تطور الفکرر 
ة اإلستفادة مرن اإلنساني بصورة واضحة إلی تحقیق نقلة نوعیة لجمیع األمم حول ضررو

بعضهم البعب دون استثناء یذکر، ولعل األمة العربیة واإلسالمیة قاطبرة قرد هبرت نحرو 
کثر مرن خرالل  التراث الیوناني والروماني والفارسي والصیني، والنهل منه والتعرف علیه أ
الترجمات المتعددة والنقل لمختلف العلوم، والتعرف علیهرا واألخرذ بهرا فري مختلرف 

 یاة اإلنسانیةمناحي الح
وبما أّن التأثیر والتأّثر بین مختلف األمم بات ضرورة ملحة، کان البّد علی کرل أمرة مرن 
األمم أن تساهم في نقل هذا التراث للجمیع من أجل تحقیق التعراون، والتنروع الفکرري 

 والعلمي دون احتکار علی حساب اآلخر.
 النقل. -الترجمة -رفيالتبادل المع -الحضارة -التأثیر :المفردات الرئیسة

                                                                                 

1. azorida12@gmail.com 
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 مقدمة
للتبرادل الثقرافي اإلنسراني برین األدبرین مشترکة  یاتتنطلق هذه المداخلة من إشکالیة عدم وجود آل

ؤثر ، ومردور واضحله  ألدب بمفهومه العام والخاصالعربي، والغربي في ضوء التفتح وفهم اآلخر، فا
باألخ  تلك المجموعة  -ثنائیة عرب/غرب  -في التفاهم و التقارب بین الشعوب واألقوام المختلفة

ال، ة، ووالعقیرد ،القواسم المشترکة في مجراالت الفکرری التي رکزت عل والمعارف األدبیة من اآلثار
 ،الناس نظرا الرتباطهم الفطرري ةالتي تضمنت أفکارا کان لها جاذبیه خاصة لعام إلنسانیة،توّجهات ا

في أوسا  الشعوب الغربیرة  ةمکان تالقدیمة قد احتلبیة العربیة فنون األدال، وفهناك الکثیر من اآلثار
 ،او ثقافاته

من أجل إقامة عالقات إنسانیة سلیمة قائمرة فما هي العدة المنهاجیة والثقافیة التي ینبغي حیازتها  -*
 علی التفاهم، والتبادل الثقافي مع الغرب؟. 

 المحاور اآلتیة:ومن هنا یکننا اإلجابة علی هذه اإلشکالیة من خالل 

 االنتشار العالمي لألدبالمحور األول: 

 .المحور الثاني: تجلیات التأثیر والتأّثر بین األدب العربي واألدب الغربي

 النتشار العالمي لألدبالمحور األول 

 مفهوم عالمية األدب المبحث األول

األقوام المختلفرة، خاصرة تلرك یعّد األدب ذا تأثیر مباشر ومؤثر في التفاهم والتقارب بین الشعوب و
المجموعة من اآلثار األدبیة التي رکزت علی القواسم المشترکة في مجراالت الفکرر والعقیردة، وال، 
ا من الجاذبیة خاصة لعامرة  ا کبیر  توّجهات اإلنسانیة، والتي تضمنت مفاهیم، و، توّجهات کان لها قدر 

ا الرتباطهم الفطري بها، فهناك الکثیر من المتون واآلثار األدبیة الشرقیة التي احتلت مکانة  الناس نظر 
 هامة  في أواسط الثقافة الغربیة، وکانت محفزة إلبداع آثار جدیدة، وبالطبع عکس ذلك صحیح.

ا في ا أساسی  خروجه من نطاد اللغرة التري کتر  بهرا إلری أدب لغرة أو «لقد کانت عالمیة األدب هدف 
هرة عامة بین اآلداب في عصور معّینة ویتطلبها األدب الم، ترأّثر آداب لغات أخری، وهذه العالمیة ظا

في بعب العصور، بسب  عوامل خاصة تدفعه إلی الخرو ِّ من حدود قومیته، إما للتأثیر فري اآلداب 
ویرذه  ( 104هرالل،د.ت،)»نشدانا لمابره یغنري ویکمرل ویسرایر الرکر  األدب العرالمي األخری، وإما
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علری «م( قرائال:1883ت -1818( )دالمبیـرتشهاد بقول الفیلسوف )إلی االس محمد غنیمي هالل
کل األمم المستنیرة أن تعطي وتأخذ، هذه حقیقة جرد جوهریرة لتقردم اآلداب، بحیرث ال یصرح أن 
ینساها أو یهون من شأنها أولئك الذین یمارسون األدب، واألمة الفرنسیة بخاصة، قد شعرت من قدیم 

وهذا األمر فتح المجال علی مصراعیه للتواصرل  (،104هرالل،د.ت،)»ب...ادبفوائد تبادل الصالت بین اآل
 والتحاور بین مختلف األمم. 

کما أّن عالمیة األدب تجعلنا ننظر إلی آداب األمم األخرری نظررة التقردیر والعرفران بالجمیرل لمرن 
حدا إنره مثرال إلی زمن تغدو فیه کل اآلداب أدبا وا«  یشیرعبد النبي اصطیفصاغها حیث نجد أّن  

 ،(م2007اصرطیف،)»توحد کل اآلداب في ترکی  واحد عظیم، حیث تؤدي کل أمة دورها في اتساد عظیم

توثیرق الصرالت برین العرالم واإلنسرانیة «وهذا من أجل هدف نبیل تسعی إلیه کل األمم من خرالل
نتفاع واالستفادة مرن لخدمة البشریة، والرقي بها في میادین المعرفة والبحث العلمي، واألدبي ألن اال

اآلداب العالمیة أمرر مشرروع یقرره العقرل، والعررف والمصرلحة المشرترکة برین اآلداب، أمرا محرو 
الشخصیة وذوبانها في اآلداب الخارجیة فهومرفوض وممقوت، ألنه یعنري المروت والرزوال لرألدب 

 .(43م، 2002الجربي،)»القومي

را حیرث وقد تجلت عالمیة األدب العربي في ظرل التحروالت شرهدت «والتغیررات العالمیرة تاریخی 
ا في العالم مع انتشار حرکة الترجمة وتعمیق صور االتصرال بالثقافرات األجنبیرة  ا واسع  العربیة انتشار 

وتروالی هرذا اإلنجراز الکبیرر  ،(269م، 2005التطراوي،)»یونانیة کانت أو فارسیة أو هندیة نقال منها أو إلیهرا
فسجلت العربیة بذلك إنجازا حضاریا متمیزا أثبت في سریاقه «ل اللغة،لألدب العربي من خالل عام

قدرتها علی اختراد کل حواجز الثقافات تأثیرا فیها أو ، تأّثرا بها، أخذا منها أو عطاء لها، فکان انفتراح 
أهلها علی العالم عبر حرکات التنقل والترحال، وکان تفاعلهم الالمحردود مرع کرل الشرعوب مهیئرا 

 . (272-271م، 2005التطاوي،)»نتشار، ومشجعا علی مزید من ذلك الذیوع وتلك الهیمنةلهذا اال

  بواعث التقارب بین األدب العربي والغربي قرائال: میخائیل نعیمةویشجع األدی  اللبناني الراحل  
هم بهرا  إني من القائلین بتقارب الشعوب في شتی المیادین )...( فلو کان لنا أن نخلق لغة واحدة یتفا

الناس ، ال بد لهذا التقارب من عوامل وأسباب یمکن تجسریدها علری أرضریة الواقرع لتحقیرق هرذا 
وزیرة المغترربین  -  بثینة شعبانالتکامل اإلنساني بین األدبین العربي والغربي، وهذا ما صرحت به  

ا ال« :إذ تقول  عام من الحوار مع الغرب في ألمانیا في ندوة  -السوریة  أری تناقضا علری وشخصی 
، فالمعرفرة اإلنسرانیة  اإلطالد بین االستفادة من تراثنا ودیننا، وحضارتنا واالستفادة من الغررب أیضرا 
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 م،2007شرعبان،)»تکمل بعها بعضا، والطبعة اإلنسانیة متناقلة، والتجارب اإلنسانیة تعنري بعضرها بعضرا

www.fira.com)ن جمیع األمم والشعوب اإلنسانیة.، وهذا األمر شکل في النهایة حلقة وصل بی 

  غیمـي هـاللکما نجد أّن هناك جملة من العوامل أدت إلی مّد جسر التفاعل، وقد أوردها کل من  
   في کتابه األدب المقارن.محمد رمضان الجربيفي کتابه األدب المقارن، و 

 عوامل وأسباب عالمية األدب  المبحث الثاني

النقا  الرئیسة التي تکون وراء عالمیة األدب، وقرد حصررها  محمرد ونقصد بالعوامل واألسباب هي 
 غنیمي هالل  في عوامل عامة وعوامل خاصة هي:

 (102هالل،د.ت،)العوامل العامة:  -أول

شعور ذوي المواه  الرشیدة بعدم کفایة أدبهم القومي لالستجابة لحاجات عصررهم، وهرذه هري  -
ینتهري کرل أدب إلری «  یقرول: جوتـههذا الصدد نجد األدی    نقطة البدء في التأثیر والتجرید وفي

 . (104هالل،د.ت،)»الضیق بذات نفسه إذا لم تأت إلیه نفائس اآلداب األخری لتجدر الخلق من دیباجته

الهجرات التي کانت تنت  في القدیم عادة من اضطرابات طبیعته، أو سیاسیة تنتقل بسرببها جماعرة  -
 في أدب البلد اآلخر، وتفکیره.من بلد إلی آخر، فتؤثر 

الحروب المدمرة المشؤومة قد تکون ذات أثر طی  مرن جهرة اإلخصراب العقلري بإتاحرة فررض  -
شـعراء التأثیر والتأّثر بین اآلداب، وهذا ما حدث عندما أثرت الحیاة العربیة فري برالد األنردلس ب 

  .التروبادور

ا وأعظم الغزو الذي یکون نتیجة الحروب، ویمهد للهجرا - ت، ولکنه مع ذلك عامل مستقل أقوی أثر 
ا.  خطر 

 العوامل الخاصة: -ثانًیا

تعّد هذه العوامل أقرب في مضمونها إلی العالمیة مرن السرالفة للرذکر حیرث یتطلر  مرن الباحرث 
وسروف ونجیزهرا  ،(118)هرالل،د.ت،»بتحدید التأثیر والتأّثر بین اآلداب «الخبرة والمهارة المتصلة مباشرة

 لتفصیل فیما یلي:با

اإللمام بالمعارف الّلغویة التي تعرفها أّمة في أّمة أخری، مع شرح ما قد یکون لها من دالالت أدبیة  -
 أو اجتماعیة.



 رضا عامر  صور التأأثري والتأأثّر بني الثقافة العربیة والغربیة

95 

إذن هي أساس معرفة ما القی الکتاب والشعراء من حظوة لدی الشرعوب «الترجمة لها أهمیة بالغة -
ر الُکّترراب اآلخرررین بهررم فرري تلررك الترري ترجمررت لهررا کترربهم، وبهررا یعرررف مرردی ، تررأثّ 

 (125هالل،د.ت،)»الشعوب

 یعّد أدب الرحالت أدبا معینا یستقي منه أهل األمة معلوماتهم عن األمم األخری. -

ومن هنا ندرك أهمیة هذه العوامل مجتمعة في تالقح اآلداب العربیة مع نظیرتها الغربیة التري تمکرن 
فري معرفرة مردی تأثیرنرا فري آدابهرم « عب الفکري خاصةالّشعر من اإلطالع علی تراث بعضها الب

بعاداتنا، ونظمنا، وتاریخنا، ومناظر بالدنا، وکّل هذا یعود علینا بالخیر في فهمنا ألنفسنا، وفي صالتنا 
 .(128هالل،د.ت،)»بغیرنا

یمکرن . (46-44م، 2002الجربري،)»أسسرا لعالمیرة األدب«   قد حرددمحمد رمضان الجربيبینما نجد  
 جازها فیما یلي:إی

المحافظة علی أصالة األدب الم، تأّثر، والمراد بهرا القردرة علری التفاعرل مرع اآلداب الخارجیرة،  -
 واالستفادة منها والتأّثر بها.

النهوض باألدب القومي، وتوفیر عوامل النمو، له لیکتمل المأثور من آراء القرومین واالقتبراس مرن  -
 اآلداب العالمیة.

وعظام األدباء علی تحمل أعباء التالقح والتبادل الثقافي والفکري بین الشرعوب واألمرم قیام صفوة  -
ا.  حتی یّطعموا بها آدابهم إبداعی 

تهیأ حالة استقبال مناسبة لدی الم، تأّثر بأدب غیره من الکت  والمؤلفین الذین ، تأّثر بهرم، بحیرث  -
 الفکریة، والفنیة بین الم، تأّثر والمؤثر.یتم التجاوب والمیول، وتتشابه الطبائع واالتجاهات 

شعور أصحاب المواه  بنق  أدبهم القومي، وإحساسهم بعدم قدرته علی سرد حاجرات عصرره  -
بدفعهم إلی التعانق باآلداب العالمیة لل، تأّثر بها، والتفاعل معها لسد النق  وتطعیم األدب القومي 

 باألفکار العالمیة.

د لهم رأي خاص في عوامل عالمیة األدب إال أنها تص  في منبرع واحرد هرو وعموما  نجد أّن النقا -
 البحث عن تالقح فني یرضي األدبي العربي والغربي معا.
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 .المحور الثاني تجلیات التأثیر والتأّثر بین األدب العربي واألدب الغربي.2

 ربي غفي األدب ال عربيتأثير األدب ال -أوال

 أثیر العربي في األدب الغربيبدیات الت المبحث األول: -أ

تدرس مواطن  علی هویة الغرب الثقافیة تتجلی في دراسات األدب المقارن التي العربي تأثیر األدب
والفرروع الفنیرة والتقنیرة،  التالقي بین اآلداب المختلفة ومدی التأثیر والتأّثر فیها من حیث األصرول

اآلداب التي ظهررت أن هامة وهي  ح معلومةوکذلك بواسطة دراسات المستشرقین، وهنا یج  توضی
آدابهرا فري ظرل الحکرم  ازدهرت ونمرت  الهند وفارس وترکیا والدول العربیة الشرقیة  في الدول

 في أسبانیا. اإلسالمي، کما کان الحال في األندلس وحضاراتها الرائدة

علی امتداد عصروره مرن بدت عالمیة األدب العربي حقیقة تاریخیة مشهود له بها منذ فجر التاریخ، و
األولی إنسانیة هذا األدب وقدرته علی االنتشار، وتجاوز الحد اإلقلیمي، والثانیة أن  «خالل صورتین:

ذلك االنتشار إنما جاء عن طریق لغته التي حملها اإلسالم عبر أرجاء األرض وظلرت مؤهلرة لره ألن 
 .(271م، 2005التطاوي،)»یستمر في عالمیته

حکررا  علری فئرة  إدراك أّن األدب هو نتا ِّ الفکر واإلبداع اإلنساني، وهو لریس واعياإلنسان ال وعلی
والتأّثر برین اآلداب الخاصرة برأّي  من ثم فإن إمکانیات النقل والتأثیر، ومعینة تملك حقود استغالله

، القرومي برل إمکانیاتره للتفاعرل مرع اآلخرر شع  من الشعوب متاحة، فهي ال تنکر أصرالة األدب
باألدب الغربي في أوجه عدیدة کان له فیهرا الریرادة والسربق  داب الشرقیة والعربیة ال تنکر التأّثراآلو

والروایة الحدیثة والمسررح؛ فهرذه جوانر  لرم یعرفهرا العررب إال عرن طریرق  مثال القصة القصیرة
 بالغرب. االتصال

قدراتره علری التفاعرل  قرف علریالتأّثر سواء اإلیجابي أو السلبي بأّي أدب من قبل أّي شع  یتو یعّد 
الناض  للحفاظ علی األصالة القومیة، ولیس هذا مدعاة لالنکسار بل اإلنصاف بحق کل شرع  فري 

ید هونكة  ، وفي هذا الصدد نجد الکاتبةاالعتراف بفضله وریادته في أّي مجال یغر   تعترف لفضرل ز
مقیاسین، سواء في العلم أو في الفن، عودنا أن نقیس بت«تقولف الحضارة العربیة علی الحضارة الغربیة

مصردرها،  الغربیین حین نقّیم الحضارة الغربیة ننظر بعین االعتبرار إلری منهجهرا ولریس إلری فنحن
والرومانیة وتهمل ما عردا  وحین نذکر الحضارة الغربیة نقتصر علی ما ینبع من الحضارتین اإلغریقیة

 .(483م،1993هونکه،)»ذلك من المصادر األخری
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تفاعلت وصارت فاعلة في هذا المحیط اإلنساني الشاسع فقرد اسرتمر  نت الحضارة اإلسالمیة قدکا
 القرن العاشر المیالدي، ولمدة تزید عن ثمانیة قرون بعد ذلك أثرت فیها الحیاة حکم المسلمین منذ

ها طالب إلی األوروبیة في کافة فروع الحضارة اإلنسانیة حتی صارت األندلس کعبة یح و األندلسیة،
التفاعرل اإلنسراني إلری بقیرة  المعارف من کل أنحاء أوروبا ومن األندلس وجنوب أسبانیا انتقل هذا

قررنین، وصرارت دول: مثرل فرنسرا  مجتمعات أوروبا، فقد استمر حکم المسلمین فري صرقلیة مردة
 « بارالت لوبیث لوثي، وکما تقول:  اإلسالمیة وإیطالیا مجتمعا  متمدینا علی غرار الحضارة والثقافة

معجزة ثقافیرة حقیقیرة فري  أال نقبل القول بأن إسبانیا اإلسالمیة کانت تشکل بالفعل من الظلم البین
المسلمین، لم تبلغ أیة أمة أوروبیرة أخرری  وبفضل العرب ،إطار القارة األوروبیة في القرون الوسطی

لك العصور التي کانت وسیطة أو مظلمرة العلوم والفنون في ت األیبیریة من تقدم ما بلغته شبه الجزیرة
مصرر  فريو ،(44، 2000عبرود،)»لم تکن علی اإلطالد بالنسربة إلری األنردلس بالنسبة لقارة أوروبا لکنها

ا فري  ا مرؤثر  ا رئیسری  والشام کانت للحمالت الصلیبیة أکبر األثر في جعل الحضرارة اإلسرالمیة رافرد 
، وکان تفاعلهم الالمحدود األدبیة األشکال آداب الشردالحضارة الغربیة بما حملوه معهم من فنون و

 سببا هاما في عالمیة األدب العربي.

 نماذ ِّ التأثیر العربي في األدب الغربيب. المبحث الثاني:

األدبیرة  األثر الذي خلفته الحضارة العربیة اإلسالمیة في إسبانیا والذي شمل جمیع المجراالت رغم
مجرد التشابه أو التقارب بین ن  أدبري ف ،ر مراکز اإلشعاع في أوروباوالعلمیة، فقد کانت إحدی أکب

التأثیر والتأّثر بینهما، ولکن الموازنة بین أوجره هرذا التشرابه علری  عربي أو غربي ال یعتبر دلیال علی
هي التی تحدد سلفا أمکانیرة األخرذ والعطراء بینهمرا،  لعناصر أي جنس أدبي أساس تاریخي وتقني

 األشکال التالیة: منهاو اهر األدبیة الم، تأّثرة من حیث نوعیة الجنس األدبي إلی النثر،سنقسم الظوو

  (الفابول) كل األول:الّش  -*

الثراني  أحد األجناس األدبیة األولی للقصة، وقد ظهرت في فرنسا منذ منتصف القررن  الفابولتعّد  
الهجراء  شرعریة تحمرل روح ومعنری عشر المیالدي وحتی أوائل القرن الرابع عشر، وهي أقصوصرة

الفرابوال إنهرا اسرتمدت  ویقول  جاستون باری  أحد أعمدة األدب المقارن األوائل عرن، االجتماعي
ترجمه ابن المقفع، وکانت فکرتره  عناصرها وروحها من کتاب  کلیلة ودمنة  الفارسي األصل، والذي

وان، وتعتبرر الترجمرة العربیرة ل ابرن الحیر األساسیة هي الحکم والفلسفات التي تقال علری ألسرنة
 الفابوال. المقفع  أساسا مباشرا أخذت عنه
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عرن لر  یخدعره  تحکي (الل  الذي اعتنق ضوء القمر)من أمثلة الفابوال الغربیة أقصوصة تسمی 
آخرر، ویصردد  في نقل األشخاص دون صوت من مکان إلی ا  خاص ا  أحد األشخاص بأن للقمر سحر

والفکررة والتفاصریل  ي ید الشرطة، ونجد هرذه األقصوصرة نفسرها بالکیفیرةالل  الخدعة، ویقع ف
 الدقیقة نفسها في کتاب  کلیلة ودمنة  البن المقفع.

ا بترجمرة  لفـونیتن  الفرنسيفي هذا الفن الشاعر  أکثر من برع   کلیلـة ودمنـة  الرذي ، ترأّثر کثیرر 
فرنسیة لهذه الترجمة  أنوار سهیلي ،فأعج  قد اطلع علی ترجمة « التي یبدو أنهالفارسیة، و الترجمة

بها، وصادفت هوی في نفسه،فقد کان الفونتین شغوفا بطباع الحیوان ودراسة أحوالره وعاداتره، وکران 
ینفق وقتا طویال في مراقبة ومالحظة سلوکه، وقد یکون هذا المیل الطبیعي عنده هو الذي وجهه إلری 

قاصیصرره، ومررن تلررك الترجمررة الفرنسرریة لکلیلررة أدب الحیرروان فأفرراد ممررا کتبرره أیسرروب فرري أ
  .األدب المقارن  في کتابه  طه ندى، وهذا مذه  إلیه  (153-152م1991ندا،)»ودمنة

 الثاني: )معاني الوفاء والحب العفیف( كلالّش  -*

یغني ویذوب ویقدم أشرکال الوفراء والتضرحیة مرن أجرل  محبوبتهالبطل ل ح یتمثل هذا اللون في 
لألصرفهاني،  (الزهررة)منتشرا  في األدب العربي متمثال  في أعمال مثل کتراب  نبیل کانهذا الح  ال

البن حزم، وهما في ذات الوقت سرابقان خصوصرا األخیرر برأکثر مرن قررن علری  (الحمامة طود)و
المریالدي،  ل  أندریه لوشابالن  في النصف الثاني من القرن الثاني عشرر (فن الح  العفیف)کتاب

الغربري، وهري ذلرك  ذا الکتاب أشکال فنیة وموضوعات لیست لها سرابقة فري األدبوظهرت في ه
الفروسریة والحر  قرد  من ثرم یتضرح أن معظرم قصر ، والح  العفیف واحترام المرأة وتجمیلها

السائدة التي لم تصل فیها المرأة إلری  سبقت رقي المرأة اجتماعیا  في ذلك العصر، وجاوزت التقالید
 .ي یشاد بها في القصةتلك المکانة الت

 (قصة حي بن یقظانکل الثالث: )الّش  -*

التري کتبهرا  -قصرة حري برن یقظران -القص  العربري التري ، ترأّثر بهرا األدب الغربري  من أشهر
في القرن الثالث عشر المیالدي في أسلوب قصصي رمزي في شکل صروفي »ابن طفیل«الفیلسوف
 التأمل الواعي، وهري قصرة طفرل ولرد برال أب أو أم فريإلی معرفة اهلل عن طریق العقل و یدعو فیها

بواسطة عرالم  جزیرة منعزلة وربته أنثی الظبي، ولکنه استطاع أن یتوصل إلی حقائق الحیاة ووجود اهلل
العبریرة والالتینیرة  قرد ترجمرت حري برن یقظران إلری، ومتصوف یأتي إلی الجزیرة المنعزلة للتعبد

  أّن قصة حي محمد رمضان الجربيحیث یری:  شر والسابع عشر،واإلنجلیزیة في القرنین الرابع ع
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فرري أوروبررا رواجررا کبیرررا، وألفرروا علرری منوالهررا، و، تررأّثر بهررا الکالسرریکیون، »بررن یقضرران راجررت
والرومانتکیون،في الخیال والرمزیة، وترجمت هذه القصة إلری الفرنسریة والروسریة، وصرادفت فري 

اإلنسان قادرا علی االهتداء للفضائل اإلنسانیة،کما راجت عنرد نفوس األوروبیین الذین یعتقدون بأن 
 .(120، 2005الجربي،) «الرومانسیین لما فیها من سعة خیال

علری نفرس  (النقراد)  حتی إنه کت  قصرة بلتاسار حراثیانالقصة الکات  األسباني   ، تأّثر بهذهوقد 
 بیعیرا  فري فتررة حکرم المسرلمینبن یقظان البن طفیل األندلسري، وهرذا الترأثیر یرأتي ط خط حي

روبنسرون  ( الرذي ألرف م1731/ ت.1661البعب یعتبرر أن اإلنکلیرزي دانییرل دیفرو )، ولألندلس
قد عاش في إسبانیا مدة عامین، فقد کان عصره عصر اضرطرابات وثرورات شرارك  م1719 عام کروزو

، ترأّثر بقصرة حري  قدة، فتعرض للمخاطر التي من بینها السجن، لذلك هرب إلی إسبانی في بعضها،
 وهذا ماسنوضحه في النقا  اآلتیة: بن یقظان

وفاة ابرن  م( وسنة1731)»دانییل دیفو«وقفنا عند السنة التي توفي فیها مؤلف  روبنسون کروزو  لو -
مئرة سرنة، وأن  م( لالحظنا أن مؤلف  حي بن یقظان  قد عاش قبل دیفو بحوالي خمس1185طفیل )

 . بابن طفیل أمرا طبیعیا في إسبانیا فترة من حیاته، لذلك کان، تأّثر دیفو کال الکاتبین قد عاش

تقریبرا  تأملنا الفضاء المکاني لکال الروایتین لالحظنا تشرابها کبیررا، فرنحن أمرام فضراء واحرد لو -
یحریط بره، وبرذلك  )جزیرة نائیة( کذلك نجد فیها إنسانا وحیدا، یحاول أن یفهم ویستکشف کل مرا

 .متشابهة )العزلة، البدائیة...( في ترکیز القصتین علی شخصیة رئیسیة واحدة، تعیش ظروفا نجد لقاء

 تبدو الشخصیة الثانویة، في کال القصتین، شخصیة طارئة )آسال، جمعة( تأتي إلی الجزیرة ذلكک -

زیررة، وقرد الج بعد استقرار الشخصیة الرئیسیة، إذ تم اللقاء بها بعد مرور فترة طویلة من العزلرة فري
 إیقاعهما. الحظنا أنها أضفت الحیویة علی فضاء القصتین، وأسهمت في تجدید

علری  یدلل في کال القصتین الغایة التعلیمیة، فابن طفیل، کما لحظناه منذ المقدمة، یرید أن نلمح -
ل إنسانا بردائیا یصر (وجود اهلل باستخدام العقل والحدس، دون استخدام الشریعة، لذلك جعل )حي

النراس أن یمعنروا النظرر فري  إلی اإلیمان عن طریق استخدام العقل أوال ثم الحدس، کأنه یطل  من
یکرون إیمرانهم إیمانرا تقلیردیا، یحرول  هذا الکون لیتوصلوا إلری اإلیمران بعقرولهم وقلروبهم، ال أن

  عالقة لها بالقل  أو العقل. التواصل مع اهلل تعالی إلی مجموعة من الطقوس ال

والسرفر،  فقد کانت غایته تربویة، إنه ي، توّجه إلی الشباب، الذي یعشق المغامرة  دانییل دیفو  اأم -
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رغبة والدیره فري عردم  بالنصیحة، طالبا إلیهم النظر إلی ما آل إلیه حال روبنسون حین لم یستمع إلی
 ره األخیرة.حتی لحظات سف السفر، ونّفذ ما یدور في رأسه من أفکار، فعانی متاع  جمة استمرت

بن یقظان  نجد أهرم  انعکست في کال القصتین مالمح من السیرة الذاتیة للمؤلف، ففي قصة  حي -
  هي: القضایا التي أّرقت ابن طفیل

اإلیمان باهلل تعالی، علی نقیب القول الشائع   من تمنطرق فقرد  ل تستطیع الفلسفة أن تؤدي إلیه -
 تزندد ؟

 الطریقة النقلیة في اإلیمان؟ بهذه الطریقة؟ أم ال بد لها من هل تستطیع العامة اإلیمان -

روبنسرون  من عقود ابنه، لذلك جعل  دانییل دیفو قصة  روبنسون کروزو  فقد لمحنا فیها معاناة  أما
وعاقبه بأن عاش معظرم  ابنا عاقا لوالدیه، وأسقط علیه غضبه، مما جعله یعاني متاع  جمة في سفره،

 آالمه. حیاته وحیدا یجتر

 كل الرابع: )المقامات( الّش *-

یري أشهر المقامات التي عرفت في األدب العربي، وهري  یـريأل  مقامات الحر  ، بي القاسم الحر
باآلثرار  «األدب الغربري انتفرع أّن  محمد رمضان الجربي  إذ یری مقامات بدیع الزمان الهمذانيو 

فقد ترجمت هذه اآلثرار القصصریة  ي بن یقضان،العربیة القدیمة مثل المقامات ورسالة الغفران، وح
العربیة، واستفاد منها األدب األوربي، وبذلك انتفع األدبان ببعضهما واکتسبا قروة وجمراال، وحیویرة 

، 2005الجربري،)»وإبداعا، وقدرة علی مسایرة العصر لخدمة اإلنسران، وتطروره وازدهرار اآلداب القومیرة

131). 

عبرارة عرن حکایرة  األدب العربي في القرن الثالث عشر المیالدي، وهوشتهر کثیرا  في اجنس هذا ال
أن األدلة التاریخیة تشریر  یسودها شبه حوار درامي ویقوم موضوعها علی هجاء ونقد المجتمع، ونجد

أوروبرا فري القررنین السرادس  قص  الشطار والرعاة التي انتشررت فري ها، وبینإلی تشابه قوي بین
إذ ظهرت في أسبانیا بعب القص  التي تدور حرول « أشار إلیه طه ندا قائال: هذا ماوالسابع عشر، و

حیاة المشردین، والصعالیك، وقد لقیت هذه القص  رواجا في القرن السابع عشر، وکان بطل تلرك 
وهنراك أوجره شربه برین الروایرات الکالسریکیة فري األدب   )...( picaroonالقص  البیکراروني 

 .األدبي ذات صیغة هجائیة للمجتمع والتاریخ ،(256-255م1991ندا،)»لعربیةاألوروبي، والمقامات ا

 ( کتاب ألف لیلة ولیلةالشكل الخامس: )*-
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القررن العاشرر المریالدي  قبرل منتصرف فري األدب العربريا والذي کان معروف   ،المجهول المؤلف
العدیرد مرن قرد أثرری ( مررو ِّ الرذه )  فري المسـعوديومترجم عن أصله الفارسي کما یقرول  

أوروبیة وخاصرة فري أواخرر  المسرحیات والقص  األوروبي، وخاصة بعد ترجمتها إلی عدة لغات
وجهرت قصر  ألرف لیلرة ولیلرة أنظرار المرؤلفین  «حیرث ،القرن الثامن عشر وخاصة فري فرنسرا

، (261م1991نردا،)»األوروبیین إلی ماکان ینقصهم في أدبهم من االهتمام بالمغرامرات، و عوامرل اإلثرارة 
وهکذا ذاعت قص  ألف لیلة ولیلة في األدب الغربي، ووجدت کل الترحیر  وخیرر مرا یمکرن أن 

فري  هوجوفـون هوفمنسـتالتستدل به علی تأثیر ألف لیلة ولیلة في األدب األلماني هو ماعبر عنره 
إن « ، وقد أورد  طره نردا  هرذه المقدمرة التری ورد فیهرانولیتمانأالمقدمة التی صدرت بها ترجمة  

قص  ألف لیلة ولیلة لیست من تلك األعمال األدبیة التي یفرغ من أمرها اإلنسان، بعد قراءتهرا مررة 
 .(257م1991ندا،)» واحدة فهذه القص  تالزم اإلنسان في مراحل عمره...

 (المالحمكل السادس: )الّش *-

بعد  م، ولکنها وجدتیکن للعرب إبداع في مجال المالحم إال في مرحلة متأخرة من تاریخ آدابه لم
التري کتبرت فري القررن   ذلك، وتعتبر الملحمة اإلیطالیة الکومیدیا اإللهیة للشاعر  دانتري إلیجیرری

الم، تأّثر باألدب العربي واضحة الترأّثر  الرابع عشر المیالدي والتي تندر ِّ تحت قائمة األدب الغربي
 ،الترأّثر الشردید بقصرة اإلسرراء والمعررا ِّ ویبردو فیهرا بالتیار اإلسالمي المتأج  قبل فترة کتابتهرا،

   .والفردوس –والمطهر  –الجحیم  : فالملحمة مقسمة إلی ثالثة أجزاء هي

ترری  بحرذافیرها، وهري وإن کانرت یةقصة المعرا ِّ اإلسرالم في متنها -الکومیدیا اإللهیة -تضمنت
وقرت کتابتهرا  بي في نفسالعالم اآلخر بشکل دیني رمزي إال أنها تحمل إسقاطات علی العالم الغر

لشررح الکومیردیا  المستشرد األسباني  میجیرل آسرین براالثیوس  فري کتبره، وفي العصور الوسطی
 .اإللهیة یظهر مدی ، تأّثر دانتي بحکایة اإلسراء والمعرا ِّ

سرندینو  علری االعترراض  کذلك تقضي أقوال المستشرد اإلیطالي  تشیرولي  واألسرباني  مونیروس
الرئیسري لردانتي فري مؤلفره، وهرو  انتي لم یکن یعرف العربیة عن طریق معرفة المصدرد القائل بأّن 

إن ، ولدانتي اإلطالع علیهما في إیطالیرا عبارة عن مخطوطتین مترجمتین تحکیان قصة المعرا ِّ أتیح
ألبي العالء المعري والتري تحکري نفرس قصرة المعررا ِّ   تشابهت کومیدیا دانتي مع  رسالة الغفران

 «معها کذلك في نفس نوع الرحلة وأقسامها وکثیرر مرن مواقفهرا، رایا درامیة مختلفة، وتتشابهولکن ب
وهذا یعني أن مصادر دانتي لیست محصورة في التراث المسیحي وحرده،إنما هنراك مرؤثرات عربیرة 
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أن دانتري أفراد مرن فکررة اإلسرراء  إسالمیة.إن المرکز الذي دار حوله بحث  بالثیوس  في کتابه، هرو
کتبه ابن عربي علی وجه التحدیرد عرن المعررا ِّ وعقرد  ما والمعرا ِّ، وعقائد المسلمین، واطلع علی

 .(www.nizwa.com/،2007)البدوي،»مقارنات بین نصوص ابن عربي، وفترات من الکومیدیا اإللهیة

وقرد «کما أشار  محمد عبد السالم کفافي إلی معرفة الغرب بقصة اإلسرراء والمعررا ِّ حیرث یقرول:
رف الغرب في العصور الوسطی شیئا عن معرا ِّ النبي محمد صلوات اهلل علیه فري ترجمرة التینیرة ع

لوصف المعرا ِّ )...( إذ أن الغرب کان في العصور الوسطی علی اتصرال وثیرق بالثقافرة اإلسرالمیة، 
 .(179م،1997)کفافي،»وکان علماء أوروبا یسعون للتزود من مناهل تلك الثقافة

ا -  ر األدب الغرب في األدب العربي تأثي -ثاني 

  بدایات التأثیر الغربي في األدب العربي المبحث األول: -أ

هکذا بدت عالمیة األدب الغربي حقیقة تاریخیة مشهود لها حین أتی علی العربیة حین مرن الردهر، 
ریطرة تغیرت فیه الصورة وتبدلت األشیاء، خاصة حین بدأت الهجمة االستعماریة الشرسة تغیر من خ

العالم العربي عبر القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، قصدت إلی ضمان سریطرة الثقافرات األوربیرة، 
انحسارها،  -علی األقل–خاصة عبر اللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة بما یضمن لها انسحاب العربیة، أو 

لذي ترك آثرارا سرالبة إلی جان  تضییق مساحات العالقة بین األدب العربي والعالم الشرقي، األمر ا
 إلی أدب الغرب . -بدورها  –لدی تلك الشعوب الشرقیة حتی اتجهت 

ثم استعاد األدب العربي انتعاشه وقوته في فترات التحرر العربري، وبردأ نهضرته وانتشراره اإلنسراني، 
مرحلة االنغالد والتقوقرع فري زحرام ضرجی  التسرلیم بالهیمنرة لثقافرات األمرم  -بذلك-متجاوزا 

کبری، مما أدی إلی معاودة النظر في ضرورة البحث عن صیغة جدیدة، لتأکید موقعه علی خریطرة ال
العالم المعاصر، والحق أن هذه الصیغة تحقق منها جوان  تعکرس الُبعرد اإلنسراني المتمیرز ألدبنرا 

األمر، إلری کان ، تأّثر األدباء العرب باآلداب الغربیة شدیدا  في أول  العربي في صورته الواسعة حیث
درجة جعلت الکثیر من أعمال األدب العربي الحدیث تبدو مقّلدة لألعمرال األدبیرة الغربیرة التري ، 

 .تأّثرت بها

ماثلة في عدد من الترجمات التي حظیت بها أعمال أدبیرة عربیرة مشررقیة،أو مغربیرة، والتري منهرا   
ر، وفرري سرربیل التررا ِّ، ترجمررات مصررطفی لطفرري المنفلرروطي لرربعب األعمررال الغربیررة  کالشرراع

وماجدولین  وغیرها، وبطرس البستاني  أللیاذة هومیروس  ومن ثم بعد حقبرة مرن الرزمن، وازدهرار 
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الحیاة الفکریة العربیة کان ال زاما علی األدباء العرب من صقل أدبهم، وإبردعاتتهم والرقري بهرا إلری 
والصرالونات، والمرؤتمرات  مصاف العالمیة، والتعریرف بهرا، ومرن ثرم ترویجهرا فري  المنتردیات،

الفکریة وهو ما امتد إلی ترجمات لبعب أعمال محفوظ فري  زقراد المردد ،  والثالثیرة ،  واللر  
 والکالب ،  والشحاذ ،  وأوالدنا حارتنا ،  وحکایات حارتنا ،   وغیرها.

ات إسکندریة  لبعب أعمال إدوار الخرا   ترابها زعفران   یا بن« ویستمر التواصل عبر حرکة الترجمة
ومجموعة قصصیة  رقصة األشواد ، وروایة  حجرارة بیلیرو ، إلری جانر  ترجمرات لربعب أعمرال 

ما یمکن إضافته إلی مرا تررجم فري هو و، (273م، 2005التطاوي،)»الغیطاني، ونبیل نعوم، وصنع اهلل إبراهیم
ن إبداع جبران، وأبرو العیرد األقطار العربیة األخری ألدباء الشام والمغرب العربي علی غرار ما نقل ع

دودو، والطاهر وطار، و واسیني األعر ِّ، وأحالم مستغانمي، وغادة السمان وغیرهم، وکذا ما کان مرن 
ترجمة للشعر العربي، منذ صنفت الشوقیات إلری مرا تجلری مرن ترجمرات للمدرسرة الرومانسریة، 

بردور اللغرة العربیرة األدبیرة من هنا نجد شرعیة مطلر  الترذکیر ،وبعدها مدرسة الشعر الحر وغیره
خار ِّ حدود بالدها، حافزا لمزید من التأمل لما أفرزته القرائح العربیة وغیر العربیة من إنترا ِّ أدبري، 
ظل کاشفا عن کثیر من القضایا والمشکالت والهموم الوطنیة اإلقلیمیة، عاکسرا امتردادها وأصرداءها 

إننرا بحاجرة ألن  «کل شعوبه، ویشیر  عبده عبود  إلی اإلنسانیة عبر البلدان في کل أنحاء العالم وبین
 أّمة متقّدمة حّرة، تتعایش مع األمم األخری وتبادلهرا االحتررام الرذي ال یلغري نعیش في هذا العالم

 .( www.goethe.deعبود،)»االختالف وخصوصّیة الهوّیة الثقافیة

إن األدب »جمات األدبیة فیقرول:  علی أهمیة الترأحمد عبد المعطي حجازي  وفي هذا الصدد یؤکد
العربي رغم کل شيء یمکنه الصمود والمضري فري أداء دوره فالترجمرات العربیرة لألشرعار واألدب 
الغربي کانت وال تزال أداة للتحدیث والتطویر وفي نفس الوقت للتقارب بین العرب والغررب فرفقراء 

نهم قادرون علی اإلحسراس بالثقافرة الشعر ومحبو األدب ال أظن أنهم من ذوي العقول المتحجرة أل
 (http://www.alwtan.com/grphics/2006/12dec)«أیا کانت جنسیة صاحبها أو أدیبها أو مؤلف کتبها

تواصل بین األدباء من مختلف الدول العربیة وبین المثقفین واألدبراء اللتوصیل ولحاجة کما أن هناك 
لوسیلة المثلی لبناء هذا التواصل فهنراك روائرع غربیرة وتعد الترجمة ا ،والمفکرین في أوروبا والغرب

جریمس  والروائري االیرلنردي   جابرییرل دانونزیرو  یمکن االستلهام منها مثل أدب الشاعر اإلیطالي
هذا هو المطلوب، التفاعرل و عمالهما الشاعر العراقي کاظم جهاد، تأّثر وتفاعل،أ، قد ترجم  جویس

فاألدباء العرب المعاصرون یطمحون ألن تترَجم أعمالهم  ،ب الغربياالیجابي واألخذ من روائع األد
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ازداد االهتمام العربي في األعوام القلیلة األخیرة بهرذه المسرألة،  «حیثاألدبیة إلی اللغات األجنبیة 
ومن المؤشرات الدالة علی ذلك قیام )اتحاد األدباء والکتاب العرب( بتبني مشروع یتضرمن ترجمرة 

 ( www.goethe.deعبود،)»عربیة إلی اللغات األجنبیة الرئیسیة، ومن بینها األلمانیة ( روایات105)

فکل تلك الخطوات تعمق الجذور السحیقة للثقافات اإلنسانیة وتجعلها تسیر فري إطرار واحرد مرن 
السعي للرقي باألمم والتقارب بین الشعوب وتقری  وجهرات الثقافرة والفکرر واإلبرداع کري یصر  

  .لتطویر والتفاعل في ساحة األدب العالميالتحدیث وا

دائرتهرا یتوقرف علری عراملین همرا:  فإّن ارتقاء األدب العربي إلی مصاف العالمیة ودخوله «عموما  و
ترجمیة ونقدیة تقّدمه للعالم وتحقق له حضورا   استمرار تطوره الفني والفکري من جهة، وتوافر جهود

األدب العربي الحدیث علی هذین الصرعیدین،  یرتقيبقدر ما و ،(177م،199عبود،)»دولیا  من جهة أخری
 .العالمیة إلی مصاف یصلبقدر ما 

 نماذج من التأثير الغربي في األدب العربي المبحث الثاني -ب

 كل األول: األسطورة وتأثیرها في مسرح توفیق الحكیمالّش  -*

ن األدباء القالئل الذین أعرادوا   متوفیق الحكیم: یعد األدی  المصري  »بیجاملیون« أسطورة -1
صیاغة األساطیر الیونانیة، وتجسیدها علی شکل مسرحیات ذهنیرة خاصرة مسررحیتي: بیجراملیون، 

ینحت تمثاال من الرخام، ولیس هوا لرجرل الرذي « وأدی  ولعل أسطورة بیجاملیون تحکي قصة فنان
ذا مرا اسرتجابت اآللهرة إلری دعائره اآللهة في أن تبعث الحیاة في هذا التمثال حتی مرا إ إلییتوسل 

 .(206العشماوي،د.ت،)»یتحول التمثال إلی جاالتیا اإلنسانة، ویتزو ِّ بها بیجاملیون

فیعود في أساسه إلی حکایته التی سرد فیهرا أسرباب ذلرك  ،ا عن تأّثر توفیق الحکیم بهذه األسطورةأمّ 
فتررة مرن الرزمن شراهد  فلمرا أنه شاهد لوحرة فنیرة فري متحرف اللروفر ببراریس:ثم بعرد  «فیقول:

، وهرذا (209العشرماوي،د.ت،)»سینمائیا عرض في القاهرة عن بیجاملیون مأخوذة من مسرحیة برنرارد شرو
یدعونا أن تأمل في قیمة التالقح بین اآلداب، ویطرح  زکي العشماوي  أهمیة هرذا التواشر  الفکرري 

حیته إلی الموضروع القردیم دارسرا لیس من شك في أن الحکیم قد رجع قبل أن یؤلف مسر «فیقول:
له، ومتعمقا إلی روح األسطورة کما أنه الشك قرأ مسرحیة برناردشو، وتفاعل معها، وهرذا مرا نسرمیه 

 .(209العشماوي،د.ت،)»بالتمثل، والتأّثر

جعل الصرراع یردور فري روایتره برین «وإضافات علی إبداعه حیث ا  إال أن توفیق الحکیم قدم تجدید
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ما یبلغ درجة المثال،أو درجة اإلبداع العلیرا، وبرین واقرع الحیراة، ویفاجئنرا الحکریم روعة الفن عند
 .(209العشماوي،د.ت،)»بانتصاره في النهایة للفن ضد الواقع الذي کثیرا ما ینفر منه الفنان المخاض 

 أسطورة أودیب:-2

ن هرذه األسراطیر کران ألسرطورة أودیر  بری «تعّد الترجمة وسیلة مثلی لفهم مقصد یة اآلخرر لهرذا
مررن براعررة األسررطورة وقرردرتها علرری إثررارة موضرروع القرردر  الناشررئالسررحر  سررحرها الخرراص،

، ومن هنا نجرد توفیرق الحکریم ال یرؤمن بالقردر المطلرق المحتروم ألذی (143العشماوي،د.ت،)»المحتوم
ا لفتری السراذ ِّ أودی  عنرد الحکریم هرو«، ومع ، تأّثر الحکیم باألسطورة إال أنا  سابق ا  اإلنسان تدبیر

قصة الحیروان  فقد لفق تریسیاس هذه القصة الخیالیة، الذي قبل الدور الذي لعبه الداهیة تریسیاس،
الخرافي لیستقید منها في تنفیذ سیاسته وتحقیق أالعیبه، وقد قبل أودی  هرذه األکذوبرة التری لفقهرا 

 ،(145العشرماوي،د.ت،)»فري حبائلهرافکان أن یتحمل نتائ  هذه المؤامرة التی أوقعه تریسریاس  تریسیاس،
إنسان عادي مثل سائر الناس، ولن یصرل إلری البطولرة إال عنردما یعاقر   -الحکیم –أودی  في نظر 

 .(146العشماوي،د.ت،)»یسترد أودی  عظمته المسلوبة«نفسه وأثناء ذلك

 كل الثاني: الشعراء الغربیین وتأثیرهم علی )جماعتي الدیوان/ أبولو(الّش  -*

الشعر العربري یظهرر فري مصرر عبرر  مطالع العقد الثاني من القرن العشرین، بدأ تیار جدید في منذ
محمود العقاد وإبراهیم عبد القادر المازني وقرد  عبد الرحمن شکري، عباس  الدیوان ثالوث جماعة 

 ثبتراالحقیقة، هو مؤسس هذا التیار التجدیدي، وإن کان صاحباه قد وسعا نطاقه و في  شکري   کان 

، ثرم م1912سرنة  وتراله المرازنيم ۱۹۰۹ سرنة  أضواء الفجرر  صدر دیوانه األول فأ أرکانه فیما بعد،
 م. ۱۹۱۶ أصدر دیوانه األول سنة العقاد الذي

في الشرعر، منرذ زمرن دراسرته فري دراسرته فري  لمدرسة اإلنجلیزیةبا تأّثر عبد الرحمان شکري لقد
  شریلي  علی وجره الخصروص: و الرومانتیکیین اإلنجلیز، ةوخاص،  م 1912 – 1909  انجلترا مابین

وأطلعهمرا علری الثقافرة  بعد عودته التقی بالعقاد والمازنيو ،  وردز ورث  ، و کیتس   ، و بیرون   و
الجدید عنرد صراحبیه فالتزمرا مفراهیم  واألدب اإلنجلیزیین مما أثر تأثیرا  کلیا  علی ال، توّجه األدبي

حتی أن النقاد أکدوا علی أن المعراني التري صردر عنهرا  ودافعا عنها بشدة بالغة،األدب اإلنجلیزي، 
أسرتاذ الشرعر فري   بالجریف   هي نفس المعاني التي وضعها   الدیوان    العقاد والمازني في کتاب

أحمرد زکري أبرو   ( التري أنشرأها أبولوجماعة ) ،کما تعّد الکنز الذهبي  أکسفورد، في کتابه  جامعة
ضمت نخبة من ، الشعراء أدبیا  واجتماعیا  ومادیا   حرکة أدبیة اجتماعیة تهدف إلی ترقیة مستوی  شادي
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 إبرراهیم نراجي، وعلري  المفعمین بالحیویة والطموح، ویحملون الموهبرة الدافقرة أمثرال: الشباب

 ممرن ، وغیررهم الکثیرر، محمود طه، وأبو القاسم الشابي، وصالح جودت، وحسن کامل الصریرفي 
  یعز وجودهم في أي تجمع آخر في المنتدیات األدبیة العربیة.

النفسري  غربي النشرأة والتکروین  أبوللو لقد کان أبو شادي مؤسس هذه المدرسة، وصاح  مجلتها 
وتوفي في أمریکرا وقرد  والمزا ِّ، فقد نشأ وتعلم وتثقف وتأدب وتزو ِّ في إنجلترا ومنها، وختم حیاته

 اإلنجلیزیة. تبع في مذهبه الشعري الرومانتیکیةکان یعترف أصحابه بأنه ی

 أّما عن تأّثرهم بالشعراء األوربیین یمکن توضیحه بتأّثر کل من:

قصیدة اللیل المترجمة عن الشاعر کولرد ِّ ، وفري دیوانره الینبروع الصرادر  «أبو شادي من خالل -1
نجلیرزي  شرلي، ذلرك قصیدة فلسرفة الحر  التی ترجمهرا عرن الشراعر اال نجد مرن م،1934سنة

 . (99م، 2001عوین،م)»وغیرها

فنری في دیوانه أرواح شاردة أکثر من قصیدة مترجمة عن اإلنجلیزیة،من ذلك «علي محمود طه – 2
قصیدة عودة المالح  عن شاعر العرش البریطراني  جرون ماسرفیلد ، وقصریدة  أغنیرة القطیرع  مرن 

وقرد ترجمهرا نثررا، وقصریدة  القبررة  للشراعر رمزیات الشاعر اإلنجلیزي المعاصر  أوربرتسرتیول ، 
 . (100م، 2001عوین،)»اإلنجلیزي  شلي  التي ترجمها ثالث مرات

کثرر مرن لغرة«إبراهیم ناجي -3 إضرافة إلری اإلنجلیزیرة،  -من أهم شعراء  أبولرو  الرذین أجرادوا أ
عري  وهري قصریدة فکان یجید األلمانیة یقرأها ویترجم عنها،من ذلك قصیدة  دعراء الرا -والفرنسیة

  (107م،2001عوین،)»رمزیة من أغاني  هنیه 

األدب المقرارن هرو أقررب أنرواع األدب للتناقرل  أّن » یؤکد علری هالشاعر فارود شوش ومن هنا نجد
واالمتزا ِّ بین الشعوب في میادین الثقافة، واإلنتا ِّ األدبي الشعبي أحد أهم المعطیرات التري تسرهل 

 یج  أن ،«http://www.alwtan.com/grphics/2006/12dec «الثقافة العربیةعلی الغرب الدخول من بوابة 
عیوب أدبیة بها بکلمات غربیة مسرفة أو مصرطنعة  الاألدباء العرب نحو رسم لوحات فنیة ثقافیة  عیس

الصرحیح لصرقل األدب العربري و المقبرول أما األخذ من الشعر واألدب الغربي للتطویر فهو اإلطار
دون تشویه أو محاکاة فري اللهجرات کري ال ننجررف نحرو أدب مهجرن ال قیمرة أو بروح التحدیث 

  جنسیة له وال أصالة أو جذور لثقافته.

 : وتأثیراتها )ت.س.الیوت(أعمال كل الثالت:الّش  -*
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 الروایات العربیة الحدیثة: -1

وایررة العربیررة الحدیثررة تزامنررا مررع ترجمررة الروایررة ا لوجودیررة إّن حضررور تومرراس إلیرروت فرري الرِّ
 األنجلوساکسونیة  ومع موجة الحداثة الشعریة التي کان وراءهرا  إلیروت ، والتري اکتسرحت الربالد 
العربیة، استجابت الروایة العربیة ألوضاع، ونکبات الوطن العربري خاصرة بعرد نکبرة فلسرطین عرام 

ن العشررین ، فظهرت الترجمات الکاملة والجادة في بدایات الخمسینات والستینات من القرر1948
أي أثناء فترة مشروع  األلف کتاب  ومشروع الترجمة التي تکلفت به منشورات فرانکلین للترجمة، أو 

 مکتبة األنجلو مصریة عن الروایة األنجلو أمریکیة.

أثناء ذلك أدرك زمرة مرن األدبراء أمثرال  زکریراء إبرراهیم/ عبرد الرحمران بردوي/نقوال زیرادة/إدوارد 
هیم جبرا/رشرراد رشرردي/أنیس زکرري حسررن وغیرررهم.  قیمررة الوجودیررة الجدیرردة الخّرا /جبرررا إبرررا

 األنجلوساکسونیة  فراحوا یتوّجهون لها أو یتأّثرون بها من خالل الحضور اإللیوتي في مکنون الروایة 
 العربیة، وهذا ما تورده المداخلة من خالل محطات تاریخیة ثالث هي:

 محطة جیل التأسیس: -أ

الجدیدة بالشعر والمسرح، وذلك من خالل تجربة الروائي  محمود المسعدي  یری  امتزجت الروایة
حیث یلتقي الحس الذهني ویزداد  (270،،8م،ع2001یعلي،)»األسطورة والّلغة العربّیة هما سّر العبقریة «أن

.  تعمیق المعاني اإلنسانیة المتسربلة في خفایا الّنفس رمزیا 

إلیوت في  األرض الخراب  التري هري معرادل موضروعي لروایرة  یتفق مع تجربة وعموما  المسعدي
 السررّد  ذات المررنه  األسررطوري وهررذا مررن خررالل توظیفهررا جملررة مررن األسرراطیر الهندیررة 
والکونفوشیوسیة، والیونانیة، والبوذیة والتراث الشرقي القدیم توظیفا فنیا درامیا یعال  وضعیة اإلنسران 

کرل یروم )صرراعات/ حرروب /آالم / هزائم(،إضرافة إلری ذلرك  المعاصر المأسویة التي یعیشها فري
 نزعتهما التأملیة الرمزیة في صیاغة الوجود اإلنساني.

کما یلتقي المسعدي مع إلیوت في أن هناك جفافا وعطشا ووسریلة اإلنقراذ والخرالص هري  المراء  
یلتقي معه في «والذي یجمعه في الّسد الذي یقام في الوادي یفیب علی األرض العطش فیخصبها، 

أو یسروع الجدیرد، أو أدونریس، ویلتقیران أیضرا  فري خلرق المررأة  -غیالن-خلق المخل  اإلنسان 
 .(271،،8م،ع2001یعلي،)»المخل ، دیدون، کلیوباترة، میمونة، مبارة

 محطة الجیل الجدید: -ب
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ي فري راویرة لؤاد التکریمثل هذا الّلون زمرة من األدباء منهم عبد الرحمان الربیعي في راویة الوشم /ف
-هرذه األخیررة التري یعیرد فیهرا الروائري  حیدر في راویة الرزمن المروحش، روحید /  الربع البعید 

تشکیل قصیدة األرض الخرراب روائیرا، ومثرل یبردأ إلیروت بمقطرع  دفرن «-حیدر حیدر -السوري
شرعریة، ذات مسرحة الموتی ، تتصدر الروایة قصیدة تشاامیة بعنوان  مراسم دفن  وتخرتم بمالحرق 

جنائزیة احتفالیة، تشبه نهایة األرض الخراب بقطع ما قاله الرعد ، تتحردث فري نهایرة الروایرة نجرد 
 . (275،،8م،ع2001یعلي،)» 1967الحدیث عن هزیمة جوان 

تقترب هذه الروایة من القصیدة الشعریة لتطرح هموم وانشغاالت وفنراء اإلنسران العربري فري بوتقرة 
أسلوب ینشد زمن الحروب، والزوال األبردي فري شخصریات تعراني مرن اآلهرات هاجس الموت ب

مختفیة تارة، وبارزة تارة أخری في زمن السقو  للمدن والقیم عصر االنحطا  المفاجئ کما حردث 
 لملوك الطوائف في بالد األندلس، فالنکسة العربیة کانت کبرة بقدر ما کانت الهزائم الفکریة.

تأّثرت من قری  أو بعید بتجلیات المنه  اإللیوتي فري کتابرات المبردعین  التيوغیرها من الروایات 
ومحاوالتهم بعث هزائمهم الفکریة في صراع الواقع مع الشخصیات التي تبعث في المترون السرردیة 

إلیوت فري  کما ال ننسی التجارب الصوفیة والتجارب الوجودیة واألسطوریة التي کانت تمثل لحضور
ن  وتجربة الطی  تنیتجاهات الروایة کتجربة إدوار خرا  في الصوفیة في روایة  رامة والرسم معالم وا

یرف الوجودیرة فري منوتجربة عبرد الررحمن   صالح األسطوریة في روایة  موسم الهجرة إلی الشمال
 روایة  األشجار واغتیال مرزود .

  الّشعر العربي الحدیث:   أنشودة المطر لبدر شاکر السیاب -2

ا طب األوسا  العربیة فتناوب علی ترجمتها کل من: في  بشهرة واهتمام کبیرین لیوتإدة حظیت قصیع 
وعبرد المرنعم  ،وعبرد الواحرد لؤلرؤة ،وجبرا إبراهیم جبررا ،أدونیس ویوسف الخال، ولویس عوض 

، وأعطري عنروان القصریدة ترجمرات مختلفرة مثرل:  األرض الخرراب  و األرض الیبراب   الزبیدي
بدأ بدر شاکر السیاب یکت  الشعر في األربعینات کان شعره تقلیدیا  ، وعلیه عندماض الموات و األر

وال شرك أن  ،في موقفه وحساسیته ولغته وأسلوبه، شأنه شأن بقیة الشعراء الرواد فري أوائرل إنتراجهم
الحظرة ناقد الشعر ومؤرخه یستطیع أن یستخل  نتائ  فنیة مهمة من دراسة شعر هؤالء الشعراء، وم

 السرعة التي تغیر فیها هذا الشعر من حال إلی حال شبیه بحالة من الّسحر.

  Eliot  لعل دراسة بدر شاکر السیاب لألدب الغربري فري نماذجره الحداثیرة السریما شرعر إلیروت
کانت هي العنصر الحاسم في تغیره باتجاه حداثرة شرعریة عربیرة   Edith Sitwell  وایدیث ستویل
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ا التعلیل ال یکفي، فإن انجذاب السیاب وشعراء جیله بکل تلرك الطواعیرة والسررعة، رائدة ولکن هذ
، کمرا أسرلفت علری تخمرر المعرفرة الشرعریة واسرتعداد  الی التجربة الشعریة الثوریة کان یدل أیضا 

 اللحظة الشعریة لتقبل هذا التغییر.

ي ترسریخه هرو إدخرال عنصرر وقد کان اإلدخال الحداثي المهم األمر الثاني الذي نجح السریاب فر
لم تکن فکرة اقتباس األسطورة الی الشعر جدیردة، فقرد حاولهرا الشرعراء منرذ ،األسطورة الی الشعر

جبران في العقد الثاني من القرن العشرین مرورا بنسی  عریضة وأبي شادي وشفیق المعلوف وعلري 
العنصر لیصبح تجدیردا مسرتمرا، محمود طه وسواهم،إال أن هؤالء إما أنهم لم یستطیعوا ترسیخ هذا 

 وإما أنهم اقتبسوا األساطیر بشکل مسطح خال من الرمز. 

قد استعمل أسطورة الخص  والحیاة  «السیابو تذه  سلمي الخضراء الجیوسي إلی أّن بدر شاکر 
في قصیدته المفتاحیة  أنشرودة المطرر  بدراسرته لقصریدة إلیروت الشرهیرة  بمهارة الفنانبعد الموت 

، والبعرثکما استعمل إلیروت أسرطورة الخصر  ، و( http://www.nizwa.الجیوسي،)»  رض الخراب األ
 الماء محور القصیدة، ماء الخلی  الذي یحمل الموت للمهراجر،من  ، فجعلأیضا  استعملها السیاب 

إشرارة إلری  ،ماء المطر الذي یجيء بعد زمن القحط والیباب لیبعث الربیع النضر من قلر  الشرتاءو
وقد نشرر هرذه القصریدة فري مجلرة )اآلداب /  الفناء،مکان انبعاث الحیاة الطیبة بعد زمن الموت وإ

  ( ففتح بها الطریق للسیل المفتعل قلیال ألساطیر االنبعاث المتعددة األسماء.1954

کان السیاب في قصیدته تلك قد أطاع حدس الّشاعر األصیل فلم یذکر أسماء اآللهة القدیمة في لقد 
قصیدة إال أّن الشعراء من بعده استحضروا في شعرهم ما استطاعوا من الرموز األسطوریة بأسرمائها ال

کان علی القار  في نهایرة  أسطورة عشتار آلهة الخص /أسطورة تموز/أسطورة بابل/ وغیرها ، و نحو:
ي الرذاکرة الخمسینات أن یدرس هذه األساطیر، ودالالتها حتی یستطیع فهمها، ألنها لم تکن حیة فر

وحتی الّشاعر بدر شاکر السیاب نفسه عراد  ،الشعبیة، کما ین  االستعمال األسطوري عادة إلی ذلك
هذا دل دلیل آخر علی األمرل البراقي فري نفروس الشرعراء والمتلقرین ، وإلیها فضمنها قصائد أخری

ا فنغیر أنها أصبحت  ،بإمکان البعث والعودة إلی الکرامة والحیاة الحرة اتقلید  را، ی  إال فري الشرعر  راقی 
کأن الّشرعر العربري الحرداثي قرد أصرابه و انتهت فجأة في مطلع الستینیات من القرن العشرین، أنها

إرهاد جمالي غیر أنها نجحت في النهایة بتأسیس حس أسطوري في الشرعر العربري، وکران إدخرال 
ا یدین إجاألسطورة الرمزیة بنجاح إلی الشعر إن ا مهم  ا حداثی  لی الشاعر العراقي بدر شراکر السریاب از 

 .بوجوده في األساس
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 النتائج
یمکرن ، وثقافرة اإلنسرانیةللي وصرح إّن تالقي الثقافات، واحتضان بعضها لربعب، مظهرر طبیعري،

 علی مر الحق  والمراحل التارخیرة، والغربیة،العربیة اإلشارة إلی حرکتي التأثیر والتأّثر بین الثقافتین 
قافتین أیضا  کانت هناك علی الدوام تیارات أدبیة تنتقل من بلد إلی آخر، علی الررغم وداخل هاتین الث

النماذ ِّ السابقة تبین أن عملیة التأّثر براآلخر عملیرة طبیعیرة لتطرویر عملیرة ، ومن خصوصیة کل بلد
 .اإلبداع وتنویعها، وفي هذا اإلطار ننظر إلی ، تأّثر األدباء والشعراء العرب بالغرب

الیوم أحو ِّ ما نکون إلی اإلبداع في المجراالت  إننا أّثر باآلخر أمر ال مفر منه الیوم، شئنا أم أبیناالت إن
 لیتم فسح المجالمعه  عایشتنأن نا قسبي الذ اآلخرإنجازات  کافة، وهذا لن یکون إال باالستفادة من

 )التسرامح مرن خرالل للمشارکة في تطویر اإلنسانیة، فنکون أبنراء عصررنا فراعلین فري حضرارته لنا
الشك أّن التسرامح بشرتی صروره یحترا ِّ إلری ، ومن رایة متوازنة للذات واآلخر والتفاعل اإلیجابي(

ا عرن العقرد النفسریةالبناء، وال حواروالالتأمل  نض  فکري یقوم علی  .«دائم بین الذات واآلخر بعیرد 
قررافي فرري ثالتعررایش الالمحافظررة علرری  فحرروار الثقافررات هررو الطریررق الوحیرردة الترري تررؤدي إلرری

وهو المنفذ الوحید لتوحید اإلنسانیة في بوتقة واحردة همهرا حمایرة اإلنسرانیة  ،(177م،199عبود،)»العالم
  والدفاع عنها وترقیتها للسمو الروحي.
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱سان نیأبر

 علم الجمال األدبي عند العرب وعالقته باإلعجاز القرآني
یما حسین أمهز   1 ر

 لبنان

 الملّخص
في مطلع القرن الّثالث للهجرة، حمل المفّکرون العرب هّم الکشف عرن أسررار البالغرة 
القرآنّیة ودالئل اإلعجاز فیه، فاختلفوا حول مکمن المزّیرة المعجرزة، وصرار هرذا األمرر 

ة لتأسیس حرکة نقدّیة موضوعها  إعجاز القرآن ، فکانت محاوالت عدیدة من بعب مدعا
ا عن مکمن المزّیرة واإلبرداع فیره، وأسرهم کرّل  الّنّقاد العرب الستقراء الّنّ  القرآني بحث 
واحد منهم حس  طول باعه في تحویل اإلبداع القرآني إلی مفاهیم جمالّیة، ولکن تبقی 

ازّیرة عصرّیة علری الفهرم إذا لرم نردخل علرم الکرالم مرن بابره ظاهرة الّدراسات اإلعج
 العریب...

وقد برز في هذا المجال تّیاران تناوال مسألة المزّیة همرا: تّیرار المعتزلرة والّشریعة، وتّیرار 
ا في تحدید دور البالغة، فرّکز  األشاعرة، وانعکس االختالف في تحدیدهما للکالم اختالف 

  اإلیصالي من البالغة، بینما رّکز الفریق الّثراني علری الجانر  الفریق األّول علی الجان
الکشفي منها، من هنا جاء هذا البحث للوقوف علی رأي کّل من الفریقین في المزّیة اّلتي 
ا؛ ألّن نّقادنا القردماء، وهرم یحراولون الکشرف عرن أسررار  تجعل من نّ  ما نّصا متفّوق 

ا مکینة لنظرّیة علم الجمال األدبي.  اإلعجاز القرآني إّنما کانوا یحّددون  أسس 

علرم الجمرال  -األشاعرة -المعتزلة والّشیعة -المزّیة -إعجاز القرآن :المفردات الرئیسة
 األدبي

                                                                                 

1. rimaamhaz1980@gmail.com 
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 مقّدمة
تعّد قضّیة إعجاز القرآن من أخطرر القضرایا اّلتری جابهرت اإلسرالم والمسرلمین، لقرد دلرف منهرا 

ة الوحي، وروعة الجهاد، منادین بأّن هذا القرآن غیر معجرز، المغرضون یبغون تحطیم العقیدة وقدسیّ 
ا، وال یختلف عن الکت  الّدینّیرة األخرری فری شریء، وألّن المهراجمین کرانوا مرن عتراة  ولیس وحی 
المفّکرین المتزّودین بالّثقافات األجنبّیرة المختلفرة، تصرّدی لمجرادلتهم فري مطلرع القررن الّثالرث 

حملوا هّم الکشف عرن أسررار البالغرة  ب، أصحاب العقول الجّبارة اّلذینللهجرة علماء الکالم العر
القرآنّیة ودالئل اإلعجاز فیه، فترکوا لنا تراثا غنّیا فخما، جمع بین الفرّن الجمیرل والفلسرفة المعّقردة، 

ودراسرات  وبین الحوار الّرائع والّنتائ  المفحمة، فأثروا میدان الّنقد والبالغة بما انتهوا إلیه من حقائق
ممتازة ، ولکّنهم اختلفوا حول مکمن المزّیة المعجزة، وصار هذا األمر مدعاة لتأسیس حرکرة نقدّیرة 
موضوعها  إعجاز القرآن ، فکانت محاوالت عدیدة من بعب الّنّقاد العرب الستقراء الرّنّ  القرآنري 

ا عن مکمن المزّیة واإلبداع فیه، وأسهم کّل واحد منهم حسر  طرول با عره فري تحویرل اإلبرداع بحث 
ولکن تبقی ظاهرة الّدراسات اإلعجازّیة عصّیة علی الفهم إذا لم نردخل  القرآني إلی مفاهیم جمالّیة،

علم الکالم من بابه العریب؛ ألّن هذا العلم لم یتدّخل في دراسة اإلعجراز القرآنري بردافع الحمّیرة 
ا أّن والّدفاع عن اإلسالم وحس ، ولکن بسب  اختالف وجهات النّ  ظر حول وجوه اإلعجاز، خصوص 

 موضوع اإلعجاز هو الّنّ  القرآني.

في إثرراء قضرّیة اإلعجراز متعرّددة وکثیررة ال یسرمح المقرام بعرضرها  وبما أّن الّتّیارات اّلتي أسهمت
والحدیث عنها، اقتصرت بحثي هذا علی عرض تّیارین برزا في هذا المجال، وتنراوال مسرألة المزّیرة 

را وهما: تّیا ر المعتزلة والّشیعة، وتّیار األشاعرة، وقد انعکس االختالف في تحدیدهما للکرالم اختالف 
في تحدید دور البالغة، فرّکز الفریق األّول علی الجان  اإلیصرالي مرن البالغرة، بینمرا رّکرز الفریرق 

یقین فري الّثاني علی الجان  الکشفي منها. من هنا جاء هذا البحث للوقوف علی رأي کّل مرن الفرر
ا؛ ألّن نّقادنا القردماء، وهرم یحراولون الکشرف عرن أسررار  المزّیة اّلتي تجعل من نّ  ما نّصا متفّوق 

ا مکینة لنظرّیة علم الجمال األدبي.   اإلعجاز القرآني إّنما کانوا یحّددون أسس 

 أّوًل رأي الّشیعة والمعتزلة

 نظرم  الجاحظصّنف في هذا الّشأن کان کتراب  إّن تاریخ البحث حول إعجاز القرآن یؤّکد أّن أّول ما
القرآن ، واّلذي أتبعه بسلسلة من الّدراسات في نفس الموضوع مثل  آي القرآن  و حج  الّنبّوة ، وقد 
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ا للحدیث عن موضع المزّیة في الکرالم،  افتتح هذا المعتزلي میدان البحث في اإلعجاز، وکان ممّهد 
ا من الّتصرویر، وکران أّول وموقع الّتفاضل فیه خصوصا أّنه ع ا من الّنسی  وجنس  ّد الّشعر صناعة وضرب 

ا لّلفرظ، ومشرایعة  من قدح شرارة الجدل بین الّلفظ والمعنری، تعّلقرا منره بمرذه  الّصریغة وتعّصرب 
للّصیاغة، سواء فیما رآه وقّرره، أو بما نقله وأقحمه العلماء واألدباء والّنقاد، وقد جعل الجاحظ الّلفرظ 

بداع في الّصیاغة الّشأن األّول في تقدیر القیمة الفّنیة في العمرل األدبري، وأخرذ یررّدد:  إّن حکرم واإل
المعاني خالف حکم األلفاظ ألّن المعاني مبسوطة إلی غیر غایرة ممترّدة إلری غیرر نهایرة، وأسرماء 

إلی یسرر  (. فهل هذا یشیر76المعاني مقصورة معدودة ومحّصلة محدودة  )الجاحظ، بدون تاریخ، 
 تناول المعاني والحصول علیها، وإلی محدودّیة األلفاظ إلی کون المزیة اإلبداعّیة فیها؟

تتحّدد اإلجابة في ضوء الغایة اّلتي یجري إلیها القائل والّسامع، بالّنسبة إلی الجاحظ اّلرذي یرری أّن 
مرر کرذلك، فرإّن المعراني (. ومرا دام األ76 مدار األمر هو  الفهم واإلفهام  )الجاحظ، بدون تاریخ،

 القائمة في صدور الّناس، المتصّورة في أذهانهم، والمتجّلیرة فري نفوسرهم، والمّتصرلة بخرواطرهم، 
(. أي 75 والحادثة عن فکرهم، مستورة خفّیة، وموجودة في معنی معدودة  )الجاحظ، بردون تراریخ،

ا، وال یحس  لها حساب إاّل بعد أن تقّدمها ا ا إّنها لیست کالم  أللفاظ والکلمات. إذ کیف تکون کالم 
 (139، 2011 علي، ،زیتون) ؟وهي معدومة، یرتبط وجودها بوجود األلفاظ

والجاحظ بحس  مقولته الّشهیرة یضع األناقة والجودة والجمال في األلفاظ، فالمقیاس عنده للقیمرة 
وذلك ألّن  المعاني مطروحة فري األدبیة إّنما یتقّوم في جزالة الّلفظ، وجودة الّسبك، وحسن الّترکی  

الّطریق، یعرفها العجمي والعربي والبدوّي والقروّي والمدنّي، وإّنما الّشأن في إقامرة الروزن، وتخّیرر 
(. 131، 1969األلفاظ، وسهولة المخر ِّ، وکثرة الماء، وفي صّحة الّطبع وجودة الّسبك  )الجراحظ، 

ا ال یحتا ِّ إلی أّي جهرود، وتدّل مشاعة المعاني هذه علی أّن الجاحظ قد ر ا تلقائیًّ أی في المعنی نتاج 
 وال یقع تزاید الفصحاء فیه. 

جری علی المذه  المعتزلي في فهم الکالم، فرأی في أثناء بحثره  الّرّمانيومن المعروف الّشائع أّن 
کما فهمنرا  عن اإلعجاز أّن المزّیة ال تکمن في المعنی، ولکن في صورة الّلفظ؛ ألّن  المعنی الواحد،

من کالم الّرّماني یمکن أن یقّدم للّسامع أو القار  من خالل أکثر من صورة لفظّیرة. وإذا مرا دّل هرذا 
األمر علی شيء إّنما یدّل علی أّن الّتعاطي الکتابي مع األلفاظ یحتا ِّ إلی جهود تبذل؛ ألّنره مکمرن 

 ( .140، 2011العملّیة اإلبداعّیة وموضع تزاید الفصحاء  )زیتون، علي، 

وال نصل إلی نهایة رأیه في العملّیة اإلبداعّیة من خالل تعّرفنا رأیه في مکمن المزّیة. وال یکتمل ذلرك 
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إاّل إذا بحثنا عن موقفه من رئاسة المعنی علی الّلفرظ، ونتعرّرف رأیره هرذا حرین نعرود إلری تحدیرده 
حسرن إفهرام المعنری  )الّرمراني،  للفواصل اّلتي قال عنها: إّنها  حروف متشاکلة في المقاطع توج 

(. والّسب  اّلذي یوج  هذا الحسن یعود برأیه إلری أّن  الفواصرل تابعرة للمعراني، 75-76، 1976
را  وأّما األسجاع فالمعاني تابعة لهرا ، ولرم یکترف برذلك، برل عرّد الفواصرل بالغرة، واألسرجاع عیب 

ا بما ال یقبل الّشّك رئاس97، 1976)الّرماني،  ة المعاني علی األلفاظ. فهل یعني ذلك أّنه قد (، مؤّکد 
 خر ِّ علی الخّط المعتزلي؟ ولماذا ال یرّئس األلفاظ ما دام یری المزّیة فیها؟

یقول الّرّماني عن البالغة:  ولیست البالغة إفهام المعنی، ألّنه قرد یفهرم المعنری متکّلمران أحردهما 
ذا توطید علی أّن دور البالغة غیر مقصور علی (. وفي ه75، ص 1976بلیغ واآلخر عیي  )الّرماني، 

ا من روافدها فإّنره لریس بالمرائز لهرا عرن ضرروب الکرالم  األثر الّنفعي فحس ، فإّن هذا األثر رافد 
 األخری؛ ألّن الوظیفة الّنفعّیة اّلتي تقصد اإلفهام واإلیصال وظیفة یتقاطع فیها سائر أنواع الکالم. 

را یفري  کذلك أخر ِّ من دائرة البالغة ا جمالیًّ مجّرد تحقیق األلفاظ معّبرة عرن المعنری المرراد تعبیرر 
بخصوصّیات المعاني وأحوالها وهیئاتها؛ لذلك ال یقصر دور البالغة  بتحقیق الّلفظ علری المعنری؛ 

(، 75، ص 1976الّنه قد یحّقق الّلفظ علی المعنری وهرو غرث مسرتکره ونرافر متکّلف )الّرمراني، 
(، وهرو 75، 1976یصال المعنی إلی القل  في أحسن صرورة مرن الّلفظ)الّرمراني،  وإّنما البالغة إ

 بهذه المقولة ینفي أن تکون البالغة في المعنی الجمیل فقط دون االهتمام بالّلفظ. 

والّرّماني بهذا الّتعریف للبالغة یقرّرر أّن للبالغرة أساسرین: أّولهمرا )إیصرال المعنری( وهرو اإلبانرة، 
 صورة الّلفظ( ویعني به الّصیاغة أو األداء. وثانیهما )حسن

فمن أهّم ممّیزات الّلفظ عند المعتزلة أن یحّقق اإلبانة في أعلی درجاتها، وکّلما کان الّلفظ أبرین کران 
أبلغ. ویقول الّرّماني: إّن  الغرض اّلذي هو حکمة إّنما هو اإلبانرة عرن المعراني اّلتري الحاجرة إلیهرا 

را مرن أّن وظیفرة الکرالم 97، 1976ماّسة )الّرماني،  را، انطالق  ( .  فیعطي األولوّیة لما نحتاجه عملیًّ
اإلیصالّیة، واّلتي تتحّدد الّناحیة الجمالّیة بناء علی نجاح تأدیتهرا، خاضرعة للمعنری، ألّنره ال مسرّوغ 

 (.141، 2011لوجودها إذا لم تکن ناقلة له )زیتون، علي، 

ا من األسس البالغّیة اّلتي یقوم علیها وقد رفع المعتزلة من شأن األداء  أو الّصیاغة بحیث جعلوه أساس 
الّتمییز بین الکالم البلیغ وغیره، وإذا کان حسن األداء أحد األسس اّلتري یظهرر بهرا إعجراز القررآن، 
فاإلمتاع أو الّتأثیر هو المقیاس اّلذي یقاس به حسن األداء، بحیث یکون اإلمتاع الّشرر  فري حسرن 

فاألداء الحسن هو األداء الممتع المؤّثر، واألداء غیر الحسن هو اّلذي خال من اإلمتاع، وکّلمرا  األداء،
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زاد حسن األداء زاد معه اإلمتاع والّتأثیر، إلی أن یصل إلی درجة اإلعجاز، فیصرل معره اإلمتراع إلری 
 (.42، 2005الّذروة )مرزود، عماد، 

َثراِنَي ا في قوله تعالی وقد أشار القرآن إلی قدرته الّتأثیرّیة کم ا مَّ َتَشاِبه  ا مُّ َل َأْحَسَن اْلَحِدیِث ِکَتاب  ُ َنزَّ اهللَّ
لِ  ِ َذٰ ُبُهْم ِإَلٰی ِذْکِر اهللَّ ُهْم ُثمَّ َتِلیُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلو ِذیَن َیْخَشْوَن َربَّ ِ َیْهِدي ِبرِه َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَّ َك ُهَدی اهللَّ

ُ َفَما َلُه ِمْن َهاد  َمن َیَشاُء َو  (، ویصف اهلّل أثر القرآن البالغ من خرالل اآلیرة 23)الّزمر،  َمن ُیْضِلِل اهللَّ
ْمَثرالّتالیة 

َ
ِ َوِتْلرَك اأْل ْن َخْشرَیِة اهللَّ ا مِّ ع  َتَصدِّ ا مُّ َرَأْیَتُه َخاِشع  َذا اْلُقْرآَن َعَلٰی َجَبل  لَّ اُل َنْضرِرُبَها َلْو َأنَزْلَنا َهٰ

ُروَن ِلل ُهْم َیَتَفکَّ اِس َلَعلَّ  (.21)الحشر  نَّ

ویری الّدکتور أحمد جمال العمري أّن الّرّماني بتحدیده لمعنی البالغة إّنما یبعث مرن جدیرد قضرّیة 
الّلفظ والمعنی اّلتي کانت موجودة في عهد الجاحظ اّلذي اعتبر أّن المعراني مطروحرة فري الّطریرق 

ي والقروّي والمدنّي، وإّنما الّشأن في إقامة الروزن، وتخّیرر األلفراظ، یعرفها العجمي والعربي والبدو
 (.131، 1969وسهولة المخر ِّ، وکثرة الماء، وفي صّحة الّطبع وجودة الّسبك  )الجاحظ، 

، ومن  وتبقی الّلغة وما فیها من ألفاظ وتعابیر وسیلة نستخدمها لقضاء حاجاتنا. والحاجة الحیاتّیة أّوال 
الجمالّیة. وإذا ما کان دور الکالم )األلفاظ واألصوات( الّطبیعي أن یکون وسیلة، فإّنه لمرن ثّم المتعة 

 الّتکّلف أن یصیر غایة.

إمام أهل االعتزال فی زمانه   أّن المعاني، وإن کان ال برّد  عبد الجّبار الهمذانيویری قاضي القضاة 
، 1960 عبرد الجّبرار ألجلهرا  )الهمرذاني، منها فال تظهر فیها المزّیة، وإن کانت تظهرر فري الکرالم

ا؟16/199  ( . فأین تظهر المزّیة إذ 

یری عبد الجّبار أّن فصاحة القرآن هي أهّم جوان  إعجازه، وقد عّدد فی مواضع من کتابره  الّتنزیره ، 
(، وفری 476و  271و  221و  158کیف أّن القرآن یعّد فی کمال الفصاحة )عبد الجبرار الهمرذاني، 

األصول یقول:  فإن قیل ما وجه اإلعجاز فی القرآن؟ قلنا: هو أّنه تحرّدی بمعارضرة العررب مرع شرح 
أّنهم کانوا هم الغایة فی الفصاحة، والمشار إلیهم فی الّطالقة والّذالقة، وقّرعهم برالعجز عرن اإلتیران 

زل القرآن علری أهرل فقد ن ( .586، 1996 عبد الجّبار، بمثله، فلم یعارضوه وعّدلوا عنه  )الهمذاني،
البالغة، وأرباب الفصاحة، فإذا ببالغة القرآن تقطرع قرول کرّل بلیرغ، وإذا بفصراحته تربرو علری کرّل 
فصاحة، فال بیان فود بیان القرآن، وال نظرم مثرل نظمره، ولقرد کران الّشرعر عنرد العررب صرناعتهم 

، وإذا برالقرآن یشررد کمرا تشررد الّرائجة، وتجارتهم الّرابحة، فإذا بشعرهم أمام القرآن بضاعة مزجاة
 الّشمس، فال یبقی معها لنجم من أثر.
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فیقرّدم لنرا ولکّنه یرفب أن تظهر الفصاحة في أفراد الکالم، ولکن بالّضّم علری طریقرة مخصوصرة، 
ا علی تکملة وتنقیح رأي أستاذه أبی هاشم، یقول:  اعلم أّن الفصراحة ال تظهرر فری  ا مبنیًّ القاضی، رأی 

م، وإّنما تظهر فی الکالم بالّضّم علی طریقة مخصوصة، وال برّد مرع الّضرّم مرن أن یکرون أفراد الکال
لکّل کلمة صفة، وقد یجوز فی هرذه الّصرفة أن تکرون بالمواضرعة اّلتری تتنراول الّضرّم، وقرد تکرون 

ار، باإلعراب اّلذی له مدخل فیه، وقد تکون بالموقع، ولیس لهذه األقسام رابع  )الهمذاني، عبد الجّبر
(. وهذه األقسام الّثالثة هي ذات طبیعة داللّیة سّماها الفصاحة وکّنی عنهرا بالّضرّم. 16/199، 1960

ألّنه إّما أن تعتبر فیه الکلمة أو حرکاتها أو موقعها، وال بّد من هذا االعتبار فی کّل کلمة، ثم ال برّد مرن 
یکون لها عند االنضرمام صرفة، وکرذلك  اعتبار مثله فی الکلمات إذا انضّم بعضها إلی بعب ألّنه قد

لکیفّیة إعرابها، وحرکاتها، وموقعها، فعلی هذا الوجه اّلذی ذکرناه، إّنمرا تظهرر مزّیرة الفصراحة بهرذه 
الوجوه دون ما عداها. فاّلذی تظهر به المزّیة لیس إال اإلبدال اّلذی بره تخرتّ  الکلمرات، أو الّتقرّدم 

 الحرکات اّلتي تختّ  اإلعرراب، فبرذلك تقرع المباینة )الهمرذاني، والّتأّخر اّلذي یختّ  الموقع أو
 (.16/199، 1960 عبد الجّبار،

ا لجزالرة  إذن، فقد أحّس القاضی عبد الجبار أّن رأي أستاذه أبی هاشم فی أّن الکالم إّنما یکون فصیح 
نره لرم یالحرظ صرور297لفظه وحسن معناه )الهمذاني، عبد الجّبرار، ص 

ّ
ة ترکیر  (، بره نقر  أل

 .(116، 1992الکالم، وهی أساسّیة فی بالغة العبارة وفصاحتها )شوقي ضیف، 

وإذا ما ألّح علی أّن اإلبداع مختّ  بالّلفظ دون المعنی، قال:  أّما حسن الّنغم وعذوبرة القرول فمّمرا 
ا علی الّسمع، ال أّنه یوجد فضال  في الفصراحة )الهمرذاني،  ، 1960 عبرد الجّبرار،یزید الکالم حسن 

(. وهذا یعني  أّن حسن اإلفادة من طاقة األلفاظ الّداللّیرة عبرر عملّیرة الّضرّم علری طریقرة 16/200
 (.143، 2011 علي، مخصوصة هو مکمن المزّیة واإلبداع  )زیتون،

ا برین  ومع أّن عبد الجّبار هو اّلذي اکتشف مسألة الّضّم ودورها في تحدید الفصاحة، ظّل یقیم حدود 
والمعنی فهما مستقاّلن ألّننا  نجد المعّبرین عن المعنی الواحرد یکرون أحردهما أفصرح مرن الّلفظ 

اآلخررر، والمعنرری مّتفررق، وقررد یکررون أحررد المعنیررین أحسررن وأرفررع والمعّبررر عنرره فرري الفصرراحة 
(. وحرین یتحرّدث عرن معنری واحرد فري صرورتین 16/199، 1960 عبد الجّبار، أدون )الهمذاني،

در عن موقف یقوم علی استقاللّیة المعنی في الوجود، وإن کان هذا غیرر منسرجم مختلفتین إّنما یص
مع مذهبه في الّضّم إلی حّد ما فهو یقول:  الظّن بأّن المزّیة إّنما تکون بأصل المواضعة، لیس کذلك، 

دّونره ال ألّن ما یبلغ من الکالم فی الفصاحة الّنهایة ال یخر ِّ عن أن یکون فی جملة الّلغة، کما أّن ما 
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یخر ِّ عن أن یکون من جملتها، وإّنما تتبّین زیادة الفصاحة ال بتغّیر المواضعة، وإنما المعتبر بمواقرع 
(. فإذا مرا عرّد المواضرعة مراّدة أّولّیرة 16/199، 1960، عبد الجّبار الکالم وکیفیة إیراده  )الهمذاني،

بأّن الّضّم هو اّلذي یحرّدد المعنری، و أّننرا  یتحّکم الموقع في تحدید داللتها األخیرة، یعني أّنه مقتنع
أمام مستویین من المعاني: المعاني الموجودة في الّنفس، بقطع الّنظر عرن شرکل بنیتهرا، والمعراني 

(. وبقردر الّتطرابق برین هرذین المسرتویین یکرون 144، 2011 علري، اّلتي یقّدمها الکالم  )زیترون،
 الّنجاح، وتکون المزّیة والفصاحة.

 ا رأي األشاعرةثانیً 

الّسّني االشعرّي من أهم البحوث الّرائدة حرول قضریة اإلعجراز  للباقالنيیعّد کتاب  إعجاز القرآن  
القرآني، وأثرها في ثنائیة الّلفظ والمعنی، إذ أسهم بدور أساسّي في تحدید فکررة اإلعجراز، وتطرویر 

 علماء البالغة والّدراسات القرآنّیة.مفهومها ومناه  بحثها بصورة أثرت في کّل من جااوا بعده من 

(، وحرین 117، 1980رأی الباقالني في البالغة  اإلبانة عن األغراض اّلتي فري الّنفروس  )البراقالني،
یکون الکشف عن المعنی هو هّم البالغة األساسي، یعني أّن األمر عائرد إلری اعتبرار الکرالم معنری 

ا في الّنفس، فهو یقول:  فالکالم الحق یقي هو المعنی الموجرود فري الرّنفس، لکرن جعرل علیره قائم 
أمارات تدّل علیه، فتارة  تکون قوال  بلسان علی حکم أهل ذلك الّلسان، وما اصرطلحوا علیره، وجرری 
عرفهم به، وجعل لغة لهم... وقد یدّل علی الکالم القائم بالّنفس الخطو  المصطلح علیها برین کرّل 

 (.94، 1950لة مقام الّنطق بالّلسان  )الباقالني،أهل خّط، فیقوم الخّط في الّدال

إّن هذه العقیدة األشعرّیة في کالم اهلل القائمة علی الکالم الّنفسي کانت توّجه مواقرف األشراعرة فري 
 بحثهم لثنائّیة الّلفظ والمعنی، وتحّدد مفهومهم لإلعجاز. 

ا تضرّمنه مرن وجروه البالغرة وصرور فحین اعترض الباقاّلني علی الّرماني تفسیره إلعجاز القرآن بمر
البدیع، وجدناه منشغال  بالبحث عن نظرّیة جدیدة یتفاضل علی أساسها الکرالم، فأشرار إلری ناحیرة 

 بالغة الّنظم اّلتي تعتمد علی وحدة الّن  وااللتحام الموجود بین عناصره.

ا لإلعجاز  والشّك أّنه قد أفاد من الّدراسات القرآنیة عند الجاحظ والخّطابي اّلتي ارتضت الّنظم وجه 
، فاعتبر أّن إعجاز القرآن في نظمه الخار ِّ عرن المعهرود مرن  ا کامال  القرآني، واقتنع بهذا الّرأي اقتناع 
کالم العرب. یقول الباقاّلني  والوجه الّثالث أّنه بدیع الّنظم، عجی  الّتألیف، متناه فري البالغرة إلری 

 (.35، 1980)الباقالني، الحّد اّلذي یعلم عجز الخلق عنه  
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وإذا کانت نظرّیة الّنظم تقروم علری ثنائّیرة الّلفرظ والمعنری، وااللتحرام الموجرود بینهمرا، وإذا کران 
األشاعرة یرون أّن إعجاز القرآن في معانیه وفي ترتی  ألفاظه بطریقة مخصوصة، وترکیبها بما یتناس  

دون ألفاظه، إذ لیس الغررض  برنظم الکلرم أن وحال الخطاب وموضوعه، وأّن مزیة الّنظم في معانیه 
توالت ألفاظهرا فري الّنطرق، برل أن تناسرقت داللتهرا وتالقرت معانیهرا علری الوجره اّلرذي اقتضراه 

(. فإلی أّي حد استطاع الباقالني االلتزام بما یملیره 50 -49، 1989عبد القاهر،  العقل )الجرجاني،
 فظ بالمعنی عنده؟ وأین هو موضع المزّیة؟علیه انتمااه األشعرّي؟ وما هي عالقة اللّ 

را 118، 1980یقول الباقاّلني:  إّنه الّتفاضل في البراعة والفصاحة  )الباقالني،  (. وإذا أحّس أّن غموض 
:  إذا وجدت األلفاظ وفرق المعنری، والمعراني وفقهرا، ال  یعتري کالمه هذا سارع إلی اإلیضاح قائال 

 (.42، 1980اعة أظهر، والفصاحة أتّم )الباقالني، یفّضل أحدهما علی اآلخر، فالبر

یّتبادر إلی أذهاننا من خالل هذا القول أّن الباقالني من أنصار الّصیاغة الّلفظیة اّلتري ال تعطري لّلفرظ 
ا برین االّتجراهین، ولکرن  را وسرط  مزّیة علی المعنی، وال للمعنی مزّیة علی الّلفظ، بل هو یقف موقف 

ه األشعرّي حین رأی أّن المعنی أسبق في الوجود ومتقّدم في المقام علی الّلفظ سرعان ما یّتضح موقف
ألّن  تخّیر األلفاظ للمعاني المتداولة المألوفة، واألسباب الّدائرة بین الّناس، أسهل وأقرب مرن تخّیرر 

طرف األلفاظ لمعان مبتکرة وأسباب مؤّسسة مستحدثة. فإذا برع الّلفرظ فري المعنری البرارع، کران أل
(. وإذا مرا 42، 1980وأعج  من أن یوجد الّلفظ البارع في المعنی المترداول المتکّرر )البراقالني، 

ا في تکوین المزّیة اإلبداعّیة، وفي کالمه هذا فإّن ترکیزه علری صرعوبة اختیرار  کان دور الّلفظ واضح 
وهري سرابقة علیهرا فري  االلفاظ للمعاني المبتکرة یشیر إلی أّن المعاني تتحّکم في تحدید األلفراظ

الوجود. وفي قوله:  إّن الکالم موضوع لإلبانة عن األغراض اّلتي في الّنفس، وإذا کران کرذلك وجر  
أن یتخّیرر مرن الّلفررظ مرا کرران أقررب إلری الّداللررة علری المررراد وأوضرح فري اإلبانررة عرن المعنرری 

طلروب هرو إیصرال المعنری (. وفي هذا إشارة واضحة إلری أّن الم117، 1980المطلوب )الباقالني، 
را  ا إلی المتلّقي، وأّن االهتمام باختیار األلفاظ اهتمام هامشّي ال یرقی إلی درجة اعتبراره مکمن  واضح 

 للمزّیة اإلبداعّیة.

، فقد رأی أّن المزّیة اّلتي یقوم علیها اإلعجاز تکمن في المعنی ورفرب أن عبد القاهر الجرجانيأّما 
(، فهو رفب أن یکون االعجراز فری األلفراظ 282، 1989عبد القاهر،  ،تکون في الّلفظ )الجرجاني

المفردة، ألّن األلفاظ ال تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجّردة، وال من حیث هي کلرم مفرردة، وإّنمرا 
تثبت لها الفضیلة وخالفها في مالءمة معنی الّلفظرة لمعنری اّلتري تلیهرا، وال فصراحة لّلفرظ وحرده 
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(، ألّنه ال یتصّور أن یکون بین الّلفظرین تفاضرل فری الّداللرة 265، 1989، هرعبد القا )الجرجاني،
حّتی تکون هذه أدّل علی معناها اّلتی وضعت له من صاحبتها علی ما هی موسومة به حّتری یقرال أّن 

( أدّل علی معناه من )فرس( علی ما سّمی به )الجرجراني، (. وعلری 31، 1989عبرد القراهر،  )رجال 
ان هناك تفاضل بین کلمترین دون الّنظرر إلری موقعهمرا مرن الّترالیف والرّنظم، فرإّن هرذا ذلك فإذا ک

کثر من أن تکون هذه مألوفة مستعملة، وتلك غریبة وحشّیة، أو أن تکرون حرروف  الّتفاضل ال یکون بأ
 هذه أخّف وامتزاجها أحسن، ومّما یکد الّلسان أبعد.

صاحة من عوارض الّلفظ المفررد، إلیمانره برأّن فصراحة وقد أنکر عبد القاهر الجرجاني أن تکون الف
الّلفظ عائدة للمعنی، وأّن هذه الفصاحة ال تظهر إاّل بضّم الکالم بعضره إلری بعرب فري جملرة مرن 
القول، أو في نّ  من الّنصوص، وما یدّل علی ذلك أّننا نری الّلفظة فصیحة في موضع وغیر فصریحة 

زیة اّلتي من أجلها استحّق  الّلفظ الوصرف بأّنره فصریح، هري فري في مواضع کثیرة، ومن ثّم فإّن الم
المعنی دون الّلفظ، ألّنه لو کانت بها المزّیة اّلتي من أجلها یستحّق الوصف بأّنره فصریح تکرون فیره 
دون معناه، لکان ینبغي إذا قلنا في الّلفظة إّنها فصیحة، أن تکون تلك الفصراحة واجبرة لهرا فري کرّل 

 (. 401-400، 1989عبد القاهر،  ،حال )الجرجاني

یربط عبد القاهر مفهوم الفصاحة بالّنظم والتألیف والّترتی ، وال شيء من االعتبار لّلفرظ وحرده قبرل 
أن یدخل في هذا الّنظم اّلذي ینتظم به المعنی، فالّنظم  عمل یعمله مؤّلف الکالم في معراني الکلرم 

ا یحردث عنره ال في ألفاظها، وهو بما یصنع في سبیل من ی أخذ األصباغ المختلفة، فیتوّخی فیها ترتیب 
 (.359، 1989عبد القاهر،  ضروب من النقش والوشي )الجرجاني،

( 35، 1989عبد القراهر،  والّنظم، لیس هو فی ضّم الّشيء إلی الّشيء کیف جاء واّتفق )الجرجاني،
عبرد  یقتضریه العقل )الجرجراني، ولکّنه  تناسق دالالت األلفاظ وتالقي معانیها علی الوجره اّلرذی

(. ألّن الجرجررانی یعتبررر  األلفرراظ أوعیررة للمعررانی وهرری تتبررع المعررانی فرری 35، 1989القرراهر، 
(. یقول  فإذا وج  لمعنی أن یکون، أّوال  فری الرّنفس 242، 1989عبد القاهر،  مواقعها )الجرجاني،

أّما أن تتصّور فی األلفاظ أن تکون المقصرودة وج  الّلفظ الّداّل علیه أن یکون مثله أّوال فی الّنطق، ف
ا فی نظم األلفاظ  قبل المعانی بالّنظم والّترتی  ، وأن یکون الفکر فی الّنظم اّلذی یتواصفه البلغاء فکر 
، وأن یحتا ِّ بعد ترتی  المعانی الی فکر تستأنفه ألن تجیء باأللفاظ علی نسقها ، فباطل من الظرّن، 

 (.37، 1989عبد القاهر،  یوفي الّنظر حّقه )الجرجاني، ووهم یتخّیل إلی من ال

ویقول الّشیخ عبد القاهر الجرجاني:  إذا فرغت من ترتی  المعراني فري نفسرك لرم تحرت  إلری أن 
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ا في ترتی  األلفاظ، بل تجدها تترّت  لك بحکم أّنها خردم للمعاني )الجرجراني، عبرد  تستأنف فکر 
کالم  ال تطل  الّلفظ بحال، وإّنما تطلر  المعنری، وإذا ظفررت (. ففي عملّیة ال44، 1989القاهر، 

(. ولکرن هرذا ال یعنري أّن 49، 1989عبرد القراهر،  الجرجاني،)بالمعنی، فالّلفظ معك وإزاء ناظر 
الّظفر بالمعنی هو ظفر بالّلفظ في الوقرت نفسره، فالجرجراني یؤّکرد سربق المعراني فري الوجرود ال 

قول الجرجاني: یخّیل إلیه أّنه کان ینطق في نفسه باأللفاظ اّلتري یفّکرر فري تزامنهما ألّن اإلنسان کا ی
معانیها حّتی یری أّنه یسمعها سماعه لها حین یخرجها من فمره، وحرین یجرري بهرا الّلسران، وهرذا 
ا في شيء قد رآه وشاهده أّنه کان یراه وینظر إلیره، وأّن  تجاهل ألّن سبیل ذلك سبیل إنسان یتخّیل دائم 

 (. 318، 1989عبد القاهر،  ثاله نص  عینیه )الجرجاني،أم

والمعنی عند عبد القاهر الجرجاني، بنیة قائمة بذاتها حیث یقول:  وأّما نظم الکلم فلریس األمرر فیره 
کذلك، ألّنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتیبها علی حس  ترتی  المعاني في الّنفس، فهرو إذن 

(. وقد بحرث بدّقرة 4، 1979عبد القاهر،  ظوم بعضه من بعب  )الجرجاني،نظم یعتبر فیه حال المن
متناهیة عن العالئق بین المعاني الجزئّیة، عالئق الّنحو اّلتي تلغي ما هو جزئي لتحرّل البنری محّلره. 
را ا في إقامة صرح الجمالّیة، فالّنحو الجرجاني اّلذي رأی فیه صاحبه علم  ا أساسیًّ  وقد أسند للّنحو دور 

ا یقوم علی الّدّقة والموضوعّیة، ومراعاة القوانین )الجرجاني، -46 -44، 1980عبرد القراهر،  وصفیًّ
ا للمعاني، حین أدخل الفصل والوصل فري 67 (، واّلذي خر ِّ به من حدود الّنحو العادي لیصیر علم 

مالمح علم الجمرال  عداد ذلك الّنحو، فإّنه استطاع أن یری وراء آلّیة قوانینه وأصوله ومناهجه ورسومه
 األدبي. 

أّما عن رأیه بعالقة الّلفظ بالمعنی فیرری أّن العملّیرة الفکرّیرة واحردة ذلرك أّن الّلفرظ ترابع للمعنری 
ضرورة، حیث أّن األلفاظ أوعیة للمعاني، وهي أدواتنا لفهم هذه المعاني، فال یتصّور أن یعرف المررء 

ا من غیر أن یعرف معناه، وال أن را،  لّلفظ موضع  را ونظم  یتوّخی في األلفاظ من حیث هري ألفراظ ترتیب 
وإّنما یتوّخی الّترتی  في المعاني، فإذا تّم ذلك تبعتها األلفاظ، وقفرت علری آثارهرا، قرال:  إّنرك إذا 
ا في ترتیر  األلفراظ، برل تجردها  فرغت من ترتی  المعاني في نفسك لم تحت  إلی أن تسأنف فکر 

للمعاني، وتابعة لها والحقة لها، وأّن العلم بمواقرع المعراني فري الرّنفس تترّت  لك بحکم أّنها خدم 
-43 -42 -41-40، 1980عبرد القراهر،  علم بمواقع األلفاظ الّداّلة علیها في الّنطق )الجرجراني،

 (. ألّن األلفاظ ال تطل  لحال، وإّنما تطل  من أجل المعاني في الّصیاغة والّسیاد. 44

یاغة األدبّیة، وما فیها من ألفاظ، ولذلك فإّن البالغة والفصاحة وسائر ما یجرري ویتجّلی ذلك في الّص 
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في طریقهما من أوصاف راجعة إلی المعراني، وإلری مرا یردّل علیره باأللفراظ دون األلفراظ نفسرها. 
فالعمل اإلبداعي حس  رأیه مختّ  بالبنیة المعنوّیة المتکّونة داخل الّنفس. والمزّیرة   لیسرت لرك 

 (.51، 1980عبد القاهر،  تسمع بأذنك، بل حیث تنظر بقلبك وتستعین بفکرك  )الجرجاني،حیث 

 الخاتمة
ویبقی أّننا توصلنا إلی أّن المعتزلة قد رّکزوا علی الجان  اإلیصالي من البالغة فرأوا أّنهرا تکمرن فري 

الجانر  اإلیصرالي القدرة علی إیصال المعنی إلی القل  في أحسن صورة من الّلفظ، والّترکیز علری 
را  ا ووسیلة اّتصال. وحین تکون وظیفة الّلفظ الّتوصیل، ویکرون الکرالم لفظ  مرتبط باعتبار الکالم لفظ 
ا لنجاح الکالم، وتصریر البالغرة هري إیصرال المعنری؛ أي اإلفرادة مرن  یصیر نجاح الّتوصیل مساوی 

 اإلیصالّیة من حّیز األصوات واأللفاظ.الخصائ  الّصوتّیة اّلتي تمتلکها الّلغة، فتکون مزّیة البالغة 

أّما األشاعرة فرّکزوا علی الجان  الکشفي من البالغة، فرأوا فیها أن یؤتی المعنی من الجهة اّلتي هري 
أصّح لتأدیته، ویختار له الّلفظ اّلذي هو أخّ  به، وأکشف عنه، وأتّم له. وحین یکرون الکشرف عرن 

ا في الّنفس. فتکون المعنی هو هّم البالغة األساسي، یعن ي أّن األمر عائد إلی اعتبار الکالم معنی قائم 
 مزّیة البالغة الکشفّیة من حّیز المعنی. 

ا فري  ولکن لَم رّکز نّقادنا علی الّدور الوظیفي للبالغة، فتجّنبوا الحدیث عن الجمال، ولم نجد له ذکرر 
 نتاجهم علی امتداد الّتاریخ؟

ته البالغة العربّیة لنفسرها مرن وظیفرة مزدوجرة تقروم علری الکشرف عرن إّن وظیفة الّلغة تدعم ما رأ
، إاّل أّنهرا  المعاني القائمة في الّنفس، وإیصالها إلی المتلّقین، وهي وإن لم تسّم تلك الوظیفة جمراال 
لم تتحّدث عن دور للّنتا ِّ األدبي خار ِّ حدود الکشف واإلیصال،  فلیس الغرض من ترألیف األدب 

، وإّنما تقضي له بالجمال إذا نجح فري الغررض اّلرذي یرمري إلیره  )السرل وإنشائه أن ی کون جمیال 
(. وما کان لهذه الّنتیجة اّلتي توّصل إلیها نّقادنا أن تکون دقیقة وعمیقة لو لم یتّیسر لها 46أبرکرومبي، 

ني وما ارتبط بهرا أهّم خلفّیة فکرّیة مرتبطة باإلبداع األدبي في ذلك الوقت، وهي مسالة اإلعجاز القرآ
 من علوم.

 المصادر والمراجع
، اإلنصاف، تحقیق محمرد زاهردي، الحسرن الکروفي، مکتبرة نشرر الثقافرة 1950الباقالني، .1
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یعة  خالق القرآنیة في کتابقبسات من األ  یعة إلی مكارم الشر الذر
 صفهانيللراغب األ 

 میرلوحي يسید عل
 أستاذ متقاعد في قسم اللغة العربیة بجامعة أصفهان
یحانة میرلوحي  1سیدة ر

 ربیة و آدابهاالدکتوراه في اللغة الع

  الملّخص
ال ری  أّن األخالد القرآنیة هي من األرکان األساسیة التي تبتني حیاة اإلنسران المعنویرة 
والروحیة علیها. وموضوع األخرالد ینقسرم إلری قسرمین: األخرالد النظریرة واألخرالد 

األخالد العملیة. والعملیة منها هي التي تقوم علی المباني النظریة التي تعتبر جذور علم 
من الکت  القّیمرة فري علرم األخرالد وکران « الذریعة إلی مکارم الشریعة» ویعّد کتاُب 

في فضله أّنه قد تررجم إلری الفارسریة فري القررن الثرامن  یالغّزالي یستصحبه دائما. وکف
الهجري وترجمه أیضا بعب المعاصرین الفضالء وسنقوم بتعریف الکتراب فري مقّدمرة 

فصوله وأبوابه تقوم غالبا علی المبراني األخالقیرة الرواردة فري القررآن بحثنا هذا. وبما أّن 
الکریم، لذلک اختار الباحثان تبیین نکت األخالقیة المبتنیة علری آیرات القررآن الکرریم 
لنکون بذلک مساهمین في إحیراء هرذا الترراث الکبیرر للراغر  اإلصرفهاني الرذي قرام 

آثراره الضرخمة کتراب المفرردات فري لغرة  في نشر اإلسالم وفرائده ومن ّليبخدمات ُج 
القرآن وهذا الکتاب األخالقي الذي سنبحث عنره فري هرذا المقرال وفیمرا یلري بعرب 

 .الکلمات الدلیلیة ثّم مقّدمة البحث وسابقته وبعده یأتیکم ن  المقال بإذن اهلل وتوفیقه
، العلرم، طهرارة الرنفس، الفضرائل النفسریة، العقرل علم األخرالد، :المفردات الرئیسة

 الدرایة 

                                                                                 

1. mirlohi_r@yahoo.com 
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 مقدمةال

علم األخالد وقواعده النظریة والعملیة ما زال والیزال من األرکان األساسیة لکرل األدیران السرماویة 
ومطمح أنظار الفالسفة والمفّکرین وعلینا االهتمام بقواعده والکشرف عّمرا بذلره العلمراء القردامي 

 .هوالمتأخرون والمعاصرون من جهود ومساع لبیان مسائل

وهرذا « الذریعة إلری مکرارم الشرریعة»ومن هؤالء العلماء کما ذکر الراغ  اإلصفهاني بتألیفه القیم 
فنبردأ الکرالم « إحیاء علوم الرّدین» الکتاب کان بالشک من منابع أبي حامد الغّزالي في تألیف کتاب

إلری بیانره لکرن  أوال بتعریف علم األخالد، وإن کان حّده ورسمه أمرا واضحا ومشتهرا غیرر محترا ِّ
 تتمیم الکالم یقتضي إیراد تعریفه وموضوعه وفائدته وذکر بعب المؤلفات المشهورة في األخالد.

یف األخالق  تعر

 عبارة عن الصورة الظاهرة.« الَخلق»عبارة عن الصورة الباطنة: کما أّن « ُخلق»األخالد جمع 

 هولة. من غیرر حاجرة إلری فکرر وروّیرةوالُخلق عبارة عن هیأة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بس
 (.۱۵۸،ص۱۳۳۲؛ الراغ  اإلصفهاني، ۴ه.ش، ص۱۳۴۴ملي، اآل؛ و۱۰ه، ص۱۳۹۵، شّبر)

یف علم األخالق  تعر

هو علم بما ینبغي أن یتخّلق به اإلنسان لکي تصربح األفعرال واألقروال الصرادرة عرن إرادتره جمیلرة 
 ومحمودة.

 موضوع علم األخالق

نصریر الردین الطوسري، د.ت، ) هرة صردور األفعرال المحمرودة والجمیلرةهو نفس اإلنسان مرن ج
 (.۱۴ص

فائدته: هو التمییز بین األخالد الحسنة والسیئة للتحلیة بالحسرنة واالجتنراب عرن السرّیئة لیحصرل 
 ، بتصرف واختصار(.۴، صش۱۳۴۴اآلملي، ) اإلنسان بذلک إلی السعادة األبدیة

ومرا ألهمره اهلل  خالد العلم بنفس اإلنسان ونشراطه البراطن والظراهرفتبّین بما ذکر أّن مقّدمة علم األ
اَها   اإلنسان به من خیرها وشّرها، کما یقول اهلل عّز وجّل   َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَهرا* َوَنْفس  َوَما َسوَّ

، حّترمتعّلم األخالد ومعّلمها وسالک سبیلها أن یلّم بالنفس ومعرفتها إلماما  تا یفعل لره  ییتسرنّ  یّما 
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 اإلنسان لها. یالصعود في مدار ِّ الکمال والوصول إلی المرتبة اإلنسانیة الکاملة التي خلق اهلل تعال

 البحثخلفیة 

غنيٌّ عن التعریف أّن األخالد بما هي أساس الحیاة اإلنسانیة، والمجتمع اإلنسراني بردون األخرالد 
ي، لهذا علی کل النفوس البشرریة أن یلّمروا إلمامرا  کرامال  في الحقیقة عار  وخال  عن الجوهر اإلنسان

قبیحهرا. وهرذا ال یتیّسرر إاّل برتعّلم علرم األخرالد  عنباألخالد ومعرفة جّیدها عن ردیئها وحسنها 
عن ساعد الجد. وهذا هو السب  في إقبال علماء األخالد علری معرفرة  والیمکن تعّلمه إاّل بالتشمیر

 ة فیها قبل الورود في علم األخالد وفصولها وأبوابها.النفس وأسرارها الکامن

ا ألّن حصررها وعرّدها نوأما الکت  المؤلفة في هذا العلم فهي کثیرة عسیر حصرها وال داعي ِلعّدها ه
 خار ِّ عن موضوع البحث مع ذلک نشیر في التالي إلی بعب هذه الکت :

 ألبي حامد الغّزالي إحیاء علوم الدین-

 البن مسکویه طهارة األعراد -

 أخالد ناصري )األخالد الناصریة( لخواجه نصیر الدین الطوسي -

 للمولي محمد مهدي النراقي )ثالثة مجّلدات(جامع السعادات -

 أیضا ألبي حامد الغّزاليمیزان العمل -

 أحمد النراقي یللمولمعراج السعادة -

أرادها یبحث عنها فري  نموبذکرها هناک کت  ومؤّلفات للفضالء والعلماء المعاصرین یطول الکالم 
 مظاّنها في المعاجم وکت  التراجم.

والبحث عن علم األخالد وأصوله ومبانیه مّمرا تعّمرق فیره العلمراء والبراحثون وکتبروا عنره مقراالت 
 ومؤلفات وافیة وشافیة ال داعي لنا لإلطالة فیها، وإّنما اکتفینا بإشارة موجزة إلیها کما قّدمنا.

الذریعرة إلری »ّمنا في هذه المقّدمة فهو سابقة الفح  عن النصروص القرآنیرة فري کترابیه وأّما ما
 1للراغ  اإلصفهاني.« مکارم الشریعة

                                                                                 

. هو الحسين بن محمد بن المفّصل المشهور بالّراغب األصفهاني اّلذي يعّد بحق مفخرٌة إلصفهان بل لعالم اإلسالم کّله، کان 1
والعملية منها کتاب الذريعة إلي  يعيش في القرن الرابع الهجري، وله مؤلفات قّيمة حول األدب. وعلوم القرآن والحکمة النظرية

مکارم الشريعة اّلذي حّققه وقّدم عليه السيد علي ميرلوحي أحد الباحَثين في هذه المقالة وفي مقّدمة الکتاب ترجمة الراغب 
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قّدمنا من فحوص ومحاوالت لالّطالع علی من قام بهذا األمر مع ذلک لم یتمّکنرا  إّن الباحثین مع ما
اآلن باسرتخرا ِّ واسرتالل مرا  یحرد حّترمن الحصول علی نتیجة في هذا المجال. ویبدو أّنه لم یقم أ

یوجد من اآلیات القرآنیة األخالقیة المستشهد بها في کتاب الراغ  المذکور مّما شرّدد عزمنرا علری 
سلوک هذا الدرب والکشف عن بعب اآلیات القرآنیة األخالقیرة الرواردة فري الّذریعرة إلری مکرارم 

 الشریعة المذکور.

واستخرا ِّ واستکمال جمیع ما ورد في هذا الکتراب مرن اآلیرات أّن استقصاء هذا البحث  یوال یخف
القرآنیة األخالقیة ال یسعه هذه المقالة بل بحاجة إلی مقاالت وبحوث مفّصلة الستکمالها. ولرذلک 

 نکتفي بنماذ ِّ منها في بعب فصوله السبعة کما یلي:

 النموذج األول

 «(رّشحوا له أهل الدنیا ومامثال » یقول في الباب األول من الفصل األول تحت عنوان

بطن أّمه إلری آخرر  نلحیاة اإلنسان من مبدأ سفره م ع من کالم اإلمام علي ئبتشبیه را یبعدما أت-
َلُهْم ی وقد دعي إلی دار السالم کما قال اهلل تعال:»(19)الذریعة إلی مکام الشریعة،ص یقول–حیاته 

ِهْم  اَلِم ِعنَد َربِّ ات   ( وتوّجه به إلیها نحو أشرف الزهرات وألّذ الثمرات و6/۱۲۷)األنعام َداُر السَّ َجنَّ
ْنَهراُر 

َ
ْت (. برل إلری 2/25)البقررة َتْجِری ِمرن َتْحِتَهرا اأْل ْرُض ُأِعردَّ

َ
رَماَواُت َواأْل رة  َعْرُضرَها السَّ َجنَّ

ِقیَن  رائرع لمرا جعرل اهلل ( وبعد هذا البیان لترشیح اإلنسان یأتي ببیان شیق و3/123)آل عمران ِلْلُمتَّ
لإلنسان من نورین نّیرین إلضاءة هذا الطریق، إلی جّنة النعیم، وهمرا نرور العقرل مرن البراطن ونرور 

مرن  الکت  المنزلة من السماء والوحي اإللهي والرسالة السماویة اّلتي تختتم ببعثة النبي محمد 
رَماَواِت  ة والعقلیرة آیرةالخار ِّ، وقال في وصف نوره اّلذي هو منّور کّل األنوار الحسریّ  ُ ُنروُر السَّ اهللَّ

یٌّ  َهرا َکْوَکرِ  ُدرِّ َجاَجُة َکَأنَّ ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َکِمْشَکاة  ِفیَها ِمْصَباِح اْلِمْصَباُح ِفی ُزَجاَجة  الزُّ
َ
ُیوَقرُد ِمرن َواأْل

ة  َیَکادُ  ة  َواَل َغْرِبیَّ َباَرَکة  َزْیُتوَنة  الَّ َشْرِقیَّ ُ  َشَجَرة  مُّ وِر َعَلری ُنرور  َیْهرِدی اهللَّ َزْیُتَها ُیِضیُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناِر نُّ
اِس  ْمَثاَل ِللنَّ

َ
ُ اأْل َیْضِرُب اهللَّ فجعرل »( وفي تأویله لآلیة الکریمة یقرول:24/35)النور ِلُنوِرِه َمن َیَشاُء َو

ه والشجرة المبارکة وهري الزیتونرة المصباح مثال للعقل والمشکاة مثال لصدر المؤمن والزجاجة لقلب
ِإنَّ َهَذا اْلُقرْرآَن کما قال: « للدین وجعلها ال شرقیة وال غربیة تنبیها  أّنها مصونة عن التفریط واإلفرا 

                                                                                                                              
-4، ومجّلة کلية اآلداب، جامعة إصفهان، عدد55-21بالتفصيل، راجع: الذريعة إلي مکارم الشريعة، مقّدمة التحقيق، ص

 ه.ش1371نة،س5



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

128 

ِتی ِهَی َأْقَومُ  ( والزیرت للقررآن، وبرّین أّن القررآن یمرّد العقرل مرّد الزیرت 17/9)اإلسرراء َیْهِدی ِللَّ
روِر َعَلری ُنرور   یکفي لوضوحه، وإن لم یعاضده العقل، ثرّم قرال:  للمصباح، وأّنه یکاد أي نرور   نُّ

(. ثّم في مواصلة ما قّدمه 20القرآن ونور العقل، وبّین أّنه یخّ  بذلک من یشاء )المرجع نفسه، ص
: وقرال  فري من عبادة اهلل سبحانه اّلتي اعتبرها الراغ  حصنا  واقیا  من األشررار الظلمرة یضریف قرائال 

(. أي 15/42)الحجرر ِإنَّ ِعَباِدی َلرْیَس َلرَک َعَلرْیِهْم ُسرْلَطاِن وصف ما جعله اهلل لنا من الحصن: 
 وتمّکرن مرن اسرتغوائه عمره فري دجراه المتحّصنین بعبادتي. فمن لم یقم برعایة نوره وحمایة حصنه

ْحَمِن ُنَقریِّ : ی، وإّنه کما قال تعالعداه ا َفُهرَو َلرُه َقرِریِن َوَمن َیْعُش َعن ِذْکِر الرَّ ُهرْم *  ْب َلرُه َشرْیَطان  ِإنَّ َو
ْهَترررُدوَن  ُهرررم مُّ َیْحَسرررُبوَن َأنَّ رررِبیِل َو وَنُهْم َعرررِن السَّ ( )الراغررر  43/36،37)الزخررررف َلَیُصررردُّ

 (21ه.ش،ص1375اإلصفهاني،

قولرون: ییهم وثّم یحّذر الذین لم یتزّودوا من دنیاهم بالزاد لآلخرة بأّنهم متحّسرون ویعّضون علی أید
َنا َب ِبآَیاِت َربِّ َنرا ِمرن ُشرَفَعاَء  (. ویقولون أیضا متحّسرین6/27)األنعام َیا َلْیَتَنا ُنَردُّ َواَل ُنَکذِّ َفَهل لَّ

ا َنْعَمُل  ِذی ُکنَّ را إِ   ( فحینئذ  7/53)األعراف َفَیْشَفُعوا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْیَر الَّ یَماُنَهرا َلرْم اَل َینَفُع َنْفس 
ا  (.6/158)األنعام َتُکْن آَمَنْت ِمن َقْبُل َأْو َکَسَبْت ِفی ِإیَماِنَها َخْیر 

فإّن اإلنسان مرن وجره فري دنیراه حرارت » ثّم یأتي بتشبیه جمیل في وصف اإلنسان في دنیاه، ویقول
صرد إاّل مرا زرعره وال وعمله َحرُثه ودنیاه محرثته، ووقت الموت وقت حصاده واآلخرة َبیرَدُره وال یح

َمن َکاَن ُیِریُد َحْرَث اآلِْخَرِة َنِزْد َلُه ِفی َحْرِثِه َوَمن َکراَن ُیِریرُد  :یولهذا قال تعال«. یکیُل إاّل ما حصده
ِصی    ْنَیا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَما َلُه ِفی اآلِْخَرِة ِمن نَّ (. کما أّن فري البیردر مکاییرل 42/20)الشوري َحْرَث الدُّ

َوَنَضرُع اْلَمرَواِزیَن ی وموازین وأمناء وحّفاظا ومشاهدین، کذلک في اآلخرة مثل ذلک کما قال تعرال
ْن َخْرَدل  َأَتْیَنا ِبَهرا َو  ة  مِّ ِإن َکاَن ِمْثَقاَل َحبَّ ا َو  َکَفری ِبَنرا َحاِسرِبیَن اْلِقْسَط ِلَیْوِم اْلِقَیاَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفِس َشْیئ 

ِإنَّ َعَلررْیُکْم َلَحرراِفِظیَن  (، وقررال21/47)األنبیرراء ررا َکرراِتِبیَن *  َو  َیْعَلُمرروَن َمررا َتْفَعُلرروَن *  ِکَرام 
َهَداِء َوُقِضرَی َبْیرَنُهم ِبراْلَحقِّ (، وقال: 12-82/10)االنفطار یَن َوالشُّ ِبیِّ (، 39/69)الزمرر َوِجیَء ِبالنَّ

طام، کذلک في اآلخرة تمییز برین الحسرني واآلثرام. ُح وکما أّن في البیدر تذریة وتمییِز بین النقاوة وال
را کما قال اهلل تعالی:  َیْجَعَل اْلَخِبیَث َبْعَضُه َعَلی َبْعب  َفَیْرُکَمرُه َجِمیع  ِ  َو یِّ ُ اْلَخِبیَث ِمَن الطَّ ِلَیِمیَز اهللَّ

َم ُأوَلِئَک ُهُم اْلَخاِسُروَن   ع نفسه(.( )المرج8/37)األنفال َفَیْجَعَلُه ِفی َجَهنَّ

رِذیَن َکَفرُروا  ثّم یأتي الراغُ  في وصف أعمال الکّفار بتشبیهین رائعین مقتبسا  من القرآن الکریم َوالَّ
 (.24/39)النور ...َأْعَماُلُهْم َکَسَراب  ِبِقیَعة  
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ْت ِبِه اوقال تعالی:  ِهْم َأْعَماُلُهْم َکَرَماد  اْشَتدَّ ِذیَن َکَفُروا ِبَربِّ َثُل الَّ یُح ِفری َیرْوم  َعاِصرف  الَّ َیْقرِدُروَن مَّ لرِّ
ا َکَسُبوا َعَلی َشْیء    (.14/18)ابراهیم ِممَّ

ثّم في متابعة الوصف المذکور یذکر أعمال الکّفار الذین َخَلت من الطوّیة الحسنة والنّیات الخالصة 
اَوَقِدْمَنا ِإَلی َما َع محّذرا  من مغّبة أعمالهم متمّسکا  بقوله تعالی:  نُثرور   ِمُلوا ِمْن َعَمل  َفَجَعْلَناُه َهَباء  مَّ

 (.25/23)الفرقان

ارن بین َمن َعِمَل آلخرته وَمن َعِمل لدنیاه ویقول: فمن عِمل آلخرته بورَِک في کیله ووزنه وجعل قثّم ی
ْؤِمِن َفُأوَلِئرَک َکراَن َسرْعُیُهم َوَمْن َأَراَد اآلِْخَرَة َوَسَعی َلَها َسرْعَیَها َوُهرَو ُمر: األبد کما قال تعالی منه زاد

ا  ْشُکور  َمن َکاَن ُیِریُد ( ومن عمل لدنیاه خاب سعیه وبطل عمله، کما قال تعالی: 17/19)األسراء مَّ
ْنَیا َوِزیَنَتَها ُنَوفِّ ِإَلْیِهْم َأْعَماَلُهْم ِفیَها َوُهْم ِفیَها اَل ُیْبَخُسروَن  رِذ *  اْلَحَیاَة الدُّ یَن َلرْیَس َلُهرْم ِفری ُأوَلِئرَک الَّ

ا َکاُنوا َیْعَمُلوَن  َباِطِل مَّ اُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفیَها َو  (.16-11/15)هود اآلِْخَرِة ِإالَّ النَّ

فأعمرال الردنیا »ثّم یأتي هو هذا البیان في وصف أهل الدنیا وزخارفها وزبرجها بتشبیه رائرع ویقرول:
فل = نبت مّر کالورد األحمرر( والحنظرل فري الربیرع یرري )ي کشجرة الخالف]=صفصاف[، بل کالدِّ

 .. ، وإذا حضرر مجتنراه البیردر لرم یفرد نرائال  غّب األوراد، حّتي إذا جاء حین الحصاد لم ینل طائال 
ومثل أعمال اآلخرة کشجرة الکرم والنحل المستقبح المنظرر فري الشرتاء فرإذا حران وقرت القطراف 

وإلی نحوها أشار تعالی بقوله: ﴿ضرب اهلل مثال  کلمة « عّدة وعتادا   هامنوالجتناء أفادتک زادا  واّدخرت 
طیبة کشجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أکلها کّل حین بإذن رّبها ویضرب اهلل األمثال 

َبرة  َکَشرَج للّناس لعّلهم یتذّکرون، ومثل کلمة خبیثة.. ﴾اآلیة  ُ َمَثال  َکِلَمة  َطیِّ َبرة  َأْصرُلَها َضَرَب اهللَّ َرة  َطیِّ
َماءِ  ُروَن *  َثاِبِت َوَفْرُعَها ِفی السَّ ُهْم َیَتَذکَّ اِس َلَعلَّ ْمَثاَل ِللنَّ

َ
ُ اأْل َیْضِرُب اهللَّ َها َو ُکَلَها ُکلَّ ِحین  ِبِإْذِن َربِّ  ُتْؤِتی ُأ

 (14/24،25،26)إبراهیم َوَمَثُل َکِلَمة  َخِبیَثة  * 

:..ولما کانت زهرات الدنیا رائقة الظاهر خبیثة البراطن، نهري اهلل اآلیتین الکریم بعد ویضیَف  تین قائال 
ْنَیا ِلَنْفِترَنُهْم ِفیرهِ  عن االغترار بها قال: ْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَیراِة الردُّ ا مِّ ْعَنا ِبِه َأْزَواج  نَّ َعْیَنْیَک ِإَلی َما َمتَّ  َواَل َتُمدَّ

َک َخْیِر َوَأْبَقی  (.20/131)طه َوِرْزُد َربِّ

بآیرات مرن مثل أهل الدنیا ومارشحوا لـه  فقد الحظتم أّن الراغ  أتي في هذا الباب تحت عنوان  
ر العقول وتجذب القلوب والصدور کّلها ترتبط بهذا البحث )أي ترشیح اإلنسران حالقرآن الکریم فتب

 .للمقاصد والغایات اّلتي خلقه اهلل تعالی لها(
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بآیات من القرآن الکریم تبلغ ثالثین آیرة للمقاصرد والغایرات المرذکورة  فقد استشهد في هذا الباب
 وهي کما یلي: 

 وآیات أخري ﴾واهلل یدعو إلی دار السالم﴿ .دعوة اهلل تعالی اإلنساَن إلی دار السالم۱

 ..اإلرشاد إلی طریق الوصول إلی هذا الهدف بدرایة نور العقل ونور القرآن۲

 آیات اهلل اّلذي یؤّدي إلی الهالک والخسران في اآلخرة. .التحذیر من الکفر وتکذی ۳

.تشبیه أهل الدنیا بالحارث وعمله بالحرث، ووقت الموت بوقت الحصاد واآلخرة بالبیدر، وتشربیه ۴
اء والحّفراظ والمشراهدین وضرّبا  الحررث فري نرموازین القسط بیوم القیامة والکرام الکراتبین باألم

تمییز بین النقاء والُحطام في البیردر، بالاألعمال الصالحة واألعمال السیئة،  البیدر. وتشبیه التمییز بین
 وتشبیه أعمال الکّفار بسراب ِبقیَعة أو َکَرماد  اشتّدت به الریح في یوم  عاصف.

.المقارنة بین أعمال المؤمنین الذین یریدون اآلخرة وبین أعمال الذین یریدون الحیاة الدنیا وجعرل ۵
. سعي المؤمنین  سعیا  مشکورا  وسعي الذین یریدون الحیاة الدنیا سعیا  باطال 

إذا  یشجرة الخالف بل بالّدفلي والحنظل في الربیرع یرري غرب األوراد حّترب.تشبیه أعمال الدنیا 6
، وتشبیه أعمرال اآلخررة بشرجرة الکررم  جاء حین الحصاد لم ینل طائال، ومجتناه بالبیدر لم یفد نائال 

المنظر في الشتاء فإذا حان وقت القطاف واالجتناء أفادترک ثمرارا  واّدخررت منهرا  والبخل المستقبح
نحوهما أشار اهلل تعالی بقوله: ﴿وضرب اهلل مثال  َکِلمرة طیبرة  کشرجرة  طّیبرة أصرلها  یعّدة وعتادا وإل

یترذّکرون ثابت وفرُعها في السماء تؤتي أکلها کّل حین بإذن رّبها ویضرب اهلل األمثال للناس لعّلهرم 
رَماءِ ومثُل کلمة خبیثة.. ﴾اآلیة  َبة  َأْصُلَها َثاِبِت َوَفْرُعَها ِفی السَّ َبة  َکَشَجَرة  َطیِّ ُ َمَثال  َکِلَمة  َطیِّ  * َضَرَب اهللَّ

ُهْم َیَتَذکَّ  اِس َلَعلَّ ْمَثاَل ِللنَّ
َ
ُ اأْل َیْضِرُب اهللَّ َها َو ُکَلَها ُکلَّ ِحین  ِبِإْذِن َربِّ  ...َوَمَثُل َکِلَمرة  َخِبیَثرة  *  ُروَن ُتْؤِتی ُأ

 (.26-14/24)إبراهیم

بزهررات الردنیا الرائقرة الظهرر والخبیثرة البراطن  روفي ختام هذا الباب یحّذر اإلنسران مرن االغتررا
ْنُهْم َزْهَر مستشهدا  باآلیة الکریمة  ا مِّ ْعَنا ِبِه َأْزَواج  نَّ َعْیَنْیَک ِإَلی َما َمتَّ ْنَیا ِلَنْفِتَنُهْم ِفیِه َواَل َتُمدَّ َة اْلَحَیاِة الدُّ

َک َخْیِر َوَأْبَقی  (.22-19( )المرجع نفسه،ص20/131)طه َوِرْزُد َربِّ

أعرّد اهلل مرا ، و«مثل أهل الردنیا ومرا رّشرحوا لره» فانظروا إلی روعة بیان الراغ  في سرده للموضوع
وقد  ﴾جّنات تجري من تحتها األنهار﴿من  له تعالی االنسان في اآلخرة من الدرجات الرفیعة وما أعّد 
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استشهد في هذا الباب بآیات من القرآن الکریم تبلغ ثالثین آیرة کّلهرا مّتصرلة بهرذا البحرث اّتصراال  
 ی:ّما یدّل علممباشرا  

 أهمیة آیات القرآن في أصول األخالد  :أّوال

: إحاطة الراغ  باآلیات القرآنیة وموضوعاتها األخالقیة  ثانیا 

: مهارته في اإلتیان بتشبیهات رائعة لَمثل أهل الرّدنیا ومرا رّشرحوا لره عرالوة علری التشربیهات  ،ثالثا 
 البدیعة القرآنیة في اآلیات المستشهد بها.

 النموذج الثاني

إلنسران ا یبین ترکیر « ماهیة اإلنسان وکیفیة ترکیبه» وفي الباب الثاني من الفصل األّول تحت عنوان
رن ها قوله تعالی: نم یوح ویستدّل باآلیات القرآنیة علی هذا المعنمن الجسم والر ا مِّ ی َخاِلِق َبَشر  ِإنِّ

وِحی َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن * ِطین   ْیُتُه َوَنَفْخُت ِفیِه ِمن رُّ  (.72و38/71)ص َفِإَذا َسوَّ

ه الجاهل لها والغافرل ، بل ینهإّن وجود النفس في اإلنسان الیحتا ِّ أن یدّل علیه لوضوح أمر»ویقول: بَّ
عنها بأّنها هي اّلتي بحصولها في الجسم یحصل الحیاة والحرکرة والحرّس والعلرم والررأي والتمییرز 
ِوکون الجسم متصّرفا بها وحامال  ومستحسنا  ومستطابا  محّببا  وبفقدها َعِدَم هذه األشریاء فیصریُرجیفة  

یرة کالجسرم فري کونره محرال  لألعرراض یحتا ِّ إلی عرّدة تحملره، وهري محرل األعرراض الروحان
الجسمانیة، وقد حّث اهلل تعالی علی تدّبر النفس والتفّکر فیهرا، وجعرل معرفتهرا مقرونرة بمعرفرة اهلل 

ْلُموِقِنیَن تعالی في قوله:  ْرِض آَیاِت لِّ
َ
-51/20 )الرذاریات َوِفی َأنُفِسرُکْم َأَفراَل ُتْبِصرُروَن * َوِفی اأْل

( 41/53ریهم آیاتنا في اآلفاد وفي أنفسُکم حّتي یتبّین لهم أّنه الحرّق﴾ )فّصرلت﴿سنُ  ( وقال تعالی21
اعررف » ونقل عن بعب الکت  الُمنَزَلة: «أعرفکم برّبه أعرفکم بنفسه»ثّم یأتي بحدیث عن النبي 

ویؤّکد علی أهمیة النفس ومعرفتها في علم األخالد بقوله تعرالی: ﴿وال « نفسک یا إنسان تعرف رّبک
 (51/19کونوا کاّلذین نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم﴾ )الحشرت

فالراغُ  في هذا الباب قد بّین وأوضح أمر النفس ومعرفتها کمقّدمة ضروریة وواجبة في البحث عرن 
األخالد مستشهدا  باآلیات القرآنیة المذکورة کنماذ ِّ لکثیر مرن اآلیرات األخرري فري هرذا المجرال 

 (.۲۴-۲۳)المرجع نفسه،ص
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 ذج الثالثالنمو 

 :ویقول في بیان فضیلة اإلنسان علی سائر الحیوان

لإلنسان فضل علی سائر الحیوانات کّلها في نفسه وجسمه أّما فضله في نفسه فبالقّوة المفّکرة اّلتري »
تخّیرل یبها العقل والعلم والحکمة والتدبیر والتمییز والرأي، فإّن البهائم وإن کانت کّلها ُتحّس بعضها 

فکِر والروّیة وال استنبا  المجهول بالمعلوم وال تعرف علل األشریاء وأسربابها، ولریس فري  فلیس لها
قّوتها تعّلم الصناعات الفکریة، وإّنما یتعّلم بعضها ببعب الصرناعات المتخّیلرة، وأقواهرا فري ذلرک 

دال علری الفیل والِقَرد، وأّما فضله في جسمه فبالیرد العاملرة واللسران النراطق وانتصراب القامرة الر
. واستدّل الراغ  علی فضل االنسران علری سرائر الحیروان استیالئه علی کّل ما أوجد في هذا العالم

( ویقرول تعرالی ۹۵/۴)الترین ﴾«ولقد خلقنا االنسان فري أحسرن تقرویم﴿ جسما  ونفسا  بقوله تعالی:

:  ( ویضیف قائال  ۴۰/۶۴)غافر ﴾وصّورکم فأحَسَن ُصَوَرکم﴿ أیضا 

وله تعالی في أحسن تقویم  الصورة التخطیطیة فقط بل عناها والصرورة المعقولرة، ولیس المقصود بق
ولقرد کّرمنرا ﴿ وبتشریفه تعالی إّیاه )أي اإلنسان( بذلک )أي بالصورتین المحسوسة والمعقولة( قرال:

 ﴾بني آدم وحملناهم في البّر والبحر ورزقناهم من الطّیبات وفّضلناهم علی کثیر مّمن خلقنرا تفضریال
 (.۱۷/۷)اإلسراء:

فتالحظون أّیها الفضالء الکرام أّن الراغ  کیف استطاع أن یؤّدي البحث:  فضیلة اإلنسان علی سرائر 
)المرجررع الحیرروان  حّقرره بمعونررة اآلیررات القرآنیررة بحیررث ال یسرراویه بیرران وال یجاریهررا لسرران 

 .(۳۲-۳۰نفسه،ص

 النموذج الرابع

الَمَلک یستهّل کالمه بقوله: اإلنسان لّمرا رّکر  ترکیبرا  برین في البحث عن کون اإلنسان بین البهیمة و
کل والمشرارب والمنراکح، وشربهه  بهیمة وَمَلک، فشبهه للبهائم بما فیه من الشهوات البدنیة من المآ

صار واسرطة برین جروهرین رفیرع -الروحانیة من الحکمة والعدالة والجود یالملک بما فیه من القو
جرَدین﴿ وضیعف ولهذا قال تعالی: المرجرع ) بعردها ی(ولآلیرات األخرر۹۰/۱۰)البلرد ﴾وهدیناُه النَّ

 (.۳۶-۳۵نفسه،ص
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 النموذج الخامس

یبّین الراغ  في الباب الثامن من الفصل األّول ما ألجله أوجد اإلنسان ویقول تقدیما  لرذلک: إّن کرّل 
فإّنره موجرد لفعرل الخلرق إلری إیجراده وصرنعته دي بعرب نوع أوجد اهلل تعالی في هذا العالم أو ه

 (.۳۷-۳۶)المرجع نفسه، ص مخت ٍّ به...

 ویفّصل ذلک بذکر بعب ما َخَلقه اهلل تعالی النتفاع البشر.

واسرَتعَمَرُکم ﴿ ثّم یبّین أّن الفعل المخت  باإلنسان ثالثة: عمارة األرض المرذکورة فري قولره تعرالی:

 ﴾«َخَلقرُت الجرنَّ واإلنرَس إاّل ِلیعبردونما﴿ (. وعبادته المذکورة في قوله تعرالی:۱۱/۶۱)هود ﴾«فیها
ویسرتخلفکم فري األرض فینظرکیرف ﴿ (...وخالفتره المرذکورة فري قولره تعرالی:۵۱/۵۶)الذاریات

 (.۳۷-۳۶)المرجع نفسه،ص( ۷/۱۲۹)األعراف ﴾تعملون

ی االنسان ثّم یستدّل باآلیات المذکورة أّن اإلنسان إذا لم یقم برعایة واجباته کما َأَمر اهلل سبحانه وتعال
وهداه إلی سلوک سبیل هذه األغراض الثالثة اّلتي خلق اإلنسان للقیام بها وإنجازها أو قام ولکرن لرم 

حتّ  إن ﴿ کما یقول اهلل تعالی: یإلی نوع أدن ذلیستر ییوِف حّقها فیتنّزل في درجاته الکمالیة شیئا  فشیئا 

 (.۲۵/۴۴)الفرقان ﴾هم إاّل کاألنعام بل هم َأَضّل 

علی أرباب البصیرة أّن الراغ  کیف استطاع بمعرفة اآلیات القرآنیة األخالقیرة أن یبرّین مقرام  فمعلوم
اإلنسان وما أوجد ألجله بحیُث ال یحتا ِّ القار  والمتتّبع إلی أن یتفّح  في مراجع أخري للوصول 

 إلی هذه الحقیقة اّلتي أظهرها اهلل سبحانه وتعالی ضمن اآلیات المذکورة.

 لسادسالنموذج ا

( أّن طهارة النفس شرِ  ۴۴یبّین الراغ  في الباب الحادي عشر من الفصل األّول )المرجع نفسه،ص
في صّحة خالفة اهلل وکمال عبادته )وهما الفرضان األصرلّیان مرن األغرراض الثالثرة التري أوجرد اهلل 

ن تردرک بالبصرر وللنفس نجاسة کما أّن للبدن نجاسة، ولکرّن نجاسرة البرد»اإلنسان ألجلها(ویقول:
 ﴾إّنمررا المشرررکون نجررس﴿ ؛ وإّیاهررا قصررد تعررالی بقولرره:«ونجاسررة الررنفس ال ُترردرُک إاّل بالبصرریرة

جز فاهجر﴿ ( وبقوله:۹/۲۸)التوبة جَس علری ﴿ ( وبقوله:۷۴/۵)المّدّثر ﴾والرُّ کرذلک یجعرل اهلل الررِّ

 (.۶/۱۲۵)األنعام ﴾اّلذین ال یؤمنون
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فس فري خالفرة اهلل سربحانه وتعرالی مستشرهدا  بربعب األمثرال ویتابُع کالمه في اشترا  طهارة الرن
والبلرد ﴿( وقولره۲۴/۲۶)النرور ﴾الخبیثرات للخبیثرین﴿واألحادیث النبوّیة الشریفة وأّول قوله تعرالی

( أّول اآلیترین، بطهرارة ۷/۵۸)األعرراف ﴾الطّی  یخر ِّ نباَته بإذن رّبه واّلذي خبث ال یخر ِّ إاّل َنِکردا

ر والّرجَز فاهُجر﴿ک أّول اآلیاتالنفس وخبثها. وکذل إّنمرا یریرُد ﴿(و ۵-۷۴/۴)المرّدّثر« وثیاَبک َفطهِّ

مایریرُد اهلُل ِلیجعرل ﴿(و ۳۳/۳۳)األحرزاب ﴾اهلل ِلُیذِه  عنکم الّرجس أهل البیت ویطّهررکم تطهیررا

طهرارة ( وأّول هرذه اآلیرات ب۵/۶)المائردة ﴾علیکم من َحَر ِّ ولکن یرید لیطّهرکم وِلُیتّم نعمته علیکم
 (.۴۵ص )المرجع نفسه،بطهارة النفس والبدن.  یالنفس واآلیة األول

« الذریعة إلی مکارم الشرریعة»نکتفي بالنماذ ِّ المذکورة المستّلة من أبواب الفصل األّول من کتاب 
للراغ  اإلصفهاني، ألّن دراسة جمیع الفصول السبعة وأبوابها تستوعُ  عشرات المقاالت والبحروث 

 تا  أوسع ومجاال أوجز.وتتطّل  وق

 خاتمة البحث
 ونختم الکالم بسرد مجمل لعناوین أبواب الفصول الباقیة کما یلي:

تکّلم الراغ  في الفصل الثاني حول فضیلة العقل والعلم والنطق ومرا یتعّلرق بهرا ومرا ُیضراّدها  فقد
الم بذکرها مجمال  فضال  أن مستشهدا  في أکثر هذه العناوین باآلیات القرآنیة األخالقیة مّما یطول الک

 (۲۶۴-۱۲۱)المرجع نفسه، صیکون مفّصال  

وفي الفصل الثالث بحث عن القوي الشهویة وما ینبرع عنهرا ومرا یتبعهرا وذکرر فري أبوابهرا صرنوف 
الفضائل األخالقیة والرذائل. وقد استدّل في أکثر األبواب لبیان کّل فضیلة أو رذیلرة باآلیرات القرآنیرة 

قد تکّلم حول الحیاء وکبر الهّمة والوفاء والغدر والمشاورة والنصح وغیرها مّما هو مندر ِّ األخالقیة ف
تحت الفضائل وکما أّنه ذکر صنوف الرذائل وما یولد عنها وما یتبعها من آثارها العلمیة وقرد استشرهد 

لثالرث حرول تکّلم فري البراب ا ،کذلک في بیانها بآیات القرآن الکریم. علی سبیل المثال ال الحصر
وأوفروا ﴿( واآلیرة ۲/۴۰)البقررة ﴾وأوفوا بعهدي أوِف بعهدکم﴿ الوفاء والغدر واستشهد باآلیة الکریمة:

وماَوَجدنا ألکثرهم مرن ﴿ ( وفي ذّم الغدر یتمّسک باآلیة الکریمة۱۶/۹۱)النحل ﴾بعهد اهلل إذا عاهدتم

 (.۳۱۰-۲۶۵:یألخر. وراجع ألبوابه ا۲۷۳-۲۷۲)المرجع نفسه، ص( ۷/۱۰۲)األعراف ﴾عهد
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وفي الفصل الرابع تکّلم حول القوي الغضربیة ومرا ینبرع عنهرا وبحرث فري البراب األّول منره حرول 
اآلثارالجسدیة لقّوة الغض  وفرّرد برین الحرزن والغضر  والروتر والحقرد والغرّم )المرجرع نفسره 

 (.۳۱۴-۳۱۳ص

والصابرین فري البأسراء والضرّراء ﴿ :وفي الباب الثاني بّین أنواع الصبر ومدحه متمّسکا باآلیة الکریمة

 (.۲/۷۷)البقرة ﴾وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المّتقون

 تکّلم حول الشجاعة والجزع والفزع وأنواعهما وما یحمد منها وما یهّم. یوفي أبوابه األخر

حیراء والخجرل بّین في الباب الرابع من هذا الفصل الفرد بین الفرزع والجرزع وال المثال علي سبیل
کثرر هرذه  والَفَرد والُذعر واإلشفاد والخوف والخشیة والَوَجرل والّرهبرة والهیبرة وفري بیران معراني أ
المصطلحات األخالقیة تمّسک باآلیات القرآنیة األخالقیة مثرل قولره تعرالی حرول معنري اإلشرفاد 

ومثل قولره تعرالی فري بیران  (،۵۲/۲۶)الطور ﴾إّنا کّنا قبل في أهلنا ُمشِفقین﴿حکایة عن أهل الجّنة: 

( وآیات أخري في بیان معاني المصرطلحات ۵۰/۳۳)د ﴾َمن خِشي الرحماَن ِبالَغی ﴿معني الخشیة
 (.۳۲۲-۳۲۰)المرجع نفسه،صالمذکورة 

، فقرد برّین فري  وفي الفصل الخامس بحث حول العدالة والظلم والمحّبة والبغب في ثالثة عشر بابا 
ها وفضیلتها وما یستعمل فیه ومرا یحسرن تررک العدالرة فیره وبرّین الظلرم هذه األبواب العدالة وأنواع

والضرار والمکر والخدیعة والکید والحیلَة والفرد بینها وبین ماهّیة المحّبة وأنواعهرا وفضریلتها وبرّین 
معني الصداقة والصدیق والحّث علی مصاحبة األخیار ومجانبة األشرار وفضریلة التفرّرد عرن النراس 

وبّین معني العداوة وأنواع الُعداة، وهم ضربان: باطن ال یردرک ذاتره بالحاسرة وظراهر ُیردرُک ورذیلته 
بالحاّسة، فالباطن اثنان: أحدها الشیطان، وهو أصل کّل عدّو وتمّسک بربعب اآلیرات حرول معراداة 

والثراني:  (.۳۵/۶)الفراطر ﴾إّن الشیطان لکم عدّوفاّتخذوه عردّوا  ﴿ الشیطان لإلنسان منها قوله تعالی:

( ثرّم یبسرط ۱۲/۵۳)یوسرف ﴾إّن الرنفَس ألّمرارة بالسروء﴿الهوي المعّبر عنه بالنفس في قوله تعالی:
الکالم في العدّو الظاهر ویقّسمه إلی أقسام مستشهدا  في بیان هذه األقسام ببعب آیات القررآن منهرا 

( )المرجررع ۶۴/۱۴غرابن)الت ﴾«إّن ِمرن أزواجکررم وأوالِدکرم عردّوا  لکررم فاحرذروهم﴿ قولره تعرالی:
 (.۳۷۸-۳۴۷نفسه،ص

وفي الفصل السادس تکّلم حول الِصناعات والمکاس  واإلنفاد والجود والبخرل. وبرّین فري أبوابهرا 
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حاجة الناس إلی اجتماعهم للتظاهر واإلنفاد ألّن اإلنسان مدنّي بالطبع، وبّین أّن اهلل هو اّلذي یسّخُر 
نحرُن قسرمنا ﴿کّل واحد  بما یتحّراه، وتمّسک بقولره تعرالی: همم الناس للّصناعات المختلفة وعنایة

ن الفقرر ۴۳/۳۲)الزخررف ﴾بینهم معیشتهم في الحیاة الدنیا ورفنا بعضهم فود بعب درجات (. وبریَّ

وَلرو َبَسرط اهلُل الررزد لعبراده لَبغروا فري ﴿وأنَّ خوفه سب  نظام أمر الناس مستشرهدا  باآلیرة الکریمرة

 (.۴۳۴-۳۸۱)المرجع نفسه، ص( ۴۲/۲۷)الشوري ﴾األرض

وبحث في طّیات األبواب عن وجوب التکس  وفي مدح السرعي وذّم الکسرل ونرّ  علری أن حرّق 
أوقاته إاّل في إصالح أمر دینه وإصالح أمر دنیاه متوّصال به إلی أمرر آخرتره  االنسان أن ال یذه  عاّمة

إذا »( ومعّلقاعلیره بقولره: ۳۹۳-۳۹۲المرجع نفسره، ص) «ساِفروا َتغَنموا: »متمّسکا بقول النبي
نظرت إلیه نظرا عالیا علمت أّنه حّثک علی التحّرک اّلذي ُیثِمُرلرک الجّنرة المرأوي ومصراحبة المرأل 

ک یحتا ِّ إلی أربعة أشیاء: معرفرة المقصرود المشرار إلیره لبل مجاورة اهلل سبحانه وتعالی وذ یاألعل
ُقل هذه سبیلي أدعوإلي ﴿ ومعرفة الطریق المشار إلیه بقوله (۵۱/۵۰)الذاریات ﴾َفِفّروا إلی اهلل﴿ بقوله:

 (. وتحصریل الرزاد المتبّلرغ بره المشرارإلیه بقولره۱۲/۱۰۸)یوسرف ﴾اهلل علی بصیرة أنا ومن اّتبَعنري

وجاهدوا في اهلل ﴿( والمجاهدة في الوصول إلیه کما قال۲/۹۵)البقرة ﴾یوتزّودوا فإّن خیر الزاد التقو﴿

 ( ثّم یضیف وبهذه األشیاء یأمن الغرور اّلرذي خرّوف اهلل منره فري قولره:۲۲/۷۸)الح  ﴾حّق جهاده
وهکرذا یسرتمّر الّراغر  فري هرذا الفصرل لبیران أقسرام  (.۳۱/۳۳)لقمان ﴾وال یغّرّنکم باهلل الَغرور﴿

الصناعات ومراتبها وفضیلة بعضها علی بعب وأّن أصول الصناعات مأخوذة عن وحي وبیان الّنراض 
وبیران أحروال الردنیا  یذي یتعامل به الناس، وفي مدح المال من جهة وذّمه من جهة أخر)النقود( ال

وماورد من اآلیات المتفاوتة الظاهر بشأنها وبیان أحوال الناس في مراعراة أمرور الردنیا واآلخررة ومرا 
 (.۴۳۴-۳۸۵ص ،)المرجع نفسهیّتِصل بها من األحکام التکوینیة والتشریعیة المختلفة 

ل السابع وهرو آخرر فصرول الکتراب واَصرَل الراغر  بحثره فري الفصرل السرادس حرول وفي الفص
به یتحّصرل الصرناعات والمکاسر  وهوعبرارة عرن أنرواع األفعرال  ببیان ما -الصناعات والمکاس 

الفعرل اإللهري  عواألعمال فقد بّین األفعال بتقسیمها إلی األفعال اإللهیة واألفعال اإلنسانیة وبّین أنوا
 نواع الفعل اإلنساني مّما یطول الکالم برذکرها فُنحیرل البراحثین الکررام إلری نر  کتراب وکذلک أ

  .الذریعة إلی مکارم الشریعة
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ثّم یبّین الفرد بین مصطلحات الفعل والعمل والصنع، أنواع الصناعات وفّرد برین األفعرال اإلرادیرة 
األسباب اّلتي یمکن نسربة الفعرل إلیهرا وغیر اإلرادیة وأخیرا  في الباب السادس من هذا الفصل یبّین 

 وهي عشرة أشیاء بالشرح المذکور في الکتاب.

  وبعد هذه الخاتمة الموجزة لهذه المقالة حان الوقت ألن نبّین:

 نتيجة البحث وهي
وإمعان النظر فیه أّن الراغ  أّلف الکتراب بعرد « الذریعة إلی مکارم الشریعة»أّوال: یستفاد من کتاب 

من مثل کتاب محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء والمفردات في غریر   یاألخرتألیفاته 
 .یالقرآن وأحوال الموّدات في مراعات المحّبات وکت  أخر

: یمتاز الکتاب بأسلوب نثر قّلما یوجد له مثیل، حیث یتضّمن کّل باب في کّل فصل علری آیرات  ثانیا 
 .ة عالوة علی األحادیث النبویة والروایات المرویة عن األئمةقرآنیة أخالقیة وشواهد شعریة ونثری

: قد ضّمن الراغ  اآلیات المستشهد بها في فصول الکتاب تفاسیر وتأویالت خاّصة بالراغر  ال  ثالثا 
جدین﴿توجد في کت  التفاسیر منها في قوله تعالی کما مضي في النموذ ِّ الرابع في هذه  ﴾وهدیناُه النَّ

 المقالة.

 ادر والمراجعالمص
 القرآن الکریم .۱

د.م،منشرورات مکتبرة  ،حیات جاویرد )الحیراة الخالردة( ،(ه.د۱۳۳۴) اآلملي، محمد تقي .۲
 المرتضوي 

 .، استانبول،وکالة المعارف۱،  ِّکشف الظنون ،(ه۱۳۶۰) بن عبداهلل، یحاجي خلیفة،مصطف .۳

ان،مکتبرة ، تهرالمفرردات فري غریر  القررآن ،(ه. ش ۱۳۳۲الراغ  االصفهاني، الحسرین ) .۴
 .المرتضوي

،تصررحیح وتحقیررق سررید علرری الذریعرة إلرری مکررارم الشررریعة ،(ه.ش۱۳۷۵) --------- .۵
 منشورات جامعة إصفهان.  ،میرلوحي، اصفهان

 منشورات مکتبة النصیري.  ،األخالد، قم (،ده،۱۳۹۵) شّبر،سیدعبداهلل .۶



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

138 

المکتبرة العلمیرة  ،تهران (،ة، أخالد ناصري، )األخالد الناصری(د.ت) الطوسي، نصیرالدین .۷
 اإلسالمیة.

، بیروت،دارالکتر  ۲،  ِّیأمالي المرتضر،د(ه،۱۳۸۷) ، علی بن الحسینیالشریف المرتض .۸
 العربي.

 دارالکت  العلمیة. ،، بیروتمیزان العمل د(،ه، ۱۴۰۹) الغّزالي، أبوحامد محّمد .۹

 بیروت، دار الفکر. القاموس المحیط، د(،ه،۱۴۱۵) الفیروز آبادي، محّمد .۱۰

تحقیرق کتراب أحروال المروّدات ومراعرات المحّبرات ،ه.ش(۱۳۷۱) ، السید علريمیرلوحي .۱۱
 ۲۸۲-۲۳۱للراغ  اإلصفهاني، مجّلة جامعة إصفهان، ص

 .مطبعة ومکتبة علی أکبر علمي ،تهران معرا ِّ السعادة، ،(ه.ش۱۳۵۱) أحمد یالنراقي، المول .۱۲

مطبعرة  ،رف،النجرف األشر۳، جرامع السرعادات ،(ه۱۳۸۲) محمد مهدي یالنراقي، المول .۱۳
 النجف.



 

 

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

یم بین تحدیات الترجمة اللغویة والثقافیة  القرآن الكر
 1سیامک أصغر پور

 طال  دکتوراه بکلیة اللغات األجنبیة بجامعة أصفهان

 الملخص
ترکز دراسات الترجمة عادة في مستویات اللغة. إن مساعي باحثي الترجمرة فري إقامرة التکرافؤ 
بین اللغتین تلخ  في قواعد اللغة ومفرداتها. لعل هذا المستوی لم یعد یرتمکن مرن اإلجابرة 
للمخاطبین الذین لهم ثقافرات مختلفرة ویتقبلرون مرا یطرابق ثقرافتهم. لهرذا یلیرق االهتمرام 

لترجمة الحدیثة أثناء عملیتها للتصدي لتشرویه مالمرح األعمرال األدبیرة اإلسرالمیة بتعاریف ا
حتی یؤدي إلی الحفاظ علی أصالة الن  المصدر ومبدأ الصریانة مرن محترواه ولغتره متخرذا 
الحلول الالئقة إلقامة التواصل بین الن  المصدر ومخاطبي اللغة والثقافة الهدفین إضافة إلری 

. کمرا وقرد ال تقرام حالیرا العالقرة البنراءة برین وظرائف بعرب المفرردات إیضاح رسالته لهم
للنصوص اإلسالمیة ومنها القرآن الکریم وبرین المتلقرین فري المجتمعرات األخرری أو علری 

تتطّل  التطور مرن  كالمفردات وظائف معروفة ملموسة بالنسبة إلیهم. فلذل كاألقل لیست لتل
الذي کانت له وظائف هامة وتطبیقیة جدا في أیرام « اإلبل»دة جهة التکافؤ کما نراه مثال في مفر

العرب القدیمة بین الصحاری الرمضاء بینما ال تعرف المجتمعات األروبیة واإلفریقیرة الراهنرة 
الحیوان حالیا وال یقدرون علی إقامة العالقة بینهم وبین بعب المفرردات  كالوظائف لذل كتل

تي تعالجها المقالرة هري إمکانیرة أو عردم إمکانیرة اسرتخدام المذکورة بالسهولة. التحدیات ال
المفردات الثقافیة التي تستطیع القیرام بردور تواصرلي للمجتمعرات کمکافئرات فري الترجمرة 

الذي لره « الفیل»المعروف لدی العرب في العصر الجاهلي مثال بلفط « اإلبل»کاستبدال لفظ 
المجتمعات الحدیثة المرذکورة أو اسرتبدال  وظائف ومعان محسوسة وأکثر وضوحا بالنسبة إلی

إن تجز هذه المؤشرات في ترجمة القرآن فسرتطرح قضریة أخرری «. الطاقة»مثال ب « الغی »
هامة وهي أصالة ألفاظ القرآن والتي کتبت المقالة لبیانها والتطرد إلیهرا اعتمرادا علری المرنه  

یة فري عملیرة الترجمرة برین الحفراظ الوصفي التحلیلي ونتیجتها تدل علی ظهور نوع من الثنائ
علی ألفاظ الن  وبیانها لثقافة أخری والتي تقتضي أجوبة مقنعرة مرن منظرري الترجمرة وکرل 

 المهتمین بها.
الترجمة اللغویرة، الترجمرة الثقافیرة، المفرردات الثقافیرة، األعمرال  :مفردات الرئیسةال

 األدبیة اإلسالمیة، القرآن الکریم.
                                                                                 

1. s.asgharpour@fgn.ui.ac.ir 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

140 

 . المقدمة1
م اإلجماع فیه وال یستنکر أن العلم یتقدم تقدما سریعا جدا وتلیه أنرواع التقنیرات التري یراهرا الذي ت

العالم الیوم والتي أثرت وتؤثر في حیاة اإلنسان. قد تجلی بعب من هذا التأثیر فري اللغرة التري هري 
قانرة المتزایرد وتعالی لإلنسان حیث یجل  هذا التقدم العلمري وتطرویر الت تباركأفضل ما أنعمه اهلل 

الکثیر من المفردات الحدیثة للغة اإلنسان إلی حد قرد ال تقردر مجرامع اللغرة أحیانرا علری تناولهرا 
 وجعلها في أجندة المفردات التي صادقت علیها المجامع.

یحترا ِّ اإلنسران  نظرا ألن حیاة اإلنسان علی وجه الکرة األرضیة ال تتعلق بنقطة معینة خاصة فلذلك
معلومات والمقایضة بینهم حتی یقدروا علی التواصل برالبعب فري المنراطق األخرری. إلی تبادل ال

یجتاز هذا التبادل حدود اللغة في أول مرحلة وصوال إلی حدود ثقافتهم. وبما أن الثقافات المختلفرة 
 الثقافرة»بآلیات الترجمرة؛ ألن  كال یدرکها ویفهمها اآلخرون فهما تاما وواضحا فال بّد من أن تتمس

واألقوال ووجهات النظر المحرددة التري تکرّون الهویرة  كهي مجموعة متسلسلة متماسکة من السلو
لجمیع أعضائه. کما وتتعلق اللغة کالعنصر الثقافي األهرم بالثقافرة نفسرها أیضرا ... هرذا وتختلرف 

اللغرة مفاهیم الثقافة بین األقوام والشعوب المتعرددة والتري یمکرن أال توجرد مقابالتهرا فري ثقافرة 
« كالهدف، بل یفهمها ویدرکها أحیانا متلّقو اللغرة األخرری فهمرا ودرکرا مختلفرا ألهرل الثقافرة تلر

 .(80: 1397)حیدري، 

)زرکروب، « کِعلم»یصلح للقول أن الترجمة في العصر الحالي لم تعد تعتبر وسیلة بل یمکننا اعتبارها 
اللغة في ما مضت لها من األیرام بینمرا دخرل إذ کانت الترجمة ترکز في  : مقدمة الطبعة األولی(1388

أن الحظ األعظم لمشاکل الترجمرة یررتبط »عنصر الثقافة في مجاالتها هذه األیام األخیرة أیضا حتی 
بالثقافة؛ إذ المفاهیم والموضوعات المتوفرة في ثقافة ما قرد ال تطرابق مفرردات الثقافرة األخرری وال 

بأخری في اللغة الهدف فحس ، بل یهمنرا التعرّرف علری کیفیرة یهّمنا استبدال مفردة اللغة المصدر 
 :Lederer, 1994)« استکشاف العالم المغمورة وراء مفردة اللغرة المصردر فري الرن  المتررجم

الترجمة تعني إقامة العالقة بین اللغتین أوال وبین الثقرافتین ثانیرة والتري »أن  ك؛ أضف إلی ذل(122
غایرة الترجمررة التعریررف ». کمررا و (1224: 1393)فررداکار، « یتسراعد تعررّرف ثقافرة مررا علرری أخرر

بالمضامین الحدیثة والثقافة الجدیدة أو معالجة مفاهیم الثقافرة المصردر لتقردیم صرورها الخاصرة. 
 .(4: 1393)هاشمي وآخرون، « فعلی هذا األساس لیست الترجمة عمال محایدا أمینا للن  والکات 
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في یومنا هذا قد نفذت المفردات المتعلقة بهرا فري حردیث المتحردثین  بما أن التقانة لها حّیز ممتاز
یج  االهتمام بأن کل ثقافة أو لغة تترأثر بالتعرالیم الدینیرة المسریطرة علری  كوثقافتهم ولغتهم، لذل

 كالناطقین بها بحیث أن هذه المیزة تتجلی في معظم المفردات التي لها تطبیق کثیر وهائرل فري تلر
 اللغة.

في هذه المقالة یسعی إلی معالجة هذا الموضوع ولو بصورة موجزة وضئیلة حیرث أنره قرد  والباحث
یکون بوسعه تقدیم الحلول لتبریر العالقات القائمة بین العناصر الثالثة وهي الدین واللغة والتقانرة أو 

الرذین لعله یخطو خطوة إلی األمام لیسّب  التحدي وطرح اإلشکالیة لباحثي الترجمة والمتررجمین 
یمکننا أن نعّبر عن اللغة کآلیة هامة لهم ولکي یثیر بعب األسئلة في أذهانهم ویزیرد مرن اهتمرامهم 

 .كبطرح الحلول المناسبة والقابلة للتطبیق في عالقات العناصر الثالثة تل

نظرا ألن البحث في إطار المقالة ال یستوع  الشمول والمواضیع المتعرددة األطرراف فلهرذا یحراول 
احث اختیار المفردات العلمیة الدینیة کعّینرة فقرط وتناولهرا فري حقرل ترجمرة األعمرال األدبیرة الب

اإلسالمیة مستلفتا النظر إلی الفوارد العلمیة الثقافیة بین المجتمعات وبطبیعة الحال غّب النظر عن 
یخفی القول بأنه  التطرد إلی المفردات الفقهیة والقانونیة وما شاکلها من المفردات األخری. هذا وال

تم اختیار القرآن الکریم وترجمة ألفاظه في هرذا البحرث والرذي هرو األسراس والمصردر فري نشرر 
األعمال األدبیة اإلسالمیة التي تولي بالثقافة اإلسالمیة األصیلة وعلومها؛ إذ القرآن الکریم مرا أهمرل 

والکنایة والمجاز وما یتناوله الباحثون  الجان  األدبي له أیضا إضافة إلی أنه مليء باالستعارة والتشبیه
ثقافة واسعة إسالمیة في عالمنا هذا وبکّل تقنیاته وهرذه الثقافرة تعتمرد  كفي مجال األدب؛ کما وهنا

علی الن  القرآني الذي هو عمل أدبي إسالمي یمکننا فیره البحرث عرن عالقرة مفرداتره بمفرردات 
سرنة والتري  1400معات إسرالمیة مضرت علیهرا علمیة ثقافیة لمجتمعات أخری أو بمفردات لمجت

یمکن حدوث الفواصل بینها وبین ما کانت في قدیم الزمان لصدع الرأب فیها کري یفهمهرا اإلنسران 
. هذه األمور ال تتحقق إال عن طریق الترجمرة كفي هذا العصر فهما کان یدخل في قل  السامع آنذا

 وأخذ تعاریفها الحدیثة بعین االعتبار.

لبحث علی المنه  الوصفي التحلیلي واصفا کیفیة العالقرات القائمرة برین مفرردات القررآن یعتمد ا
الکریم األدبیة وبین المفردات التي توجدها ثقافات العصرر الحرالي وتقنیاتهرا وعلومهرا ثرّم یحّلرل 
التداعیات أو النتائ  اإلیجابیة آلراء مقترحرة منتظمرة فري هرذا المجرال انطالقرا ممرا آنسره العصرر 
الجاهلي بقحطه وجفافه وجدبه ووصوال إلی ما یلمسه العصر الراهن بتقانته وتطوره العلمي الممتراز 
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 من میزات أخری. كوما إلی ذل

 . خلفیة البحث1.1

إن أهم ما ُأّلف في مجال الثقافة والترجمة األدبیة والمفردات کوحدات للترجمة یمکننا اإلشرارة إلری 
 1للکاتر  إیرویر« procedures ies for the translation of cultureand strateg»مقالرة 
والذي ترجمه حسن غزالرة  ۲كللکات  بیتر نیومار A Textbook of Translation (1988)وکتاب 

. لقد اهتم إیویر بطرد البحث عن المقابالت للعبرارات الجامع في الترجمةإلی اللغة العربیة بعنوان 
مواضریع کترجمرة المصرطلحات الدینیرة  كبینما عال  بیترر نیومرار والمفردات الثقافیة اهتماما کثیرا

واألدبیة واالستعارة والمقابالت الثقافیرة لأللفراظ وطررد البحرث عرن هرذه المقرابالت للمفرردات 
 المختلفة في کثیر من المؤلفات األدبیة وغیر األدبیة.

 فیة:في حقل ترجمة العناصر الثقا كهذا ومما کت  معتمدا علی آراء نیومار

در قرآن کریم طبق نظریه نیومرارک؛ مطالعره مروردی « پوشاک»برابرنهادی عنصر فرهنگِی ». مقالة 1
للکاتبرة « 3پرور، فوالدونرد، مجتبروی و مکرارم شریرازیترجمه فارسی قرآن کرریم: آیتری، بهرامپن  

 .«4مطالعات ترجمه قرآن و حدیث»والتي تم طبعها في فصلیة محکمة  (1397)حیدري وآخرین 

در « نهادها، آداب و رسروم، جریانرات و مفراهیم»پذیری عنصر فرهنگِی چگونگی ترجمه». مقالة ۲
للباحثرة کیادربندسرري وآخررین « 5های عربی به فارسی با تکیه بر چارچوب نظری نیومرارکترجمه

 .۱۳۹۶سنة « ۶ادب عربی»والتي طبعت في مجلة علمیة محکمة 

نجیر  محفروظ؛ « اللر  والکرالب»ناصر فرهنگی در رمان پذیری عهای ترجمهچالش». مقالة 3
والتري  (۱۳۹۲)للکاتبة روشرنفکر وآخررین « 7مقایسه دو ترجمه با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک

 «.8های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش»طبعت في فصلیة محکمة 

گزینی عناصرر فرهنگری رمران تحلیل معادل». والمقالة األخری التي اعتمدت علی آراء إیویر هي 4
والتری ترم  (۱۳۹۷)للباحرث نظرري وآخررین « 9بوف کور در ترجمه عربی با تکیه بر رویکرد ایرویر

 «.های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش»طبعها في فصلیة محکمة 

ن  المترجم یتناول المؤشرات الثقافیة للن  المصدر أوال ویرید نقل هذه المؤشرات إلی ال»بما أن 
فیمکننرا القرول برأن ( 159: 1385پرور سراعدي، )لطفي« الهدف واستبدالها بما یناسبها من مماثالتها

البحوث السابقة قّدمت نتائ  قیمة عن المیزات الثقافیة وکیفیة ترجمتها. وأبرز مرا نشراهده فري هرذه 
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لهام والبّناء والتطبیقي البحوث أن الباحثین یحاولون العثور علی المکافئات لمیزات ثقافیة لها دورها ا
في صل  الثقافة المشرفة علی اللغة الهدف؛ بعبارة أنهم قد سعوا إلی االکتفاء باسرتبدال المکافئرات 
الموجودة فقط إال أن ثقبا بحثیرا الیرزال موجرودا وهرو یشرمل تحردیث هرذه المکافئرات. والفرارد 

مرا أّلرف مرن قبرل کران یبحرث عرن األساسي بین هذه المقالة وبین الدراسات السابقة یکمن في أن 
مفردات موجودة في داخل الثقافة واللغة والتي قد تکون قدیمة جدا بالنسبة إلری أهرل الثقافرة نفسرها 
أیضا وقد تکون تشمل مدالیل قدیمة جدا في حال  أن اتجاه بحثنا یرّکز في التحدیث واإلبداع العلمري 

 آن الکریم الذي سنطیل القول عنه في ما یلي.للمفردات الثقافیة في اآلثار األدبیة ومنها القر

یة2  . األسس النظر

الترجمة هي عالقة متالحمة بثقافة وحضارة تهتم بهما األمم فائق االهتمام. ال تحدد أهمیة عمل »إن 
المترجم في ترجمة األلفاظ فحس ، بل من واجبه التعریف بثقافة اللغة المصدر إلری المتلقرین فري 

أن  ك؛ أضف إلری ذلر(14: 1392)روشنفکر وآخرون، « لیة الترجمة التي یقوم بهااللغة الهدف عبر عم
الترجمة لیست االجتیاز الصرف من لغة إلی أخری، بل من ثقافة وعلوم إلی ما شابههما. والمتررجم »

. وال یفوتنا أن نشیر إلی ما قّدمه (Eco, 2006: 190)« یهتم بالمیزات الثقافیة إضافة إلی قواعد اللغة
 .من جملة االقتراحات المطروحة المنتظمة في حقل الترجمة وإیویر كیومارن

 یقترح الحلول التالیة لترجمة العناصر الثقافیة: كفنیومار

. التحویل أو االستقراض: وهو عبارة عن عملیة تحویل کلمة من اللغة المصدر إلی کلمة في اللغة 1»
 الهدف کإجراء ترجمة تخت  بالن .

طّبع هذا اإلجراء التحویل ویکیف کلمة اللغة المصدر أوال مع النطق السرلیم ومرن ثرّم . التطبیع: ی2
 مع علم الصرف.

. المرادف الثقافي: هذا اإلجراء ترجمة تقریبیة حیث تترجم کلمرة اللغرة المصردر الثقافیرة بکلمرة 3
 ثقافیة في اللغة الهدف.

علی الکلمات الثقافیة استعمال کلمة حررة . المرادف الوظیفي: یتطل  هذا اإلجراء الشائع المطبق 4
 من الثقافة مع مصطلح خاص جدید أحیانا.

 . المرادف الوصفي: یج  موازنة الوصف مع الوظیفة في الترجمة أحیانا.5
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بمعنی مرادف قری  في اللغة الهدف من کلمة « مرادف لفظي». الترادف اللفظي: استعملت کلمة 6
 اللغة المصدر في السیاد.

رجمة الدخیلة: ُتعرف الترجمرة الحرفیرة للمتالزمرات اللفظیرة الشرائعة وألسرماء المنظمرات . الت7
 ومکّونات الکلمات المرکبة ورّبما العبارات القصیرة.

. التغییرات والتبدیالت القواعدیة: هي إجراء ترجمة تتضمن تغییرا في القواعد مرن اللغرة المصردر 8
 إلی اللغة الهدف.

 را في نمط الفکرة ووجهات النظر.. القل : یعني تغیی9

. الترجمررة المعتمرردة: اسررتعمال الترجمررة الرسررمیة أو المقبولررة عمومررا ألي مصررطلح مؤسسرري 10
 أن تضعه في الملحق. كویمکنک

 (.147 -127: 2006، ك)نیومار« . وغیرها11

 واقتراح إیویر بخصوص ترجمة العناصر الثقافیة یدّقق في:

 لمة الثقافیة للن  المصدر بصیاغتها نفسها في الن  المترجم.. االستقراض: استخدام الک1»

 . التعریف: وهو اإلیضاح للکلمة الثقافیة المستخدمة علی صیاغها في الن  الهدف.2

 . الترجمة الحرفیة: نقل المعنی األول والمعجمي للمفردة إلی الن  الهدف.3

  من المفردة الثقافیة للغة المصدر.. االستبدال: استخدام المفردة الثقافیة للغة الهدف بدال4

 . خلق المفردات: هو أن تخلق مفردات حدیثة کمکافئات للمفردة الثقافیة للن  المصدر.5

 . الحذف: هو شط  المفردة الثقافیة للغة المصدر في اللغة الهدف.6

: 1987، )إیرویر« کمرا ذکرنراه« التعریرف». اإلضافة: ذکر إیضاحات للکلمة الثقافیة والتري تشربه 7
43.) 

ولکّن اإلطار الشامل المشرف علی بحثنا هذا التدقیق في مؤشرة خلق المفردات وتحدیثها بما یالئرم 
ذود اإلنسان الذي یعیش في یومنا هذا. یخت  هذا االتجاه بمفردات القرآن الکریم والتي لها تررّدد 

العالقة بها بالشرکل العرادي. رغرم کثیر فیه ولعل ثقافة العصر الراهن قد ال تستطیع مؤانستها وإقامة 
تناول هذا الموضوع من قبل البحوث التي تطرقت إلی إشکالیة ترجمة األلفراظ والمفراهیم الثقافیرة، 
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البحروث، أي أن المقراالت والکتر  المرذکورة فري هرذا  كمکان خال في منهجیة تلر كفالیزال هنا
خلرق المکافئرات »ي تجاهلت میرزة فقط وبالتال« العثور علی المکافئات»المجال کانت تبحث عن 

للمفردات الثقافیة؛ إذ العثور علی المکافئات یلخ  في اختیار المقرابالت التري کانرت « وتحدیثها
موجودة من قبل والتزال تحمل معناها التاریخي بینما تحّول وتطّور ذهن اإلنسان في العصرر الرراهن 

یرا بالنسبة إلی ما کان فري األیرام القدیمرة حتری بواسطة التکنولوجیا والتقدم العلمي تحوال وتطورا کث
أوائل اإلسالم. فلهذا السب  ال یسرتخدم کثیرر مرن المفرردات القدیمرة أو الثقافیرة والتاریخیرة فري 

 تعامالت اإلنسان الحالي وسلوکه الیومیة وبالتالي یعجز عن التواصل معها تواصال معتادا.

حرول والتطرور المعنروي للمفرردات الثقافیرة باإلفرادة مرن إن الفکرة التي تبعثها هذه المقالة هي الت
نقترح اجتیاز حردود الترجمرة فري  كاألحداث واألفکار في عالم یحظی العلم فیه بمکانة راقیة. فلذل

المستوی اللغوي إلی حدود الترجمة في المستوی الثقافي؛ والشراهد لهرذا أن اللغرة لیسرت إال مرا 
الخاصة بشع  ما وبالطبع إن تغیرت الثقافة لهذا الشع  فال بد مرن  ولدتها وتولدها الثقافة واألفکار

کثرر مرن الجانر  كأنه ستتغیر لغته إثر تل . فعلی هذا األساس یستلزم االهتمرام بالجانر  الثقرافي أ
أن البراحثین یعتبررون وضرع العناصرر الثقافیرة فري الطبقرات »اللغوي في عملیات الترجمة حیرث 

ة لفهم الن  المصردر بصرورة دقیقرة والختیرار أفضرل طریرق لترجمرة المختلفة کمنه  أفضل إفاد
المفاهیم الثقافیة؛ ألن نقل هذه المفاهیم مع الحفاظ علی دقائقها المعنویة والتطبیقیة یعرقلها بعرب 

المفراهیم بصرورة مفرردة أو ترکیبیرة فري اللغرات  كاألمور. وإن لم تکن هکذا فستوجد مکافئات تل
ساسیة تکمن في تقدیم مضامین مجهولة أو مختلفة بالنسبة إلی متلقري اللغرة األخری. والمشکلة األ

. سنسررتخر ِّ المصررادیق والنمرراذ ِّ مررن الررن  القرآنرري (10: 1393)هاشررمي وآخرررون، « الهرردف
 ومعالجتها لبیان مسألة البحث أکثر وضوحا في األقسام التالیة.

 . من الترجمة اللغویة إلی الترجمة الثقافیة3

النصوص األدبیة قد امتزجت مالمحها بالثقافة »ار القرآن الکریم کن  دیني أدبي؛ هذا و یمکننا اعتب
والتاریخ والمواضیع االجتماعیة والمعتقدات وما شاکلها. فعلی المترجم أخرذ هرذه المیرزات بعرین 

ي أن مثرل االعتبار عندما یقوم بترجمتها. ولکّن اإلشکالیة الهامة المتعلقة بترجمة المفاهیم الثقافیة ه
هذه النصوص ال تخت  بشع  بلد یعایشها وقد ال تعرف الشعوب األخری هذه المفاهیم في سرائر 

 .(۱۱۰: ۱۳۹۷)نظري وآخرون، « البالد

یتم إنترا ِّ الثقافرة »ینطوي القرآن الکریم علی ثقافة قد تتجلی عند ترجمته إلی اللغات األخری؛ ألنه 
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الثقافیة وتتواصل بسرائر الثقافرات. إن المقایضرة الثقافیرة  من جدید عبر الترجمة التي تجتاز الحدود
تسب  أحیانا رقي ثقافة أو ضعفها وعندئذ تکون أصداء ترجمة نوع الثقافة مسرتلفتة النظرر. إن کانرت 
ثقافة الن  المصدر راقیة فستؤدي إلی التقدم وإن کانرت دانیرة سرتمهد الطریرق النحطرا  الثقافرة 

أن المتررجم ال  كالثقافي بکیان الترجمة ... ألن الثقافة تفود اللغرة وال شر الثانیة. إذن یتعلق النشا 
یستطیع الترجمة دون االهتمام بثقافة المشرفة علی الن  المصدر؛ إذ الثقافة امتزجرت برأرواح کرل 

 .(85: 1397)حیدري وآخرون، « شع  امتزاجا قد ال تتجزأ من مجتمعها

. کانرت الحیراة كیشتغلون فیه بصعوبة الحیاة وظروفهرا آنرذانزل القرآن الکریم في زمن کان العرب 
معتادة ومطابقة للطقس الحار بمکة المکرمة وصحاریها وکانت خالیة من التطورات واآللیرات التري 

وتعالی یخاط  أناسا تختلرف ثقرافتهم وأفکرارهم  كنشاهدها الیوم ونستفید منها. فلهذا کان اهلل تبار
ودة في عصرنا هذا اختالفا قد ال تقّل أهمیته عن أهمیة الثقافات واللغات، عن الثقافة واألفکار الموج

الفترة وسیلة کانوا یفتخرون بهرا ویقیمرون لهرا وزنرا کبیررا، أال  كإال أن العرب کانت بحوزتهم في تل
وهي لغة الشعر والشاعر. وصل هذا االهتمام من قبرل العررب بالشرعر الرذي کانرت اللغرة سرالحه 

د  فإن کان شاعر قبیلة یقدم في حقل الشعر ویشتهر به وینشد القصائد کان أهله وقبیلته الوحید إلی ح
 یقیموا حفلة تصل مدته إلی ثالثة أیام ببرکة هذا الشاعر الظاهر حدیثا علی ما کانوا یزعمون.

. واهلل سربحانه اختارهرا ظرفرا یسرتوع  آخرر كتدل هذه اإلیضاحات والتقاریر علی قیمة اللغة آنرذا
. والنقطرة الهامرة (4)ابراهیم/« َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسول  ِإاَلّ ِبِلَساِن َقْوِمهِ »عجزته فقال في القرآن الکریم: م

« لسان القوم»یطرح سؤال فحواه ماذا کان  كأن القرآن یکرر هذا القول ویؤیده في مرات عدیدة. فلذل
 لغة شعر یفخر بها العرب؟! ؟ وهل قصد اهلل تعالی أن لغة القرآن أیضا تشبهكآنذا

کان یلخر  فري أن فري القررآن مواضریع  كبما أن اإلجابة سلبیة فیلزم القول بأن القصد من وراء ذل
لیست مجهولة وغیر معروفة بالنسبة إلی العرب لو کانوا یتفکرون فیها؛ ألن اهلل سربحانه حرّدثهم فري 

بهرم ویمکرنهم رایتره ولمسره عرن قررب  تحقیق ما أراد فعله بلغتهم ومنطقهم واستند إلی ما أحرا 
اإلبل الذي کان وسیلة العرب األساسیة ویسمونها سرفینة الصرحراء. ومرن المحسوسرات األخرری ک

للعرب والتی جاءت في القرآن نشیر إلی السرماء واألرض والرریح والنرار ومرا  كالقابلة للمس والدر
 شابهها من األمور الحسیة علی سبیل المثال.

لی کان یرید الرحمة للقوم والتعریف بتعالیم القرآن لهم، کان یستند إلری المحسوسرات وألن اهلل تعا
التي کانت في متناول أیدیهم ویستدل علیها کي یجل  أذهانهم إلی المعقوالت واألمور الغیبیرة فري 
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ی والتري کانرت علر كبدایة األمر بسب  أن أفکارهم کانت تعتمد علی الثقافة والتقالید المعتادة آنرذا
 سبیل آبائهم.

والذي یج  التأکید علیه هو تحدي فکر العررب مرن قبرل القررآن الکرریم فري أمرور حسریة؛ إذ ال 
کانرت الردعوة  كالزمن إال ما کانوا یحسونه بحواسهم الخمسة وفي غیر ذل كیستوع  فکرهم في ذل

آن الکرریم وفقرا إلی اإلسالم والحق تواجه صعوبات في هذا الخصوص. بناءا علی ما قلناه فنزل القر
للغتهم وفکرتهم ومنطقهم هادیا إیاهم إلی سبیل الرشد. ومن جهرة أخرری جعرل اهلل تعرالی القررآن 

الفترة بل بکل الشعوب مادام الدهر باقیا. ولتحقیرق هرذا المهرم جعرل  كبشکل ال یخت  بأناس تل
، ولبطنه بطنا  إلی سربعة إّن للقرآن ظهرا  وبط»في قوله:  للقرآن بطونا معنویة کما فصح بها النبي  نا 

وأول بطنه یخ  العرب في الجاهلیة؛ ألن لسان قومهم ال تتجراوز هرذا  (104: 1395)آملي، « أبطن
الحد في کثیر من األحیان إضافة إلی أنهم کانوا یجهلون العلوم والتکنولوجیا المتطورة الموجودة فري 

 جهلها العرب جهال تاما.نزل اهلل القرآن في أطر مفردات ال ی كهذا العصر. لذل

یصلح للقول أیضا أن العرب کانوا یتحیرون بنظم مفردات القرآن ومدی أثرهرا فریهم فري حرال أنهرم 
یفهمون المفردات نفسها وبصورة مستقلة عن الجملة أو اآلیة. تدل علی هذا األمر نظریرة عبردالقاهر 

ة، وإنما في نظمها جنبا إلری جنر  الجرجاني الذي ال یری اإلعجاز في المفردات المستقلة عن اآلی
 ثّم یطرح نظریته المعروفة المسماة بنظریة النظم.

القررآن  كوالسؤال الهام هنا أن اهلل سبحانه لو أراد تنزیل قرآن آخر ألناس هذا العصر فهل سرینزل ذلر
ذا سنة؟ أم سیستفید من المفردات والتعابیر األخری التي تناس  لسران قروم هر 1400الذي نزله قبل 

 الزمن وعقلهم األکثر تقدما بالنسبة إلی ما کانوا من قبل؟!

هذا هو الذي تؤکد علیها المقالة ویعتقد الباحث بما أن القرآن الکریم تّم التعریف بها کرآخر کتراب 
قرد نرری أن المتلقرین  كنّزله اهلل تعالی علی اإلنسان فال یمکن أن ینّزل کتابا آخر وقرآنا جدیدا. فلذل

لیل من الفواصل والفوارد بین لغتهم وبین لغة القرآن الکریم ولهذا السب  قد یکون علری یحّسون بق
 عاتق الترجمة التطرد إلی هذا الموضوع واإلبداع فیه وطرح الحلول التطبیقیة واآلراء المجدیة له.

م. کي یناسر  ویالئرم لغرة متلقیره وثقرافته« الغی  والشهادة»عندما نزل القرآن الکریم تحّدث عن 
ولکنه الیوم تغیر متلقوه فکریا وعقلیرا بمعنری أنره یحرّدث المتلقرین اآلخررین الرذین لردیهم ثقافرة 
وتکنولوجیا أکثر وسعا وتطورا مما عرفها السابقون. وهؤالء قد حصرلوا اآلن علری إمکانیرات حدیثرة 

ر لمتلقرین آخررین . فلو أراد اهلل سبحانه تنزیرل قررآن آخركوعلوم متطورة ما کان یخّیلها المتلقي آنذا
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التي هي لسان هرؤالء « فیزیقیا ومیتافیزیقیا»فهل سیستعمل تراکی  کالغی  والشهادة أم مفردات ک 
القوم في العصر الراهن والتي کان اإلنسان حالیا یعرفها ویعتبرها کمفردات مولودة إثر علمره وثقافتره 

متلقرین الجردد الرذین لهرم ثقرافتهم في یومه هذا؟ وبالتالي إن أراد المترجم ترجمة القررآن إلری ال
أو « الطاقرة والمرادة»بعبرارة « الغیر  والشرهادة»وآرااهم الجدیدة فهل یجوز لره أن یسرتبدل عبرارة 

 ؟!«الفیزیقیا والمیتافیزیقیا»

الرذي « اإلبرل»تحّدث لهم عن خلقة حیوان اسرمه  كومن جهة ألن ُیِرَي اهلل تعالی العرب قدرته آنذا
ِبِل َکْیَف ُخِلَقْت »جید وکان في متناول أیدیهم:  کانوا یعرفونه بشکل ؛ (17)غاشیة/« َأَفاَل َیْنُظُروَن ِإَلی اإْلِ

إذ کان بالنسبة إلیهم أهم وسیلة یتمتعون بها في أمور کالتجرارة والرحلرة وغیرهمرا إضرافة إلری کرون 
بعرب المنراطق فري وظائفه معروفة تماما في ثقافتهم بینما اآلن ال یعرفه وخدماتره ووظائفره سرکان 

التري « الکنغر»و « النعامة»و « الفیل»أوروبا وإفریقیا کما یعرفون من الوظائف الهامة للحیوانات ک 
المناطق. فلهذا یطرح سؤال فحرواه إن کران اهلل تعرالی  كلها مکانتها الرائعة والمعروفة لدی سکان تل

یوانات وخلقتهم أم اإلبل وخلقته؟! إن فهل کان یذّکرهم بهذه الح كیرید أن یخاط  هؤالء القوم آنذا
کانت اإلجابة عن السؤال إیجابیا ففي هذه الحالة هل یجوز لمترجم القررآن الرذي یترجمره لسرکان 
المناطق المذکورة استخدام أسماء هذه الحیوانات بدال من اإلبل؟! إذ هذه األسماء ومسماها یعرفهرا 

حیاتهم ویعرفون مدی خلقة جسدها وما هي وظائفها السکان أکثر بکثیر من اإلبل وتناس  ثقافتهم و
 وقس علی هذه من معلومات أخری عن هذه المخلوقات.

یج  أن نهتم بأن التقدم الفکري والثقافي لإلنسان العربي یسّب  تغییر اللغة العربیة وتحولهرا تغییررا 
العربي من المغررب  وتحوال أساسیا ویمکن أن نشیر منها إلی اللهجات المختلفة العدیدة في الوطن

کمرا عرفنراه حتری اآلن  كإلی العراد ومصر وسوریا والیمن وغیرها. فإن کان لسان هؤالء القروم آنرذا
علینا أال نتجاهل أن لسان القوم الیوم قد تغّیر کثیرا وهذه التغیرات تجلت في إطرار نظریرات کنظریرة 

رآن الکریم الحفراظ علری منطقره ودعوتره التلقي ونظریة الن  وغیرها مما نعرفها الیوم. فإن أراد الق
بوصفه کتابا نّزل للهدی إلی آخر الدهر فیلزم إقناعه لمتلقیه وکونره هادیرا صرادقا إلرشراد تحردیاتهم 
الفکریة واللغویة. علینا القول بأن هذه االستیعاب موجود فعال في القرآن الکریم ألنره یحتروي علری 

وألن األنسران یسرتطیع استکشراف هرذا الکنرز العظریم بطون الیزال کثیر منهرا محجوبرة لإلنسران. 
من طریرق آخرر للحصرول علری أعمراد  كواالستفادة منه یج  تنشیط فکره أکثر فأکثر؛ إذ لیس هنا

معاني القرآن. یتطل  هذا األمر أفکارا وعقوال متفکرة ونشیطة ألناس یعیشون من الشرد إلی الغرب 
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ختلفة وأفکارهم وأذهانهم لکري یهردي کرل مرن متلقري ولهم وجهات نظرهم المتنوعة وثقافتهم الم
 القرآن معطیاته وإنتاجاته الفکریة من الن  القرآني إلی سائر مخاطبیه وأخیرا إلی المجتمع.

فإن نقبل بأن النظریات کنظریة التلقي مثال هي لسان قوم یعیشون في هذا العصر یج  أن نبحث عن 
؛ ألن لسان هرذا المنطرق یقبرل أمرورا ال تکرون أجنبیرة مفردات ومصطلحات یعرفها ویؤانسها القوم

وأعجمیة بالنسبة إلیهم سواءا في مستوی المفردات أم في مستوی العلوم. فعلی هذا األساس یلرزم أن 
نعید النظر إلی حدود اختیار المترجم وتصرفاته في الن  وترجمته خاصة في إطرار وجهرات النظرر 

« إبداع المکافئرات وخلقهرا وتحردیثها»استحقاقه في القیام ب  الحدیثة للترجمة، بمعنی أنه ما مدی
؛ إذ هذا األخیر یخرت  بالبحرث الصررف «العثور علی المکافئات الثقافیة الموجودة فیها»بدال من 

عن مفردات غیر دینامیکیة ُتستخر ِّ من أعماد ثقافة اللغة الهدف وقد تحمل هرذه المفرردات معنری 
المعاني القدیمة في رأي األجیال الجدد للثقافة حتی ورثتهرا أنفسرهم.  تاریخیا اجتماعیا وغیرهما من

الفارد بین الفکرة المشرفة علی هذه المقالة وبین النظریات السابقة المطروحرة فري حقرل الترجمرة 
« البحرث عرن المکافئرات الثقافیرة»و « إبداع المکافئرات وتحردیثها»والثقافة واللغة یرکز في مؤشر 

السابقة تؤکد علی هذه األخیرة ولعلها تلخ  في البحث عن عّدة من المفرردات  حیث أن النظریات
 المحددة من قبل.

عندما تحدث القرآن الکریم مع متلقیه عن العناصرر األربعرة وهري السرماء واألرض والرریح والنرار 
لیکون منطقه وفقا لمرنطقهم وخصوصرا لیکرون بإمکرانهم إدراکهرا کمحسوسرات فلنسرأل هنرا هرل 

جم المسلم للقرآن الکریم بإمکانه الیوم أن یأتي بمفرردات کالمرادة والطاقرة أو بعناصرر أخرری المتر
معروفة في علم الکیمیاء لکي یکون قد تحدث بلسان هؤالء القوم وینطبق بعقرول متلقیره ومخاطبیره 

ي کرل الجدد؟ ولعل الترجمات العلمیة واألدبیة والشعریة وغیرها للقرآن الکریم والتي ترم طبعهرا فر
برایته الخاصرة  كالبالد أحیانا تؤید بشکل ضمني أنه یجوز أن تتسع اختیارات المترجم الذي قد یدر

 بطنا من البطون المعنویة للقرآن والذي ما خطر ببال أحد من المترجمین قط.

حاول هذا البحث أن یبعث إلی باحثي الترجمة هذا الموضوع أوال وموضوعا آخرر وأهرم ثانیرة وهرو 
ألننا إن نصدد األولری فهرذا  كألفاظ القرآن. هذه اإلشکالیة الثانیة أهم من النقطة األولی؛ ذلأصالة 

یعني أننا نکون قد صدقنا فعل المترجم وجوازه بخصوص عدم التزامه بألفاظ الن  القرآنري ومعانیره 
مکن أن نتصرور أن وبطونه؛ بعبارة عندما یترجم المترجم مفردة الغی  بمفردة الطاقة أو المیتافیزیقیا ی

فعل المترجم هذا یقّلل من أوجه القرآن المعنویة أو یحّرفها؛ ألنه یمکن أن یکرون اهلل تعرالی قرد أراد 
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من هذه المفردة اهتمامهم بمعانیها اللغویة والوضعیة والمعجمیرة أو علری األقرل معناهرا التاریخیرة 
لمترجم وتجاهله بإجرائه في القیام بترجمتها الثقافیة التي هي عبارة عن مراد اهلل سبحانه الذي أهمله ا

اآلیرات تؤکرد  ك؛ إذ تلكیبدو أن القرآن في بعب آیاته ال یسمح بذل كبالمیتافیزیقیا أو الطاقة، فلذل
وسلبه حق التدخل في تغییرهرا أو  علی أن ألفاظ القرآن من اختیاره تعالی والتي نزلها علی النبي 

 أو عبارات أخری. استبدالها بما شاکلها من مفردات

 . النتیجة4

بناءا علی ما ذکرناه تم تحدید أن حاجة الترجمة إلی اجتیاز حدود اللغة إلی مرا فرود اللغرة وحردود 
الثقافة حاجة ماسة قد نقدر علی تطبیقها وتوظیفها في حقول النصوص المختلفرة کاألدبیرة والدینیرة 

سرتوی فکررتهم وعلرومهم وثقرافتهم لیمهرد وغیرهما لتوضع في متناول أیدي المتلقین بمرا یالئرم م
النصوص بصورة تخلو من أي فاصل وفارد  كطریقهم علی إقامة العالقات المتماسکة بینهم وبین تل

لغوي أو ثقافي؛ ألن عملیة الترجمة قد ال تفید المقصود في کثیر من األحیان لو تکتفي بصرف اللغرة 
 والقواعد اللغویة أو الصرف والنحو کما ینبغي.

قد یواجه اجتیاز الترجمة الحدود اللغویة إلی الحدود الثقافیة إشرکالیات وتحردیات ولکنهرا یمکننرا 
تحدید إطار منتظم ومدقق لها بأبحاث عمیقة یهتم بها منظرو الترجمة وباحثوه إلی أن یحافظ الرن  

فري اإلجابرة المصدر علی کیانه وأصالة ألفاظه ومعانیه إضافة إلی محافظة الن  الهدف علی قدرتره 
عما یسأله ویریده المتلقي والمخاط  حیث أنه یؤانس المتلقون وفقا لثقرافتهم الرن  المتررجم وال 

 یحسون معه بالغرابة.

تعین من خالل البحث أال نطلق الترجمة الثقافیة علی فترة زمنیة محددة خاصة، بمعنری أننرا عنردما 
متلقین األروبیین الذین قرد ترأثروا بردین المسریح نترجم القرآن الکریم إلی اللغة اإلنجلیزیة وإلی ال

  علینا أال نلخ  الترجمة الثقافیة في هذه الحالة فقط أي برین الثقرافتین، برل تسرتطیع الترجمرة
الثقافیة أن تدخل في ثقافة واحدة محددة أیضا، ومن نماذجها ومؤشراتها یمکننرا اإلشرارة إلری إبرداع 

فادة من مفردات یعرفهرا متلقرو فتررة معینرة فقرط ویقرّل تطبیقهرا المکافئات فخلقها ثّم تحدیثها واإل
 الثقافة نفسها. كوتوظیفها لدی المتلقین الجدد في داخل تل

کبرر  إن نتناول األعمال األدبیة اإلسالمیة ومن أهمها القرآن الکریم في هذا اإلطار فستطرح إشرکالیة أ
الثقافیة واجتیاز حدود األولری وصروال إلری وأهم مما ذکرناه في خصوص الترجمة اللغویة والترجمة 
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تتطلر  هرذه التحردیات أبحاثرا مدققرة وعمیقرة  كالثانیة وهي متعلقة بألفاظ القرآن وأصالتها؛ فلذل
واسعة نقترحها إلی باحثي الترجمة ومنظریها والمترجمین فري مجراالت مختلفرة مرتبطرة بالترجمرة 

 اللغویة والترجمة الثقافیة.
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The Challenges of Linguistic and Cultural Translation of the Holy 

Quran 

Abstract 

Translation studies focus on studying translation at the linguistic level. The 

efforts of translation researchers to balance translation between two 

languages are summarized in the grammar and vocabulary of the language. 

Today, this level of translation can no longer answer audiences who have 

different cultures and accept what match their culture. Therefore, in the 

translation process, new definitions of translation must be taken into account 

in the translation process in order to avoid damaging the features of Islamic-

literary works, while preserving the authenticity of the source text and 

lending to its content and language, taking ways to communicate the source 

text with the language and culture audience, in addition to clarifying its 

message to them or explaining its mission. Today, the use of Islamic 

vocabulary terms, such as the Holy Qur’an’s vocabulary, is sometimes not 

meaningful to other societies or at least not well-known to them; so it needs 

to be transformed in terms of equivalence, such as the word "ebel: camel", 

which was once a very important functions for Arabs in the days of the 

ancient Arabs among the gray deserts, while these function were not the same 

function now for European or African societies and they could not easily 

relate to the words of the Qur'an. The challenge facing the paper is the 

possibility or impossibility to use similar applied-cultural vocabulary that can 

play a communicative role for modern societies as rewards in translation, 

including paying attention to similar cultural terms such as "elephant" or 

more scientific words such as "energy" That may also have the same function 

for this societies in words such as "al-ebel" or "al-ghaib". If this is allowed, 

another important issue will be raised, which is the authenticity of the words 

of the Qur’an which the article has written to explain it with a descriptive-

analytical method, and its result indicating emergence of a kind of duality in 

the translation process due to the preservation of the Quranic word 

authenticity and its reflection in Linguistic culture in another cultures and 

requires appropriate responses from translators. 

Keywords: Linguistic translation, Cultural translation, Cultural vocabulary, 

Islamic literary works, Holy Qur’an. 
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 دراسة أسلوبیة القیم األخالقّیة وتجّلیاتها في الشعر العربي
 1 فاطمة مهدي البّزال

 لبنان ، دکتوراه في اللغة العربیة وآدابها/ الجامعة اللبنانیة

 لملخصا
ا وتظهرر أفعراال  فري  األخالد سمة من سمات اإلنسان الجوهرّیرة، وهري تتجّسرد سرلوک 

والّشعر هو  استمرارها .و وتعّد األخالد الفاضلة دعامة قوّیة من دعائم بقاء األمم عالقاته.
اللسان المعّبر عنها وال یخفی ما له من دور فاعل  فري تهرذی  الرنفس البشررّیة وصرقلها 

عنها في تجلیاتها المتنوعة. من هنا احتفی الّشعر باألخالد، وسعی إلی تجسرید والّتعبیر 
القیم األخالقّیة التي تنشأ عن سلوك الّناس ومواقفهم ُبغیة تکریسها وترسیخها في نفروس 
ا  األجیال. لذلك شغلت هذه القضّیة موضوعات الّشعر العربّي منذ بدایته وظهر ذلك جلیًّ

ان روح العصبّیة لم تحْل بینهم وبین الّتحّلي ببعب القیم الُخلقّیة  في الّشعر الجاهلي، إذ
الّنبیلة من کرم وشجاعة ومروءة أقّرها اإلسالم في ما بعد. ویرجع اهتمام العررب بمکرارم 
األخالد في العصر الجاهلي لما أشیع بینهم من ثقافة االنتماء للقبیلة لذلك ُتعرّد إشرادة 

ائلها إحدی مالمح الرایة الّشعرّیة عندهم.هرذه القریم بقیرت الشعراء بمآثر قبائلهم وفض
ا ال یعرض للفضائل التي تنفصرم  دعامة للشعر العربي مع تقدم العصور وقّلما نجد شاعر 
عراها عن شخصّیة االنسران العربري . سرّلط هرذا البحرث الّضروء علری تعریرف القریم 

من ثرّم انتخبرت بعرب النمراذ ِّ واألخالد في أزمنة متعّددة ومدی ارتباطهما بالّشعر .و
الشعرّیة في أزمنة متعّددة من الجاهلیة وحتی العصر العباسري وقمرت بدراسرتها دراسرة 
أسلوبّیة للکشف عن مغالق النّ  والوصول إلی الدالالت التي تعّبر عن نفسرّیة الّشراعر 

 وانتخابه ألشعاره الملتزمة بالقیم واألخالد.
 م ، األخالد، األسلوب .: الّشعر، القیالمفردات الرئیسة

                                                                                 

1. bazzalfatima@gmail.com 
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 المقدمة 
کان للعرب، قبل ظهور اإلسالم، أخالد وعادات شدیدة االلتصاد بالّروح اإلنسانّیة علی الرّرغم مرن 
ا من الّسلوك العدوانّي تمّثل بالّتقاتل والّتنراحر  شظف العیش وقساوة الّطبیعة التي فرضت علیهم نمط 

جعلرت العررب مرؤّهلین لحمرل رسرالة الرّدین الجدیرد ألّن في سبیل البقاء. وال شّك أّن هذه القیم 
جاء لیتّمم مکارم األخالد التي تأّصلت في نفوسرهم فأصربحت عنردهم سرجّیة  الرسول األکرم 

ا عرن العصربّیة  ا وثقافة. جاء اإلسالم لیحّرر العرب ویوّحد القبائل العربّیة تحت لواء الّدین ناهی  وطبع 
ا لتحقیق ال ا من القبلّیة وداعی  عدالة وفق معطیات جدیدة هي الّتقوی واإلیمان وأصبحت األخالد جزء 

الدین القویم یدین بها اإلنسان هلل وحده ولیس إرضاء للقبیلة. وفي العصر األموي عادت العصربیات 
القبلیة لتحیا من جدید بتأیید من السلطة القائمة وتشجیع منها وغدا الشعراء ینطقرون باسرم أحرزابهم 

عنها وبرزت النقائب بکّل ما فیها من هجاء تستحضر ما کران سرعی اإلسرالم لطمسره مرن  مدافعین
عصبیات قبلیة. أّما في العصر العباسي فقد اشتهر فیه شعر الزهد والّدعوة لألخرالد الفاضرلة مقابرل 

 تیار اللهو والمجون والزندقة الذي انغمس فیه الکثیر من شعراء هذا العصر .

لتمیط اللثام عن بعب القیم األخالقّیة التي صرَدَرْت عرن الّشرعراء فري عصرور  جاءت هذه الّدراسة 
ألّن البحث ال یّتسع للّدخول في التفاصیل لذلك انتخبُت بعب القیم المشترکة التي تناولهرا  مختلفة

الّشعراء في نتاجاتهم في حق   متالحقة معتمدة المنه  األسلوبّي. واألسئلة التي تنهب أمرام بحثنرا 
ي کاآلتي: ماهو تعریف القیم واألخالد ؟ وما هي العالقة التي تربط الّشعر باألخالد ؟ وکیف عّبر ه

 الّشعراء عن القیم األخالقّیة في شعرهم؟

 المنهج المّتبع

سأعتمد في دراستي هذه علی المرنه  األسرلوبي لمرا لره مرن دور فري الکشرف عرن أدبّیرة الرّنّ  
اربة األسلوبّیة هي الوصول إلی أغروار الرّنّ  الّشرعري، للوقروف علری وجمالّیاته ألّن الغایة من المق

عتباته المظلمة وعناصره الفکرّیة، وشبکة عالقاته بالعناصر الوجدانّیرة التري یصرنع تضرافرها وحردة 
داللّیة. لکّل ن ٍّ قواعده األسلوبّیة الممّیزة اّلتي بموجبها یتحّول األثر األدبّي إلی أثر جمالّي. و هرذا 
المنه  یتیح للّدارس أن یختار من هذه الظواهر األسلوبّیة ما هو متمّیز،والّتمّیز یکون عندما تقوم هذه 
الّظاهرة بوظیفتها وهو إبراز جمال األثر، وهذا ما یجعلنا نتعامل مرع الرّن  بعلمّیرة، ولکرن مرن دون 

 (.13، ص 1992)فضل،  االنغالد اّلذي یجعل الّتحلیل جافاًّ 
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ة ترسم تأّملها لعالم الّنّ  رسما  تتعّدد فیره القراءة،فهري تتأّمرل البنیرة الّترکیبّیرة الّنحوّیرة، واألسلوبیّ 
وتتأّمل البنیة الّصوتّیة واإلیقاعّیة والمعجمّیرة، وتتأّمرل البنیرة الّداللّیرة الجمالّیرة، ومرن دون تجاهرل  

سرلوبي یعتمرد علری علروم اّللغرة للّسیاد وما یکتنزه من عالقات اختیارّیرة وانحرافّیرة. والمرنه  األ
 المختلفة، وهذا یعني البحث عن جمیع الخصائ  األسلوبّیة من الحرف حتی الجملة. 

إّن فهم غایة الّشعر ال یمکن الوصول إلیها إال بفهم حقیقة الّشعر ذاته مرن خرالل الّتعبیرر عرن غایتره 
اعر حیث تتفاعل فیها رایته الحضرارّیة وأهدافه، وذلك من خالل الّتجربة الّشعورّیة التي یعیشها الّش 

اإلنسانّیة للکون مع أحاسیسه الوجدانّیة وانفعاالته العاطفّیة. وبالقدر الذي یستطیع فیه الّشاعر تنراول 
القضایا اإلنسانّیة الکبری والمصیرّیة یصبح شعره مرآة یری فیها کّل إنسران ذاتره. مرن هنرا فرإّن هرذه 

 الحضارّیة في الّشعر حیث تحظی األخالد فیها بنصی  وافر . الدراسة معنّیة بإبراز الرایة

 مفهوم القیم 

القیم لغة: جاء في لسان العرب:   القیام نقیب الجلوس، وقد یجيء بمعنری المحافظرة واإلصرالح، 
رأُه: ومنه قوله تعالی:   الّرجال قّوامون علی الّنساء  .. وأقام الشيء: أدامه، واستقام الشعر: اّتزن. وقّوَم د

أزال ِعَوَجُه. والقیمة: واحدة القیم، وأصله الواو ألنه یقوم مقام الشيء. والقیمة: ثمن الشيء برالتقویم. 
 (3781ابن منظور، ص  )

وجاء في  مقاییس اللغة  : )َقَوَم( القاف والواو والمیم أصالن صحیحان، یدّل أحردهما علری جماعرة 
ْمُت الشريء تقویمرا.  ناس، واآلخر علی انتصاب  أو عزم. . ویکون قام بمعنی العزیمة. ومن الباب: قوَّ

وأصل القیمة الواو، وأْصُله أن ُتقیم هذا مکان ذاك. ومن الباب: هذا ِقواُم الرّدین والحرّق، أي بره یقروم 
 (43، ص5ابن فارس، ِّ. )

یف القیم اصطالحا  تعر

امنرة فري طبیعتهرا، فهري ثابترة ال  هي صفة عینّیة کامنة في األقوال، واألفعال، واألشیاء. وما دامت ک
 (151المعجم الفلسفي، ص تتغّیر بتغّیر الظروف  )

 مفهوم األخالق 

یرتبط مفهوم األخالد بثقافة المجتمع وعاداته ومعتقداتره، ویتمثرل ذلرك فري اخرتالف االتجاهرات 
 الفکرّیة والّنفسّیة والعقدّیة إلی جان  السمات المّتصلة بالعادات والّتقالید .
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 یف الخلق لغة تعر 

األخالد في اللغة جمع ُخُلق، وقد ذکر ابن منظور أّن   الُخُلرق هرو الرّدین والّطبرع والّسرجّیة  . وهرو 
 .(1245ابن منظور، صمأخوذ من ماّدة )خ ل د( الّداّلة علی تقدیر الشيء)

ه قرد ُقرّدر ویقول ابن فارس:   ومن هذا المعنی أي تقدیر الشيء الُخُلرق، وهرو الّسرجّیة، ألّن صراحب
علیه. ُیقال: فالن خلیق بکذا أي هو ممن ُیقّدر فیه ذلك والخرالُد: النصری ، ألنره قردر لکرل أحرد 

 .(215، ص 2ابن فارس، ِّنصیبه  )

وأورد الّراغ  األصفهاني في  المفردات : الَخْلُق والُخُلُق والُخْلُق في األصرل واحرد،   لکرن خرّ  
مدرکرة بالبصرر، وُخرّ  الُخلرُق برالقوی والّسرجایا الُمدرکرة الَخْلق بالهیئات واألشکال والصرور ال

وحقیقة الُخلق عنرده هرو مرا یأخرذ بره اإلنسران نفسره مرن . (210،،ص 1األصفهاني،  ِّبالبصیرة. )
 اآلداب، وقد سّمي بذلك ألّنه یصیر کالخلقة لدیه .

لکلمة  خلرق   ویمّیز صاح   کّشاف اصطالحات الفنون  بین المعنی اللغوي والمعنی االصطالحي
فیقول:  الخلق بضمتین وسکون الثاني في اللغة: العادة والطبیعة والدین والمروءة، والجمع: أخرالد. 
وفي عرف العلماء: ملکة تصدر عن الرّنفس األفعرال بسرهولة مرن غیرر تقرّدم فکرر وروّیرة وتکّلرف 

 .(106م،ص 1996التهانوي،  )

للّنفس داعیة لهرا إلری أفعالهرا مرن غیرر فکرر وال    الخلق حالویعّرف ابن مسكویه الخلق بقوله: 
ا  ا من أصل المزا ِّ، ومنها ما یکون مسرتفاد  روّیة، وهذه الحال تنقسم إلی قسمین: منها ما یکون طبیعیًّ
را  بالعادة والتدّرب ورّبما کان مبداه بالّروّیة والفکر ثّم یستمّر علیه أوال فأّوال  حتی یصریر ملکرة وخلق 

 .(25ه، ص 1329ابن مسکویه،  )

ولکن الفارابي یری أّن اإلنسان  ال یمکن أن یفطرر مرن أّول مررة برالّطبع ذا فضریلة وذا رذیلرة، ولکرن 
ا نحو أفعال فضیلة أو رذیلة بأن تکون أفعال تلرك أسرهل علیره مرن أفعرال  یمکن أن یفطر بالّطبع ُمعدًّ

را نحرو أفعرال غیرها. . وذلك االستعداد الّطبیعي لیس ُیقال له فضیلة، ولکن م تی کان استعدادا طبیعی 
فضیلة وکّررْت تلك األفعال واعتیدْت وتمّکنت بالعادة هیئة في الرّنفس وصردر عنهرا تلرك األفعرال 

 (.5 )الفارابي، ص  بأعیانها، کانت الهیئة المتمّکنة عن العادة هي التي ُیقال لها فضیلة

 عالقة الّشعر باألخالق 

موقرف أخالقرّي لردی الّشراعر، وهرذه هري الّنقطرة التري ترربط الّشرعر  العاطفة اإلنسانّیة تعبیر عن
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ا  باألخالد، ألّن الّشعر یقّوي الباعث األخالقي، بینما األخالد تکمل بقّیة العملّیرة األخالقّیرة تهرذیب 
ا للّسلوك أو الفعل اإلنساني بعدما أوجد الّشعر في نفس المتلّقي االستعداد الّنفسّي لقبرول  وتصحیح 

ر األخالقي. من هنا نجد أّن اللقاء بین الّشعر واألخالد یتّم في الّنفس ولیس في الّسرلوك، وبمرا األم
أّن األخالد هیئات نفسّیة وطبائع في الّنفس، والّشعر تعبیر عن أحوال الّنفس، فإّن اللقراء برین الّشرعر 

 وأفعاله . واألخالد یبدو أّنه لقاء مبکر في الّنفس قبل أن ینتقل إلی سلوك اإلنسان

کثر الّشعراء کانوا یؤمنون برأّن طبیعرة الّشرعر ال تّتفرق وقضرایا الرّدین واألخرالد کمرا یقرول  غیر أّن أ
األصمعي:   الّشعر نکد، بابه الشّر، فإذا دخل في الخیر ضعف والن. هذا حسان بن ثابت، فحل مرن 

وهذا لبید بن ربیعرة، لرم یقرل  .(324ابن قتیبة، ص فحول الجاهلّیة، فلّما جاء اإلسالم سقط شعره  )
 سوی بیت واحد بعد أن أسلم، ویقال إّن هذا البیت هو: 

 الحمد هلل إذ لم یأتني أجلي حّتی کساني من اإلسالِم سربال

بْید أّننا نستطیع القول إّن الّدین مدیِن لألدب في تسجیل دعوته، فراهلل تعرالی اخترار مرن برین خلقره 
ا وأقواهم بیان   ا لیحملهم مهّنة نشر الدین في مختلرف العصرور، فمرا کران مرنهم إال ان أفصحهم لسان 

اعتمدوا األدب في أداء رسالتهم وإبالغها للّناس، واسرتطاعوا أن یرؤثروا فري سرلوك الّنراس بتصرفیة 
 النفوس من أدران الرذائل والسمّو بها إلی درجات الّطهر والفضیلة .

مستقبلّي باستمرار في نماذجه الراقیة، وإذا أصابه الّرکود فلرن  وبالعودة للّشعر یمکننا القول إّن الّشاعر
ا، وألّنه مستقبلّي یتحّتم علیه أن یکون تعلیمّیا وأخالقّیرا وُمرسرال. الّشرعر تعلیمرّي بإغنراء  یکون شعر 
الّروح والّتجربة البشرّیة وخلق فضراءات مرن الرایرة والرایرا، وأخالقري بمقردار مرا یحرّرض علری 

را الّتجدید واال بتکار والخرو ِّ من الّرکود إلی ما هو تجاوزي جمیل، وُمرسل بقدر ما یصربح جماهیریًّ
باتباعه وإیقاعه الّروحي في عمق الفرد واألّمة. لذلك نجد أّن العمل الشعرّي في أساسه عمل ملترزم، 

نفعال باّتجاه ألّنه اقتحام ألغوار لم یکشف کنهها بعد، ولجرأته في تناول مواضیع غیر مطروقة، وألّنه ا
ا، ال بما ُیقّدم مرن مرواعظ، وإّنمرا بجمالیاتره  الّرفب أو القبول باستمرار. من هنا یکون الّشعر أخالقیًّ
التي تقتحم أغوار الّنفس البشرّیة وُتضفي علیها المزید من اإلشراد . فالّشاعر متعرّدد األعمرال، فهرو 

کان اإلشراد في الّشعر أکثر کّلمرا أشررقت نفرس مصلح اجتماعّي تارة، وثائر مغامر باستمرار، وکّلما 
 المتلّقي أکثر، ولذلك جمالّیة الّشعر بمفردها عمل أخالقّي.

لذلك ف  إّن األدب بمعناه العام وسیلة الحیاة اإلنسانیة المهّذبرة، یصرل برین األفرراد والجماعرات، 
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لری مسرتوی فکرري وشرعوري وبین العصور المتوالیة، واألجیال الُمتعاقبة، ویسمو بالجنس البشري إ
إّن األدب المثررالي یتصررل بأنبررل العواطررف الحیویررة  .(82، ص 1993الشررای ، موُخلقرري جلیل )

کاإلخالص والّتحاب والعدالة العامة والوحدة اإلنسرانّیة. فالصرلة وثیقرة برین األدب واألخرالد مرن 
ألسرس الخلقّیرة تحمري حیث الغایة .ألّن العواطف الفاضلة هي من أساسیات األخالد الکریمة، وا

األدب وتقیه من الّسقو  بحیث تحتفظ له بمستوی عال نبیل،وکالهما یعرض للخیر بهردف تسرلیط 
 الضوء علیه وتقویته، ویعرض للشّر بغیة معالجته  .

من هنا نجد   أّن احتواء اآلثار األدبّیة علی صور الّشرور ال ینفي الصرفة الخلقّیرة، کمرا أّن احتواءهرا 
م. ن، لفضیلة ال یثبت لها صفة األدبّیة .فاألمر موکوِل لطریقة العرض وغایاته االنفعالّیرة  )علی صور ا

 (.209ص 

  إّن العواطف المعنوّیة أسمی من العواطف الحسّیة إذ تتناول الحّق والفضائل واألعمال المجیدة من 
ة واإلنصاف واإلیثار أنبرل مرن کّل ما یقّوي صلتنا بالحیاة. فاألدب الذي یشید بالبطولة ویبعث الوطنیّ 

األدب الذي ُیعنی بالجمال الحّسي، إّن األدب الذي یبعث في نفوسنا حماسرة الّنهروض بالواجبرات 
ا أو یخذله عن احتمال أعباء الحیراة  ) م. الفردّیة واالجتماعّیة أسمی من ذلك الذي یترك شعورنا سلبیًّ

 .(205ن، ص 

ّیة قیمیّ   ة دراسة إجرائّیة لنماذج شعر

 الحث على األخالق الحسنة وفعل الخير . 1

کانت أخالد الجاهلیین ولیدة بیئتهم الّصحراوّیة، فقد عاشوا في أرض  یندر فیهرا الخصر ، وتنعردُم 
فیها األسباب التي تقّوي علی الحیاة وتحّفرز علری االسرتقرار. إّن قسراوة الّصرحراء وطبیعرة مناخهرا 

ا علی شظف العریش ک مرا زرعرت فري نفسره روح الفضریلة والکررم والّتسرامح جعلت العربي صابر 
وعّلمته الّشجاعة واقتحام الّصرعاب . فالّطبیعرة أّدبرتهم هرذا األدب وجعلرت األخرالد فري صرمیم 

 شعرهم:

 یقول صالح عبد القدوس:

قد ینفُع األدُب األحداَث فـي صـغرو ولـیس ینفـُع بعـد الكبـرِة األدُب إّن الغصـون إذا قّومتهـا 
 (.139م، ص 1967البصري ، ) یلیُن إذا قّومتُه الخشُب  اعتدلْت ول

رأ  تنطلق هذه األبیات من مفهوم تربوّي قائم علی االهتمام بالّتربیة، وتعّهد الحدث بالّرعایة لیکون مهیًّ
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لغرس بذور القیم الحسنة في نفسه منذ نعومرة أظفراره . قرد ینفرع األدب األحرداث فري صرغر . إّن 
ل المضارع  ینفع  یدّل علی صرعوبة المهمرة الُملقراة علری عراتق مرن یقروم استخدام  قد  قبل الفع

بالتربیة، أضف إلی ذلك وجوب اّتصافه بالّصبر علی تعلیم الصرغیر   فري صرغر ، وطرول األنراة ألّن 
را.  المعارف بحاجة لوقت لتترّسخ وتتعّمق في الّنفس وذلك بالّتکرار المستمّر مع وجرود القردوة أیض 

ُیغرس في نفس الفتی من قیم وأدب سیرافقه مدی الحیاة لتشّبعه بها ومخالطتها تکوینره  لذلك فإّن ما
 الّداخلي .

ولترسیخ فکرة وجوب ترسیخ القیم منذ الّصغر، یلجأ الّشاعر إلی نفي المنفعة باألدب  ولریس ینفرع   
قدیم في إبرراز المرحلرة مع تقدیم الّظرف والُمضاف إلیه  بعد الکبرة   علی الفاعل  األدُب  .أسهم التّ 

العمرّیة التي یصع  معها االنتفاع باألدب .ولترکیز الفکررة وإیضراحها یلجرأ الّشراعر إلری الُمعطری 
الحّسي عبر استحضار الغصون الغّضرة الّطرّیرة القابلرة للتقرویم واالعتردال  إّن الغصرون إذا قّومتهرا 

وإبقائها ضمن دائرة الّرعایة واالهتمام، ویکمل  اعتدلت  . شّبه األحداث بالغصون لقابلّیة الّتحّکم بها
مقاربته في توضیح الّنقیب وهو عدم قابلّیة الخش  للّتقرویم   وال یلرین إذا قّومتره الخشر   .وهرذا 

ا علی الّتقویم .  یتناس  مع الّطبیعة التي منحته القساوة وجعلته عصیًّ

م بالعمر یتحّفظ علی أمور کثیرة وال یتقّبل الغایة من ذلك إیضاح األسباب التي تجعل اإلنسان المتقّد 
من األفکار ما ُیخالف هواه ورغبته لعدم قدرته الّتعّود علری المرونرة، وفرتح هرامش  للّنقراش وإبرداء 
ا االهتمام بالنشء والحرص علی تربیته تربیرة صرالحة قوامهرا الخلرق  الرأي .من هنا یکون علینا لزام 

ا للمستقبل .الّرفیع واألخالد الحسنة لتکون   زاد 

وإذا کان صالح عبد القدوس قرد شرّدد علری التأسریس الُمبکرر لألحرداث وإرسراء قواعرد سرلوکّیة 
ا َتْنُظُم مستقبلهم وحاضرهم، فإّن الُحطیئة قد سرّلط الضروء علری األثرر الرذي  ا وسلوک  یتشّبعونها قیم 

 یترکه فعل الخیر فیقول:

َیُه ل ی  (.120م، ص1993الحطیئة، ) ذهُب الُعرُف بین اهلل والّناِس من یفعِل الخیر ل َیْعَدم جواز

ینطلق الّشاعر من فکرة تخصی  فعل الخیر بالجزاء، مع عدم تحدیده نوع الفعل وإّنما أبقاه في دائرة 
الّتعمیم. فالخیر وفیر المصادر، متنرّوع المردارك والمقاصرد، لرذلك کانرت االنطالقرة مرن الجملرة 

علی عمل الخیر من یفعل الخیر ال یعدم جوازیه   لوجود رابط متحّقق الحصول.  الّشرطّیة الّتي ُتحّفز
 أضف إلی ذلك شمولّیة الّثواب من الخالق والمخلود  بین اهلل والّناس . 
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من هنا نستنت  أّن الّتخّلق باألخالد الحسنة واإلقبال علی فعل الخیر إّنما یعرود بآثرار  معنوّیرة ُتحّفرز 
 لی استحضار العامل اإلیجابّي الذي تمیل إلیه الفطرة الّسلیمة .الّنفس البشرّیة ع

 الکرم . 2

الکرم من الّصفات الحمیدة التي رافقت العربّي ونکاد ال نقع علی شعر شاعر إاّل وکان الّتغّني برالکرم 
طْیرر من أبرز ما ینطوي علیه. هذه الّصفة التي ترافق اإلنسان حّتی بعد موته، وما رثراء الحسرین برن مُ 

 لمعن بن زائدة إاّل صدی لما یجول في خاطره یقول: 

ْیـَت  فیا قبر معنو کنَت أّوَل حفرةو من األرض خّطْت للّسماحة َمضَجعا ویا قبـر معـنو کیـف وار
 (.173الحسین بن مطیر، ص ) جوَدُه وقد کاَن منُه البرُّ والبحُر ُمتَرعا

فات النبیلة التي اشتهر بها معن برن زائردة وأهّمهرا في هذه القصیدة الّطویلة التي ضّمنها الّشاعر الص
الکرم تعّد من عیون الّشعر. فري هرذین البیترین یبررز الّنرداء بتفّجرع وتحّسرر، المنرادی هرو  القبرر  
المنسوب إلی  معن ، ملحقا باستفهام  إنکاريٍّ لیس هدفه طل  المعرفة بقردر مرا یحمرل فري طّیاتره 

ا من مواراة ا ا وتعّجب  لجود الذي شّکل عالمة فارقة في حیاة  معن . وکأّن الجرود ُووري الثرری استغراب 
مع صاحبه لشّدة تالزمهما وعدم قابلّیة انفصالهما عن بعضهما البعب. هذا الجرود الرذي مرأل البرّر 
ا في اإلیثار. ویأتي حرف الّتحقیق  قد  قبل الفعل الّناق   کان  لیؤّکد هرذه  ا ثابت  والبحر وشّکل منهج 

فة الجلّیة مع تقدیم الجار والمجرور   منه  علی اسم  کان  وخبرها. هرذا الّتقردیم لحررف الجرّر الّص 
والّضمیر المّتصل العائد للجود حّفز في نفس الّشاعر القردرة علری استحضرار شریئین متالزمرْین ال 

ر فري منراداة قبرر انفصام لعراهما. فاسم  معن  مالزم للفظة  الجود  . وفي البیت الثاني یستمّر الّشاع
معن وفي هذه المّرة یستخدم  أیا  وهي لمنراداة البعیرد، وهنرا یمّجرد الّشراعر هرذا القبرر المنسروب 
ا لم یحَظ به من سبقه، فیستخدم الفعل الماضي الّناق   کنت  وخبرهرا    لصاحبه عندما یعطي امتیاز 

الفعلّیة  ُخّطْت للمکرارم مضرجعا .  أّول   والمضاف إلیه  حفرة   ویبّین حال هذه الحفرة عبر الجملة
را رثری معره الجرود  ا، هذه الّصفات کانت عرین المرثري ونفسره، لرذلك عنردما رثری الّشراعر معن  إذ 
والمکارم. ونلحظ في هذه األبیات بروز الحقل المعجمي للمکان بما ُیشّکل من حّیز  ومسرح  تجرري 

بحرر  ، ومرا ُیقابلره مرن تررادف   قبرر، حفررة، فیه األحداث:   قبر، حفرة، األرض، مضجعا، البرّر، ال
 مضجعا، وارْیت  ، أو ثنائّیات ضّدّیة تتمّثل في الّداخل # الخار ِّ، بّر # بحر، مضجعا # مترعا .

را  إّن استحضار هذه األمکنة یدّل علی أهمّیة المرثي الذي شهد له البّر والبحر بکرمه، وشرّکل منعطف 
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ا خر ِّ من النّ  طاد الّضّیق یستجلي کّل القیم الجمیلة التي رافقْته إلی مثرواه األخیرر. بوفاته إذ صار رمز 
وتبرز االستعارة في قول الّشاعر:  ویا قبر معن کیف واریت جوده  . هنا یؤنسن الّشاعر  القبر  ویسرند 

 ویل .إلیه فعل المواراة لیدّل علی أهمّیة الّنازل بِه وبما یتمّتع به من صفات مهمة رافقته في سفره الط

وإن کان قبر معن قد واری جوده فإّن الجود نفسه بکی محمرد برن حمیرد الّطوسري فیرثیره أبرو تمرام 
 بقصیدة عصماء یقول فیها:

 (.409المرزباني،ص ) ُیعّزون عن ثاوو ُتعّزى بِه العال ویبكي علیِه الجوُد والبأُس والّشعُر 

العربي ، ُیعّدد أبو تمام مناق  وخصال محمرد في هذه القصیدة الّطویلة ، والتي تعّد من عیون الّشعر 
بن حمید الطوسي الذي قاتل بابك الخّرمّي في عهد المأمون ، وأبلی في قتاله بالء حسرنا. فري هرذا 
البیت یرفع الّشاعر من مقام المرثي، فالعزاء ال یختّ  بأهل األرض فقط بل تجراوز ذلرك ل  ُتعرّزی 

ا ال یتکّرر بحیرث کران لموتره به العال   في إشارة إلی ما کان یتمت ا استثنائیًّ ع به من صفات  جعلْته قائد 
وقع کبیر في نفوس الکثیرین. هذا البیت غنيٌّ باالستعارات التي تضفي علی العبارات دالالت  أعمرق 
ورایة أشمل. االستعارة األولی  ُتعّزی به الُعال  ، وهي استعارة مکنّیة تردّل علری رفیرع مقرام الفقیرد، 

ستعارة الثانیة:   ویبکي   علیه الجود والبأس والّشعر . لقد أسند الّشاعر البکاء للجود لفقرِده مرن واال
ا. ومن المعلوم أّن العمل یستمّد قیمته من الحاجرة إلیره فري أوقرات  کان یقوم ببذله ، وکأّنه صار یتیم 

زمن القحط والشّح والَعرَوز. کمرا الّشّدة واشتداد الّطل  علیه. فالجود في الّرخاء ال یعُدُل الجوَد في 
وأّن تقدیم الجار والمجرور  علیه  علی  الجود   ما هو إال إلبراز حضور المرثي الذي اسرتدعی بکراء 
الخصال الحمیدة، وما عطف  الیأس والّشعر  علی  الجود  إال لتبیان الّتکامل في هذه الخصال التري 

الُعال لیتحّقق له السمّو والّرفعة والّذکر الحمیرد حّتری  جعلت الّشاعر یرفع من شأن المرثي وُیعّزي به
 بعد وفاته .

إذا مـا صـنعِت الـّزاد، وتتکّرر صفة الجود في الّشعر العربي .ُیخاط  حاتم الّطائي زوجه فیقرول:  
کَلُه وحدي   فالتمسي لُه أکیاًل، فإّني لْسُت آ

، فإّنني أخاُف مذّماِت األحادی  (.19م ص2002الطائي، ) ِث من بعديأًخا طارًقا، أو جار بیتو

في هذین البیتین یوّجه حاتم الّطائي کالمره لزوجره فیسرتخدم ضرمیر المرتکّلم بمختلرف أشرکاله: 
الظاهر منها والمستتر   فإّني، لْسُت، وحدي، أخاف، بعدي  . ُیقابله اسرتخدام ضرمیر المخاطر :   

افل والعمل االجتمراعي بغیرة الوصرول إلری صنعِت فالتمسي . نجد أنفسنا أمام حوار یدعو إلی الّتک
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 هدف معّین وهو الّذکر الطّی  والحسن بعد الموت .

في الجملة الشرطّیة  إذا صنعِت الّزاد فالتمسي له أکیال   دعوة للمشارکة والّتحرریب عبرر اسرتخدام 
کید علی فعل المشارکة وأهمّیته وانتفاء ما عداه عبرر اسر تخدام  فرإّني ، فعل األمر  فالتمسي ، مع التأ

ا   وحدي ، ثّم یعمد الّشاعر للّتفصیل في أهمّیة اسرتقدام  وهذا ما یؤّشر إلی عدم اإلتیان بالفعل منفرد 
را    ا أو جار بیت  . الرابطة   أو  تفید التخییرر مرع تقردیم المفعرول بره  أخ  ق  ا طار  ا یکن   أخ  الّضیف أیًّ

ک ید من جدید  فإّنني  لیبّین السب  الّرئیسي وراء دعوتره ألهمیته وحضوره في ذهنه .ومن ثّم یعود للتأ
 .  أال وهو الخوف من الّنظرة الّسلبّیة التي ترافق اإلنسان بعد موته في حال کان بخیال 

ا بالکرم لدرجة إعتاقه عبده عندما یأتیه بضیف في لیرالي الّشرتاء البراردة،  وإذا کان حاتم الّطائي مولع 
شّدد علی أهمّیة مالقاة الّضیف بوجه حسن بحیرث یجعرل الّضریف ُمتفّضرال  فإّن أبا دلف الِعجلي یُ 

 علیه عندما یقصده فیقول: 

أل ُربًّ ضیفو طارقو قد بسْطُتُه وآنسُتُه قبَل الّضیافِة بالِبْشِر أتاني ُیرّجیني فمـا حـال دوَنـُه ودوَن 
ا زاد فیِه علی بّري فزّوْدُتـُه  الِقرى والُعْرِف من نائلي ِسْتري وجْدُت لُه فضاًل علّي بقْصِده إلّي َوِبرًّ

 (.201م، ص 2015، 2السوسي،  ِّ) ماًل یقلُّ بقاؤُه وزّودني َمْدًحا یدوُم علی الّدهرِ 

في هذه األبیات تبرز العالقة الّتکاملّیة بین الّضیف والُمضیف الذي یجد متعته وراحتره الّنفسرّیة فري 
ا إقراء الّضیف والقیام علی خدمته، هذه  العالقة ال تقوم علی طرف  واحد، لذلك نجد الُمضیف مردین 

ا بین الّناس. کمرا ونالحرظ حضرور  للّضیف لقصده إّیاه دون غیره ألّنه الوسیلة التي تجعل ذکره خالد 
ضمیر المتکّلم المتمّثل بالّشاعر نفسه، وحضور ضمیر الغائ  الذي یدّل علری الّضریف فري صریغة 

الماضي  بسطته، آنسته، وجدت، فزّودته  ، وکأّننا أمام حکایة یقّصها علینرا سردّیة هیمن علیها الفعل 
ا. أّما احتشاد األلفاظ التي تدّل علی الّصفات النبیلة   الّضیافة، الِبشر،  الّشاعر ویتمنی أن تحصل دائم 

ا مرن الِقری، فضال، مدحا  فقد جاء لیبّین ما یکتنزه الّشاعر من ح ٍّ لهذه الّصفات التي ُتشکّ  ل جرزء 
هویته وثقافته. والعبرة تتمّثل في البیت األخیر وفیه خالصة القّصة عنردما یتغّلر  الّضریف بمعروفره 

ا بین الّناس .  علی الُمضیف ویکون الّسب  في بقاء ذکره مخلد 

ضیف مرع إذا، العالقة تبادلّیة لتکرار الفعل   زّودُتُه   إشارة إلی الّشاعر والفعل  زّودني   الذي یعود لل
تناقب  نستجلیه في سیاد الحدیث إذ إّن المال الذي ُأنفق  یقّل بقااه   وهو مرهوِن بمّدة زمنّیة قصیرة 

ا، أّما المدح الذي ُأعطي فإّنه محکوِم باالستمرارّیة   یدوم علی الّدهر  .   نسبیًّ
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ا بإیجاد قواعد جدیدة تجعل من في هذه الّثنائّیة الّضّدّیة ُیبدع أبو دلف العجلي في تغییر النظرة جذریًّ 
ا وصاح  فضل  علی الُمضیف .  الّضیف متمّیز 

وإلبراز قیمة الکریم یعمد زهیر بن أبي سلمی لذکر البخیل في قصیدة یمدح فیها هرم بن سنان الرذي 
کانت له الید الطولی في إنهاء حرب داحس والغبراء بعد أن دفع دّیات القتلی مع الحارث برن عروف 

 قول: المري فی

 (.115م ،ص 1988ابن أبي سلمی، ) إّن البخیَل ملوٌم حیُث کان ولكّن الجواَد ،علی عاّلِتِه، هِرمُ 

یقیم الّشاعر مقارنة بین البخیل والجواد فیستخدم الحرف المشّبه بالفعل مع اسمه وخبره  إّن البخیرل 
ائرة القریم لتحشرره فري بْوتقرة ملوم  ویتبعه بظرف مکان  حیث کان  . هذه الّنظرة ُتخر ِّ البخیل من د

اللوم والعت . فال عج  في ذلك ألّنه خیاره الذي تقّصده منذ البدایة . والستجالء النقیب یسرتأنف 
کید علی أهمّیة الجود والکرم الذي یناقب ما سبق عبرر  واو   الّشاعر کالمه ویستدرك ما فاته بغیة التأ

  ولکن الجرواد علری عالتره هررم   مرع تقردیم الجرار  االستئناف والرابطة   لکن   مع اسمها وخبرها
ا بحیث یمکنره أن  والمجرور  علی عاّلته  علی الخبر . وبذلك یکون الّشاعر قد رفع سهم الجود عالی 
ُیغّطي أّي نق . فال سبیل للمقارنة بین البخیل الذي ال یستفید من أیة أسباب تخفیفّیة وبرین الجرواد 

 الذي ُیغطي جوده کّل نق .

ا لکّل جواد فرإّن دریرد برن الّصرّمة  وإذا کان زهیر بن أبي سلمی یرقی ب  هرم بن سنان   ویجعله رمز 
یرثي أخاه وُیعّدد سجایاه. کان یقّتر علی نفسه مع اّتسراع الحرال ومرا ذلرك إال لصرفة کانرت تتنرازع 

حیراة وأخطارهرا دواخله وهي اإلیثار . وکان للعربّي شخصّیة تظهر في شجاعته وصبره علی مساو  ال
ا ُیقري الّضریف  التي عاشها، ویظهر صبره وتجّلده في مغالبة الّطبیعة في صحراء قاسیة، جعلته مقدام 
ا للفوضی والعبث، فقد حافظ علی فکررة  ویحفظ الوفاء. ومع ما کان للبدوّي من حسبان البادیة میدان 

محمدة. وکان فري نفرس البردوّي الّضیافة والکرم یبعث علیهما حرصه علی جمیل الّذکر وتحصیل ال
 علی جان  الکرم کثیر من الوفاء تبعث علیه المروءة وعّزة الّنفس . یقول درید بن الّصمة:

تراُه خمیَص البطِن والزاُد حاضٌر عتیٌد ویغدو في القمیِص الُمقّدِد وإن مّسـُه اإلقـواُء والُجْهـُد 
 (.69 68ة ،صابن الصّم ) زاَدُه سماًحا وإتالًفا لما کان في الیِد 

ا لخصراله الحمیردة التري مّیزتره عرن  إّن غیاب المرثي واإلشارة إلیه عبر ضمیر الغائ  ُیضمر حضور 
غیره:  تراه، یغدو، مّسه، زاده  . وما بین المظهر الخارجّي   خمی  البطن، القمی  الُمقّدد، اإلقواء، 
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ا لما کان في الیرد ، الجهد   الذي ُیظهر هیئة قد ال تدّل علی المحتوی الّداخلي  ع ا، إتالف  ا، سماح  تید 
نجد عالقات  جدیدة  تحکم الوضع العام وتبّین الّترکیبة الّداخلّیة المنطویة علی البذل والعطراء یصرل 
ا  ، مع المحافظة علی عّفة الّنفس والّترّفع عن الملّذات ولو کانت مّمرا  حّد المبالغة في اإلنفاد   إتالف 

 الحیاة  الزاد .یضمن بقاءه علی قید 

هذه القدرة علی اإلیثار ُیجاریه فیها عروة بن الورد الذي نادی باالشتراکّیة منرذ زمرن  بعیرد . فرالعربي 
التزم في جاهلیته بالقیم العلیا، والتي کانت أعلی من قدرته علی تحّمل تکالیفها، کالکرم رغم الجوع 

 یقول: وإغاثة الملهوف ونصرة الّضعیف والوفاء بالعهود  . ف

أتهزأ مّني أن سمْنَت ، وأن ترى بوجهي شحوَب الحقِّ والحقُّ جاهُد وإّنـي امـرٌؤ عـافي إنـائَي 
، وأحُسو َقراح الماِء، والماُء  شرکٌة وأنَت امرٌؤ عافي إناِئَك واحُد أقّسُم جسمي في جسومو کثیرةو

 (.29م ،ص1982دیوانا عروة بن الورد والسوءل، ) بارُد 

برز االستفهام بداللة التعّج  واالستغراب:  أتهزأ مّني ، ومرّد االسرتهزاء یعرود إلری في البیت األول ی
المظهر الخارجي الذي بدا علیه عروة  شحوب الوجه . لقد أضاف الّشحوب إلی الحرّق لیبرّین سرببه 

ه وهو العمل علی إقامة الحقود وأدائها في وجوهها، والجملة الحالیرة  والحرّق جاهرُد  تبرّین أّن هرذ
المهمة شاّقة وال یقوم بها إاّل من انتدب نفسه ألجلهرا .إّن القیرام برالحّق فري الّشردائد یغّیرر األلروان 
وُیضعف األبدان .کما وأّن حضور ضمیر المتکّلم  مّنري، وجهري، إنرائي، أقّسم،أحسرو  فري مقابرل 

ب معرالم الرنّ  ضمیر المخاط    سمْنَت، أتهزأ، أنت  یخدم المقارنة بین الّطرفین ویسرتجلي بعر
الخفّیة وهي تحویل المنقصة المنسوبة للّشاعر إلی قیمة فارقة  یتفّرد بها. في مقابل اإلیثرار والشرراکة 
التي یبني علیها الّشاعر ِقیمُه  عافي إنائي شرکة  ، یبرز الّنقیب عند المستهز  ویتجّلری فري األنانیرة 

 وحّ  الّذات  إنائك واحد  .

نقیب ُیعّززها بروز الّتوازن في البیت الّثاني والذي أسهم في إیضراح األبعراد  هذه المقابلة بین طرفْي 
النفسّیة لکّل منهما . کّل المظاهر التي بدت علی الّشاعر کران مرّدهرا لألسرباب التري أوضرحها فري 
البیت الثالث:   أقّسم جسمي. . .وأحسو قراح الماء. . . فري هراتین الجملترین تّتضرح لنرا السیاسرة 

ّتبعة من ِقبل عروة. إّن الکنایة التي تستبطنها جملة  أقّسم جسمي   تدّل علی اقتسامه قوت جسرمه الم
وطعامه إلیمانه بمبدأ إیثار اآلخرین علی نفسه، ویکتفي بشرب الماء الّصافي  قرراح المراء  الرذي ال 

 ُیخالطه شيء لکسر برودته في الّشتاء ، وهذا ما ُیسب  نحوله وشحوبه .
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 اعة والجود بالّنفس الشج. 3

یجـوُد بـالّنفِس إن ضـّن الجـواد بهـا والجـوُد  یقول مسلم بن الولید في مدح داود برن المهّلر : 
 (.87م، ص1961ترزي، ) بالّنفِس أقصی غایِة الجودِ 

تتجّلی في هذا البیت قیمة کبری لطالما سعی العربّي إلثباتها والّتغّني بها وهي الّشجاعة. فرال مکران 
ي ساحات الوغی، هذه القیمة متأّصلة في الّنفوس، تدخل في ترکیبتها وتتماهی معها بشرکل للجبان ف

ا ألّن أغلی ما لدی اإلنسان هي روحه التي برین جنبْیره، وعنردما  عجی . هذا البیت ُیفّسر بعضه بعض 
الجرود تکون الّنفس مبذولة في سبیل تحقیق قضّیة عادلة، یکون الباذل قد وصل إلی مرحلة بلغ فیهرا 

ُمنتهاه .إّن اإلقدام واالندفاع لطل  الموت   یجود بالّنفس ، في ظّل إحجرام ذوي الّنفروس األبّیرة  إن 
ا ُیمّیزه عرن غیرره ویطبعره بطرابع  ا حسن  ضّن الجواد بها   لهو من أعظم األمور التي ُتبقي لإلنسان ذکر 

ة  یجرود، الجرواد، الجرود   هري مرن الّتفّرد. إّن تکرار لفظة  الجرواد  بمشرتقاتها وصریغها المختلفر
المؤّشرات المهّمة التي ترفع قیمة الجواد الذي یرقی إلی مستوی رفیع من العظمرة ال یسرتطیع أحرِد 

 مجاراته فیها ألّن ذلك یتطّل  شجاعة لیست عادّیة وغیر متوّفرة وغیر مهیئة لدی اآلخرین .

وما مات مّنا سّیٌد حتَف أنِفـِه ول ُطـّل ا:  هذا المعنی نجده عند السموأل بن عادیا حیث قال مفتخر  
دیوانا عرروة ) مّنا حیُث کان قتیُل تسیُل علی حدِّ الّظباِت نفوُسنا ولْیسْت علی غیِر الّظبات تسیُل 

 (.91م، ص1982بن الورد والسموأل ، 

ر را أن اعتمد الّشاعر في هذه األبیات علی األسلوب الخبري لتقریر وتوکید الخبر. فهو ینفري نفی  ا قاطع 
ا بل یأنف من ذلك ویعّده منقصرة. وجراء اسرتخدام الفعرل  ا طبیعی  یکون الموت الالحق بأحدهم موت 
الماضي المنفي   وما مات   لیفید الّتحّقق والّثبوت بما ال یقبل الّشك بوجوب الموت قرتال  وإاّل ُعرّد 

کلم بصیغة الجمع وتنکیر لفظة  سرّید   ُسّبة لهم. کما أن تقدیم الجار والمجرور   مّنا   مع ضمیر المت
أفضت إلی الّتخصی  والتوکید بأّن الفخر واالعتزاز بالقبیلة هو من صفات کل فرد  من أفرادها، وکرأّن 

ا فیها .  کّل فرد  ُیعّد سّید 

ویأتي البیت الّثاني لیدّعم الفکرة األولی وُیساهم في إیضاحها عبرر کنایرة معّبررة   تسریل علری حرّد 
ات نفوسنا  . هذه النفوس التي تستعّد للموت بحّد الّسیف ال تقبل الّتنازل عن هذا المطل  وهو الّظب

مطل  الشجعان الذین یأبون الموت علی الفراش . إّن تقدیم الجار والمجرور  علری حرّد الّظبرات   
األمرر یتکرّرر فري علی الفاعل  نفوُسنا   لهو دلیِل علی الطریقة التي ُتقّدم بها هذه النفوس للمروت، و

کید علی الطریقرة  تأخیر الفعل  تسیُل  الواقع خبرا ل  لیست  . لعبة التقدیم والتأخیر أسهمت في التأ
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ا، وهذا یدّل علی عظمرة الّتضرحیة المقرونرة بشرجاعة  التي اختارها أفراد القبیلة لیکون الموت مشّرف 
نجد رّد العجز علی الّصدر لیکتمل بناء البیت وإیثار نادرْین .ومن المظاهر اإلیقاعیة في البیت الثاني 

ا خدمة للفکرة التي أراد الّشاعر إیصالها . ا وإیقاعی   فنی 

هذه الّشجاعة والتضحیة التي عّبر عنها السموأل نجد صداها عند أبي تمام فیفتخر بقومره وهرو عائرِد 
َف یبقـی لـُه نحـُر ُیشـّیُعُه فأعِجْب ِبِه َیهدي إلی الموِت نحَرُه وأعجُب منُه کیـمن مصر ویقول:  

 (.431،ص  3م ،م  1994اآلمدي، ) أبناُء موتو إلی الوغی ُیشّیُعُهْم صبٌر یشّیُعُه نصُر 

إّن صیغة الّتعّج  القیاسي علی وزن  أفعل به   وهي  أعج  به  ُیفّسرها الفعل  ُیهدي  لیبرّین سرب  
ا ما یکون عرن الّتعج  الذي یزداد عندما ُندرك أّن ما ُیهدی للموت هو   النحر . إّن تقدیم الهدّیة غالب 

ا مع الغبطة والّسرور. هذه الّطواعّیة مشروطة بتقدیم الّروح في سبیل قضرّیة عادلرة  طی  خاطر مترافق 
تکون بمستوی یلیق باإلنسان أن یضحي بنفسه من أجلها. وجاء تقدیم الجار والمجرور  إلی المروت 

ّل علی الهدّیة الّنفیسة التي یجود بها الّشجاع والتي یتلّقفها المروت ألّن   علی المفعول به  نحّرُه   لید
 رحی المنّیة تطحُن . ولتکتمل الّصورة الجنائزّیة ال برّد مرن تشرییع البطرل المقردام البراذل روحره، 
فیتکّرر فعل التشییع مع ضمیر الغائ  ثالث مّرات، مع طغیان الغائ  المفرد لشّدة حضروره والّثمرار 

تي ترکها موته   یشّیعه نصر . کما أّن إضافة  موت   إلی   أبناء  یدّل علی وحدة المصیر الذي یررتبط ال
به هؤالء الفتیة .وهنا تبرز شمولّیة الهدف الذي یّتفرق علیره الجمیرع ألّن کرّل واحرد مرن المشرّیعین 

ایا والقررابین الّنفیسرة سیعود لیکون هدّیة جدیدة للموت القادم، وتکون النتیجة الحتمّیرة لهرذه الهرد
 الوصول للّنصر المؤّزر   ُیشّیُعُه نصُر . 

را  وما بین الفخر بالقوم والفخر بالّنفس یتباری الّشعراء في إبرراز قیمرة الّشرجاعة التري ُتشرّکل ُمنطلق 
 یؤّسُس علیه في کثیر من األمور. وها هو المتنبي یقتحم الموارد الّصعبة التي ال سبیل للعودة منها إاّل 

 للفتی البطل الُمجالد وسیفه في یده فیقول: 

 وأورُد نفسي والمهّنُد في یدي مواِرَد ل ُیْصِدْرَن من ل ُیجالُد 

 (.381م،ص2012)المتنبي ، ولكن إذا لم یحمِل القلُب کّفُه علی حالةو لم یحمِل الكفَّ ساعُد 

  موارَد   یدّل علی الجهوزّیرة الکاملرة  إّن تقدیم الجملة الحالیة   والمهّند في یدي   علی المفعول به
واالستعداد لخوض ِغمار الحرب بکّل عزیمة. فآلة الحرب،  المهّند  وهو من أجود الّسیوف، موجود 
ولکن هذا لیس کّل شيء لذلك یأتي االستدراك ب  لکن   لیبّین أّن الفضل في خوض ِغمار الحررب 
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قدر ما یعود لقّوة الّضرب التي تصدُر عن قل  الّشرجاع وُلج  الموت والّظفر ال یعود للمهّند وحده ب
  إذا لم یحمل القل  کّفه   ولیس عن الکف التي تحمل الّسیف   لم یحمل الکّف سراعُد . مرن هنرا 

 نستنت  أّن الّتسّلح بالّشجاعة هو الّسالح األمضی إلی جان  عوامل أخری للوصول إلی الّنصر .

فقد وجد نفسه تتنازعه برین أمررین، برین حیراة ذلیلرة أو ِمیترة شرریفة أّما الحصین بن الحمام المّري 
تضمن له خلود الّذکری، ولکّنه ینتفب ویخر ِّ من صراعه الّداخلي باإلقردام والعرزم علری مواجهرة 

 الحتوف فیقول: 

تأّخْرُت أستبقي الحیاة فلم أجْد لنفسي حیاًة مثل أن أتقّدما فلسنا علی األعقاِب ُتدمی ُکلومنـا 
 (.465م، ص1998،  7البغدادي،  ِّ) لكن علی أقدامنا تقطُر الّدماو 

البیت األّول ذه  مثال  تسیر به الّرکبان لشّد العزائم وشحذ الهمم، وفیه یبررز الّطبراد برین الفعلرین: 
تأّخرت # أتقّدما. فالتأّخر کان ألجل غایة وهدف وهو المحافظة علی الحیراة  أسرتبقي الحیراة  ، ثرّم 

کید علی أهمّیة الّتقّدم الذي ینفي عن الّشراعر الُجربن یعمد إلی  الّنفي  لم أجد  ویتبعها ب  مثل  للتأ
ا لضمیر المتکلم بصیغة المفررد فري  ا طاغی  ألّن الحیاة ال تلیق إاّل بکّل شجاع مقدام . ونلحظ حضور 

والّصرراع الرّداخلي الرذي هذا البیت:   تأّخرُت، أستبقي، لم أجد، أتقّدما  ، لیبّین التجربة الوجدانّیة 
 خاضه مع نفسه للخرو ِّ بهذه الحکمة. 

ا ما یعّبر بلسان الجماعة لرذلك نرری االنتقرال الّسرلس فري البیرت  غیر أّن الفرد وخاّصة الّشاعر غالب 
الثاني من صیغة المتکلم المفرد إلی الجمع:   فلسنا، کلومنا، أقدامنا . إّن استخدام الّنفي  لسنا   مرع 

جار والمجرور   علی األعقاب   وتأخیر خبرر لریس  ُتردمی کلومنرا   یردّل علری المواجهرة تقدیم ال
واالقتحام وعدم الهرب ونفي إمکانّیة تلّقي الّطعنات من الخلف. وترأتي الرابطرة  ولکرن   لتؤّکرد أّن 

 االلتحام مع الخصم کان دیدنهم، ولشّدة االلتصاد کانت   علی أقدامنا تقطر الّدما  . 

وإذا لم یكْن من الموِت بـد  فمـن العجـز أن تمـوت جبانـا الفکرة نجدها في قول المتنبي:  هذه 
 .(1497المتنبي، م.س، ص)

ا یلیق بمن یطلبه . وبمرا  في هذه الجملة الّشرطّیة یربط المتنبي ما بین الموت وکیفّیة إتقانه لیکون موت 
ل ولن یصل إلیه أحرد مرن الّنراس  وإذا لرم أّن الموت سینال الجمیع ، وبما أّن الخلود الجسدي ُمحا

یکن من الموت بّد ، إذا، فإّن الُجبن عجِز، وتعبیر عن ضعف الهّمة وقّلة العزیمرة ووقروف فري وجره 
حقائق الحیاة األساسّیة التي تعّد الموت من البردیهیات التري ال مفرّر منهرا  فمرن العجرز أن تمروت 
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 جبانا .

 الّتعّفف . 4

م الحمیدة التي رافقت الّشعر العربي منذ العصر الجاهلي، وعّبر عنهرا الّشرعراء التعفف وهو من القی
ا مرا کران ُیشریر  في قصائدهم ومعّلقاتهم ومنهم عنترة بن شداد في صوالته وجوالته الکثیرة .وهو غالب 

 إلی هذه الّصفة الُخلقّیة التي تمّیزه فیقول: 

 (.308م، ص 1964عنترة،) مأواها وأغّض طْرفي إن بدْت لي جارتي حتی یواري جارتي

إّن غّب الّطرف وحج  الّنظر طواعیة یعّد من األمرور التري ترفرع مقرام اإلنسران الحصرین الرّرزین 
.فغّب الّطْرف مشروِ  بظهور الجارة  إن بدت لي جارتي ، ومحکوم علیه باالستمرارّیة حتری ینتفري 

یواري جارتي مأواها  . إذا، بنیة هرذا البیرت  الّشر  الموج  له ، وهو تواري الجارة في خبائها  حتی
 قائمة علی سب  ونتیجة وصوال  لغایة محّددة تنفي الّشر  مجّرد الوصول إلیها .

ا ویصرل إلری خالصرة تجاربره  ا علی حقود الجار فإن أبا العتاهیة یسلك طریق  وإذا کان عنترة حریص 
 ل الّتعّفف فیقول: بحکمة  مؤّداها أّن الِغنی یتحّقق لإلنسان إن سلك سبی

، فلم أجْد سبیَل الِغنی، إل سبیل الّتعّفِف  م، ص 1986أبرو العتاهیرة، ) طلْبُت الِغنی في کّل وجهو
377.) 

لقد جّد أبو العتاهیة في طل  الِغنی  طلْبُت الِغنی ، ولم یستثِن أي صنف  من أصناف العمل التي من 
ا إال وجّربه   في کّل وجه ، ولکّنه یقّر في الّنهایة بأّن الِغنی هرو ِغنری  الممکن أن ُتشّکل عامال  مساعد 

الّنفس وما یعتمل داخلها مرن صرفات حمیردة ترورث الّصریت الحسرن وعلری رأسرها الّتعّفرف. إّن 
استخدام النفي  لم أجد  جاء لیؤّکد هذه المقولة المحصورة بسبیل واحرد وهرو سربیل الّتعّفرف   إال 

 سبیل الّتعّفف  . 

 نبي فیصّرح بأّنه یحّ  الفتی العفیف القوي فیقول:  أّما المت

وأهوى من الفتیاِن کّل سمْیذعو نجیبو کصدِر الّسـمهرّي الُمقـّوِم ول عّفـٌة فـي سـیفِه وِسـناِنِه 
 (.377م، ص 1986أبو العتاهیة،) ولكّنها في الكفِّ والفرِج والفِم 

بة السرّید الکرریم الّشرجاع الّنجیر  في هذین البیتین یرسم لنا المتنبي صورة متکاملرة عرن مصراح
الّنس   سمیذع نجی    . فالّنفس تهوی مصاحبة مرن یتمّترع بهرذه الّصرفات. ویلجرأ المتنبري إلری 
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التشبیه فیشّبه الفتی ب  صدر السمهرّي المقّوم   أي الّرمح القوّي النتصاب قامته، وهذا دلیرل علری 
لی استحباب وجود هرذه الّصرفات ألّنهرا تردّل علری شجاعته وقّوته وبأسه. إّن استخدام  کّل  یدّل ع

 الّنبل. 

وبعد عرض الّصفات الجسدّیة والخارجّیرة یعمرد المتنبري إلبرراز الّصرفات الّداخلّیرة التري جعلتره 
یصاح  هذا السّید الکریم الذي ال عّفة فیره مرن أعدائره فري سراحة المعرکرة   وال عّفرة فري سریفه 

عن أخذ حقود الّناس ومنع یده من أن تنال مرا لریس لهرا، وابتعراده عرن وسنانه ، وإّنما عّفته في کّفه 
المحرمات، والکّف عن الکالم المبتذل والّنابي الذي ال یلیرق برالفتی األصریل وفري تناولره الّطعرام 

 الحالل الذي ال ُیخالطه حرام   ولکّنها في الکّف والفر ِّ والفِم . 

 الحلم والعفو عند المقدرة . 5

ا مرن  من المعلوم أّن العربّي کان یقاتل في سبیل قبیلرة یخضرع لنظامهرا ، وکران یفتخرر لکونره جرزء 
مکّوناتها فالّرجل العربي مهما یعظم قدره، ویرتفع أمره، فرد من قبیلتره، ال عرّزة لره إال إذا عرّزْت، وال 

 کرامة له إاّل إذا کُرمْت. 

مـیَم أخـي فـإذا له:  ویتجّلی الحلم والعفو عند الحارث بن وعلة الجرمي في قو
ُ
قْومي هـُم قتلـوا أ

التبریرزي، ) رمْیُت ُیصیبني سهمي ولئن عفوُت ألعفوْن جلـاًل ولـئن َسـطْوُت ألوِهـَنْن عظمـي
 (.64ص

ا في نفس الّشاعر، بین أن ینتصر ألخیه المغدور المقترول، ویأخرذ  ا خفیًّ هذان البیتان یستبطنان صراع 
ا ، وبین الّنظر من منظور ُمغرایر، والخررو ِّ مرن الهمروم بثأره فیکون قد حّقق بذلك رضا ذاتیًّ  ا وداخلیًّ

الفردّیة إلی ما یضمن قّوة الجماعة ومنعة القبیلة. لذلك نجد هیمنة لضمیر المرتکّلم  قرومي، أخري، 
رمیت، ُیصیبني، سهمي، عفْوُت، سطْوُت، عظمي   لتمحرور الحردث حرول الّشراعر والقضرّیة التري 

ر خجول لضمیر الغائ :   هم قتلوا   والمتمّثرل فري الفعرل اآلثرم الرذي یعرضها .یقابل ذلك حضو
ارتکبه قومه بحّق أخیه. ویأتي استخدام ضمیر الفصل  هم   الفاصل بین المبتدأ والخبر لیؤکد اقتراف 

 قومه فعل القتل  قومي هم قتلوا أمیم أخي . 

ة للجمیرع، وبالّترالي هنراك روابرط ُقربری یقّرر الّشاعر بأّن خسارة أي فرد  من أفراد القبیلة هرو خسرار
ونس  تتحّکم بالعالقات القائمة بینهم لذلك فإّن أي خالف قد یؤّثر فري نسری  القبیلرة المتماسرك 
ا، وإطالد أي سهم  لألخذ بثأر أخیه سیرتّد علیره و یصریبه مقرتال  ألّن التصروی  سریکون  ویجعله رثًّ
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ملتزِم ومنضو  تحت لواء الجماعة   فإذا رمْیرُت ُیصریبني  علی الّنفس قبل أن یکون علی اآلخرین ألّنه
سهمي  . وبالّتالي یکون الّشاعر بین أمرین  أحالهما مّر ، ویبرز ذلك من خرالل الّطبراد فري البیرت 
را وُیشرّرع احتمراالت  الّثاني: عفْوُت# سطْوُت ولکّل منهما نتیجة ُمغایرة لألخرری. فرالعفو یفرتح آفاق 

ا  ألوهنن عظمري  المصالحة، والّسطو نتیجته المزید من الّضعف والوهن الذي یرتّد علی الّشاعر سلب 
 . ویبرز الّتوازن بین شطرْي البیت الّثاني لیدوزن إیقاع الحال الّداخلّیة للّشاعر الرذي اخترار الّصرفح 

 والعفو .

نـاسو تصـیبُ ومثل هذا المعنی نجده عند المتنبي في قوله:  
ُ
ُهُم فیؤلُمـك وکیـف یـتّم بأُسـَك فـي أ

 (.167المتنبي، م.س، ص)الُمصاُب 

یحمل االستفهام في هذا البیت معنی االستغراب والّتعّج   وکیف یتّم بأسك في أناس   . المخاط  
هو سیف الّدولة الحمداني. فإنزال العقوبة بهؤالء القوم الرذین یحرّبهم بردلیل  سریؤلمك الُمصراب  

ا ویؤذیه. وهنا دعو ة صریحة للّصرفح والِحلرم والّتحرذیر مرن نتیجرة حتمّیرة مؤّداهرا سیؤّثر علیه سلب 
االبتعاد عن جلد الّذات ألنه من األمور المؤلمة   فیؤلمك الُمصاُب . هذه الموجرة االرتدادّیرة مرن / 
إلی، المتمّثلة بالعقاب /لهم، واإلیالم /لرك، تبرّین الّترکیبرة الّداخلّیرة المتناقضرة، والّنروازع البشررّیة 

اّدة التي تؤمن بإنزال العقاب في اآلخرین ولو کانوا ذوي قربی مع اإلیمان الحتمّي بمرا سریترکه المتض
 هذا الّتصّرف علی الّنفس البشرّیة من ألم .

ومع ذلك فالحلم ال ُیستحسن في کّل المواضع فلکّل مقام  مقال. یقول النابغة الجعردي فري حضررة 
 : النبي

را ول خیَر في جهلو إذا لـم یكـْن لـُه  ول خیَر في حلمو إذا لْم یكْن  لُه بوادُر َتحمي َصفوُه أن ُیكدَّ
 .(85م، ص 1998الجعدي، ) حلیٌم إذا ما أورَد األمَر أصدرا

نالحظ الّتوازن بین صدرْي البیتین مع اختالف المقصود باإلبانة في کّل مّرة. فالحلم نقریب الجهرل 
  النافیة للجنس في کرال البیترْین إال صردی الخرتالف وال یجتمعان علی حال. وما اختالف خبر  ال 

الموضوع. وبالّتالي الُحکم علیه من منظور مختلف. وعلیه، فالِحلم کي یتحّقرق بشرروطه ال برّد مرن 
إیجاد بیئة خصبة ترعاه وتحمیه  بوادُر تحمي صفوه أن یکّدرا  . فرإذا لرم تتروّفر هرذه المقرّدمات فرال 

 غیر موضعه . والحلیم الُتخشی بوادره کما یقول المثل . معنی للِحلم ألّنه سیکون في

من جهة أخری، ال خیر في أّي جهل  إذا لم یکن هناك حلیِم ُیمسك بالّزمام بحیث ال یجعرل األمرور 
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تفلت من عقالها، ویعرف من أین تؤکل الکتف، وکیف یدخل في األمر وکیرف یخرر ِّ منره، وبرذلك 
ا أورد األمرر أصردرا  . وبرذلك نالحرظ أّن الحلرم بحاجرة لبروادر یقي نفسه وغیره سوء العاقبة  إذا م

 تحمیه من الکدر، والجهل بحاجة لحلیم یستطیع إمساك األمور وال یسمح لها باالنفالت .

 صدی األبیات الّسابقة یترّدد في قول المتنبي: 

صـاحُب ِحْلمـي وْهـو بـي ُجـُبُن 
ُ
صاحُب ِحْلمي وْهو بـي کـرٌم ول أ

ُ
، م.س، ص المتنبري) إني أ

1496). 

ا علی أهمّیة الحلم   إّني أصاح  حلمي   مع تبیان حاله  وهو بري کررِم    کید  في صدر البیت نجد تأ
وهذا یعني أّن المتنّبي ُیشّدد علی أمر  في غایة األهمیة وهو بقااه علری حلمره مرع مرن یؤذیره مرا دام 

کید نفي مصاحبة الحلرم عنردم ا منه. یقابل هذا التأ ا تتغّیرر المعطیرات الموجبرة لره   وال الحلم کرم 
را برین ترکیر   ا عن ضعف وُجبن  وخوف .نلمح فري هرذا البیرت توازن  أصاح  حلمي   إذا کان ناتج 
را، وتجریرد الحلرم مرن  کید علی الحال التي تستوج  مرن اإلنسران أن یکرون حلیم  الّشطرین مع تأ

 به .صفته إذا کانت شرو  تحّققه تخرجه من الّدائرة التي تحیط 

 ویؤّکد المتنّبي کالمه علی أهّمّیة استخدام الحلم في موضعه المناس  ومع المستحق له فیقول:  

 (1452م.س، ص )المتنبي ، وأحُلُم عن خّلي وأعلُم أّنُه متی أجِزِه ِحلًما علی الجهِل یندِم 

برأّن النتیجرة  حّدد المتنبي  الخّل  وهو المستحّق للحلم   وأحلم عن خّلري  وذلرك لعلمره الُمسربق
ستکون إیجابّیة  وأعلم أّنه  . ولکن ما الذي یعلمه الّشاعر؟ یتّضح ذلك من خرالل الجملرة الشررطّیة 
ا علی الجهل یندِم  .إّن فعل الّشر   أجزه  نتیجته النردم  ینردِم  فري جرواب الّشرر    متی أجزه ِحلم 

ُکلها .إذا، الِحلرم  .وهذا کفیِل بجعل المتنبي یتبّنی نظریة الّصفح الجمیل لعلمه بالثمار التي ستؤتي ُأ
 هنا أدی المطلوب وحّقق الغرض المرجّو منه وهو العودة عن الخطأ والّندم المرافق له .

 الوفاء . 6

من أبرز األمثلة التي ُتضرب في الوفاء قصة السموأل الذي أودعه امرا القیس دروع أجداده وهي ترمز 
ا مساعدته بجریش  لیثرأر لقترل أبیره. وصرل  إلی ُملکهم عندما عزم المسیر إلی هرقل ملك الّروم طالب 

خبر الّدروع لملك الحیرة وتمّنی الّظفر بها، إال أّن السموأل منعه منها، وتجّرع کأس الّصبر بموت ابنه 
 أمامه علی أن یخون األمانة فیقول: 
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 .(80ل، صعروة والسموأ) وفْیُت بأدرِع الكندّي إّني إذا ما خان أقواٌم وفْیُت 

یجمع هذا البیت بین نقیضین: الوفاء# الخیانة .إّن حضور ضرمیر المرتکّلم یردّل علری الخّلرة التري 
یتحّلی بها السموأل من خالل تکرارها مّرتین بصیغة الماضي   وفْیرُت  ، ویردفهرا بالجرار والمجررور 

  لره هرذا الوفراء مرن ألرم والُمضاف إلیه  بأدرع الکندّي  ، في إشارة  إلی القّصة أعاله، مرع مرا جلر
ا  کید یستخدم الحرف المشرّبه بالفعرل  إّنري ، مؤّکرد  ا .ولمزید  من التأ وحسرة علی ولده المقتول صبر 
علی استثنائّیة هذه الّصفة وعدم توّفرها عند الکثیرین في زمن  تغل  فیه الخیانرة علری الوفراء  إذا مرا 

 خان أقواِم وفْیُت  .

ع ثمن وفائه حیاة ابنه فإّن زهیر بن أبي ُسلمی یخر ِّ لنا بحکمتره فري الحیراة وإذا کان الّسموأل قد دف
 فیقول:

 (.111ابن أبي سلمی، ص ) ومْن یوِف ل ُیذَمْم ومْن یفْض قلُبُه إلی مطمئّن البّر ل یتجمجِم 

ر  یوجز الّشاعر هذا البیت بفکرتین رئیسّیتین عّبر عنهما بجملتین شرطّیتین في کلٍّ منهما جرواب شر
منفّي ب  ال  . إّن فعل الوفاء ینفي عن صاحبه الذّم  ومن یوِف ال ُیذمم  ، وهذه قاعدة ثابترة ال تتغیرر 
ا یقي صاحبه من وصمة قد ترافقه طرویال  مع المقّدمات التي تقوم علیها. لذلك کان الوفاء سمة وطبع 

  یصُم .  مصحوبة بالذّم. من هنا یتمتع الوفّي بحصانة دائمة ُتبعد عنه کّل ما

هذا اإلیجاز الذي طغی علی الجملة الّشرطّیة األولی یقابله تفصیِل في الجملرة الّثانیرة المؤّلفرة مرن 
اسم الّشر  وفعله وجوابه والفاعل والجار والمجرور والمضاف إلیه. ولعّل استحضار هذه الُبنیة کران 

ي اللفظ  ، فاّلذي یهتدي قلبه إلی قرویم لتوضیح المعنی الُمراد  فکّل زیادة في المعنی ُیقابلها زیادة ف
اإلیمان   ومن یفب قلبه إلی مطمئن البّر ، ال ُیصیبه الّتررّدد والّتخرّبط  ال یرتلجل  ، وهرو بالّترالي ال 
ُیخفي ما في صدره، وإذا وّفق لعمل الخیر فإّنه یتحّدث به وُیظهره في کالمه. مرن هنرا نلحرظ أهمّیرة 

ل المناس ، لیطمئّن القلر  وال ُیصراب برالّترّدد والّتلکرؤ. فرالوفي ال اختیار اإلنسان المناس  للعم
یغدر، والکریم ال یبخل، والّشجاع ال یجُبن وکّلهرا ثنائیرات ضرّدّیة یسرتدعي أحردها وجرود اآلخرر 

  فالّضّد ُیظهر حسنه الّضّد  .

 الخاتمة 
ا من عوامل التأثیر في الّشعر ال عربي .فالّشعر  دیروان العررب  وبره شکلت القیم األخالقّیة عامال  مهمًّ

ا ، ویلیُن لیعّبر عن خلجرات الرّنفس ومرا  ُسّجل کّل تاریخهم .فکان ینبب بالقّوة والعصبّیة والثأر حین 
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را . لقرد کانرت الردعوة لمکرارم األخرالد  یعتمل في داخلها من ح ٍّ وإیثار وتضحیة  وشجاعة  أحیان 
ّبلوا دین اإلسالم لوال تشّبعهم بهرذه المکرارم التري أقّرهرا سابقة علی اإلسالم ، وما کان للعرب أن یتق

را مرن العریش جعلرتهم یقرابلون  اإلسالم . لقد فرضت البیئة الّصحراوّیة القاسیة علری سراکنیها نمط 
قسوتها باللین وطی  المعشر .فکانوا یقرون الضیف وینجدون الملهروف ویخوضرون غمرار المروت 

الّصرفات الحمیردة التري ُجبلرت بطینرتهم وُطبعرت بفطررتهم للذود عن حیاضهم وأعراضهم . هذه 
رافقتهم في الحق  المتالحقة .فال نکاُد نقُع علی عصر من العصور إال ووجدنا هذه القیم تترّبع علی 
ا ، وحماسة . مع التشدید علی تبیان أهمیتها عند الفررد والجماعرة  ا ، ورثاء ، وفخر  عرش الّشعر: مدح 

ماذ ِّ ودرستها دراسة أسلوبّیة إال أّن براب البحرث فري هرذا الموضروع مرا زال .وإن اخترُت بعب النّ 
ا . ا للمزید من األبحاث لتسلیط الضوء أکثر علی هذه القیم الجمیلة ودراستها جمالیا وفنیًّ  مفتوح 
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یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 کسر حواجز رثاء الزوجات في قصائد اإلمام علي بن أبي طالب
یر  األموي وجر

 1فائزة شب تاب
  ایران -، طهرانجامعة االمام الصاددب لعربیةمدرسة فی قسم اللغة ا

 2 سهیال محسني نجاد
 ایران -، طهرانجامعة االمام الصاددبفي قسم اللغة العربیة  ةمساعد ةأستاذ

 الملخص
مرن حرمانهرا  في حقها انواع الظلم يوأجر ،الجاهلیة وسنوات حافلة بطعم المرارة في عصر ایاما   المرأة عاشت

في المقابل لرو تصرفحنا جمیرع الردواوین «. وأد البنات»هذا العنوان المؤلم وهو  ألشیاء الیمن إمتالك أبسط ا
. وبعد ظهور اإلسالم « وأد الذکور»نعثر علی عنوان  والکت  العربیة لم ستطاع هذا الدین القرّیم إمحراء إاطالقا 

للمرأة الحریة فري إنتخراب الرزو ِّ أو آنذاك. فحّرم وأد البنات وجعل  ةوتغییر الکثیر من العادات السلبیة الرائج
مر، وعّین لها الصداد في الزوا ِّ، وجعل إکتمال دین الرجل برالزوا ِّ منهرا وخاطر  الطالد منه اذا إقتضی األ
، وحّثها علی الحضرور فري مجراالت العلرم واألدب والثقافرة متزّینرة بالحجر  کاألم بأن الجنة تحت أقدام

 .والعفاف وفي نطاد اإلسالم و الشریعة
وکان لدور الرثاء وخاصة في العصر اإلسالمي تاثیرا  بارزا  في األدب العربي شعرا  ونثرا  وکران ملحوظرا  فري کرل 

مرع  بعد اإلسرالم یرثي زوجته أخذجوان  األدب بما فیها مراثیهم الشعریة. وتنبع أهمیة الدراسة من أن الشاعر 
ن هرذا الضرعف ویعتبرره عرار علیره. وترتلخ  مشرکلة أنه لن یبادر في رثائها في عهد الجاهلیة وکان یأب مر

االمرام واألدلرة تثبرت أن ، ولکن الشواهد دراستنا أن المتتبع للتاریخ یری أن أول من قام برثاء الزوجة کان جریرا  
ین: هرل کران الرثراء السرؤال ین، لذلك تحاول هذه الدراسة االجابرة عرن هرذاهو أول من قام بذلك علي 

جابة علری ولإل بعد اإلسالم؟ الذي کسر حواجز رثاء الزوجاتومن کان المبادر األول م؟ ومرسوما قبل اإلسال
 سرتنتجت الدراسرة هرو أنإهذا السؤال اتبع البحث المنه  الوصفي التحلیلي، لتناسبه مع موضوع البحرث. و
مرن قرّدم قصریدة رثراء أّول ماکان الرثاء مرسوما  قبل االسالم بسب  الثقافة السلبیة الحاکمة علی بیئرة آنرذاک و

، ویلیه جریرر األمروي بعد فقدانه السیدة فاطمة  الزوجة کان من قادة أئمة اإلسالم علي بن ابي طال  
 الذي اعتبره التاریخ الرائد األول في هذا المجال.

 األموي ، جریرمام علياإل الزوجات، رثاء، :المفردات الرئیسة

                                                                                 

1. Faezeh.shabtab1361@gmail.com  
2. Smohseny@isu.ac.ir  
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 المقدمة
رة والمجتمع هو أهم المواضیع في کل االدوار قدیما  وحردیثا  وتترأثر موضوع الزوجة ودورها في االس

دائما  بکل االمور والعالقات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة وتاثُر علیه. ولکرن رغرم اهمیرة هرذا 
الموضوع شاهدنا حضورها وذکراها في اشعار الغزل والمدح بسراحة کبیررة واکثرر ممرا نشراهده فري 

 من هنا خطرت اسئلة عدیدة في بالي وهي: اشعار الرثاء. و

 السوال االساسی األول:هل کان رثاء الزوجة مرسوما  قبل اإلسالم؟ 

ولو کان للزوجة ذلک التاثیر البالغ في البیت وثم المجتمع خاصة بعد ظهور اإلسرالم ومرا منحهرا -
تجراه هرذا العنصرر  من کرامة وإهتمام، فکیف عبر الشعراء عامة ورجال الدین خاصة عن احاسیسهم

؟  المهم بعد ارتحالها، لوکانت في موضع االهتمام حقا 

ام عجرز االمرام علري  وهل کانت ام حرزة )زوجة جریر( اکثر کماال  وقداسة من السیده فاطمرة  -
  الذی یملک دیوان شعرا  وله صیتا  عالمیا  في البالغة والفصاحة عن رثاء زوجته وریحانرة الرسرول
 ؟ 

ام جریر  االساسی الثاني: من هو صاح  اإلنطالقة االولی في رثاء الزوجة؟ االمام علي والسوال 
 بن عطیة االموي؟

 واما الفرضیات

. العادات السلبیة السائدة في المجتمع الجاهلي حالت دون الرجل من بکائه علری زوجتره وابررازه ۱
إحتقار المرأه او إعتبارها أقرل قیمرة  اصدد األحاسیس بعد وفاتها، إال النادر منهم. ومن أهم مصادیق

 الذي حرمه اهلل بفضل دین اإلسالم.« وأد البنات»بالنسبة للرجال هو موضوع 

 . حس  ماذکره التاریخ العربي بان رائد رثاء الزوجة هو جریر بن عطیة االموي.۲

در اإلسرالم فإعتمدُت علی المنه  التوصیفي التحلیلي لدراسة رثاء الزوجة في العصر الجاهلي وص
وتلمیم أشعار الرثاء في هذین العصرین ومن ثم العصرر االمروي. طبعرا  فري الطریرق مارسرت کتبرا  

والحصرول علری قائمرة اشرعار مرن  ومقاالت عدیدة استعنت بها في اثبات شاعریة اإلمام علري 
تقرر العصر الجاهلي حتی نهایة العصر العباسی ولکن مع األسف لم اعثر علی حتری جملرة واحردة 

 ولیس جریر بن عطیة االموي.  بأن صاح  اإلنطالقة االولی هو األمیر علي بن ابي طال  
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 و اصطالحاً  الرثاء لغةً 

غراض الشعریة في االدب العربي ویستعین الشاعر بهذا الغرض لیعبر صدد اإلأهم وأیعتبر الرثاء من 
 يحرقرة کلمرا تقربرت صرلة الراثر حساس والتعبیرقارب. ویزداد اإلهل واألحاسیسه بفقدانه األأعن 

من حیث القرابة او المحبرة. وامرا مرن حیرث اللغرة فهرذه الکلمرة مشرتقة مرن َرَثری؛ َرْثیرا   يبالمرث
، والراثي هو الذي یمدح المیت ویعد محاسنه وخصراله الکریمرة والمرثری  ورثایة  ومرثاة  ومرثیة  ورثاء 

الّتفجع علیه وإظهرار الّلوعره لفراقره والحرزن هوبکاءالمّیت و»الفقید الممدوح. وفي االصطالح هو 
حیان ترتم مراسریم غل  األأ(. وفي ۱۴۷، ص ۲۰۱۲)حسن جاد حسن، « لموته وعّد خالله الکریمة

کما کان مرسوما  عند عرب البادیرة  يبدتشییع المیت بالمشي وراء جثمانه حتی استقراره في منزله األ
ف الجنرازة حفراة وبحرّل النسراء شرعورهّن وتلطریخ کان تشییع المّیت بمشي األقارب خلر» :ویقال

(. ۱۴۶ص  ،۲۰۱۷)حّنا الفراخوري،« راوسهّن بالّرماد وقد یحلق الّنساء راوسهّن حزنا  علی المّیت
اّما الرثاء في األدب فهو  الشعر الذي یعّبر فیها الشاعر عن الحزن واللوعة، اّلتي تنتابره لغیراب عزیرز 

إلشاده بمآثره والتوجع علیه، وتترردد فري الرثراء صرولة المروت وسرلطان فجع بفقده، بتعداد مناقبه وا
م، ۱۴۱۴ )السرید جعفرر الحسریني،« الفناء، ویتضرمن ابیاترا  حکمیرة تردعو الری اإلعتبرار والزهرد

 :((. ویقول جرجي زیدان في موضوع تحت عنوان: أبواب الشعر عنردهم )أي عنرد العررب۱۳۲ص

رات ولم یکن منها فري الجاهلیرة إاّل الفخرر والحماسرة والتشربی  إّن أبواب الشعر الیوم تعد بالعش»
)جرجري « والمدیح والهجاء... وتفرع من المدیح الرثاء وهو مدح المیت... وقلما رثوا غیرر إخروتهم

 (. ۸۴ ص، ۱ ،  ۱۹۱۱ِّزیدان، 

 الوان الرثاء

ن الرثراء هناک مفردات تتسابق الی الرذهن عنرد الحردیث عر» يیقول محمد صادد محمد الکرباس
 .الندب والتأبین والعزاء يطارها وهإولعلها تدخل في 

: في االصل تعدید محاسن المیت ثم استخدم في النواح و البکاء علیه بالعبارات المشجیه و فالندب
 ،م۱۹۹۷ ،ابرن منظرور. )ةااللفاظ المحزنه التری تصردع القلروب القاسریه وترذی  العیرون الجامرد

۱۴/۸۷) 

ثرم اقتصرر اسرتخدامه علری المروتی فقرط.  او میتا   هو الثناء علی الشخ  حیا  : في االصل والتابین
حیث کانوا یقفون علی قبور موتراهم و یعرددون فضرائلهم و یرذکرون منراقبهم، واخیررا یطلرق علری 
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 . ةتقام في ذکری المیت في السابع، االربعین و السن يالمجالس واالحتفاالت الت

المروت و  ةثم اقتصر استعماله فري الصربر علری کارثر ةلنوائ  عام: فاصله الصبر علی او اما العزاء
االنسران نفسره ذکرر اهلل لقولره  ة، و مرن تعزیراو شعرا   جرت العاده علی التصبر في تلک المصیبه نثرا  

 («۱۵۶انرا هلل و انرا الیره راجعرون)البقره/»او قرول (« ۱۸اال بذکر اهلل تطمئن القلوب)الرعد/»تعالی: 
 (۳۶، ص۲۰۱۹ ي،د الکرباس)محمد صادد محم

 يدب العربالرثاء في األ 

 يقبل اإلسالم وحتی الیوم. ولکن شرهد هرذا الغررض الشرعر ةالعربی ةکان الرثاء مرسوما  في الجزیر
. فبعرد مراتغییرت ةالنظر عنه وهو بعد دخول اإلسالم علی الجزیرة العربی الیجوز غب ساسیا  أ تغییرا  

یمران بالقضراء واإل (عزوجرّل )عتقراد براهلل مکانهرا اإل وحرّل  ةلوثنیوهام اعتقادات وزالت تلک األاإل
ستشرهاد قبرل کاإل يمن ذ ةیتزین بمعان ومفردات ماکانت مشهود يوالقدر، راح هذا الغرض الشعر

 والنار و... ةوالجهاد في سبیل اهلل، الجن

نفسره. ولکرن بعرد مرن هرذا ورثری أمراء وحتی ذه  بعضهم الی هل واالقارب واألرثی الشعراء األ
 ا  کان یتهرب من رثاء الزوجة کثیرر يالعصر اإلسالم ةفي العصر الجاهلي وبدای ةالشاعر العربي خاص

فري رثراء  ةضرئیلأبیرات حیران األ وبعببحیث یستصع  علینا العثور علی قصائد  ةسباب عدیدوإل
، یرجع الی قلأهم أ. ومن ةالزوج شرد أومن »ابن رشیق . کما یقول ةالمضامین في الزوج ةسبابها اوال 

 ةالعادات العرفیر ي( والثان۲/۱۵م،  ِّ ۱۹۶۳)ابن رشیق، « ةاو امرأ علی الشاعر ان طفال   ةالرثاء صعوب
 ستحیاء. إجعلت الشاعر یذکر اسم الزوجة ب يالت ةالرائجة آنذاک وقدسیة العالقات الزوجی

 يمقارنه بین الرثاء في العصر الجاهلي و العصر اإلسالم

او  کران میترا   سف والنروح والبکراء علری المیرت سرواءا  إشعر في العصر الجاهلي هو التغرض ال نَّ إ
. فکان الشعراء یذکرون محاسن المیت ویصفون امجاده ویذکرون صفاته ویصفون موتره بانره مقتوال  
 زا  وبرار مهمرا   ر وکران دور النسراء دورا  أخذ بالثرذا مات مقتوال  یطلبون األإو ةاو العشیر ةللقبیل ةخسار

لره وکران قسرم مرن الشرعراء یرثرون  ةثر القبیلأحیث کانت النساء تنوح وتضرب علی الخدود حتی ت
الرثراء تغیررت  ةفصرور يمجادهم. امرا فري العصرر اإلسرالمأعزاهم ویذکرون محاسنهم وأنفسهم وأ

عردم نسان یؤمن بالقضراء والقردر وکراد ینبها وجعل اإلر نفوسهم وهّذ غیّ  يالدین اإلسالم نَّ وذلک أل
ن الشعراء في رثراء الرسرول الکرریم محمرد باستثناء رثاء الرسول فقد تفنّ  يالرثاء في العصر اإلسالم



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

180 

 مجراده ونالحرظ أن الرسول الکریم یستحق الرثاء وذکر محاسنه وصفاته والحرزن علیره وذکرر أل
یموت تنتهری  نسان له یومإکل  ّن أیمان بعلی تهذی  النفوس ورضاها واإل يثیر الدین اإلسالمأمدی ت

مرواتهم أنفس حین موتها وکان بعب الشعراء یرثرون یتوفي األ ين اهلل سبحانه وتعالی هو الذأحیاته و
 «۱۵۰، ص۲۰۱۴حسین،  ةعذراء عود»مواتهم. أویذکر محاسن 

 رثاء الزوجة قبل و بعد اإلسالم

م عند فراقهرا وعبرر عرن هرذا إهتّم الشاعر العربي بتغزل المرأة اهتماما  بالغا  فتکلم عن حبه الیها وتأل
الشعور تعبیرا  جمیال  مما اّدی الی خلوده فری الشرعر. ولکرن فري المقابرل نشراهد الشراعر العربري 
وخاصة في العصر الجاهلي یتهرب من رثاء المرأة عامرة والزوجرة خاصرة إاّل قلریال  مرنهم وبأبیرات 

في هرذه عیة السائدة في ذلک الحین. قلیلة. ومن المحتمل یرجع هذا األمر الی تلک الثقافة اإلجتما
براز حزنره علیهرا اذا توفرت إن یبرادر برأحقوقها فکیف للعربري هدرت مرأة ولالبیئة التي ُاسُتحقرت ا

 !علی فقدانها ة الفؤادحرق ظهارشعر إلأبیات م وکیف علیه ان ینّظ 

ماعیرة خاصرة لرم مع دخول اإلسالم وحثه علی إحترام وتکریم المرأة وبعد ما خصّ  لها مکانة إجت
تشهدها المرأة من قبل، إستیقظت مشاعر الشعراء. بدأ بعضهم برثاء المرأه باتخراذ الحیطرة والحرذر. 
وبعد بحث وتنقی  حصلت علی قائمة من المقطوعات والقصائد فري رثراء الزوجرات. التري دّونهرا 

وقلیلة لبعب الشرعراء  عمراالسعد في دیوان رثاء األزوا ِّ في الشعر العربي. جائت فیها أبیات قصیرة
المجهولین وتدّل اآلخر علی شعراء في العصر االموي حتی العصر العباسي ولم یذکر فیها شاعر في 

 عصر صدر اإلسالم یرثي زوجته.
یخ وفاته اسم الشاعر  عدد البیات عدد القصیده عدد المقطوعه تار

 ۲  ۱ ؟ شاعر اعرابي مجهول
 ۳  ۱ ؟ رجل من األنصار

 ۶  ۱ ؟ زموممویلک الم
 ۱۵ ۱  ه۱۱۴ الفرزدد

 ۲۴ ۱  ه۱۱۵ جریر
و هذا ما حثني علی دراسة هذا السوال؛ لوکان لدین اإلسالم ذلک الترأثیر البرالغ علری تغییرر النظررة 
تجاه المرأة في حیاتها، فلماذا تهرب من رثاءهرا بعرد إرتحالهرا فري صردر اإلسرالم؟ وایرن هرو دور 

لکترونیرة تصرفحنا صرفحات عدیردة فري الکتر  والمواقرع اإل هذااإلسالم في هذا المجال إذن؟ فل
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ر علینا العثور علری شراعر یرثري زوجتره ومع األسف تعّس وصدر اإلسالم واالموي  الجاهلي للعصر
 . ضئیلةبقصیدة او أبیات 

یته  اإلمام علي  ولدته، حیاته و شاعر

برن هاشرم برن عبرد منراف، هو أبو الحسن، علي بن أبي طال  بن عبرد المطلر   واإلمام علي 
الهاشمي القریشي، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، ُولد بمکة في ِشرع  بنري هاشرم، 

 م(.۶۰۰ه/ ۲۳سنة )

ووالرد الحسرن  الزهرراء  ةوزو ِّ فاطمر میر المرومنین وابرن عرم الرسرول أهو  اإلمام علي
ستسرلم وآمرن إول مرن ي وأالروحاب کالم . وهو واحد من کتّ ةهل الجنأشباب  يسید والحسین 

مر من رسرول اهلل أ غزوه تبوک باّل إفي جمیع المعارک والغزوات  الرسول  . شارکباهلل والرسول
 ي.حمد بن عبد الوهاب النویرالنهایه االرب في فنون االدب  کما ذکر هذا الموضوع في کتاب 

 عالمیرا   عن طریق کتابره المشرهور ةفي مجال البالغ کخطیبا   کثیر من الناس یعرفون اإلمام علي 
. ولکن بجان  هذا الصیت ةو فصاح ةبالغ ،بعد القرآن علما   يیعتبر الکتاب الثان ينه  البالغه والذ

نه شاعر حاذد قدیر والذی زین شرعر العررب أفقلیل من یعرفه ب ةفي البالغ  مام علیلإل يالعالم
 .ةبدیوانه وقصائده في مجاالت مختلف

مرن  ۵۲سرتلم الحکرم فري إ، الخالفةوحصل ما حصل من اختالف حول  الرسول بعد استشهاد 
 غردرا  )لعنرة اهلل علیره( لخالفته. قتله عبدالرحمن بن ملجم  دارا   ةه، واختار الکوف ۵۳الحجه سنه  يذ

 والعشرین منه. يه واستشهد في الحاد ۴۰من شهر رمضان في سنه  ۱۹في 

یتهإو  دیوان اإلمام علي   ثبات شاعر

هرتم بعرب المحققرین ودور النشرر بنشرره فري إ يفي دیوانه والرذ شعار اإلمام علي أ تم تجمیع
ترم  يبجانر  خطبره وحکمره التره ثبات شاعریته وانشرار اشرعارإب اهتماما   ةمختلف العواصم العربی

ءه قررا)فري مقالتره للنشر من هذه الدور  ةالی اربع يشار درع الطائأ. وةتدوینها في کتاب نه  البالغ
 منها: (/۲۰۱۰ اإلمام علي ةاولیه في شاعری

 م .۱۹۹۵ /دار الفکر اللبناني /محمد محمود». ۱

 م .۲۰۰۲ /دار ومکتبة الهالل /صالح الدین الهواري. ۲
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 م .۲۰۰۳ /ت دار المعرفة للطباعة والنشر /عبد الرحمن المصطاوي. ۳

 «م.۲۰۰۵ /دار الجبل للطبع والنشر والتوزیع /د. علي مهدي رسول. ۴

في ضبط وتجمیرع  بالغا   هتماما  إوبعد بحث و تنقی  عثرت علی عدد آخر من المحققین الذین بذلوا 
 ومنهم:  شعار اإلمام علي أ

 .ةمکتبه الکلیات االزهری /دار ابن زیدون ي/د. محمد عبدالمنعم خفاج. ۱

 .م۱۹۸۸ -ه ۱۴۰۹ /ولیاأل ةالطبع /کرمالد. عبد العزیز . ۲

 .م۱۹۹۵لبنان،  /االرقم بن ابی االرقم، بیروت  اع، دارد الطبّ د. عمر فارو. ۳

 .م۲۰۱۱-ه۱۴۳۲بیروت،  -، صیداةالعصری ةالمکتب /االولی ةالطبع /د. سالم شمس الدین. ۴

 .م۱۹۸۸ - ه۱۴۰۸ /لبنان –، بیروت ةنعیم زروزر، دار الکت  العلمی. ۵

قین بتعیین البحور الشعریة وشررح ال» مفرردات ومعراني األبیرات، إضرافة الری وقد قام بعب المحقِّ
تنظیم الفهارس التي ُتعین القاریء علی الحصول علی المعلومات المختلفة بسهولة ویسر، مع ذکرر 

 المناسبات التي قیلت فیها العدید من القصائد والمقطوعات الشعریة .

افي فري (، وهي قرص مدم  صدر عن المجمرع الثقر۳ومن جهة أخری قامت )الموسوعة الشعریة /
، وسنعتمد فري هرذا البحرث م بنشر دیوان اإلمام علي۲۰۰۳دولة اإلمارات العربیة المتحدة عام 

مت الدیوان الی القاریء مفهرسا    علی أربعة أسس هي: علی تلك الموسوعة التي قدَّ

 وزان )من الطویل الی المتقارب(.. األ ۱

 . القوافي )من األلف الی الیاء(. ۲

 (.لشعریة )من بیت واحد الی ستة وستین بیتا  . عدد األبیات ا ۳

 . عناوین القصائد )من األلف الی الیاء(. ۴

م ن البحور الشعریة المسرتخدمة وعردد األبیرات الشرعریة  إحصائیا   الموسوعة جدوال   تکما قدَّ تضمَّ
 التي ُکتبت في کل بحر.

، ولو توقفنا عند ( بیتا  ۱673ن بلغ )إلی أن عدد األبیات الشعریة التي وردت في الدیوا ونشیر هنا أوال  
مثیر لإلنتباه، فهو یضاهي بکثرته ما نجده عند الکثیرر مرن الشرعراء البرارزین فري  هلوجدنا العددهذا 
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العصرین الجاهلي واإلسالمي، وُندر ِّ فیما یاتي أسماء عدد من شعراء هرذین العصررین )مرع عردد 
د علیهم فري عردد األبیرات  اإلمام علي برن ابري طالر   االبیات التي کتبها کل واحد منهم( تفوَّ

 الشعریة التي قالها:

 .( بیتا  ۱۳۲۲ه(: )۴۱لبید بن ربیعة العامري )ت 

 .( بیتا  ۱۰۵۰ه(: )۴۵الحطیئة )ت

 .( بیتا  ۹۳۱ه(: )۵۰النابغة الجعدي )ت

 ( أبیات.۶۰۳ه(: )۵۰کع  بن مالك األنصاري )ت

 .( بیتا  ۳۹۸ه(: ۸درید بن الصمة )ت

 .( بیتا  ۶۹۷ه(: )۲۶یر )تکع  بن زه

 .( بیتا  ۳۶۷ه(: )۱۱عامر بن الطفیل )ت

 (2010، غزاي درع الطائي).« ( بیتا  745ه(: )5أمیة بن أبي الصلت )ت

 يمیر المومنین علرأموالنا  ةبوحدها تدل علی شاعری يالتاریخ ه ذکرها يشعار التن عدد األأنشاهد ب
المیرر مرن حیرث الفنرون أشرعار أ ةیرد دراسر. هذا من حیث العدد وحس . النرطال  يابن اب

لرو درسرناها و ة فهري تتطلر  متخصصریها فري هرذا المجرال.الدبیأو ةالغراض والعناصر الشعریأو
 شعار الشعراء المذکورین. أسمی بمرات  علی أافضل و الوجدناه

 الزهراء  ةفي رثاء زوجته فاطم قصیده اإلمام علي 

والزوجرة  ةتغیررت النظررة الری اإلمررأة عامر ةالعربی ةم الی الجزیرن بعد دخول اإلسالأب نا سابقاَ لوّح 
 ةنها في جمیع المجاالت. حارب اإلسرالم کثیرر مرن العرادات السرلبیأ. وارتفعت مکانتها وشةخاص

فري  ةلها الصداد واعطها الحری نعیّ  ،علی حقوقها عرفها ،همها وأد البناتأو فی ذلک الوقت ةالسائد
في کرل نشراطات المجتمرع ولکرن  ةشارکالملها  َن ذِ أ. د منه إذا اقتضی األمراو الطال انتخاب الزو ِّ

قردامک. وامرا أتحت  ةبطال وخاطبها بان الجنجیال واألاأل ةتربیووصها بمها والحیاء. علّ  ةبشر  العف
خرذ الشراعر أ مع وجود هذه النفسیة واعتالء مستوی معنویات المجتمع، بعد ارتحالها الی دارالقرار،

نه لن یبادر في رثائها في عهد الجاهلیة وکان یأب من هذا أوجته وشریکة حیاته وام اوالده، مع یرثي ز
تجراه الزوجرة حصرل  ةلو کان هذا التغییر في النظر ؛الؤهذا الس رَح الضعف ویعتبره عار. فمن هنا ُط 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

184 

مرن اإلسرالم  رفّع من خالل دخول اإلسالم، فلماذا لم یبادر رجال الدین برثاء زوجاتهم؟ وهل یاتری 
وماذا عن بعد ارتحالها؟ ومن المثیر باألعجاب بعد بحرث وتنقیر   فقططالما هي حیة الزوجة  شأن

عرارف بحرق  ،وشراعرا   مامرا  إکثیر عثرنا علی ان اّول من بادر برثاء زوجته هو کان مرن رجرال الردین. 
 تبنر الزهرراء  ةفاطمر ةالسرید يهر ة. والمرثیطال  يبأوهو اإلمام علي بن  ةزوجالشریعة وال

ة مستقلة لرن یعبرر فري تلرک القصریدة اال عرن حزنره کامل ة. رثی المولی زوجته بقصیدالرسول
. دب األ کیرانت هّز تعابیر وألفاظ  ومأساة فراد شریکة الحیاة وحس . ولن یمارس فیها موضوعا  آخرا 

نساء العرالمین.  ةسید يوالمرث ،وال فتی إاّل علي وشاعرا   ماما  إ، ي؛ الراثةجملها من صدفأ. فما يالعرب
 له وها هنا نشاهد التاریخ قد ظلم اإلمام علري  لم یشهد التاریخ نظیرا  ومقدسا   رثاءا  وحیدا  منفردا  

 . ةفي رثاء الزوجاالول  اخری وسل  منه المبادر کرة

 وقوله:

 فراقرررررِك أعظرررررم األشررررریاء عنررررردي»
 

 وفقررررردك فررررراطم أدهررررری الثکرررررول 
 ا  سرررررأبکي حسررررررة وأنررررروح شرررررجو 

 
 علرررری ِخررررّل مضرررری أسررررنی سرررربیل 

 األ یرررررا عرررررین جرررررودي وأسرررررعدیني 
 

 «فحزنررررري دائرررررم أبکررررري خلیرررررل 
 (۵۱/  ۱۰ ِّ  ۱۳۶۶)کمباني،  

 وقوله:

 حبیررررر  لررررریس یعدلررررره حبیرررررُ  »
 

 ومررررا لسررررواه فرررري قلبرررري نصرررری  
 حبیررر  غررراب عرررن عینررري وجسرررمي 

 
 «وعرررررن قلبررررري حبیبررررري ال یغیررررر  

 (۹۷، ص۱۳۸۱)تا ِّ الدین احمد وزیر، 

 ا  للسیدة فاطمة بعد وفاتها:وقوله مخاطب

 کنررررا کررررزو ِّ حمامررررة فرررري أیکررررة»
 

 متمتعرررررررین بصرررررررحة وشرررررررباب 
 دخررررل الزمرررران بنررررا وفرررررد بیننررررا 

 
 إن الزمررررررران مفررررررررد األحبررررررراب 

 مرررالي وقفرررت علررری القبرررور مسرررلما 
 

 قبررررر الحبیرررر  فلررررم یرررررد جررررواب.. 
 أحبیررررر  مالرررررك ال تررررررد جوابنرررررا 

 
 أنسررررریت بعررررردي خلرررررة األحبررررراب 

 بجررروابکمقرررال الحبیررر  وکیرررف لررري  
 

 وأنررررررا رهیرررررر  جنررررررادل وتررررررراب 
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 أکررررل التررررراب محاسررررني فنسرررریتکم
 

 وحجبرررت عرررن أهلررري وعرررن أترررراب 
 فعلررررریکم منررررري السرررررالم تقطعرررررت 

 
 منررررري ومرررررنکم خلرررررة األحبررررراب 

 شرررریئان لررررو بکررررِت الررررّدماء علیهمررررا 
 

 عینررررراَي حّتررررری تؤذیرررررا برررررذهاِب  
 لررررم یبُلررررِغ الِمعشرررراَر مررررن حَقْیهمررررا 

 
 «اِب فقررررد الّشررررباِب وُفرقررررُة األحبرررر 

 (۵۱۲، ص۱۳۸۰)مالاحمد نراقي،  

 : و قال

 وإّن حیرررائي منرررِك یرررا بنرررت أحمرررد  »
 

 بإظهررررررار مررررررا أخفیترررررره لشرررررردیُد  
 ولکرررررن األمرررررر هلل تعنرررررو رقاُبنرررررا 

 
 ولرررریس علرررری أمررررر األلرررره جلیررررُد  

 أتصرررُعني الحّمرری لرردیِك وأشررتکي إلیررِك  
 

 ومررررررالي فرررررري الرجررررررال ندیررررررُد  
 ُأصرررّر علررری صررربر وأقررروی علررری ُمنررریًّ  

 
 صررررربر خرررررّوار الرجرررررال بعیرررررُد  اذا 

 وفرررري هررررذه الحّمرررری دلیررررل بأنهررررا 
 

 «لمررررروت البرایرررررا قائرررررد و بریرررررُد  
 (.۴۵، ص ۱۹۹۹)األمام علي بن ابي طال ،  

 :ا(علیهاهلل سالم )في رثاء زوجته فاطمة الزهراء   اما قصیدة األمام علي بن ابي طال  

 األ هرررل إلررری طرررول الحیررراة سررربیِل »
 

 وُل وأنرررری هررررذا المرررروت لرررریس یحرررر 
 وإنررري وإن أصررربحت برررالموت موقنرررا   

 
 فلررررري أمرررررِل مرررررن دون ذاك طویرررررِل  

 وللررررردهر ألرررررواِن ترررررروح وتغتررررردي 
 

 وإّن نفوسررررررررا  بیررررررررنهن تسرررررررریُل  
 ومنرررررزل حرررررق  ال معرررررّر ِّ دونررررره 

 
 لکررررلِّ امررررر  منهررررا إلیرررره سرررربیُل  

 قطعررررررت بأیررررررام التعررررررزر ذکررررررره 
 

 وکرررررلُّ عزیرررررز مرررررا هنررررراك ذلیرررررُل  
 أری علرررررل الررررردنیا علررررريَّ کثیررررررة   

 
رررری الممررررات علیررررُل    وصرررراحبها حتَّ

 وإنررري لمشرررتاد إلررری مرررن أحبررره فهرررل 
 

 لررري إلررری مرررن قرررد هویرررت سررربیل؟ 
 وإنررري وإن شرررّطت بررري الرررّدار نازحرررا   

 
 وقررررد مررررات قبلرررري بررررالفراد جمیررررُل  

 فقررد قررال فرري األمثررال فرري البررین قائررِل  
 

 أضررررررَّ بررررره یررررروم الفرررررراد قلیرررررُل  
 لکررررلِّ اجتمرررراع  مررررن خلیلررررین فرقررررة 

 
 الفررررراد رحیرررررُل  وکررررلُّ الررررذي دون 

 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

186 

 وإن افتقررررادي فاطمررررا  بعررررد أحمررررد  
 

 دلیرررررِل علررررری أن ال یررررردوم خلیرررررُل  
 وکیررف هنرراك العرریش مررن بعررد فقرردهم 

 
 لعمرررررك شرررريِء مررررا إلیرررره سرررربیُل  

 سرررُیعرُض عرررن ذکرررري وُتنسررری مرررودّتي 
 

 ویظهرررررر بعررررردي للخلیرررررل عررررردیُل  
 ولرررریس خلیلرررري بررررالملول وال الررررذي 

 
 إذا غبرررررت یرضررررراه سرررررواي بررررردیُل  

 یلرررري مرررن یرررردوم وصررررالهولکرررن خل 
 

 ویحفرررررظ سرررررّري قلُبرررررُه ودخیرررررُل  
تي   إذا انقطعرررت یومرررا  مرررن العررریش مررردَّ

 
 فررررررإن بکرررررراء الباکیررررررات قلیررررررُل  

 یریررررد الفترررری أن ال یمرررروت حبیبرررره 
 

 ولرررریس إلرررری مررررا یبتغیرررره سرررربیُل  
 ولررررریس جلررررریال  رزء مرررررال  وفقرررررده 

 
 ولکررررررنَّ رزء األکرررررررمین جلیررررررُل  

 لررررذلك جنبرررري ال یؤاتیرررره مضررررجِع  
 

 «قلرر  مررن حرررِّ الفررراد غلیررُل وفرري ال 
 (.۱۹۸، ص ۱۴۰۴ن عبدربه، ب)ا 

یر بن عطیه، ولدته، حیاته و شعره  جر

م( شاعر من بنري کلیر   ۷۲۸ – ۶۵۳ه/  ۱۱۰ –ه  ۳۳وهو جریر بن عطیة الکلبي الیربوعي التمیمي )
 .ه۱۱۴م بن یربوع من قبیلة بني تمیم وهي قبیلة في نجد. توفي جریر في الیمامة وکان ذلك في عا

ا في المدح أی کان جریر أشعر أهل عصرره، ولرد  .ضا  من أشهر شعراء العرب في فن الهجاء وکان بارع 
 الفررزدد، وعاش عمره کله یناضل شرعراء زمنره ویسراجلهم فلرم یثبرت أمامره غیرر نجدومات في 

، وهو من أغزل الناس شعرا   .واألخطل بنقائب ضد شعراء محلیرین ثرم بدأ حیاته الشعریة  .کان عفیفا 
. ص  ۲۰۰۱ول  الهجاء بینهما نحوا من أربعرین سرنة )ابرن سرالم الجمحري . " الفرزددتحول إلی 

. (۲۲ ۸/ ۱۴. ص  ۸.  ۱۹۹۳ِّر ِّ األصرفهاني.( وإن شمل بهجائه أغل  شعراء زمانه )ابرو الفر۳۸۹
بره. اقتررن ذکرره  واألدب النقرد، واشتغلت مصرنفات وصلت أخباره وأشعاره اآلفاد وهو ال یزال حیا  

 .واألخطل بالفرزدد

اد وطالئرع الشرعراء الرذین اجترازوا ذلرک الحراجز ألموي یعتبر من رّو ن الشاعر جریر اأالشک في 
األعتقادي السلبي في البیئة العربیة الموروثة من الجاهلیة وعاداتها وتقالیدها التي بنتها ونشأت علیها 

مشاعر نحوها. البرازه إاألمة العربیة آنذاک. البیئة التي کانت تعی  علی الرجل بکائه لزوجته او حتی 
کان هذا الموضوع مؤلوفا  والیسیرا  ال في ذلک العهد وال العصور التي سبقته. فغّیر جریرر األمروي  ما

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
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عادتا  سلبیة  من عادات العرب وبدل في األدب العربي متجرءا  نوعرا  مرن الفرن الشرعري الرذي کران 
سرابقا  بران  یستحقه کل شخ  وکل ذي منص  وجاه اال المرأة وما هو األ رثاء الزوجة. کمرا لّوحنرا

الرثاء کان مشهودا  غالبا  في حق الرجال والملوک والسالطین وحتی امهات األمراء او اخواتهم ولکرن 
عرن حزنره  ر فیهراکاملره یعّبر ةولیست بقصید ةضئیل بأبیات الّ إماسمعنا سابقا  عن شاعر یرثي زوجته 

والده. أم أة حیاتره وزوجتره وعند دفنه شریک  میرالمؤمنین علي بن ابي طال  أ عدالفراد زوجته، 
األنطالقة األولی الذي یعتبرها الباحثون لرثراء الزوجرة صاح  وتوقفت صیتة رثاء الزوجة هناک. اذا  

وواصرلها جریرر األمروي  لجریر األموي لیست صحیحة بل المیرالمؤمنین علي بن ابري طالر  
 رزدد.الشعراء وخاصة الف ی الی هجوه من قبلبحماسة واهتمام بحیث ادّ 

یر زوجته ام حرزة ...  بهذه الكلمات رثی جر

 لرررروال الحیرررراء لهرررراجني اسررررتعبار،»
 

 ولرررررزرت قبررررررك ، والحبیررررر  یرررررزار 
 ولقررررد نظرررررت، ومررررا تمتررررع نظرررررة   

 
 فرري اللحرررد، حیررث تمکرررن المحفرررار؟ 

 فجررررزاك ربررررك فرررري عشرررریرك نظرررررة   
 

 وسررررقی صررررداك مجلجررررِل مرررردرار 
 ولهرررررت قلبررررري إذ علتنررررري کبررررررِة، 

 
 مررررن بنیررررك صررررغاروذوو التمررررائم  

 أرعررری النجررروم وقرررد مضرررت غوریرررة   
 

 عصررررر  النجررررروم کرررررأنهن صررررروار 
 نعررررم القرررررین وکنررررت علررررق مضررررنة   

 
 واری ، بنعررررررف بلیررررررة، األحجررررررار 

 عمرررررت مکرمررررة المسرررراك وفارقررررت 
 

 مررررررا مسررررررها صررررررلِف وال إقتررررررار 
 فسرررقی صررردی جررردث  ببرقرررة ضررراحك   

 
 هررررررزِم أجررررررش، ودیمررررررِة مرررررردرار 

 هرررررزِم أجرررررش إذا اسرررررتحار ببلررررردة   
 

 فکأنمررررررررا بجوائهررررررررا األنهررررررررار 
 متراکررررِ  زجررررِل یضرررريء ومیضررررره 

 
 کرررررالبلق تحرررررت بطونهرررررا األمهرررررار 

 کانرررت مکرمرررة العشررریر ولرررم یکرررن 
 

 یخشررررری غوائرررررل أم حرررررزرة جرررررار 
 ولقررررد أراك کسرررریت أجمررررل منظررررر   

 
 ومرررررع الجمرررررال سرررررکینِة ووقرررررار 

 والرررررررریح طیبرررررررِة إذا اسرررررررتقبلتها 
 

 والعرررررررض ال دنررررررِس وال خرررررروار 
 ت نررررارك نررررورتوإذا سررررریت رأیرررر 

 
 وجهررررررا  أغررررررر یزینرررررره األسررررررفار 

 صررررلی المالئکررررة الررررذین تخیررررروا 
 

 والصرررررررالحون علیرررررررك واألبررررررررار 
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 وعلیرررك مرررن صرررلوات ربرررك کلمرررا
 

 نصرررر  الحجرررری  ملبرررردین وغرررراروا 
 یرررا نظررررة  لرررك یررروم هاجرررت عبررررة   

 
، برررررررالنمیرة دار   مرررررررن أم حرررررررزرة 

 تحیرررري الررررروامس ربعهررررا، فتجررررده 
 

 ربعرررررد البلررررری، وتمیتررررره األمطرررررا 
 وکررررررأن منزلررررررة  لهررررررا بجالجررررررل   

 
 وحررررري الزبرررررور، تجرررررده األحبرررررار 

 ال تکثرررررررن إذا جعلررررررت تلررررررومني 
 

 ال یرررررررذهبن بحلمرررررررك األکثرررررررار 
 کررران الخلررریط هرررم الخلررریط فأصررربحوا 

 
 متبرررررررردلین، وبالرررررررردیار دیررررررررار 

 ال یلبرررررررث القرنررررررراء أن یتفرقررررررروا 
 

 لیررررررِل یکررررررر علرررررریهم ونهررررررار 
 أفررررأم حررررزرة، یررررا فرررررزدد، عبررررتم؟ 

 
 علرررریکم القهررررار غضرررر  الملیررررك 

 کانررررت إذا هجررررر الحلیررررل فراشررررها 
 

 خررررزن الحرررردیث وعفررررت األسرررررار 
 لیسررررت کأمررررك إذ یعرررر  بقرطهررررا 

 
 قرررریِن ولرررریس علرررری القرررررون خمررررار 

 سرررررنثیر قیرررررنکم وال یررررروفی بهرررررا 
 

 قرررررریِن بقارعررررررة المقررررررر مثررررررار 
 وجررررد الکتیررررف ذخیرررررة  فرررري قبررررره 

 
 والکلبترررررران جمعررررررن والمیشررررررار 

 یبکرررري صررررداه ، إذا تهررررزم مرجررررِل  
 

 أو إن تررررررررثلم برمررررررررِة أعشررررررررار 
 رجرررف المقرررر وصررراح فررري شررررقیه 

 
 قرررررریِن علیرررررره دواخررررررِن وشرررررررار 

 ،  قتلررررت أبرررراك بنررررو فقرررریم  عنرررروة 
 

 إذ جرررررر، لررررریس علررررری أبیرررررك إزار 
 عقرررررروا رواحلررررره، فلررررریس بقتلررررره 

 
 قترررررِل، ولررررریس بعقررررررهن عقرررررار 

 حرررردراء أنکرررررت القیررررون وریحهررررم، 
 

 والحرررررر یمنرررررع ضررررریمه األنکرررررار 
 لحدیررررد بجلررررده،لمررررا رأت صرررردأ ا 

 
 فرررررراللون أورد، والبنرررررران قصررررررار 

کیارنرررررا،   قرررررال الفررررررزدد: رقعررررري أ
 

 قالرررررت: وکیرررررف ترقرررررع األکیرررررار؟ 
 رقرررررع متاعرررررك، إن جررررردي خالرررررِد  

 
 والقررررین جرررردك، لررررم تلرررردك نررررزار 

 وسررررمعتها اتصررررلت بررررذهل  إنهررررم 
 

 ظلمرررروا بصررررهرهم القیررررون وجرررراروا 
 ،  دعررررت المصررررور دعرررروة  مسررررموعة 

 
 ارومرررررع الررررردعاء تضررررررِع وحرررررذ 

 عررررراذت بربرررررك أن یکرررررون قرینهرررررا 
 

 قینررررررا  أحررررررم لفسررررررتوه إعصررررررار 
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 أوصرررررت بالئمرررررة  لزیرررررق  و ابنررررره،
 

 إن الکرررررررریم تشرررررررینه األصرررررررهار 
 إن الفضرررریحة لررررو بلیررررت بقیررررنهم، 

 
 و مرررررع الفضررررریحة غربرررررِة و ضررررررار 

 هرررال الزبیرررر منعرررت یررروم تشمسرررت 
 

 حررررررِب تضررررررم نارهرررررا، مرررررذکار 
 و دعرررا الزبیرررر فمرررا تحرکرررت الحبررری 

 
 سرررمتهم جحرررف الخزیرررر لثررراروالرررو  

 غرررررروا بعقررررردهم الزبیرررررر، کرررررأنهم 
 

، لهررررررن خرررررروار   أثرررررروار محرثررررررة 
 و الصرررررررمتین أجررررررررتم فغررررررردرتم 

 
 و ابررررن األصررررم بحبررررل بیبررررة جررررار 

 أخرررزاك رهرررط ابرررن األشرررد فأصررربحت 
 

 أکبررررراد قومرررررك مرررررا لهرررررن مررررررار 
 باترررت تکلرررت مرررا علمرررت و لرررم تکرررن 

 
 عرررررررروِن تکلفرررررررره و ال أبکررررررررار 

 أهجرررو نسررروة  سررربوا الحمرررار فسررروف  
 

 للکیرررررررر وسررررررررط بیرررررررروتهن أوار 
 إن الفررررررزدد لرررررن یرررررزاول لؤمررررره 

 
 حترررری یررررزول عررررن الطریررررق صرررررار 

 فررریم المرررراء ؟ وقرررد سررربقت مجاشرررعا   
 

 سرررررربقا  تقطررررررع دونرررررره األبصررررررار 
 قضررت الغطررارف مررن قررریش  فرراعترف 

 
 یررررا بررررن القیررررون علیررررك واألنصررررار 

 هرررل فررري مئرررین وفررري مئرررین سررربقتها 
 

 ارمررررررد األعنررررررة، غایررررررِة وحضرررررر 
 کررررذب الفرررررزدد إن عررررود مجاشررررع   

 
 قصرررررررِف، وإن صرررررررلیبهم خررررررروار 

 وإذا بطنرررت فأنرررت یرررا برررن مجاشرررع   
 

 عنررررررد الهرررررروان جنررررررادِف نثررررررار 
 سرررعِد أبررروا لرررك أن تفررري بجررروارهم 

 
 أو أن یفررررري لرررررك برررررالجوار جررررروار 

 قرررد طرررال قرعرررك قبرررل ذاك صرررفاتنا 
 

 حتررررری صرررررممت وفلرررررل المنقرررررار 
 یررررا بررررن القیررررون وطالمررررا جربتنرررري، 

 
 نرررررزع حیرررررث أمررررررت األوتررررراروال 

 مرررا فررري معررراودتي الفررررزدد فررراعلموا 
 

 لمجاشررررررع  ظفررررررِر، وال استبشررررررار 
 إن القصررررائد قررررد جرررردعن مجاشررررعا   

 
 بالسرررررم یلحرررررم نسرررررجها وینرررررار 

 ولقررروا عواصررري قرررد عییرررت بنقضرررها 
 

 ولقررررد نقضررررت فمررررا بررررك اسررررتمرار 
 قرررد کررران قومرررك یحسررربونك شررراعرا   

 
 حتررررری غرقرررررت، وضرررررمك التیرررررار 

 د مررررا یسررررر مجاشررررعا  نررررزع الفرررررزد 
 

، وال مشرررررررروار   منرررررررره مراهنررررررررة 
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 قصرررت یررداك عررن السررماء فلررم یکررن
 

 فرررري األرض للشررررجر الخبیررررث قرررررار 
 أثنرررت نررروار علررری الفررررزدد خزیرررة   

 
 صررردقت ومرررا کرررذبت علیرررك نررروار 

 ،  إن الفررررررررزدد ال یرررررررزال مقنعرررررررا 
 

 وإلیررررره بالعمرررررل الخبیرررررث یشرررررار 
 ال یخفررررررین علیررررررك أن مجاشررررررعا   

 
 لخرررؤور لطررراروالرررو ینفخرررون مرررن ا 

 قررررد یؤسرررررون فمررررا یفررررك أسرررریرهم 
 

 ویقتلررررررررون فتسررررررررلم األوتررررررررار 
 ویفایشررررررونك والعظررررررام ضررررررعیفةِ  

 
 والمرررررررخ ممتخرررررررر الهنانرررررررة رار 

 نظررررروا إلیررررك وقررررد تقلرررر  هررررامهم 
 

 نظرررررررر الضرررررررباع أصرررررررابهن دوار 
 قررررررن الفررررررزدد والبعیرررررث وأمررررره 

 
 وأبرررررو الفررررررزدد ، قررررربح األسرررررتار 

 أضرررررحی یرمرررررز حاجبیررررره کأنررررره 
 

 لرررررره بقصرررررریمتین وجررررررار ذیررررررِخ  
 لیسررررت لقررررومي بررررالکتیف تجررررارِة، 

 
 لکرررررن قرررررومي بالطعررررران تجرررررار 

 یحمرررري فوارسرررري الررررذین لخرررریلهم 
 

 بررررالثغر، قررررد علررررم العرررردو، مغررررار 
 ترررردمی شررررکائمها، وخیررررل مجاشررررع   

 
 لررررم ینررررد مررررن عرررررد  لهررررن عررررذار 

 إنرررررررا وقیرررررررنکم یرقرررررررع کیرررررررره 
 

 سرررررنا لنغتصرررر  الملرررروك، وسرررراروا 
 منرررذر  عضرررت سالسرررلنا علررری ابنررري  

 
 حترررررری أقررررررر بحکمنررررررا الجبررررررار 

 وابنرررري هجیمررررة قررررد ترکنررررا عنرررروة   
 

 البنررري هجیمرررة فررري الرمررراح خررروار 
 ورئررررریس مملکرررررة  وطرررررئن جبینررررره، 

 
 یغشررررررری حواجبررررررره دِم وغبرررررررار 

 نحمرررري مخرررراطرة  علرررری أحسررررابنا، 
 

 کرررررم الحمرررراة، وعررررزت األخطررررار 
 وإذا النسررررراء خررررررجن غیرررررر تبررررررز   

 
 غرنرررررا، وعنرررررد خرررررروجهن نغرررررار 

 فضررررحوا فرررروارس مالررررك   ومجاشررررِع  
 

 فربرررررا الخزیرررررر ، وضررررریع األدبرررررار 
 أغمرررام لرررو شرررهد الررروقیط فوارسررري 

 
 مررررا قیررررد یعتررررل عثجررررِل وضرررررار 

 یررا بررن القیررون وکیررف تطلرر  مجرردنا 
 

 «وعلیرررك مرررن سرررمة القیرررون نجرررار 
 (۲۰۱ - ۱۹۹، ص۱۹۹۳)جریر،  
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 النتائج و التوصيات
وجعلنا الترکیز علری العصرر الجراهلي وصردر  درسنا في هذا البحث رثاء الزوجة قبل وبعد اإلسالم

 اإلسالم. فاتضحت لنا بعب اإلبهامات واألجوبة ألسئلتنا في بدایة البحث. 

السوال االول: هل کان رثاء الزوجة مرسوما  قبل اإلسالم؟ والجواب: ال، ماکان رثاء الزوجرة مرسروما  
ات اإلجتماعیة السائدة آنذاک تدل علری قبل اإلسالم ویرجع هذا األمر ألسباب عدیدة منها: اإلعتقاد

. یمدح الرجل بسب  حضوره المعارک، قدرتره الجسردیة، امتالکره  ان المجتمع کان مجتمعا  ذکوریا 
المرأة کوسیلة من وسائل البیت یتحّکم بها في کل األمور کما یشاء. ولم یکن لهرا حرق اال التمکرین 

ادیق في تحقیر المررأة وإثبرات هردر حقوقهرا فري منه وإنجاب األوالد خاصة الذکور. من أبرز المص
«. وأد البنرات»ذلک العصر، یکفینا اإلستناد بهذا العنوان والذي شرّوه التراریخ واألدب العربري وهرو 

ومما یدل علی قلة األبیات الشعریة هو أن مجموع کل األبیات المذکورة في رثاء الزوجة فري العصرر 
نان منهما مجهولین إالسم والثالث هو ویلیک المزموم. حتی جاء ( بیتا  لثالث شعراء. إث۱۱الجاهلي )

اإلسالم وّغیر تلک العادات السیئة ومنح المرأه الحیاة الحقیقیة. منها: الحریرة فري إنتخراب الرزو ِّ، 
عین لها الصرداد، کّرمهرا وجعرل الجنرة تحرت اقردامها، أذَن لهرا الرتعلم والتعلریم والحضرور فري 

ولّقبهرا ب « وأد البنرات»  الحشمة والعفاف. واهم من کرل هرذا، حرّرم المجاالت االجتماعیة بشر
 «.الریحانة»

واما السؤال الثاني: الذي کان الدافع االساسي بالنسبة لي لممارسة ودراسة هذا التحقیق، وهو إثبرات 
ام حقا  جریرر برن عطیره  من صاح  اإلنطالقة االولی في رثاء الزوجة بعد اإلسالم؟ اإلمام علي 

أعروام قبرل  ۱۰کانت  موي؟ والجواب: من حیث التاریخ فان والدة االمیر علي بن ابي طال  اال
 ۴۳عاما  بعد الهجرة. اذن االختالف في الوالدة حروالی  ۳۳الهجرة النبویة. ووالدة جریر االموي في 

. واشرنا سابقا  بان المولی األمیر رثی زوجته السیدة فاطمة الزهرا  وفاتها. ولو کان  حین او بعد عاما 
 ۲۲رثی زوجته  بعد الهجرة، إذن نستنت  بان اإلمام علي  ۱۱في  تاریخ استشهاد السیده فاطمة 

(. وهذا الدلیل یکفینا ویکفي التاریخ واالدب العربي بان ۱۱-۳۳=۲۲عاما  قبل والدة جریر االموي )
. فرثری ن علي بن ابي طالر یستعید لق  صاح  االنطالقه االولی في رثاء الزوجة المیرالمومنی

بیتا  والمجموع من حیث  ۱۹بیتا  ومقطوعات اخر ایضا  ب  ۱۹في قصیدة مستقلة ب السیدة فاطمة 
. مع ان رثی جریر زوجته فري قصریدة اشراره الیهرا التراریخ بانهرا اکثرر مرن  ۳۸الکمیة  بیترا   ۸۰بیتا 

خدم القصیدة لهجاء فرزدد و امرور اخرر. بیتا  من هذه القصیدة فقط و است ۲۴والحقیقة هو رثاها فی 
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کرة اخری کما ارتک  جرائم کهذه في حقه و حرق اوالده  ونشاهد کیف ظلم التاریخ اإلمام علي 
 قرن.  ۱۴قبل 

یروم ولردت ویروم استشرهدت ویروم  یا موالی یراامیرالمومنین وسالِم علیكوالحمد هلل کما هو اهله 
 .تبعث حیا  

 المصادر و المراجع
، دمشرق، دار العررب «األدب العربي بین الجاهلیرة و اإلسرالم»(؛ ۲۰۱۲حسن ) حسن جاد .۱

 للدراسات و النشر و الترجمة.

 تهران: مکتبة توس. «تاریخ األدب العربی» (؛ش۱۳۷۷)الفاخوری، حنا .۲

 ، قم.«تاریخ االدب العربی»م(؛ ۱۴۱۴الحسینی، السید جعفر ) .۳

 ، مصر: دار الهالل.«ةتاریخ آداب اللغة العربی»(؛ ۱۹۱۱زیدان، جرجي ) .۴

 ، بیروت: دار صادر.«لسان العرب» (؛م۱۹۹۷) ابن منظور، جمال الدین بن محمد .۵

 ۱۸القرآن الکریم، الرعد/  .۶

 ۱۵۶القرآن الکریم، البقرة/  .۷

)بتحقیق: محمد محي الدین عبدالحمید(، مصرر، « العمدة»(؛ ۱۹۶۳القیرواني، ابن رشیق ) .۸
 مطبعة السعادة.

)تحقیرق: مفیرد قمیحرة(، « نهایة األرب في فنون األدب»(؛ ۱۴۲۴ /۲۰۰۴النویري، احمد ) .۹
 بیروت، دار الکت  العلمیة.

 «مجله االستاذ»(؛ ۲۰۱۴) عوده حسین، عذراء .۱۰

ة في شعر االمام علي بن أبي طال  قرآءه»(م(؛ ۲۰۱۰)  غزايی، درع الطائ .۱۱  «أولیَّ

)بتحقیرق: علري زمراني  «بیاض تا ِّ الدین احمد الروزیر»(؛ ۱۳۸۱الوزیر، تا ِّ الدین احمد ) .۱۲
 علویجه(، قم، مجمع ذخایر اسالمي، الطبعة االولی.

)بتصرحیح: محققران « معتمد الشیعة فري احکرام الشرریعة»ه د(؛ ۱۴۲۲نراقي، مالمحمد ) .۱۳
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 بهبهاني(، قم، نشر: کنگره بزرگداشت نراقي )ره(، الطبعة األولی. مؤسسة عالمة وحید

بیرت العلرم ، لبنران :، بیروت«راض الشعریةاالغ»(؛ ۲۰۱۹الکرباسی، محمدصادد محمد ) .۱۴
 .للنابهین

، بیرروت، منشرورات مؤسسرة األعلمري «دیوان األمام علري »(؛ ۱۹۹۹) األمام علي  .۱۵
 «.مفتاح النجا في مناق  آل عبا»للمطبوعات. و البدخشي، 

)تحقیق: عبدالمجید الترحینري(، بیرروت: « العقد الفرید»(؛ ۱۹۸۳األندلسي، ابن عبد ربه ) .۱۶
 ر الکت  العلمیة.دا

)تحقیق: عبدالمجید الترحینري(، بیرروت: « العقد الفرید»(؛ ۱۹۸۳األندلسي، ابن عبد ربه ) .۱۷
 دار الکت  العلمیة.

 ، مصر، دار الکت  المصریة.«األغاني»(؛ ۱۹۳۵األصفهاني، ابوفر ِّ ) .۱۸



 

 

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

  قراءة في الخطابات الجدیدة اللغة العربیة وآفاق النقد اللساني
 1نبیل محمد صغیر 

  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر

 لخصالم
دخلت اللغة العربیة، في األلفیة الثالثة، فضاءات تواصلیة جدیدة، منها فضاءات التواصل 

جتماعي التي اتسمت بکونها تحدث بطریقة افتراضیة غیر واقعیرة، لتکتسر  والتفاعل اال
اللغة العربیة فیها، وفي غیرها من المدونات الرقمیة، غیر التفاعلیة، عّدة سرمات تداولیرة 
وبنیویة، انزاحت عن االستعماالت التي کانت علیها في الفضراءات والقنروات التقلیدیرة 

 الشفویة والکتابیة.
یزة التواصلیة الموجودة في الفضاء التفراعلي أو الرقمري، أنتجرت خصوصریة إن هذه الم

أسلوبیة تنماز بها اللغة العربیة علی مستوی التداول واالستعمال والتخاط ، لهذا تحتا ِّ 
هذه المدونة الکبیرة من االستعماالت المختلفة إلی اختیار نماذ ِّ معینة للتردارس، عبرر 

ستعملة داخل سیاقاتها التواصلیة الرقمیة، من أجل فهرم تحلیل الملفوظات الخطابیة الم
 طریقة تشّکل الداللة فیها، وفهم آلیات تحّقق التواصل والتفاهم عبرها.

: النقد اللساني، الن  الرقمي، الن  االفتراضي، اللغة العربیرة، آفرق مفردات الرئیسةال
 لرقمي.المقاربة التداولیة، فلسفة التواصل الرقمي، النقد اللساني ا

                                                                                 

1. nabilserir@hotmail.com 
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 التمهيد
ال یمکن الذهاب لعملیة التحلیل والفح  لهذه الخطابات التي تنت  باللغة العربیة فري الفضراءات 
االفتراضیة والرقمیة، دون المرور عبر عملیة تنظیریة، للکشف عن إمکانیات اسرتثمار النقرد اللسراني 

ئیة وتداولیرة، تختلرف نسربیا في قراءة هذه الخطابات الجدیدة التي تمتلك خصوصیة أسلوبیة وإمال
 عن اللغة العربیة في استعماالتها الشفویة والورقیة في األدب والمعرفة.

مقاربة الخطابات اإلبداعیة المختلفة  مزدوجة في تشتغل هذه المداخلة وفق استراتیجیةلهذا السب ، 
ته روجر فراولر مرن خرالل التي تنت  باللغة العربیة من منظور النقد اللساني الذي طّور مفاهیمه وآلیا

کتابه الشهیر النقد اللساني؛ الذي قام فیه بتصویر رایة لسانیة مطّورة للخطاب اإلبرداعي .وقرد قمنرا 
بمحاولة تفکیك أطروحته وتحلیلها ابستیمولوجیا والبناء علیها، فال یمکن توسیع مفاهیم نظریة نقدیة 

میها موسعة، مرع مراعراة الخصوصریة النحویرة إال بفهمها وتفکیك بنیتها وإعادة تشکیل شبکة مفاهی
 .وکذلك مراعاة خصوصیة الفضاء التواصلي التي تشتغل فیه اللغة والبالغیة للغة العربیة

 ثالثرة مراحرل تحلیلیرةالموسرع في التأسیس لمفراهیم النقرد اللسراني  ، کمحطة أّولیة،لقد اقترحنا
 فهم الخطابات اإلبداعیة وغیرها: تشتغل من أجل )سنسعی إلی تطویرها في بحث مستقل بها(

 المرحلة اللسانیة؛ )القراءة البنیویة والسیمیائیة(. ۱

 المرحلة التداولیة: )القراءة التخاطبیة(. ۲

 المرحلة الثقافیة: )القراءة األنساقیة والقراءة الشذریة(. ۳

قراءة لبنیة الن  ببنیویا تشّکل کلُّ مرحلة  شبکة  من شبکات القراءة والتحلیل؛ فالمرحلة اللسانیة هي 
وسیمیائیا في عناصر المحوریة وسماتها المرکزیة والهامشیة والُمهّمشة، سواء کران الرن  مکتوبرا أو 
ا أو صورة أو فیدیو، فکّل ن  یفرض عناصره البنیویة الُمشّکلة له، وبدون فهمها ال یمکن فهرم  مقروء 

 الن  في مرحلتي القراءة التداولیة و الثقافیة.

إیجاد هذا التفاعل الحاصل بین المستویات الثالث وربطه بخصوصیة اللغة العربیة في توظیفاتهرا  إن
الجدیدة داخل فضاءات التواصل االجتماعي یجعلنا نتعرف علی آلیات تحّول أسالی  اللغة العربیرة 

 في نقل األفکار وضبطها لغویا ومعرفیا.
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 ء الفتراضيالخصوصیة التداولیة للغة العربیة في الفضا. ۱

اکتسبت اللغة العربیة في مواقع التواصل االجتماعي االفتراضیة خصوصریة تداولیرة ولسرانیة وتقانیرة 
مفارقة لالستعماالت التقلیدیة في الوسائل المکتوبرة، کالکتر  والمجرالت والجرائرد، التري غالبرا 

اءات االفتراضریة لهرا یتشکل خطابها وفق قواعد النحو والصرف واإلمالء المعروفة، لکن هذه الفضر
خصوصیاتها التي تفرضها علی القار  أثناء عملیة الکتابة، فمرثال عملیرة الکتابرة فري منصرة ترویتر 

حرفرا، و بالترالي  140حرفا بعد أن کانت سابقا  280تفرض کتابة المنشورات/ التغریدات في حدود 
ضرطر إلری کتابرة تغریردة/ خطراب فالمغرد یج  أال یتجاوز هذا التقیید الرقمي في الکتابة، وإال سی

منفصل عن التغریدة/ الخطاب السابق. وهذا تقیید لحریة اللغة والتواصل والذات فري هرذا الفضراء 
 االفتراضي الذي یمیل إلی االختصار.

إن هذا الحضور الرقمي للوحدات اللغویة الُمکّونرة للخطراب الرذي تحملره التغریردة ُیعرّد تقییردا 
تواصرل، وهرو إقضراء للرذات قبرل اآلخرر، فالتواصرل السرلیم یجر  أن یرتم للحریة في التعبیر وال

باستقاللیة،  فحریة التعبیر، والحق في التواصل المرتبط بها، وتحدیدا في وقتنا الرراهن یفضریان إلری 
، ولکرن (118،119، ص. 2006)جران مرارك فیرري،  إشکالیة قضائیة جدیدة لرم تطررد إال قلریال 

منصة تویتر لیست قضائیة بقدر مرا هري إشرکالیة فلسرفیة تواصرلیة تررتبط  المشکلة في التعبیر علی
ا دون وأفکارهر اعن کل آرائه من التعبیر بخطاب مطّولالمتفاعلة  بفضاء التواصل، الذي یحرم الذات

 .قیود لغویة ترتبط بمساحة الکالم

 إّن  لخصوصریة، لیقروهناك من الباحثین في آلیات الفضاء االلکتروني من یبرر لفضاء ترویتر هرذه ال
القار  االلکتروني قار  مستعجل، ال یملك الوقت لقراءة الخطابات الطویلة، لهرذا جعلرت ترویتر 
الخطاب قصیرا، بطریقة تقنیة وأدخلت وسائل تواصلیة کاإلیموجي الذي أصبح یستعمل للتعبیر عرن 

 , لناس في هذا العالماإلیتوس لدی الکات  ویعبر أیضا علی انشغاالت ایکشف عن حاالت مزاجیة و

2017,p. 07) (Marcel Danesi کثرر مرن اسرتعمال اآللیرات ، إلی درجرة أصربح اسرتعمال االیمروجي أ
 التواصلیة اللغویة.

 إّن المسألة التقنیة مطروحة في الفضاء التواصلي، وهي تواجره مسرتعملي اللغرة العربیرة فري ترویتر
نتجرة باللغرة العربیرة الُم الخطابرات ظات في توجیه مواضیع الملفو هي مطروحة وکذلك ،خصوصا

نحو نوع خاص من المتلقین، حس  مستواهم واهتماماتهم،  فإیجراد التغریردات التري تهرم هرؤالء 
األشخاص أکثر من غیرها یتم عبرر اسرتخدام خوارزمیرات تأخرذ بعرین االعتبرار عرّدة إشرارات مرن 
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معره أو الحسرابات المعینرة ذات حسابات المعجبین ویشمل ذلك أنواع المحتوی الرذي یتفراعلون 
ومرن ثرّم، فرإّن المغرردین  )ینظر: موضوع تویتر تدعم العربیة، مقرال الکترونري(، الصلة بالموضوع،

یجدون حوائطهم الرقمیة الخطابات التي تعنیهم وتهمهم وتعبر عن باتوسرهم/ عرواطفهم ومیروالتهم 
 ا علی صفحاتهم وحوائطهم الرقمیة.الجمعیة، ألّن المواضیع التي ال یرغبون بها ال تظهر دائم

)الصررور،  یؤکررد مارسرریل دانیسرري فرري کتابرره الشررهیر )سرریمیائیات اإلیمرروجي( أن اللغررة المرئیررة
الفیدیوهات، اإلیموجي( تعبر عن المزا ِّ الجمعي للمتلقین، ویخّ  بالرذکر لغرة اإلیمروجي التري 

، ولهذا فإّن منصرة ترویتر  p. 07,08) (Marcel Danesi,2017 , تعبر عن أفکار قد تتجاوزها اللغة المکتوبة
تطبق باحترافیة تقنیة قواعد التعاون األربع التي طرحها غرایس، فعلی الرغم من أّن تویتر )تقنیة( وفري 
الوقت نفسه فضاء تواصلي، إاّل أن مبتکریها اهتموا بقروانین التخاطر  فري تصرمیم آلیرات )ظهرور 

وا مبدأ التعاون الذي صاغه برول غررایس فري أربعرة عناصرر/ المنشورات/ التغریدات(، فکأّنهم استغل
 :(620، 619، ص2)بول غرایس، المنطق والمحادثة،  ِّ.قوانین 

الکّم: یج  أن تکون مساهمتك في الخطاب متوّفرة علری قردر مرن المعلومرات یسراوي مرا هرو . ۱
ائردة عرن اللرزوم؛ أي مطلوب بالنسبة للمقاصد الراهنة للمحادثة، فال تکون المسراهمة ناقصرة وال ز

 بدون اختصار مخل وال إطناب؛

الکیف: یج  أن تتکون مساهمتك في الموضوع صادقة، فال تقول ما التعتقد بصحته أو ما تفتقرر . ۲
 للحجة الکافیة علیه؛

المناسبة: یج  أن تقول ما له عالقة أو صلة بالموضوع الذي تتحدثون فیه، أي ال یمکنك مرثال أن . ۳
 وع في التاریخ االسباني وأنت تتحدث مثال عن بطولة البرتغال لکرة القدم؛تطرد إلی موض

الطریقة: یج  أن ُتنت  خطابا واضرحا، وتتجنر  الغمروض أو العبرارات الملتبسرة فري معناهرا، . ۴
 ویج  أیضا أن تکون منظما ومنسجما في الحوار .

ات المتفراعلین والمغرردین إّن منصة تویتر من خالل عرضها لعدة تغریدات ومنشورات علری حسراب
تحاول أن تطبق القواعد األربع التي ذکرها غرایس، في مقاله الشهیر )المنطق والمحادثرة(. فالمنصرة 
تراعي مبدأ الکم حین تجعل التغریدات محصورة في عدد معین مرن الکلمرات لیعبرر المغررد علری 

عملیرة التقنیرة لعملیرة التواصرل إال فکرة واحدة أو فکرتین علی األکثر، وعلی الرغم من تقیید هذه ال
أّنها تحقق جانبا مهما من الدقة في نقل الفکرة.أما مبدأ الکیف، فهرو یتعلرق بصردد الخطراب، ولرم 
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 تستطع منصة تویتر علی التحکم فیه، إال في حالة مصادفة منشورات خاطئة علمیا، فإنها تحذفها.

نیرة الهاشرتاد التري تجعرل موضروعات متنوعرة یتحقق مبدأ المناسبة في فضاء تویتر، نسبیا، عبرر تق
ونصوص متعددة تجتمع في فضاء واحد، وحین یتم النقر علی الهاشتاد ینتقرل المتفاعرل إلری هرذه 
النصوص المنسجمة من حیث فکرتها العامة. بل حتی هذا الفضاء یعررض الخطابرات التري تالئرم 

الطریقة یتحقق إلی حّد معین، ألن الفضاء المتفاعل من خالل متابعة ما یعجبه ویهتم به، وحتی مبدأ 
في التغریدات التواصلیة، رغم وجود غموض إبداعي في بعب النصروص األدبیرة  یمیل إلی الوضوح

التي عادة ماتنشر رقمیا، لتتاح للمتلقي الرقمي فرصة ممارسة التأویل وتحلیل الخطاب لتبیان أفعالره 
 .المباشرة الکالمیة المباشرة کیف انتقلت إلی حالة غیر

تطرح منصة تویتر المواضیع باللغة العربیرة لکرل مرن یقروم بأبحراث وتعلیقرات وتغریردات باللغرة 
العربیة، فالفضاء یعرض للمتفاعل المواضیع التي یبحث عنها باللغرة التري یعتمردها، والمردقق فري 

بردل الحررف خصوصیة اللغة العربیة في هذا الفضاء یالحظ االستعمال المکّثف للحررف الالتینري 
 (ana mot3ab mina l3amel)العربي، فنجد تغریردات ومنشرورات تکتر  علری هرذا الشرکل:

والمقصود منها أنا متع  من العمل، فنجد مثال استبدال الحرف العربي بالالتیني، واسرتعمال أعرداد 
 للتعبیر عن صوت العین. 3تعبیر عن بعب األصوات العربیة، کالعدد لل

خطابات التي تکت  اللغة العربیة بالخط الالتیني العدید من النماذ ِّ واألیقونات یجد المتتبع لهذه ال
السیمیائیة للتعبیر عن حاالت نفسیة وشعوریة کالفرح والغضر  والحرزن والخروف، فهري مسراعدة 

الذي یشیر إلی الحمرد  hmdlللخطاب ومرافقة له من أجل إنتا ِّ الداللة وتحقیق التواصل، فملفوظ 
عا في الوسط االفتراضي، وهو یحیل إلی سیطرة الحرف الالتیني في هذا الفضاء، حتری هلل اصبح شائ

 .والتفاهم داخل المجاالت التي تحتا ِّ اللغة العربیة في التواصل

ز طبقرة معینرة مرن أخطاء لغویة وإمالئیة أصبحت تمّیر بمثابة یمکن اعتبار هذه الخصوصیة التداولیة
تکون الطبقة غیر المتعلمة، ولکن کثرة التداول یجعل هذه الصریاغة  المتفاعیلن والمغردین، وغالبا ما

تصل إلی الطبقة المثقفة. کذلك تقوم التکنولوجیا والرقمیة بفررض آلیرات ُتسرّهل تعردیل الحرروف، 
فحین تنتشر العبارات المختصرة في الفضاء الرقمي، یصع  إقنراع المتفراعلین بعردم اسرتعمالها أو 

، فالمتلقي الرقمي له دور کبیر فري هرذا الفضراء إلری درجرة للغوي الصحیحضرورة اعتماد األصل ا
یصبح الفضاء الذي تعرض فیه المواد الفنیة واألدبیة والخطابات التواصلیة، فضاء تشارکیا بین القار  

 ,see: Mark Leaby, private public reading)المشاهد والکات / المغررد/ الفنران الرقمري. 
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Reading in digital literature instalation, p 305) 

هناك سب  آخر فرض هذه الخصوصیة التداولیة الُمتمثلة في اعتماد الحرف الالتیني، وهرذا السرب  
تقني باألساس، فالکثیر من الحواسی  والهواتف الذکیة ال تعتمرد، فري نسرختها األصرلیة، الحررف 

ة، عبر تلك االختصارات اللغویة، التي غالبا، م إلی اعتماد الحروف الالتینیدالعربي، فیضطر المستخ
ولکن بخصوصیة لغویة معطوبرة مرن ناحیرة اإلمرالء، ما تکون قادرة علی إیصال الداللة المقصودة، 

هناك إبداعات أدبیة وفنیة ُکتبت بتلرك الطریقرة، ولعرل ف علی الرغم من أنها قد تمتلك جمالیة معینة،
 مثال عنها.الشعبیة األغاني 

لخصوصرریة التداولیررة للغررة العربیررة علرری المسررتوی اإلمالئرري، تسررمی بررالعربیزي، أو إن هررذه ا
العربیالتیني،  وهي لغة بدأت منذ أعوام باالنتشار بشکل کبیر في أوسا  الشرباب، وراجرت بحسر  
مستخدمین لها ومختصین في المجال، من خالل التراسل عبر الهواتف الخلویة لتنقل إلی الدردشرة 

حیث انسح  مؤخرا أیضا علی الکتابة بهرذه اللغرة عبرر مواقرع التواصرل االجتمراعي  عبر اإلنترنت
، )العربیزي تهدد اللغة العربیة، دیما محبوب، مقال الکترونري(  االفتراضیة، فیسبوك وتویتر ویوتیوب

 وهذه المنشورات تلجأ إلی اللغة الدارجة لتعبر عن حالة تواصلیة أو وضعیة فردیة أو اجتماعیة. 

 آفاق النقد اللساني في قراءة الخطاب الفتراضي. ۱
تتأسس المرحلة األولی لهذه الشبکة المفاهیمیة واإلجرائیة للنقد اللساني الموّسرع )النقرد اللسراني 

 عبرراللسانیة والسیمیائیة  االفتراضي من الزاویة التداولي والثقافي( علی المعاینة المحایثة لبنیة الن 
لتبیران الدینامیرة التري اشرتغل  ،من الناحیة الصوتیة إلی الناحیرة المعجمیرة منظور وصفي لوحداتها

، التري تقتضري قبل أن یصبح خطابا في المرحلرة الثانیرةاالفتراضي،  داخلها ومن خاللها هذا الن 
 تأویال للصور واألیقونات والتفاعالت التي یحملها الخطاب أو تحیط به من عدة زوایا.

ببنیة الن ، اهتم السیمیائیون بالبحرث عرن شرکل الداللرة وأنماطهرا داخرل لهذا السب ، المرتبط 
الن  عبر التحالیل المعنمیة التي  تسمح بقیاس کتلرة العملیرات الذهنیرة علری أسراس المقارنرات 

، فتکرون السریمیائیات (69، ص. 2014)آن إینرو، والتمییزات التي نقوم بها فري حرل رمروز الرن  
ضبط حرکیة الداللة وشکلها، انطالقا من الن  إلی العملیرات الذهنیرة التري المعرفیة آلیة منهاجیة ل

تحاول فهم عالمات الن  وفق السیاقات المختلفة التي ترد فیها، ففهم الن  في حالرة مرن حاالتره 
 .أو حداثیا هو فهم لکینونة الکات  وقراء ذلك الن  سواء کان افتراضیا أو کتابیا تقلیدیا
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لسیمیائي عن الفح  اللساني الذي یسبقه، لیؤکد علی شکالنیة الن  ودینامیرة وال یبتعد الفح  ا
وحداته باختالف مستویاتها وتدرجاتها اللسانیة، فقد أیقن اللسانیون ارتبا  الشرکل بالکینونرة حرین 

، 2017)سعد مصرلوح،  درسوا األنواع المتمیزة من النصوص ذات الصلة الوثیقة بالکینونة االنسانیة 
، فالبنیة اللسانیة وتدرجاتها الصارمة لها عالقة بکینونة االنسان، ألنهرا تحتویره بتردرجاتها، (60ص.

فکما یؤکد هیدغر أّن اللغة بیت الوجود، لکن هذا البیت لیس کتلة واحدة، وإنما عردة کترل وبنیرات 
عربیرة فري ومستویات منسجمة فیما بینها روح الوجود وبیته بصفة مجازیة، ولعل بیت وجود اللغرة ال

الزمن الحاضر هو وسائل التواصل االجتماعیة التي أصبحت تنت  ملفوظات ثقافیة وفکریة وسیاسریة 
 باللغة العربیة وُتمظِهُرها بالطریقة التي تتفق علیها الجماعة اللسانیة.

ي یمکن للنقد اللساني أن یشتغل عبر المتابعة البنیویة لبنیات الن ، کما یمکن له أن یعیرد النظرر فر
األنساد والشذرات الثقافیة والفکریة التري یمکرن أن تتأسرس سریمیائیا علری مفارقرات وتناقضرات 
واضحة ومضمرة، خصوصا في الفضاءات الرقمیة التي صار فیهرا المتافعرل یبردع أسرالی  خطابیرة 

هرذه وأنما  نصیة جدیدة، تستلزم الوقوف عندها لسانیا لتبیان انزیاحاتها عن اللغة المستعملة خار ِّ 
الفضاءات، فالخطاب یتنوع ویتعردد وُیقررأ مرن عردة منظرورات؛ منهرا القنراة التواصرلیة التواصرلیة 
ومستوی الُمتحدث الثقافي و قدراته العقلیة،  إذ إّننا نقصد بالخطاب کل إنترا ِّ کالمري، مکتروب أو 

ی. فري الواقرع، شفوي، ُمکّون من جملة أو متوالیة من الجمل، یمتلك بدایة ونهایة، ویمثل وحده معن
)أولیفري  إن خطابا ، ذاك الذي یلقیه سکران أو أحمق، إنما هو خطابرات عدیردة ُتعرد خطابرا وحردا 

(، فالمجنون یختررد فري خطابره قاعردة البدایرة والنهایرة، فقرد ینرت  عردة 20، ص 2017روبول، 
اعتبارهرا بمثابرة  ملفوظات متوالیة ال عالقة واضحة بینها في داللتها المباشرة، لکن رغم ذلك یمکرن

خطاب ما، یحمل دالالت ومقصدیات خفیة تجعله بنیة مضمرة ونسقا مخاتال، وهذا شأن الخطراب 
في الثقافة الرقمیة االفتراضیة مع بعب المتفاعلین والمغردین الذین یقدون علری حوائطره مجموعرة 

ا خطابا جامعا لمجموعرة من الخطابات التي تبدو متناقضة في کثیر من األحیان لو یتم قراءتها بوصفه
من النصوص الرقمیة )الحکم، المواعظ، البکائیات، خطابات تمجیرد الرذات واعتبارهرا مظلومرة(؛ 
هذه الخطابات التي تنتشر في الفضاءات الرقمیة، والتي تکون غالبا إعادة نشر ، وال تکون من ترألیف 

عرن أفکراره وأیدیولوجیتره وحالتره  المتفاعل، بل هو یستعیرها ویتقمصها لتعّبرر أو تروحي أنهرا تعبرر
 النفسیة....

إن هذه الخطابات المستعارة، تشکل حالة سیمیوالکریة )إیهامیة(، فهي غالبا تزییف لحالة أو وضعیة 
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یعتقد اآلخر أن صاح  الخطاب واقع فیها، خصوصا أن هذه الخطابات المسرتعارة تمتلرك قردرات 
اآلخر/ المتلقي الرقمري، بسرب  تلرك القدسریة التري  وکفاءات بالغیة وتواصلیة قادرة علی مخادعة

تکتسبها بعب الخطابات عن الذات وحزنها وألمها، مما یجعل متلقیها الرقمي ال یشك في صرحتها 
أو أنها تستعمل ألغراض إیهامیة/ استیهامیة؛ إذ  هناك دائما صورتان/ خطابان، صرورة حقیقیرة لشريء 

، کما یؤکد علی ذلرك (144، ص.2018)ستیفان فیال، یة حقیقي واألخری صورة اصطناعیة استیهام
 ستیفان فیال الذي یحلل شیوع الصور االستیهامیة في الفضاء الرقمي والشاشات.

إن هذه القدرات االستیهامیة التي تحملها الخطابرات الرقمیرة واالفتراضریة تحترا ِّ آلیرات تحلیلیرة 
اهیمه الحصیفة والمأخوذة من عدة مجراالت جدیدة یمکن أن نجدها في النقد اللساني الموسع؛ بمف

معرفیة ونقدیة مختلفة، فیمکنهرا الکشرف مضرمرات واسرتراتیجیات الخطابرات الرقمیرة الجدیردة، 
بوصفها قریبة من الخطابات اإلبداعیة، في سمة المخاتلة والخیال والسیموالکرا،  فالهدف األساسري 

ط بممارسرة مرا، أي توضریح الممارسرات التري من النقد اللساني هو تحدي هالة القدسیة التي تحی
تستعمل اللغة فیها لتقدیم مفاهیم منحازة ومنزاحة لتبدو وکأنها بریئة وطبیعیة ... أمرا الهردف الثراني، 
فهو التمحی  الذاتي والتیقظ لنفاذ القیم االجتماعیة إلی خطابنا الخراص، والرذي قرد نرغر  بعرد 

 .(93، ص.2012فاولر، )روجيالتأمل في اجتثاثها أو مقاومتها 

ومن ثم، فالنقد اللساني الموسع الذي نقترحه الستعماله من أجل کشف خصوصریة خطراب الثقافرة 
الرقمیة المعاصرة، قائم علی فهم الخصوصریة التقنیرة والخصوصریة اللغویرة والسریمیائیة للخطراب 

تها وأنسراقها المبثوثرة فیهرا االفتراضي، فهذا النقد ال یقتصر علی قراءة الخطابات األدبیة، ونزع قدسی
لکنه ال یهرتم بقدسریتها، ألنهرا  -بما فیها االفتراضیة –بالغیا وثقافیا، بقدر ما َیقرأ مختلف الخطابات 

في الغال  فاقدة للقدسیة/ النخبویة، فهي خطابات شعبویة یمکن ألي شخ  مجهول أن یعبرر عرن 
ی ذلك الناقد السیمیائي أمبرتو إیکرو. لهرذا وجهة نظره حتی وإن اتسمت بالسذاجة والتفاهة، کما یر

فإن هذه الخطابرات االفتراضریة، حتری وإن اتسرمت بسرذاجتها، قرادرة علری امرتالك قریم وأنسراد 
وقبحیات اجتماعیة وثقافیة وحضاریة وتاریخیة، لم ُتقل بشکل مباشر، فکل   خطاب ظراهر ، ینطلرق 

ا وخفیة من شيء ما تّم قوله. وهذا الما له، لیس مجرد جملة تم التلفظ بها، أو مجرد نر  سبق قو سر 
ا، إنه خطاب بال ن ، وهو صوت هامس همس النسمة، وکتابة  سبقت کتابته، بل هو شيء لم ُیقل أبد 
لیست سوی باطن نفسها، وعلی هذا النحو، یفترض أن کل ما یعبر عنه الخطاب، تم الرتلفظ بره فري 

یحاکیره بإصررار، لکّنره فري الوقرت نفسره یخفیره  هذا الصمت شبه المطلق، السابق علیره، والرذي
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ویخرسه، فالخطاب الظاهر في نهایة المطاف لیس سوی الحضور المانع لما ال یقوله؟ وهذا المرا ال 
، فما یمکرن أن یخفیره (25، ص.1987،)میشال فوکویقال هو باطن یلغم، ومن الداخل، کل ما یقال 

طته في إقصاء المعنی اآلخر/ الهامشي، وُیمرکرز الخطاب أکثر مما یستظهر، فکل خطاب یمارس سل
ا أو معاني آخری تحیط به وتسیر في نفس مساره المرکزي، کما تمارس الرذات إقصراءها  ی أحادی  معن 

 لآلخر . 

ال یبتعد خطراب األدب الرقمري، فري هرذه القضریة الحفریرة والجینیالوجیرة، عرن هرذا النروع مرن 
ن استخدام الکلمات متفرقرة أو داخرل خطراب، أو مرع صرور الخطابات التي تخلق تمییزا واضحا بی

وأیوقنات وإیموجیات، ویصبح القار  الرقمي مطالبا بالکشف عما تقوله الکلمات وما تخفیه الصور 
وما تظهره أیضا من دالالت، ویمکن للجمهور التدخل في تعدیل الرن  الرقمري، عکرس األعمرال 

یر رقمیة، و فالفضاء الرقمي یتیح للجمهرور تقردیم وجهرات الفنیة أو األدبیة المنشورة في فضاءات غ
 ,see: Mark Leaby) نظرهم الفنیة والثقافیة نحو العمل المنشور رقمیا أو الفضاء االفتراضي عامة.

private public reading, Reading in digital literature instalation, p 301, 302)  

ارعتین حول الخطاب الرقمي واالفتراضي، الوسیط األول هرو نحن إذن أمام وسیطین أو سلطتین متص
المتفاعل صاح  الخطاب الذي یسعی إلی تمریر أنسقاه وأفکاره ظاهریا وإضماریا، والوسیط الثاني 
هو المتلقي الرقمي، الذي یسعی إلی فهمها وتذوقها، من أجل تبنیها أو رفضها، انطالقرا مرن خلفیتره 

 الفنیة واألیدیولوجیة.

الخطاب االفتراضي بنخبویته وهامشیته یمارس هرذه اآللیرة فري اإلخفراء واإلضرمار واإلقصراء، إن 
ونذکر علی سبیل المثال خطاب الکراهیة نحو العربیة الذي أثراره الروائري أمرین الرزاوي مرن خرالل 

  منشور له علی منصة الفیسبوك:

 
ی القضروي اآلتري: اللغرة إن المعنی المرکزي الرذي یغلرف هرذا الملفروظ، یتأسرس فري المحترو

کثرر، ویجر  لهرا أن تتطرور فري الجزائرر مرن ناحیرة تدریسرها  األمازیغیة یج  أن تلقی اهتمامرا أ
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واستعمالها، وهذا المعنی یمنع معاني أخری هامشیة من الظهور، علی الرغم من أنه یختزنهرا، لکرن 
إلی محتویات قضرویة أخرری، مرن القراءة التداولیة الثقافیة للملفوظ بوصفه خطابا، یمکنها أن تشیر 

بینها أن العربیة منتشرة من حیث االستعمال، وأنها تأخرذ مکانرة األمازیغیرة فري المجتمرع واإلدارة، 
والواقع یشیر إلی أن الفرنسیة هي لغة اإلدارة الجزائریة. وبالتالي فالملفوظ مغالطة ثقافیة واجتماعیرة، 

بخطاب  مغالط  ومتمرکرز  حرول ذاتره. الخطراب الرذي  ساعیة إلی إقصاء معاني محددة، وتزویر واقع
أنتجه هو نفي للمکانة التي فقردتها العربیرة فري المجتمرع واالدارة. ونفري أیضرا لمکانرة الفرنسریة. 
وبالتالي فظاهر هذا الخطاب الذي یحوي کثیرا من الواقع ویکتنز الکثیرر مرن األفکرار األیدیولوجیرة 

لروائي أن یرسلها للمتلقي، ویمنع أفکرارا أخرری مرن الظهرور ألنره التي یرید المتفاعل االفتراضي/ ا
 یقصیها ویلغیها.

 اقتراح لتوسیع النقد اللساني. ۲
ال تقرف عنرد حردود النقرد  إن مقاربتنا التي نقترحها في تحلیل الخطابرات االفتراضریة واإلبداعیرة

ة المفراهیم واآللیرات التري ترؤطر اللساني المحایث، وإنما ترتبط بالنقد التداولي الثقافي، ألّن شبک
  التوجهین یمکن لها أن تتکامل معرفیا ومنهجیا عبر المراحل الثالث المذکورة سلفا.

تتأسس المرحلة التداولیة علی فهم الن  في ضوء المعطیات الخارجیة الرذي ُینرت  وُیتلقری فیهرا، 
ألة السریاد التلفظري ، فتبحرث هرذه المرحلرة فري مسر لکي یصبح خطابرا قرابال للفهرم الترداولي

والتأویالت التي یصل إلیها المتلقي/ المتفاعل الرقمي عبر السیاد أو القناة االلکترونیة الرقمیة التري 
تنقل الخطاب، فتداولیة الخطاب الرقمي تختلف جذریا عن تداولیة الخطابات الشفویة والمکتوبرة، 

الرتباطره بأیقونرات اإلعجراب والغضر   بسب  دخول التقنیة التي تخلق سیاقا تداولیا تقنیا خاصرا،
والتضامن والشفقة والضحك، إضافة إلی نسبة مشاهدة المنشرور وانشراره ومشرارکته برین الجمهرور 

 الرقمي.

إن کل هذه الحیثیات التقنیة هي التي تخلق السیاد التقني الترداولي للخطراب الرقمري االفتراضري، 
دورا کبیرا في تشکیل قصردیة هرذا الخطراب البصرري  فالخبرة البصریة واألیقونات السیمیائیة تلع 

                                                                                 

 ارا کبيرا تغير مفهوم اإلبداعية في الخطاب االفتراضي حيث أصبح يشير إلى مفهوم االنتشار والشهرة، فالمنشور الذي يمتلك انتش
يصبح في عيون المتلقي االفتراضي مالکا لسمة اإلبداعية، فسمة اإلبداعية ليست قائمة في بنية الخطاب المنشور، بقدر ما هي 
قائمة على تفاعل الجمهور مع الخطاب، لهذا يصبح الخطاب اإلبداعي االفتراضي قائما على الهيمنة اإلعالمية واالنتشارية في 

 لية الجديدة، التي قد ال تهتم لقصيدة بديعة في حين تهتم بمنشور تافه.هذه الوسائط التواص
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، 2009)جون سیرل،  فأیة قصدیة للرایة تتحقق في الخبرات البصریة التي ُتعد حوادث عقلیة واعیة 
، وقد ترسخت في ذهن القار / المتفاعل الرقمري أن قصردیة المنشرور/ الخطراب مرهونرة (73ص.

لتفاعالت الثانویة علی المنشور/ الخطراب الرئیسري، بخبرة جمالیة ومعرفیة قائمة علی فهم مجموع ا
وکذلك قراءة األیقونات بوصفها تحیل إلی مدولوالت سیمیائیة تؤثر علری المنشرور الررئیس وتوجره 
عملیة القراءة وتؤثر علی آلیات تأویل القار  وطیفیة اشتغالها، فإذا کران خطراب معرین قرد أحردث 

ذا دلیل علی أن المنشور ال یحتمل قصدیة الضرحك أوالمررح، استجابات کثیرة عبر أیقونة البکاء، فه
حتی وإن احتواها الخطاب لغویا، فالقار  الرقمي ال یصرل إلری قصردیته إال عبرر قرراءة األیقونرات 

 فهو یقدم قراءة مزدوجة. ،السیمیائیة المصاحبة للخطاب، وبالتالي

لفکریرة والسیاسریة والهزلیرة عبرر یتأسس الفح  الثقافي ألنساد الخطراب االفتراضري الثقافیرة وا
المسارین اللساني المحایث ثم الترداولي/ التخراطبي، فیرأتي الفحر  اأّلنسراقي کجرامع معرفري 
ومنهجي وتکتیتکي واستراتیجي للمرحلتین السابقتین، هدفه الکشف عن تشرّکل األنسراد وتسرربها 

ي مثرل السریناریوهات داخل مفاصل الخطابات التي هي  ممارسرات اجتماعیرة تنخرر  فیهرا، وهر
االجتماعیة التي نؤیدها )بوعي أو ال وعي(، وما نظن تجربة هو دائما تجربة لخطاب معرین. وعرالوة 
ا مرن  علی ذلك، فإن ما نفکر فیه علی أّنه )أنفسنا( هو جعل مجموعرة متعرددة مرن الخطابرات جرزء 

)جون ا وتشکیلها فري خطابرات داخلنا، وبعبارة أخری، یتم تمکین کل األشیاء التي نکونها، وتقییده
، فالذات المتحدثة موجودة في الخطابات التي تنتجها، کري ترزرع فیهرا (209، ص.2014ستوري، 

األنساد الثقافیة التي یتوج  تحدیدها والکشف عنها والحفر فیها، کي تتحول من حالتها کشرذرات 
 زا لألیدیولوجیا الجماعیة.ثقافیة إلی أنساد ثقافیة کبری متکاملة، یحملها الخطاب بوصفه رام

تسرتقي مفاهیمهرا مرن  -التي هي نتیجة لتکامل شرذري لألفکرار والطروحرات -إّن رایتنا األنساقیة
طروحات النقد الثقافي والمارکسیة الجدیدة؛ التي تؤکد أن الفن والخطاب التواصلي واألدبي:   جزء 

ن اإلدراك االجتماعي، التي تبرر الموقف من أیدیولوجیا المجتمع، أو عنصر من تلك البنیة المعقدة م
، فدراسة بنیرة الخطراب (14،ص.1986)تیري إیجلتون، الذي تسیطر فیه طبقة اجتماعیة علی غیرها 

األنساقیة ثقافیا تمکننا من فهم األنسراد الثقافیرة التري یتبناهرا المجتمرع/ الفضراء التواصرلي، ففري 
تبّنی أیدیولوجیات وأنسراد معینرة، وغالبرا مرا تکرون الفضاء التواصلي جاماعات الکترونیة متعددة ت

، أو فري صرفحات تبردي إعجابهرا بهرا، لتکرون حاضرنة (des groupes)مجتمعة فري مجموعرات
ألفکارها وأیدیولوجیاتها. وکثیرا ما تحردث الصرراعات الخطابیرة والنقاشرات المحتدمرة لتعبرر عرن 
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واصلیة/ الفضاء االفتراضي مفتوح، ویمکن لجمیع تصادمات األنساد الفکریة والثقافیة، ألن القناة الت
المتفاعلین أن یشارکوا في الخطاب دون قیود أخالقیة أو لغویة أو تقنیة، ألن الحوار مفتوح دون قواعد 
أو قوانین تسیره أو تضبط حدوده، فتترسخ أنساد أیدیولوجیة معینة حینما تجد خطابات کثیررة تردافع 

التواصلیة، فیمکن لجماعة أیدیولوجیة قویة رقمیا أن تنتصر أیردیولوجیا عنها بشتی الوسائل واآللیات 
 علی جماعة أیدیولوجیة قویة عددیا في الواقع، وهنا یمکن لالفتراضي أن ینتصر علی الواقعي.

یمکن للجماعة األیدیولوجیة االفتراضیة أن تنتصر علی جماعرات أیدیولوجیرة موجرودة فري الواقرع، 
یدیولوجي بین اإلسالمیین والعلمانیین في الوطن العربي کافة، ومرد االنتصرار ومثال ذلك الصراع األ

إلی السیطرة والهیمنة اللغویة والخطابیة علی الفضاء التواصرلي، هرذه الهیمنرة التري تخلرق النسرق 
األیدیولوجي وتدافع عنه عبر التداول المکثف للموضوع لغویا وسیمیائیا، وهذا ما یؤکرده کریسرتوف 

إذ یری أن   التفاهم اللغروي یرؤدي دورا مهمرا بالنسربة إلری تکروین األشرکال المبکررة مرن فولف، 
 -سرواء التقلیدیرة أو الحدیثرة -؛ فحرین تتشرکل الثقافرة(52، ص.2009)کرستوف فولف، الثقافة 

لغویا، فإن األنساد تبدأ بالتشکل عبر تجمیع الشذرات الفکریة والثقافیرة واألیدیولوجیرة فري بنیرة أو 
یات متماسکة، یصع  تفکیکها، إال عبر تفکیرك النظرام الرذي ُابُتکرر لرربط الشرذرات ببعضرها. بن

ا منسجمة  .   فبانتفاء عنصري الصراع والتناقب داخل الشذرات تصبح أنساق 

إن الحدیث عن األنساد الثقافیة لفئة تواصرلیة/ أیدیولوجیرة ال یعنري أن هرذه الجماعرة األیدیلوجیرة 
ا علی أنساد ثابتة، فداخل الجماعة األیدیلوجیة الرقمیة والواقعیة اختالف شرذري، اذ متفقة اتفاقا تام

بعضهم قد یتبنی شذرات لم تصبح بعد نسقا قارا، کشذرة الطرح العلماني الذي یرری تالامرا واتفاقرا 
و بین العلمانیة والمجتمع العربي المحافظ؛ هذه الشذرة تخالف النسق القائم علی حداثیة المجتمع 

ضرورة نقد جانبه المحافظ. کثیر من الشذرات الثقافیة لم ترد لتصبح أنساقا ثقافیة تمثل رایة خاصة 
بمجموعة معینة؛ یقول تیري ایجلتون:  وهکذا نری الثقافة في هذا التراث الفکرري ال هري منفصرمة 

 ،(22، ص.2012)تیري إیجلتررون، عرن المجتمرع وال هري متکاملرة جملرة فري کیران واحرد معره 
فالطروحات الثقافیة حین تکون منسجمة ومنشرة اجتماعیا أو رقمیا/ افتراضیا تصبح أنساقا ظاهریة أو 
مضمرة، ولکن قبل وصولها إلی تلك الحالة/ الهیأة تکون شذرات متصارعة ومتنافرة؛ ومثال هذا نسرق 

 النزعة األمازیغیة الذي کان شذرات قبل أن یؤسس لنفسه نسقا قارا وقویا.
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ع ، جامعة طهران، مجّم المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

یاني  اللغة العربیة والتأثیر السر
 1جمیل اسكندر 

 أستاذ التاریخ واللغات القدیمة في الجامعة اللبنانیة.

 الملخص
الحررف ولکن الحرروف األساسریة هري ثرالث:  ،کت  العرب لغتهم بأبجدیات مختلفة

 ؛تطرّور الری الحررف العربري الحرالي الذي، الحرف النبطي؛ والمسند الیمني ومشتقاته
الحرف السریاني، )الکرشوني(. تبّنی العرب األبجدیة النبطیرة، وبعرب مرن األبجدیرة و

! حرفرا ۲۹حرفا، ولم یستعملوا أبجدیة المسند التي تحوي  ۲۲السریانیة، وهي مؤلفة من 
تمراد التنقریط التي تجاري العربیة الفصحی، وهذا اجبر النساخ العررب، الحقرا، مرن اع

 للتمییز بین االحرف...
في دراستنا هذه اعتمدنا علی مئات المخطوطات، ذکرنا بعضها، وقسمنا دراستنا هذه الی 

 ثالثة أقسام: 
عالجنا َشَبه بعب الحروف السریانیة في اشکالها الشرقیة والغربیرة مرع  ففي القسم االول

کتابة الهمزة، والتاء المربوطة، وااللرف الحروف العربیة، کما عالجنا التأثیر السریاني في 
 المقصورة، ووصل وفصل الکلمات فیما بینها... 

، بمصادر الکلمات العربیة علی وزن سرریاني السریاني التأثیر وفي القسم الثاني، عرضنا
وفیها عالجنا سب  کثرة الجموع الذي انفردت به اللغة العربیة، وارهقت کاهرل متلّقیهرا، 

ساخ، التي ال عّد لها! وتبّین لنا أّن جمع التکسیر هو جمع عربي مضراف بسب  أخطاء الن
علی الجمع السالم، لکن علی وزن سریاني. کما عالجنا الکلمات التي علی وزن  ِفعلرة  

 العربیة والتي یقابلها بالمعنی نفسه وزن  فعالن  السریاني األصل...

ف األفعرال والقواعرد ومعراني الترأثیر السرریاني فري صررعالجنرا  وفي القسرم الثالرث،
، ف بیس  االسم تصبح فعل  بئس ، وعرضنا بعرب کلمرات تکتر  کمرا فري الکلمات

السریانیة، لکن معناها غیر موجود فري القراموس، وهرذا یعنري اضرافتها الری القراموس 
العربي... کما عرضنا کلمات سریانیة انتقلت أحیانا خطأ بسب  عدم فهم معنها األصرلي 

 لتي أصبحت:  طود ؛ و دعوك  )غیاب(، التي أصبحت  دلوك  و ذلول ... مثل  طور  ا
 اللغة السریانیة، اللغة العربیة، التأثیر و التأثر. المفردات الرئیسة:

                                                                                 

1. phskandar@hotmail.com 
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 مقدمة عامة
 کت  العرب لغتهم بأبجدیات مختلفة ولکن الحروف األساسیة هي ثالث: 

اتره المتراحف، یعرود أقردمها الری القررن الحرف المسند الیمني ومشتقاته، الرذي مرألت لوحأوال: 
التاسع د. م.، انتقل بعدها الی کل شبه الجزیرة العربیة وصوال الی جنوب العرراد وجنروب  -العاشر

 . . .(1943 ي،جأنظر نا) سوریا حتی سیناء وجبیل اللبنانیة، وبقیت هذه الکتابة الی ما قبل االسالم.

هذه النقوش في األردن وسوریا والسرعودیة، تطرّور هرذا الری الحرف النبطي، ولدینا الکثیر من ثانیا: 
یا محمدالحرف العربي الحالي. عال   أربرع نصروص نقوش عربیـة قبـل اإلسـالم، في کتابه  زکر

ُعِرفت قبال أنها نقوش نبطیة، ولکن من خالل تحلیله النصوص بدقة وبحث وصبر وعبقریرة وجرد أن 
المنطقیة، ومع هذا االکتشاف وجدنا دلیال لکتابرات عربیرة النصوص هي عربیة، وأنا اقتنعت بقراءته 

 . . .(2015 محمد،)أنظر  عام... 500وشعر موزون قبل اإلسالم ب 

م،  ِّ 1993)ابرن حّیران، الحرف السریاني، )الکرشوني(. ُعِرف هذا الخط في عصر الرسرول، ثالثا: 
-80م، 2019أنظرر )الطریحري، ولکن یبدو ان استعماله یعود الی ما قبرل ذلرك. (. 7136، رقم 16
فعلی االرجح استعمله الرهبان الذین یعرفون السریانیة جیردا، فري تررجمتهم الکتر  الدینیرة،  (.91

 ، وتعابیر غیر موجودة في القوامیس العربیة الحالیة. 1لذلك تجدهم یستعملون تعابیر عربیة مسرینة

یه، إلی اآلن، علَّ الباحثون في المستقبل ویبقی سؤال کبیر طرحته علی نفسي، ولم أستطع اإلجابة عل
یجدون الجواب، وهو لماذا تبّنی العرب األبجدیرة النبطیرة، وبعرب مرن األبجدیرة السرریانیة، کمرا 

حرفا، ولرم یسرتعملوا أبجدیرة المسرند التري  22، وهي مؤلفة من 2سنری، المستعملة في بالد الشام
ا أخری؟ح 29حرفا، کما في العربیة، بل  28تحوي ال فقط   رفا، فهي تزید سین 

إن استعمال أبجدیة تنق  ستة أحرف عن اللفظ العربي أوقع الکتاب العرب في المسرتقبل بأبجدیرة 
حرف، وما یمّیز الحروف الباقیة هو التنقیط، باإلضرافة إلری مشرکلة الهمرزة  15تتمیز شکال فقط في 

فرة. ففري بحثنرا هرذا سرنعرض ترأثیر التي أرهقت کاهل الکتاب بقواعدها المعقدة وأشکالها المختل
 السریانیة علی اللغة العربیة بمبناها ومعناها... 

                                                                                 

 أي کلمات سريانية انتقلت بلفظها الى العربية، أو تعريب الکلمات السريانية. .1
 جنوب والشام أي الشمال.(. وهذا يعني طرفي الجزيرة العربية اليمن أي ال193، 2011کلمة "شام" تعني "شمال". )مادون،  .2
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کانت اللغة السریانیة واسعة االنتشار في الشرد األوسط القدیم في کل من جنوب شرد ترکیا وسوریا 
ح بعب والعراد والجزیرة العربیة وفلسطین ولبنان وکانت لغة اإلمبراطوریة الفارسیة الرسمیة... وترّج 

اشرتقت ي منره إضافة الری الخرط المسرند والخرط النبطري الرذ -الدراسات أّن العربیة کانت تکت 
 بالحروف السریانیة، کما سنری الحقا.  -االبجدیة العربیة

ولسعة الموضوع وجدیده، سنختصر مداخلتنا في ثالثة أقسام، بعد مقدمة تعریف بماهیرة الکرشرونیة 
ی مصراعیه للباحثین في المسرتقبل، عّلهرم یشربعون رغبتنرا مرن هرذا واستعمالها، فاتحین الباب عل

 الباب الجدید: 

 : التأثیر السریاني في رسم الحرف العربيالقسم االول

 التأثیر بمصادر الکلمات العربیة علی وزن سریاني: القسم الثاني

 : التأثیر السریاني في صرف األفعال والقواعد ومعاني الکلماتالقسم الثالث

يخّية الکتابة الکرشونّيةدمة مق  لمحة تار

 دراسات حدیثةأول 

 أجریت دراسات عدیدة حول أصول الکتابة الکرشونّیة. نذکر منها:

إّن من غایات کتابة الکرشونّیة هي للحفاظ علی اللغة السریانّیة التقلیدّیة وخاصة للسریان، ولذلك  -
 .Cf) تورجّیررة، واألناجیررل وغیرهررا.نررری أّن غالبّیررة المخطوطررات الکرشررونّیة هرري نصرروص لی

Chatonnet, 2005, 463- 475.) 
إّن الکرشونّیة هي نوع من الشیفرة لمنع قراءتها إن وقعت في أیدي الغربراء، وهرذه دراسرة الردکتور  -

ترذکر »، التي تعرال  هرذا الموضروع: 44-43لویس صلیبا، عصر رسالَتي الکندي والهاشمي، ص 
وضوح أّنهما کتبتا في عهد الخلیفرة العّباسري المرأمون برن هرارون الرشرید مقّدمة جامع الرسالَتین ب

کرشرونّیة وهري أقردم  مخطوطرة عرن الکنردّي  رسالة نّ   نقل أّنه المحّقق یذکر(... م 834 – 813)
م، ویشیر إلی أّنه مرن برین المخطوطرات 1173المخطوطات ومنسوخة عن مخطوطة ترجع إلی سنة 

بتا بالکرشونّي. فِلَم اللجوء إلی الحرف السریانّي لکتابة نرّ  عربرّي، ال برّد الثالث للرسالة اثنَتین کت
هنا من وقفة قصیرة أمام هذا التقلید القدیم الذي لجرأ إلیره الکّتراب العررب المسریحّیین فري کتابرة 
نصوصهم... وکت  الجدل المسیحّیة وال سّیما الردود علی اإلسالم منها کتبت کذلك بالکرشرونّي... 
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َم اللجوء إلی تدبیر من هرذا النروع؟ السرب  واضرح ویملیره وجروب التخّفري والتسرّتر. فرالعرب فلِ 
المسلمون في دولة الخالفة ال یتقنرون السرریانّیة. وهکرذا فبواسرطة تردبیر مرن هرذا النروع اسرتطاع 
المسیحّیون في الدولة اإلسرالمّیة المحافظرة علری مؤّلفرات الجردل وسرائر ذخرائر ترراثهم الردینّي 

ا عن أعین الرقباء وتعّص  العاّمة فحموها بالتالي مرن الحررد و العقیدّي وتناقلها جیال  بعد جیل بعید 
 واإلتالف.

السریانّیة لتحلیل هذه الظاهرة وفهمها. فهي لفظرة سرریانّیة « کرسوܟܪܣܐ»وقد یکفي تفسیر کلمة »
نقیب الظاهرّي. وال یزال تعبیرر العربّیة أي البطن، وکرشونّي یعني باطنّي وخفّي أي “ کرش”موازیة ِل 

تعنري أّنرك « عم تکت  کرشوني»فعبارة «. غیر المفهوم»إلی الیوم یعني باللهجة اللبنانیة “ کرشونّي ”
ا غایة الذین کتبوا بالکرشونّي من یهرود ونصراری: کتابرة مرا ال  تکت  ما ال ُیفَهم. وتلك کانت تحدید 

ا من س لطة الحاکم ورقابته. وتناقل مخطوطرات رسرالة الکنردّي یفهمه إال القالئل من بني دینهم هرب 
 «.بالکرشونّیة هو لوحده دلیل علی قدمها، فهو تقلید یعود أقّله إلی أوائل العصر العّباسّي 

نستنت  من نظرّیة الدکتور لویس أّن الکتابة الکرشرونّیة کانرت معروفرة فري بردایات الجیرل التاسرع 
 المیالدّي. 

ید بن تابت والثانیا  یانّیةز  سر

أخبرنا محّمد بن إسحاد بن إبراهیم حدّثنا یوسف بن موسی حدّثنا جریر عن األعمش عن ثابت بن »
؟ قلرت: « أتحسرن السرریانّیة» وسرّلم:عبید عن زید بن ثابت قال: قال لي رسول اهلل صرلی اهلل علیره 

مها فإّنه تأتینا کت »قال: «. ال» متها في سبعة عشر یو»قال: « فتعلَّ افتعلَّ  «.م 

 «.کانت تأتیه کت  ال یشتهي أن یطلع علیها إاّل من یثق به» األعمش:قال »

  (.7136، رقم 16م،  ِّ 1993)ابن حّیان،  «.قال شعی  األرنؤو : إسناده صحیح»

« هل تسرتطیع أن ترتعّلم کتراب السرریانّیة؟»قبل السریانّیة: “ کتاب”وفي مصادر أخری أضافة کلمة 
ر الوقت:  .(37059، 13 ِّ ،م1981البرهان فورّي، ) نصرف »فهل یعني هنا الکتابة؟ ونضیف: إّن تغیُّ

، 5 ِّ، 1986الطحررراوّي، )، «سرررّتة عشرررر یررروم»أو (، 1720، 5 ِّ، 1986الطحررراوّي، )« شرررهر
ا ألّن الجمیع أجمعوا علی مّدة الوقت القصیرة..(1719  لیس مهمًّ

ن لنا:  من خالل هذه األحادیث یتبیَّ
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السریانّي الذي کانت تکت  فیه األبجدّیة العربّیة، أي الکرشونّي، هرذا مرا  علی مایبدو، إّن الحرف -
 تعّلمه زید في هذه السرعة لیکت  ویقرأ، ال لیتکّلم.

 «...تأتیه کت  في السریانّیة»علی ما یبدو کانت الکتابة الکرشونّیة معروفة فالرسول  -

تأثیر هرذه الکتابرة الکرشرونیة فري الکتابرة  إّن هذه األدّلة هي من العصور اإلسالمّیة األولی، وسنری
 العربیة مبنی ومعنی.

یاني في رسم الحرف العربي القسم الول  التأثیر السر

يانيةالفصل األول   شبه بين احرف عربية وسر

هناك تشابه کبیر بین أحرف کثیرة بین السریانّیة والخطو  العربّیة األولی، کالحجازّي والکوفّي وهرذا 
 وطات القرآن الکریم:بعضها من مخط

  الرراء الرزین: ؛ܓ الجریم:  ؛ܒ  ا؛ البراء:  األلرف: 

 ؛ܕالدال:  ؛ܪ

 ؛ܟܟ   الکراف: ؛ܦ  الفراء: ؛ܩ  القاف:؛ ܘ الواو:؛ ܗ  الهاء

 ؛ܢܢ  النون: ؛ܡ المیم: ؛ܛ الطه: ؛ܠالالم:  ؛ܥ  العین:

نّیة. والجردیر بالرذکر أّن کرشرونّیة اسرتعملت ولکن الموضوع األهم هو کتابة اللغة العربّیة بالکرشرو
 ,Chatonnet) لکتابة اللغات الترکیة والفارسّیة والکردّیة واألرمنّیة، ولکن فري مخطوطرات حدیثرة.

2005, 473.)  
یانیة عن العربیة بستة أحرفالفصل الثاني:   أخطاء بسبب نقص األبجدیة السر

، من خالل القراءات في تبّدل األحرف، والغیرر ممکرن تتوّضح لنا األصول الکرشونّیة للحرف العربّي 
ا من أخطاء النّساخ بالحرف العربّي. وهذه بعب أدّلة علی ذلك:  انطالق 

 بین ظ وض وط وصأول: 

رر  إّن األبجدّیة السریانّیة تنق  عن األبجدّیة العربّیة سّتة أحررف، مرا عردا الهمرزة والشرّدة، مّمرا حیَّ
عملوا الحرف السریانّي لکتابة العربّیة، أن کیف التعبیر عن الحرروف الغیرر النّساخ العرب، الذین است
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 الموجودة في السریانیة، وهي: ث، ذ، خ، ض، ظ، غ. 

کون لفظ السریانّیة یختلرف، ویجمرع برین “ غ”و“  ِّ”السریانّیة لتحّل محل “ ܓ”لذلك کتبوا عادة 
لحرف عبرر وضرع النقطرة فري داخرل الحرفین العربّیین. ومؤخرا حّددت بعب المخطوطات قراءة ا

. ینبغري: الحرف لتصبح جیم وتحت الحرف لتصبح غین. وهذه أمثلة علی ذلك: االنجیرل: 
. کما دمجوا بین التاء والثاء، وبین الکاف والخراء، وبرین الطره والظره، وبرین الصراد والضراد، 

. توضع نقطة تحت التاء لتصبح ومّیزوا فیما بینها بالتنقیط، فیما بعد. التاء تبقی کما هي. التي: 
. توضع نقطرة تحرت الکراف لتقررأ . توضع نقطة فود الکاف لتقرأ کافا. کان: ثاء. الثمرة: 

. توضع نقطة في دائررة الحررف تحرت . الطه تبقی کما هي. فقط: خاء. اخري )اخری(: 
 . . الصاد تبقی کما هي. وصایا: السطر لتقرأ ظه. عظیمة: 

، بدال عن أیضرا. توضرع ضوا أحیانا الضاد بالظه والظه بالضاد. وهذه أمثلة: ایظا کما أنهم استعا

. اظهروا تصربح  واالرظ  األرض تصبح االر . نقطة فود الصاد لتقرأ ضادا. یضلوا: 
 .ضاهر 2L،:  ظاهر وظاهر تصبح ضاهر اضهروا 

الیوم: ظ ویلفظون ض، ویکتبرون: لکن مشکلة ض وظ واضحة األهمّیة. یکت  العراقّیون واإلیرانیون 
ض ویلفظون ظ؛ لذا استنت  البعب أّن مشکلة الدم  بین ض وظ، في المخطوطات العربّیرة، عائرد 
ا، لما بقي فقط بعب الکلمات التي احتار الناسرخ  الی هذه اللهجة. ولکن لو کان هذا القول صحیح 

ا، فبقیت علی حالها، کم ا في الکرشونّیة، واألمثلرة علری ذلرك في معناها، والتي تحمل معنی مزدوج 
کثیرة. ورّبما قائل أّنها کتبت بالعربّیة کذا، قبل أن تنقل الی المخطوطات التي بین أیدینا، ولکن لریس 
عندنا مخطوطات عربّیة، من بین التي اطلعت إلی اآلن، تتجه بهذا االتجاه، إّنما بالمقابل هذا منهرا ِّ 

ّما یعّزز فرضرّیة التغییرر برین ظ وض والعکرس یعرود الری الکتابرة غالبّیة المخطوطات الکرشونّیة، م
 الکرشونّیة. وبعب أمثلة علی ذلك: 

 .وعظ/تعلیم: الیوناني؛ : وعد أصل کرشوني: وعظ= وعب= وعدWS¹S²S³؛ َتْعِلیم: 80

علی کلمة  وعد ، ولکن بالعودة الری مجموعرة  ،WS¹S²S³، 84هنا أجمعت مخطوطات مجموعة 
عن األصل الیوناني نفسه، نجد کلمة  تعلیم ، وإذا عدنا الی األصرل الیونراني نتررجم  ، المترجمة80

ا هنا نستنت  أّن الناسخ الکرشوني کت  بردال عرن کلمرة  وعرظ ، کلمرة  المعنی ب:  وعظ/تعلیم . إذ 
 وعب ، فلما أتی الناسخ العربي اعتقد أّن الخطأ حصل بالسمع بین  الضراد  و الردال ، وخاصرة أن 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

214 

مة  وعب  ال معنی لها فبدلها بکلمة  وعد ، وهکذا انقل  المعنی. وهذا تبع النقل من خطرإ إلری کل
 آخر: وعظ= وعب= وعد. ویلیها بعب األمثلة دون شرح لإلختصار:

T” :(.1/2، 19) ؛“َمْضررُفوَرة VPL¹” :؛ “مظفررورةL²” :مطفررورة .“W” :(؛ .11/4، 3) ضرراللS³S² :
؛ (.3/13، 80)“ُیضرِمُر : ”PT؛ “یطمرر: ”L²؛ “یظمرر: ”VPL¹؛ (.6/9، 19)“ُیضِمُر : ”T“. ظالل”

VL¹L²” :یظهررر .“WS¹S³” :؛ (.7/1، 2)“المظنررونS²” :المضررنون .“WS¹S²” : ُّ84)“َیُحررب ،
؛ (.9/13، 80)“نظرتها: ”VL¹“. یقضه: ”VPL²؛ (.7/10، 80)“َیْقَظة: ”TL¹“. یحظ: ”S³؛ (.3/2
P” :؛ “بنصرتهاT” :؛ “یبصر بهاL²” :84) «بنصر النعمة ومسراعدتها: »84، وفي المقابل “ظرتهابن ،
رررا: (.9/13 : V؛ “یبصررررر: ”PM؛ “ینظرررر: ”T؛ (.M، 292، وT ،406r)“ینصرررر: ”V. وأیض 

 “. نظرت: ”TM؛ “بصرت: ”P؛ (.110و M، 88، وT، 379v، وT، 372r)“ابصرت

 بین الكاف أو الخاء ثانیا: 

عربیین هما  ك  و  خ ، مرن هنرا سرب  الردم  برین ، یحل محل حرفین   ܟ   إن الحرف السریاني
؛ (1/12 مت)  فالوخین ؛ (1/11 مت)  (َیُکْنیاألوخین ) الحرفین یعود الی االصول الکرشونیة. وأمثة: 

؛ وهذا مثل آخر من مکاریوس بین الکراف والخراء ادنراه برین  آخرر  (18/10 یو)  وَملِك )َمْلُخس( 
 و أکثر .

W :اکثر ،S¹S²S³ :أکثراألصل الیوناني: ؛ اخر 

ستین  : وینت  عنه أیضا االنتقال من الکاف الی الحاء کون  الخاء  هي  حاء  قبل التنقیط. وهذه أمثلة

)وفري  ܐܪܦܟܫܟܪ  ارفحش )َأْرفْکشراَد(؛ (13/8 مت) (ترکي )وفي قراءة ثانیة:  ُتزحی 

 M، وT ، 406r) “بمنحراس: ”V؛ ومثل من مکاریوس: (3/36 لو) (قراءة ثانیة: ارفح  
وآخررر مررن قررراءات القرررآن الکررریم: “. بمنکرراس: ”M؛ “بمررنحس: ”T؛ “بمنخرراس: ”P(؛ .292 ،
َرْت، ُسِکَرْت، ُسِحَرْت »  (.15، الحجر)القرآن،  «.ُسکِّ

 بین الجیم والغین ثالثا:

العرربیتین. وهرذه   الغرین و  الجیم السریاني لیحل مکان   ܓ في الکرشونیة أیضا نستعمل حرف 
ومرا ؛  (15/39 مـت) )َمْجردان(  ܡܓܟܘܘ( )وفي قرراءة ثانیرة: مغرذو   مغُذوا   ثلة:أم

  )فالق( ܦܠܓفالغ  بن)سرو ِّ(  ܤܪܘܓ سارغ ؛ (5/9 مر)  )لجیون( ܠܓܝܘܢ اسُمَك قاَل ِلغَیوُن 
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 . (3/35 لو)

يانيةالفصل الثالث   أخطاء بسبب الشبه بين األحرف السر

به بین األحرف السریانیة فیمرا بینهرا بینمرا تتمّیرز فري الکتابرة وقع النساخ في أخطاء کثیرة بسب  الش
 العربیة. وهذه أمثلة علی ذلك:

 بین الالم والعین أول:

 السریانیتین. وهذه أمثلة:   ܥ العین و  ܠالالم  دم  النساخ کثیرا بین 

ة ثانیرة اء؛ دلوك )وقر(1/32 مر) الشمس  (ُغروِب ) ()وفي قراءة ثانیة: ذلول   وکان دلوك 

  ؛(1/49 لو)  ُکبریفي قراءة أخری(  لدي فصنایعه عندي )  ؛(3/40 لو) ( دلول

 . والتعبیرر السرریاني معرروف:  دعرك شمشرا غیراب أي   دعروك هنا هي علی االرجرح   دلوك إن 
  . العین و  الالم . وهنا الخطأ في الکرشونیة بین  غابت الشمس   اي ܫܡܫܐ 1ܕܥ 

ِبيُّ اْلَمْوُلودُ : اS¹S³؛ الطفل: 80  .الطفل المولود حدیثا: الیوناني؛ : الصبي الموعودS² ،لصَّ

برین مخطروطین، فالواحرد یقرول الصربي المولرود وآخرر الصربي  84هنا نری خالفا فري مجموعرة 
الموعود. وبالعودة الی الن  الیوناني نری أن الصبي المولود هي األصرح. ولکرن اسرتبدال المولرود 

ة أن الن  االم المنقول عنه ُکت  بالکرشونیة، وهذا مرا یحصرل للشربه برین الرالم بالموعود هي دالل
ا مثل آخر:  والعین فیقع الناسخ في الخطأ. وأیض 

. َأْعِني ِلیَن ( عینVPTL¹L²:)َوِلیِن : 80 ْفِس ( عین: VPTL¹)َقْل   : الیونراني؛ : َوَدَعِة َقْل   84؛ النَّ
 .دعة القل / لیونة

الذي أجمعت علیه کرّل المخطوطرات، وخاّصرة العربّیرة، وحّتری الکرشرونّیة «  عین قل»هنا تعبیر 
ال « عرین قلر »باثتثناء مّرة، تدّل علی خطأ النّساخ في الدم  بین العین الالم في الکرشونّي. فتعبیر 

ا مع الیونانّي و ا المعنری المررّجح هرو: 84یصی  المعنی انسجام  ونضریف أمثلرة «. لرین قلر »، إذ 
، “ولرد: ”VPT. (.P ، 186r، وT ، 128r، وM ، 157) “یردّلك: ”M، “یردعك: ”VPTأخری: 

M” :وعررررررد“(P، 181vو ،V، 256rو ،T ، 382vو ،M ، 120.) .VPT” :لطفرررررره“ ،M :

                                                                                 

 عدة معاني منها: غاب، غرب، افل. )قاموس منى( ܕܥ للفعل السرياني  .1
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 .(.M، 268، وT ، 396r)“عطفه”

هري مرن اصرل  عندو لدنو لدىلوکسمبیرع الذي یقول: ان  ومن هذه القاعدة نستطیع ترجیع نظریة
، التي تعني في المسند والسریاني: الی، نحو... فحّلت النون مکان الردال المدغومرة عّد  واحد، وهو

کما منذ التي کانت مذ، وتبدلت العین بالالم بسب  اخطاء النسراخ فري الکرشروني فاصربحت لرّد، 
وانا الراعري الرشریُد ومنها اشتقت لدن ولدی وهما نفس الشکل قبل التنقیط. وهذه امثلة علی ذلك:  

)وفي قرراءة ثانیرة لردي   لدني( ومما کان )وفي قراءة ثانیة لدي   لدنيعرف ما من کان ا
دا  ( 10/14 یو)( اعِرُف   قبرل  لدیَك بالمجِد الذي کان لي فیما  عندك واألن کن لي یا اباه مَمجِّ
لتني هو من ( 17/5 یو)خلیقِه الدنیا    وعِلمروا ( 17/7 یـو)  لـدنك فاألن ما قد علمَت ان کلَّ ما خوَّ

  (17/8 یو)خارجا  وهم مؤمنون باّنك ارسلتني   لدِنكحّقا  اّني کنُت من 

 بین العین والكاف ثانیا:

 ܥ والعین ܟ إّن هذا اللغط بین هذه األحرف یرّجح أن األصول الکرشونّیة للشبه الکبیر بین الکاف 
 في الکرشونّیة.

 ، الیوناني: یکبر وینمو(یستعمل: S²S³) َیْسَتْکِمُل ، (لیستعمل: T؛ یستعمل: VPL¹L²) ِلَیْسَتْکِمَل 

علی یستعمل. وحسر  الیونرانّي: ینمرو ویکبرر= یسرتکمل. أي یبلرغ  84و 80أجمعت مخطوطات 
الکمال من خالل التقّدم والنمو. لذا نرّجح أصلها الکرشونّي. فالدم  برین العرین والکراف وارد فري 

 84، ِ ( یکملهرا لرك: T؛ ُتْکَمرُل : VPL¹L²) ُتْعَمرُل  ل:الکرشونّي. وهذا مثل آخر یعکس االسرتعما
اِت   ، الیوناني: عمل وفعل.اْلِفْعِلیَّ

. وسرب  80التي أجمعت علیها مخطوطات “ تکمل”بدل “ تعمل”نرّجح کلمة  84حس  الیونانّي و
 تبّدل األحرف یعود إلی المصدر الکرشونّي المفقود.

- VPL¹L²” :؛ “تکملT” :؛ “ُتعَمرُل ”والمعنری الیونرانّي:  84المعنری فري  لکن حسر “ . یکملها
VPM” :یکملرروا“ (T، 396rو ،M، 268.) ؛T” :؛ “یعملررواVPT” :؛ “یعمررلM” :یکمررل“(M، 

306.). 

  ( الرذی منره خرجرُت )وفي قراءة ثانیة: معراَیی   اني راجعِه الی مکاني وأیضا أمثلة: 
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 ؛(27/65 مت) ( تعلمون عما )وفي قراءة ثانیة:   وتحّفظوا کما ؛ (12/44 مت)

V” :مخبرىهم“ PM” :؛ “مخبرتهمT” :معررفتهم“ (T ، 337rو ،M ، 192.) ... إّن القرراءات إذا
 المختلفة هي، علی األرجح، بسب  الکرشونّي.

 الفصل الرابع إضافات واشکاليات أخرى

لَشرّدة. بهرذه کما نری مشاکل أخری في زیادات بعب األحرف أو الحرکات: مثل الهمرزة والَمرّدة وا
رت معاني بعب الکلمات. أمثلة علی ذلك:  االضافات تغیَّ

 أول: الهمزة

 رسمها -أ

إن رسم الهمزة ء هو: ع صغیرة. ربمرا أضراف هرذا الرسرم النسراخ العررب السراکنون فري العرراد، 
ا . ووضعت والقریبون من السریانیة الشرقیة التي ال تلفظ العین، ولکن عندما یرون العین یلفظونها أِلف 

، وُوِضرعت فري الهمزة أیضا في بعب المخطوطات تحت حرف العین في کلمة عیسی مرثال: 
 قل  الکاف إذا وقعت في آخر الکلمة.

 في بدایة الکلمة -ب

 سنتکّلم علی الحرکة علی األلف في أّول الکلمة، وما ینت  عنها وهي الَمّدة:

 ألف دون همزة -

ترض التلمیذ في الکتابة الصرحیحة. وإذا طالعنرا المخطوطرات إن کتابة الهمزة هي من أصع  ما یع

را مرن الهمرزة. فمرثال لیکتبروا: ُأ، یکتبونهرا: ُا  أي  ،العربیة القدیمة، نراها، أحیانا کثیرة، خالیة تمام 
ُاذیرتم بوضع الضّمة فود األلف، کما توضع الضّمة علی أي حرف، مثل: ُع، ُب...وهذه أمثلرة أیضرا: 

 ها ُامّ  ُاخری  

، أي یضعوا الکسرة تحرت األلرف، کمرا توضرع الکسررة تحرت أي وإذا ارادوا کتابة: ِإ، یکتبونها: ِا 

  ِالیه  ِابادُه  حرف، مثل:  ِِّ، ِخ... وهذه أمثلة علی ذلك:
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، فیضعون الفتحة فود االلف، کما توضرع الفتحرة فرود أي حررف، واذا أرادوا کتابة: َأ، یکتبونها: َا 

 َاحدهما  َاساقطت  َالم  وهذه أیضا أمثلة: َالمَّ ... مثل: َد، َك 

األلف، سواء کانت: فتحة أو ضّمة او کسررة... ُتلفرظ فري کرل اللغرات إذا: إّن الهمزة هي حرکة علی 
تقریبا، ولکنها ُتکت  فقط في اللغة العربیة. في السریانیة، التي تشبه حرکاتها العربیة، توضرع الحرکرة 

. وفري ُاُدمܳܐܕܡ َابرُرُهمܰܐܒܟܪܗܡا توضع علی بقیة الحرروف، دون کتابرة الهمرزة: علی االلف، کم
، ولکن، لما یقرع à entrer infini où utileالفرنسیة، نلفظ الهمزة اذا ابتدأت الکلمة بحرف ناطق:

، تختفري الهمرزة...  la d’entrer l’infini d’où l’utileالحرف الناطق خلف الحرف الصرامت:
ا دة؟ وهذه صفحة من القرآن الکریم:فلماذا، إذ  ل کاهل التلمیذ بقواعدها المعقَّ  ، ُنثقِّ

 
ة -  الَمدَّ

ة  ألفین إلی جان  بعضهما، وهذا یعني إضافة ألف علی األلرف التري تحمرل الفتحرة، ُرسمت الَمدَّ
آبرِة تماما کاأللف المضافة ألي حرف مثل: ِعامل، َجابل، َسائل... وهذه أمثلة من المخطوطرات: ِبکأ

، تکتر  حالیرا: آمنرا. ، تکت  حالیا: آثرار. اامنرا ، تکت  حالیا: بکآبة. اآثاِر 

، تکتر  حالیرا: ، تکت  حالیا: وتآزر. آاتیا  وتآاَزَر ، تکت  حالیا: وآسیا. وآاسیا  

 ، تکت  حالیا: آنیة.آِانیه  تکت  حالیا: آتاه.  ،آاتاُه آتیا. 

 في وسط الکلمات - ِّ
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 ة عادة حرکة علی االلف في وسط الکلمات وهذه أمثلة علی ذلك:کتبت الهمز

َناِایل ، وهکذا تکت  اآلن: تشائین. تشآِاین علی کرسي الیاء:  - ، وهکرذا تکتر  َعمَّ

 ، وهکذا تکت  اآلن: وبالرئیساآلن: عمنائیل. وبالرِأیَس )ِس( 

، وهکرذا َاُاسرا  ، وهکرذا تکتر  اآلن: مررااون. وترُمررأُاون علی کرسي الواو:  -
سا  تکت  اآلن: وتراُّ

، وهکرذا وسراآل ، وهکذا تکت  اآلن: وترراءی. علی کرسي اآللف: وتراَای  -

 ، وهکذا تکت  اآلن: الطراَءة.الَطرأاة  تکت  اآلن: وساَءل.

 واحیانا کتبت ألف أو واو أو یاء ساکنة، وهذه أمثلة علی ذلك:

 ي ومألوف.بدال من کأس َمْالوُف  کْاِسْی * 

  بدال من یؤمن ومؤمنین. ُمْومنین  مْومنین  ُمْومنین  * ىُومُن )ي( 

 * جیت بدال من جئت

 في أخر الكلمات -د

. شاا  ، بدال من شاَء. شآا  . مسرأا  ورأا  ، بدال من شاء  ، بردال ، بدال مرن وراء 
 .  من مساء 

 بین األلف والهاء والتاء المربوطة: -ه 

 ، تکت  حالیا: علیاُء، وهي مشتّقة من ُعلی وُعال وَعالء، ومنها یأتي جمع تکثیر: عالة.علَیُأ  -

 کما وردت في المخطو ، وحس  المعنی: اصلها النجاة= النجاه= النجا= النجأ. النجُأ  -

 کما وردت في المخطو ، وحس  المعنی: اصلها الرعاة.  الرعُأ  -
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 یطری ، طراوة وطراءة وطراء وطراة. -امع االلکتروني عن: طري وهذا ما ورد في قاموس المعاني الج

ة  ثانیا: الَشدَّ

ة هي من اختصاص االبجدیة العربیة فقط. أدخلها النساخ الحقا علی النصوص العربیة شریئا  إن الَشدَّ
 سمعان المنحول: -مکاریوس وردت في فشیئا، نذکر بعب منها

“. النری”، “الننری“. ”صرمما”، “صرّما“. ”سددوا”، “سّدوا” ؛taille“.قدر”، “َقّد ”، “القدد”،“القدر”
را“. ”الننرا”، “النرا”، “الن“. ”یشردد”، “یشّد “. ”یمتحنا”، “یمتحننا“. ”ظننت”، “ظّنت” “. اننرا”، “انَّ
 “.النور”،“البّر ”

والجدیر بالذکر لما نستعمل الکتابة العروضیة من أجل الوزن الشعر نفك االدغام! لذلك نقترح فرك 
 غام، کباقي االبجدیات العالمیة، لتسهیل القراءة والکتابة.االد

 وهذه بعب االمثلة من مخطوطات االنجیل:

  فك ادغام -أ

ر بعضها لیدغم المفکوك من جدید. وهذه بعب االمثلة:   عرضنا بعب االمثلة التي َتطوَّ

العزین عن عالي )کّ ( ا کببوهو من   ؛(1/51 لو) )شّت( المستکبرین بمحِسَبِة نفوسهم  وشتت 
)فطّنرت( انره ذو  فظّننـت ؛(18/6 یـو) هو رجعوا  اّننيولّما قال لهم عیسی   ؛(1/52 لو) کراسیهم 
قرال لره   ؛(21/15 یـو)  )بحّبك( لِمرن العراِلمینبحببك موالَي نعم واّنك   ؛(20/15 یو) الحدیِق 
بني  َیسـُبْب ومرن   ؛(21/17 یـو) ن مرن العراِرفی)بحّبرك(  بحببـكوتعلم واّنك  ...)اتحّبني(  أُتِحبُّ
 ؛(21/44 مـت) )یررتّب(  یرتِضـضومن یسُقط علی ذا مرن حجرر  ؛  (5/22 مت) أخاه )یسّ ( 

ك قریُبك     قلیَل ما قرد حرواهُ )یبتّز(  ُیْبَتْززُ ومن ال وفر له   ؛(22/39 مت) نفسك )حّبك(  حببكُحبُّ
)مرن   ُقِدَدَیْنُنهُ فِأذا  ؛ (26/52 مت)  لی جفنهِ السیَف ا)ارّد او رّد(  َارُدْد قال عیسی  ؛ (25/29 مت)

َر  ؛ (2/20 مر) قّد= قطع( ( علیهم لّما قال وکرَّ علریهم صرحوَن )کرّ (  وکبـب ؛ (10/24 مـر)  )کرَّ
 مـت) .)تحّله( فی االرض یکن في السرمِا کرذلك محلروال   تحْلُلهُ وما  ؛ (11/15 مر)  الُمصطرفین

16/19 ) 

  دغم المفکك -ب

 ری امثلة اعتدنا علی فکها، وهنا بالعکس نراها أدغمت. وهذه بعب االمثلة:وأیضا ن
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هُ وجعل   )اسرس( ُاٌس فکالباني بیته فود صعید  ومرا لره  (؛ 6/48 لو) )اسسه( علی صلد  َمکین   ُاسَّ
هـَتَلْترُه َعصراُی   َکُثررْت علیرِه  ؛ (12/13 مـت) )شلل(  َشل  وال کان بها  (؛ 6/49 لو) وطید    اَفطبَّ

  ؛(19/2 مت) )فطببها(

 ثالثا: التاء المربوطة

إّن االبجدیة العربیة انفردت برسم ثالثة اشرکال مختلفرة لحرروف التراء واأللرف والکراف. إّن التراء 
المربوطة تحمل شکل الهاء في آخر الکلمة مع إضرافة النقطترین، والسرب  أن بعرب النسراخ، قبرل 

في آخر الکلمة هاء، ونقطت بعدها، وأصبحت تاء مربوطة،  التنقیط، حس  السمع، کتبوا أحیانا التاء
 وأصبح فیما بعد الدم  سهال  بین التاءین. وهذه أمثلة علی ذلك: 

یوس -أ ة،، ملکوت؛ : ملکوةسمعان المنحول -مكار ت...  حکیم یحکم ِقلَّ  حکیم یحکم قلَّ

یم، الخط العثمـاني،وفي  -ب مررة  11و ، مررة 24 نعمـةنجرد الردم  برین التراءین:  القرآن الكر
 ...سنتمرات  5مرات، و 8: ُسنة؛ امرآتمرات  7مرات، و 4 امرأة؛ نعمت

عام، قبل أن یلغیها  500والجدیر بالمالحظة أّن السلطنة العثمانیة استعملت األبجدّیة العربّیة حوالي 
برع أتاتورك، وما استعملت قط التاء المربوطة. وأیضا ال تزال األبجدّیة الفارسرّیة إلری  الیروم، والتري تتَّ

 الحروف العربّیة، ال تستعمل التاء المربوطة أبدا.

 حذف التاء المربوطة الدخیلة علی األرجح.  ، تسهیال للطالب،لذلك نقترح

 رابعا: األلف المقصورة

رزا عرن  إّن األلف المقصورة ُنقلت الی العربیة في شکل یاء قبرل التنقریط، لتصربح بعردها حرفرا ممیَّ
یلة. وُوضعت القواعد علی أساسها، ولکن هرذه القواعرد ال تنطبرق علری المخطوطرات. األلف الطو

 وهذه أمثلة علی ذلك:

یوس -أ : علی، عال؛ تسعی، تسعا؛ مستقصا، مستقصی؛ حتی، حتا؛ متی، سمعان المنحول-مكار
 متا...

ریتره ودعرا حوا ؛ (8/2 مـر)  بهم جربال  شرامخا  ( : ورقا61)ورقی  من مخطوطات النجیل:  -ب
ررا َم  )حترری مررا   ؛(8/18 مـر)  فحّتررامَ  ؛ (6/13 لــو؛ : وادنررا 61) وادنری  یــو)(حتَّ

مَ ؛ (10/24
َ
 مـر)  عرالمَ   (،14/6 مـر) )فعلی ما(  فعالمَ  ؛ (8/19 مر) )الی ما(  حّتاَم َاکون لکم وِاأل



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

222 

 . (15/34 مر) )علی ما(  عالمَ   ،(14/63

  بین االلف والهاء والتاء المربوطة - ِّ

 . (5/14 لو) عن طهارتك ( : القریه 61)وأِت القربة  مضاةالکاهنین نفسك ذا  ألراِة ن ک 

یم الخط العثماني -د : ُتکت  الف صغیرة فرود االلرف المقصرورة لتمییزهرا عرن وفي القرآن الكر
طغرا: الیاء: علٰی، هدٰی، طغٰی، رأٰی، لدٰی... هذا ونجد أیضا بعب الکلمات التي کتبت في شکلین: 

مرات طغٰی )مع حرف ی(؛ لدٰی: کتبت هکذا مررة واحردة  6بت هکذا مرة واحدة )مع حرف ا( و کت
 )مع حرف ی(، ومرة لدا )مع حرف ا(

 وصل وفصل حروف الکلمة

ف  من بضعة أحرف موصولة فیما بینها ما عدا بعضها کالسرریانیة. هرذا مرا یخرالف بقّیرة  الكلمةتؤلَّ
لسبئیة وشقیقاتها )الخط المسند( والفینیقّیرة، واألرامّیرة، والعبرّیرة، األبجدّیات العالمّیة المعروفة: کا

والحبشیة، والیونانّیة، والالتینّیة، والقبطّیة، واالرمنّیة، والجیورجّیة... یختلف أحیانا شکل الحرف فري 
 أول الکلمة عن وسطها وعن آخرها. وهذا یدل عن القرابة بین االبجدیتین: السریانیة والعربیة.

ا کما في السرریانّیة. مثرلوه “= د”؛ “ا“= ”ܐ” :ذه األحرف التي ال توصل من جهة بحرف آخر، تمام 
“ = ص”ویبقی الخالف علی حرف واحد وهرو “. ܬ“= ”ة ت”؛“ܪ“= ”ر”؛ “ܙ“=”ز”؛ “ܘ“= ”و”؛ “ܕ”
 “ ة”التي کانت ُتکت : “ ܗ”، إضافة إلی حرف “ܨ”

و ثالث کلمات مجموعة في کلمة واحدة وهرذا انقرل وفي السریانیة والکرشونیة نجد أحیانا کلمتین أ
 أیضا إلی العربیة وهذه بعب األمثلة: 

یوس - مرن ”؛ و“منکرل”تصربح “ من کل”؛ و“منجل”فتصبح “ من أجل:”سمعان المنحول -مكار
، وهرذه الکلمرات موجرودة بکثررة فري مخطوطرات مکراریوس الکرشرونّیة “مناجلنا”تصبح “ اجلنا

 والعربیة. 

یم، الخط العثمانيالقرآن ال - : کتبرت هکرذا، ِإنمـا؛ أن لمّرة کتبت:  11: کتبت هکذا، إال أل: كر
نما؛ ِإن ماإاّل مّرة واحدة: 

َ
ن ما: کتبت هکذا، إاّل مّرتین: أ

َ
مّرات، ومّرة واحدة:  6: کتبت هکذا او ل؛ أ

بـئس مّرات:  6، ومرات 3: کتبت هکذا بئسما؛ این مامّرات:  8مّرات، و 4: کتبت هکذا اینما؛ اول
: کـیال؛ کـل مـامرات:  3: کتبت هکذا، إال في کلما؛ عن ما: کتبت هکذا، إال مّرة واحدة: عما؛ ما



 مجیل اسكندر  اللغة العربیة والتأأثري الّسايين

223 

 .یومهممّرات:  5: کتبت هکذا مّرتین، ویوم هم؛ کي لمّرات:  3مّرات، و  4کتبت هکذا 

ورة وتراء مربوطرة فعلی األرجح هذه اإلشکالیات التي ذکرنا من کتابة همزة ومّدة وشّدة وألرف مقصر
 تعود في أصولها الی السریانیة والکتابة الکرشونیة. 

یاني القسم الثاني  التأثیر بمصادر الكلمات العربیة علی وزن سر

يانيالفصل األول   بين الجمع العربي والجمع السر

ان الجمع العربي هو جمع وحید بین کل جمرع فري اللغرات الشررد اوسرطیة، المعروفرة باللغرات 
 ة، ولغات الغرب ذات االصل الیوناني او الالتیني.السامی

یقسم الجمع العربي الی جمعین: جمع مذکر أو مؤنث سالم، وجمع تکسیر. ولکرن جمرع التکسریر 
ررا.  الفرید من نوعه بین اللغات یجمع، حس  علماء اللغة، من غیر قاعدة، لذلك سرمي جمرع مکسَّ

یها عدة احتماالت من الجمع، واالغررب أن کلهرا واالغرب من ذلك ان جمع الکلمة المفردة یجوز ف
صحیحة، خالف لکل قواعد اللغات الغربیة والشرقیة التي اعرفها. فما سرب  هرذه الفروقرات؟ هرل 

 هي اساسیة في اللغة أم تطورت مع الوقت لتصبح علی ما هي علیه؟

مع العربي االصریل، من خالل بعب المخطوطات العربیة القدیمة تبّین لنا أن الجمع السالم هو الج
علی طریقة الجمع العبري، ولکن الجمع الذي یسمی تکسیرا هو علی ما یبدو جمعا عربیا علری وزن 

 الجمع السریاني. لنبدأ باعطاء االمثلة: 

 الجمع الذي ینتهي باللف أول:

 في وهذه بعب أمثلة لجمع مذکر سالم: النبیین والنبیااستعملت المخطوطات الجمعان 

 اّتخرذوه کنبري مرن ( 7/12 مـت) وما جاء به النبیون  (5/12 مت)ِنیَل فیما قبُل من الَنِبیین    فهکذا
ین   ولکنا نجد أیضا کلمة انبیرا التري  ...(22/40 مت)  واعتلق من بعدها النبیون (21/46 مت)النبیِّ

یانیة  نبیرا اصبحت انبیاء بإضافة الهمزة االخیرة الحقا وهذا جمع سرریاني لکلمرة نبري. ففري السرر
  . ܶܝܐ̈ܢܒ  تبقی علی حالها في الجمع  نبیا ܢܒܰܝܐ

االصحین واالصحاء جمع أصح، أبین وآباء جمرع أب؛ أخرون ؛ حیون واحیاء جمع حيوایضا أمثلة: 
شهداء وشاهدین جمع شهید؛ وعلیرین وعرالة واخوة جمع أخ؛ ومسحاء ومسسیحون جمع مسیح؛ و

ء وأسرفلین جمرع أسرفل وسرافل؛ وجمرع إلره آلهرة وسفالجمع علی؛ وروسا وراسین جمع رئیس؛ 
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  واالهون...

 رعاء ورعاة وراعونوینبثق جمع رعاة من هذه القاعدة: 

 نحرو الُقرِری والُمردُن ُمخبررین  ِرعاؤهاوانفلَّ  (2/8 لو) حلوه وهم حافظو رعیتهم  رعآءوفي البلد  
 (2/20 لو) وهم یسبحون اهلل  الراعون وانصرف (5/14 مر)

ونقطرت الهراء  (2/15 لـو) الرعـاُه وغابت االمالك فقرال رعاه دة رعاء الی هاء لتصبح:  تطورت م
، لکن الجمع العربري الصرحیح هرو السرالم، لتصبح فیما بعد رعاة. وهذا هو الجمع المعروف الیوم

  راعون  وهذا مع وجد في المخطوطات:

في آخر الکلمة، والی هراء فتراء هنا التحول واضح من االلف الی ألف ممدودة مع همزة علی السطر 
وهرذا  مربوطة، وکلها تدل علی جذرها السریاني، باالضافة الی جمع المذکر السالم مع کلمة راعون.

 ، واعداء وعداةوثرااة  وبین َثَرا   بین بناة وبانینمثل آخر: 

فأصرنع ( : ثررااة 61)  َاو لسُت ُمَمّلکا  ما لي من َثَرا  (6/48 لو) رجال  کان لبیته من البانین  
)اعرداءك(  ُعـداِتك قال سیدي َاجلس عن یمینري حّتری َاضرع (20/15 مت)به ما َاِری من َشکِمِه  

 ( 22/44 مت) تحت قدِمك 

 الجمع الذي ینتهي بالتاء المربوطة  ثانیا:

رة برین کبرتحول االلف السریانیة الی هاء فالی تراء مربوطرة: الجمع الذي ینتهي بالتاء المربوطة، 
ام وَخَدَمة وخادمین، الهة واالهون... وکبراء وکابرین، خونة وخاینین،  ُخدَّ

یاني والكاهنین جمع عربي -أ  بین الكهنة جمع سر

ܐ̈ܳܛܰܥܝ =  ُطعُیاܳܛܥܳܝܐ الجمع المعروف هو کهنة، علی وزن  بزیادة حرکة علی حررف مرن   ُطَعُیا ܳܳ
 ن. ، مع اضافة نقطتیتغییر الحرکاتالجمع، ومع ذلك فقط 

 وهذه أمثلة علی ذلك:

والملـُك  ( 27/65 مـت)فکونروا بهرم ظراهرین   َرْجـال )رجـال( قال لهم فریالِ  او لریَس لکرم 
( 5/32 لـو) بل المجررمین  البرره )البرار( وما جیت الدُعَو ( 1/13 مر)لُه خادمون   )والمالئكة(

أثـُوِبي وکَمرَل الکتراُب ان قسرموا  ( 14/24 یـو))کالمي(  کِلِمي فأّما من لیس بواِمقي فما یحفُظ  
 (19/24 یو) بینهم  )أثوابي(
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فبدال من رجال کجمع لرجل، وُملك بدال من امالك او مالئکة، وبررة بدال من ابرار، کما هو معروف 
 بدال من أثواب، جمعت علی الطریقة السریانیة. واثُوببدال من کالم،  وکِلمفي جموع کثیرة، 

 مـت)لقدیم یکثر استعمال الجمع العربي السرالم:  عبرِد کبیرر الکراهنین  ولکن هنا في المخطو  ا
ــو)کبیررُر الکرراهنین   (26/57 ــو) زعامررُه الکرراهنین  (18/51 ی ــو) وأکررابُر الکرراهنین  (18/49 ی  ی
 الکرابِر فري (18/16 یـو) الکبیرُر فري الکراهنین  (18/10 یـو) عبَد الکبیِر فري الکراهنین  (18/47

 ...(18/22 یو) الکاهنین 

 او شکل ثاني: 

 بین الكبرة والكبراء  -ب

هنا یتبین أن التاء المربوطة اصلها الف علی وزن الجمرع السرریاني ومرع النسراخ تحولرت الری تراء 
  وجمع (3/2 لو)في الکهون   الكبرةُ مربوطة:  والی القایف والحنون 

َ
 مـت) الكـاهنین فري  الُكبرأ

2/4) 

 ونضیف امثلة اخری: 

ین بین السفرة وا -ج  لسافر

 مـت) ُیسرَلُم الری الکبررِأ مرن الکهنرِه والسرافرین  (2/4 مـت)  ومن کان سرواهم مرن السرافرین 
 مـت)وسرافرین   وحکمرآ (23/29 مـت) یا ایها السرافرون  (22/2 مت)  َقَعَد السافرون (20/18
 ... (26/57 مت)  حیث کان االشیاُخ والسفرُه (23/34

 دةلماذا جموع تكسیر لكلمة واح ثالثا:

اذا حللنا کلمات جمع التکسیر نجد انها متطابقة بفارد استعمال الحرکات القویة، حسر  المفهروم 
 السریاني، او احرف العلة حس  المفهوم العربي. وهذ امثلة علی ذلك:

، یج  ان یکون إذا کان علی وزن الجمع السریاني: ُأُبد، ولکن جمعها: آبراد، مرع جمع کلمة أَبد -أ
اخ واللفظ لتصبح آبدین.أن جمهعا المع رت مع النسَّ  روف ابدون، أو ابدین، وتطوَّ

یج  ان تکون ُدُهر علی وزن الجمع السرریاني ولکرن جمعهرا الیروم: أدهرار  جمع کلمة َدْهر -ب
 وُدهور، مع أن جمعها المعروف هو دهرون، دهرین، وتطورت مع اللفظ والنساخ لتصبح داهرین.
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 مصادر كلمات الفصل الثاني

دنا علی استعمال کلمات، لکن ربما إذا عدنا الی المخطوطات نجرد مصرادرها او وزنهرا بشرکل اعت
مختلف ربما هو االقرب الی نقاوة اللغة العربیة، قبل اختالطهرا بجیرانهرا، خاصرة اللغرة السرریانیة. 

 وهذه أمثلة علی ذلك:

یانیة وأوزان عربیةأول:   بین أوزان سر

ة التي ندر استعمالها لتستبدل ب أصفیا، وقربرة تصربح قربران علری ومن وزن فعلة العربي مثل صفو
ولنرا فري  الوزن السریاني. إّن إطالد مصدر فّعال بدال من فاعل علی اسم الفاعل وهو وزن سرریاني.

المخطوطات القدیمة أمثلة کثیرة علی استعمال فاعل بدال من فّعال: فالح بدل من فاّلح، سایف بدال 
 سّیاف...

 عیلوزن ف -أ

 خبیز -

اطلقت بعب المخطوطات کلمة خبیز بدال من خبز، فاذا عدنا الی اصرل الکلمرة فیجر  ان تکرون 
اسم مفعول من فعل خبز وبالتالي مخبوز او خبیز کما هي الحال بین قتیل ومقتول اي الذي وقع علیه 

هل کنتم تلقمرونهم  خبیزو َأفَریتم لو قد رغ  إلیکم أبناُوکم في فعل القتل. وهذ بعب االستشهادات:  
بنِا ویباُح کالبا   خبیز قال لها ما حسنا  ان ُیوخذ (6/9 مت)من صخور   

َ
 ...(15/26 مت) األ

. هرذا المصردر غیرر موجرود فري 1الفعیم األوفی  :  واعطوا تعطوا فبالصاعفعیم ومفعم ومفعوم -
 القوامیس، ولکنه مصدرا صحیحا.

 وزن فعلة -ب

ر علماء اللغة کلمات  کثیرة، مثل صالة بدل من صلوة، وزکاة بدال من زکوة، وحیاة بدال مرن حیروة. غیَّ
ولکن إذا عدنا الی جذر الفعل نجد ان المخطوطات القدیمة اتبعت صیغة عربیرة اصریلة، وهري وزن 

 فعلة. وهذه امثلة علی ذلك:

 بابل جالءبدال عن  (دیاتسارون)بابل    جلوة

 (8/13 لو) علی شكٍّ وإباء   البلوىبَلْت متی بدال من بالء:   وبلوة بلوىبین 
                                                                                 

 . أي ُمفعم. مصدر من فعل أفعم اي مأل، لکنه غير موجود في القاموس.6/38لو  .1
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 وابتَعرَث (13/21 مـر)التري اصرَطَفْیُت   الصـفوِة ومن َاجِل بدال من اصفیاء:  فعلةعلی وزن  صفوة
 (13/27 مر) ِصفوَتُه مالیکَتُه ان تجمَع 

 (5/14 لو) عن طهارتك کالذي کان موسی لشهادتهم قد قضاه  القربةً  وأِت  قربة بدل من قربان:

 د(7/26بنی بنیته علی جرف هار  )متی :  بنیانبدال من  نیةب

 اسم الفاعل هو الفاعل ثالثا:

 (15/1 یو)أنا کرمُه الحقِّ وابي الفاِلُح  :  فالح بدل من فالح -أ

 (6/27 مر)فابَتَعَث ساِیفا  َاعَجَلُه لشان  َمصیرا  وَقَطَعُه في السجِن  سایف بدل سیاف:   -ب

 ة متأثرة بالسریانیةمصادر عربی رابعا:

 (19/31 یو) مصالِبها  ال تُبت هذه الُجَثُث علی مصالب بدل من صلبان:  -أ

 وطلبروا مرن الفریال  ان کرانوا کاِسررین اسرُوَد  بـدل مـن مصـلوب: ܡܨܛܠܒمصطلب  -ب
 (19/31 یو) ولهم ُمنِزلین  الُمصطلبین

  (13/25 مت) ظُرُه َخفیُّ فازدرع َخَللُه زِوَأنا  َمنبدل من زرع:   ܐܙܕܪܥازدرع  -د

 ونسا ونساء ونسوة ونسوان بین االنسان والناس واالنس واالنیس واالناسي -ه 

من غیر المنطق ان نجمع کلمة امرأة، أو امرءة التي هي مؤنث لکلمة مرء التي تعني السید، ب نساء. 
 ربما هذا الخطأ الشائع یعود لعدم معرفة جذر کلمة نساء، ونسوة ونسوان. 

، مع انقالب الشین الری سرین، حسر  کلمرات کثیررة برین انشا ܐܢܫܟܐاو  َنَشا ܢܫܐفي السریانیة: 
اللغتین، هي علی االرجح جذر الکلمة المعروف، ومنها االشتقاقات العربیة. انرس، انسران، انریس، 

رَقرَد  اناسي، وناس ونسا لتصبح نساء، جمعا علی الطریقة السریانیة، ومنها اشرتقاد نسروة.  فلّمرا َان
ناسُي جَأ عُدُوُه العصیُّ 

َ
 (13/25 مت) األ
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یاني في صرف األفعال والقواعد ومعاني الكلمات  القسم الثالث  التأثیر السر

ياني في القواعدالفصل األول   التأثير السر

 بین بئس وبیسأول: 

برار، بعردما ، قال السید المسی  لعبد قیافا، عظیم األح13حس  روایة انجیل مخطو  فاتیکان عربي 
ه:  إن کان  وفي ترجمرة ( 18/23 یو)؟  البیس)بیِس ما( تکلمُت، فقل لي أین بیسما صفعه علی خدِّ

ا( فاشَهد علی  بیسأخری:  فإن تکلمُت  = بیس   . وهرذا مرا یروازي الرنّ  فري الترجمرة البیس)بیس 
ُت ِإن ُکنُت الحدیثة:  

ْ
َسأ

َ
ِن  أ ن هنا اإِلساَءةالَکالم، فَبیِّ ان  بیسما  هي جمع لکلمة  بیس  )غیرر  . یتبیَّ

بیش  السرریانیة وتعنري شرر  ܒܝܫܐموجودة في القوامیس العربّیة الحالّیة، ومعناها قری  من کلمة  
وشریر وخطأ وإساءة( ولحرف  ما ، وأصبحت فیما بعد  بئسما . في األساس إذا، هري  بریس مرا  أي 

 هي  ال  التعریف في کلمة  البیس ... شر ما  أو  خطأ ما ، وبالتالي هي اسم، والدلیل 

ان کلمة  بیس  تقرأ احیانا  بئس ، ومع الوقت زال اسرتعمال  بریس  واصربحت  برئس : فعرل مراض 
 إلنشاء الذم وفاعله ضمیر مستتر فیه دل علیه 

رر المعنری. لکرن األفضرل،  إذا، هنا، بسب  إدخال الهمزة في هذه الکلمة ُأدِخلت قاعدة جدیدة وتغیَّ
 الرجح، إعادة الیاء، وإعراب  بیس  کاسم، وباألحری کصفة، ال کفعل.علی ا

 مت)ما تمنعوَن فألمثالهم ملکوُت السمِا في األخرین   فبیسدعوا الصبیاَن َیجُیوني وهذا مثل آخر:  
19/14) 

 أنی واین بمعنی کیفثانیا: 

این  ܐܝܢمن التنقیط هي   یعتبر لوکسمبیرغ أن أّنی العربیة حس  مخطوطات القرآن القدیمة الخالیة
السریانیة التي تعني  کیف . لذلك ترسم عادة االلف المقصورة برسم رجعي تعررف بالیراء الرجعیرة 

 وهي علی شبه بالنون السریانیة والکوفیة بعب الشبه. وهذه امثلة علی ذلك: 

لیس ذا عیسری برن   قالوا اَو ( 5/44 یو)تستطیعون لو تْومنون وبعضکم یقبُل محمَدة  من بعب    اّنی 
 قرال لره ( 6/42 یـو)به أن یقوَل إنري المتنرزل مرن السرمِآ   فأّنییوسف الّلذ نحُن بابیه وامه عارفون 

ی( کّنا للطریِق مرن العرارفین   فأنِّیالمثامی موالنا ما کّنا عاِلمین بحیُث تذَهُ    مرن ( 14/5 یـو))انَّ
 (14/9 یو) لقایُل أِرنا األَب انت ا فأنِّیکان لي راییا  فهو البي من الشاهدین 
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 (3/35 دیاتسارون)یکون لي هذا ولم یعرفني رجل   أنیقالت مریم للمالك: 

نَّی َقاَلْت 
َ
ا  أ یم القرآن،) َیُکوُن ِلي ُغاَلِم َوَلْم َیْمَسْسِني َبَشِر َوَلْم َأُك َبِغیًّ  (20 مر

 (23/33 مت) لکم الهرب من عذاب الجحیِم  ܐܝܟܢܐ یا سلیلي األحناش اّنی 

 او ل  علی بمعنی لجلثالثا: 

  السرریانیة ܥܟ إّن  علی  العربیة هنا هي بمعنی  الجل ، وهذا دلیل علی أصلها السرریاني، ف  عرل
( : مخررجیکم 61)  محررجیکم )الجرل( ܥ تعني ألجل:  کونوا مصّلین علی 

 ( 6/28 لو) والمضطِهدین 

 لهاسماء الفعال: سبحان بمعنی المجد رابعا: 

اجمع اللغویون أّن سبحان هي اسم فاعل، ولکن تبین لنا أّنها صرفة علری وزن فعرالن. مثرل عطشران 
ح اي ممجد. وهذا مثل علی ذلك:   بدل عطش، وجوعان بدل جائع، وسبحان بدال عن ُمسبَّ

َد ولتُصرَل بره ارکاُنره هکرذا شرآ اهلل وکر ان عجبرا   وان حجرا  هو محتَقُر بان  ومهاُنرُه لیعلروا الرذي َشریَّ
 أي المجد له.( 21/42 مت)  سبحانهللشاهدین 

مثل عطشان بدال مرن َعِطرش، وجوعران  سبحان لیست اسم فاعل، بل هي صفة علی وزن سریاني -
د.  ح اي ممجَّ  بدل جائع، وسبحان بدال عن َسِبح أي ُمسبَّ

ياني بمعاني كلمات وفقدان معناها األساسي الحقا الفصل الثاني  التأثير السر

یانیة  ول:أ  کلمات متأثرة بالسر

 :بعضها iکلمات عربیة کثیرة متأثرة بالسریاني وهذلدینا 

)وفي قراءة ثانیة:  ܤܡܝܟܝܢ ِلطعاِمهم داِمکوَن  وبینا هم   دامكون  بمعنی  جالسون : -أ

اي  نرام  و جلرس بوضرع   ܕܡܟ  . أصل الکلمة سریاني من  دمك؛(14/18 مر)( راکمون 
 النوم .

ك من الوامقیَن من قلِبك ونفِسرك وهونرك   :  بمعنی  عقل  هون -ب )وفري  ܗܘܢܟ َفُکن هلِل ربِّ

 ؛(12/30 مر) (قراءة ثانیة: وَهؤك؟ 
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 ؛(4/7 یو) ܕܐܠ َتدلوهُ  لمأ  :  دل  - ِّ

؛. ومنهرا (4/15 یـو) من هنرا  ܢܫܬܐ  وال اثوي جاییه  اسَتُوا  : استوى  بمعنی  استقی  -د
 کلمة شتاء، أي ماء.

مون عن َبْذَلتِه ِللعَواِم  : العوام  تعني  المم  و الوثنیین  -ه  ؛(20/19 مت) ܠܥܡܡܐ ثم ال یتَلوُّ

 ؛(1/1 مر)  ِانجیُل عیسی المسیح ܪܫܐ رش :  رش  بمعنی  رأس  او  بدء -و

الذي یعني: تاه، ابتعد هلك، غرّش  ܛܥܐالفعل السریاني تعني خدع، ضّل وضاع؛  ܛܥܐ̣ طغی -ز
التي تعني الضالل والخداع. وهرذه  ܛܥܘܬܐو  ܛܥܝܘܬܐع، جهل. ومنه المصدر غوی، ضّل خد

 وطغتـهبهدا الصنف ضّلت الحیة آدم »بعب الجمل من مکاریوس التي ترّجح هذا المعنی الجدید: 
 :V)« الحیة حرواء بحیلهرا أطغتکما »؛ (.V: p. 240v) «لّما قالت له إّنکم تصیروا مثل آلهة

p. 51v, 184v, 190r.)تري » 11/3 کورنتس 2ذا ما یقابل المعنی في وه اَء الَّ غَوْتهـاَمَثَل َحروَّ
َ
 أ

ُة ِبحیَلِتها  تثبت معنی طغی هنا خدع وأغوی.« الَحیَّ

تعني: دنس، نجس، قرذر. وردت  ܛܡܐܬܐإّن کلمة تعني نجس، وسخ، دنس؛  ܛܡܬطمث  -ح
 80ویقابلهرا فرري  84مرّرات فري  5 (.13/11و 9/17، 5/4/4، 4/2/4، 3/3/38، 84) کلمرة طمرث

 . μιαρῶν souillé/ sale/ impur (80 ،9/17.). النجسه(.4/2/4، 80) الدنسة

 تعني مجد... ܫܒܚܐ ُسُبح -  

کالمراکس  . (4/27 لـو) ܐܪܡܝܟܐ  نعمران الحنیرف:   بمعنی  الرامي ܚܢܦܐ الحنیف  -ى 
ختالف اهل التفسیر فري ومع ا؛ (7/35 یو)  فیبِصَر االحنفین ؛ (18/17 مت) )الحنفاء(  واألحنفیَن 

 معنی حنیف، لکن هنا المعنی دقیقا ویعني: وثني.

یاني تغیرت بانتقالها للعربیةکلمات  ثانیا:  من أصل سر

  طود -أ

 ؛  الطروِر (5/14 مـت) ܛܟܘܕܐ( )وفي قراءة ثانیة: َطرْود   ܛܘܪܐ  ِشیَدْت علی طور  
 ؛(7/32 لو)( وفي قراءة ثانیة: الَطْوِد ؛  الطوِر )(21/21 لو) ( )وفي قراءة ثانیة: الَطْوِد 

وردت کلمة  الطور  و الطود  أي  جبل . فعلی االرجح، کما في المخطوطات الثالث، دم  النسراخ 
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  یحمرالن ܪ والرراء ܕ بین  الراء  و الدال  القریبتین في العربیة، واالقرب جدا في الکرشونیة.  فالردال
یوقرع النسراخ فري الخطرأ. وبالترالي إّن الکلمرة السرریانیة الشکل نفسه لکن الفررد بالنقطرة، ممرا 

 الصحیحة التي انتقلت إلی العربیة هي  الطور  ولیست  الطود .

 دلوك -ب

؛. إن کلمة  دلوك  وفري قرراءة (1/32 مر)  الشمس (ذلول )وفي قراءة ثانیة:   دلوك کان 
یجهلون أصرلها السرریاني  دعروك  اي ثانیة:  ذلول ، یدل علی حیرة النساخ العرب في المعنی، فهم 

  غیاب . 

  رتقین - ِّ

أي نزلروا الری االرض. وحسر   .(21/9 یـو)  ܤܠܩܟܘ؛  فلما ان کرانوا الری االرض برالرتقین 
السریاني: صعدوا الی االرض، کون شاطئ بحیرة طبریا هو أعلی من الماء. علی االرجرح، إّن معنری 

ا نضرطر أن نبردل  الرراء  ب الردال ، فهرذا خطرأ مرن هذه الکلمة: لصقوا باألرض، أي دبقروا. وهنر
الکرشونیة، کما ذکرنا أعاله. فتصبح الکلمرة:  دبقرین ، وبالترالي:  دابقرین  أي  الصرقین براألرض ، 

 کونهم کانوا في الماء ولصقوا باألرض. 

 خاتمة
برین السرریانیة  إن التأثیرات المتبادلة بین اللغات أمر معروف، ومن الطبیعي أن یکون التأثیر واضرحا

والعربیة، وهما لغتین من جذور شرد أوسطیة واحدة. ال تزال هذه الدراسرات فري بردایاتها وأملنرا أن 
نکون فتحنا بابا أمام الباحثین في المستقبل والراغبین في البحث عن جرذور ومعراني الکلمرات فري 

ین علری هرذا المرؤتمر األول کلتا اللغتین وفي لغات مشرقیة أخری. وفي الختام أتقدم بالشکر للقیم
 للغة العربیة، آملین أن تحضر لمؤتمرات أخری نغوص أکثر في کنهها. واهلل ولي بالتوفیق.

 المصادر والمراجع
 والمصادر والمصطلحات أول: المخطوطات

 V= ، القرن الثالث عشر. 80فاتیکان عربّي  .1

 P=م. 998، 149باریس عربّي  .2
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

اللغة العربیة وتحدیات التعلیم والتعّلم في ضوء المستجدات 
 الحدیثة

 1رقیة رستم بور ملكي 
 طهران -جامعة الزهراءبة في قسم اللغة العربی ةمشارک ةأستاذ

 2عائشة عهد حوري
 سوریة -جامعة حل بفي قسم المناه   ةمساعد ةأستاذ

 الملخص
تعد اللغة العربیة إحدی اللغات العالمیة، فهري وعراء للفکرر، وحاضرنة للثقافرة، ومررآة 
تعکس الحضارة اإلسالمیة، ووسیلة للتواصل بین النراس، فضرال  عرن أنهرا لغرة القررآن 

ترتبط بالثقافة اإلسالمیة. فهي تخدم العملیرة التعلیمیرة للنراطقین بغیرهرا لمرا الکریم، و
تمتلکه من خصائ  عدة. یهدف البحث إلی تعرف التحدیات التي تواجه تعلریم اللغرة 
العربیة للناطقین بغیرها، والتوصل إلی الحلول الناجعة التي تسرهم فري الحرّد مرن هرذه 

ربیة للناطقین بغیرهرا. لهرذا اعتمرد البحرث المرنه  التحدیات، وتطویر تعلیم اللغة الع
محتوی، بحیث اقتصرت العینة علی مصرادر الالتحلیلي، مستعینا  بأداة تحلیل  -الوصفي

المعلومررات کالدراسررات والتجررارب العلمیررة، وذلررك لمواجهررة التحرردیات الداخلیررة 
محکیرة، وعردم والخارجیة، ومن التحدیات الداخلیة: االزدواجیرة اللغویرة، واللهجرة ال

وجود استراتیجیة واضحة لتعلیمها بحس  أهداف الدارسین، وقصور بعب المختصرین 
بالعنایة بتعلیمها، ومن التحدیات الخارجیة: العولمرة الثقافیرة التري ارتبطرت بتطبیقرات 
االتصاالت والحاسوب والهاتف المحمول. ومن المتوقرع التوصرل إلری نتیجرة مفادهرا: 

عربیة وتعلمها للناطقین بغیرها من المستوی التقلیدي إلی المسرتوی تطویر تعلیم اللغة ال
اإللکتروني، ووضع تصرور علمري واضرح لعملیرة التعلریم یرربط برین التعلریم والرتعّلم 
واالکتساب، انطالقا من نظریة اکتسراب اللغرة التري هري أسراس نظریرة تعّلرم اللغرات 

 األجنبیة .
 التحدیات -تعّلم -تعلیم - طقین بغیر العربیةللنا -اللغة العربیة: مفردات الرئیسةال

                                                                                 

1. r.rostampur@alzahra.ac.ir 

2. dr.ahed.howri@gmail.com 
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 المقدمة 
بما أن اللغة العربیة لغة القرآن الکریم، ولغة الحضارة، ووسیلة اتصال اإلنسان باآلخرین وأداة للتعبیر 
عن أفکاره ومشاعره، کان البد من المحافظة علی موروثها الثقافي عن طریق تعرف ثقافات الشرعوب 

 ذه اللغة للناطقین بغیرها . األخری عند تعلیم ه

انتشار العربیرة أسرهم فري اطرالع العرالم علری منجرزات الفکرر العربري فري شرتی  من المعلوم أن
المجاالت، فقد ترجمت رسائل جابر بن حیان في الکیمیاء، وابن سینا في الطر ، والخروارزمي فري 

 (. م1989 الریاضیات إلی اللغات األوروبیة )السید،

یث أخذت العربیة مکانتها بین لغرات العرالم تسرتخدم فري الهیئرة العامرة لألمرم وفي العصر الحد
 لألغذیرة المتحردة األمرم ومنظمةالمتحدة، وفي تنظیماتها کمنظمة األمم للتربیة والثقافة والعلوم، 

 منظمرة فري عمل ولغة رسمیة، لغة وهي الدولیة العمل ومنظمة ومنظمة الصحة العالمیة والزراعة،

 . (م1989طعیمة، فریقیة )األ الوحدة

 اللغرات بتعلریم العشررین القررن مرن السبعینیات منذ العالمي المستوی علی االهتمام ازداد وقد

 الحدیثرة، االتصرال وسرائل وتطرور الشعوب، بین المستمر ها: التواصلأهمعدة  ألسباب األجنبیة

 األجنبیة مرن اللغات تعلم أصبح حتی والسیاسیة، االقتصادیة والعوامل الدینیة، بالمعتقدات والتأثر

 بالردارس تعنری کثیررة دراسرات فظهررت الحدیثرة، للتطرورات المواکبة للفرد الالزمة المتطلبات

 الناقة ، م1996 وعبدالحق، الصماديالخصوص ) وجه علی تعلمه وباستراتیجیات للغة، المتعلم

 (.م2003 وطعیمة،

الیوم في عالم التکنولوجیرا واالتصرال أدی إلری  ومن جان  متصل إن التطورات التي یشهدها العالم
دخول اللغات في فضاء تقني )إلکتروني( عبر الشرابکة، وأجهرزة االتصرال المحمولرة، وأسرهم فري 
احتکاك هذه اللغات فیما بینها، مما جعلها أمام تحدیات جدیدة. یحاول هذا البحث الکشرف عنهرا 

 في ضوء المستجدات الحدیثة.

 مشكلة البحث 

ل مشکلة البحث في وجود تحدیات لغویة وثقافیة وتقنیة وتعلیمیة ونفسریة تواجره تعلریم اللغرة تتمث
المستعملة في مجرال تعلریم هرذه  الحدیثة الّتکنولوجیا من االستفادة العربیة للناطقین بغیرها، وعدم
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الدارسین، ازدواجیة ممارستها في قاعة الدرس وخارجها، وعدم تکامل المناه  المقررة علی اللغة، و
 اللهجرات وضعف الدوافع لتعلیم اللغة العربیة وتعلمها، وصعوبة فري النطرق الصرحیح، وتفضریل

الفصریحة فري  اللغرة لتفتیرت األجنبیرة األلفاظ من وإغراقها بکثیر الکتابة، في واستعمالها المحلیة
وجرود العامیرة ل، واألفض اللغة العتقادهم أنها األربع، اللغة العربیة لمهارات ممارسات المتعلمین

والفصیحة في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها. کذلك االختالف الکبیرر برین اللهجرة المحکیرة 
()القفعران، م2018)الشریخ علري، دراسات خار ِّ قاعة الدرس وما یدّرس، کما أشارت إلیه کّل من 

مرن  .(م2018ابرح )بوسیف، ورو (م2014( )دیدوح،م2014( )الحا ِّ عبد هلل، م2012والفاعوري، 
هنا تتحدد مشکلة البحث بالسؤال اآلتي: ما التحردیات التري تواجره تعلریم اللغرة العربیرة وتعّلمهرا 

 ؟في ضوء المستجدات الحدیثة للناطقین بغیرها

 أهداف البحث

 تقصي التحدیات الداخلیة التي تواجه تعلیم اللغة العربیة وتعلمها للناطقین بغیرها.. 1

 ت الخارجیة التي تواجه تعلیم اللغة العربیة وتعلمها للناطقین بغیرها.تحدید التحدیا. ۲

تعّرف المستجدات الحدیثة التي تسهم في الحّد من التحدیات الداخلیة والخارجیة التري تواجره . ۳
 تعلیم اللغة العربیة وتعلمها للناطقین بغیرها.

تحدیات الداخلیرة والخارجیرة فري التوصل إلی التوصیات والمقترحات التي تسهم في مواجهة ال. ۴
 تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها.

 أهمیة البحث

یساعد المتعلمین علی مواجهة المشکالت التي تطرأ علی تعلیم اللغة العربیرة وتعلمهرا للنراطقین  -
 بغیرها في ضوء المستجدات الحدیثة .

لتي تمکنهم من إیجراد الحلرول لهرا یساعد المعلمین علی تعرف التحدیات الداخلیة والخارجیة ا -
 في واقع عملیة تعلیم اللغة العربیة وتعلمها للناطقین بغیرها.

یسلط الضوء علی المستجدات الحدیثرة التري تسرهم فري تطرویر تعلریم اللغرة العربیرة وتعلمهرا  -
 للناطقین بغیرها. 

 .یفید المتعلم اتصالیا  لیتمکن من التعبیر عن أفکاره وخبراته بإتقان -



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

238 

تفید نتائ  البحث مراکز البحوث الدولیة والمعاهد العالمیة في االطالع علی الحلول التري تسرهم  -
في مواجهة التحدیات في عملیة تعلیم اللغة العربیة وتعلمها للنراطقین بغیرهرا وتبنري المسرتجدات 

 الحدیثة.

التعلمیرة  –جرات التعلیمیرة یقدم فائدة إلی مؤلفي کت  العربیة للناطقین بغیرها في معرفرة االحتیا -
 للحد من الثغرات فیها، وتعزیز نقا  القوة فیها.

 مصطلحات البحث

یقصد بها  اإلجراءات والنشاطات التي تحدث داخرل الصرف الدراسري، والتري العملیة التعلیمیة: 
عبرد العلریم، تهدف إلی إکساب المتعلمین معرفة نظریة، أو مهرارة عملیرة، أو اتجاهرات إیجابیرة  )

ا.م2010  (. وقد اعتمده البحث إجرائی 

 (647ص م،1993مجمع اللغة العربیة ، أتقنه وعرفه ) تعّلم:

هو ذلك الجهد الذي یخططه المعلم وینفذه في شکل تفاعل مباشرر بینره   (Instructionتعلیم: )
م وبین المتعلمین، وهنا یتکون العالقة بین المعلم کطرف والمتعلمین کطرف آخرر؛ مرن أجرل تعلری

ا.71، ص م1996اللقاني، وآخر،مضمون معین  )  (. وقد اعتمده البحث إجرائی 

 . هي اللغة األم التي یتکلم بها أبناء العربیةاللغة العربیة: 

ا ألغراض تعلیمیة أو حیاتیة.للناطقین بغیر العربیة:   هي اللغة الثانیة التي یتکلم بها األجان  تبع 

ها، وتحدی المخاطر للوصول إلی هدفه، أي واجهها وتغلر  : تحّدی الصعاب أي تجاوزالتحدیات
( م2018معجررررم الجررررامع، علیهررررا. کررررذلك یقصررررد بهررررا الرررردعوة إلرررری السررررباد )

http:www.almaany.com 

 . جمیع التغییرات التي تطرأ علی میدان تعلیم اللغة وتعلیمها للناطقین بغیرهامستجدات: 

  حدود البحث

همیة اللغرة العربیرة للنراطقین بغیرهرا فري عملیرة التعلریم فري : اقتصر علی أالحدود الموضوعیة
التحدیات الداخلیة التي تقتصر علی االزدواجیة اللغویة، واللهجة المحکیرة، وعردم وجرود التعلیم، 

استراتیجیة واضحة لتعلیمها بحس  أهداف الدارسین، وقصور بعب المختصین بالعنایرة بتعلیمهرا، 
الثقافیرة التري ارتبطرت بتطبیقرات االتصراالت والحاسروب والهراتف والتحدیات الخارجیة العولمة 
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 المحمول في تعلیم اللغة العربیة وتعّلمها، والمستجدات الحدیثة.

ــارب -1 ــات والتج  تحدیررد التجربررة الباکسررتانیة: همررداني )بررال(: تهرردف إلرری الدراس

 تعررف ومحاولرة ربیة،الع اللغة دراسته عند األجنبي الدارس تواجه التي الصعوبات)خاصة وعامة(

 والحلرول االقتراحرات بعرب إلری والتوصرل بغیرهرا للنراطقین العربیة اللغة لتعلیم مفیدة طرائق

 األجنبي یألفها لم التي العربیة بخصائ  ألصوات تتعلقاالمناسبة. فمن الصعوبات: صعوبات في 

، عوقرات فري المنراه اللغویرة، وم المعاجم استخدام المفردات، وفيوفي القواعد،  لغته، وفي في
 االجتمراعي الوسرط في السائدة العامیة باللهجة تتعلق :اللهجیة الدراسیة. والصعوبات والمقررات

 األجنبري الطالر  بحمرل تتعلرق خاطئ قیاس وعقبات .العربیة األجنبي الطال  فیه یدرس الذي

ا ا حمال   آخر علی ترکیب   باستعمالها العربیة، إلی األم اللغة من الحرفیة الترجمة وصعوبات في.خاطئ 

ا الطال  تفکیر یزال ما وسیطة، لغة المتعلمرون،  فیهرا یقرع فیه . وصعوبات في الکتابة التري منصهر 
إضرافة إلری مشرکالت الدارسرین  برأخر حرف موقعها، وإبدال غیر في المتوسطة الهمزة مثل: کتابة

را األجنبیرة اللغرة تعلم صعوبة السهل، وتختلف باألمر لیس أجنبیة لغة تعلم والمتعلمین. ألن  تبع 

ا وتختلف لها، تعلمه أثناءفي  فیها یعیش التي والبیئة الدارس لسن  حیرث من طبیعتها بحس  أیض 
وهنراك صرعوبات عامرة تتعلرق  .األصرلیة الدارس للغة الکتابة أو الصوت في اختالفها أو مشابهتها

 وثقافیة لغویة خلفیات إلی الصف طالب اءوانتم بالطالب، ازدحام الصفوف بالبیئة التعلیمیة مثل:

 ،الطالب بین الفردیة الفرود وکثرة الواحد، الصف في اللغوي الطالب مستوی اختالف، ومتعددة
 ووجود ،التعلیمیة األنشطة في وعدم مشارکة بعب الطالب، المدرس مع الطالب تجاوب وضعف

 ،مناسربة تعلیمیرة ومرواد کتر  جودو عدم، والطالب بعب من العربیة اللغة نحو سلبیة اتجاهات
 اللغرة مهرارات بعرب فري المردرس ضرعف، والعربیرة اللغرة تعلم نحو الطالب دافعیة وضعف

 برأداء الطرالب بعب قیام إجابتها، وعدم یستحضر ال للمدرس أسئلة الطالب وعناصرها، وتوجیه

 بعدم توفرفهي تتعلق ،وهذه کلها تشکل تحدیات خاصة. أما التحدیات الخارجیة الواجبات المنزلیة

الحدیثرة. ومرن أهرم الحلرول لمواجهرة  التربویرة بالجوان  المدرس إلمام قلة، والتعلیمیة الوسائل
التحدیات: توثیق الصلة برین الردارس والبیئرة المثقفرة، اإلکثرار مرن الترألیف فري العربیرة، وإفرراد 

فادة مرن التقنیرات الحدیثرة المؤلفات لظواهر لغویة تخ  العربیة لمعالجة قضایا محرددة. واالسرت
المستخدمة في تعلیم اللغات الحیة کالبرمجیات التعلیمیة بأنواعها، وإنشاء المواقع المتخصصة فري 

 تعلیم اللغة العربیة علی الشابکة، ونشر الکتاب اإللکتروني.
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 البحوث والرسائل العلمیة: -2

ة العربیة للنراطقین بغیرهرا فري ( هدفت إلی تعرف تحدیات تعلیم اللغم2008دراسة الشیخ علي )-
سواء أکانت لغویة، أم ثقافیة، أم نفسیة، أم تقنیة، أم تعلیمیة. واتبعت المنه   ضوء مستجدات العصر

الوصفي التحلیلي. وخلصت إلی أهم التوصریات: الترکیرز علری اللغرة التواصرلیة الشرائعة، وإقامرة 
 شر المحتوی الرقمي العربي علی الشابکة. تقاطعات بین ثقافة لغة األم وثقافة اللغة الهدف، ون

ّیة علی الضوء تسلیط إلی هدفت (م2010دراسة جوهر ) -  وحراول العولمة، ظل في اللغویة الُهِو

 وفرق العربیرة اللغرة وتعلیم بها، تنتفع وما العولمة نتیجة العربیة اللغة تخسره ما بیان فیها الباحث

أو  اللغویرة المؤسسات وبناء متطلباتها، وتلبیة العولمة تتحدیا لمواجهة العربیة اللغة تعلیم منه 
 فري کبیررة بتحردیات یجابه اللغة العربیة تعلیم مجال أن دراسته أوضح کما.اللغوي النشا  مراکز

 حیرث من طبیعتها علی یحافظ ما نحو اللغة هذه تعلیم اتجاهات تغیر من بد ال وأنه العولمة، ظل

 ظرل فري وحضرورها وجودهرا ویضرمن جانر ، مرن اإلسالمیة قافةوالث اإلسالمي الدین لغة إنها

ا التغییر هذا یکون أن ضرورة مع آخر، جان  من الحاضر العصر في اللغویة العولمة ی ّ ا لغو  ونفسری ّ

ا ا وأوصی وثقافی ّ  وسیاسرة العربیرة اللغرة مرنه  لوضع جادة مبادرة إیجاد بضرورة الباحث واتصالی ّ

 آن، متطلباتهرا فري وتلبیرة العولمرة تحردیات مواجهة من تتمّکن بحیث بغیرها، للناطقین تعلیمها

 للنراطقین العربیرة اللغرة تعلریم بمجرال للعنایرة والتآزر الجادة واإلدارة الدقیق التخطیط وضرورة

 .العولمة ظل في بغیرها

 )الفصریح اللغویرة االزدواجیرة ( هردفت إلری تعررف ترأثیرم2012دراسة القفعان والفراعوري ) -

 النراطقین مرن الفصریحة العربیة متعلم یواجه .إذبغیرها للناطقین العربیة اللغة تعلیم لعامي( فيوا

 لرذلك العامیة، یواجه خروجه وبعد الدرس، قاعة في الفصیحة یتّعلم ّأنه في تتمثل مشکلة بغیرها

 تعلریم یرةوأهم بغیرهرا، الناطقین في وتأثیرها اللغویة االزدواجیة قضیة بحث إلی الدراسة تطرقت

الفصیحة، بحیرث  العربیة استخدام عن المتّعلم تعود التي والمشکالت بغیرها، للناطقین الفصیحة
 الجامعرة فري الدارسرین العربیرة بغیرر النراطقین الطلبة من عینة علی میدانیة بدراسة الباحثان قام

 متوسرطةوال المبتدئرة المسرتویات مختلرف مرن البیرت آل وجامعرة الیرمروك وجامعرة األردنیرة
 خلصت وقد .بغیرها الناطقین من الفصیحة العربیة متعلم في العامیة تأثیر لبیان وذلك والمتقدمة،

ا أن النترائ  أظهررت إذ الفصیحة، اللغة تعلیم في العامیة معرفة أهمیة بیان إلی الدراسة  مرن کثیرر 

 المفرردات وبةصرع مرن الررغم علری الفصیحة، للغة الطال  معرفة في تساعد العامیة المفردات
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 أن إال الصرف، غرفرة فري التردریس في تداولها وعدم أخری، إلی منطقة من وخصوصیتها العامیة

ا إلی الحصول یسعی الطال   غرفرة خرار ِّ النراس مع التواصل بهدف العامیة المفردات علی دائم 

 فري یةاالتصرال قردرتها التري تنحصرر العامیرة من أکبر اتصالیة قدرة ذات الفصیحة ان إال الصف

 الضیق. إقلیمها

( هدفت إلی تعرف التحدیات التي تواجه تعلیم اللغة العربیة فري جمهوریرة م2015دراسة ظهیر ) -
باکستان اإلسالمیة. بینت الدراسة أن أهم التحدیات المعاصرة التي تعود تعلم اللغة ظراهرة العولمرة 

یة والثقافیة، والتکنولوجیا التري غردت التي تؤثر في میدان التعلیم في المجاالت االقتصادیة والسیاس
ا في مجال التعلیم. والمعلم وتغیر أدواره من ناقل إلی المعرفة إلی مطور ومشرف وموجه  عامال  أساسی 
للنقاشات. والکت  المؤلفة في تعلیم اللغة للناطقین بغیرهرا أصربحت قدیمرة ال تراعري المعاصررة. 

ستوی الثقافي والغرض المنشود من تعلمها. ومن أهم ویجد المتعلم صعوبة في فهمها الختالف الم
التوصیات: التخطیط السلیم لمواجهة التحدیات المعاصرة کالعولمرة بحسر  أهرداف تعلریم اللغرة 

 العربیة للناطقین بغیرها.

 اللغرة تعلرم إسرتراتیجیات اسرتخدام مستوی عن الکشف إلی ( هدفتم2015دراسة الخوالدة ) -
 تعلرم السرتراتیجیات الدراسة أهداف ولتحقیق الیرموك، جامعة في مالیزیینال الطلبة لدی العربیة

 توزعرت فقررة، (50)مرن  تکون ( ،مOxford ،1990أکسفورد )" مقیاس اللغة، استخدم الباحث

 والوجدانیرة، والتعویضریة، المعرفیرة، وفرود المعرفیرة، الذاکرة، واإلسرتراتیجیات إستراتیجیة علی

 فري البکالوریوس ببرنام  الملتحقین المالیزیین الطلبة من (210) دراسةال في شارك واالجتماعیة

-2013الثراني الفصرل نهایرة فري والشرریعة العربیرة اللغرة تخصصري فري الیرمروك جامعرة
 العربیرة اللغرة تعلرم إلسرتراتیجیات الطلبرة اسرتخدام مسرتوی أن الدراسة نتائ  .أظهرتم2014

 التعویضریة کراآلتي: اإلسرتراتیجیات األبعراد علری متفاوترة وبمسرتویات متوسرطا، جاء مجتمعة

 متوسط. بمستوی والوجدانیة والذاکرة، والمعرفیة، المعرفیة، وفود مرتفع، بمستوی واالجتماعیة

( هدفت إلی دراسة واقع تعلیم اللغة العربیة فري مالیزیرا، والتحردیات التري م2017دراسة سعید ) -
نمیة تعلیم اللغة العربیة وتقویره في مالیزیا، وجنوب شررد یواجهها، مع طرح الحلول والمقترحات لت

آسیا، والمنه  المستخدم في هذا البحث هو المنه  الوصفي التحلیلي، ومن أبرز نتائ  هذا البحث 
أن الدافع األساس لتعلم اللغة العربیة وتعلیمها لدی المالیزیین هو دافع دیني للحفاظ علری هرویتهم 

الورقة زیادة الوسائل التعلیمیرة واإلعالمیرة المقرروءة والمسرموعة والمرئیرة  اإلسالمیة، وتقترح هذه
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لتنمیة المهارات اللغویة من قراءة وکتابة و تحدث واستماع، وإعداد المدرس المؤهرل لتعلریم اللغرة 
العربیة، وااللتزام بتطبیق طرائق التدریس الحدیثة في تعلیمها، وإیجاد منه  تربوي موحرد لتعلیمهرا 

 مالیزیا وجنوب شرد آسیا.في 

 العولمرة ظراهرة في للبحث جدیدة آفاد استشراف إلی الدراسة (هدفتم2016دراسة الربایعة ) -

 هرذا أولویرات تنظریم إلعرادة أبکار   أفکار واستثارة بغیرها، للناطقین العربیة اللغة تعلیم في وأثرها

 مجراالت فري وآثارهرا العولمة قالیدبم استبّدت التي التاریخیة النظرة وتجاوز ومخرجاته، البحث

 العربیرة اللغة واقع واستعراض ونشأتها، العولمة مفهوم األفکار حدیث أو اآلفاد هذه ومن الحیاة،

 وأثرهرا العولمرة تجّلیرات رصد عن فضال   تواجهها، التي والتحدیات األخری اللغات بین ومکانتها

 .بغیرها للناطقین العربیة اللغة تعلیم في

 ظرل فري العربیرة اللغرة تواجههرا التري التحردیات بیان إلی هدفت (م2016) ابن عربیة دراسة -

 ترأثیر الباحث وبّین .والثقافیة اللغویة اللسانیة الخصوصیات علی زحفها بسب  سّیما وال العولمة،

ا اللغة في العولمة  .العولمرة ظرل فري تحردیات تواجره أصربحت العربیة اللغة أن العربیة، موّضح 

 تنمیرة شکل في تأتي وأنها العولمة، سلبیات من تحصینها إلی العربیة اللغة حاجة الدراسة توأثبت

 فري داخلیرة أخرری وتنمیة اللغوي، والتخطیط اللغوي المعیاري التوحید في متمثلة داخلیة أخری
 أهلهرا یوظرف أن إلری کذلك وتحتا ِّ ونشرها، وتعلیمها وتطویرها العربیة إلی والترجمة التعری 

 الفضرائیة والقنروات واإلنترنت الحاسوب توظیف خاصة وبصفة لغتهم، لخدمة العولمة جابیاتإی

 .ونشرها لخدمتها

هدفت إلی تعلریم اللغرة العربیرة للنراطقین بغیرهرا فري العصرر  (م2018) دراسة بوسیف وروابح -
 الوقرت وفري الم،العر دول مختلرف فري وإقباال طلبا وتعّلمها العربّیة الّلغة تعلیم یشهدالرقمي. إذ 

 یردفعنا وهرذا الّتعلیمّیة، العملیة نجاح في تؤثر اّلتي والّصعوبات المشکالت من عدد یواجه نفسه

 اإللکترونیرة الوسرائط انتشرار مرع اآلن ولکرّن  الّصرعوبات، لترذلیل الّسواعد وتکثیف العمل إلی

 فإّن  العربّیة، بالّلغة المتخّصصة والمواقع الّلغویة بالمدّونات واکتساح الشابکة )اإلنترنیت( الحدیثة،

 العصر واقع تحاکي عصرّیة، ضرورة الّتعلیمّیة العملیة في ودمجها والّتقنّیات، الوسائل هذه تطویع

 تعلریم جعرل إلری الجراد الّسعي والمتخّصصین الباحثین علی یحّتم هذا ما.متطّلباته مع وتنسجم

 من واإلفادة المستهَدفین، الّراغبین لجمیع متاحا أمرا ةاإللکترونی الوسائط في وتعّلمها العربّیة الّلغة

 تطبیقرات مرن تحتویره مرا بکرّل  المتطرّور الّتعلیم بتکنولوجیا المدعومة والّرقمّیة البرامجّیة تقنّیاتها
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 .بغیرها للّناطقین العربّیة الّلغة تعلیم ومقّررات مناه  مع تتالءم

تعلریم اللغرة العربیرة للنراطقین بغیرهرا برین ( هدفت إلی الکشرف عرن م2019دراسة الحضرواي )
تحدیات الواقع وآفاد المستقبل. وبّین الباحث أن هناك مشکالت وتحدیات تواجه الطال  األجنبري 
في تعلم اللغة العربیة، من أبرزها المشکالت اللغویة والصرفیة التي تعود متعلم اللغة العربیرة کلغرة 

ربویة التي تساعد المتعلم علی القضاء علی الحواجز والمعوقرات ثانیة، وتعرف البرام  التعلیمیة والت
التي تحّد من عملیة التعّلم، ومن أهم الحلول بناء برام  قائمة علی المدخل التواصلي في تعلم اللغة 
العربیة وتعلیمها للناطقین بغیرها ، واختبرار فاعلیتهرا. ومرن أهرم التوصریات تعویرد المرتعلم علری 

 والکتابة لتحسن أسلوب کالمه وکتابته.  الفصحی في الحدیث

 مصادر المعلومات: الدراسات والبحوث العلمیة والکت . عینة البحث:وصفي، تحلیلي. : المنهج

الدراسررات العلمیررة والکترر ، لتعرررف المشررکالت أو العقبررات أو تحلیررل محترروی : أداة البحــث
 التحدیات، والمستجدات الحدیثة.

: یرفد البحث الدراسات السابقة في تناول مجال تعلیم اللغة سابقةمكانة البحث من الدراسات ال
العربیة للناطقین بغیرها، ورصد التحدیات الداخلیة والخارجیة في معظم الدول التري اهتمرت بهرذا 
المجال، واتبع المنه  الوصفي التحلیلي، وقد اختلف هذا البحث عرن الدراسرات السرابقة فري أداة 

د التحدیات الداخلیة والخارجیة التري تواجره عملیرة تعلریم اللغرة العربیرة تحلیل المحتوی ، لتحدی
وتعلمها للناطقین بغیرها في ضوء المستجدات الحدیثة، للتوصل إلی التوصیات التي تحد من تفراقم 

 هذه التحدیات. 

 : تنبع أهمیة اللغة العربیة مرن أن اللغرة العربیرة هري لغرة عقیردة وحضرارة ورسرالةاإلطار النظري
سماویة خالدة ، فهي لغة القرآن الکریم نزلت بلسران مبرین علری العرالمین. عرن طریقهرا یکتسر  
را  الدارس امتالك النظام اللغوي العربي لمعرفة األلفاظ العربیة، والتراکیر  اللغویرة، والقواعرد نظری 

ا لتلبیة حاجاته الخاصة التي تدفعه إلی اإلقبال علی تعّلم العربیرة فري مختلر ف المجراالت ، ووظیفی 
ا للتعبیر عن أفکاره وخبراته بکل إتقان. کذلك یمکن أن تحفز الردافع التکراملي  بحیث تخدمه اتصالی 
الذي یرید منه المتعلم االتصال بمتحدثي اللغة العربیة وتعرف الثقافة العربیرة ، وشخصریة اإلنسران 

 اللغة العربیة. العربي وقیمه واتجاهاته ومیوله ودوافعه من أجل التعایش مع أبناء

: تشهد معظم بلدان العالم جهرودا  کبیررة فري التحدیات التي تواجه تعلیم اللغة العربیة وتعلمه
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  تطویر تعلیم اللغة العربیة وتعلمها للناطقین بغیرها.

 فري ناجحرة المحراور هرذه کانرت فرإذا محاور، ثالثة من المعلوم أن العملیة التعلیمیة ترتکز علی

 سرلبیة نتائ  إلی ذلك أدی قصور، فیه ّکلها أو أحدها کان وإذا التعلیمیة، عملیةال نجحت إعدادها

  .المقرر والمتعلم، والمنها ِّ المعلم، هي: المحاور وهذه المرجوة، النتائ  تلك غیر

وتواجه لغتنا العربیة في العصر الحالي جملة من التحدیات التي تتطلر  منرا الوقروف علیهرا. نرذکر 
الداخلیرة والخارجیرة، ومرن التحردیات الداخلیرة: االزدواجیرة اللغویرة، واللهجرة التحدیات منها: 

المحکیة، وعدم وجرود اسرتراتیجیة واضرحة لتعلیمهرا بحسر  أهرداف الدارسرین، وقصرور بعرب 
المختصین بالعنایة بتعلیمها، والنق  فري إعرداد المعلمرین، ومرن التحردیات الخارجیرة: العولمرة 

بیقرات االتصراالت والحاسروب والهراتف المحمرول. وفیمرا یرأتي عررض الثقافیة التي ارتبطت بتط
 تعردد أي اللغویرة، التعددیرة أو العربیرة اللغرة فري االزدواجیرةللتحدیات الداخلیرة وتتمثرل فري 

 بالعربیرة النراطقون منها یعاني فیها، مرغوب غیر اجتماعیة لغویة فهي ظاهرة اللغویة، المستویات

 أن یلبث ال ثم تدریسه، في أثناء الفصیحة العربیة اللغة مدرس تخدمیس عندما وذلك ، والدارسون

 المحریط الحیرز فري العامیرة اسرتخدام ترأثیر المتعلمین، ویظهرر مع حدیثه في العامیة إلی ینتقل

المختلفرة )الصروتي،  اللغویرة المسرتویات في واضحة بصورة الناطقین بغیرها، من العربیة لمتّعلم
ا علریالنحوي، الداللي، المع  مرتّعلم عنرد اللغروي المسرتوی جمي، الصرفي( وهذا یرنعکس سرلب 

ا ویجعله العربیة،  .العربیة اللغة في ضعیف 

وآثارهرا الثقافیرة واالجتماعیرة کذلك هناك تحدیات خارجیة وتحدیات عامة أو غیر مباشرة کالعولمة 
تماعي، ألنها تقوم علی صیاغة المدمرة التي تهمل األبعاد االجتماعیة واإلنسانیة، وتزید التفکك االج

ثقافة عالمیة واحدة وهي ثقافة السود التي هي الخصوصیة الثقافیة لشع  من الشعوب، وقطع وصل 
األجیال الحدیثة بتراثها وجذور حضارتها، وما فیها من الترکیز حتی النجراح الفرردي، وجمرع الثرروة 

المشترکات في الحضارة العلمیرة، وال یهرتم  وإضعاف الثقافة الوطنیة، فالدور العلمي للعولمة یتناول
ا علی الغزو والفرض والضغط، وهذا یمکن  بخصوصیات الوطن والمجتمع. وتقوم ثقافة العولمة أیض 
أن یؤدي إلی کارثة بفعل هیمنة العولمة. فآثارها الخطیرة في الجان  التربوي والتعلیمي في المجرال 

تتبع التروی  للثقافة الغربیة عن طریق القنوات الفضائیة  أنها( م2007العربي واإلسالمي )القریشي، 
 الغربیة، والمدارس اإلسالمیة العربیة ومناهجها التي تدعمها المنظمات الغربیة.

وأما التحدیات الخاصة أو المباشرة فتتمثل فري الجانر  العلمري والثقرافي واالجتمراعي واإلداري، 
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مکانة العربیرة، والنفرور مرن تعلمهرا، وتشرویه تاریخهرا  فالتحدي العلمي له مظاهر منها التقلیل من
وحضورها الحضاري، واالبتعاد عن الخطاب باللغة الفصیحة، والعزوف عن القرراءة والکتابرة. ومرن 
التحدي الثقافي عدم تقبل کثیر من المثقفین الثقافات األخری، وتضییق فررص العمرل، وقلرة تبرادل 

جتماعي حصر استعمال العربیة الفصرحی فري قاعرة الردرس، الخبرات والزیارات، ومن التحدي اال
والنظرة المادیة والدونیة إلی خریجي التعلیم العربي مرن کثیرر مرن أفرراد المجتمرع. ومرن التحردي 
اإلداري: عدم التخطیط لتطویر تعلیم اللغة العربیة، ومن مظاهر التحدي اللغروي اقتصرار التردریس 

 . م(2011میغا، جنبیة )في التعلیم العالي علی اللغات األ

 بغیرهرا: للّنراطقین العربّیرة اللغرة تعلریم فري الّرقمرّي  الّتعلیم ضرورة: المستجدات الحدیثة

 الّنشرط والّنقرل التفاعرل خاصرّیات من تمتلکه بما متطّورة المعلومات وأنظمة تکنولوجیا أصبحت

 واسرتخدامات والتزامن، عةالّسر إلی إضافة متنوعة، وأسالی  بطرائق المعارف وتلقي للمعلومات،

 جمیرع فري الّتعلمّیرة العملیرة علری الفاعلّیرة زیرادة مرن یمّکرن مّمرا والصورة واأللوان، الّصوت

 مرع للّتفاعرل المتعرّددة االختیارات في مرونة لتعطي بینها فیما المیزات هذه وتتکامل مستویاتها،

 لهرذا فرالتعلیم الّرقمري، الّتعلیمرّي  المحتروی ومرع اإللکترونّیرة، المواقرع فري الّتعلیمّیة األنظمة

 تطبیقاتهرا مرع العلمّیرة للّنظریرات تکاملّي  سیاد ضمن یتأّسس أنیمکن  العربّیة لّلغة اإللکتروني

 (. 65ص  م،2017الیوبي، التکنولوجّیة  )

 بهردف الفنري، التقنري برالمعنی العربیـة باللغة مواقع علی الشابكة)إنترنت( إنشاء ضرورة

 اللغرات وسریطرة التراجرع، مرن حمایتهرا إلری والسعي نشرها، علی والعمل عربیة،ال اللغة خدمة

 .علیها الحفاظ علی تساعد التي الحدیثة التقنیات من المزید وإجراء علیها، األخری

 أجرل مرن والعالمیة واإلسالمیة العربیة والمعاهد والمنظمات المؤسسات بین التنسیق

بغیرهرا،  للنراطقین العربیة اللغة وبتعلیم ، بتعلیمها للنهوض م برا ووضع العربیة، اللغة عن الدفاع
 الترکیرز إلری جمیعهرا العربیة الدول في بغیرها للناطقین العربیة اللغة تعلیم ومراکز معاهد ودعوة

 أثناء في الحدیثة التکنولوجیة التقنیات من واإلفادة للمتعلمین، الفصیحة العربیة اللغة تدریس علی

 للنراطقین العربیرة اللغرة واستثمارها في تعلیم جمیعها، المکونات التقنیة علی وقوفوال .تدریسهم

للنراطقین  العربیرة اللغرة تعلریم المناه  وکتر  ومؤّلفي المؤسسات بغیرها، وذلك من خالل حّث 
 یسرهم مّما اإلنترنت(،شبکة التواصل) مواقع علی وتحمیلها اإللکترونیة الکت  تألیف علی بغیرها

 .للمتعلمین بیسر وتعلیمها ونشرها العربیة اللغة خدمة في
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 العربیرة اللغرة تعلیم خدمة علی والمقارنة للعمل المشابهة الدارسات من ضرورة إجراء المزید

 المرجعیة اإللکترونیة التعلیمیة المواقع إلنشاء الجهود من المزید من خالل توجیه بغیرها للناطقین

 للنراطقین العربیرة اللغرة لتعلریم الخاّصرة؛ االجتمراعي لتواصلا ومواقع )االنترنت( علی الشابکة

 .دقیقة علمیة ومعاییر أسس علی مبنیة التعلیمیة المواقع هذه بحیث تکون بغیرها،

را، برالمتّعلم المحریط الجرو یکون أن بمعنی ،لغویة بیئةو  ضرورة توفیر ا طبیعی   سررعة علری وحرافز 
العربیة اللغرة العربیرة الفصریحة نظررا   یم الناطقین بغیرتعزیز تعل( وم1988السید، اللغة ) اکتساب

 والقطر باعتبار أنها ذات واإلقلیم والبادیة والمدینة القریة باختالف البالد في العامیات إلی اختالف

 قطرهرا أو إقلیمهرا فري التواصرل تحقیق علی قدرتها تنحصر التي العامیات من أکبر اتصالیة قدرة

 (م2009العناتي، الضیق)

لتحقیق أهداف البحث التي تتمثل في  تقصي التحدیات الداخلیة والخارجیرة التري : نتائج البحث
تواجه تعلیم اللغة العربیة وتعلمها للناطقین بغیرها، ومعرفة المسرتجدات الحدیثرة التري تسرهم فري 

أظهررت  الحّد من هذه التحدیات التي في میدان تعلریم اللغرة العربیرة وتعلمهرا للنراطقین بغیرهرا .
 النتائ  ما یأتي:

 ( نتائ  تحلیل محتوی نتائ  التجارب والدراسات والبحوث:1الجدول رقم )

عینة تحلیل 
 المحتوى

 المستجدات الحدیثة وحدة التحلیل )الموضوعات(

 التجارب
 الدراسات
 البحوث

التحدیات الداخلیة: التجربة الباکستانیة صعوبات 
 -القواعد -في خصائ  اللغة العربیة في األصوات

في  -اعتماد اللهجة السائدة -المعاجم -المفردات
 وفي الکتابة. -الترکی 

 همداني )بال(

 (م2109الحضرواي )
 

 اللغة تعلیم في الّرقمّي  الّتعلیم

 بغیرها. للّناطقین العربّیة
 . اللغوي المعیاري التوحید -

 
 ) م2017)الیوبي،

 (م2018) بوسیف وروابح

نه  والکت  بحس  صعوبات في تصمیم الم 
 خصائ  المتعلم ومستویاته وبیئته،

وصعوبات في الوظائف اللغویة من حیث ممارسة 
األنشطة اللغویة،  -استراتیجیات التدریس 

ا  -والتقویم ی  توافر المعلم المخت  والخبیر تربو

استخدام التقنیات الحدیثة  -
کالبرمجیات التعلیمیة بأنواعها، 

وإنشاء المواقع المتخصصة في تعلیم 
اللغة العربیة علی الشابکة، ونشر 

 الکتاب اإللکتروني.
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ا.  وتعلیمی 
 (م2017سعید )

 (م2017) ( سعیدم2015ظهیر )
 (م2109الحضرواي )
 

 والعامي( )الفصیح اللغویة االزدواجیة 
 (م2012القفعان والفاعوري )

 (م2109الحضرواي )

استخدام المعلم الستراتیجیات  -
 ةالعربی اللغة تعلم

الفصیحة داخل  توظیف اللغة -
 القاعة الدراسیة وخارجها

 (م2009)العناتي،
 (م2015الخوالدة )

 التحدیات الخارجیة: العولمة الثقافیة 
 

 الدقیق في مجال التخطیط اللغوي

 بغیرها. للناطقین العربیة اللغة تعلیم
مراعاة المناه  حاجات المتعلم وفقا  

 ألغراض خاصة أو تکاملیة.
 اللسانیة یر العولمة السلبیة في الخصوصیاتتأث 

 والثقافیة. اللغویة

 (م2007)القریشي،

 (م2010جوهر )
 (م2015ظهیر )

 (م2018الربایعة )
 ) م2017)الیوبي،

تطویر البحث اللساني التطبیقي 
باستعمال االختبارات وطرائق التقویم 

 المختلفة.
 ) م2017)الیوبي،

 

فادة من تطبیقاتها علی العولمة اإلیجابیة: عدم االست 
 الهاتف المحمول أو الحاسوب

 (2015ظهیر )

 العربیة إلی والترجمة التعری  -

 ونشرها. وتعلیمها وتطویرها

 

 الستنتاجات

  في مجال التحديات الداخلية

معظم الدراسرات والبحروث رکرزت علری التحردیات الداخلیرة التري یالحظ من الجدول السابق أن 
م وفي طریقة التدریس والکتراب المقررر، والبیئرة التعلیمیرة، وإعرداد المعلرم، تمثلت في لغة الکال

واختالف مستویات المتعلمین اللغویة والثقافیة، ضعف إقبرال المرتعلم علری تعلرم اللغرة العربیرة، 
االفتقار إلی التقرویم البنرائي، اسرتعمال االزدواجیرة اللغویرة فري قاعرة التردریس، تفشري التعلریم 
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تعمال لغة وسریطة تضرعف لدیره الرصرید اللغروي الفصریح، إغفرال التردری  علری باللهجات، اس
الصوتیات، والتمییز السمعي للنصوص األدبیة لتقویة المحادثرة لردی المرتعلم، وذلرك للحرّد مرن 

 األخطاء في القراءة والکتابة.

  في مجال التحديات الخارجية

وتأثیرها في المعلمین والمتعلمین علی  بعب الدراسات رکزت علی التحدیات الخارجیة کالعولمة -
السواء، واالستفادة من العولمة اإلیجابیة التي تتمثل فري اسرتعمال الوسرائط اإللکترونیرة وتطبیقرات 
الهاتف المحمول، وتجاوز العولمة السلبیة التي تتجلی بالتروی  الثقافي للثقافة الغربیرة عرن طریرق 

 إلسالمیة العربیة التي تتبع للمنظمات الغربیة.القنوات الفضائیة الغربیة أو المدارس ا

بعب الدراسات تناولت الثورة الرقمیة والتکنولوجیا الحدیثة واالتصاالت، وإنشاء مواقرع تعلیمیرة،  -
 واستخدام تطبیقات الهاتف المحمول في تعلیم اللغة العربیة وتعلمها للناطقین بغیرها.

م اللغة العربیة للناطقین بغیرهرا، التخطریط اللغروي بعب الدراسات رکزت علی استراتیجیات تعل -
 لتعلیم اللغة العربیة وتعلمها، وعناصر المنها ِّ الذي یتمثل في المعلم والمتعلم والکتاب التعلیمي.

 بعب الدراسات رکزت علی التعری  والترجمة إلی العربیة لتطویر اللغة العربیة للناطقین بغیرها. -

قیق الهدف الرابع  التوصل إلی التوصیات والمقترحات التي تسرهم لتح :التوصیات والمقترحات
في مواجهة التحدیات الداخلیة والخارجیة في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها . أظهرت النترائ  

 ما یأتي:

 التحدیات الداخلیة

المنشرودة مرن  اعتماد التخطیط اللغوي في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها لتحقیق األهرداف -
 تعلمها.

 تحدید االحتیاجات من تعلیم اللغة العربیة وتعلمها وفق المدخل االتصالي والوظیفي. -

اإلکثار من األنشطة اللغویرة الموجهرة کالمطالعرة وکتابرة التقراریر والملخصرات والموضروعات  -
 والرسائل.

 اللغة العربیة للناطقین بغیرها.توفیر مستلزمات البیئة التعلیمیة والبحثیة والثقافیة لمتعلمي  -

إعادة النظر بمناه  تعلیم اللغة العربیة وتعلمها وفق التطبیقات المعاصرة علی األجهزة الحاسوبیة  -
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 المحمولة والهواتف الذکیة.

بناء المحتوی الثقافي في کت  تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها وفق معاییر تتناسر  والمبراد   -
 مشترکة في الثقافات العالمیة.اإلنسانیة ال

القیام بدورات تدریبیة مستمرة للمعلمین لالطالع علی المسرتجدات الحدیثرة فري مجرال تعلریم  -
 اللغة العربیة للناطقین بغیرها لمواکبة المعاصرة .

تنویع طرائق التدریس في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها. وعدم اعتماد طریقة الترجمة بشکل  -
 ساسي.أ

إعداد معجم إلکتروني مصور للمعاني علی الشابکة وفق أغرراض تعلریم اللغرة العربیرة للنراطقین  -
 بغیرها وفق المدخل التعلیمي واالتصالي.

إعداد معجم إلکتروني یتنراول التقابرل اللغروي برین اللغرة العربیرة واللغرات األوروبیرة واللغرات  -
 الشرقیة.

لمفردات والجمل والتراکی  التي یستعملها الدارسرون فري مختلرف إعداد دلیل إلکتروني بشیوع ا -
 المجاالت بحس  الغرض من تعلم اللغة العربیة للناطقین بغیرها.

إعداد برمجیات لقیاس تقدم متعلمي اللغة العربیة للناطقین بغیرهرا فري األداء الشرفوي والکترابي  -
 بحس  األغراض المنشودة من تعلمها.

  البحوث العلمیة والتجارب العملیة والرسائل الجامعیرة فري ترألیف کتر  تعلریم اإلفادة من نتائ -
 اللغة العربیة للناطقین بغیرها، وذلك للحد من صعوبات تعلمها.

ضبط الکت  التعلیمیة لتعلریم اللغرة العربیرة للنراطقین بغیرهرا لتحقیرق السرالمة اللغویرة لردی  -
 المتعلمین.

 التحدیات الخارجیة

 ورات للمعلمین علی تطبیق الفصول االفتراضیة في تعلیم اللغة وتعلمها للناطقین بغیرها.القیام بد -

 تصمیم کت  متنوعة إلکترونیة في مجال تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها علی الشابکة. -

 تقدیم دورات تدریبیة في مهارات األداء الشفوي لمعالجة مشکلة االزدواجیة اللغویة. -
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علی اسرتثمار التکنولوجیرا فري تعلریم اللغرة العربیرة للنراطقین بهرا مرن خرالل تطبیقرات العمل  -
استراتیجیات متنوعة علی الحاسوب کالعروض التقدیمیة، واسرتعمال اإلذاعرة أو التلفرزة فري تطبیرق 

 الطریقة السمعیة البصریة، وعروض الفیدیو، وتطبیق األداء الکتابي عن طریق المدونات وغیرها.

 حاتالمقتر 

 القیام ببحث علمي عن التطبیقات الرقمیة المعاصرة في تعلیم اللغة وتعلیمها للناطقین بغیرها. 

 المراجع 

 األکادیمیرة مجّلرة الجزائرر، العربیرة، اللغة في وأثرها العولمة م(2016) .عربیة، راضیة ابن .1

 .1 العدد اإلنسانیة، االجتماعیة للدراسات

 وتلبیرة العولمرة تحدیات مواجهة ضوء في العربیة اللغة تعلیم م(2010)نصر الدین جوهر، .2

ا :متطلباتها  کلیرة ،الحکومیرة  اإلسالمیة أمبیل نسوسن جامعة ،کلیة اآلداب وسیاسة، منهج 

 إندونیسیا. .. سورابایااآلداب

( التحدیات والمعوقات اللغویة: )الخصرائ  اللغویرة م2004الحا ِّ عبد اهلل. محمد بخیر ) .3
والمالیویة(. دراسة مقارنرة. مرؤتمر اإلسرالم الماضري والحاضرر والمسرتقبل. للغتین العربیة 

مالیزیا. بانجي. سالنجور. نشرر قسرم أصرول الردین والفلسرفة بکلیرة الدراسرات اإلسرالمیة 
 والعربیة. دیسمبر .

( تعلیم اللغرة العربیرة للنراطقین بغیرهرا برین تحردیات الواقرع م2019الحضراوي، العربي ) .4
جامعرة محمرد  –لة العربیة لغیر الناطقین بها. کلیرة اآلداب والعلروم اإلنسرانیة واآلفاد. المج

 (أبریل 2العدد ) -الربا  -الخامس

 في المالیزیین الطلبة لدی العربیة اللغة تعلم ( إستراتیجیاتم2015الخوالدة، محمد علي ) .5

لروم التربویرة. والجنس. المجلة األردنیة في الع التخص  بمتغیري وعالقتها الیرموك جامعة
 .186-169، عدد 11مجلد 

بغیرهرا.  للنراطقین العربیرة اللغة تعلیم في وأثرها لعولمة( ام2018الربابعة، إبراهیم حسن ) .6
 .1ملحق ،4 العدد ، 45 المجّلد واالجتماعیة، اإلنسانیة العلوم ،دراسات

 ضروء علری ابغیره للناطقین العربیة اللغة تعلیمیة (م2014) .محمد بوعزي، .عمر،دیدوح .7
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ا ، :متعلم -معلم الدیداکتیکي العقد ثنائیة اللغات تعلیمیة مناه  عولمة  أبري جامعة نموذج 

 .تلمسان الجزائر، .بلقاید بکر

مالیزیرا  -تعلیم اللغرة العربیرة فري جنروب شررد آسریا م(2017سعید، محمد محمد طلبه ) .8
 مالیزیة. المقترحات(. الجامعة الوطنیة ال -التحدیات –نموذجا )الواقع 

 طرالس دار :دمشرق ،1 والطمروح،   الواقرع برین اللغة تعلیم ، م(1988.)محمود السید، .9

 .212ص  .والتوزیع للنشر

 .167-166 الفکر، ص دار :، دمشق1  لغویة، شؤون ، م(1989. )محمود السید، .10

 ( تحدیات تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرهرا فري ضروءم2018الشیخ علي، هدایة هدایة ) .11
مستجدات العصر. العلوم التربویة. عدد خاص للمؤتمر الدولي األول لقسم المناه  وطرائرق 

 -6-5التدریس)المتغیرات العالمیة ودورها في تشکیل المنراه  وطرائرق التعلریم والرتعّلم( 
 دیسمبر. 

 تضرمینات :واکتسرابها اللغرة تعلرم نظریات (م1996.)الحق، فواز والعبد عقلة ، الصمادي .12

 - والعلوم للتربیة والثقافة العربیة المنظمة - للتربیة العربیة ، المجلةوتعلیمها العربیة لتعلم

  .27-9 (1) 16 تونس،

 :الربرا  وأسرالیبه مناهجره بهرا النراطقین لغیرر العربیرة تعلیم ، م(1989)رشدي، طعیمة، .13

 .34ص  .-إیسیسکو – والثقافة والعلوم للتربیة اإلسالمیة المنظمة منشورات

(التحدیات المعاصرة التي تواجه تعلریم اللغرة العربیرة فري جمهوریرة م2015ر، شهناز )ظهی .14
باکستان اإلسالمیة. مجلة القسم العربي. جامعرة بنجراب. ال هرور. باکسرتان. العردد الثراني 

  .333-320ص  والعشرین.

( معجررررم الجررررامع، دار غیررررداء للنشررررر والتوزیررررع . م2018العطیرررره، مررررروان ) .15
http:www.almaany.com  

   بهرا، الناطقین لغیر العربیة اللغة وتعلیم التطبیقیة اللسانیات ، م(2008) ولید، العناتي، .16
 . 228ص .والتوزیع للنشر الجوهرة :عمان ،1

 دراسرة :بغیرها للناطقین العربیة اللغة لتعلیم " والقلم نون" کتاب م(2009. )ولید العناتي، .17



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

252 

  .152-112وآدابها  اللغات علومل القرى أم مجلة جامعة .تربویة لسانیة

 أثر العولمة في المجرال التعلیمري والتربروي  جریردة  الصرباح  م(2007.)القریشي، فالح  .18
2/6/2007 

 االزدواجیررة ( تررأثیر2012القفعرران، توفیررق محمررد ملرروح، والفرراعوري عرروني صرربحي ) .19

 العلروم ات،دراسر. بغیرهرا للنراطقین العربیرة اللغرة تعلریم فري والعامي( اللغویة)الفصیح

 .1 العدد ،39 المّجلد واالجتماعیة، اإلنسانیة

. منتدی مدرسرة عمرر برن العزیرز 12( .عناصر العملیة التعلیمیة.  ِّم2010علي عبد العلیم ) .20
 المر ِّ. د. . القاهرة. مصر.

. القاهرة:عررالم الکترر . 2( .معجررم المصررطلحات التربویررة. م1996اللقرراني، والجمررل ) .21
 .71ص

 .647ص .3م(، المعجم الوسیط،  1993)ة ، مجمع اللغة العربی .22

( تحدیات تواجه اللغة العربیة في التعلیم العالي بغرب أفریقیا. م2011میغا، هارون المهدي ) .23
 .470-420ص  کلیة اآلداب واللغة والفنون والعلوم اإلنسانیة. جامعة بماکو. مالي.

 به ، الناطقین لغیر العربیة اللغة تدریس طرائق .(م2003.)رشدي ، وطعیمة محمود ، الناقة .24

 المعرارف الربا : مطبعرة ، أسیسکو ، والثقافة والعلوم للتربیة اإلسالمیة المنظمة منشورات

 .الجدیدة

 للنراطقین العربیرة اللغرة تعلریم صعوبات )بال( التجربة الباکستانیة، أشرف حامد، همداني .25

 .الهور بنجاب، بغیرها. جامعة

 العربیرة، اللغة تعلیم في اإللکترونیة المواقع فاعلیة ،م(2017حسین) محمد الیوبي، خالد .26

 دیسمبر. 29مجلة األثر. العدد 



 

 

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

 اللغة المكتسبة ونموها عند الطفل
 فاتن عبد الباري نجم

 احثة العراقیةالب

 الملخص

اللغة ملکة فطریة عند المتکلمین بلغة ما لفهم جمرل نحویرة ، فهري نشرا  إنسراني مکتسر   ّد تع
ولیس غریزیا  ، ولها عدة خصائ  ووظائف ومن وظائفها الوظیفة النفسانیة للغة فهي آلة للتحلیرل 

به ثرالث عملیرات هري والترکی ، والوظیفة االجتماعیة للغرة، وعنرد قیرام اللغرة بوظیفتهرا تصرح
الحرکات العضلیة، والحسیة ، والتأویلیة ، وبما ان البحث الذي نحن بصدده وهو)اکتسراب اللغرة 

خرذ أعند الطفل( المقصود به هو دراسة المراحل المختلفة التي یمر بها الطفل منذ لحظة المیالد، 
خالل هذه الدراسة ظهررت  اهتمام الباحثین في دراسة مناه  وطرد دراسة اللغة عند الطفل ، ومن

ما الثاني تمیز أنوعان أساسیان من الدراسات ااألول اهتم بنطق الطفل واستخدام األصوات اللغویة، 
بالطابع اإلکلینیکي الذي یدرس ما قد یصی  الطفل من عیروب فري النطرق والکرالم، وباسرتمرار 

( و)الطویلررة( البرراحثین بهررذه الدراسررات ظهرررت دراسررات أخررری مثررل الدراسررات )الکمیررة
، أو)والمستعرضة( وهي من  ما طرد دراسرة أحدث الدراسات التي طبقت وهي دراسة لغویة أساسا 

کردت الدراسرات ان الطفرل دائرم ألغة الطفل فتخضع لظروف البیئة المحدودة التي تحیط به فقد 
ثر بعملي البیئرة االستجابة لکل المؤثرات التي یتلقاها ، فنموه االدراکي واالجتماعي والوجداني متأ

والوراثة ، فالطفل منذ والدته مزودا  بأجهزة النطق کالحنجرة والحلرق والفرم ، وبرأجهزة االسرتقبال 
التي بها یستقبل ما یصدر من غیره من لغة ، فأعضاء النطق تکون مستعدة ألداء وظیفتها منذ الوالدة 

بل اللغة وهي مرحلة الصراخ وتعتبرر قسم الباحثین نمو اللغة عند الطفل الی مرحلتین ، مرحلة ما ق
تدری  لجهاز النطق عند الطفل ،ثم مرحلة المناغاة في هذه المرحلة یکبر جهاز النطق عند الطفل 

حداث أصوات لغویة ، ثم تأتي مرحلة التقلید یحاول الطفل ان یقلد مرا یسرمعه إمما یساعده علی 
ة اللغة التي یبدأ الطفل من التخل  من لغته من الکبار ، ومرحلة الحرکات المعبرة ، ثم تأتي مرحل

لی الفهم ، وقد بینت الباحثة أهم االمرور التري تسراعد إقرب أالفردیة بحیث یصبح کالمه منتظما  و
الطفل علی نموه اللغوي ، فقد اکدت الدراسات ان الطفل قادر علی اکتسراب اللغرة إذا تروفرت لره 

نبا  مهما  ورئیسیا  في حیاتره حیرث یعتمرد مسرتقبله فکریرا  البیئة اللغویة المناسبة ، والتي تشکل جا
واجتماعیا  علی ما اکتسبه من اللغة ، ومن خالل الدراسات فقد توصلوا الباحثین الی عدة نظریرات 
تناولت قضیة اکتسراب الطفرل اللغرة ومنهرا المحاکراة ، والرتعلم الشررطي واالجرائري ، وتحلیرل 

د دراسة االکتساب ، وبعد هرذه الرحلرة الشراقة فقرد ختمرت المعلومات ، ثم بین البحث أهم طر
ن اکتساب اللغة عند الطفل یتم عن طریق تعرضه مباشرة للمظاهر أها أهمالباحثة بحثها بعدة نتائ  

 ن لغته مکتسبة ولیست غریزیة . أاللغویة المحیطة به ، و
 ، النمو.الطفل، اللغة المکتسبة: مفردات الرئیسةال
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 المقدمة 

اکتساب اللغة عند الطفل هو دراسة المراحل المختلفة التري یمرر بهرا ، فقرد اهرتم العلمراء بهرذا  ّن إ
الجان  اللغوي من حیاة الطفل، وقد توصلوا الی عدة نظریات والتي سوف نتطرد الیها في البحرث، 

خرذة فمکونات اللغة تعتبر أکثر مالءمة لوصف تطور لغة الطفل ، مع تعردد المنراه  واألسرالی  اآل
بدراسة مراحل نمو اللغة في الطفولة، منذ أکثر مرن نصرف قررن ، ومرع التعردد الرذي ال حصرر لره 
للدراسات التي ظهرت في هذا الباب طوال هذه الفترة . فال یزال الموضوع یعوزه التصمیم العرام مرن 

 من ناحیة أخری . جهة کما یعوزه کثیر من الفجوات غیر المبحوثة

قوم ألی الحقیقة برإلیه العلماء للوصول إعظم مما یصبوا أي مجال علمي هو أوان تحسین المنه  في 
 السبل .

 : في منه  هذا البحث یقوم علی دراسة اللغة المکتسبة عند الطفل ویتألف الهیکل العام للبحث من

 مقدمة شرحت فیها الهیکل العام للبحث 

وتضرمن التمهیرد أیضرا  طررد ومنهرا ِّ  ثم یتبعها تمهید فقد عرفت فیه اللغة وذکرت أهم وظائفهرا ،
 دراسة اللغة عند الطفل . 

 وبعدها تطرقت الی المبحث ااألول تناولت فیه مراحل لغة الطفل

 فقد تضمن اللغة المکتسبة ونموها عند الطفل  وأما المبحث الثاني

 نهیت البحث بخاتمة عرضت فیها أهم النتائ  التي توصل الیها البحث أثم 

 ت أهم المصادر التي استعنت بها ومن بعدها ذکر

یف اللغة   التمهید / تعر

لی الذهن ولعل علماء اللغرة إالشك ان وضع تعریف جامع مانع للغة أمر لیس بالیسیر کما قد یتبادر 
حول أمر من أمور اللغة کما اختلفوا حول وضع تعریف دقیرق لهرا ،  –وکثیرا  ما یختلفون  –لم یختلفوا 

ن الهدف النهائي من الدراسات اللغویة کلهرا بمناهجهرا ومدارسرها المختلفرة أا  حتی یبدوا لنا أحیان
ال محاولة لفهم هذه الظاهرة التي تسمی اللغة للوصول الی تحدید دقیق لها ومن ثم تعریفهرا إلیست 

. ولعل صعوبة تعریف اللغة علی هذا النحو ناجم عن طبیعة اللغة ذاتها ، فنحن نعلم ان اللغة فضرال  
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کونها عربیة او انجلیزیة او غیرها ، ظاهرة عقلیة وعضویة خاصة باآلنسان دون غیره من الکائنرات  عن
الحیة ، فهي صفة ممیزة للنوع البشري ولعل هذا ما دعا ارسطو لتعریف اآلنسان بأنره حیروان نراطق ، 

تبعرا   حیانرا  أفقد ظهرت في تاریخ الفکر اللغوي تعریفات متعرددة اختلفرت وترداخلت وتعارضرت 
للتعدد وتداخل المدارس اللغویة والفکریة التي ینتمي لها علماء اللغة وغیررهم مرن العلمراء الرذین 
اهتموا بهذه الظاهرة ، یستوي في ذلك القدماء والمحدثون والمعاصرون ومن ثم یصبح من الصرع  

یتتبعهرا تتبعرا   لری درس مفرردإدراسة التعریفات المختلفة التي وضعها علماء اللغة ، إذ هي تحترا ِّ 
و غیرهم من الباحثین والعلماء ولذا سنکتفي هنا بعررض ثالثرة تعریفرات أتاریخیا  سواء عند اللغوین 

شرهرها فري الترراث أینتمي کل تعریف منها الی مدرسة لغویة مختلفة ، ومن اقدم هرذه التعریفرات و
أمرا »ه( یقرول فیره: 392ت العربي التعریف الذي وضعه العالم العربي ابو الفتح عثمان برن جنري )

م، الخصرائ  ، 1952ابرن جنري ، ( )انظر:1) «احدهما فهي أصوات یعبر بها کل قوم عن أغراضهم
 .(33، ص1 ِّ

ما التعریف الثاني الذي تداوله أیضا  بعب الباحثین وارتضاه عدد منهم وعلی راسهم استاذنا الدکتور أ
عالم اللغة اآلنثروبولوجي إدوارد سابیر)ت  حسن ظاظا کتعریف دقیق للغة فهو التعریف الذي وضعه

اللغة ظاهرة إنسانیة وغیر غریزیة لتوصیل العواطف واألفکار والرغبرات عرن طریرق : »م( یقول1939
 .(28م ، اللسان واآلنسان ، ص1990 ه1442( )ظاظا، 2)«نظام الرموز الصوتیة االصالحیة

اللغة ملکة فطریة عنرد : »نعوم تشومسکي یقولفقد وضعه عالم اللغة المعاصر : وأما التعریف الثالث
 .(م ، اللغة والطفل1986 ه1407، حلمي،)( 3) «المتکلمین بلغة ما لفهم جمل نحویة

نها نظام اصرطالحي مؤلرف مرن إ: )یقول –رحمه اهلل  –ما تعریف اللغة الذي قدمه االستاذ خلف اهلل أ
ل والترکیر  التصروریین، ووظیفتهرا العملیرة ان رموز تعبیریة ووظیفتها النفسانیة ان تکون آلة للتحلی

/  17-16( )انظر: خلف اهلل / الطفل من المهرد الری الرشرد / ص4تکون أداة للتخاط  بین األفراد)
 .(م1939 ه1358: / النشر 1 

والمقصرود اکتسراب  (وبما ان المقرر الحالي الذي نحن بصدده وهو )اکتسراب اللغرة عنرد الطفرل
 ة المراحل المختلفة التي یمر بها الطفل منذ لحظة المیالدالطفل اللغة هو دراس

، اللغة تمثل األفکرار عرن  (شفرة)اللغة مجموعة رموز: فالمصطلحات الرئیسیة في تعریف اللغة هي
، تطرور  م1992 ه1413( )صرالح،5العالم ،اللغة نظام اللغة اصطالحیة ، اللغة تستعمل للتواصل . )

 (.1،  61اللغة عند الطفل ، 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

256 

 :ومن خالل هذه التعاریف یضع بین ایدینا الحقائق التالیة عن اللغة

 نشا  إنساني مکتس  ولیس غریزیا  . -۱

 اللغة وسیلة لالتصال اآلنساني  -2

 اللغة نظام  -3

 اللغة رموز -4

 اللغة اصطالح -5

 اللغة أصوات إنسانیة  -6

ریق تفاعل االشخاص بعضرهم مرع تستعمل اللغة ألغراض متعددة مختلفة ، ویتحقق معظمها عن ط
خلیرل ) (6وظرائف اللغرة ، وأهمیتهرا . ): بعب ، کما هو موضح ذلك في الفقرتین الترالیتین وهمرا

 .(18م ، اللغة والطفل دراسة في ضوء علم اللغة النفسي، ص1986 ه 1407،

 وظائف اللغة

وظائفهرا یرتم غالبرا  مرن  طالما ان اللغة محور عملیات التفاعل بین األفراد والجماعات فرإن تحدیرد
خالل تحلیل العملیات االجتماعیة التي تؤدیهرا فري المواقرف والمناسربات المختلفرة ، فبواسرطتها 
یتفأهم الفرد مع غیره من أفراد المجتمع في المواقف الحیاتیة المختلفرة ، ومرن أهرم وظرائف اللغرة 

 : هي

یر  التصروریین . فهرذه الوظیفرة ال تعتبرر وهري انهرا آلرة للتحلیرل والترک: الوظیفة النفسانیة للغة 1
األصوات کالما  او لغة ، وهي الناحیة التي تمیز اآلنسان من الحیوان وتریرك أهمیرة الوراثرة الکبرری 
التي یرثها کل طفل علی لسان ابیه وجده ، وتتمثرل الوظیفرة النفسریة للغرة فري قردرتها علری الوفراء 

ة والشرعوریة ، فتضرل اللغرة نبعرا  لمررض العواطرف بالتعبیر الدقیق والحي عرن الحاجرات النفسری
واالحاسیس اآلنسانیة وتفریغها بطریقة مباشرة في جمیع العصور . ومن خصائ  اللغة انهرا تترألف 

 من رموز تعبیریة وظیفتها ان تحفظ أمام الذهن معاني خاصة .

طرار االتصرال وقضراء وهي تؤدي وظیفة أساسیة للفرد والمجتمع في ا: الوظیفة االجتماعیة للغة -2
حاجاته في المجتمع الذي یحیا فیه ، فاألفراد في المجتمع الواحد ینصاعون الی استعمال صریاغات 

 : . واألمثلة علی ذلك کثیرة نذکر منها لغویة تعارفوا علیها
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 السیاسیة ، والدینیة ، واالجتماعیة .....الخ: التعبیر عن اآلراء المختلفة

 لمشاعر اتجاه اآلخرینالتعبیر عن األحاسیس وا

 المجامالت االجتماعیة في المواقف المختلفة 

 التعبیر عن الحاجات التي یحتاجها اآلنسان في حیاته االجتماعیة 

 التأثیر في عواطف وعقول الجماهیر في المواقف واألغراض المختلفة 

مرم کن ألي أمة مرن األالحفاظ علی الهویة الثقافیة والتراث: اصبحت اللغة الوسیلة من خاللها یم 3
لی انها الرابط الذي یجمع بین ابنائهرا فهري إالحفاظ علی تراثها ونقله جیال  بعد جیل . هذا باإلضافة 

لری إلی المستقبل . باإلضافة إالجسر الذي تعبر علیه األجیال من الماضي الی الحاضر ومن الحاضر 
ثرارهم المختلفرة وأنمرا  آطرالع علری انها تمکنهم من نقل وافکار وتجرارب االمرم األخرری ، واال

 تفکیرهم وعقلیتهم بقصد االستفادة منها .

من الوظائف الخطیرة والمهمة التي تؤدیها اللغة في التأثیر في اآلخررین : اإلقناع الدعایة واإلعالن 4
مرا من الناحیتین االقتصادیة والسیاسیة فالناحیة األولی یستخدم فیها ما یسمی باإلعالن التجراري، وأ

الثانیة تسمی الدعایة السیاسیة کمرا فري الحراالت التري یرغر  بهرا بعرب االشرخاص بخصروص 
 لی موقع معین .إانتخابات للوصول 

من المعلوم أن أصوات الناس تختلف فیما بینها فتستطیع ان تمیرز برین : اللغة کممیز فردي وطبقي 5
ان یکون صنو الجسد ، وتقوم اللغة شخ  وآخر من خالل صوته دون رایته فهو بهذا االعتبار یمکن 

أیضا  باإلضافة الی اننا نستطیع التمییز بین شخ  وآخر بالتمییز بین الطبقات االجتماعیة المختلفرة، 
فهناك الکثیر من العوامل التي تساعد فري هرذا التمییرز تعرود فري معظمهرا الری المسرتوی العلمري 

سرالی  تردریس اللغرة العربیرة برین النظریرة أم ، 2003 ه1424)الحوامردة ،  (7) والثقافي للفرراد
 (.41، ص1والتطبیق، 

 : قیام اللغة بوظیفتها تصحبه ثالثة عملیات ّن إ

الحرکات العضلیة المنظمة التي تقوم بها مجموعرة مرن االعصراب التري تصرح  النطرق : احدهما
 باألصوات 

وظیفة اللغة والتي توجره حرکرات  العملیات الحسیة التي تمثل الجان  القابل او التأثري من: والثانیة
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االعصاب وتنظمها ویقوم عادة بهذه الوظیفة حواس البصرر والسرمع والحرکرة ، وفري حالرة العمری 
 والصم یقوم اللمس مقام الحاستین ااألولیین .

 (8العملیة التأویلیة وهي ترجمة الکلمات المسموعة او الرموز المنظورة الی معان مفیردة ): والثالثة

 (.12،ص 1م ، دراسة السمع والکالم،  2005، مصلوح )

اما العملیتان األولی والثانیة فتتصالن بعملیة التکلم )االرسال( وأمرا العملیرة الثالثرة فتتصرل بعملیرة 
 (.55خلیل ،اللغة والطفل ،ص) (9)السمع واإلدراك )االستقبال( 

ؤلفین ، بسب  تعقرد ظرواهر اللغرة وعلی ایة حال رغم ذکرنا لهذه الوظائف للغة فقد اختلفوا فیها الم
في الطفولة األولی ومدی عجز العلماء عرن االتفراد بخصروص هرذه الظرواهر ، بررغم ان المنراه  
المتبعة في دراسة الطفولة قد زاد إتقانها الی اکبرر الحردود والجهرود المبذولرة مرن جانر  العلمراء 

 والباحثین شيء فود التصور 

ووظیفتها ال یبدوا لنا في اطاره الکامل دون ان عرض لمراحرل النمرو ولکن هذا التصور لحقیقة اللغة 
 اللغوي عند الطفل

 : طرد ومناه  دراسة اللغة عند الطفل

دراسة منراه  وطررد دراسرة اللغرة عنرد الطفرل فقرد ظهررت نوعران  اهتم الباحثین والمحدثین في
 أساسیان من الدراسات 

 اللغویة  اهتم بنطق الطفل واستخدام األصوات: ااألول

تمیز بالطابع اإلکلینیکي الذي یدرس ما قد یصی  الطفل مرن عیروب فري النطرق والکرالم ، : الثاني
م ، امرراض 1975فهمري، ) (10) وکانت معظم هذه الدراسات تتصل بتطبیق االسرالی  البیوغرافیرة

 ص(.251،  4،  الکالم

ي نفرس الفتررة ، اهتمرام بالدراسرات ولکن اهتمام الباحثین لم یقف عند هذا الحد ، بل ظهر أیضا  ف
التي تجري علی عدد کبیر من األطفال ، والتي تستخدم عوامل الضربط االجتمراعي ، فقرد  «الکمیة»

حرصت هذه الدراسات علی اخضاع العینات الممثلرة لألطفرال ألنرواع مرن التحلیرل ، مثرل طرول 
هذه األجرزاء المختلفرة مرن اقسرام استجابة الطفل ، وتعقد ترکی  الجملة ، کما درست العالقة بین 

الکالم ، کما درست السن والجنس ومهن االباء والعمر العقلي للطفل ، وبذلك خرجت دراسة اللغة 
 من إطار البحث النظري الی مجال الدراسات الکمیة التي تخضع للمقاییس العلمیة . 
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التي تتضمن دراسة عردد الطویلة( )ثم ظهرت بعد ذلك مجموعة من الدراسات التي طبقت الطریقة 
کبیر نسبیا  من الحاالت وتتبعها علی مردی عمرري طویرل نسربیا  أیضرا  وذلرك بردال  مرن االسرالی  
البیوغرافیة التي کانت تقتصر غالبا  علی دراسة عدد محدود من األطفال الذین کانوا في االغلر  مرن 

 (.23م ، ص193 9 ه1358 1رشد،  خلف اهلل ، الطفل من المهد الی ال: )انظر (11ابناء الباحثین )

عن تلرك التري طبقرت األسرالی  البیوغرافیرة برأن  (الطویلة)وتمتاز الدراسات التي طبقت الطریقة 
ممثلة بقدر االمکران ألکبرر عردد مرن األطفرال وتخضرعهم اثنراء المالحظرة  (األولی تجعل )العینة

 لظروف واحدة تقریبا  . 

تیجرة للصرعوبات التري تکتنرف الطریقرة الطویلرة التري وبعدها ظهرت الدراسات )المستعرضرة( ن
تتطل  جهدا  ووقتا  من الباحث ،کذلك ما قد ینجم من اضطراب نتیجة تخلف بعرب األطفرال عرن 

علی أساس أخذ عینات من األطفال  (االستمرار في الدراسة الی نهایتها ، وتقوم الطریقة )المستعرضة
ذات سن واحدة ممثلرة لألطفرال فري مثرل هرذا العمرر من اعمار مختلفة بحیث تعتبر کل مجموعة 

وتمتاز هذه الطریقة بسرعتها في الوصول الی النترائ  ، ویعتبرهرا بعرب البراحثین مکملرة للطریقرة 
 .(101ن. م( / ص» (12الطویلة )

ومن احدث الدراسات التي طبقت الطریقة المستعرضة وهي دراسة لغویة أساسا  تسرتخدم التحلیرل 
( 13م واستخداماته في ظروف معینة ، وهي تشبه دراسة النمرو اللغروي عنرد األطفرال )اللغوي للکال

 (.39، ص2م ، اللغة والمجتمع ، 1963)السعران ، 

 : ویمکن ان نجمل طرد واسالی  الدراسة اللغویة عند الطفل فیما یلي

 : وتنقسم الی قسمین: المالحظة أوال  

ال ضابط لظروفها او تحدید لنماذجها او تبوی  ألنواعهرا وهي تتبع الظواهر کما تحدث ب: أ العرضیة
ان مثل هذه المالحظة العرضیة ال یمکن ان توصف بأنها علمیة ألن البحث العلمي یقوم علی انتقراء 

 األحوال وإدماجها تحت نظام خاص .

الت وهي التي تعتمد علی االختبار ، فقد یختار الباحث حالة خاصة او سلسة من الحرا: المنظمة ب
، شریطة ان تخضع لنظام محدد یضعه الباحث لنفسه علی ان یتم بطریقة طبیعیة غیرر مصرطنعة وإال 

 خرجت الدراسة من حیز المالحظة المباشرة الی دائرة التجربة . 

 : وهناك طریقتین اتبعتا في اخضاع المالحظة المباشرة للضبط وهما



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

260 

ال والظروف المختلفة التي یحدث فیها التصرف وتعتمد علی تحلیل االحو: طریقة التحلیل الظرفي أ
 من الطفل ، کأن نوازن مثال  بین تصرفات الطفل اللغویة اثناء اللع  وحده او مع رفیق له . 

وتقوم علی اختیار نماذ ِّ من سرلوك الطفرل اللغروي ومراقبتهرا فري مردة : طریقة النموذ ِّ الزمني ب
ا  کل یوم لمدة اسبوع لنری مردی اسرتعماله لألسرماء او زمنیة معینة ، کأن نتبع کالم الطفل زمنا  خاص

)خلرف اهلل، الطفرل مرن المهرد الری الرشرد،  (۱۴) الضمائر او األفعال او غیرها من اجزاء الکرالم .
 (.8ص

ترمي الی المعلومات اللغویة من الطفل واستیفائها من مصرادر مختلفرة ویرتم : ثانیا  الطریقة التنقیبیة
 : تیةذلك بإحدی الطرد األ

وتعتبر وسیلة وسطا  بین المالحظة العرضیة والمالحظة المنظمة إذ ان فیها شیئا  : خطة ترجمة الحیاة أ
 من االختیار والتنظیم ، وتقوم علی معرفة سیرة حیاة الطفل . 

سئلة تدور حول موضروع محردد تلقری علری عداد مجموعة من األإوتقوم علی : الخطة األستنبائیة ب
 مجموعة األطفال . الطفل او علی 

وتعتمد علی النفوذ علی أغوار الرنفس باسرتخدام انرواع مرن الرربط الحرر : خطة التحلیل النفسي  ِّ
والمقابالت وتأویل األحالم ، وأکثر ما تستعمل هذه الطریقة في تشخی  حاالت مرضی الکالم من 

 األطفال البالغین . 

ومة منظمة تدور حول موضروع خراص ، کرأن وتقوم علی محادثة الطفل محادثة موس: خطة الحوار د
 . تدور حول بعب الظواهر الجویة او غیرها

وهي سالح البحرث العلمري الصرحیح وهردف ولر  هرذه الطریقرة ضربط الظرروف : التجربة ثالثا
المحیطة بخطط مصطنعة دون انتظار لحدوث الظواهر في محیطها الطبیعري ومعنری هرذا ان حجرر 

(. تلك هري طررد دراسرة النمرو 10/ ص (ن . م»( 15العوامل المؤثرة )الزاویة في التجربة هو ضبط 
 اللغوي عند الطفل .

 وان طرد ومناه  دراسة لغة الطفل هي مدخل لدراسة اکتساب الطفل اللغة .



 فاتن عبد الباري جنم  تس بة ومنوها عند الطفلاللغة املك 

261 

 المبحث ااألول

 مراحل نمو اللغة عند الطفل

البیئرة المحردودة الطفل یصیر عضوا  في المجتمع الذي یولد فیه بمجرد الوالدة ، ویخضرع لظرروف 
التي تحیط به أوال  ، والتي تتسع دائرتها بالنسبة له بعد ذلك . وهو علی ایة حال دائم االسرتجابة لکرل 

 –کنموه اإلدراکي واالجتمراعي والوجرداني  –المؤثرات التي یتلقاها من البیئة ، فنمو اللغة عند الطفل 
، وال یمکن دراسة النمو اللغوي  أنواع النمو المختلفةمتأثر بعاملي البیئة والوراثة ، بل وقوی االرتبا  ب

علی انه نوع مستقل من النمو في حیاة الطفل ، ولکن باعتباره ناحیرة مرن نرواحي النمرو االجتمراعي 
منذ الشهور األولی  –الذي یظهر في سلوکه بصور مختلفة ، لذلك ال غرابة ان نجد اختالفا  بین األفراد 

 في نموهم اللغوي . –

سیعیش عضوا  في مجتمع فال بد ان تربطه بهذا المجتمرع وسرائل التفرأهم ، والبرد ان  ا دام الطفلوم
یکون مزودا  باألجهزة الضروریة التي تقوم بعملیة التفرأهم . ولهرذا کران الطفرل عنرد والدتره مرزودا  

جهزة االسرتقبال بأجهزة النطق التي یعبر بها کالحنجرة والحلق والفم واللسان والشفتین واآلنف ، وبأ
 التي بها یستقبل ما یصدره غیره من لغة ، کاألذنین .

فأعضاء النطق مستعدة ألداء وظیفتهرا منرذ الروالدة ، وإن کانرت ال تؤدیهرا ، فقرد قسرموا البراحثین 
والدارسین نمو اللغة عند الطفل الی مراحل ، سوف نذکر هذه المراحل وخصائ  کل مرحلة ، علما  

ال ینفصل بعضها عن بعب انفصاال  واضحا  ، وانما هي تتدر ِّ مرع النمرو اللغروي بأن هذه المراحل 
کما یتدر ِّ الطفل في نواحي نموه المختلفة . لقد تناول العلماء والدارسون مراحل نمرو الطفرل منرذ 
کان جنینا  في رحم امه ، وقد ظهرت دراسات کثیرة علی لغة الطفرل المبکررة وتنوعرت فري اسرالیبها 

سات نظریة تسجل کل ما یتعلق بتطور الطفل لغویا  منرذ لحظرة والدتره ، وحتری مراحرل لتشمل درا
 االکتساب الکامل للغة وقد قسم العلماء اللغوین مراحل نمو اللغة عند الطفل الی مرحلتین وهي:

  اللغویة –المرحلة الما قبل 

 مرحلة المناغاة 

 مرحلة الثغثغة 

 مرحلة النطق 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

262 

 مرحلة الصراخ: لغةمرحلة ما قبل ال أولً 

وتعرف هذه المرحلة باسم مرحلة الصیاح أو الصراخ وتمتد من والدة الطفرل حتری حروالي اسربوعه 
الثالث ، وقد تمتد الی اسبوعه السابع او الثامن ، وتبدأ هذه المرحلة بالصرخة األولری وهري صررخة 

قع علی جسرم الطفرل فري الوالدة ذات الداللة الهامة علی نمو الطفل تحصل نتیجة الضغط الذي ی
 : اثناء الوالدة ، وهي مهمة من ناحیتین هما

حیث یدخل الهواء الی الرئتین حامال  األوکسجین الذي یغذي الدم ویبث فیره : الناحیة الفسیولوجیة
 الحیاة .

 حیث تشکل هذه الصرخة اول تدری  لجهاز النطق عند الطفل .: الناحیة اللغویة

عن ألمه ومشاعره کرالجوع ، والرغبرة فري النروم ، او التعبیرر عرن ضریقة  یأخذ الطفل بالصراخ لیعبر
مالبسه المبللة ، ومع التقدم في العمر یأخرذ الطفرل بتشرکیل صررخاته وتغیرهرا بزیرادة درجتهرا او 
هبوطها ، حیث تبدأ االم بالتعرف علی هذه الصرخات التي تتکون من أصوات تتغیر شردتها ونبراتهرا 

األصروات ، صریحات وتنهردات تسرمی  تقرع علری الطفرل ،وقرد تصراح  حس  المؤثرات التري
 (16وقد تکون األصوات في هذه المرحلة أصواتا  مجهورة أو أصواتا  مهموسرة ) «األصوات اآلنباتیة»

 (.42ص م ، دراسات في علم اللغة الحدیث،2012الدباس ،)

حلرة انعرزال ترام عرن العرالم ، وفي هذه المرحلة یکون الطفل في االسابیع األولی من العمر فري مر
ویکون صراخه الوسیلة الوحیدة للتعبیر عن حاالته الجسدیة ، ومن ثم ال یلبث ان یدرك االفرادة مرن 

 صراخه ، بعد تلبیة حاجاته اثر کل الصراخ .

. مکونرة اول «وظیفة اللغة في ابسط صورها»وتکون الوظیفة التي یؤدیها الصراخ في االسابیع األولی 
 التصال بالخار ِّ .وسیلة ل

لغویة إذا ، تبدأ بالصراخ وتتبعها فترة من الثرثرة واللع  اللفظي ، وتعرف بمرحلرة  فالمرحلة الما قبل
الزقزقة ، وتقوی عند الطفل القدرة علی امتالك اللغة اللفظیة ، بحیث یبدأ یشعر بلرذة التمررین علری 

 .«ألنه یسمع ذاته»األصوات واصدارها ،

نالحظها عند الطفل اال سن الشهر السادس او الثامن ، بعد ان یکون قد اکتسر   علی ان الضحك ال
،  م ، االلسرنیة لغرة الطفرل العربري1981کالس ، ) (17)في الشهر الثالث االشارة المعبرة عن االلم 

 (.49ص 1 
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کلمة المناغاة هي في الحقیقة نسی  صوتي فیمرا نرری ، مکرون مرن األصروات : مرحلة المناغاة -2
لثالثة التي ترد في صیاح الولید ، وهي التي تتمثل في اختال  الفتحة لدیه بشيء من اآلنفیة ، یقربها ا

من صوت النون ، وبقلیل من االحتکاك یدنیها مرن الغرین ، ولریس فري الفعرل )نراغي( سروی هرذه 
، للمناغراة  اصدر أصرواتا  : األصوات الثالثة ، ولعله اصل الفعل )الغي یالغي( ، والمعنی في کلیهما

( )شراهین، فري علرم اللغرة العرام ، 18او المالغاة ، والالم والنرون یتبرادالن المواقرع فري العربیرة )
 .(86ص

تقریبا  إذ یکبر جهاز النطق عند الطفل ممرا  –تمتد هذه المرحلة من الشهر الثالث حتی الشهر السابع 
حداث أصوات لغویة جدیردة یعبرر بهرا إلی إیساعده علی ان یبدأ بالتحکم بلسانه وشفتیه مما یدفعه 

عن راحته عندما یکون وحیدا  وغالبا  ما تکون هذه األصوات أصرواتا  لینرة مفتوحرة ، ثرم یبردأ الطفرل 
کثرر مرن األصروات  بالضحك وتتبادل األصوات المجهورة والمهموسة ، وتکون األصوات المتحرکة أ

أصواتُا خلفیة مثل صوتي )غ،  ِّ( وتبدأ مرحلرة  الساکنة ، اما األصوات الساکنة فیغل  علیها ان تکون
 الصراخ عنده باألفول واآلنحصار .

وإذا ما دخل الشهر الخامس وجدنا األصوات عنده قد تطورت وظهررت أصروات سراکنة ، وأصروات 
متحرکة جدیدة ، مع ارتفاع في الطبقة الصوتیة ، وظهور األصوات الصامتة األمامیة ، ویبدأ باسرتعمال 

 ماما ، بابا ، دادا : الصوتیة التي تتکون من صوامت أمامیة متکررة مثلالمقاطع 

مرام ، : وفي الشهر الثامن یبدأ الطفل باستعمال المقاطع المکونة من صامت + متحرك+ صامت مثرل
اغی ، في هذه المرحلة تظهر األصروات االحتکاکیرة ، أي ان الطفرل یکرن : او متحرك + متحرك مثل

الدباس، ،دراسرات فري ) (19) بالجهاز النطقي بشکل أفضل من المراحل السابقةقادرا  علی التحکم 
 (.42علم اللغة الحدیث ، ص

 : بین الصراخ والمناغاة

لقد عقد بعب الدارسین مقارنة بین هاتین المررحلتین نظررا  لترداخلهما ، ویمکرن تلخری  بعرب 
 : الفروقات التي ظهرت بما یلي

 لی ایقاع ، علی عکس المناغاة .الصراخ غیر ملحن وال یسیر ع 1

 الصراخ غیر مقطعي ، بینما المناغاة ذات أصوات مقطعیة ، والمقطعیة هي سمة للغة اآلنسانیة  -2

محدودیة الصراخ ، وإمکانیة تسجیله رغم تنوعه في حین ان ثروة المناغاة تتزاید معا  یصع  منره  -3
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 تسجیلها .

ا  بحاجات الطفل المباشررة ، امرا المناغراة فهري اول مظهرر یخدم الصراخ غرضا  بیولوجیا  مرتبط -4
 للتحضر ، وهي تسلي الطفل وتخدم حاجات عاجلة وآجلة .

بالرضرا  –عرادة  –یصاح  الصراخ اآلنفعاالت غیر السرارة عنرد الطفرل ، فیمرا تررتبط المناغراة  -5
 والسرور .

، نحو السریطرة علری جهرازه الصروتي  الصراخ غیر ارادي ، بینما یتجه الطفل ، بعد الشهر الثالث -6
 1،   م ،اسرالی  تردریس اللغرة2003 ه1424الحوامردة ، ) (20وانتا ِّ المناغاة لتسرلیة نفسره . )

 (.49،ص

تظهر هذه المرحلة من الشهر الخامس حتی الشهر العاشر ، یحراول الطفرل فري : مرحلة التقلید -3
طون به وتتحول عملیة ال ارادیة الی عملیة ارادیة هذه المرحلة ان یقلد ما یسمعه من الکبار الذین یحی

مع نهایة العام ااألول من حیاة الطفل ، وتبدأ عملیة الفهم عند الطفل مع نهایة الشهر العاشرر ، وهرذا 
ما یتجلی في قابلیته الفطریة الکتساب لغته القومیة ، کما یصبح قادرا  علی تقلید مظاهر السلوك غیرر 

رکي ومن ثم في المجال اللغوي . ، وعجز الطفل األصم األبکم عن اکتساب الخاصة في المجال الح
 الکالم لتخلفه عن مرحلة التقلید ، فهذا دلیل واضح علی أهمیة التقلید في عملیة تعلم اللغة .

وتشیر معظم الدراسات الی اعتبار الشهر التاسع بدایة عامة لمرحلة التقلید ، ویشیر بعضرهم الری مرا 
 : ك بشهر او شهرین ، وقدم لویس التفسیرات االتیة لظاهرة التقلیدقبل أبعد ذل

 وجود نزعة فکریة عند الطفل لالستجابة للکالم بکالم . -1

 تدخل األمل في نشا  مناغاة الطفل تصدر عنه االستجابات الصوتیة للکالم . -2

 استجابة الطفل للتعبیر بتعبیر -3

تبار اللع  الصوتي والمناغاة التلقائیة عند الطفل في الشرهور ولکن عددا  کبیرا  من الباحثین رفب اع
، وقد قسم الباحث . دکر ولي التقلید الی اربعة انواع تقلید تلقائي او ارادي ، وتقلید مع : األولی تقلیدا 

 فهم او بدون فهم ، وتقلید عاجل او مرجا  ، وتقلید دقیق او غیر دقیق .

اع ، وفي العالقة بین التقلید وفهم الکالم فرأی بعضهم ان التقلیرد وقد اختلف الباحثون في هذه اآلنو
،  (ن . م» (21)یسبق الفهم لدی األطفال ، فیمرا رأی آخررون ان التقلیرد ال یمکرن ان یسربق الفهرم 
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 (.50ص

 ویؤکد شتیرن علی ان للتقلید التلقائي الالشعوري دور هام وأساسي في تعلم الطفل اللغة .

الی ان المحاکاة العاجلة تکون أکثر نجاحا  حین یمر الطفل بمرحلة المحاکاة قربال  ویشیر دو ال کروا
، فالطفل في مرحلة المحاکاة یستمع لأللفاظ دون التمکن من اعادتها ، لکنه کان یفکر فیها ، ویبقری 

 في مرحلة سکون ، حتی یقوم بالمحاکاة العاجلة بصورة مفاجئة . 

ة العاجلة من دون فهم ، جامعا  بین التقلیرد مرع فهرم او بردون فهرم ، اما )غیوم( فیرکز علی المحاکا
 والتقلید العاجل او المرجئ

علی هذا النوع من المحاکاة ال یظهر عند الطفل اال في الثانیة من سنیه ، وفري هرذه المرحلرة یعمرل 
لغتره مرع لغرة  قاصردا  تکیرف»الطفل علی األخذ بأنغام وبألفاظ بیئته ، تمتماته ، وسلوکه الصوتي ، 

م ، ارتقراء 1926الشماع ، ) (22) «الجماعة مع المالحظة للفرود الدقیقة بین األصوات ومحاکاتها
 (.112، ص3،   اللغة عند الطفل من المیالد الی السادسة تقدیم د. یوسف مراد

ري ان التقلیرد وبالنسبة للعالقة بین الثغثغة وفهم الکالم او اللغة الحقیقیة ، فقد اشار نیومان وکومبرای
الصوتي سابق لمرحلة اللغة ، في حین ذه  آخرون مثل بریرار الری القرول بعکرس ذلرك ، ویؤکرد 
شتیرن ان الطفل یقلد األصوات واالیماءات غیر الملفوظة ، بینما ال تظهر روابط األصوات الواضرحة 

همهرا فهمرا  دقیقرا  قبل السنة الثانیة من عمر الولد حیث تتکون عنده القدرة علری نطرق الکلمرات وف
 .(59، ص1،   م ، األلسنیة لغة الطفل العربي1981کالس ، ) (23)

یبدأ الطفل بعمل حرکات تساعده علی التعبیر عما یجول في نفسه مرن : مرحلة الحرکات المعبرة -4
احتجاجات ، مثل مد الیدین تعبیرا  عن رغبته في ان یحمله أحد مرن الرذین یتواجردون حولره حرکرة 

م ، دراسرات فري 2012الردباس ، ) (24و رجلیه تعبیرا  عن رفضه مالبسه او التخفیف منها )جسمه ا
 (.44ص علم اللغة الحدیث ،

والشك في ان کل فریق یستند في آرائه علی دراسات تجریبیة واختبارات طبقت علی األطفرال ، ممرا 
وأدوات االختبار قد یؤثر کثیررا  یصع  الحکم معه بنتائ  یقینیة ثابتة ، إذ إن اختالف العینة وحجمها 

 في دقة النتائ  ، وتبقی نسبة الخطأ قائمة ومتفاوتة من دراسة ألخری .

 : مرحلة اللغة

ومع ظهور البوادر األولی للکالم في منتصف الثانیة من العمر یبدأ الولد بالتخل  من لغتره الفردیرة 
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کرالس، ) (25عرن الحاجرات واالشریاء )بحیث یصبح کالمه انتظاما  وأقرب الی الفهم وأکثرر بعردا  
 (.60ص م ، األلسنة لغة الطفل العربي ،1981

عند دخول الطفل الشهر الحادي عشر یبدأ الطفل بعملیة الفهم وعندما تبدأ عملیة الفهم عنرده یوجره 
 قدرته الی لفظ الکلمة األولی ، تمتد قدرته اللفظیة هذه الی عدة أشهر ولکن عملیة الفهم عنده تتطور

ماما یعني بها انا خائف ، او انا جائع ، او احملینري ، : فیعبر بهذه اللفظ عن عبارة کاملة ، فعندما یقول
او ضمیني ، او ارید ان انام ، وهذه الدالالت الکثیرة المختزنة في هرذه الکلمرات انمرا یحرددها مرا 

مه معه في مثل هذه الحال ، تعودته األم من سلوك الطفل ، وهو في الواقع ما تعوده الطفل من سلوك ا
ألن بعب األطفال قد ال یعني من هذه العبارة سروی ان تحتضرنه أمره برین ذراعیهرا فیستسرلم للنروم 

 (.88، ص6م ، في علم اللغة العام ،  1993 ه1413شاهین ، ) (26)اللذیذ 

افکرارا   واذ ما بلغ الطفل الشهر الثامن عشر یبدأ فري اصردار کلمترین یکرون الترکیر  فیهمرا یحمرل
ومعاني ، وبعب الدارسین قال ان الکلمة األولی التي یلفظها الطفل فتکون من مقطع واحرد مکررر . 
وقد اختلفت اآلراء والدراسات حول هذه المسألة ، فأظهرت ابحراث جیزیرل وطومروس ان حروالي 

کثرر عنرد بلروغهم األسربوع ا 69% لرابرع من األطفال ، موضروع االختبرار ، قرد لفظروا کلمترین او أ
واالربعین من عمرهم . علی ان الفرود الفردیة الملحوظة بین األطفال ، تعود العوامل السن والجنس 

مرن  %12واتاحة الفرص الکالم ، وهرذه الفررود الفردیرة یؤکردها )جیزیرل فیشریر( الری ان نسربة 
ترأخر الربعب مجموعته االختیاریة قد لفظت کلمة او کلمتین في االسبوع الثاني والثالثین في حرین 

حتی االسبوع الثاني والخمسین . ویتمکن الطفل في الغال  من فهم الکلمات المنطوقة قبل ان یقدر 
علی استعمالها ، فمرحلة الفهم سابقة لمرحلة النطق .کما ان مرحلة الوعي التي یرتعلم فیهرا الطفرل 

نسبة معینة من الفهم ، من شأن اطاعة االوامر الموجهة الیه ، ویبدي نوعا  من االستجابات الدالة علی 
هذه المرحلة ان تساعده علی اآلنتقال من لغة االشارة الی للغة الرمزیة الحقیقیة اي لغة الکالم التري 

 تبدأ بربط الطفل مجموعة األصوات المنطوقة بشيء ما .

األصروات ویکون االرتبا  بین األصوات ومدلوالتها نتیجة للخبرات السابقة واستجابة اآلخرین لهذه 
م ، األلسنیة لغة الطفرل 1981کالس ، ) (27، وهو بدیة تعلم الطفل لدالالت االشیاء المعروفة منه )

 .(61، ص1،   العربي

 : األمور التي تساعد الطفل علی النمو اللغوي عند األطفال

ین ، أي ان تهتم األسرة بالطفل ااألول أکثر من اهتمامها باألطفرال اآلخرر: ترتی  الطفل بین اإلخوة 1
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مرن  الطفل األسرة تشجع الطفل ااألول علی الکالم ، مما یساعد علی نمو القدرة اللغویة عنرده أکثرر
 األبناء الذین یلونه .

کثر تفوقرا  مرن الرذکور : الجنس -2 یؤثر الجنس تأثیرا  بینا  في نمو اللغة عند األطفال ، فنری اآلناث أ
 ولی من الطفولة .في امتالك اللغة ال سیما في المراحل األ

یؤثر الذکاء علی الحصیلة اللغویة عند األطفال ، فاألطفال األکثر ذکاء ، أسرع فري تطرور : الذکاء -3
 ملکتهم اللغویة وتطویرها .

کلما سادت األلفة والمحبة والتسرامح الجرو األسرري یرؤدي ذلرك الری زیرادة : الترابط األسري -4
ه علی الکالم ، مما یؤدي الی زیادة محصوله اللغوي ، وبالتالي االهتمام بالطفل والعنایة بها وتشجیع

 األسرع في الکالم ، خاصة في المرحلة األولی من عمره .

العالقة بین اکتساب اللغة والحالة االقتصادیة واالجتماعیرة هري : الحالة االقتصادیة واالجتماعیة -5
یة مرتفعة کلما کان االهتمام بالطفرل افضرل عالقة طردیة ، فکلما کانت الحالة االقتصادیة واالجتماع

م ، دراسرات فري علرم 2012الردباس ، ) (28) ، مما یؤدي الی تشجیعه وزیادة الملکة اللغویة لدیه
 (.45-44ص اللغة الحدیث ،

والمقصود بها الحالة الصحیة للطفل والتي تؤثر في عملیات نموه المختلفة ، فکلما کان : الصحة -6
الناحیة الجسمیة کان أکثر نشاطا  وبالتالي أقدر علی اکتساب اللغة ، ولعرل الطفرل الطفل سلیما  من 

األفضل صحة یمتلك في سن معینة الطاقة التي تؤهله لفعالیات تجعل کالمه ممکنا  کمرا ان سرالمة 
االعصاب والکلمات بشکل مناسر  ، وقرد دلرت الدراسرات ان الطفرل المرریب خرالل السرنتین 

ته یؤخر لدیه الکالم ، وذلك بسب  انعزال الطفل ومحدودیة اتصال اآلخرین به مما ااألولیتین من حیا
یقلل فرص تعلمه باإلضافة الی ان دوافعه للکالم تکون قلیلة ألن جمیع حاجاته تتحقق له من خرالل 

م ، اسرالی  تردریس اللغرة العربیرة برین النظریرة 2003 ه1424)الحوامردة ،  (29) الرعایة الزائدة
 (.5، ص1  یق،والتطب

ان نمو اللغة یوازي نمط النمو الحرکي ، وفي نمو الکالم فرإن الرنمط یسریر : مهارة النمو الحرکي -7
في اندفاعات یلیها فترات سکون ، واوقات ال یظهر فیها تحسن واضرح وعنردما تکرون مهرارة حرکیرة 

لوالدین الطفل علی شهرا  یحث ا 18 -9جدیدة فإنه یحدث سکون مؤقت في النمو اللغوي ففي عمر 
المشي اقوی من حثهم له علی الکالم ، وبعد ان یصبح المشي آلیا  فرإن الطفرل یحرول انتباهره الری 
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 الترکیز علی الکالم عندا یزداد النمو اللغوي ویظهر سرعة في الکالم .

علم اللغرة نظرا  العتماد اللغة علی التقلید ولکون لغة الراشدین من افضل النماذ ِّ اللغویة الصالحة لت
ولمساعدتها علی اکتساب المهارة اللغوي فإن النمو اللغوي یتأثر بمدی اخرتال  الطفرل بالبرالغین . 
فاألطفال الذین یختلطون بغیرهم تنمو لغتهم بدرجرة افضرل وأسررع مرن األطفرال المنکمشرین فري 

 .  اسرهم

مبکرا  ویستخدمون جمرال  وقد دلت الدراسات علی ان األطفال الذین یختلطون بالکبار یکون نموهم 
 : أطول من غیرهم ، وهناك اسالی  عدیدة تحفز األطفال علی تنمیة مفرداتهم نحو

 التشجیع علی األحادیث األسریة 

 القراءة لألطفال والسماح بمشاهدة التلفاز

 توفیر اللع  والنزهات 

فضرل ومناغاتره تکرون والطفل الذي یعیش في جماعة یسودها التعاون والتفأهم یکون نموه اللغوي أ
احسن عندما یتحدث معه اآلخرون ، ان حرمان الطفل من التشجیع وانعدام الحروافز تسرب  الترأخر 
في کالمه وهذه الحالة یمکن مالحظتها فري دور االیترام حیرث یترأخر النمرو اللغروي بشرکل کبیرر 

 ومخیف .

وفر الخبررات والتردریبات التري وتلع  المدرسة دورا  کبیرا  في هذا المجال حیث ان المدرسة التي ت
 تساعد المحادثة فإن الطفل فیها یتکلم بشکل افضل وتقوی مهارته اللغویة . 

دراسات عدة في المجتمع العربي لمعرفة أثر ریراض األطفرال علری نمرو لغرة األطفرال ،  توقد قام
 اللغویة . حیث أجمعت هذه الدراسات علی ان دخول األطفال في الروضة یؤثر علی انماء ثروتهم

ن تلع  دور الحضانة دورا  سلبیا  في النمو اللغوي في حالة ازدیراد عردد األطفرال للمعلمرة أویمکن 
 (30)الواحدة حیث تقل عندها التنبیهات الضروریة وینعدم التفاعل االجتماعي بین المربیة والطفل 

 (.60، ص (ن ، م»

رت له البیئة اللغویة المناسربة . وتروفیر متطلباتره الطفل قادر علی اکتساب اللغة إذا توف ّن أوهذا یعني 
في هذه المراحل ، فسوف یزوده بمحصول لغوي یساعده فیما بعد لالنتقال الی المرحلرة االبتدائیرة ، 

نها أهم في إثراء رصیده اللغوي ، کما اوهذا من خالل تقدیم مجموعة من اآلنشطة المختلفة التي تس
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 . تنمي جمیع جوان  النمو األخری

 المبحث الثاني

 اللغة المکتسبة عند الطفل

 طرق دراسة الکتساب

الطفولة هي المرحلة األولی من مراحل العمر لإلنسان، وتبدأ من الوالدة وتنتهي عند البلوغ یقرول اهلل 
 . 5سورة الح  / ایة   ثم نخرجکم طفال  ثم لتبلغوا أشدکم : تعالی

: أطفرال، والطفرل والطفلرة: وي فیه الرذکر واآلنثری ، والجمرعهو الولد حتی البلوغ ، ویست: والطفل
 3،  8ه ، لسران العررب، 711ِّ 620( )ابن منظرور ،31الصغیر من کل شيء ): الصغیران ، والطفل

 (.175،ص

وتتمیز طفولة اآلنسان بأنها اطول من طفولة الحیوان ، وبأن مطال  رعایة هذه الطفولة ال تقتصر علی 
الری رعایرة عقلیرة ونفسریة  برل انهرا تحترا ِّ –کما هري الحرال فري الحیروان  –ة مجرد الغذاء والوقای

ومن هنا عنیرت البحروث  –عز وجل  –واجتماعیة تتالئم مع طبیعة اآلنسان بوصفه أکرم مخلوقات اهلل 
 ه1416بریغشري ، ) (32)والدراسات في کثیر من مجراالت المعرفرة النظریرة والتطبیقیرة بالطفولرة 

 (.53، ص 2  طفال اهدافه وسماته ،م ، ادب األ1996

تقوم المهمة األولی في دراسة اکتساب اللغة علی وصف المراحل المتعاقبة التي تمر بها لغرة الطفرل 
،فیبدأ الطفرل بتنمیرة المفراهیم الضرروریة للتواصرل الکالمري فري المسرتقبل ومنهرا ادراك الرذات 

 واآلخرین .

 للغة مکتسبة فکیف یکتسبها ؟ فهل اللغة مکتسبة ام غریزیة ؟ وان کانت ا

لقد عرف ابن جني اللغة کما ذکرنا سابقا  أصوات یعبر عنها کل قوم عن اغراضهم ، وکون اللغة أصواتا  
یعبر بها کل قوم بمعنی انها ال تکون اال حیث یوجد المجتمع یؤدي بنا الی فکرة أساسریة أخرری فري 

لی انها مکتسبة ولیسرت غریزیرة ، بمعنری ان فهم اللغة ذلك ان حصر وجودها داخل مجتمع دلیل ع
فیکتسر  اللغرة مرن  –للکرالم  –مرع النمرو  –اآلنسان ال یتکلم ألن لدیه جهازا  للنطق یصیر صرالحا  

المجتمع ، وعلی ذلك فإن طفال  عربیا  إذا وضع منذ والدته فري الصرین او فري فرنسرا دون ان یکرون 
یکتس  اللغة الصینیة او الفرنسیة ، وهذه الناحیة في حوله وسط اجتماعي یتحدث العربیة فانه سوف 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

270 

 فهم اللغة باعتبارها مکتسبة .

ولما کانت اللغة مکتسبة فإن اکتسابها عند الطفل یشکل جانبا  مهما  ورئیسیا  فري حیاتره وتطروره فري 
ا المراحل الالحقة من عمره . حیث یعتمد مستقبل الطفرل فکریرا  واجتماعیرا  علری نمرو اللغرة ، ومر

اکتسبه منها في المراحل األولی من حیاته . وان شاب هذه النمو والتطور شائبة ، فینعکس ذلك علری 
حیاة الطفل وتعلیمه ، اذ ینعزل هذا الطفل عن مجتمعه ، ویوجه صعوبات جمرة فري المدرسرة ممرا 

 یورث عنده تأخرا  لغویا  وصعوبات في التعلم .

ثر من المجتمع والبیئة التي یحیا الطفل بها ، ولریس صرحیحا  ان اکتساب اللغة یحتا ِّ الی تعلم ، وتأ
ان الطفل یتعلم بشکل تلقائي ، لذا یقع علی عاتق األهرل مسرؤولیة کبیررة منرذ الیروم ااألول لروالدة 
طفلهم . وإذا کان من واج  االهل ان یحرصوا علی تزوید طفلهم بالدفء والغذاء والعنایة والحنران 

دته ، فوج  علیهم أیضا  ان یزودوه بما یحتا ِّ من مهارات لغویة أیضرا  . وتعلریم منذ الیوم ااألول لوال
الطفل یبدأ بإسماعه ، فهو اشبه ما یکون )بشریط کاست( فارغ علینا ان نزود هذا الشریط بمعلومرات 

 لغویة صحیحة .

لصروتي ان نقطة انطالد لتحدید بدء اکتساب اللغة هي اللحظة التري یمتلرك فیهرا الطفرل نشراطه ا
المادة الصوتیة ااألولیة التي قد تتهیأ فیها العناصر الصوتیة الخاصة باللغة التي سروف یقروم  –بالتمایز 

باکتسابها، وقد لوحظ منذ وقت طویل ان اکتساب األصوات اللغویة ال یتحقق بصرورة حصرریة عرن 
  طریق محاکاة األصوات التي تصدر عن المحیط ، انما یتحقق

ألحری عن طریق عملیتي اآلنتقاء والمفاضلة بین النتاجات التي تصدر عن النشرا  هذا االکتساب با
 الصوتي التلقائي 

السؤال متی یبدأ الطفل باکتساب اللغة ؟ ان الجواب الذي نعطیره لهرذا السرؤال هرو مسرألة عررف . 
لهرذه التظراهرة ان  فالجواب یتغایر ، في الواقع ، تبعا  ، اعتباره بأنه التظاهرة األولری للغرة ، اذ یمکرن

تتمثل في اول اطالد لألصوات ، او في اصدار الکلمة األولی او في بدایة فهرم العبرارات المسرموعة 
..... الخ . ومن المعقول والمناس  ان نقطة انطالد لتحدید بدء اکتساب اللغة اللحظة التري یمتلرك 

الصروتیة ااألولیرة التري قرد تتهیرأ فیهرا المادة  –ان یبدأ نشاطه الصوتي المتمایز  فیها الطفل بصورة ما
م ، اکتسراب اللغرة ، 1984ریشرل ، ) (33العناصر الخاصرة باللغرة التري سروف یقروم باکتسرابها )

 (.64ص
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االم بالحدیث مع ولیدها منذ الیوم ااألول سواء في اثناء الرضاعة  ویبدأ الطفل باکتساب اللغة أوال  من
یساعده علی تعلمره اللغرة فري وقتهرا المحردد ، وفري مراحلهرا  ، ام اثناء حمامه ، ام غیر ذلك ، مما

المحددة التي ذکرناها مسبقا  . وان کانت االم تتصف بطبیعة هادئة ، او قلیلة الکالم ، او ظانره ان مرن 
الحمق والعبث التحدث مع طفل ال یفهم ما تقول ، فإن طفلها سیتأخر في اکتساب مهارة اللغة ، مما 

بیة في حیاته المستقبلیة ، اي ان العالقرة برین الحردیث مرع الطفرل ونمرو قدرتره یؤدي الی امور سل
الکالمیة هي عالقة طردیة ، فکلما کررنا کلمات وعبارات أمام الطفل کلما نمرت قدرتره علری تعلرم 

 (.41-40ص م ، دراسات في علم اللغة الحدیث ،2012الدباس ، ) (34اللغة ، وتکوین مهاراتها )

صربحت مرن موضروعات علرم اللغرة النفسري أسة اکتساب اللغة عند الطفل بحیث فقد تطورت درا
حیث استعمل مصطلح اکتسراب بردال  مرن مصرطلح )تعلرم( نظررا  ألن علمراء الرنفس یسرتعملون 

ولذلك فضل الباحثون في علرم  ،المصطلح الثاني استعماال  محددا  للداللة علی عملیة التعلم مطلقا  
ن علم اللغرة النفسري لرم یقردم حتری اآلن دراسرة أمصطلح ااألول، وبرغم اللغة النفسي استعمال ال

ننا نالحظ في بعب الدراسات التي قام بها بعب البراحثین ان أمتکاملة عن اکتساب الطفل اللغة إال 
الجان  اللغوي هو هدف علم اللغة النفسي اآلن من دراسة اکتساب الطفل اللغة حیث نجرد بعرب 

والداللیة وقلیال  من الدراسات النحویة تتناول هذه الظواهر اللغویة بما لها مرن الدراسات الفنولوجیة 
صلة باکتساب اللغة عند الطفل . اما علماء النفس فقد قدموا الجان  النفسي والعقلي علی الجانر  
اللغوي الخال  واهتموا غالبا  بوضع جداول زمنیة لتطور اکتساب اللغة عنرد الطفرل دون ان یلتفتروا 

صورة دقیقة الی التطورات اللغویة وهو ما یستدرکه اآلن علم اللغة النفسي الذي استفاد بال شك من ب
 ه1407خلیرل ، ) (35الدراسات النفسیة في اکتشاف جوان  هامة تصاح  عملیة اکتساب اللغرة )

اب ن مرحلة اکتسرأ(. یری العلماء 61ص م ، اللغة والطفل دراسة في ضوء علم اللغة النفسي،1986
 : اللغة تکون مرتبطة بتجارب هامة تمر بحیاة الطفل والتجارب هي

 المهد وتبدأ منذ والدة الطفل الی ما قبل استطاعته الجلوس .

 الدمی وغیرهابالجلوس وفیها یبدأ الکالم واللع  

 بعد من مجلسهألی إالحبو وفي هذه الفترة یتسع عالم الطفل شیئا  ما ألن الحبو ینقله 

 وسع وأرح  ألی عالم إعدة وفیها ینتقل الطفل السیر بمسا

 ماکن القریبة من المنزل وحوله السیر وحده أي في األ -
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 السیر خار ِّ المنزل وهي أکثر حریة من السابقة  -

 الذهاب الی المدرسة  -

خلیل ، اللغة والطفرل دراسرة ) (36هذه هي التجارب ینبغي دراسة اکتساب الطفل اللغة في اطارها )
 (.62ء علم اللغة النفسي ، صفي ضو

وعندما اجریت هذه التجارب علی أطفال اسویاء في ظروف طبیعیة انتهت الری نترائ  غیرر مقنعرة ، 
فکل ما دلت علیه هذه التجارب هو ان الطفل یحاکی حدیث الکبار في المجتمرع الرذي یعریش فیره 

 (.123ص،  1  م ، المدخل الی علم اللغة ،1982 ه1403عبد التواب ، ) (37)

 : نظریات اکتساب اللغة عند الطفل

تناول علماء النفس وعلماء اللغة قضیة اکتساب اللغة في محاولة لتفسیر کیفیة اکتساب الطفل اللغرة 
واختلفت آرااهم بحس  مواقفهم وفلسفتهم التي تؤطر تعاملهم مع القضرایا المختلفرة . ومرن أهرم 

 : د اآلنسان لهذه النظریاتالنظریات التي تناولت قضیة اکتساب اللغة عن

 : نظریة المحاکاة 1

یکتس  اللغة من خالل محاکاة الطفل لما ینطقره أبرواه والمحیطرون  یری أصحاب النظریة أن الطفل
کبرر عردد  به ، فالطفل یکتس  اللغة بمحاکاة من یتعایش معهم ویصل إلیه کالمهم إذ یتعلم الطفل أ

  الجهاز الصوتي وسرماع کرالم اآلخررین مرن خرالل ممکن من الکلمات والجمل التي تزداد بنض
 االتصال المباشر معهم .

اللغة التي یتعلمها الطفل هي لغة والدیه حتما  ، ویقع علی عاتقهم الجرزء األکبرر فري تعلرم اللغرة ، 
فالوقت المناس  الکتساب األطفال اللغة بهذه الوسیلة هو الربح األخیر من السرنة األولری وتسرتمر 

أوائل السنة الرابعة . وتدل نتائ  هذه الدراسات الی ما یناقب هذه النظریة فلقرد تبرین ان  لدیهم حتی
الطفل عندما یسمع جملة فإنه ال یکررها کما یسمعها او یقلدها ، بل یصوغ جمال  تختلف في ترکیبها 

سره ، سلوین وولش( ان الطفل ال یستطیع ان یقلد الجمل التري نطقهرا هرو نف)عما سمعه ولقد وجد 
ویری العلماء ان عملیة التقلید اللغویة لدی الطفل ، لیست عملیة آلیة او منعکسة وانمرا هري عملیرة 
ارادیة ، تشرف علی تحقیقها القوی الفکریة لدی الطفل ، کما ان الطفل ال یردد الکلمة عنرد سرماعه 

ا  کامال  او ناقصا  مرن سریاد ایاها کما تردد الببغاء ما تسمعه من أصوات ، بل یرددها فأهما  معناها فهم
الحدیث ومالبسات االحوال ، وبعد ان یتم حفظها ، وتستقر في متن لغته ، یلفظهرا وحرده کلمرا اراد 
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)الحوامردة،  (38)التعبیر عما تدل علیه ، هذا باإلضافة الی ان الطفل یقلرد األصروات ولریس اللغرة 
 (.27اسالی  تدریس اللغة العربیة ، ص

الشرطي واالجرائي: یطلق علی هذه النظریة اسماء متعددة ، وکل اسم منها مسرتمد  نظریة التعلم -2
النظریة السلوکیة ، ونظریة تعلم اللغرة : من مظهر بارز من المظاهر التي تعالجها ، وابرز هذه االسماء

تعلرم  ، والنظریة البیئیة ، وتقوم النظریة السلوکیة علی الدلیل المستمد من التجارب التي تجري علی
اآلنسان والحیوان ، وتؤکد علی أهمیة کل من األفراد واألحداث في البیئة کعوامل تقدم التعزیز الرذي 

 یشکل لغة الطفل ، ولذا تسمی بالنظریة البیئیة .

اما نظریة االشترا  االجرائي ان الطفل الرضیع یخر ِّ وحدات صوتیة )مقاطع صوتیة( وهي وحردات 
دي ، ما ، با ،.....الخ( وبالتعزیز اآلنتقائي یجمرع الطفرل هرذه المقراطع الکالم األساسیة مثل )دا ، 

الصوتیة غیر المنظمة بحس  نظام معین ، وبالتدری  تتخذ هذه االلفاظ اشکاال  تحقق نتائ  مالئمرة 
. 

یطلق علی هذه النظریة اسماء أخری، وکل اسم منها مستمد من مظهر : نظریة تحلیل المعلومات -3
مثل النظریة الفطریرة ، والنظریرة التحویلیرة ، والنظریرة : ظاهر التي تعالجها هذه النظریةبارز من الم

التولیدیة ، والنظریة اللغویة النفسیة ولما کان تشومسکي ابرز رواد هرذه النظریرة فأنهرا أیضرا  تسرمی 
م الرذي یبردأ باسمه فهو اکد في نظریته ان لغة الکبار التي یسمعها األطفال ال تؤثر فري نوعیرة الکرال

األطفال به ، وهذا یؤکد بشکل کبیر ان األطفال ال یکتسبون اللغة التي یستمعون الیهرا ، لقرد اعتررف 
تشومسکي بأن التعزیز والتقلید والدافعیة تلع  ادوارا  مهمة في اکتساب اللغة لدی الطفل ولکنه یری 

وجه انتباهه الی قردرة الطفرل البرارزة ان هذه العوامل ال تکفي لتفسیر نزعة الطفل لتعلم اللغة ، وقد 
علی تحلیل المعلومات اللغویة ومعالجتها بطرد متنوعة ومعقدة جدا  ، وتشکیل فروض بشأن قواعرد 
اللغة الصحیحة وغیر الصحیحة ، وخالصرة النظریرة الفطریرة )تحلیرل المعلومرات( ان أفرراد بنري 

فطري مجموعرة قردرات حسریة ادراکیرة ،  اآلنسان معدین بیولوجیا لتعلم اللغة ویوجد لدیهم بشکل
 ه1413صرالح ، ( )۳۹)معرفیة متخصصة تسهل تعلم اللغة وانتاجها وهي متمثلة بأداة اکتساب اللغة 

 (.56، ص 1م ، تطور اللغة عند الطفل وتطبیقاته التربویة، 1992

 : طرق دراسة الکتساب

بیوغرافیة مثلما قلنا سرابقا  والتري تعتمرد کانت الطرد المتبعة لدراسة اکتساب اللغة عند الطفل هي ال
 المالحظات العارضة لبعب الحاالت الفردیة دون ایة حاجة لألدوات واألجهزة .
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وقد دارت الدراسات حول اکتساب المفردات اللغویة منذ ظهور الکلمة األولی للطفل ، وحتی بلوغه 
الباحرث تتبرع القیرام بمالحظاتره  مرحلة التلفظ شبه السلیم في الرابعرة ، حیرث ال یعرود باسرتطاعة

 واحصائیاته نظرا  لغنی الذخر اللغوي عند الطفل في هذه المرحلة .

مکارثي( فتؤکد علی ان الدراسات هذه قرد حاولرت تحلیرل االحادیرث الیومیرة للطفرل خرالل )اما 
لغویرة(  ما قبلال)السنوات االربع األولی ، بینما لم یتطرد اال القلیل منها لدراسة النطق في المرحلة 

 دون االستفادة من األصوات اللغویة .

وقد کانت طرد الدراسة بدائیرة للغایرة بحیرث ترم اعتمراد عنصرر االحصراء والمالحظرة ، فکانرت 
المالحظات تجري علی أطفال متقدمین بنموهم بشکل واضح ، او متخلفین لغویا  ، اضافة الی کتابة 

العوامرل الذاتیرة فري طررد الدراسرة ، ممرا جعرل هرذه  التقاریر في ظروف مختلفة ، الی جان  اثر
 الدراسات تخر ِّ بعب الشيء عن الموضوعیة .

ففي الثالثینیات اخذت الدراسات طابع البحوث النظریة ، فتطرقت الدراسة نحو اللغرة عنرد الطفرل 
، لکن معظم الدراسات کانرت تردور حرول اصرل اللغرة ، وعالقرة  (ما قبل مدرسیته)في المرحلة ال 

 الفکر واللغة ، ودور الذکاء ودراسة مشکلة األصوات اللغویة .

 : اما في االربعینیات فکان هناك نوعان من الدراسات

 نوع من الدراسات التي اهتمت بنطق الولد واستخدام األصوات وااللفاظ اللغویة . 1

 ونوع آخر اهتم بعیوب النطق والکالم واالعراض المرضیة واسبابها . -2

کوهین في دراسته اثر الکالم الطفلي علی تطور اللغة عند الطفرل ، بینمرا اهرتم جریجروار  وقد اهتم
 باألصوات اللغویة في السنتین ااألولین من حیاة الطفل .

علماء النفس ، اولوا دراسة النمو اللغوي للطفل اهتمامهم االکید خاصة بعد فترة الثالثینیات  ّن أعلی 
 . 

 : مور وهيأن الطفل یعتمد في اکتسابه اللغة علی ثالثة أین ومن خالل هذه الدراسات تب

 ي القدرة علی التعرف وتمیز ما حوله من عناصر البیئة .أالنمو المعرفي ،  -

 نمو القدرة علی تمیز وفهم الکالم الذي یسمعه من اآلخرین . -

،  عبرد الوهراب) (40نمو القدرة علی انتا ِّ أصوات الکالم الذي یتطابق مع انما  کرالم الکبرار ) -
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 (.287،ص 1م ، ادب األطفال قراءات نظریة ونماذ ِّ تطبیقیة،  2006 ه1426

لرتکلم لغتره ،  فقد توصلوا العلماء علی ان اکتساب الطفل اللغة تنظیم بالغ التعقید من القواعد یؤهله
ة ویتم هذا االکتسراب عرن طریرق تعرضره مباشررة للمظراهر اللغویرة المحیطرة بره ، وتعتبرر عملیر

االکتساب هذه انجازا رائعا  خاصا  باآلنسان ، وباإلمکان ان نقول ان ذهرن الطفرل شربیه بآلرة مرزودة 
بمعلومات معینة وتقوم بعمل محدد ، فیشبه ذهن الطفل بآلیة مبرمجة هیأتها الطبیعة البشریة إلتمرام 

 عملیة تعلم اللغة .

شرارات واختیرارات إلری إها ، ثم یحولهرا وهکذا یتلقی الطفل معطیات لغویة أولیة ، فیستوع  معانی
تنتهي بأداء کالمي ، وبدراستنا للطفل نجد اننا أمام کائن إنساني یتوصل بسرعة الری اکتسراب تنظریم 

 (.41( )کالس ، االلسنیة لغة الطفل العربي ، ص41یؤهله لتکلم اللغة ) (قواعد اللغة)بالغ التعقید 

 : نتائ  البحث

مجتمع هي وعاء ثقافته ، وأداة تفکیره ووسریلة التعبیرر واالتصرال والتفرأهم ، ي أن اللغة العربیة في إ
 : لی المعارف والعلومإداة تعلمنا وتعلیمنا ، ومفتاح تطلعاتنا أوهي 

لی إهداف التي تسعی العملیة التعلیمیة ن عملیة تعلیم اللغة واکتساب المهارات المرتبطة بها من األإ
األسراس  فولة التي هي من أهم المراحرل وأخصربها ، وهري مرحلرةتحقیقها وخاصة في مرحلة الط

لی مراحل التعلیم بثقة واقتدار . فقد اهتم الدارسون إالقوي في اکتساب اللغة الذي ینطلق منه الطفل 
، ومرن خرالل هرذه الدراسرة فقرد (اکتساب اللغة عند الطفل)والباحثین بهذا النوع من الدراسة وهي 

 -: أهمها لی عدة نتائ إتوصلنا 

غراضهم ، ومرنهم أاختالف العلماء في تعریف اللغة فمنهم من قال بأنها أصوات یعبر بها کل قوم عن 
من عرفها بأنها ظاهرة إنسانیة وغیر غریزیة لتوصیل العواطف واألفکرار والرغبرات عرن طریرق نظرام 

ن بلغرة مرا لفهرم جمرل نها نظریة عند المتکلمریأصالحیة ، والبعب األخر عرفها الرموز الصوتیة اإل
 نحویة . 

 بواسطة وظائف اللغة یتفأهم الفرد مع غیره من أفراد المجتمع في المواقف الحیاتیة المختلفة .

أهم طرد لدراسة مناه  اللغة عند الطفل هي دراسات الکمیة والطویلة والمستعرضة ، ومن احردث 
لتحلیررل اللغرروي للکررالم الدراسررات الترري طبقررت الطریقررة المستعرضررة وهرري دراسررة تسررتخدم ا

 واستخداماته في ظروف معینة ، وهي تشبه دراسة النمو اللغوي عند الطفل . 
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یزیة   لغة الطفل مكتسبة ولیست غر

یعتمد مستقبل الطفل فکریا  واجتماعیا  علی نمو اللغة ، وما اکتسربه منهرا فري المراحرل األولری مرن 
 حیاته . 

ة التي یمتلك فیها الطفل نشاطه الصوتي بالتمایز ، المرادة نقطة اکتساب اللغة عند الطفل هي اللحظ
 الصوتیة ااألولیة . 

ال یتحقق اکتساب اللغة بصورة حصریة عن طریق محاکاة األصوات التي تصردر عرن المحریط انمرا 
 یتحقق عن طریق اآلنتقاء والمفاضلة.

لی إحبو، والسیر، والذهاب اکتساب اللغة تکون مرتبطة بتجارب هامة تمر بحیاة الطفل، کاللع ، وال
ن الطفل یحاکی حدیث الکبار في المجتمرع الرذي یعریش أالمدرسة ، فقد دلت هذه التجارب علی 

 فیه . 

طرد دراسة اکتساب اللغة عند الطفل هي البیوغرافیة، والتي تعتمد علی المالحظات العارضة لبعب 
 الحاالت الفردیة .

 ألولی، وحتی بلوغه مرحلة التلفظ .اکتساب الطفل اللغة منذ ظهور الکلمة ا

 قسم العلماء نمو الطفل بمراحل وهي مرحلة ما قبل اللغویة ومرحلة اللغة .

 توفیر البیئة اللغویة المناسبة لالکتساب الطفل اللغة .

ننرا أمرام کرائن إنسراني یتوصرل ألیها البحث ، ومن خالل دراستنا نجد إ هذه أهم النتائ  التي توصل
 تساب تنظیم بالغ التعقید )قواعد اللغة( یؤهله لتکلم اللغة .لی اکإبسرعة 
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 الّلغة ومنهج السّید فضل اهلل في التفسیر
 1محمد خلیل طراف

 طال  دکتوراه في معهد اآلداب الشرقیة، بالجامعة الیسوعیة في بیروت، قسم اللغة العربّیة.
 الملخص

ا بالقرآن الکریم، بوصفه کالم اهلل ا مختصًّ  تعالی من حیرث البحرث عرن مردلول ُیعتبر التفسیر علم 
الّلفظ، وعن إعجاز القرآن الکریم، ومنراحي إعجرازه المختلفرة، وعرن أسرباب النرزول، والناسرخ 
والمنسوخ من آیاته، والخاص والعام منها، والمقّید والمطلرق، وعرن دوره فري هدایرة البشرر وبنراء 

 اإلنسان والمجتمع. 

ین نزول اآلیات، فکان یوّضح للناس أسباب نزولها ومرادها، وقد بدأ التفسیر علی ید النبي محّمد ح
ویجی  عن أسئلتهم، ویعّلمهم ما ال یعلمون من خفایا اآلیات، ومن ثّم آل األمر إلی اإلمرام علري 
رّنة کران  واألئمة من بعده في تفسیر القرآن وآیاته، وهذا في المدرسة اإلمامیة، وفي مدرسة أهل السُّ

رواة األحادیث هم من یفّسرون القرآن، منذ ذلك الوقت إلی زمننا الحاضر، من الصحابة والتابعون و
ا، وفرق منراه  مختلفرة ومتفاوترة، حتری غردت  ا وإیضاح  خالل عنایة المفّسرین بکتاب اهلل شرح 

 باآلالف...

وقد استبعد المفّسرون من التفسیر الظهور البسیط الذي یتبادر إلی الذهن من دون أّي جهد أو برذل 
ا بلحاظ االختالف المعرفي لألشخاص، فیحترا ِّ ع ا بسیط  نایة، وإن کان یمکن شموله للظاهر ظهور 

 لإلیضاح والتفسیر. 

را للمرنه   ة، بل یمتدُّ لیکرون عنوان  یَّ غو ا، ال ینحصر في المسألة اللُّ إنَّ الحدیث عن کون القرآن عربیًّ
غة، في ا ة في أسالی  اللُّ فصیلیَّ رة العامِّ للقواعد التَّ یَّ لبیان والفهم واألجواء، من حیث الخصائ  الفنِّ

فتة واإلشارة، ما یتجاوز المدلول الحرفيَّ للکلمرات،  تي قد تحمل في داخلها اإلیحاء واإلیماء واللَّ الَّ
رراریخيَّ لالسررتعمال قررد یضرریف إلیهررا الکثیررر مررن ظررالل المعرراني  علرری أسرراس أنَّ الجانرر  التَّ

تي قد تمنحه اتها الَّ ا.وخصوصیَّ ا جدید   ا جوًّ

ة الوضوح في داللرة اآلیرات، سرواء  کانرت علری سربیل االسرتعمال  ة تجعل قضیَّ إنَّ القواعد العربیَّ
رة   م، بحیث یکون الکالم القرآنيُّ حجَّ فهُّ فهیم والتَّ ة  في حرکة التَّ ، مسألة  أساسیَّ الحقیقيِّ أو المجازيِّ

اس، فرال شریعات إلی النَّ فظريِّ والمعنرويِّ فري أسرالی  في إیصال األفکار والتَّ عقیرد اللَّ  مجرال للتَّ
رکی ، بحیث تکون المسافة بین الاّلزم والملزوم، أو بین المضمون  االستعارة أو الکنایة أو طریقة التَّ
بط  هنيِّ في الرَّ ا بما تستلزمه من الجهد الذِّ م، بعیدة  جدًّ تي یقصدها المتکلِّ الحرفيِّ للکلمة والغایة الَّ

ة بین األ تي ترتکز علیها قضیَّ فاهم الَّ ذي تفرضه مسألة التَّ شیاء؛ ألنَّ ذلك یبتعد عن المنه  البیانيِّ الَّ
ة. غة في طبیعتها الحرکیَّ  اللُّ

 القرآن الکریم، التفسیر،  السید فضل اهلل. المفردات الرئیسة:

                                                                                 

1. mohammad_tarraf@hotmail.com 
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 مناهج التفسیر

سریر القررآن الکرریم، واألداة والوسریلة المنه  التفسیري لکل مفّسر هو تبیان طریقة کل مفسر في تف
التي یعتمد علیها لکشف الستر عن وجه اآلیة أو اآلیات؟ فهل یأخرذ العقرَل أداة  للتفسریر أو النقرل؟ 
ّنة، أو علی کلیهما، أو یّتبع المنه   وعلی الثاني فهل یعتمد في تفسیر القرآن علی نفس القرآن، أو السُّ

التفسیر، أو االستیحاء کما فعل السّید فضل اهلل، وعلیره؛ سرنعرض  الفلسفي أو العلمي أو العقلي في
 لبعب هذه المناه  بقدر ما یّتسع المقام:

را، فمرا جراء منره . ۱ رر بعُضره بعض  تفسیر القرآن بالقرآن: وهو أحسن أنواع التفسیر؛ فإّن القررآن یفسِّ
له في موضع  آخر، وما اخُتصر منه فري مکرا ن  قرد َبَسرَطه فري مکران  آخرر، ُمجَمال  في موضع  قد فصَّ

ا لکّل شريء   ن  ، فهل یصّح أن یکون مبیِّ وهکذا. وها هو القرآن الکریم یصف نفسه بأّنه تبیاِن لکلِّ شيء 
ا لنفسه؟! ومثال ذلك: قوله تعالی:  رُّ َجُزوعـًا وال یکون تبیان  ُه الشَّ ِإنَّ اإِلنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا * ِإَذا َمسَّ

ا  بما بعدها. القرآن الکرریم هرو 21-19،]المعار ِّ: ُه اْلَخْیُر َمُنوعا* َوِإَذا َمسَّ  ر لفظة  َهُلوع  [، ففسَّ
أول من عني بالبیان والتفسیر لنفسه، ولفت انتباه علماء األمة إلیه بوجه التنبیه والبیران، برل وحملهرم 

؛  بأن علق وضوح المعنی وزوال اإلبهام، وتمام الم ا علی ذلك حمال  قصود من الکالم، بالجمع أحیان 
بین النصوص وحمل بعضها علی بعب، داالًّ إیراهم علری مواضرع التفصریل وتمرام المقصرود مرن 

 (.13، ص: 1م،  ِّ: 2000قجوي، … . )الکالم التي ینبغي الحمل علیها

ن علری فاهلل تعالی إذن هو أول مبین لکتابه، ألّنه األعلم بکالمه ومراده. ومن َثمَّ ألفینا عامرة المفسرری
ا فري تفاسریرهم  اختالف مناهجهم التفسیریة، وتباین مذاهبهم الفکریة، یجعلون القرآن أصال  مقردم 

وذلك استهداء  بالمنه  النبروي الرذي أّصرل هرذا المسرلك حرین تفسریره … وحجة دامغة ألقوالهم
 لبعب اآلیات.

مثرل التبیران ومجمرع وقد استخدم مفسرو المذه  اإلمامي هذا المنه  بعد ذلك مع ظهور تفاسیر 
البیان، وکذلك مفّسرو أهل السنة، وقد ذکر العالمة المجلسي جمیع اآلیرات التري تتعلرق بموضروع 
معین بدایة کل فصل، وهذا یعني أّنه استفاد من الطریقة الموضوعیة في تفسیر القررآن برالقرآن، وقرد 

، بحیرث اّتخرذه بعرب حظي هذا المنه  باهتمام واسع خاصة عنرد المفسررین فري القررن األخیرر
ا کما یّتضح ذلك في تفسیر المیرزان للعالمرة الطباطبرائي، وتفسریر الفرقران  ا رئیسیًّ المفسرین منهج 
للدکتور محمد الصادقي الطهراني، والتفسیر القرآني للقرآن لعبد الکریم الخطیر ، وآالء الررحمن 
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 للبالغي.

را لنفسره  ویعتقد العالمة الطباطبائي أن  القرآن بیان لکل شيء، فمن غیرر الممکرن أن ال یکرون مبین 
ا أن هذا المنه  هو الذي اّتخذه النبي )صلی اهلل علیه وآله( وأهل البیت )علیهم السالم(  ویعتقد أیض 

 (.15-14، ص1الطباطبائي،  ِّفي تفسیر القرآن وقاموا بتعلیمه ووصلنا عن طریق روایاتهم . )

ة )عن النبّي . ۲ نَّ رحة لره، کتفصریل تفسیر القرآن بالسُّ نة وموضِّ ة شارحِة للقرآن، ومبیِّ نَّ أو اإلمام(: فالسُّ
الصالة والحّ . وقد ذکر القرآن الکریم أّن أحکام الرسول التي کان یحکم بها هي نروِع مرن الروحي، 

ن ذلك القرآن الکریم في قوله تعالی:  ْنَزْلنا ِإَلْیَك اْلِكتاَب ِباْلَحقِّ ِلـَتْحكُ وقد بیَّ
َ
ا أ ـاِس ِإنَّ َم َبـْیَن النَّ

راَك اهللُ 
َ
ة. 105]النساء:  ِبما أ رنَّ [، ولهذا قال الرسول:  أال إّنري أوتیرُت القررآَن ومثَلره معره ، أي السُّ

ویمکن تعریف هذا المنه ، بأنه عبارة عن:  تفسیر اآلیة القرآنیة باالستناد إلی ما صدر عن النبي مرن 
ا آلیاته، في دائرة ما أطلعه اهلل تعالی علیه وأذن له بیانا للقرآن ال… أقوال وأفعال وإقرارات کریم، وشرح 

(  فالتفسیر في حّق النبّي هو بیران المعنری المرراد الحقیقري 241م، ص 2003في تبلیغه . )خبیزة، 
رنة إنمرا 49م، ص 2002لکتاب اهلل سبحانه . )المتوّلي،  (. ویّتفق علماء التفسیر علی أن العمل بالسُّ

 ر شرطان:یصح إذا توفّ 

نة بروایة معتبرة حس  المقاییس الموضوعة لذلك.  األول: أن تثبت تلك السُّ

الثاني: أن ال تکون مخالفة للقرآن الکریم. فقد جاء عن رسرول اهلل قولره:  أن علری کرل حرّق حقیقرة 
ا، فما وافق کتاب اهلل فخذوه وما خالف کتاب اهلل فدعوه . وجراء عرن اإلمرام جعفرر  وعلی صواب نور 
الصادد قوله:  ما جاءك في روایة من بّر أو فاجر یوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في روایة مرن برّر أو 
فاجر یخالف القرآن فال تأخذ . وقد ذکر الشیخ الطوسي في تفسریره التبیران أّن  الروایرة ظراهرة فري 

األئمة اّلذین قولهم حجة  أخبار أصحابنا بأن تفسیر القرآن ال یجوز إاّل باألثر الصحیح عن النبّي وعن
رنة والجماعرة   تفسریر 4، المقدمة، ص 1990الطوسي، کقول النبي . ) ( وقد اعتبر مفّسرو أهرل السُّ

الصحابي بمنزلة المرفوع عن النبي صلی اهلل علیه وآله، فمن براب َأولری أّن نقرل الصرحابي لتفسریر 
 (.157م، ص  1988رکشي، النبي حجة بال إشکال، بل حّتی التابعین عند بعضهم . )الز

ا في حرکة التفسیر عند الشیعة اإلمامیة، . ۳ المنه  الفلسفي: وهو من جملة المناه  التي ترکت تأثیر 
حیث عمد العدید من المفسّرین إلی الّلجوء إلی الفلسفة لتحدید المردلوالت القرآنیرة والمرراد مرن 

ا عن الفهم العرفي الرذي یسرتند إلری اآلیات، إْن علی مستوی التفکیر الفلسفي الدّقي المحب  بعید 
الظهور الّلفظي، أو علی مستوی االستدالل بنظرّیات ومقوالت ومعطیات فلسفّیة، ومحاولة تحمیلهرا 
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للقرآن. وقد بالغ العدید منهم في الّلجوء إلی الفلسفة حّد إضاعة البعد القرآني الفرید، حتری أصربح 
ا، وإن ُأع ا فلسفیًّ طي صفة التفسیر. فیما حاول اآلخرون فري االعتردال فري الّلجروء الن  القرآني نصًّ

 إلی الفلسفة. 

ر في االّتجاه الفلسفّي هو:  أغل  ما یهتّم به المفسِّ

 اآلیات المتعّلقة بوجود اهلل تعالی وصفاته وأفعاله. -أ

 اآلیات المتشابهة. -ب

 تأویل ظواهر القرآن، بما ینسجم مع اآلراء الفلسفّیة. - ِّ

 یات التي تشّکل مؤّیدات وشواهد علی اآلراء الفلسفّیة.اآل -د

االستفادة من المناه  المختلفة فري التفسریر، کرالمنه  االجتهرادّي والعقلرّي، وتفسریر القررآن  -ه
 (.378-377، ص 2008األصفهاني، بالقرآن، وتفسیر القرآن بالسّنة. )

ْم ففي تفسیر آیة  ِذي َأنَطَق ُکلَّ َشرْيء  َوُهرَو َخَلَقُکرْم  َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهدتُّ ُ الَّ َعَلْیَنا َقاُلوا َأنَطَقَنا اهللَّ
ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن  ة  َو َل َمرَّ [، أرجع السّید الطباطبائي  النطق  إلی العلم الذي تحمله هرذه 21]فصلت:  َأوَّ

ول االسرتدالل بمقروالت وقد حا (.379، ص 17الطباطبائي،  ِّاألعضاء، فهو نطق وتکلیم حقیقة. )
ُح ِبَحْمرَدِه فلسفیة إلثبات هذا األمر، من قبیل تفسیر بعب اآلیات، من قبیل  ن َشرْيء  ِإالَّ ُیَسربِّ ِإن مِّ َو

[، یقول  في ضوء هذه المقروالت وذلرك لجهرة أن العلرم 44]اإلسراء:  َوَلِکن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبیَحُهْم 
مررا صردر عررن هرذه الموجررودات عرن علررم وإرادة حقیقررة .  صرار فرري الموجرودات عاّمررة، فیکرون

 (.387الطباطبائي، ص )

التفسیر بالعقل: یحظی منه  التفسیر العقلّي بمنزلة خاّصة برین منراه  التفسریر، وقرد اّتخرذت . ۴
المذاه  الکالمّیة )الشیعة، المعتزلة، األشاعرة...( بإزاء هذا المرنه  مواقرف مختلفرة، وقرد ُیطلرق 

عب األحیان منه  التفسیر االجتهادّي، وقرد ُیرذکر کأحرد أقسرام مرنه  التفسریر برالرأي علیه في ب
(، وقرد ُینظرر إلیره بنظررة مسراویة لالّتجراه الفلسرفّي فري التفسریر 255، ص1،  1976ِّ)الذهبي، 

(. ویراد به التفسیر بغیر النقل، سواء أکان التفسیر بالعقل الفطري، أم بالقواعرد 151)األصفهاني، ص
ارجة في المدارس الکالمیة، أو بتأویالت الباطنیة، أو الصوفیة، أو التفسیر حس  العلوم الحدیثة. الد

را لتقسریم  را مالک  والتفسیر بالعقل بهذا المعنی یعّم جمیع هذا النوع مرن التفسریر. وبهرذا صرار أیض 
مرن منظرار العقرل  المناه  التفسیریة إلی المنه  العقلي والنقلي. وقد یطلق ویراد به تفسیر اآلیرات
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الِفطري والعقل الصریح والبراهین المشرقة غیر الملتویة الواضحة لکرّل أربراب العقرول، وهرذا هرو 
ورد في الروایة عن هشام برن المراد في المقام، وهو بهذا المعنی قسم من المناه  التفسیریة العقلیة. 

ا وصف نفسه: أحد صمد نور ، ثّم قرال: المشرقي عن اإلمام علي بن موسی الرضا أّنه قال:  إّن اهلل کم
 َبْل َیَداُه َمْبُسوَطَتاِن  :قرال -وأشرت بیدي إلری یرده  -[، فقلت له: َأَفَلُه یدان هکذا 64المائدة :

. ففي هذا الحدیث استفاد اإلمام علیره (330، ص1،  1991ِّالعیاشي،  ) لو کان هکذا کان مخلوقا  
في الید الماّدیة عن اهلل سبحانه وتعالی، ألّن وجود مثل هذه الید السالم من العقل في تفسیر اآلیة، ون

یستلزم الجسمانّیة والمخلوقّیة هلل، وهو سبحانه منّزه عن هذه الصفات )فالمقصود مرن الیرد هنرا هرو 
وبما أّن العقل الصریح یقسم إلی عقل نظري، وإلی عقرل عملري، فاآلیرات الرواردة القدرة اإللهّیة(. 

والمعارف تفسر في ظّل العقل النظري، کما أّن اآلیات الواردة حول الحقود واألخرالد حول العقائد 
 واالجتماع تفّسر بما هو المسّلم عند العقل العملي. 

فالمنه  العقلّي في تفسیر القرآن هو طریق یسلکه المفّسر في عملّیة التفسیر، مرن خرالل االسرتعانة 
القطعّیة، بغیة الکشف عن معاني القررآن الکرریم ومقاصرده. وقرد بالعقل البرهانّي أو القرائن العقلّیة 

رّنة  استدّل القائلون بحّجّیة المنه  العقلّي في التفسیر بأدّلة عّدة، أبرزهرا: آیرات القررآن الکرریم، السُّ
 الشریفة، سیرة العقالء، مع عدم ردع الشارع عنها، بل جریانه وفقها.

ة في التفسیر من الطرد الحدیثة التي دخلت علری علرم منراه  ُتعّد هذه الطریقالتفسیر العلمي: . ۵
التفسیر، بفعل التأّثر من ِقَبل بعب المفّسرین بالنهضة العلمّیة في القرون األخیرة وما أفرزته من علوم 
ومعارف تجریبّیة طبیعّیة وإنسانّیة، ما استدعی السؤال عن وجود أساسّیات هذه العلوم والمعارف فري 

السربحاني، هة، واالنسجام بین القررآن ومعطیرات العلرم الحردیث مرن جهرة أخرری )القرآن من ج
. فهذا المنه  هو الطریق الذي یسلکه المفّسر في عملّیة التفسیر، من خرالل (119-116، ص2010

االستعانة بمعطیات العلوم التجریبّیة الطبیعّیة واإلنسانّیة، بغیة الکشرف عرن معراني القررآن الکرریم 
 .(206-195األصفهاني، صومقاصده )

المیرزان فري وقد تفاوتت کلمات المفّسرین في المراد من التفسیر العلمرّي علری ثالثرة آراء رئیسرة )
 ، هي:(8-7، ص1تفسیر القرآن،  ِّ

 استخرا ِّ العلوم من القرآن.( ۱

 تحمیل النظریات العلمیة وتطبیقها علی القرآن.( ۲
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 شارات العلمّیة الواردة فیه.استخدام العلوم في فهم القرآن وبیان اإل( ۳

یعتبر القائلون به أّن یؤّدي استخدام العلوم في تفسیر القررآن إلری فهرم أفضرل آلیاتره وبیران إشراراته 
َوَلَقـْد َخَلْقَنـا العلمّیة، کما في موارد تعّرض القرآن لعلم األجّنة ومراحل خلق اإلنسان. قال تعالی: 

ن ِطی نَساَن ِمن ُساَلَلةو مِّ ْطَفـَة َعَلَقـًة َفَخَلْقَنـا اإْلِ ِكینو * ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ نو * ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَرارو مَّ
َناُه َخْلًقـا آَخـَر َفَتَبـا

ْ
نَشـأ

َ
ُ اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثـمَّ أ َرَك اهللَّ

ْحَسُن اْلَخ 
َ
[. والمسراهمة فري إثبرات إعجراز القررآن مرن خرالل بیران 14-12]المؤمنون:  اِلِقیَن أ

ا. مثرال: قرانون الجاذبیرة،  ا وهي مکتشفة حدیث  الحقائق العلمیة التي ذکرها القرآن قبل أربعة عشر قرن 
َماَواِت ِبَغْیِر َعَمدو َتَرْوَنَهاقال تعالی:  ِذي َرَفَع السَّ  [.2]الرعد: اهلّلُ الَّ

وهناك من اعترض علی هذا المنه  لعدم إشارة النبّي وأهل بیته والصحابة والترابعین إلری أّن القررآن 
یشتمل علی کّل العلوم، وهذا یثبت بطالن دعوی اشتمال القرآن علی العلوم التجریبیة. إضافة إلی أّن 

ر التفسریر العلمرّي مرن العلوم التجریبیة غیر قطعیة، فال یمکن استخدامها في تفسیر القررآن، باعتبرا
 أقسام التفسیر بالرأي المنهّي عنه حّد قولهم.

یمکن تعداد الکثیر من أنواع التفسیر ومناهجه، ما ال یّتسع المقام للحدیث عنها، کالتفسیر الکالمري 
والرمزي واإلشاري... وغیرها، ولکننا اکتفینا بهرذه المنراه  الخمسرة لإلضراءة علری تنّوعهرا، قبرل 

 تبیان معالم منه  السّید فضل اهلل في التفسیر.الولو ِّ في 

 منهج السید فضل اهلل

یصف السّید محّمد حسین فضل اهلل تفسیره )من وحري القررآن( برالحرکّي القرائم علری االسرتیحاء 
را فري الحاضرر  فیقول:   کان کتابنا )مرن وحري القررآن( محاولرة فري اتجراه اسرتیحاء القررآن حرکیًّ

. فلم یکرن یکتفري برالمعنی المعجمري والقاموسري (236، ص 1،  1997ِّوالمستقبل  )فضل اهلل، 
للمفردات، ألّن هذا ما یحبس الّلغة عن مرادتها ویحّد مرن قردرتها علری التعبیرر. فعلری المفّسرر أن 
ا من داخل السیاد االجتماعي والحیاتي، فلن تصبح النصوص معّلقرة  فري الفضراء، برل  یفهمها أیض 

ا مرن  تنزل علی أرضّیة مختمرة من قبل، ویمکن فهمها في سیاد هرذه األرضریة بوصرف ذلرك جرزء 
 عملّیة الفهم اللغوي.

 الّلغة بین المعنی الظاهر والباطن

یوجد في عالم التفسیر نظرّیة تسمی  بطون القرآن ، وبغّب النظر عرن مردی صرحة الروایرات التري 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

284 

السّید فضل اهلل. فقد جاء في الروایة   تتحّدث عنها، ولکّننا سنعرض لها لکي نعالجها لغوّیا وفق رأي 
(، ومرن هنرا اختلفرت 94، ص 89،  ِّ 1992ما من القرآن آیة إال ولهرا ظهرر وبطرن  )المجلسري، 

تفاسیر اآلیات بین مفّسر وآخر. بحیث جعلوا لکل آیة معنیین؛ ظاهر وباطن، ما هرو معلروم ومرا هرو 
را آخرر ال یقبرل بهرذه النظریرة،  مبهم ال یعلمه إال الراسخون فري العلرم. إاّل أن للسرید فضرل اهلل رأیًّ

 وبخاّصة في الجان  الّلغوي، وذلك ألسباب عّدة:

نرا  عقالئّیة اللغة:. ۱ أي أن تکون هذه اللغة التي في النّ  هي لغة ما فرود عقالئّیرة وبشررّیة، أي إنَّ
ا کان یرفضه السرّید نتحّدث عن شيء غیر قابل للتعقیل، أو فقل: عن شيء أقرب للمیتافیزیقا؛ وهذا م

في تفسیره، فهو یتعامل بالطرائق التي تنبني علی أّن الکالم الذي نتعامرل معره هرو لغرة عادیرة، کمرا 
یَثاقًا َغِلیظاً یتکّلم الناس مع بعضهم إلی حدٍّ ما، ففي قوله تعالی:  َخْذَن ِمنُكم مِّ

َ
[، 21]النساء:  َوأ

التي یوثق بها عقد النکاح، و غلیظا    ماء الرجرل یفضریه  تعتبر بعب التفاسیر بأّن المیثاد هي الکلمة
ا   وصِف للمیثاد، فال نسرتطیع  إلیها. هذا الترکی  التفسیري ال ینسجم مع البنیة اللغوّیة؛ ألّن  غلیظ 
ا هي عبارة عرن أمرر مرادي  أن نفهم أن یکون المیثاد هو عبارة عن کلمة النکاح، أي العقد، وأّن غلیظ 

، ص 7،  1998ِّة له بوصف الکلمة، إال بضرب مرن الترأّول والتکّلرف )فضرل اهلل، خارجي ال عالق
(. فلم یکن السّید فضل اهلل یقبل بأّن بنیة الّلغة القرآنیة هي بنیة غیر مرا نعرفره نحرن مرن طرائرق 167

ا عرن المرراد،  البیان والتبیین. فال حاجة لتحمیل المفرردات مرا ال تتحّملهرا أو مرا یرذه  بهرا بعیرد 
بالتالي تعقید معاني المفردات والجمل، وبالترالي الخررو ِّ عرن مرراد األهرداف التري قرام الرن  و

ا لیس إال.  ألجلها، فیغدو التفسیر تعقید 

: بحیث ال یمکنرك أن تفهرم الّلغرة إذا کنرت تفهرم مجرّرد الفهم العفوي الّلغوي ل الهندسي. ۲
ا تامًّ  ا مع نمط عیش العربرّي فري ذلرك الزمران، انعکاس هذه المفردات، بل یج  أن تندم  اندماج 

زمن نزول القرآن، حتی تستطیع أن تفهم المفردات التي کانت ترراد مرن خرالل اسرتخدام الکلمرات 
والجمل، فال یمکنك أن تفصل المفردات عن إطارها الثقافي وعن العمق الثقافي واالجتماعي الرذي 

، والّلغة لیست سوی تعبیر عرن هرذا ال عمرق الثقرافي االجتمراعي فري إطرار الزمران ولدت فیه أصال 
ـيوالمکان عند اإلنسان. ففي آیة  بِّ ْمِر َر

َ
وُح ِمْن أ وِح ُقِل الرُّ [، 85]اإلسرراء:  َوَیْسأُلوَنَك َعِن الرُّ

فقد یمکن أن یکون السؤال فیها عما ترّدد من الحدیث عن الروح في غیر آیة، ما جاء بشکل مربهم ال 
أثار عالمة استفهام لدی الناس. ورّبما کانت المسألة معروفة في ما یرراد مرن  تحدید فیه، األمر الذي

، باعتبارهرا مرن  هذه الکلمة في جمیع مواقع اسرتعمالها، ألنهرا ال تمثرل لردیهم أّي صرورة  تفصریلیة 
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کمرا جراء فري  -الکلمات الغامضة لدیهم. وقد یکون من البعید أن یکون المراد برالروح هنرا القررآن
ا لدیهم حتی یسألوا عنه، کما أن إطالقه علیره کران علری سربیل  -اسیربعب التف ا غامض  ألنه لیس أمر 

االستعارة، ال الحقیقة. وقد ذکر بعب المفّسرین أن المراد بره الرروح اإلنسراني، ألّنره المتبرادر مرن 
 بعلمره. إطالد الکالم، ولهذا کان الجواب بالنهي عن التوّغل في فهرم حقیقتره، ألنره مرا اسرتأثر اهلل

فیعتبر السید أّن هذا الوجه قری ، باعتبار أّنه األقرب إلی أفکارهم بحس  مضمون الکلمرة عنردهم. 
ا یخالف الظاهر أو یفّسر بغیرر معنراه أو سریاقه )فضرل اهلل،  ِّ -221، ص 14فال یمکن أن یکون شیئ 

222.). 

القرآنیرة، مرن خرالل  یتعامل السرّید فضرل اهلل مرع النصروص واآلیرات األسلوب الستیحائي:. 3
الحدیث عن اإلمام الصادد:   إّن القرآن حّي لم یمت، وإّنه یجري کما یجري الّلیرل والنهرار، وکمرا 

(. 404ص  - 35یجري الشمس والقمر، ویجري علی آخرنا کما یجري علی أّولنرا  )المجلسري،  ِّ 
ك، کما فري الروایرة عرن اإلمرام تختزن إیحاءاتها کذل معناها، فإّنها تختزن کما الکلمة فهو یعتبر أّن 

ـاَس َجِمیًعـاعندما یأتي إلی قوله تعالی فیما یروی عنه:  الباقر ْحَیا النَّ
َ
َما أ نَّ

َ
ْحَیاَها َفَكأ

َ
 َوَمْن أ

، 9،  ِّ 2000[، یقول بأّن  تأویلها األعظم من َنَقلها من ضالل إلی هدی  )المازندراني، 32]المائدة:
مة الحیاة هنا اختزنت؛ بحس  مردلولها الّلفظري، معنری الهردی (. فلیس معنی ذلك أن کل105ص 

لیکون الموت هو الضالل، ولکن نستوحي مرن هرذا، أنَّ اهلل جعرل للحیراة المادیرة هرذه الشرمولیة، 
بحیث یکون إحیاُء اإلنسان إحیاء للناس باعتبار مبدأ الحیاة، فإنَّ الحیراة المعنویرة والحیراة الروحیرة 

أعلی قیمة  من الحیاة المادیة، فننتقل من المادي إلری المعنروي، علری أسراس  والحیاة الفکریة، هي
ا أن یکون للمعنی لوازم وإیحاءات عّدة. ولیس معنری  االنتقال من معنی إلی معنی. ومن الممکن جدًّ
ر کلمة  الموت  بالضالل، بل إّنه استوحی ذلك، فرإذا  ر کلمة  الحیاة  بالهدی، وفسَّ ذلك أن اإلمام فسَّ
ا من ناحیة مادّیة، أو أنقذته من المروت، کنرت  کانت الحیاة المادیة تعطي إیحاء  أنك إذا أحییت إنسان 
ا، ألنك رّکزت مبدأ الحیاة، فیمکن أن تستوحي من فضل الحیاة المادیة فضرل  کمن أحیا الناس جمیع 

ا من نقلها من الضالل إلی الهردی فکأّنمرا هردی ال را. ففري الحیاة المعنویة، فیکون أیض  نراس جمیع 
ْکَبـُر ِمـن  تفسیر آیة 

َ
اِس َوِإْثُمُهَمـا أ ُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌم َکِبیٌر َوَمَناِفُع ِللنَّ

َ
َیْسأ

ْفِعِهَما کبرر مرن 219]البقرة:  نَّ [، یستوحي السّید فضل اهلل، من تفسیر هذه اآلیة من حیث الضررر أ
، ألّن النفع، أّن کل  ما کان ضرره أکبر من نفعه فهو محّرم، وعلی هذا ذه  إلی تحریم التدخین مرثال 

ضرره المعتّد به أکبر من نفعه، إن کان لره منفعرة! ومرن هنرا کانرت الّلغرة فري اسرتیحاءاتها مردخال  
 (227-225، ص 4لالستنبا  الفقهي لدیه )فضل اهلل،  ِّ
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بر السّید فضل اهلل أّن النّ  القرآنري یختلرف عرن یعتفهم النصوص من خالل ربطها بالواقع: . ۴
النصوص النخبوّیة، فلغة النّ  القرآني لیست لغَة نخبة، فهو ال یخاط  فالسفة وال یخاط  علمراء 
ا بأکمله. وهذا الخطراب للمجتمرع لریس  ا، وإّنما یخاط  مجتمع  ریاضیات حتی یتکّلم بلغتهم أیض 

ا، فهو یرید أن یفهم من ا نظریًّ النّ  القرآني مرا یعینره فري حیاتره الیروم. وال یریرد أن یضریف  خطاب 
ا فري  معلومات  ال یمکنها أن تشارك في الفعل وفي التغییر بل تبقری إضرافات ترفّیرة ال تحردث ترأثیر 

ـالحیاة. ففي تفسیر آیة  ـًة َفَلـْوَل َنَفـَر ِمـن ُکـلِّ ِفْرَقـةو مِّ ْنُهْم َطآِئَفـٌة َوَما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَینِفُروْا َکآفَّ
ُهْم َیْحَذُروَن  یِن َوِلُینِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ ُهوْا ِفي الدِّ َیَتَفقَّ [، فقد رفرب 122]التوبة:  لِّ

القول الذي یفّسر الفرقة النرافرة بالمقراتلین والمجاهردین، کمرا فري بعرب التفاسریر، وال یعتبرر أّن 
ب العلم. فالسید یری أّن هذا التفسیر بعید عن الواقع، ألّنه ال یرید أن یتعامل مرع المقصود لیس طال

النّ  القرآني بطریقة تجریدّیة، فهو ال یتعامل مع تحلیالت فرضّیة، إّنما یتعامل مع نّ  یعریش مرع 
، السریرة الحیاة، ومن َثمَّ ینبغي أن یفهم الحیاة، ویندم  معها حتی یقدر علی فهمها. ففي هرذه اآلیرة

والواقع یداّلن علی أّن المقصود هو خرو ِّ بعب األفرراد للتفّقره فري الردین لکري یسرتطیعوا تعلریم 
الباقین عند عودتهم، فهذه لیست من مهمات المجاهد، ألّن مهّماته معروفة، وهي القترال ورد العردو 

 وما بعدها(. 242، ص 11فحس  )فضل اهلل،  ِّ

اَفْلَیْنُظِر وفي تفسیر اآلیات  ْرَض َشـقًّ
َ
ا * ُثمَّ َشَقْقَنا األ ا َصَبْبَنا الَماَء َصبًّ نَّ

َ
 اإِلْنَساُن ِإَلی َطَعاِمِه * أ

ا علری بعرب الروایرات 26-24]عبس: [، یذه  بعب المفّسرین إلی تفسیر الطعام بالعلم، اعتماد 
اهرا برالواقع آنرذاك التي قد تکون واردة علی سبیل اإلیحاء أو الکنایة، إّن صّح سندها، ولکرن إذا ربطن
 کلمرة مرن المرراد وسیاد اآلیات التي تلتها، فال یمکن أن نذه  في هذا االّتجاه، فیعتبرر السرّید أّن 

ابعدها  ألّن  هنا لیس العلم، الطعام ا َصَبْبَنا الَماَء َصبًّ نَّ
َ
 والخضررة، الفواکره عن یتحّدث ، فاهلل أ

 (.75-74، ص 24معنویة )فضل اهلل،  ِّ حالة العلم أن ذلك، بالعلم لها ال دخل وکّلها

کان السید فضل اهلل یری أّن أهل المعاجم قد أخذوا تعابیرهم ومفرداتهم مرن  الجتهاد في اللغة:. ۵
أهل البادیة بشکل عام في القرون الهجریة األولی کونهم کانوا ال یزالون علی السلیقة الصافیة، مرع أّن 

ا ما عن ل غة قریش، وبهذا قد ال تعّبر هذه المعاجم عن لغة قریش، فیعتبرر لغة أهل البادیة تختلف نوع 
أن یخر ِّ بآراء  –أي السّید فضل اهلل  –السّید فضل اهلل أن االجتهاد یمکن أن یکون في الّلغة، فمن حّقه 

تخالف علماء اللغة وتفسیراتهم للمفردات، فهم وضعوا هذه المعاني في زمن، والیوم یمکن أن نضرع 
ا، وبخاّصة إذا اعتمدنا اللسانیات الیروم، أو درسرنا األسرالی  البالغّیرة بطررد لها معاني م ختلفة کّلیًّ
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...  حدیثة، کالتداولیة مثال 

ومن هنا یذه  السید إلی مسألة تحریر الن  وإطالقه في الفضراءات الواسرعة، لیسرتفید منره، هرو 
، فري قولره تعرال ْغـِو ی: وغیره، في نواحي الحیاة شتی، ففري التفسریر مرثال  ـِذیَن ُهـْم َعـِن اللَّ َوالَّ

[، یذه  المفّسرون إلی االعتماد علی الروایرة حرین ُسرئل اإلمرام الرضرا 3]المؤمنون:  ُمْعِرُضوَن 
عنها، قال: الغناء، ولکّن السّید یذه  لیوّسع المعنی ویحّرره مرن الرنّ  الحرفري، لیسرتفید منره أّن 

وي، أي الذي فیه لهو ولع  وخرو ِّ عن جادة الشررع ومرا شرابه المراد بالغناء المحّرم هو الغناء الّله
ذلك. أّما الغناء الذي یبتعد عن هذا فهو مباح. وهذا ما حردا بره إلری عردم تحرریم مطلرق الغنراء أو 

 (.221، ص 1997فضل اهلل، الموسیقی في فتاواه )

 خالصة
معاجم الّلغة للمفرردات القرآنیرة وال ال ینفي السّید فضل اهلل المعاني والتفاسیر الحرفّیة التي ترد في 

یهملها، سواء کانت قدیمة أو حدیثة، ولکّنه کان یعمل علی التطویر باستمرار، فرالقرآن کتراب حیراة، 
وال یمکن أن یقّید في زمان ومکان، وعلیه ال یمکن تجمید التفاسیر بالمعاني الکالسریکّیة الجامردة، 

وکذلك یذه  السّید فضرل اهلل إلری االسرتفادة مرن العلروم أو التي لم تواک  تطّور الحیاة والعصر، 
الّلغویة واأللسنّیة الحدیثة لالرتقاء بمستوی التفاسیر وتجعلهرا حرکیرة ال تقرف عنرد معنری جامرد. 
فالّلغة أسلوب حیاة، وعلیه، یجر  أن تضرّ  الحیراة فري مفرداتهرا لتسرتمر، وإاّل ماترت المفرردات 

لحیاة هو في االسرتیحاء الردائم المتطرّور للمعراني، وتحریرر الرن  والنصوص والّلغة. وأهّم معالم ا
ا عن رْکِبها. ا للحیاة ال متخّلف   القرآني من القیود الحرفیة التجریدیة والکالسیکیة، وإطالقه لیکون قائد 

 فهرست المصادر والمراجع
ولری، الطبعرة األ منراه  التفسریر واّتجاهاتره،م(. 2008)الرضائي، األصفهاني، محمد علي  .1
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ا،  .2  .دار المالكبیروت:  ،م(. الطبعة األولی2004)الحسیني، محمد، السید فضل اهلل مفّسر 

، ال. ، الوجیز فري المردخل إلری دراسرة تفسریر القررآنم(. 2003خبیزة، محمد یعقوبي، ) .3
 انفوبرنیت.  فاس: مطبعة

دار الکتر   بیرروت:، الطبعة الثانیة، ،التفسیر والمفّسرون(. م1976) الذهبي، محّمد حسین، .4



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

288 

 .الحدیثة

الطبعة األولی، بیرروت: دار  ،في علوم القرآن البرهانم(. 1988بدر الدین محمد، )الزرکشي،  .5
 الفکر.

الطبعررة األولرری، قررم: مؤسسررة اإلمررام المنرراه  التفسرریرّیة،  م(.2010جعفررر، ) السرربحاني، .6
 الصادد.

، الطبعرة األولری، بیرروت: مؤسسرة تفسریر المیرزانم(. 1997مد حسرین، )الطباطبائي، مح .7
 .األعلمي

 الترراث إحیراء الطبعة الثانیة، بیروت: درا ،التبیان تفسیرم(. 1990الطوسي، محمد بن علي، ) .8
 العربي.

الطبعرة األولری، بیرروت: مؤسسرة تفسیر العیاشري،  م(.1991محمد بن مسعود، ) العیاشي، .9
 .األعلمي للمطبوعات

 (. الندوة، الطبعة األولی، بیروت: دار المالك.1997فضل اهلل، محمد حسین، ) .10

 الطبعة األولی، بیروت: دار العارف.دنیا الشباب، م(. 1997محمد حسین، ) فضل اهلل، .11

 الطبعة الثانیة، بیروت: دار المالك.من وحي القرآن، م(. 1998محمد حسین، ) فضل اهلل، .12

کلیرة اآلداب ، فاس: ر القرآن بالقرآن، دراسة تاریخیة ونظریةتفسیم(. 2000قجوي، محّمد، ) .13
 .والعلوم اإلنسانیة ظهر المهراز

، الطبعرة األولری، بیرروت: شرح أصول الکافيم(. 2000المازندراني، مولی محمد صالح، ) .14
 دار إحیاء التراث.

ثانیرة، الطبعرة المنه  أهل السرنة فري تفسریر القررآن الکرریم، م(. 2002المتوّلي، صبري، ) .15
 ف.مکتبة زهراء الشر القاهرة:

 ، الطبعة األولی، بیروت: دار إحیاء التراث.بحار األنوارم(. 1992المجلسي، محمد باقر، ) .16



 

 

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

یممزّیة األلفاظ وأهمّیت  ها في الّدللة في القرآن الكر
یبط عطّیة الساعدي  رحیم خر

 جامعة الکوفة أستاذ في 

 صملخال
یخوض هذا البحث في   مزّیة   األلفاظ وموقعها من السیاد، فهي تؤّثر ترأثیرا  کبیررا  فري 
توجیه الداللة وبغیر انتقاء اللفظة الدقیقة التي تعّبرر عرن الخرالق العظریم تبقری الداللرة 

وصة إلی حّد معّین وما دام کرذلك فالبرّد أْن یکرون علری المسرتویات التري یفهمهرا منق
العربي وما من شّك في أّن السیاد هو الذي یکرّون   الصرورة   النهائیرة للداللرة وإذا مرا 
ُجّردت الکلمة من سیاقها فإّن تأثیرها ال یخر ِّ عن استعمالها المعجمي مّما لو ُوضرعت 

یردرس البحرث  الهرذ کون القرآن الکریم معجزا  في لفظه ومعناهفي سیاد معلوم ولهذا ی
فتکون أهمّیتها بدورها  اللفظة وهي في سیاقها وال یعنی کثیرا  فیها إذا ما جّردت من سیاقها

الذي تؤدیه بداللة معّینة مقصودة ال یمکن أْن تؤدیه کلمة ُأخری قد تصلح لسریاد آخرر. 
. فلیس المقصود أّننرا إذا ال یسّلم بنظرّیة النظم التي سیطرف ت علی الدرس النقدي طویال 

حّرکنا الکلمات وغّیرنا التقدیم والتأخیر الذي وضعت له، وإّنما مع وضعها الرذي یریرده 
ومن أجل ذلك المبدع وبانتقائه هو فإّننا ننظر إلی دّقة االختیار والمفاضلة بین مبدع وآخر.

 یبقی القرآن الکریم معجزا  بلفظه ومعناه.
 اهمیة اللفظة.-السیاد-القران-الداللة-مزیة : المفردات الرئیسة
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 المقّدمة
یتناول هذا الموضوع مزیة األلفاظ في القرآن الکریم، ویکتس  أهمیة کبرری إْذ یبحرث فري اللفظرة 
وکیف تفعل فعلها المطلوب في الذکر الحکیم. وما من شّك في أّن دراسة القرآن الکریم تعود برالنفع 

ولی باإلجتهاد العلمي العام، وتتعّلق الثانیة باإلثابة المتأتیة مرن قرراءة کرّل  لصاحبها
ُ
مّرتین، تتعّلق األ

مثرل »: فقد نقل البخاري في باب فضل القرآن علی سرائر الکرالم مرا قالره رسرول اهلل حرف فیه،
ة طعمهرا طیر  الذي یقرأ القرآن کاألترجة طعمها طّی  وریحها طّی ، والذي ال یقرأ القرآن کرالتمر

وال ریح لها، ومثل الفاجر الذي یقرأ القرآن کمثل الریحانة ریحها طی  وطعمها مرر، ومثرل الفراجر 
وورد في أحادیث قدسیة وُأخری صحیحة  «الذي ال یقرأ القرآن کمثل الحنظلة طعمها مر وال ریح لها

بتدبر آیاتره واإلنصرات إلیهرا. فضل قراءة القرآن والعمل به وتدّبره فضال عن اآلیات التي أمرت الناس 
وقد وزّعت البحث علی تمهید، تطّرد إلی اللفظ والمعنی في النقرد العربري، وبّینرت انقسرام النّقراد 
علی ُمفّضل  للفظ وآخر مفّضل للمعنی مع التسّرع في بعب األحیان بحساب کل ناقد علی کونه من 

ولری األفعرال أنصار اللفظ أو کونه من أنصار المعنی. وعلی فقرات ثال
ُ
ث کبیرة، تناولت في الفقرة األ

التي ُبنیت علیها الجملة العربیة، استنادا  إلی نظرّیة العامل تلك النظریة التري سریطرت علری النحرو 
العربي برمته. ورّکزت أّن في الذکر الحکیم یکون الفعل مستعمال بحس  الدقة المطلوبة من ضرمن 

مبنیا للمعلوم أو مجردا او مزیدا، وهو في کرل حالرة مرن هرذه سیاد عام فیستعمل مبنیا للمجهول أو 
الحاالت وغیرها یؤدي وظیفته بشکل دقیق ال یستطیع أحد أْن یبدله بفعل آخر، مهما ُأوتي مرن حرظٍّ 
في اإلبداع. وتناولت في الفقرة الثانیة األسماء وما یجري مجراها مما هو لیس باسرم وال بحررف مرن 

ارة وأسماء موصولة ومصادر وغیرها. وهي تخضع للضوابط القرآنیة التري صفات وضمائر وأسماء إش
تخضع لها األسماء من حیث الدقة المتناهیة في االنتقاء تبعرا لموقعهرا مرن الجملرة. وقرد اسرتعمل 
القرآن الکریم األسماء استعماال مذهال  بحیث إّنه راع الجوان  التاریخیة وجوان  الحوار الذي یلبي 

  والمتلّقي والجوان  الشرعیة وغیر ذلك من األمور التي یخطأ بها المتکلم العرادي حاجة المخاِط 
مهما احتا  في استعماله وتحّوطه. وتناولت في الفقرة الثالثة الحروف، وهي خضعت أیضا  للمعراییر 
التي خضعت لها األفعال واألسماء فکان استعماله منسرجما علری منروال الدقرة والسریاد المناسر  

أراده اهلل سبحانه وتعالی. وقد یرد سؤال وجیه یتمثل باآلتي: کیف صرار القررآن معجرزا  بمعنری  الذي
یعجز الناس عن اإلتیان بمثله ولو کان بعضهم لبعب ظهیرا  والجواب هو: إّن القرآن معجز في لفظره 

لعلمیرة التري وفي معناه، وفي اختیار کلماته وفي ترکیبه وسیاقه وفي تشریعه وفري األمرور الکونیرة وا
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طرحها وفي علم الغی  الذي ال یستطیع البشر التنبؤ به أو إثباته بالدلیل، أو إشاراته إلی خلق اإلنسان 
أو علم الفلك، أو ما یتعلق بالساعة وکیفیة الحساب، أو ما تناوله في مسألة الموت والحیراة ، وغیرهرا 

سران واحرد عراش فري صرحراء ال یقررأ وال کثیر. وکّل هذه األشیاء ثبتت أو ستثبت مما ال یستطیع إن
یکت  اإلتیان بمثله، ولو استطاع هو فلم ال یستطیع غیره، ولو تعاون مع آخرین علی األزمنة واألمکنرة 

 ؟!. فتبارك من بیده ملکوت کّل شيء وهو علی کّل شيء قدیر. 

 التمهید: اللفظ والمعنی في میزان النقد

نقاد والبالغیین ردحا  طویال  من الزمن وما یزال الکالم فیهما لم إّن نظریة اللفظ والمعنی قد شغلت ال
تبعا  لنظرّیات دراسة اللغة واألدب. إْذ یعود األمر إلی المرِسل والمرَسل إلیه والرسرالة التري ؛ ینته بعد

یروم المرِسل بعثها إلی المخاطبین. فالبّد إذا  من التمحی  فري تررجیح األلفراظ علری المعراني أو 
ح المعاني علی األلفاظ. والتأّني في معرفة مقاصد المرتکّلم ومراعراة مسرتوی السرامعین. وقرد ترجی

صرف بعب النّقاد المؤّثرین أنظار الدارسین عن الخوض والتردّبر فري تررجیح قضرّیة علری ُأخرری. 
مطروحة   والحّق إّن الدارسین غیر ملزمین باتباع رأي ناقد قاله منذ عصور طویلة. فنظریة   المعاني ال

التي طرحها الجاحظ القت بظاللها علی النّقاد المعاصرین له او الرذین جرااوا بعرده. وأکثررهم قرد 
. إْذ قال:  المعراني مطروحرة فري الطریرق، یعرفهرا العجمري والعربري، والبردوي »فهموه فهما  خاطئا 

ة الطبرع وجرودة والقروي، إّنما الشأن في إقامة الوزن، وتخّیر اللفظ، وسرهولة المخرر ِّ، وفري صرّح 
.فقد توّهم من توّهم من النّقاد فري أّن الجراحظ عنردما (133-132 1م: 1969ِّ)الجاحظ، «السبك

قال: مطروحة، إّنما یعني اّنها غیر مهّمة وال وزن لها. ولکّنه یقصد أّن الحصول علیها أمرِر سرهِل. ولرو 
لعرفروا أّنره  -لعجلرة أو لغیرهرا ؛ وهو نّ  متتابع وال یصح اإلقتطاع منه –واصلوا قراءة نّ  الجاحظ 

ربط القضّیة بأمور أخری لم یقصرها علی األلفاظ فانظر إلیه یذکر صّحة الطبع وتخّیر الوزن ثم یذکر 
أّن الشعر صناعة وضرب من النس  وجنس من التصویر، وهرل هرذا یصرح مرن دون دمر  األلفراظ 

واضح المعالم، لکّن النّقاد فهموه فهمرا   بالمعاني مثل عملیة النس  ؟! فنّ  الجاحظ مکتمل األبعاد
. وال یستبعد اْن یکون ابو هالل العسکري وابن سنان الخفاجي  من أنصار اللفرظ  –اللذان ُعّدا  –قاصرا 

. ومع هذا فإّن النقاد الذین جااوا بعد الجراحظ قرد وقفروا طرویال   قد فهما الجاحظ فهما خاطئا  أیضا 
ه، وأشهر ناقد نلقاه هو قدامة بن جعفر عندما تحّدث في کتابه   نقرد عند نّ  الجاحظ وأعادوا صیاغت

الشعر   عن الصورة ومعاصره ابن طباطبا العلوي الذي توّفي قبله، ثرّم جراء عبرد القراهر الجرجراني 
وتحّدث عن الصورة إْذ القی حدیثة عنایة النقاد المحردثین وطرالب الدراسرات العلیرا المعاصررین 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

292 

له في کالمه عن الصورة مع أّنه أخذ کالم الجاحظ وقدامرة وابرن طباطبرا وصراغه  ونسبوا الفضل کّله
بلفظه ال أکثر وال أقّل. وفي الحقیقة أّن مرّد الخالف برین أنصرار اللفرظ وانصرار المعنری یعرود إلری 

إْذ لم یتبّینوا مستوی اإلبداع أهرو یعرود إلری ؛ تفضیلهم نّ  علی نّ  وتفاوتهم في مقدرتهم النقدیة
ختیار األلفاظ أم یعود إلی المعاني، وراحوا یصرّنفون الشرعراء أیضرا  إلری شرعراء المعراني وشرعراء ا

فمن الشعراء من یقترن  صرورته مرن ثقافرة هندیرة ؛ األلفاظ. تبعا  لمستوی النّ  ومرجعیته الثقافیة
. وحینمرا وآخر من ثقافة فارسیة وشاعر من ثقافة یونانّیة وهکذا. وهذا الکالم یخرّ  اإلبرداع ع مومرا 

فرال ؛ یکون الکالم علی القرآن الکریم فإّننا نکون بإزاء نّ  یختلف في مستویاته عن نصوص البشرر
ألّن القررآن الکرریم   حّمرال ؛ یمکن التصّور أّن مقاصد القرآن تقف عند حدود فهم المفّسر أو الناقد

ال تخاصرْمهْم »ا ِّ علری الخروار ِّ: ذو وجوه   علی حّد قول اإلمام علي البن عّباس لّما بعثه لإلحتج
فإّن القرآن حّماِل ذو وجوه، تقول ویقولون، ولکن حاّجهم بالسرّنة، فرإّنهم لرْن یجردوا عنهرا ؛ بالقرآن
ویبقی االجتهاد والنظرر قائمران فري دراسرة القررآن الکرریم  (483م: 2001)االمام علي،  «محیصا  
حمل المسلمین علری اتبراع تفسریره، فرإّنهم ال قد فّسره و لهذا ال تجد الرسول الکریم ؛ وتفسیره

 . وقد منحنا بهذا ثورة علمیة هائلة وکنوزا  من الثقافرة والعلروم المختلفرةهیستطیعون القول فیه بعد
من جراء اجتهاد المفسرین والناظرین في تفسریره وتأویلره والخائضرین فري علومره. وحرین تعرّرض 

ّلفرت کتر  فري إعجراز القررآن منهرا کتراب إعجراز القررآن لقد أُ )العلماء لمسألة   إعجاز القرآن   
رأیناهم یختلفون بین من یقول بالصررفة مرن أمثرال ابرراهیم  (للباقالني وثالثة کت  في إعجاز القرآن

إْذ  –في البیان فري عصرر نرزول القررآن الکرریم  وهم أّمة متقّدمة –النّظام وبین من یقول بعجز العرب 
یقة نظمه العجیبة. وتساءل الشیخ عبد القاهر الجرجاني عن االسباب التري یرّدون هذا العجز إلی طر

أدت إل عجز العرب عن االتیان بمثل القرآن ومرد هذا العجز أیعود إلی االلفاظ ؟ أم إلری المعراني ؟ 
وقررر أن یکرون مرن المحرال أن یرجرع  (34-32م: 1988 )الجرجراني،وناقش باستفاضة کل هرذا 

لرم »وأن اهلل تبرارك وتعرالی  (295م: 1988)الجرجاني، دالئل اإلعجاز، لمفردةاالعجاز إلی الکلم ا
یکن لیعجز بکتابه من طریق اإللباس والتعمیة، کمرا یتعاطراه الملغرز مرن الشرعراء والمحراجي مرن 

،وساد االدلرة علری بطرالن (394م: 1991)الجرجاني،  «الناس، کیف وقد وصفه بأنه عربي مبین ؟
 ر عائد إلی الکلم المفردة إلی أن وصل إلی تفنید من ذه  إلی نظریة   الصررفة  رأي من زعم أن االم

؛ وإذا امتنع ذلك فیها لم یبق إال أن یکرون فري الرنظم والترألیف»وراح یفند مزاعمهم وقال بعد ذلك: 
وهناك مْن نظرر إلری (300م: 1988 ،)الجرجاني «ألنه لیس من بعد ما أبطلنا أن یکون فیه إال النظم

إْذ تحرّول دور الکلمرة »  اللفظة   في القرآن الکریم قد حدث فیهرا اخترراد وتجراوز ل   دورهرا    أّن 
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واللفظة من النفعي والوصفي والجمالي والدفاع عن القبیلة إلی دور امتز ِّ مع حضور القرآن الکرریم 
لهیة متجلیة في بوصفه معجزة تحّدت بالغة العرب وأعجزتهم علی أْن یأتوا بمثله فکانت الحقیقة اإل

ثرم قرال: إّن  (22: 2013)خضریر،  «اللفظة القرآنیة التي حملت معنی ومقاصد الشرریعة الجدیردة
 القرآن الکریم تشّکل داخل نظام اللغة العربیة وتجاوزها في اآلن نفسه علری وفرق فررادة وخصوصریة

مل الحدیث عرن   وهذا الکالم فیه صحة إذا ما حملنا کالم الباحث علی مح .(22: 2013)خضیر، 
اإلعجاز   بدلیل أّنه تطّرد إلی موضوع اإلعجاز بعد هذا الکالم، لکرّن   التجراوز   ال یفهرم علری أّن 
القرآن الکریم تجاوز اللغة من حیث هي لغة، وإّنما من طریق انتقاء األلفاظ وتکوین سیاد فرید مرن 

 یستطیع النراطقون بهرا اإلتیران بمثلره نوعه، وهذا هو بیت القصید فأن تأتي بسیاد من اللغة نفسها ال
ناهیك عن أْن یأتوا بشيء أفضل منه وهذه عدالة ما بعدها عدالة، وهناك أمِر آخر یتمّثل في أّن القررآن 
لم ینزل من السماء السابعة لمجّرد   تحّدي العرب   بل هو کتراب إلهري یقصرد إلری حمرل اعررب 

ر. وتحدث السید الخوئي عن إعجراز القررآن ونظریرة دخول اإلسالم وإنقاذهم من الظلمات إلی النو
الصرفة أیضا ورد علی من قالوا إن العارف باللغة العربیة قادر علی أن یأتي بمثرل کلمرة مرن کلمرات 

ألن حکرم االمثرال فیمرا یجروز وفیمرا ال یجروز ؛ القرآن وإذا أمکنه ذلك أمکنه أن یأتي بمثل القرآن
عت   النظام   وأصحابه إلی القول برأن إعجراز القررآن بالصررفة واحد...وکأن هذه الشبهة هي التي د

 (ونسف هذه النظریة بادلة علمیة 84م: 1988الخوئي، )«وهذا القول في غایة الضعف

وإذا ثبت ذلك، کان العلرم عرن حقیقرة »وقد أرجع الفخر الرازي إعجاز القرآن إلی فصاحته، بقوله: 
عرن أقسرامها، والمسرتخر ِّ لشررائطها وأحکامهرا، الفصاحة، والکاشف عرن ماهیتهرا والمرتفح  

وتحردث  (59-58م: 1992)الررازي،  «والمقرر لمعاقدها وفصرولها، والملخر  لفروعهرا وأصرولها
الرازي أیضا عن المذاه  التي تناولت کون القرآن معجزا، وفند نظریرة النظرام التري ناقشرها السرید 

وفي الهرامش أشرار  58-54م: 1992)الرازي، یه الخوئي التي أخذها من الرازي من دون أْن یشیر إل
والحرّق إّن .(55-54المحقق إلی تحدي القرآن للعرب وغیرهم وناقش القضریة مناقشرة علمیرة ظ: 

الناظر إلی هذه المسألة ال یقف عند طریقة تألیف القرآن ونظمره، برل هرو صردر مرن عرالم الغیر  
ی ، وإذا ما قال به، فإّنما یقوله علی سبیل التنّبؤ والشهادة، فالمؤلف العادي ال یستطیع معرفة علم الغ

أو التکّهن وقد یصی  أو یخطئ. بینما ال نجد خطأ  واحدا  في التنزیل العزیز، فعنردما أخبرر سربحانه 
وتعالی عن غلبة الروم وأّنهم سیغلبون في بضع سنین فعال  غل  الروم الفرَس وحینئذ فررح المؤمنرون 

الرم غلبرت الرروم فري أدنری »هل کتاب ولم یکن الفرس کذلك. قرال تعرالی: الّن الروم أ؛ بنصر اهلل
األرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون في بضرع سرنین هلل األمرر مرن قبرُل ومرن بعرُد ویومئرذ  یفررح 
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کثر النراس  المؤمنون بنصر اهلل ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اهلل ال یخلف اهلل وعده ولکّن أ
وال یستطیع کرذلك معرفرة السرماوات واألرض والترارات التري یمرّر بهرا  (6-1م: )الرو «ال یعلمون

اإلنسان وال یعرف ما في قلوب الناس، فأخبر القرآن الکریم ما یضمر المنافقون في سورة التوبة مرثال  
وکانوا یضعون أیدیهم في أفواهم خوفا  من أْن یفضحهم الوحي. وغیر ذلك کثیرر مّمرا ال یقردر البشرر 

معرفته. فضال  عن الدقة المتناهیة في استعمال اللفظ القرآني والسیاد علی وجهه الصحیح مرن  علی
. وال تجرد اختالفرا  أو تناقضرا  فري الرذکر  دون زیادة أو نقصان، إْذ ال یستطیع البشر أإلتیان بمثله أبدا 

، قال تعالی:  یتدبرون القررآن ولرو کران  أفال»العزیز، ولو فعل هذا غیره لوجدت تناقضا  وتخلیطا  کثیرا 
فمسألة إرجاع إعجاز القرآن إلی سب  واحرد (82النساء: ) «من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا  کثیرا  

أو إلی عّلة واحدة غیر دقیقة، بل تتعّلق بأسرباب کثیررة، وال یصرّح إیقراف البحرث علری المفسررین 
ال البحث مسرتمّرا  والقررآن ال تنقضري عجائبره. االوائل أو الباحثین األوائل في قضیة اإلعجاز فما یز

وطالما حاول أهل الرأي إرجاع اإلعجاز إلی األلفاظ مّرة أو إلی التراکی  مرة ثانیة أو إلی النظم، وهو 
إعجاز القرآن الکریم لیس فري »في الحقیقة یضّم هذه القضایا وغیرها. فقد أشار أحمد السقا إلی أّن 

میة. مع اللفظ والمعنیقواعد النحو فقط، کما یقو
ُ
)الررازي،  «ل   الشیخ عبد القاهر   وإنما هو في األ

1992 :40) 

مّیرة   التري 
ُ
واألمر یتعّدی قضّیة األسلوب وکّل القضایا التي ُذکرت من صرفة وما أشیر فیهرا إلری   األ

مثلره، کانت تغل  علی العرب بمعنی هي التي صرفت العرب عن معارضة القرآن الکریم واإلتیران ب
وقد أثبت القرآن األمّیة للعرب وعدم معرفتهم بمعاني لم یکونوا عرارفین بهرا مرن قبرل أن تنرزل فري 

وغیرها إّنما تنّم عرن (1992:31)ظ:الرازي، القرآن، ولیس اإلعجاز هنا في الفصاحة، بل بها وبالمعنی 
علری حردود مقدرتره وفهمره.  تدّبر في فهم فلسفة اإلعجاز القرآني، وکّل عالم یرید أْن یفّسر القضّیة

وهي قضّیة محمودة تثري البحث العلمي وتحّرکه. لکّن المسألة اعمق بکثیر من قضرّیة األسرالی  أو 
توّخي معاني النحو، بل هي ُأمور متشابکة ال تنقضي برأي عالم أو أکثر، فإخبرار القررآن عرن الغیر  

مور النجوم والفلك وا
ُ
لکواک  والبحار وأشرا  السراعة والمالئکرة واختصاره لمسائل کثیرة وإثارته أل

والجررن وغیرهررا مررن االمررور الترري ال یسررتطیع العلمرراء بمختلررف العصررور اإللمررام بهررا واإلحاطررة 
بمکنوناتها، ولو کانت البشرّیة تنظر بعین الموضوعّیة ألسلمت وألدرکت أّن رجال  عراش فري مّکرة ال 

أو یؤلفه لوحده وإْن تلّقی مسراعدة مرن غیرره. وکیرف  یقرأ وال یکت  لیس بمقدوره أْن   یصنع   کتابا  
 یتأتی له کل هذا االحکام وکل هذه المقدرة، بل هو مرسل من لدن حکیم علیم.
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 أّوًل األفعال

وینبغي أن نعرف أوال أن اهلل تعالی حین یرید شیئا  ما لیوصله إلی الناس ال یبحث عن کلمة وال ینسی 
الناس فضال  عن انه لیس به حاجرة إلری تعّلرم، قرال  اجة إلی سیادکلمة وال تعوزه جملة ولیس به ح

قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد کلمرات ربري ولرو جئنرا بمثلره »تعالی: 
ومعنی: قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد کلمرات  (109)الکهف:  «مددا

م وفرغ، ولو جئنا بمثله مددا أي زیادة علی البحر عددا أو وزنا، وقال ابن عبراس: ربي: نفد الشيء إذا ت
وما أوتیتم من العلم إال قلیال، قالوا: وکیرف وقرد أوتینرا التروراة،  قالت الیهود: لما قال لهم النبي 

 –البحرر ومن أوتي التوراة فقد أوتي خیرا کثیرا ؟ فنزلت: قل لو کان البحر مدادا لکلمرات ربري لنفرد 
ومن یکن بهذه المکنة ال تحده حدود وال تعییره الوسریلة فري  (4/304،:  2007ِّ)القرطبي،  -اآلیة 

أي استعمال، لکنه سبحانه وتعالی خاط  البشر علی حّد عقولهم وبمقدار ما یستطیعون. وال برد لنرا 
حرین یریرد اسرتعمال من التفریق بین االسم وبین الفعل في الکیفیة التي یستعمالن فیها، فرالمتکلم 

االسم له داللة علی الحقیقة دون زمانها... وأما الفعل فله داللة علری »االسم ینبغي علیه أن یعرف أن 
 –الحقیقة وزمانها... وکل ما کان زمانیا فهو متغیر. والتغیر مشعر بالتجدد. فإذا اإلخبار بالفعرل، یفیرد 

وهرو (196م: 1992)الررازي،  «ال یقتضي ذلرك کون الثابت في التجدد. واالسم –وراء أصل الثبوت 
بهذا یتجه إلی قضیة مهمة تتعلق بما علیره أن یرجحره ویتعمرد ترکیرز الکرالم نحروه، فقولره تعرالی: 

وتعریرف  منه أنه تعالی أراد إثبات البسط للکل  یفهم(18)الکهف: «وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید»
صالحیته له، وإذا أراد اهلل سبحانه وتعالی من االخبرار   زمان   البسط فلیس بمقصود، فاختار االسم ل

یرا أیهرا النراس اذکرروا نعمرت اهلل »االشعار بزمان الثبوت فالصالح له الفعل علی نحو قولره تعرالی: 
فرإن  (3)فراطر: «علیکم هل من خالق غیر اهلل یرزقکم من السماء واالرض ال إله إال هو فأنی تؤفکون

 مجرد کونه معطیا للرزد، بل بکونه معطیرا للررزد فري کرل حرین وأوانالمقصود بتمامه ال یحصل ب
وعلق الررازي علری قضریة االخبرار باالسرم واالخبرار بالفعرل بقولره:  (107-106م:1992)الرازي،

الن اإلخبرار ؛ ویشبه أن یکون االسم في صحة االخبار به أعم، وإن کان الفعل فیه فیره أکمرل وأترم»
 «ت، أو مررا یقرردر فیرره ذلررك، واالخبررار باالسررم ال یقتضرري ذلرركبالفعررل مقتصررر علرری الزمانیررا

وهذا کالم دقیق، إذ تالحظ أن الفعل یخبرر عرن االسرم وال یصرح أن  .(107-106م:1992)الرازي،
عرن أحروال  یخبر االسم عن الفعل، فالفعل یدخل بشکل عام في االخبار، وحین تحرّدث القزوینري

 «تقیید بأحد األزمنة الثالثة علی أخصر وجره، مرع إفرادة التجرّددواّما کونه فعال  فلل»بقوله:  –المسند 
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 (107م:1932)القزویني،

وإذ تالحظ أن الجملة العربیة أکثر ماتکون فعلیة وتبدأ عادة بالفعل بخالف الجملة االنجلیزیة مرثال. 
ل الرذي وإن نظریة   العامل   إنما بنیت علی الفعل، وإن حاول المترأخرون نسرفها مسرتعینین بالقلیر

ینصررف  (1القمرر:)«اقتربت السراعة وانشرّق القمرر»ساقوه من أجل   تقویة   حّجتهم. فقوله تعالی: 
الذهن في فهم اآلیة إلی أّن المراد بالزمن هنا أي باقتراب   موعد   الساعة فاستعمال الفعل   اقتررب   

العررب کثیررا  مرا یسرألون عرن یفید الزمن، وکأّنما جاء جوابا  لمن یسأل: متی موعد السراعة ؟ وکران 
 (42النازعات: )«یسألونك عن الساعة أّین مرساها»الساعة: 

وقد ربط البالغیون النحو والبالغة ربطا  وثیقرا  مفیردا   فال نجد االسم هنا بمستوی اإلفادة مثل الفعل.
م النصروص نقل النحو من القواعد الصارمة إلی صیغة متجددة قابلة لمواکبة فهم الن  القرآني وفهر

الشعریة والنثریة علی حّد سواء ومن هؤالء البالغیین الشیخ عبد القاهر الجرجاني وهو علرم نحروي 
عرن طریرق المسرند  –النحرو والبالغرة  –قبل أن یکون عالما بالغیا  إذ استطاع أن یربط برین العلمرین 

في بنراء الجملرة النابضرة  والمسند إلیه، وهذه إلتفاته لطیفة المسلك تجعل النحو والبالغة یتواشجان
وإْذ عرفت هذا الفرد فالذي یلیه من فرود الخبرر هرو الفررد برین اإلثبرات إذا کران »بالحیاة، یقول 

 «باالسم، وبینه إذا کان االثبرات بالفعرل، وهرو فررد لطیرف تمرس الحاجرة فري علرم البالغرة إلیره
مرا   أي الفعرل واالسرم   ثّم راح یفصل لکل منه (94-93،وظ: د. علوان:155م:1988الجرجاني،)

، وتألیفرا  »وأشار طارد النعمان إلی أن الشیخ عبد القاهر في نّصه:  المعّول علی أّن هاهنا نظما  وترتیبا 
، ونسرجا  وتحبیررا   ، وصیاغة  وتصویرا  ودون أْن یرتّم تحویرل هرذه  (29م:1988)الجرجراني، «وترکیبا 

 جررال الجدیررد الررذي یررتم تررداولها فیررهالمجررازات الثمانیررة إلرری مفهومررات محررددة داخررل الم
 (65م:2013)النعمان،

ومن دالئل استعمال القرآن الکریم بنیة الکلمة استعماال في غایة الدقة والجمال، من ذلرك اسرتعمال 
برل ان الشریخ عبرد  (22م:22007السرامرائي،) الفعل للحدوث والتجدد، واالسم یدل علی الثبوت

هاهنا عبارة مختصررة وهري أْن تقرول: »ومعنی المعنی بقوله:  نی،القاهر الجرجاني ذکر ما سماه المع
المعنی ومعنی المعنی، نعني بالمعنی المفهوم من ظراهر اللفرظ، والرذي تصرل إلیره بغیرر واسرطة. 

 «وبمعنرری المعنرری أن نعقررل مررن اللفررظ معنرری ثررم یفضرري ذلررك المعنرری إلرری معنرری آخررر
مشکلة   معنری المعنری   »أن جون کوین قال: وذکر عبد القادر الرباعي  (203م:1988)الجرجاني،

وعند ستیفن أولمرن  (190)الرباعي،،د.ت: «هي من أکثر المشاکل مناقشة بین اللغویین المعاصرین
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تعریف یوضع للمعنی أنه عالقة متبادلة بین الدال والمدلول تمکن کرل واحرد منهمرا مرن  أیسر»أّن: 
 (241عراریف کثیررة للمعنی،ظ:شرهید،د.ت:،وهنراك ت73 -72م:1972)اولمرن، «استدعاء اآلخر

، وإّنما هو مقصرود لذاتره، ففري قولره  ولیس غریبا  في أّن االستعمال القرآني لألفعال لم یکْن اعتباطا 
 (6)سرورة ص: «وانطلق المأل منهم أِن امشروا واصربروا علری آلهرتکم إن هرذا لشريء یرراد»تعالی: 

وا ویراد في آیة واحدة فبعد بعرث النبري لقومره ودعوتره استعمل االفعال االتیة: انطلق وامشوا و اصبر
لهم بأن ینبذوا االلهة المتعددة وتعّج  الکافرون جاءت هذه االفعال متالحقة فالفعرل انطلرق یفیرد 
الزمن والحرکة والتجدد لما یستلزمه سعیهم في المعارضة وإحبا  ما یفعله النبي الکریم. وطلبوا من 

یتطل  التکرار والسعي والحرکة لیالئم ما یقروم بره النبري واصربروا یعنري قومهم: أن امشوا، والمشي 
الثبات علی المعارضة والتجدد للحفاظ علی االلهة، وبعد ذلك یأتي الفعرل یرراد بالبنراء للمجهرول 
بمعنی ان النبي یرید النیل من آلهتهم، وأنت إذ تالحظ أهمیة استعمال االفعال وقیمتها للداللة علری 

فلکي یتوافق سعیهم بإزاء نشا  النبي ودعوته إلی التوحیرد لرزم أن تسرتدعی االفعرال بهرذه التجدد ! 
ولقد تنّبه الدارسون قدیما وحدیثا إلی العالقرة الوشریجة برین الفعرل وبرین مرا یردّل علیره،  الصورة.
ی أنره أیسرتعریف یوضرع للمعنر»ستیفن أولمن: العالقة المتبادلة بین الدال والمدلول بقوله:  وسماها

-72م: 1972)اولمان، «عالقة متبادلة بین الدال والمدلول تمکن کل واحد منهما من استدعاء اآلخر
سربحانه وتعرالی  وهذا الذي قاله أولمن ینطبق علی کالم البشر، وال ینطبق علی کرالم الخرالق .(73

، وإّنما هو م قصود لذاته،. فعلی سربیل فلیس غریبا  في أّن االستعمال القرآني لألفعال لم یکْن اعتباطا 
یفید االستمرار مع زمن الرتکّلم إْذ ورد علری صریغة  ورد الفعل   أعوذ   بصیغة المضارع الذي المثال

المضارع ومعنی ذلك أّن اإلعاذة مستمّرة من شّر الناس ملوکا  کانوا أْم رعّیة. وکانت السورة قرد بردأت 
 والسورة قد ُبنیت علیها، ونالقي الفعل   یوسروس   المقصودة أصال   ألّن اإلعاذة هي؛ بالفعل   أعوذ  

، فوسوسة الشیطان الذي ُذکر قبرل هرذا الفعرل فري هرذه السرورة بلفرظ    وهو بصیغة المضارع أیضا 
الوسواس الخّناس   فهو موسوس وهو خّناس   أي المتخّفي   علی صریغة المبالغرة لکثررة وسوسرته. 

الشیطان في الوسوسة. ومثلما قیل في   أعروذ   الرذي ورد فري  ویفید الفعل المضارع هنا استمرار شّر 
وهرو یتحرّدث عرن  –سورة   الناس   یقال في  أعوذ   في سورة الفلرق. وقرال ابرن حّیران فري تفسریره 

ولّما کانت مضرة الدین وهي آفة الوسوسة أعظرم مرن مضررة »: -اإلستعاذة في سورتي الفلق والناس 
ء في اإلستعاذة منهرا بصرفات ثرالث: الررب والملرك وااللره وإْن اتحرد الدنیا وإْن عظمت جاء البنا

المطلوب، وفي اإلستعاذة من ثالث: الغاسق والنّفاثات والحاسد بصفة واحدة وهي الررب وإْن تکّثرر 
الذي یستعاذ منه.   کان رسول اهلل صّلی اهلل علیه وآله وسرّلم إذا أوی إلری فراشره جمرع کّفیره ونفرث 
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والمعوذتین ثّم مسح بهما ما استطاع من جسده یبدأ برأسره ووجهره ومرا  (هو اهلل أحد فیهما وقرأ )قل
وال نعدم أْن یضع القرآن  .(536 – 535/  8م:  2007ِّ)ابن حیان، «أقبل من جسده یفعل ذلك ثالثا  

الفعل في نوضع دقیق من السیاد إذا ماتأخر عن الفاعل، وعندئِذ تکون بالسرامع حاجرة إلری التردّبر 
وهو یحلرل قولره  –لمعرفة بأحوال اإلسناد وطرقه المتعددة، وقد ناقش الشیخ عبد القاهر الجرجاني وا

. و ظ: القرطبي، لآلیرة إذ قرال: فیهرا 62)األنبیاء:  «قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا إبراهیم»: -تعالی 
أو لم أفعل، فان قلرت:  ولو کان التقریر بالفعل لکان الجواب فعلت»إذ قال  (.177 / 8أربع مسائل: ِّ

أو لیس إذا قال:   أفعلت   فهو یرید أیضا ان یقرره بأن الفعل کان منه ال بأنره کران علری الجملرة فرأي 
فرد بین الحالین ؟ فانه إذا قال:   أفعلت   فهو یقرره بالفعل من غیر أن یردده بینره وبرین غیرره، وکران 

کان علی الحقیقة، وإذا قال: أأنت فعلت ؟ کران قرد أنه ال یدري أن ذلك الفعل  کالمه کالم من یوهم
ردد الفعل بینه وبین غیره ولم یکن منه في نفس الفعل تردد ولم یکن کالمره کرالم مرن یروهم انره ال 
یدري أکان الفعل أم لم یکن، بداللة انك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود مشار إلیه کمرا رأیرت فري 

وفضرال عمرا قالره آیات أخر فري هرذه الصرفحة ومرا بعردها(.وحلل  .(89م: 1988الجرجاني،) «اآلیة
الجرجاني، فان تقدیم   أنت   علی الفعل جاء نتیجة سماع ان هناك فتی یقال لره ابرراهیم هرو الرذي 

وهم عاقبوه فعال لوال أن نجراه  ألجل معاقبته؛ حطم األصنام، فصار الترکیز علیه هو ولیس علی الفعل
 «عرّم یتسراءلون»بلفظ طویل نوعا  ما علی صریغة   تفاعرل   کقولره تعرالی اهلل تعالی. وقد یرد الفعل 

واللفظ یدّل علی المشارکة وکثرة السؤال وکأن السائلین وهم   قریش   ُیکثرون من التسراال.  (1)النبأ:
کانرت »وهو أبلغ مما لو ورد بلفظ یسأل، فعندئذ  یکون أقّل اهتماما  وأثرا  في المتلقي، قرال القرطبري: 

قریش تجلس لّما نزل القرآن فتتحّدث فیما بینهم فمنهم المصّدد ومنهم المکرّذب بره فنزلرت   عرّم 
وفیه روایة الضحاك عرن ابرن عبراس أن الیهرود کرانوا  .141/  10م:  2007ِّ)القرطبي، «یتساءلون .

فعرل ومّمرا یلفرت االنتبراه ورود ال.عن أشیاء کثیرة فهددهم فقال: کال سریعلمون( یسألون النبي 
ألم نجعل االرض مهادا  والجبرال »بشکل متکّرر علی غرار   جعلنا   في سورة النبأ نفسها، قال تعالی: 

، وبنینرا فروقکم  ، وجعلنا النهار معاشا  أوتادا  وخلقناکم أزواجا  وجعلنا نومکم سباتا  وجعلنا اللیل لباسا 
، وجعلنا سراجا  وّهاجا    (13-6)النبأ: «سبعا  شدادا 

فرألّن بهرا مسراك االرض وقوامهرا، واعتردالها ؛ معنی کون الجبال أوترادا  »شریف الرضي أّن: وذکر ال
 .(358م: 1986)الرضي، «وثباتها، کما یثبت البیت بأوتاده، والخباء علی أعماده

وجعلنرا مرن المراء »وجاء جعل في لسان العرب علی عدة معان منها: وجعله: صّیره... وقوله تعالی: 
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 –مرن دون ریر   –وهري .م: مرادة: جعرل(2003)ابن منظورأي خلقنا (30االنبیاء:) «کل شيء حّي 
وهي تررد هنرا مکرّررة رّدا   –واهلل أعلم بالصواب  –ترکیبیة أي تمّر بمرحلتین هما خلق الشيء وتصییره 

علی المتسائلین الذین یتساءلون عن النبأ العظیم فاهلل تعالی یذکر لهم نعمره وأّنره سربحانه لرم تکرن 
الرض مهادا  ولکنه صّیرها کذلك وأّنه مّنة  منه جعل النوم سباتا  وهکذا في کّل سیاد ورد فیه   جعرل   ا

 –من دون شّك  –وهذه آیات للتفّکر في خلق اهلل تعالی وقدرته وآالئه، فالذي یقدر علی کّل هذا یقدر 
ال هذا الفعل، وغیره من األفعال علی تنزیل القرآن الکریم. وأنت إْذ تالحظ الدّقة المتناهیة في استعم

خری ففي قوله تعالی   ألم نجعِل االرض مهادا  استعمل   جعرل   وفري قولره تعرالی:   وخلقنراکم 
ُ
األ

أزواجا    استعمل وخلقناکم وما من شّك في اختالف االستعمالین، وهذا یعطي أهمّیة کبری في تدّبر 
یتصّدی للتعبیر القرآني، لسمّو معانیه وقّوة بیانه ودّقة  االستعمال القرآني ووجوب التفّقه بالعربیة لمن

 ، االستعمال، ویمکن أْن یعاد النظر في مصطلح   الترادف   فیما یخ  االسرتعمال القرآنري تحدیردا 
فال یمکن التسلیم به وهو یختلف عن االستعمال اللغوي في الشعر والنثرر علری السرواء. ومّمرا یثیرر 

طاب من المعلوم إلی المجهول في هذه السورة، فبعد أْن ُبنري الفعرل للمعلروم الدهشة حّقا  تغییر الخ
في   نجعل و وخلقناکم و وجعلنا و وبنینا و وأنزلنا و لنخر ِّ، قال: ُینفخ و ُفتحت ووسّیرت   وهذا قرد 
یکون من االلتفات في تغییر الخطاب من المعلوم إلی المجهول فالذي خلرق هرو اهلل تبرارك وتعرالی 

تنشّق »هو الملك والفتح حتی تکون أبوابا   -بأمر اهلل طبعا   –ي جعل هو اهلل أیضا  لکان الذي نفخ والذ
وهرو مرا یسرتدعي اْن  .(404/  8م: 2007)ابن جیان، «حّتی یکون فیها فتوح کاألبواب في الجدران

  وُسّیرت الجبرال    ی:ثّم جاء بالمبني للمجهول في قوله تعال –واهلل أعلم  –تقوم المالئکة بهذا العمل 
فانه ینبغي النظرر »لیکون الکالم متناسقا  ومضطردا  مع ما قبله. وقد وّجه دارس البناء للمجهول بقوله: 

کثرر مرن غررض ؛ الی الروح الساریة او الحیاة النابضة االخذة بل  السیاد ألّن السیاد قرد یحمرل أ
حامال معره مرن االغرراض مرا یتطلبره المعنری  لعدم تسمیة الفاعل، أو یبرز غرضا  اساسیا  أو جوهریا  

وفعال  إّن المقرام المرذکور فري اآلخررة  )السید موسی، شبکة المعلومات الدولیة(. «ویقتضیه المقام
للترکیز علی هول المشهد بعد النفخ فبعد أْن عّدد اهلل تعالی نعمه علی المتسائلین المنکررین القررآن 

والبنراء للمجهرول اختصراِر  –االنسان نفسه فلجأ الی االختصرار  انتقل الی مشاهد اآلخرة التي ینسی
مرع األخرذ بالحسربان احتمرال  -والعلم عند اهلل تعالی  –لیتناسق مع الموقف الهائل  –بطبیعة الحال 

فلکري یبقری مقلقرا  لمرن هرّددهم اهلل ؛ اخفاء الفاعل تعّمدا  للغموض الذي یتناس  مع یوم المحشر
القرول إن ». والذي یذه  إلیه الدکتور لحویدد مرن أّن: -واهلل تعالی أعلم  –نا تعالی أراد الغموض ه

لکل مقام مقاال  هو نوع من الحرص علی النظام وقوانینه، وشکل من أشکال تثبیرت طقروس السرلطة 
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وشعائرها، علی صعیدي الخطاب والسلوك والتراتبیة االجتماعیة، إْذ أّن کّل انزیاح عن نظام الخطاب 
غیرر  (495م: 2016)لحویردد، «ویب للنسق االیدیولوجي للنظام السیاسي ورایتره للعرالمهو تق
ألّنه یرید أْن یقحم هذا األمر للجان  الذي یناقشه في بحثه، فالذي یفهم من القول: لکل مقام ؛ دقیق

م مقال یخ  المتکلم وما ینبغي علیه معرفته بالمقام الذي هو فیه، فمقام الحررب غیرر مقرام السرال
بأن أصناف »مثال وهکذا ! وأول من قال هذا المثل طرفة بن العبد البکري، وشرح الجاحظ هذا القول 

العلم عدیدة ولکل نوع أهل یقصدونه من هذه األنواع الجزل والسخیف وینبغي أن یعبر عن کّل علرم 
إْذ ترری فأنرت .(22/  1: 1964)الجاحظ، «باللغة التي تالئمه، فالجزل للجزل والسخیف للسخیف

قدم هذا القول إْذ ال دولة عربیة مقامة آنذاك وال سیاسة ! ونالقي البناء للمجهول مّرة أخری في سورة   
 «إذا زلزلرت االرض زلزالهرا»الزلزلة   فقد بدأت بفعل مبني للمجهول هو   ُزلزلرت   بقولره تعرالی: 

أضفی صورة بدیعّیة توازي الخروف وأنت إْذ تالحظ الجناس هنا کیف أّدی مهمة صوتّیة و (1)الزلزلة:
والهلع من لفظ   زلزل   ومن لفظ   زلزالها   ویعطي لفرظ   زلزالهرا   ان االرض کانرت تخترزن هرذا 

)ونقل ابن حّیران عرن ابرن الزلزال وحین یحدث فان الساعة قد حانت أو تکاد فهو من أشرا  الساعة 
فهو زلزال یوم القیامة ال الزلزال الرذي هرو مرن  عباس یکون هذا عند النفخة الثانیة إشارة إلی البعث،

قرال العلمراء: وهرذه »ولهذه السورة فضل عظیم إْذ نقل القرطبري: . (497/  8أشرا  الساعة، ظ::  ِّ
السورة فضلها کثیر، وتحتوي علی عظیم: روی الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل صرّلی 

زلت   عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ   قرل یرا أّیهرا الکرافرون   اهلل علیه وآله وسّلم: من قرأ   إذا زل
 «عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ:   قل هو اهلل أحد   عردلت لره بثلرث القررآن، قرال حردیث غریر 

ونحن نعلم  (.32. وعّدت هذه السورة من محکم القرآن ظ:الصغیر 382/  10 ِّ م:2007)القرطبي 
لقرآن وهذه مسألة موجودة روتها کت  االحادیث. ونقل القرطبري أیضرا أّن قراءة التوحید تعدل ثلث ا

وفي الباب عن ابن عّباس، وروي عن علّي رضي اهلل عنه قال: قرال رسرول اهلل صرّلی »روایة ثانیة قال: 
 «اهلل علیرره وسررّلم: مررن قرررأ   إذا زلزلررت االرض   أربررع مررّرات کرران کمررن قرررأ القرررآن کّلرره

بغب النظر عن غرابة مثل هذه االحادیث  -ویتحّصل من کّل هذا .(382/  10 ِّ م:2007)القرطبي،
 فضل السورة، فهي تذّکر االخرة، وتضع االنسان أمام الواقع الذي ال یستطیع الفرار منه أو الفکراك. -

فمهما تمادی هذا االنسان واعتدی علی حقود العباد وفّر  في جن  اهلل فإّنه سیصدم بهرذه الحقیقرة 
وعردل تعرالی  .(59)االسرراء: «وما نرسل باآلیات إاّل تخویفا  »إلی رشده فقد قال تعالی:  لعّله یرجع

ومعنری  ،(2)الزلزلة:«وأخرجت االرض أثقالها»عن البناء للمجهول إلی البناء للمعلوم بقوله تعالی: 
لهرا: کنوزهرا. أثقالها: موتاها، فهم أثقال لها بعد الموت وقبل الموت وهم أحیاء أثقال علیها وقیل أثقا
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وألهمیة الفعل هنا جاء بعده المصدر المؤّکرد لیتناسر  السریاد هنرا، ووضرع الشریخ عبرد القراهر 
الجرجاني هذا ضمن المجاز العقلي وقال معّلقا علی هذه اآلیرة وغیرهرا مرن االمثلرة القریبرة التري 

علی معنری السرب   أثبت الفعل في جمیع ذلك لما ال یثبت له فعل إذا رجعنا إلی المعقول»ضربها: 
وإال فمعلوم ان النخلة لیست تحدث االکرل، وال اآلیرات توجرد العلرم فري قلر  السرامع لهرا، وال 
االرض تخر ِّ الکامن في بطنها من االثقال، ولکن إذا حدثت فیها الحرکة بقدرة اهلل، ظهر ما ُکنز فیهرا 

سرورة الزلزلرة   انجیلیرة    . ویری یوسرف دّرة الحرّداد أّن (386م: 1991)الجرجاني، «وُأودع جوفها
وصورة الزلزلة الرائعة انجیلیة، جاء في سرفر الرایرا، بعرد البرود االخیرر   حردثت أصروات »بقوله: 

: 16)ورعود وبرود وکانت زلزلة شدیدة لم یکن في شدتها زلزلة علری االرض منرذ کرّون االنسران   
ضع من کتابه إظهرار االسرالم مظهرر . وأراد المؤلف هنا وفي غیر مو628/  2م: 1986)الحداد، (18

لکنره أهمرل ؛ االخذ من االنجیل، وهذا أمر طبیعي الن اهلل واحد وهو الذي انرزل الکتر  السرماویة
وفي غیره مرن  حقیقة اّن القرآن الکریم غیر محّرف وأن نصه من السمو اللغوي ما الیدانیه نّ  آخر(.

بین اختیار اللفظة وبین ما تؤدیه مرن  ة علی اإلتسادللدالل؛ االماکن التي وردت فیها اآلیات المماثلة
إْذ ال یصّح أْن تبقی الکلمة بمعزل عن السیاد فهي جزء منره فمجمروع ؛ فائدة في السیاد التي ترد فیه

الکلمات یساوي السیاد في النهایة ! ولکّن النکترة المهمرة هرا هنرا أّن اختیرار اللفظرة مرن االهمّیرة 
یسرتقبل مرن الزمران، فرأّي  کلمة   زلزلت   المسبوقة ب   إذا   الظرفیة لمرابمکان، فتصّور إذا رفعت 

بعرد   َمرن    وإذا کانت   إذا   غیر جازمة فقد یرأتي الفعرل فري السرورة نفسرها کلمة غیرها تختار ؟!
الجازمة لتحسم األمر والجزاء للفعل، فقد ورد الفعل   یعمل   مجزوما  بعرد َمرْن   فري قولره تعرالی: 

. وهذا یدّل داللرة قویرة (8-7)الزلزلة: «ْن یعمْل مثقال ذّرة خیرا  یره وَمْن یعمْل مثقال ذّرة شّرا  یرهفَم »
علی أّننا ال یمکننا فصل الکلمة عن السیاد مثلما ال یمکننا إغفال أهمیة انتقاء اللفظرة ووضرعها فري 

)أشار التفتازاني إلی أن منها المکان المناس  لها بحیث ال یمکننا استبدالها بکلمة أخری هي أفضل 
وتعّضد مرا أنرا بصردده قبرل . (21المقام الذي یناسبه التنکیر یباین المقام الذي یناسبه التعریف، ظ: 

قلیل. ویبدو أّن نّقاد العربیة رکنوا إلی مرا قرّرره الشریخ عبرد القراهر الجرجراني وذهر  إلیره مرن أّن 
لتألیف، ویعمد بها إلی وجره دون وجره مرن الترکیر  ال تفید حتی تؤلف ضربا  خاصا  من ا األلفاظ»

. وفي دالئل االعجاز أقام نظریة النظم علی فکرة توخي معراني 6م: 1991)ظ: الجرجاني، «والترتی 
النحو عن طریق ضم األلفاظ بعضها إلی بعب. وقد شکا الدکتور أحمد مطلوب من اهمرال العلمراء 

وعنوا به کونه نحویرا، ولرم یعرن بره المحردثون أیضرا إال  القدماء للشیخ الجرجاني کونه بالغیا ناقد
. والحق أن في هذا الرأي مجانبة للصرواب فرال یسرتطیع أي أحرد أْن (244الشیخ محمد عبده، ظ: 
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یأتي بألفاظ أفضل من ألفاظ القرآن مهما رزد بقوة فري البالغرة.وکان الجرجراني یعتقرد أّن الکلمرة 
ما وضعت في سیاد ما فعندها تکتس  االهمیة وهو یروازن برین  لوحدها ال تفید في شيء ولکنها إذا

)إن ظراهرة تلك السیاقات ویرجح سیاد علی سیاد، وهذا النوع من االدلة مقنع ولیس علیه من غبرار
التوافق السیاقي أهم ظاهرة في اسلوب القرآن الکریم لتأدیرة معران دقیقرة وأسررار بیانیرة تردل علری 

کّني أقرول: إّن القررآن الکرریم والنصروص الخالردة االخرری التري برذل . ول(86االعجاز القرآني:: 
مبدعوها جهودا جّبارة في صناعتها، ومن ُرزد بموهبة قویرة تکرون القضریة مختلفرة، فاالختیرار هرو 
المتحّکم وهو الذي یجعل نّصا یتفاوت في قیمته مع نصروص أخرری. ومرن التنزیرل العزیرز الرذي 

االختیار بمعنی أْن ال یستطیع أحد أْن یرأتي بمثرل هرذا االختیرار، ولریس تنطبق علیه   االعجاز   في 
بل المقصود السیاد والجملة واللفظ  –علی مذه  الشیخ عبد القاهر  –المقصود هنا السیاد فحس  

المفرد والحرف والحرکة. فعند النظر إلی سورة   الهمزة   نجد االفعال قد اختیررت بعنایرة إعجازیرة، 
فالفعل جمع مستعمل عند العرب وال شيء غیرر  (2)الهمزة: «الذي جمع ماال وعّدده»: فقوله تعالی

ذلك، لکّن النکتة في اختیاره بمعنی أْن یجمع االنسان االموال وال ینفقها في سربیل اهلل فتکرون وبراال  
لم أتیت النبي صلی اهلل علیه وسر»علیه، فقد نقل القرطبي عن صحیح مسلم عن مطرف عن أبیه قال: 

وهو یقرأ: ألهاکم التکاثر قال:   یقول ابن آدم: مالي مالي ! وهل لك یاابن آدم من مالك إال مرا أکلرت 
 «فأفنیررت، أو لبسررت فأبلیررت، أو تصرردقت فأمضرریت ومررا سرروی ذلررك فررذاه  وتارکرره للنرراس

. والذي یلفت النظرر (298/ 4. وظ: مسلم،الصحیح: کتاب الزهد: 402/  10م:  2007ِّ)القرطبي،
إلی لفظة   ماال    إْذ وردْت بالتنکیر بمعنی أّي مال سواء أکران مرن الحرالل أم مرن الحررام ففري  حّقا  

اللفظة استغراد ولو قال:   المال أو ماله   ألفادت ماال متفقا علیه واهلل وهرو مرا تمنحره المعرفرة واهلل 
اهلل علیره وآلره وسرلم  أعلم. فمهما جمع االنسان أمواال فانها تذه  مثلما حرددها رسرول اهلل صرلی

برین  والذي یلفت النظر أن الذي یجمع المال هو   همزة لمرزة   ومعنراه المّشراء بالنمیمرة والمفسرد
االحبة. أوالهمزة: المغتراب الطراعن فري وجره الرجرل واللمرزة: الرذي یغتابره مرن خلفره إذا غراب 

اهلل سربحانه فاعلهرا  . فقضّیة جمع المرال تکرون مذمومرة قرد توّعرد(413/ 10:  2007ِّ)القرطبي،
واللمزة، وإاّل فال غبار علیها بشکل عام. وأنت إْذ تری الدقة وربرط االسرباب  بالویل إذا قرنت بالهمزة

بمسبباتها، وعلیه فال یلتفت إلی الذین یرون أّن في القرآن   ضعفا  في مثل هذه السور أو اآلیات التري 
صال  ولم یعرفوا بالغة النّ  القرآني وشرموخه وإعجرازه. تأتي علی شاکلتها، فإّنهم لم یتقنوا العربیة أ

وجاء الفعل   وعّدده   بالتشدید لیالئم السورة کّلها، فبعد جمع المال یظّل صاحبه   یعرّدده   لنوائر  
أو ألوالده أو لیفاخر بکثرته، وما من شّك في أّن جمع الثرروة یحترا ِّ إلری وقرت  –علی زعمه  –الدهر 
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لفعل   وعّدده یعطري هرذه المواءمرة، فرال وجره دقیرق لمرا ذهر  إلیره بعرب لذا فمجيء ا؛ طویل
المفسرین من أّن   عّدده   بمعنی   أعّده   أو   عّده  . والمقصود إمساك المال عن سربیل الطاعرة کمرا 

. (18)المعار ِّ: «جمع فأوعی». وقال .(415/  10. وظ:القرطبي:  25ِّسورة د: ) «مّناع للخیر»قال 
القرآن: هو الذي یجمرع الثرروة بسرفاهة مرع سرخریة مرن المجتمرع والسرّیما الفقرراء  فالذي هّدده
بمعنری یبقیره حّیرا  ال یمروت، أو أن  (3)الهمزة: «یحس  أّن ماله أخلده»ثّم قال تعالی:  والمساکین.

یزید في عمره وقیل أحیاه فیما مضی وهو ماض بمعنی المستقبل، یقال هلك واهلل فالن ودخرل النرار 
. والمالحظ علی الفعل   حسر    أّنره یفیرد الخیرال (415/  10م:  2007ِّ)ظ:القرطبي، یدخلأي 

والوهم أکثر من الفعل   ظّن   وإْن عّده المفسرون بمعناه فظن تدخل فیه الکثررة والقلرة، قرال تعرالی 
  تکون  . لکن   حس (12)الحجرات: «یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إّن بعب الظن إثم»

وهیهات !. وتری الترابط الوثیق برین االفعرال  موهمة بدلیل أّن الذي یجمع المال   یتوهم   أّنه یخّلده
وسیاد الکالم ال یمکن فك االلتحام بینهما، کّل فعل یؤدي وظیفته بشکل یتسق والسیاد ویتسق مرع 

  بمعنی یظّن   یتماشی مع   جمع  مقام الحال. فال تالحظ نفورا أو نبّوا  هنا أو هناك. والفعل   یحس 
کاّل لینبرذّن »فجاءه الرّد المالئم:    المال   علی طریقته وظّنه، ال علی الطریقة التي أرادها اهلل تعالی !

وما من شّك في قوة   کاّل   هنا، وقّوة الفعرل   لینبرذّن   فضرال  عرن کلمرة   (4)الهمزة: «في الحطمة
ألّنره یتوافرق الهّمراز ؛ م کّل شيء. وکان الرّد االلهي عنیفا  بهذا الشکلالحطمة   وهي النار التي تحّط 

اللّماز الذي یجمع أمواله ثّم یعّددها، واالهم من هذا أّنه ال ینفقها في سبیل اهلل ویحررم المحتراجین 
مراعون ! أّنه صّرح به في مواضع عرّدة منهرا سرورة ال –إاّل  –هنا  –إلیها، وإْن کان القرآن لم یصّرح بهذا 

وإّن الذي یحس  أّن ماله أخلده ویهمز ویلمز هو سفیه ال یعبأ بآالم المحتاجین وأنین المحررومین، 
وهو غیر آبه بعوز الفقراء والمساکین وحقوقهم علی أمواله بالسبیل الذي شّرعه اهلل علی وفق المقرادیر 

 «التري تّطلرع علری االفئردة»ورة: المعلومة. ثم انظر إلی الفعل   تّطلع   في قوله تعالی في هذه السر
قرال محمرد برن کعر : ». في وصف الحطمة ! وتصّور القّوة والدّقة في وصف قّوة النار، (7)الهمزة 

تأکل النار جمیع ما في أجسادهم، حتی إذا بلغت إلی الفؤاد، خلقوا خلقا جدیدا فرجعرت ترأکلهم، 
أن النار تأکل أهلها، حتی إذا طلعت علری وکذا روی خالد بن عمران عن النبي صلی اهلل علیه وسلم: 

الّن ؛ . وعقر  القرطبري بقولره: وخر  األفئردة(416/  10م(:  2007ِّ،القرطبي) «أفئدتهم انتهت
.. ونحن إذا  بإزاء هرذا الرنظم (416/ 10م(:  2007ِّالقرطبي،)األلم إذا صار إلی الفؤاد مات صاحبه 

وکان الخطاب االلهي  ، وهو بأبهی درجات الرقي.العجی  وتلك الدقة المتناهیة في االختیار اللفظي
یحترم العقل البشري ویولیه أهمیة بالغة، فکّلمرا کران المتحرّدث یراعري مسرتویات السرامعین کران 
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 المرسل إلیه محترما لدیه.

 ثانیًا األسماء

ر وتشمل دراستي لها علی أنها ما لیست بأفعال وال أدوات وتشمل أیضا المصادر و الصفات والضرمائ
لما للفعل من أهمیة إذ تبنی علیره الجملرة ؛ واسماء اإلشارة واألسماء الموصولة، وفّرقتها عن االفعال

أّن االسرماء تتخرذ حراالت الثبرات وعردم التجرّدد  وتقوم علیه نظریة العامل لدی النحاة. والمعررف
 «انرت مرصرادا  إّن جهرّنم ک»بخالف االفعال، فمّما ورد من المصرادر   مرصراد   فري قولره تعرالی: 

مفعال من الرصد ترصد من حّقت علیه کلمة العذاب. وقرال مقاترل: مجلسرا ». علی وزن (21النبأ:)
لألعداء وممرا لألولیاء... وفیه معنی النس  أي ذات رصد وکل ما جاء من االخبرار والصرفات علری 

فیره العردو، وقرال  معنی النس  فیه التکثیر واللزوم، وقال األزهري: المرصاد: المکران الرذي یرصرد
ابرن ) «الحسن: إال أن علی النار المرصراد فمرن جراء بجرواز جراز ومرن لرم یجرئ بجرواز احتربس

أي یرصرد  «إن ربرك لبالمرصراد». وجاء في سورة الفجر اآلیة الرابعرة عشررة (405/  8م:  2007ِّ،حیان
خفی علری القرار  مرا . وال ی300عمل کل انسان حتی یجازیه، الجامع الحکام القرآن: المجلد العشر / 

لکلمة مرصد من خوف فهي تناس  السیاد والنار مناسبة کبیرة. المالحظ أّن في هرذه السرورة وردت 
نهایات اآلیات علی حروف   القلقلة   المعروفة في علم التجوید وأکثر ما تکررت الباء فیهرا جراءت 

 «إّن یوم الفصل کان میقاترا  »تعالی: قوله  علی نهایاتها. بعد بعدها األلف المطلقة إذا ما وقف القار 
إّن ». واستمرت حتی نهایة السورة، مرع أّن الخطراب تغّیرر برذکر المتقرین بقولره تعرالی: (17)النبأ: 

. ونلتقي باختیار االسرماء والصرفات، کرّل  .(31النبا:) «للمتقین مفازا   ووردت علی نسق واحد تقریبا 
الشرعاع   الرذي یضرفیه علری السریاد، قرال تعرالی: بحس  اسرتعماله وانتقائره لمرا یالئرم مرن   ا

. وذکر الشریف الرضي أن کلمة الساهرة التي وردت في هذه السرورة 1النازعات: ) «والنازعات غرقا  »
. مرن سرورة النازعرات (358تعني االرض أي التي یسهر في لیلها من خوفا  مرن طروارد شرّرها. ظ: 

ذار بالعذاب یروم القیامرة أقسرم فري هرذه علری البعرث یروم ولّما ذکر في آخر ما قبلها اإلن»المکیة، 
القیامة، ولّما کانت الموصوفات بها محذوفات وأقیمت صفاتها مقامها وکان لهذه الصفات متعّلقرات 

 «مختلفة، اختلفوا في المراد بها فقال عبد اهلل بن عباس   النازعات   المالئکرة تنرزع نفروس بنري آدم
/  10لقرطبي أن علیا   ع  هو الذي قال النازعات: تنزع أرواح الکفار، ظ:  ِّ.وذکر ا411/  8القرطبي: )

. ویبدو أن حذف الموصوف جاء لمعرفته من السیاد، فقد قال صاح  تفسیر البحر المحریط   (158
ولما ذکر في آخر ما قبلها اإلنذار بالعذاب، وهذا یعني أنها معروفة، فمن یقوم بالنزع ؟ إنها المالئکرة 
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لهرا حرین  فاّنها تفهم من تفسریر الرسرول  -کما ذکر  -ن شك وإذا لم تعرف الموصوفات من دو
یسأله المسلمون، وفي کلتا الحالتین فعدم ذکر المالئکة في خطاب یتعّلق بنزع االرواح ومرا یرافقهرا 

 «والناشرطات نشرطا  »من ألم ومشقة وتهویل یکون أبلغ وألیق للمقرام. وکرذا قرال فري قولره تعرالی: 
. فعند ابن عباس أنها المالئکة تنشط نفس المؤمن فتقبضها کما ینشط العقال مرن یرد (2)النازعات:

 «من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها». وقال الزمخشري: (159/  10م:  2007ِّ)ظ:القرطبي، البعیر
 .(السورة. وله کالم کثیر أفاد من الموروث اللغوي العربي في تفسیر نفیس لهذه 530/  4)الکشاف: 

؛ وأنت تری کیف استعمل اهلل تعالی الصفة وترك الموصوف إلثارة الدهشة أو التساال أو عدم التکرار
ألّنه ذکر العذاب في نهایات السورة التي قبلها أو تجنبا  لذکر   المالئکة   التي تفید السکینة والرحمة 

ة   الفیل   وهو دابة معروفة کان قد أتری في موقف هائل ! إّنه اإلیجاز القرآني! وأنزلت سورة باسم سور
قرال  به إبرهة الحبشي یتقّدم الجیش لیهدم الکعبة الشریفة التري بناههرا النبري إبرراهیم الخلیرل 

وذلك إّن العرب لرم یسرتطیعوا دفرع شرّره  (1)الفیل: «أم تَر کیف فعل رّبك بأصحاب الفیل»تعالی: 
فأخرذ عبرد المطلر  ومرن  المطل  جّد النبي االکرم وکان قبلها قد أخذ مائتي بعیر من إبل عبد 

النه یرید تحویل الح  للکنیسة التي بناهرا ؛ معه یدعون اهلل تعالی أْن یخل  البیت من إبرهة وجیشه
في عرام الفیرل.إْذ أرسرل اهلل  للنجاشي، فتکّفل اهلل بعقابه وعقاب جیشه، وقد ولد الرسول الکریم 

وهرذه  «وأرسرل علریهم طیررا  أبابیرل»  االبابیل   وهي جمع ال واحد لره: تبارك وتعالی طیورا  سّماها 
الکلمة عجیبة ویبدو أنها لم تکن معروفة لدی العرب ومن خالل وصفها أّنها من طیرور البحرر أمثرال 
 الخطرراطیف والبلسرران وهرري تحمررل ثالثررة أحجررار، واحرردة فرري منقارهررا وحجررران فرري رجلیهررا

ویزعمون الیوم أنها الطیور التي تشبه فعال  الخطاطیف إاّل أنهرا .(422/  10م:  2007ِّ)ظ:القرطبي،
أمیل لّلون الرصاصي. وکان اهلل تبارك وتعالی قد بعث طیور االبابیل هذه   ترمیهم   أي جیش إبرهرة   

قالوا: حجارة مرن طرین، طبخرت بنرار جهرنم، مکتروب فیهرا »بحجارة من سجیل  ، یقول القرطبي: 
. أي معلمرة 34 -33)الرذاریات: عالی:   لترسل علیهم حجارة من طین مسّومة   أسماء القوم لقوله ت

أي: مکتتبة عنده بأسمائهم، کل حجر علیه اسم صاحبه. آیات القرآن الکرریم،  (عند ربك للمسرفین)
. وقال عبرد الررحمن برن مشروع المصحف االلکتروني بجامعة الملك سعود: المکتبة االلکترونیة(

  من السماء وهي الحجارة التي نزلت علی قوم لو  وقیل من الجحیم قالوا: وکران  أبزي   من سجیل
. والرذي یلفرت االنتبراه: (427 – 426/  10م:  2007ِّ)القرطبي، «الحجر کالحمصة وفود العدسة

، فمع أنها کانت حامیة وصغیرة غیرر أنهرا  أن هذه الحجارة کانت صغیرة إال أنها فتکت بهم فتکا  ذریعا 
اکثر من الطلق الناري المعروف بسرعته فه یحدث ثقبا بالجسم الذي یخترقره ولکنره ال یحیلره فتاکة 
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الی اشالء ممزقة، مما یدل علی قدرة الباري عز وجل وهیمنته علی مقالید السماء واالرض، وبعردها 
 أي جعل اهلل أصحاب الفیل کورد الزرع إذا أکلته الدواب فرمت بره «فجعلهم کعصف مأکول»قال: 

. ویجيء االسم یعقبه (427/  10م:  2007ِّ)القرطبي، من أسفل، شّبه تقطع أوصالهم بتفّرد أجزائه
ومن أحسرن االسرتعارة قولره »الفعل لغرض بالغي، ویکّونان معا  أحسن اإلستعارات، قال الزرکشي: 

فإّن ظهور االنوار ؛ غ. وحقیقته   بدأ انتشاره   و   تنّفس   أبل(18)التکویر  تعالی:   والصبح إذا تنّفس  
)الزرکشري،  «في المشرد من أشعة الشمس قلیال قلیال، بینه وبرین إخررا ِّ الرنفس مشرارکة شردیدة

والتنفس ههنا عبارة عن خرو ِّ ضروء الصربح مرن ». وللشریف الرضي توجیه نفیس یقول: (696م: 2011ا
الظالم یکون ثقریال علری  . وأری أّن (360) «عموم غسق اللیل. فکأنه متنفس من کرب، أو متروح من هم

، وکأّنه یلقي بظالل من الثقل علیها وثقل التنّفس، حّتی إّن عملیة   النرتح    البرّیة والمخلوقات جمیعا 
في النباتات تکون معکوسة لیال إذ تطرح النباترات   ثراني اوکسرید الکراربون   وحرین یطلرع الفجرر 

تبحرث عرن   ؛ ین   وهرو   أکسریر   الحیراة  االوکسرج تتنّفس هذه النباترات والمخلوقرات جمیعرا
 –علری هرذا  –لذلك تری الطیور مثال تطیر منرذ الصرباح البراکر، وتکرون ؛ االوکسجین   والرزد معا  

 عالقة المشابهة أقوی علی النحو اآلتي:

 نتشار ______ تنّفسا

 تنّفس  –ظالم = انتشار 

ملحوظا  متأثرة بالجّو العام لآلیة، ومؤدیة وظیفرة ال  وتأتي اللفظة مفعوال  مطلقا  لتؤّثر في السیاد تأثیرا  
فأخرذه اهلل نکرال اآلخررة »یمکن أن تؤدیها کلمة اخری إذا وضعت موضعها، کقولره تبرارك وتعرالی: 

.فکلمة   نکال   هي مفعول مطلرق علری عنرد بعرب العلمراء، ویجروز أن (25)النازعات  «واالولی
علی المصدریة المؤکدة، واالخرة واالولی صرفتان لکلمرة   یکون مفعوال ألجله، واقتصر الزمخشري 

مرا ». والکلمرة االولری قبلهرا (24)النازعرات «أنا ربکم االعلی»فرعون  ، فالکلمة اآلخرة هي قوله: 
/  8):  ِّأربعرون سرنة  –علی ما قیرل  –.وکان بین الکلمتین (38)القص : «علمت لکم من إله غیري

؛ إْذ تدّل علی العقوبرة الشردیدة؛   أخذت موقعا  ال تأخذه کلمة ُأخری. أال تری أن کلمة   نکال (211
؛ ألنه تحدث عن طغیان فرعون وقوله: إنه إله قالها أکثر من مرة باصرار مع أن سرنینا مررت وانقضرت

. ثم قال: قیرل: ُعنري (211/  8)إعراب القرآن الکریم وبیانه: لتمادیه وقوله المنکر ؛ فهو یستحق ذلك
. 24الجاثیرة: ) «ماهي إال حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا إال الدهر»بعد قوله تعالی:  به الزمان

. والمهم هنا وجود فرد بین اللفظتین تنبه إلیه الراغ . والرذي یفروت ثّلرة ممرن (320وظ: الراغ : 
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م معه وتنسرجم فري ُعنوا بالدرس القرآني أّن الکلمة توضع في النّ  القرآني لتالئم سیاقا  معینا تتناغ
داللتها وسیاقها الذي ُوضعت من أجله، وترأتي اللفظرة القرآنیرة بصرورة تختلرف عرن لفظرة أخرری 
استعملها القرآن الکریم، مع أن القصة نفسها،لکن المعنی یختلف، کقوله تعالی في قصة إبراهیم   ع 

إْذ دخلروا علیره فقرالوا هل أتاك حدیث ضیف إبرراهیم المکررمین » : قال تعالی في سورة الذاریات: 
وقرال تبرارك  (26-21)الرذاریات: «سالما  قال سالم قوِم منکرون فراغ إلی أهله فجاء بعجرل سرمین

ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری قالوا سالما قال سرالم فمرا لبرث أْن جراء »وتعالی في سورة هود:
فا، فمرة وصف ب   سرمین فالقصة هي هي إال أن وصف العجل جاء مختل (69)هود: «بعجل  حنیذ

  ومرة جاء ب  حنیذ   فلم هذا االختالف مع أن القصة نفسها ؟! فالمدقق في القصة ال یجد اختالفا، 
ألنره ؛ بل یجد أن النبي   ع   جاء بعجل سمین قبل أن یشوی وحینما شواه وصار الردهن ینضرح منره

من خصائ  القرآن الذي نزل سمین سّمي حینئذ ب   حنیذ   وهذه خصیصة من خصائ  العربیة و
 (320. وظ: الراغ : 24)الجاثیة: بها 

اإلسم بمذکر ومرة بمؤنث والموصوف واحد، کقوله تعالی في سورة الحاقة:  – ا  أحیان –ویصف القرآن 
 «سّخرها علیهم سبع لیال  وثمانیة أّیام  حسوما  فتری القوم فیها صررعی کرأّنهم أعجراز نخرل خاویرة»

إنا أرسلنا علیهم ریحا  صرصرا  في یوم نحرس  مسرتمر تنرزع »تعالی في سورة القمر:  وقال (9)الحاقة:
 (20-19)القمر: «الناس کأنهم أعجاز نخل منقعر

وقد تحدث الدکتور فاضل السامرائي عن السب  في وصف أعجازالنخل بالخاویة مرة وبالمنقعر مرة 
ی أن العرب تسرتعمل للکثررة المؤنرث فرالءم ُأخری وأن التفکیر في هذا کّلفه ستة أشهر ثم اهتدی إل

، )في مقابلة معه علری   الیوتروب  (العدد سبع لیال وثمانیة أیام المؤنث، والءم الیوم الواحد المذکر 
الذین ال یعرفون خصائ  العربیة یظنون أن هناك تناقضا  في القرآن الکریم ولیس األمر  فأین هذا من

  –کما رأینا  –کذلك 

ماء إلی هذه الخصیصة التي مّیزت النّ  القرآني عن غیره من النصروص، ومرنهم فاضرل وقد نّبه عل
)ظ:  السامرائي، وذکر أّن کّل کلمة بل کل حرف وضع وضعا  فنیا  مقصرودا  فري غایرة الدقرة والجمرال

وغیرها من المواضع التي تحدث بها عن االلفاظ في جرزء  232و  219و  252م: 2007السامرائي،
ه أیضا  علماء العربیة، وال سّیما البالغیون والنّقاد إلی اّن المجاز أبلغ من الحقیقة منرذ زمرن وتنبّ  عم(

إاّل أّنهرم ال یرذکرون شریئا  مرن »طویل، ومنهم الجاحظ، وجاء بعده عبد القاهر الجرجراني لیقرول: 
فري صرفحات  . وذکر هرذا المعنری281: 1988)الجرجاني، «المجاز إاّل قالوا: إّنه أبلغ من الحقیقة
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 مثال( 55أخری من کتابه هذا، ظ: 

وکالمه یدّل علی أنه ینقل القول عن آخرین تقرّدموه، ویرأتي براحثون معاصررون   یتجراهلون   تلرك 
الجهود الکبیرة التي بذلها البالغیون والنقاد العرب؛ لینسبوا الفضل إلی العلماء األجان ، کالردکتور 

تتضمن احکام قیمة تکون کما »لمجازیة أقوی من الحقیقة وأنها الزماني کمال الذي یری أن الصورة ا
 (469):  «یقول میشیل لوکیرن: أقوی مما لو کان هذا الحکم بالقیمة مصاغا  في ألفاظ غیر مجازیة

 ثالثًا األدوات

یستعمل القرآن الکریم األدوات استعماال  دقیقا  علی غررار مرا یسرتعمله فري الفعرل واإلسرم، فمّمرا 
من سیاد سورة الزلزلة: أّن الفعرل   زلزلرت   قرد سربق ب   إذا   وهري تفیرد وقروع الشريء  یتحّصل

، وکّل ما یتعلق بالساعة جاء بعد   إذا   تحدیدا  ولیس مرا جراء بعرد   إْن    المحالة فالزلزلة واقعة فعال 
الشرر  إذا  أداة. فر()مقابلة مع الدکتور فاضل السامرائي علری   الیوتروب  : فري الفررد برین إذا وإْن 

یستعمل عند النحاة غالبا إذا کان الشر  أمرا  متحقق الوقوع او مرجو الوقروع، بینمرا تسرتعل االداة إن 
غالبا إذا کان الشر  أمرا مشکوکا في وقوعه مستقبال  أو هو نادر الوقوع وتحردث إذا مرع الشريء کثیرر 

  یرا أیهرا الرذین آمنروا إذا  6  المائردة /  )کقوله تعالی الوقوعالوقوع بخالف إن فانها تحدث مع قلیل 
قمتم إلی الصالة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلی المرافق...وإن کنتم جنبا فراطهروا  . فالغسرل کثیرر 

وذکرر ابرن قتیبرة أّن  وظ: شبکة المعلروات االلکترونیرة، الفررد برین إن وإذا( الوقوع، والجنابة قلیلة.
کأّنره  «عّم یتساءلون،عن النبأ العظیم»هو تعّج ، کقوله تعالی: الکالم یأتي علی مذه  اإلستفهام و

. وقرال (279م: 1981)ابرن قتیبرة،  قال: عّم یتساءلون یا محّمد ؟ ثم قال: عن النبأ العظیم یتسراءلون
قل أعوذ برّب الفلق من شر ما خلق ومن شر »تعالی في سورة   الفلق   مستعمال  األداة   إذا   للشر : 

وأنت إذ تالحظ أن المسرتعیذ،  «وق  ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسدغاسق إذا 
یتعوذ من عموم شر المخلوقات، ومن شرّر اللرواتي ینفرثن فري العقرد، فشرر المخلوقرات عرام وشرر 
النفاثات عام، فال یرجی أي خیر منهن، ولکن المستعیذ یتعوذ من الغاسق إذا وق  ومرن الحاسرد إذا 

غاسق لم یضر ورب حاسد لم یضر، إال إذا کان الحاسد قد تمّنی زوال نعمرة غیرره ورب  حسد، فربَّ 
غاسق لم یکن مؤذیا  فاألمطار خیر، لکّنهرا إذا زادت عرن حرّدها تصربح ضرارة، فوجر  التعروذ مرن 

فان من مزایا هذا الجزء جمال االسرالی  ؛ الضرر.وقد استعملت أدوات االستفهام في جزء عم بکثرة
. وقرد بردأ هرذا الجرزء (6)یراجع علی شبکة المعلومات الدولیة:  یات القصار والحجة القویةفي اآل

بسورة النبأ وبدأت باالستفهام: عّم یتساءلون، أي عن أي شيء یتساءلون، وأصلها: عن ما، وهي ترأتي 
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، ثرم قرال  علی الصورتین في الموروث العربي. قال الفراء: یقال عن أي شيء یتساءلون ؟ یعني قریشا 
لنبیه صلی اهلل علیه وسلم: یتساءلون عن النبأ العظیم، یعني القرآن ویقال:عم یتحّدث بره قرریش فري 

الفرراء، )القرآن ثم أجاب فصارت: عم یتساءلون کأنها في معنی: ألي شريء یتسراءلون عرن القررآن 
الرردین  ، وتررابع الفررراء جملررة مررن المفسرررین مررنهم القرطبرري وابررن حیرران ومحیرري227/  3د.ت: 

هرل ».وقد یأتي الحرف بمعنی حرف آخر في نظر النحویین والبالغیرین، کقولره تعرالی: الدرویش(
قال الفراء: معناه: قد أتاك، و  هرل   قرد تکرون جحردا، وتکرون  (.15)النازعات «أتاك حدیث موسی

حرد أن ألنك قد تقول: فهل وعظتك ؟ تقرره بأنرك قرد أعطیتره ووعظتره. والج؛ خبرا. فهذا من الخبر
وکان یتحدث عرن   هرل أتری علری االنسران . (213/  3د.ت:  )الفراء «تقول: وهل یقدر واحد علی مثل هذا ؟

وأری أّن   هل   لیست بمعنی   قد   علی وجه المسراواة، برل نلمرس  حین من الدهر   إال أن االستشهاد واحرد
آن الکریم، فال نستطیع إحالل لفظ فیه قوة التساال وهي أبلغ هنا من قد، وینطبق هذا علی عموم القر

مکان آخر تماما.وینبغي إعادة النظر في قضیة   الترادف   والسیما فیما یتعلق بالتنزیل العزیرز. وقرال 
کرالم مسرتأنف، مسرود »وهو یعرب   هل أتاك حردیث موسری ویفسرره  :  –محیي الدین الدرویش 

ه له، وهل بمعنی قد، وقیرل: هري لإلسرتفهام لتسلیة رسول اهلل صلی اهلل علیه وسّلم علی تکذی  قوم
التقریري، والمعنی: ألیس قد أتاك حدیث موسی، وأتاك فعل مراض، ومفعرول بره، وحردیث موسری 

. فما دامت هل لإلستفهام التقریري إذا  هي تختلرف فري هرذا (209/  8ه: 1428)الدرویش، «فاعل
لیل، إْذ أّن کل حرف لره معنراه واسرتعماله الوجه عن   قد   التي هي حرف تحقیق، وهذا ما قلته قبل ق

وتأتي   ال   علی ستة أوجه، یکون وجهها االّول للنفري  الخاص الذي ال یشرکه فیه غیره من الحروف !
وتدخل علی االسماء واالفعال. فالداخلة علی االسماء تکون عاملة وغیر عاملة، والتري تردخل علری 

 «سنقرئك فال تنسری»وفعل المخاط  علی نحو قوله تعالی:  االفعال یتناول النفي بها فعل المتکّلم،
. و: الراغر ، 753ه: 1408)الراغر ، «ال: تسرتعمل للعردم المحرب»وقال الراغر :  .(6)االعلی

. وفي الحاالت جمیعا ینبغي مراعاة البالغة وما قصده المتکّلم ویفهم من السیاد العام، (477د.ت: 
نسی بعدها القرآن وقراءته، کیف وهو المسؤول االّول عنه أمام الناس ففي االیة المذکورة أّن النبي ال ی

جمیعا  فاستعمالها جاء لیعّزز هذا التوجیه. وحین یستعمل القرآن الالم التي تستعمل للجرر، وتکرون 
. ورّد الراغر  علری هرذا (5)الزلزلرة:  «بأّن رّبرك أوحری لهرا»أحیانا  بمعنی   إلی   في قوله تعالی: 

ألّن الوحي للنحل جعل ذلرك لره بالتسرخیر واإللهرام، ولریس ذلرك ؛ ولیس کذلك»قوله: التوجیه ب
ه: 1408الراغر ، ) «کالوحي الموحی إلی األنبیاء، فنّبه بالالم علی جعل ذلك الشيء لره بالتسرخیر

. وأنت إْذ تالحظ الفرد بین أن یقال: أوحی لها، وأوحری إلیهرا. وهنراك (479. والراغ ،د.ت: 755
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 رافق جزء عم بشکل عام وتکثر في بعب السور، هي العطف بالحروف مرع تکررار االدوات،ظاهرة ت
إذا السماء انفطرت، وإذا الکواک  انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا »منها سورة االنفطار، قال تعالی: 

 . فتکرررت أداة الشرر    إذا   مرع(5 – 1)االنفطرار:  «القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخررت
حروف العطف. ونالحظ الدقة التي تحیط بهذه اآلیات، مع العلم إّن العطف ال یفید   االفضلیة   هنا 
وفي غیر هذا المکان، بل یفید الشرکة وهذه خصیصة من خصائ  اللغة العربیة. فعطرف الکواکر  

 –ث هرذا المنتثرة علی السماء المنفطرة وعطف البحار المتفجرة علی الکواک  المنتثرة، وحین یحرد
ما تقدم وما تؤخر وهو الخبر الذي جاء بعد الجمرل  –حینها  –تعلم النفس  –من غیر ترتی  أو تفضیل 

لیعطي النتیجة المحتومة التي ال مفّر منها. وإْذ یکرون هرذا التصرّور سراریا  علری جمیرع ؛ المعطوفة
، فاننا سنکون بن  إلهي محکرم  السور واآلیات في القرآن الکریم وینسح  االمر علی الحرکة أیضا 

من جمیع أبعاده ونواحیه، فهو نّ  یمّثل شریعة کاملة یصلح لکّل زمان ومکان ال یعتریه الرنق  وال 
یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه، ولشدة دّقته وانطباقه علی مراعاة مقتضی الحال، راح العلمراء 

بسورة قبلها ودمجوهما فري سرورة واحردة  «إلیالف قریش»یربطون قوله تعالی في أّول سورة قریش: 
استنادا إلی متعّلق الالم بالسورة التي قبلها ! فقد وجه ابتداء الکالم بالم خافضة جوابا علی من یسأل: 
کیف ابتد  الکالم بالم خافضة لیس بعدها شيء یرتفع بها ؟ علی وجهین، یهمنرا هنرا الوجره االول 

لة بألم تر کیف فعل ربك، وذلك أنه ذّکرر أهرل مّکرة عظریم قال بعضهم: کانت موص»الذي قال فیه: 
النعمة علیهم فیما صنع بالحبشة، ثم قال:   إلیالف قریش   أیضا، کأنه قال: ذلك إلری نعمتره علریهم 

/  3)الفرراء،د.ت:  «في رحلة الشتاء والصیف، فتقول: نعمة إلی نعمة، ونعمة لنعمة سواء في المعنری
ن أسراره   القرآن   مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها، حتی إّنه منهرا وم». وقال الزرکشي: (293

/  3)الفرراء،د.ت:  «إلیالف قرریش» «فجعلهم کعصف مأکول»ما یظهر تعّلقها به لفظا  کما قیل في: 
. ولّم یصّرح الفّراء أو الزرکشي بمن قال: إّن سورة اإلیالف متعّلقرة بسرورة الفیرل. ولرم یقروال: (293

وقیل: هو متعلق بمرا قبلره، أي: »ّنهما سورة واحدة، ولکّن الزمخشري قال: إّنهما سورة واحدة بقوله: إ
فجعلهم کعصف مأکول إلیالف قریش، وهذا بمنزلة التضمین في الشعر، وهو أن یتعلق معنی البیت 

ه قرأهمرا بالذي قبله تعلقا ال یصح إال به، وهما في مصحف أبي سورة واحدة بال فصل وعن عمرر أنر
. وإْذ یسرتعمل (631/  4م: 2012)الزمخشري، «في الثانیة من صالة المغرب وقرأ في االولی: والتین

. ال علی أنها حرف عطف یفید (5)التین «ثّم رددناه أسفل سافلین»القرآن الکریم ثّم في قوله تعالی: 
ألّن کونره ؛ ثّم   تفید التراخريالترتی  فقط، بل لها فائدة أخری، وقد ذه  فاضل السامرائي إلی أّن   

. وکرذلك یزیرد (343م: 2007)السرامرائيأسفل سافلین ال یعاق  خلقة بل یتراخی عنه في الرزمن 
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إال »ولم یفعل في آیة شبیهة بها وهري قولره تعرالی:  (6)التین «فلهم أجر غیر ممنون» الفاء   في آیة: 
وذلرك ألن ؛ مرن دون فراء (25النشرقاد:)ا «الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهرم أجرر غیرر ممنرون

السیاقین مختلفان، فسیاد سورة االنشقاد أکثره في الکافرین، فالءم ذلك الطرول، وأوجرز فري سرورة 
. وأنت إْذ تالحظ أهّمیة الحرف (345)ظ: ولذا حذف الفاء من جزاء المؤمنین ؛ التین علی المؤمنین

زین في ترتی  سور القرآن وعددها. ومن االدلة علی وکیف یؤثر في توجیه المعنی، بل إّنه یقل  الموا
فهري وان کانرت قلیلرة ؛ اهمیة اللفظة وانتقائها، وتعبیرها بدقة عن معانیره المقصرودة، سرورة الکروثر

إنرا »إال ان دالالت هذه الکلمات کثیرة ومغنیة.وتحدث الفخر الرازي فوائد قولره تعرالی: ؛ الکلمات
 اآلخرررونون صرررها فرري ثمرران تختلررف عمررا قالرره المفسررر. وح(1)الکرروثر «إعطینرراك الکرروثر

. وجاءت اآلیرة ردا م وغیره2007، وظ:القرطبي،الجامع في أحکام القرآن،271م:1992)ظ:الرازي،
وقرد  (. وظ: القرطبري، وغیرره.علی ما قاله العاص بن وائل في شأن النبي صلی اهلل علیه وآلره وسرلم

  .(211/  8في جزء   عّم   ِّ الحظ األستاذ محیي الدرویش کثرة التشبیه

 الخاتمة
 یمکن إجمال النتائ  التي توّصل إلیها البحث باآلتي: 

إّن اللفظة لها قیمة من حیث هي لفظة قبل ْأْن توضع في سیاد ما، بشر  أْن یختارهرا المبردع ال أْن  -
 تظل غفال  في المعجم.

تعطي األبعاد المطلوبة للنّ  القرآنري فري في السیاد، وهي من  في تأثیرها إّن للکلمة أهمّیة بالغة -
 کون القرآن کتاب تشریع یصلح لکل زمان ومکان.؛ توجیه الداللة

واالعتمراد علری السریاد وحرده  إلی   نظریة النظم   في تروّخي معراني النحرو ال یمکن اإلطمئنان -
لری اإلعجراز ففي هرذه الحالرة ال نحصرل ع؛ وإغفال ما للکلمة من أهمیة قصوی في توجیه المعنی

 القرآني المتأتي من فرادة الن  القرآني في انتقاء األلفاظ.

 إّن نظریة اللفظ والمعنی لم ینته الکالم علیها، فما زالت هناك بقّیة تسمح للباحثین بالخوض بها. -

السریاد  إّن في القرآن الکریم تفاوتا  في استعمل لفظة ما یغّیرهرا إلری لفظرة أخرری تبعرا  لمالءمرة -
لحالة المطلوبة بالدقة المناسبة، قد یظنها من یجهل بالداللة أنها من التناقب معتمدا  علی القصرة وا

 نفسها !.
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لعنایتره باللفظرة واختیارهرا علری وفرق سرنن ؛ ما یزال القرآن الکریم عزیزا علی من یرید معارضته -
ولو کان بعضهم لبعب  –ها بالدقة التي ال یستطیع المبدعون مجارات العرب في کالمها، مع اإلحتفاظ

کانت العنایة فائقة باللفظة وبغرابتها وداللتها علی توجیه المعنری فري السریاد القرآنري إْذ ال  -ظهیرا  
 یستطیعون أْن یأتوا بلفظة ُأخری مثلها أو أفضل منها.

- .  راعی القرآن الکریم األلفاظ، وراعی المعاني أیضا  تشریعا  وجماال 

، تبعا للحاالت التري یقتضریها ضرب الن  القرآن - ي أمثلة رائعة في التدلیل علی أّن لکل مقام مقاال 
  السیاد.

لم یکن من ذه  إلی أن   لکل مقام مقاال    فري شريء حرین ظرن أنهرا تخردم الطبقیرة والسرلطة  -
 السیاسیة، فهي قدیمة قدم الجاهلیة قد حافظ علیها الن  القرآني. 

 المصادر والمراجع
 کریم.القرآن ال .1

تحقیق صفوان عردنان داودي دمشرق. دار  –مفردات ألفاظ القرآنه،1408االصفهاني،الراغ ، .2
 .القلم
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

یق القضائي في القانون العراقي و  مقارنة احكام و شروط التفر
 الیراني

 1زهرا سادات میر هاشمي
 ( مدْی القانون اإلسالمي في کلیة االلهیات في جامعة الزهراء)علیها السالستاذة قسم الفقه ومباأ

 2میاده ابراهیم حبش

 طالبة ماجستیر في کلیة االلهیات قسم الفقه ومبادی القانون اإلسالمي في جامعة الزهراء )علیها السالم(

 الملخص

سلسة استمرار الحیراة التري  اهتمت الشریعة االسالمیة ألمر الزوا ِّ ومن اولویات الدین کونه یمثل
ارادها اهلل عن طریق التناسل والتناکح ،وأحاطرت الحیراة الزوجیرة بسریا ِّ مرن األوامرر والنرواهي 
والشرو  والضوابط التي تضمن نجاحه ،وإثمار أهدافه، فأمرت الزو ِّ و الزوجة بحسرن المعاشررة 

وأوالده، ونهرت الشرریعة  ،وأوصتهم بالنساء خیرا، وأمرت الزوجرة بحفرظ زوجهرا فري بیتره ومالره
االسالمیة الزوجین عن کل ما یسيء إلی العشرة أو یؤدي الری قطعهرا. ورغرم ذلرك فرإن الشرریعة 
االسالمیة راعت ما یطرأ علی الحیاة الزوجیة؛ من الحوادث التي یستحیل معها البقراء واالسرتمرار، 

الزو ِّ، ومنحت الزوجة حق دون لحود ضرر بأحد الزوجین، الشریعة اقتضت ان یکون الطالد بید 
المطالبة بالطالد في الحال الذي ال یبقی لکرامتها وجود، وأوجبت علری القاضري أن یجیبهرا فري 
حال طلبها. الختیار هذا الموضوع اسباب کثیرة، منها کثرة حاالت الطالد في االوسا  االجتماعیة 

القضائي فیه انصاف للمرأة فري حرل  وبدرجه عالیة في المحاکم العراقیة واإلیرانیة ،کما ان التفریق
الکثیر من المشاکل األسریة، ومحاولة منا وجدنا في تالقح االسرتنباطات لألحکرام الفقهیرة لردی 
علماء الدین باعتبارهم الحاکم الشرعي بمعیة القضاء الوضعي، له الدور الکبیر فري تنمیرة وتقویرة 

لمجتمرع ،ومرن االشرکالیات التري سریقوم اواصر الحیاة الزوجیة ولهم الدور االکبر فري اصرالح ا
البحث بدراستها: ما مدی توافق احکام التفریق القضائي بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضرعي 
لألسرة في العراد واإلیران ؟ وانطلق البحث بهدف: محاولة تعریف المرأة بالقوانین التي من شرأنها 

یلجأ الیها القاضي في طل  التفریق، وتتبرع أسرباب تسترد حقوقها الزوجیة .ومعرفة االسباب التي 
التفریق القضائي بین الزوجین وصوره؛ لبیان أحکامه و تطبیقاته في القانون العراقي و اإلیرانري. وان 

 المنه  المقارن هو المنه  الذي یساعدنا في حل االشکالیات والوصول لألهداف.

زوجة ، الشرریعة االسرالمیة، االحکرام الوضرعیة، الزو ِّ ،ال ،التفریق القضائي: المفردات الرئیسة
 .العراد ، ایران

                                                                                 

1. z.mirhashmi@ahoo.com   
2. memehabash4@gmail.com  
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 المقدمة. ۱

تعد الحیاة الزوجیة من الثوابت المقدسة عند جمیع األمم والشعوب ، ونالت اهتماما  کبیررا  عنرد اهلل 
اوال وعند البشریة ثانیا لما لها من االهمیة الکبیرة فري تکروین اسرس المجتمرع والتري تعتبرر النرواة 
االساسیة في ترسیخ وتأسیس مراحل الحیاة التي اراد اهلل تعالی استمرارها ،)اي الحیراة( فوضرع لهرا 
شروطها التي تحمیها من اي طار  او متطفل علی قوانین اهلل عز وجل ومن ضمن انواع هرذه الحیراة 

ام بالواجبرات االنسان في احترام الحیاة الزوجیة مرن خرالل االلترز هي الحیاة الزوجیة حیث امر اهلل
والحقود حس  ما جاء في کتابه الکر یم وحرص اهلل سبحانه وتعالی علری قدسریة الحیراة الزوجیرة 

إلنهراء  وعدم خدشها من قبل الزوجین ورغم ذلك وضع اهلل تعالی في کتابه الکریم الطررد الشررعیة
سراس بکرامتهرا في حال وصول استمرارها لطریق مسدود تتعرض معها الزوجة الری الم هذه العالقة

وکذلك الزو ِّ فأحل الطالد وبما ان متغیرات الحیاة االنسانیة في بالمجتمع کثیرة ومتطرورة فرال برد 
من اعادة النظر في النصوص القرآنیة التي تخ  مسألة الطالد فقد استحدث علماء الردین وعلمراء 

التفریرق فري  یرران( و ألهمیرةالقانون مسألة التفریق القضائي التي تقابل بها کال البلدین )العرراد وا
تنظیم الحیاة االسریة، و الوقوف في وجه من یحاول التعسرف فري اسرتخدام الحرق باسرم القیمومرة 

 والتقصیر في أداء حقود المرأة.

عقد الزوا ِّ في القوانین الوضعیة کال  من العراد واالیران التي استمدت أحکامها من تللك الشرریعة  
النافرذ  وقانون االحوال الشخصریة 1959لسنة  188النافذ في العراد رقم ،وقانون االحوال الشخصیة 

کران انعکراس  1381وکران اخرر تعردیل السرنة  والتي تم تعدیله عردة مررات 1358في االیران لسنة 
 لألحکام القرآنیة واراء المذاه  االسالمیة في اغل  المواد التي احتواها.

علی محاور حیث ابتدأنا في اول المقرال بتعریرف عرن  ءوقد تطرقنا في هذا تحقیق الی تسلیط الضو
)التفریرق  التفریق القضائي لغة  واصطالحا ،واشرنا الی معنی القضائي لغة واصطالحا ایضرا ومفهروم

کما تطرقنا الی اهم القروانین الوضرعیة  (المفهوم العام له. واهمیة الموضوع )فقهیا وقانونیا (القضائي
نون االیراني کدستور ومنح القرانون العراقري وایرانري العدیرد مرن االسرباب في القانون العراقي والقا

، 41،42، 40التفریررررق الترررري وردت فرررري قرررروانینهم فرررري نرررر  المررررواد ) لطلرررر 
45()1119،1123،1129،1130.) 

القضائي بین قوانین العراد و ایران من خالل المقارنة  ان البحث عبارة عن دارسة المقارنة في التفریق
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ولتین مثبت في دستورهم الدین االسالمي هو الدین الرسمي لهرم حیرث وجردت ان لهرذا کد بینهم
االیراني( من حیث انه في تماس مباشرر  الموضوع اهمیه کبیره جدا في الحیاة المجتمعین )العراقي و

لضمان حقود المررأة کشرریك  و، هي األسرة من خالل الزوا ِّ  في تکوین اهم و اقوی نواة للحیاة و
مختصو القرانون لتفعیرل  عقول بعب العلماء و علیها واجبات ارتأت اقالم و الحیاه لها حقود ولهذه 

دور التفریق القضائي بید السلطة القضائیة بغیة االحتیا  وعدم التسرع برالتفریق اال بحضرور األدلرة 
 تفریق.وجمیع الضوابط والمحددات المشروطة وذلك من خالل االجراءات االحتیاطیة التي تسبق ال

يق القضائي. ۲   مفهوم التفر

یق 2-1  التفر

یق لغة ، و إْنفررَد الشريء  التفر ة  التفریق مصدر فرَد ، والَفرُد خالف الجمع ،َفّرَقُه ، ُیَفرُقُه ، َفْرقا  وُفرق 
َفررُد بالتشردید  وَتَفّرَد، واالسم الُفرَقُة والَفْرُد الفصل بین الشیئین. ومن علمراء اللغرة مرن جعرل التًّ

ألبدان ، واالفتراد بالتخفیف في الکالم ، یقال َفّرْقُت بین الکالمیین َفاْفَترَقا ، وَفّرْقرُت برین الررجلین ل
(، واصل الکلمة فررد برین الشریئین 10/299: 1405طریق )ابن منظور،  فَتفرَقا وذه  کل منهما في

 (..مادة فرد، فارقه، مفارقة وفراقا .)الرازي  علی وزن نصر ، والفرقة اسم

وقد وردت شواهد في القران الکرریم لمعنری الفرقرة حیرث وردت الفرقرة برین الرزوجین بمختلرف 
 اشتقاقاتها اللفظیة في ثالثة مواضع هي:

ُقوَن ِبِه َبْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ ): قوله تعالی عن السحرة: االول ُموَن ِمْنُهَما َما ُیَفرِّ  سرورة البقررة، ایرة)( َفَیَتَعلَّ
102.) 

( )سورة الطالد ، ایة : )قوله تعالی: ثانيال َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُکوُهنَّ ِبَمْعُروف  َأْو َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروف 
2.) 

ُ ُکال ِمْن َسَعِتهِ : )قوله تعالی: الثالث َقا ُیْغِن اهلَلّ ِإْن َیَتَفَرّ  (.130)سورة النساء، ایة  (َو

یق اصطالحا تنحل به عقد النکاح ،وینقطع مرا برین الرزوجین مرن عالقرة الزوجیرة  هي ما و: التفر
. الحنفیرة: هري رفرع قیرد  لسب  من االسباب الموجبة للتفریق سواء أکانت الفرقرة فسرخا  أو طالقرا 

 (3/279: 1958( الشافعیة: هي حل عقد النکاح..)الشربیني،6/167النکاح. )ابن عاشور، 
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 مصطلح القضائي 2-2

الی القضاء فالیاء النسبة )ابن منظور، مادة قضي( والقضراء لغرة مصردر َقضرَی ،وهرو القضائي نسبة 
، یقال َقضَی بین الخصمین: أي حکم بینهما وُقضَي له، أي  القطع والفصل ویأتي بمعنی الحکم ایضا 

(. قرال تعرالی: 209/ (: مراده )قضری1405أي حکم بکرذا. )ابرن منظرور، : ُحکِم له ، وقضي بکذا
ِ َرِبّ اْلَعاَلِمیَن  )َوُقِضَي  ویسرمی القضراء : (. قیرل75سورة الزمر، أیرة ) (َبْیَنُهْم ِباْلَحِقّ َوِقیَل اْلَحْمُد هلِلَّ

 .(8/ 40قضاء ألن القاضي یتم األمر بالفصل ویمضیه ویفرغ منه. )نجفي 

 القضاء اصطالحا

( أو والیرة الحکرم 3/ 7 :1400، الکاسراني)هو الحکم بین الناس بالحق ، او الحکرم بمرا انرزل اهلل 
شرعا لمن له أهلّیة الفتوی بجزئیات القروانین الشررعّیة علری أشرخاص معّینرین مرن البرّیرة بإثبرات 

 (1/25الحقود، و استیفائها للمستحّق. )الشیخ األنصاري ،

یق القضائي کمرکب أضافي 2-3  التفر

جته بإیقاع القاضي الطالد علیه هو انهاء بین الزوجین ، ومنع الرجل من جماع زو: التفریق القضائي
وهرو التفریرق فري الحالرة عردم : معجم لغة الفقهاء، مادة )فرد(. والتفریق القضائي إما یکون طالقا  

امرا أن یکرون فسرخا   اإلنفاد أو العیوب أو الشقاد بین الزوجین أو للغیبة أو للحبس أو للتعسرف ، و
بقراء  ، أو بسب  الردة أو االسالم أحد الرزوجین وللعقد من أصله کما في حالة انفساخ العقد الفاسد

 (104الکرعاوي ، مجلة الکوفة ،)االخر علی الکفر. 

یق القضائي4 -2 یف القانوني للتفر  التعر

وهو وضع حدا لزوا ِّ یتعذر معه استمرار الحیاة الزوجیة مسایرا بذلك مبراد  العدالرة وتماشریا مرع 
اضي محل الزو ِّ وخول حق ایقاع الطالد بدال عنه وهرذا روح الشریعة االسالمیة والعصر فأناب الق

ما یسمی بالتفریق القضائي فهو تطلیق الزوجة مرن زوجهرا بواسرطة القضراء اذا تروفر احرد اسرباب 
التفریق المنصوص علیها حصرا في القانون اعاله ویتم التفریق دون رضا الزو ِّ وموافقته ورغمرا عنره 

 (1992:1/133،فالقاضي یمارس نیابة قانونیة.)مرقس

هنا خولت له بموج  القانون باعتباره صاح  الوالیرة العامرة فیملرك تطلیرق الزوجرة مرن زوجهرا 
( مرن القرانون )لکرل مرن 43و42و41و40حس  اسباب التفریق المنصروص علیهرا فري المرواد )
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 (648 :2006الزوجین، طل  التفریق.)الربیعي، 

يق القضائي. ۴  دليل مشروعية التفر
هرو الحردیث المرروي عرن االمرام  لشرعي في مشروعیة التفریق القضائي عند االمامیرةإن المدرك ا

من کانت عنده امرأة فلرم : »أنه قال (صلی اهلل علیه وآله وسلم)عن أبیه عن جده  (علیه السالم)الباقر 
)الحرر  «یکسها ما یواري عورتها ویطعمها ما یقیم صرلبها کران حقرا  علری األمرام أن یفررد بینهمرا

. باإلضافة إلی ان الجمهور الفقهاء قد استدلوا بالقواعد العامرة الحاکمرة (21/507: 1412عاملي، ال
ألفعال المکلفین عند عدم وجود الدلیل التفصیلي، والتي منها في هرذه المرورد قاعردة ال ضررر وال 

السریرة مع  (صلی اهلل علیه وآله وسلم)ضرار المنصوص علیها في الحدیث الصادر عن النبي محمد 
،والتي یستفاد منها التفریرق فري مروارد قرد نر  علیهرا.  (علیه السالم)الی عصر المعصوم  الممتدة

محمرد برن علري برن  . وقد روي عرن(104، 4العدد  الکرعاوي ، التفریق القضائي ،مجلة الکوفة،)
اَلِد َفاْمَتَنَع ُضِرَبْت »الحسین  حرر «)ُعُنُقُه اِلْمِتَناِعِه َعَلی ِإَماِم اْلُمْسرِلِمیَن  َمَتی َأَمَرُه ِإَماُم اْلُمْسِلِمیَن ِبالطَّ
 (545/ 15: 1401العاملي،

 بعنوان مباد  لتفریق القضائي، منها قاعدة ویعتبر القواعد الفقهي ایضا  دلیال  علی أثبات هذه النظریة
ث ان ( عن أبي جعفرر علیره السرالم فري حردی1/60نفي عسر و حر ِّ و القاعدة نفي ضرر )النراقي، 

  (12/364رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله قال: ال ضرر وال ضرار.)الحر العاملي، 

يق القضائي و مجموعه من أراء العلماء السنة والشيعة  -5 أسباب التفر
 الفقهية.

 إن أسباب التفریق القضائي کثیرة ومنها:

 التفریق بسب  عدم االنفاد. -أ

 التفریق بسب  العیوب. -ب

 بس  الشقاد أو سوء العشرة. التفریق -ت

 التفریق في الحال غیاب الزو ِّ . -ث

 التفریق بسب  الحبس. - ِّ
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 أراء العلماء الشیعة والسنة الفقهیة  5-1

إذا أصر الزو ِّ علی عدم االنفاد علی زوجته مع مطالبة الحاکم بردفع حقهرا، ولجرات الزوجرة الری 
هرذه  فقة ، فعندئرذ اختلرف الفقهراء فري الحکرمالقضاء لرفع الضرر عنها المتحقق بحرمانها من الن

دفع الدعوة علیه، ومطالبة الحاکم الشرعي عنرد امتناعره بفسرخ عقرد  المسالة من حیث أحقیتها في
 الزوا ِّ ، علی عدة أقوال:

 قول االول

إن عدم اإلنفاد بعد المطالبة الحاکم الزو ِّ وامتناعه عنه یکون رافعا لسلطنته علیها ومقیردا لإلطرالد 
الطالد بید من أخذ بالساد( باعتبرار تحقرق المرانع مرن اسرتمرار علقرة )وارد في الحدیث النبوي ال

اذ یعد الزو ِّ متعسفا في استعمال هذا الحق ، فعند ذلك ومن باب األمر بالمعروف والنهي ؛ الزوجیة
د العامرة فري عن المنکر یفرد القاضي بینهما ، وال یحق الزامها بالصبر علیه ، الن ذلك ینافي القواع

االمامیة . قال ابن الجنید وهو من فقهاء االمامیة ازاء  الفقه االسالمي ،وهذا ما ذه  الیه بعب فقهاء
یثبت لها الخیار الفسخ الشتماله علی الضرر اذ ال یمکنه االنفراد لعسرره ، فلرو لرم : )الزو ِّ المعسر

 .(یجعل لها الخیار للزم الحر ِّ المنفي باإلجماع

أحدهما : علی الفسخ قوالن إذا تجدد عجز الزو ِّ من النفقة ففي تسلط الزوجة: )الثانيوقال الشهید 
علیه السالم( إن انفق علیها ما یقیم حیاتها مع )وبه قال ابن الجنید أن لها الخیار لقول االمام الصادد 

( 229فإمسرراك بررالمعروف أو تسررریح بإحسرران( )البقرررة /)کسرروة وإال فرررد بینهمررا لقولرره تعررالی: 
الحراکم  ،واالمساك بال نفقة خالف المعروف ، فتعین التسریح، فاذا تعذر صدوره مرن الرزو ِّ فسرخ

ألنه ولي(.وهذا ما ذه  إلیه فقهاء االمامیة المعاصرون حتی اشتهر عندهم هرذا القرول ، باعتبرار أن 
؛ أي الزوجرة إنره یجروز لهرا: )عدم االنفاد یستلزم الضرر، فیستوج  التفریق بین الزجین ، اذ قرالوا

العاجز زوجها عن النفقة أن ترفع أمرها الی الحاکم الشرعي فیأمر زوجها بالطالد فان امتنرع طلقهرا 
لو امتنع األمرین من اإلنفاد علیه من ماله جاز للحاکم طالقها ، وال فررد برین  الحاکم الشرعي وکذا

 الحاضر والغائ (.

ابلة والمالکیة والشافعیة مسرتدلین بأدلرة االثبرات کما سبقهم إلی ذلك أیضا فقهاء الجمهور من الحن
 : مسلکهم الفقهي في صحة التفریق القضائي في هذه الصورة ، وهي

(، ووجه الداللرة ان االمسراك برالمرأة 231)وال تمسکوهن ضرارا لتعتدوا ...( )البقرة / .قوله تعالی:1
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بعد امتناع الزو ِّ من االنفراد ، وهرذا  مع عدم االنفاد علیها یسب  لها ضررا البد من رفعها بالتفریق
،فمقدمرة اإلمسراك  (229البقرة/()فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان: )ما هو ظاهر من قوله تعالی

هي معاشره ومن اولویاتها االنفاد ، واال فعلیره ان یرفرع قیرد الزوجري عنهرا بنفسره ،ان امتنرع فررد 
 القاضي بینهما .

: وبداللة ما قاله ابو الدرداء (الرسول )صلی اهلل علیه و آله وسلم.عمل األصحاب مستمده من سیرة 2
أیفرد بینهما ؟ قال نعم ، قلرت : سألت سعید بن المسی  عن الرجل ال یجد ما ینفق علی أمرأته قال)

 سنة ؟ قال سعید سنة( . یعني انها عن سنة الرسول )صلی اهلل علیه وآله وسلم(.

وأن امتنرع فعلری  ،اإلنفاد علیها ان کان موسرا واال فعلیره ان یطلقهراللزو ِّ ب لزمة.سیرة العقالء الم3
الحاکم ان یعمل سلطته باعتبار ان عدم االنفاد یسب  لها ضررا البد من رفعه وحیث ال یتحقرق مرن 

فقرد اسرتدل  قبل الزو ِّ المتعسف ،فعلی القاضي ان یفرد بینهما من باب الحسبة .اما فقهاء األمامیة
ز التفریق القضائي لعدم االنفاد باإلضافة لألدلة القرآنیة المتقدمة بأحادیث وردت من ذه  الی جوا

  والتي منها وأهمها: (عن أئمة أهل البیت )علیهم السالم

)مرن کانرت عنرده : یقرول (علیه السالم) سمعت أبا جعفر: یعني المرادي . قال * صحیحة أبي بصیر
 عرن صلبها کان حقا علی اإلمام ان یفرد بینهما(. ما یقیمأمراه فلم یکسها ما یواري عورتها ویطعمها 

)النجفرري،  .«بینهمررا فررد وإال کسرروة مرع ظهرهررا یقرریم مرا علیهررا أنفرق إن» السررالمعلیه الصرادد
1362ِّ :30/۱۰۶). 

 قول الثاني

(وعلیره کثیرر مرن 163/ 2: 1405سرمرقندي،؛ 313/ 4وهو ما ذه  الیه فقهاء الحنفیة )ابن نجیم ، 
من ان عدم االنفاد علی الزوجرة مرع مطالبتهرا برذلك ورفرع  (6/21: 1387مامیة )طوسي،فقهاء األ

امرها للحاکم الشرعي ، وامتناع الزو ِّ ، ال یکرون سرببا لفسرخ عقرد الرزوا ِّ إال باختیراره، ، ورضراه 
لقاعدة )الطالد لمن بیده الساد(المنحصر بید الزو ِّ وحیث انه لم یطلق بحس  فرض هذه الصورة 

 علقة الزوجیة قائمة ، ویج  علیها أن تصبر. ، فتبقی

 وعلیه اشتهر عند فقهاء االحناف إنه ال یجوز التفریق لعدم اإلنفاد ،ألن الزو ِّ إمرا معسرر ،أو موسرر
ن َسرَعِتهِ : »فان کان معسرا فال ظلم بعدم اإلنفاد واهلل عزو جل یقول َوَمرن ُقرِدَر َعَلْیرِه  ِلُینِفْق ُذو َسَعة  ِمّ

ُ ِرْزُقُه فَ  ا آَتاُه اهلَلّ ا ْلُینِفْق ِمَمّ ُ َبْعَد ُعْسر  ُیْسر  ا ِإاَلّ َما آَتاَها َسَیْجَعُل اهلَلّ ُ َنْفس  ُف اهلَلّ ( واذا 7)الطرالد / «اَل ُیَکِلّ
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کان موسر وهو ظالم بعدم اإلنفاد ،ورفع الظلم ال یتعین بالتفریق بل بوسرائل اخرر کحبسره وإرغامره 
 (903 /2علی اإلنفاد.)ابن عابدین،

لو تجدد عجز الرزو ِّ عرن االنفراد هرل یسرلط : )أما فقهاء االمامیة الذین ذهبوا الی هذا الرأي بقوله
 أنره المسرالك في بل ، بالحاکم وال بنفسها ال انه لیس لها ذلك(: علی الفسخ ؟ فیه روایتان أشهرهما

 لإلعسرار زوجها علی إلیه استعدت امرأة إن» السالمعلیه المؤمنین أمیر عن روي ما وهي ، المشهور
 وزیرادة وغیرهرا العمومرات مرن عرفرت ما إلی مضافا («ُیْسرا   اْلُعْسرِ  َمَع  ِإنَّ : )وقال ، یحبسه أن ،فأبی

 وقیرل اللثرام کشرف وفري ، الفسرخ علی فسلطها ، علي أبي عن للمحکي خالفا ، هنا االستصحاب
 َتْسرِریِح  َأْو  ِبَمْعُروف   َفِإْمساِك ) تعالی ولهلق ، فسخت الحاکم یکن لم فان ، قوي وهو ، الحاکم یفسخه

 ؛30/105: 1362ِّالنجفری، ) ، والحرر ِّ وللضررر ، بمعرروف لریس نفقرة برال واإلمساك (ِبِإْحسان  
  (2/22: 1993المحقق الحلي،

اما فیما یخ  رأي العلماء للتفریق بین الزوجین بسب  العیوب فیمکننا ان نتناول رأي بعرب مرن  -
 میة والشافعیة کونهما االکثر شیوعا واشتهارا .علماء األما

فالتفریق عند فقهاء األمامیة یأتي من حیث ان العیوب عندهم احد عشرر عیبرا احردها مشرترك برین 
الزوجین وهو الجنون واالخری مختصه بالرجال وهي ثالثة الخصاء والج  والعنن واخری مختصره 

قرن والعر ِّ البین والعمری والعفرل . وهرذه العیروب بالنساء وهي سبعه الجذام والبرص واالفضاء وال
موجبه للفسخ ان تمت قبل العقد ودلس فیها الولي او الزوجة علی زوجها فعنرد اذن یثبرت لره خیرار 

وذلرك ؛ الفسخ باستثناء العمی والعر ِّ فأنهما محل الخالف بینهم في عدها من العیوب او انها التعد
المعدي المسب  باألضرار ، وکذلك عیوب الزوجة فهري موجبره لعدم اضرارها باالستمتاع ،او النقل 

للتفریق القضائي بینهما عند حدوثهما قبل العقد ومعرفتها بعد العقد ، وهي تمنع الغرض من الزوا ِّ 
،فعند ال ینفع الزو ِّ في إتمام مهامه ووظائفه الجنسیة فیرفع الید عن قید الزوجیة بعد المعرفرة ویرتم 

، وعندها  یتراخ الطرفین بعد المعرفة یسقط حقهما ویلزم العقد علیهما، ثم االمامیرة اتفقروا ذلك فورا 
: 1933علی أن االمراض المعدیة ال تعد عیبا  یوج  الفسخ حتری لرو کانرت خطرة.)محقرق حلري،

30) 

العیوب عندهم هي التي تفسخ عقد النکاح إذا وجدت في اآلخر والتري تعرد  اما رأي فقهاء الشافعیة
الج ، والعنة، والجنون ، والجذام، والبرص ، والرتق، القررن، ویمکرن : الزوا ِّ وهي سبعة منفرة من

أن یکون في کل من الزوجین خمسة األوالن في الرجرل واألخیرران فري المررأة ، والثالثرة الوسرطی 
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ال مشترکة و ال فسخ بالبخر االستحاضة والقروح السالة والعمی وازمانه والبله والخصاء واالفضراء ، و
بکونه یتغو  عند الجماع ألن هذه األمور اتفوت مقصود النکاح ،وعلیه لم تعد من العیوب الموجبرة 

: . و یری فقهاء الحنفیة ال فسخ إال بالعیوب الثالثة التناسلیة وهري(1958:205)الشربیني ، للفسخ.
هرا دائرم، و ال قابلرة للرزوال والضررر فی رألنها عیروب غیر؛ الج  والعنة والخصاء إ کانت في الجل

 یتحقق معها المقصود األصلي من ازوا ِّ وهو التوالد والتناسرل و االعفراف عرن المعاصري، فعندئرذ
یثبت الخیار الفسخ ، أما العیوب األخری من الجنون أو جذام أو البرص أو الرتق أو القرن فرال فسرخ 

التفریرق علری الرراجح عنرد للزوا ِّ بسببها إن کان بالزوجة أو کانت بالزو ِّ وال خیار لآلخر بها فري 
  (3/135ابن نجیم، ؛ 1/221میدانی،  ِّ)فقهاء المذاه . 

اما فیما یخ  الشقاد فللمذاه  اراء جمه منهم من ذه  الی عدم اعتبار الشقاد سببا تاما للتفریق 
بینهما بعد رفع طل  للتفریق من قبل الزوجة مهما کانت شدته ، او انه احردث ضرررا علری الزوجرة 

معلال بین ذلك ان دفع الضرر عن الزوجة ممکن بغیر الطالد ، ویتم عن طریرق  ،الی التفریقدفعهما 
و قرد اشرترك  رفع االمر الی القاضي او الحاکم الذي یقوم بتأدی  الزو ِّ حتی یرجع عن االضرار بها.

 کل من علماء المذاه  الشیعیة والسنیه کل من األمامیة في هذا الرأي

؛ کاسراني، 124 /1393؛ الشرافعي،42 /1993)محقرق الحلري،  و الحنابلرة. والشافعیة و الحنفیرة 
1400/ 334). 

الممترد مرن  (112وقد استدل األمامیة علی امتناع التفریق في هذه الصورة بأجماع الطائفة )نجفري، 
عصر المعصوم علیه السالم ، فقد عدت تلك السیرة حجه کاشفه عن الحکم الشررعي ، والتفریرق ال 

هذه الصورة اال برضا الزو ِّ وبذل من الزو ِّ ا ن اجازت بعد اتفاد الحکمرین علری ان ذلرك یتم في 
الرزو ِّ  اضررعلی التفریق لم یصرح إال ب -أي الحمکین  -إن اتفقا : )یعد خلعا .قال المحقق الحلي

 (42 /1993في الطالد ورضا المرأة في البذل ، إن کان خلعا(.)محقق الحلي،

فذه  جمهور الفقهاء والشافعیة والحنفیة ومشرهور األمامیرة )الشرربیني   ِّاما فیما یخ  غیبة الزو
( مرن عرردم جرواز التفریرق للغیبرة وان تضررررت 583البحرانري ، ؛ 35السرخسري ، ؛ 242 /1958

الزوجة وطالت فترة غیاب الزو ِّ لعدم قیام الدلیل شرعي علی التفریق الن سب  التفریق لرم یتحقرق 
الحاکم عن بلده فیلزمه بدفع النفقة ال غیرها وال یلزمه بالطالد .وبهذه  فأن کان موضعه معلوما بحث

الحالة یری الفقهاء تطبیق حکم االصل وهو بقاء علقة الزوجیة حتی یثبت خالفه بدلیل معتبر فلذلك 
اوجبوا علی الزوجة الصبر في هذه الصورة کون غیاب الرزو ِّ ال یعرد سرببا کافیرا للتفریرق ... وذکرر 
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: المشهور بین الفقهاء )رضوان اهلّل علیهم( اّنره 591مسألة  یستاني في منها ِّ الصالحین فيالسید الس
ال یحق لزوجة المفقود غیر المعلوم حیاته ، المطالبة بالطالد منه و إن مضی علی فقده أربع سرنوات 
 مع تحقق الفح  خاللها عنه إذا لم یکن ذلك بتأجیل من الحراکم الشررعي و أمرره برالفح  عنره
خالل تلك المدة، و لکن ال یبعد االجتزاء بالفح  عنه أربع سنوات بعد فقرده مرع وقروع جرزء مرن 
الفح  بأمر الحاکم الشرعي و إن لم یکن بتأجیل منه، فلو رفعت الزوجة أمرهرا إلری الحراکم بعرد 
أربع سنوات مثال  من فقد زوجها مع قیامها بالفح  عنه خرالل تلرك المردة أمرر الحراکم بتجدیرد 

السیسرتاني، )الفح  عنه مقدارا  ما مع احتمال ترت  الفائدة علیه فاذا لم یبلغ عنه خبر أمر بطالقها .
1439 :3 /181) 

الشرافعیة والحنفیرة  اما فیما یخ  حبس الزوجة فرذه  مشرهور الفقهراء مرن المرذاه  االمامیرة
ن یرجح الرأي الرذي یخر  م: اولهما: الی امرین (164؛ النووي ، 171العالمة الحلي ، )والحنابلة 

عدم کفایة الحبس کدلیل للتفریق بین الزوجة والزو ِّ مهما کانت مدة هرذا الحربس مرع وجرود مرن 
ینفق علیها ، فذه  العلماء الی أرجحیة الرأي في ابتالء المرأة بهذا االمر وتثراب علیره مرن اهلل عرز 

 وجل .

قالوا: ان غیبة الزو ِّ للسجن اذا کانت ال کثرر  حیث (413رأي تبناه فقهاء المالکیة )الدردیر، : ثانیهما
من سنه وطلبت الزوجة التفریق یحق للقاضي تفریقهما من دون الحاجه الی مکاتبة الزو ِّ او انظراره 

 وتکون الفرقة طالقا بائنا.

يق القضائي وفق القانون الوضعي في العراق. -6  التفر

ئي منها مرا هرو مشرترك للطررفین برأن یطلر  منح القانون العراقي عدة أسباب لطل  التفریق القضا
( ، منها مرا تخرت  بره 45، 42، 41،  40احدهم التفریق القضائي ألسباب وردت في ن  المواد )

الزوجة في طل  التفریق وذلك لحمایتها من الجور الرذي قرد یلحرق بهرا کونهرا مازالرت فري ظرل 
ذه النظررة مازالرت قائمرة حتری عنرد المجتمع کائن ینظر إلیه بنظرة المشفق الذي یوحي بضعفها وه

طل  الزوا ِّ إذ ال یری البعب من الزوا ِّ إلی إشفاد علیها أو إنها تمثل حاجة الدار إلری مرن یعمرل 
خاصة في بعب المحافظات العراقیرة حیرث تکرون  حیث ینتشر وبشکل واسع تقلیل شأن المرأة فیه

حیة حقوقها الشرعیة والقانونیة ناهیك عن قلة القوانین العرفیة العشائریة اکثر سیطرة علی المرأة من نا
وعي المرأة بطبیعة القوانین السماویة والوضعیة االمر الذي یجعل المرأة مغبونة الحقود علی خالف 
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الغرض السماوي والوضعي من رابطة الزوا ِّ وفي قرار لمحکمة األحوال الشخصیة الذي رفضت فیه 
تبریرات تقلل من شأن الزوجة وعلی وفق األسباب الواردة  منح اإلذن بزوجة ثانیة بسب  تقدیم الزو ِّ

من قانون األحوال الشخصریة  (43) فیه، وحدد القانون هذه الحاالت في المادة علی وفق ن  المادة
 ( أما ورد في هذه المواد:76: 2006.)ابراهیم علي، 1959لسنة  188النافذ رقم 

 (40* ماده ) 

 توفر االسباب االتیة: لکل من الزوجین طل  التفریق عند

إذا أضر أحد الزوجین بالزو ِّ اآلخر أو بأوالدهما ضررا  یتعذر معه استمرار الحیاة الزوجیة. و یعتبر  .1
من قبیل األضرار، اإلدمان علی تناول المسکرات أو المخدرات، علی أن تثبت حالرة اإلدمران بتقریرر 

  من لجنة طبیة

 کذلك، ممارسة القمار ببیت الزوجیة. رسمیة مختصة ویعتبر من قبیل األضرار

فعرل الزو ِّ  إذا ارتک  الزو ِّ اآلخر، الخیانة الزوجیة. ویکون من قبیل الخیانة الزوجیة، ممارسة -2
 اللوا ، بأي وجه من الوجوه.

 إذا کان عقد الزوا ِّ، قد تم قبل إکمال أحد الزوجین الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي. -3

 تم الدخول. قد جری خار ِّ المحکمة عن طریق اإلکراه، وإذا کان الزوا ِّ،  -4

 إذا تزو ِّ الزو ِّ بزوجة ثانیة بدون إذن من المحکمة . -5

 (41)مادة * 
 لکل من الزوجین طل  التفریق عند قیام خالف بینهما سواء اکان ذلك قبل الدخول او بعده.. ۱

وجروده تعرین حکمرا مرن اهرل  علی المحکمة اجراء التحقیق في اسباب الخالف فاذا ثبرت لهرا. ۲
کلفرت  للنظر في اصالح ذات البین فان تعرذر وجودهمرا –ان وجدا  –اهل الزو ِّ  الزوجة وحکما من

 المحکمة الزوجین بانتخاب حکمین فان لم یتفقا انتخبتهما المحکمة .

 موضرحین .علی الحکمین ان یجتهدا في االصالح فان تعذر علیهما ذلك رفعا االمر الی المحکمة3
 لها الطرف الذي ثبت تقصیره فان اختلفا ضمت المحکمة لهما حکما ثالثا .

امتنع الزو ِّ  عجزت عن االصالح بینهما و اذا ثبت للمحکمة استمرار الخالف بین الزوجین و -ا -4
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 .عن التطلیق فرقت المحکمة بینهما

ن  الزوجة سواء کانرت اذا تم التفریق بعد الدخول یسقط المهر المؤجل اذا کان التقصیر من جا -ب
مدعیة ام مدعی علیها فاذا کانت قد قبضت جمیع المهر تلزم برد ما ال یزید علی نصرفة امرا اذا ثبرت 

 ان التقصیر واقع من الطرفین فیقسم المهر المؤجل بینهما بنسبة التقصیر المنسوب لکل منهما .

 زم برد ما قبضته من مهر معجل .اذا تم التفریق قبل الدخول وثبت التقصیر من جاني الزوجة تل - ِّ

 (42)مادة * 
الحد االسباب المذکورة في المادة األربعین مرن هرذه القرانون لعردم ثبوتره  إذا اردت دعوی التفریق

  واکتس  قرار الرد

ثم أقیمت دعوی ثانیة بالتفریق لنفس السرب ، فعلری المحکمرة أن  (درجة البتات، )الدرجة القطعیة
  فقا  لما ورد في المادة الحادیة واألربعین.تلجأ الی التحکیم ، و

  (43) مادة* 
 : للزوجة طل  التفریق عند توفر احد االسباب االتیة –اوال 

اذا حکم علی زوجها بعقوبة مقیدة للحریة مدة ثالث سنوات فراکثر ولرو کران لره مرال تسرتطیع  -۱
 االنفاد منه .

و لره مرال  مشروع وان کان الزو ِّ معروف االقامة اذا هجر الزو ِّ زوجته مدة سنتین فاکثر بال عذر -2
 تستطیع االنفاد منه .

اذا لم یطل  الزو ِّ زوجته غیر المدخول بها للزفاف خرالل سرنتین مرن تراریخ العقرد وال یعترد  -3
 بطل  الزو ِّ زفاف زوجته اذا لم یکن قد اوفی بحقوقها الزوجیة .

عه القیام بالواجبرات الزوجیرة سرواء کران ذلرك اذا وجدت زوجها عنینا او مبتلی بما ال یستطیع م-4
ألسباب عضویة او نفسیة او اذا اصی  بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امکران شرفائه منهرا بتقریرر 

فتؤجرل  صادر عن لجنة طبیة رسمیة مختصة علی انه اذا وجردت المحکمرة ان سرب  ذلرك نفسري
 خاللها . التفریق لمجة سنة واحدة شریطة ان تمکن زوجها من نفسها

 اذا کان الزو ِّ عقیما او ابتلی بالعقم بعد الزوا ِّ ولم یکن لها ولد منه علی قید الحیاة. -5
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البررص او  اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلی بعلة ال یمکن معا معاشرته بال ضرر کالجذام او -6
ا یماثلهرا علری انره اذا السل او الزهري او الجنون او انه قد اصی  بعد ذلك بعلة من هذه العلل او مر

وجدت المحکمة بعد الکشف الطبي ان العلة یؤمل زوالها فتؤجرل التفریرق حتری زوال تلرك العلرة 
وللزوجة ان تمتنع عن االجتماع بالزو ِّ طیلة مدة التأجیل اما اذا وجدت المحکمة ان العلة ال یؤمرل 

  لی طلبهازوالها خالل مدة مناسبة وامتنع الزو ِّ عن الطالد واصرت الزوجة ع

 فیحکم القاضي بالتفریق .

 اذا امتنع الزو ِّ عن االنفاد علیها دون عذر مشروع بعد امهاله مدة اقصاها ستون یوما . -7

اذا تعذر تحصیل النفقة من الزو ِّ بسب  تغیبه او فقده او اختفائه او الحکرم علیره برالحبس مردة  -8
 تزید علی سنة .

اکمة المحکوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون یوما من قبل دائرة اذا امتنع الزو ِّ عن النفقة المتر -9
 التنفیذ .

للزوجة الحق في طل  التفریق قبرل الردخول وفري هرذه الحالرة علری المحکمرة ان تقضري  –ثانیا 
بالتفریق بعد ان ترد الزوجة الی الزو ِّ ما قبضته من مهر وجمیع ما تکبرده مرن امروال ونفقرات ثابترة 

 الزوا ِّ .صرفها ألغراض 

 للزوجة العراقیة طل  التفریق عن زوجها المقیم خار ِّ القطر بسرب  تبعیرة جنسریته لدولرة –ثالثا: ا 
اجنبیة اذا مضی علی اقامته في الخار ِّ مدة ال تقل عن ثرالث سرنوات بسرب  منعره او امتناعره عرن 

 دخول القطر.

ألغرراض هرذه الفقررة بردیال عرن  یعتبر تأیید الجهة الرسمیة المختصة بإقامة الزو ِّ في الخار ِّ –ب 
اجراءات تبلیغه بالئحة الدعوی وموعد المرافعة، علی ان یتم نشر الحکم الصرادر علری الرزو ِّ فري 

 احدی الصحف المحلیة.

لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمیة ان تطل  من المحکمرة التفریرق عرن زوجهرا  - 1: رابعا
المحکمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطریقة نفسها التي  بعد مرور اربع سنوات علی فقدانه وعلی

 ثبت بها فقدانه ثم تصدر حکمها بالتفریق.

  تعتد زوجة المفقود بعد الحکم بالتفریق اربعة اشهر وعشرة ایام . - 2
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اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزو ِّ ویتم دخول الثراني بهرا حقیقرة غیرر عرالم بحیراة  - ۳
 .االول

 (45)مادة * 
والثالثرة  یعتبر التفریق في الحاالت الواردة في المواد االربعین والحادیة واالربعین والثانیة واالربعرین

 واالربعین طالقا بائنا بینونة صغری.

يق القضائي -7  في القانون االيراني. التفر

جتماعیة.. و من الواضح انره البد من نبذة مختصره عن تمثیل المرأة في الدستور االیراني ومکانتها اال
في المجال الخاص باألسرة هناك حاجة الی معالجة المشراکل األسرریة وفرق مرا تحکمره المعراییر 
األخالقیة والثقافیة واالجتماعیة في المجتمع االیراني، لمواجهة العنف داخل االسرة. طبعا لقد اهرتم 

هتماماته حیث جاء فري القرانون:  حسرن القانون المدني االیراني بهذه المسألة و وضعها في صل  ا
المعاشرة واج  علی الرجل و المرأة في العالقة مرع بعضرهم الربعب لهرذا السرب ، وعلری سربیل 

بحسن المعاشرة، و قرام بإهمرال واجباتره و لرم یقرم  : أنه اذا أخل الزو 1130ِّالمثال جاء في المادة 
الحیاة بالزوجة، عندها یعتبر القرانون انره بمساعدة الزوجة في شؤون االسرة مما یؤدي الی ان تضیق 

یحق للمرأة ان تراجع المحکمة لتتقدم بشکوی ضد زوجها من اجل حل هذه المشکلة، و هناك عردة 
خیارات امام القاضي، اال انه بعد ان یجِرب جمیع الحلول و لم یصل الی النتیجة المطلوبرة، عنردها 

 فیطلق المرأة و یسمی الطالد هنا طالقا قضائیا یحق له ان یقوم مکان الزو ِّ بفسخ عقد الزوا ِّ،

 قانون الطالق

کان قانون الطالد في جمهوریة ایران اإلسالمیة في البدایة علی أساس القاعدة العامرة فري الشرریعة 
اإلسالمیة التي تعطي الرجل الحق األوحد إلنهاء الزوا ِّ فري أي وقرت. ویسرتند هرذا علری المرادة 

( والتي تن : یمکرن للرجرل أن یطلرق زوجتره متری شراء 1928السابق )من القانون المدني  1133
 للقیام بذلك .

بموج  قانون حمایة األسرة الذي منح المررأة  1967تم تعدیل هذا القانون في الدستور اإلیراني عام 
المزید من الحقود فیما یتعلق برالطالد واإلجرراءات المعمرول بهرا والتري کانرت إلزامیرة التنفیرذ. 

ل للقانون الذي جعل کل حاالت الطالد الخاصرة غیرر قانونیرة .مرنح المزیرد مرن الحقرود وکتعدی
مرن القرانون  1130لطالد المرأة بما في ذلك الحق في طل  الطالد في ظل ظروف معینة، و المادة 
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المدني التي منحت المزید من الصالحیات والسلطات للمحاکم المختصة بإصدار القررارات بحرق 
الطالد فضال عن الظروف االستثنائیة التي یمکن للزوجة بحق توکیل محام واإلسراع في  المرأة طالبة

 (”وکالة أخبار المرأة ”  عملیة الطالد.)عضید جواد الخمیسي

 1130مادة * 
حق للنساء وحق الطالد للرجال .بالنسربة لحرق الطرالد : ینظر القانون الی حق الطالد من زاویتین

مرن 1130فرإن المرادة  واقع ال تتمتع بهذا الحرق؛ ألن الطرالد بیرد الرجرلفي ال وان کانت -النساء
القانون المدني الصادر في العهد الملکي السابق تعطي للقاضي صالحیة تطلیق الزوجرة اذا طلبرت 

 : ذلك من زوجها في الحاالت اآلتیة

 ذلك. اذا لم یقم الزو ِّ بواجبات الزوجي تجاه زوجته ، و لیس باإلمکان إجباره علی. ۱

 سوء معاملة الزو ِّ لزوجته ، لدرجه ال یمکن للزوجة معها أن تواصل الحیاة المشترکة .. ۲

 إذا أصبحت حیاتها مهّددة جراء اصابة الرجل بأحد األمراض المعدیة أو المستعصیة .. ۳

 1129ماده * 
یجد حکم  ولممن القانون نفسه، إذا استنکف الزو ِّ عن الدفع النفقة لزوجته ،  1129بحس  المادة 

 المحکمة بإلزامه دفع النفقة ،تسطیع الزوجة اللجوء إلی المحکمة لطل  الطرالد ، و اجبراره الرزو ِّ
عن دفع مبلرغ النفقرة. علری الررغم مرن الرجرل یمسرك  علی ذلك ، و کذلك الحال إذا عجز الزو ِّ

د ، و المحکمرة بمفتاح الطالد، فإّن الحلول القضائیة أعاله تتیح للمرأة فرضا للحصول علری الطرال
 (.1189)قانون مدني ،ص  بدورها تلزم الزو ِّ بالطالد في حال ثبوت الخروقات المذکورة.

  1119المادة * 
من القانون نفسه أن تضرمن عقرد النکراح  1119 اما من ناحیة أخری ،تستطیع المرأة ، بحس  المادة

ب عنها مدة معینة، أو تررك نفقتهرا أو شرطا  وهو إذا تزّو ِّ زوجها بغیرها، أو غا آخر( )أو اي عقد ملزم
تآمر علی حیاتها أو أساء معاملتها لدرجة ال تطیق الحیاة معه، تکون وکیلة عنه في تطلیق نفسرها بعرد 

( أما بعرد 188-187ثبوت االّدعاء في المحکمة وصدور الحکم النهائي.)قانون مدني، منصور، ص 
 القانون المدني علی النحو اآلتي: لمواد فيجری بعب التعدیالت علی بعب ا 1982ثورة في عام 

  في الحالة اعاله ، یمکن للمرأة مراجعة المحکمة لطل  الطالد ، وفي الحرال ثبرت للمحکمرة أّن 
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عسرا  وحرجا  للمرأة ، یمکنها إجبار الزو ِّ علی تطلیق زوجته لمنرع هرذا  في استمرار الحیاة الزوجیة
لمادة اختلفوا بعب الفقهراء و انقسرموا برین معرارض ومؤیرد العسر والحر ِّ . أما بالنسبة للتعدیل ا

ان الحر ِّ هرو فري لرزوم : ویقولون بخصوص مشروعیة المادة: یری بعب الفقهاء عدم صواب المادة
ة الحر ِّ لیس في لزوم العقد، بل في حصر حرّق  العقد النکاح اما فریق آخر من الفقهاء یقولون ِإن علَّ

 (190دالل عباس ،ص)الطالد .

  1130التعدیالت المادة * 
 فري هرذه الحالرة مع استمرار الحیاة الزوجیرة في حالة استمرار العسر والحر ِّ الذي یصی  الزوجة

وتطل  الزوجة التفریق عن زوجها في حالة ثبوت العسر والحرر ِّ  تستطیع الزوجة مراجعة المحکمة
الطرالد وان لرم تسرتطع  وبهذه الحالة تستطیع المحکمة اجبار الرزو ِّ علری المذکور في المحکمة

 الحالة یکون الطالد بأذن الحاکم الشرعي امر التفریق: المحکمة اجبار الزو ِّ علی الطالد فبهذه

ترك الزو ِّ لحیاته الزوجیة مّدة ال تقل عن سّتة أشهر متتالیة، أو تسرعة أشرهر متناوبرة خرالل عرام . ۱
 واحد ومن دون سب  وجیه.

بحیرث یرؤّدي إلری شررخ فري ؛ مخدرة أو المشروبات الکحولیرةإدمان الزو ِّ علی احد المواد ال. ۲
صها الطبی . وإذا لرم  الحیاة الزوجیة ، وامتناعه أو عدم إمکانه إجباره علی ترکها في المّدة التي یشخِّ
یِف الزو ِّ بتعّهده باإلقالع عن االدمان ، أو عاد إلیه بعد إقالعه عنهرا ، یحصرل الطرالد بعرد طلر  

  الزوجة.

کثر. 5م علی الزو ِّ بالحبس القطعي مّدة . إذا حک3  سنوات فأ

بحیث ال یمکنها تحّمله بالنظر إلری ظروفهرا ؛ . االعتداء علی الزوجة بالضرب، أو اإلساءة معاملتها4
 وشأنها.

ة نوبة مستعصریة تهرّدد حیاتهمرا الزوجیرة .وثرم 5 . إصابة الزو ِّ بمرض نفسي عضال أو معد  ، أو أیَّ
في الضوء هذا التعدیل ، فرأن العدیرد مرن الحراالت التري کانرت تنردر ِّ و 2002مصادقته في عام 

ت بمثابة مصادد للعسر والحر ِّ ،وأنیط بالقاضي إلرزام الرزو ِّ  بوصفها شرو  ضمن عقد النکاح ُعدَّ
علی الطالد بطل  الزوجة ، وفري الحرال امتنرع عرن اطرالد یقروم القاضري برالتفریق بینهمرا فري 

 (.190-189، ص المحکمة.)قانون مدني ، منصور

 1133تعدیل المادة 
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( هرذا القرانون 1130(،)1129(،)1119المرأة تستطیع ایضا مع وجود شررو  المقرررة فري المرواد )
 (.191یکون بطل  الطالد من المحکمة. .)قانون مدني ، منصور، ص 

يق القضائي . -8   االختالف و التشابه بين العراق وايران في موضوعة التفر

المتواصل عن طبیعة التفریق القضائي بین الزوجین )الرجرل والمررأة( ومرن خرالل من خالل بحثي 
التعرف علی المزید من القوانین الوضعیة والقوانین السماویة بین البلدین )العراد وایران( وجردت ان 
هناك نقا  للتشابه واالختالف بینهما، االمر الرذي کران اهرم احردی اهتمامراتي للبحرث فري هرذا 

ذي اجده بنظري له من األهمیة التي تساعد علی استمرا ر الحیاة بشکل عرام کمرا ارادهرا الموضع ال
َوِمرْن آَیاِترِه َأْن َخَلرَق َلُکرْم ِمرْن َأْنُفِسرُکْم »اهلل عز وجل في اهمیة استمرار الحیاة صعودا لقوله تعالی: 

ة  َوَر  ا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنُکْم َمرَودَّ رُروَن َأْزَواج  )الرروم آیرة  «ْحَمرة  ِإنَّ ِفري َذِلرَك آلََیرات  ِلَقرْوم  َیَتَفکَّ
ْرِض َواْسَتْعَمَرُکْم ِفیَها: »وقوله تعالی(21

َ
َن اأْل ُکم مِّ  (61)هود آیة  «ُهَو َأنَشَأ

لذا وجدت ان البلدین یجتمعا اي یتشرابها فري کثیرر مرن االعرراف االجتماعیرة فري مسرألة الرزوا ِّ 
 والطالد ..

رة المشاکل الزوجیة التقی البلدان فیما اسرتحدث مرن بعرب القروانین الوضرعیة للطرالد برین ولکث
الزوجین فیما یسمی بالتفریق القضائي في حال یستعصي علی الزوجة الطالد من الرجرل ال سرباب 
کثیره تم ذکرها انفا ، حیث یسمی في الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة بالطالد القضرائي وفرق شررو  

 دها القاضي لکال البلدین .وتعتبر هذه نقطة تشابه بینهما ماعدا اختالف بسیط في التسمیه .یحد

خضع کال الدولتین الی تعدیل في قوانینهم التي تشمل االحوال الشخصیة بما فیها الرزوا ِّ والطرالد 
جرل التشرابه ان الر منها تحدید سن الزوا ِّ وشرو  الطالد شرو  التفریق القضائي .من ضمن نقا 

في کال البلدین کان له السطوة العائلیة یتزو ِّ ویطلق وتکون القیومة والعصمة بیده ، وهنا کانرت لري 
وقفة بحثیه فیما یخ  التعدیالت التي طرأت علی قانون االحوال الشخصیة للبلدین والتي من شأنها 

انون تخضرع معظرم ان تنصر المرأة في حقها بالمطالبة بالتفریق وفق شرو  اعدها المشرعون في الق
هذه الشرو  الی ما جاء به القرآن والسنة ومرا اجتمعرت بره الفقهراء لکرل المرذاه  مرع اخرتالف 
التسمیات من قبل هذه المذاه  فبعضهم یسمیها بفسخ العقد ومنهم من یسرمیها برالتفریق ومرنهم 

 راقي .من القانون الع 45من یسمیه بالطالد البائن بینونة صغری کما هو في المادة رقم 

في العقد االخیر من هذا القرن اتفق البلدان في تشابه الکثیر من االمرور والتري منهرا مررض الرزو ِّ 
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الزو ِّ علی الزوجة وعسر الحیاة من اهرم االمرور التري اختلفرا  تعاطي الزو ِّ للمخدرات عدم انفاد
ي علری ان ( مرن القرانون العراقر2رقرم ) 43فیها البلدین هجرة الزو ِّ لزوجته حیث نصرت المرادة 

رقم  1130یشتر  التفریق في حال هجرة الزو ِّ لزوجته مدة ال تقل عن سنتین بالمقابل نصت المادة 
( من القانون االیراني فیما یخ  هجرة الزو ِّ ان ال تقل عرن سرتة اشرهر متتالیره او تسرعة اشرهر 2)

معینه حیث نصرت  متناوبة في العام الواحد .اختلف البلدان ایضا فیما یخ  محکومیة الرجل بتهمة
( في القانون العراقي من حق الزوجة التفریق اذا حکم علی الزو ِّ بالسرجن لمردة 1رقم ) 43المادة 

( تن  علی ان الزو ِّ اذا حکم بالسجن ما 3)رقم  1130ثالث سنوات اما في القانون االیراني المادة 
 سنوات یحق للزوجة طل  التفریق. (5بین )

من الدستور العر اقي والتي ترن  علری  40مت مالحظتها المادة رقم ومن ضمن االختالفات التي ت
مجمل ما جاء بها من ناحیة ما تشتمل علیه اسباب طل  التفریق عند المررأة حیرث احتروت المرادة 
علی ضرر یلحق بالمرأة من ناحیة الخیانة الزوجیة والتي تشتمل علی حالة خیانة الرجل للمررأة بمرا 

مما یؤدي الی الحراد الضررر    والتي بها مردودات سلبیه مرضیة و أخالقیةیمارسه من حاالت اللوا
النفسي والصحي ناهیك عن ترك الزوجة وهجرتها ، في المقابل نجد اخرتالف المفرردة الدسرتوریة 

 1130التي تجمع نتیجة واحده في الحاد الضرر بالمرأة نجدها فري الدسرتور االیرانري المرادة رقرم 
اذا لحقها الضرر نتیجة العسر والحر ِّ في مثل هرذه الحالرة مرن حقهرا مطالبرة تن  علی ان المرأة 

 المحکمة بالتفریق بقدر مستوی الضرر الملحق بها نتیجة هذا العسر والحر ِّ في حیاتها الزوجیة

 نتائج البحث -9

من خالل البحث واالطالع علی جملة المصادر وما جاء بره القررآن الکرریم وروایرات اهرل البیرت 
 : م السالم وجدت ان اسلط الضوء علی مجموعه من النتائ  التي توصلت الیها والتي اهمهاعلیه

ان الدین االسالمي دین سمح متسامح ال یترك صغیرة وال کبیرة اال احصها واعرد لهرا قانونرا غیرر . ۱
 قابل للتعدیل کونها قوانینا  سماویة .

ین ومنها قروانین التفریرق القضرائي ولهرذا نجرد تتشابه معظم البلدان االسالمیة بجملة من القوان. ۲
العراد و ایران تشابها في کثیر من االمور حتی التشابه في االختالفرات .کونهرا بلردان یجمعهرا دیرن 

 ومذه  واحد.

خضعت معظم القوانین التي تخر  التفریرق القضرائي للتعردیل حسربما تقتضریه الحالرة برین . ۳
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القانون الوضعي قد أعطی مساحة واسعة للقاضي وأطلق لره  الزوجین وبکال البلدین حیث نجد مثال
الصالحیات فلذلك حیث تحقق المقتضي بحس  العررف ومقتضری العدالرة سروف یطبقره وعلیره 
کثرت صور التفریق القضائي ، أما في الفقه اإلسالمي فحیث الحر ِّ من تولي منص  القضاء لعظمة 

لغیرهم إال بالنیابة والتطبیرق لمرا ورد عنره )صرلی اهلل مسؤولیته وإنه من مختصات األنبیاء وال یعطی 
علیه وآله وسلم( ولهذا عندما حصر الزوا ِّ بید الرجل خضعت کل هرذه االمرور الری التعردیل لمرا 

 تقتضیه الحالة والوضع االجتماعي للبلدین .

التري احتیا ِّ المرأة الی التثقیف المستمر فیمرا یخر  حقوقهرا وواجباتهرا مرن خرالل القروانین . ۴
 تخصها .

کال البلدین خضعت معظم قوانینها للتعدیل بعد تغییر انظمة الحکرم حیرث تحرول العرراد بعرد . ۵
الی حکم دیمقراطي تخضع له مکونات المجتمع المتعددة من المسرلمین وغیرر المسرلمین  2003

رات التري ناهیك عن الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة ایضا خضعت بعد الثورة الری الکثیرر مرن التغیر
 طرأت علی الساحة کانت لها تأثیرها علی تعدیل الکثیر من القوانین .

ان الغایة من التفریق القضائي إنما هو وسیلة إلنقاذ المرأة مرن لظلرم ولتمکرین المررأة مرن انهراء . ۶
 الرابطة الزوجیة جبرا علی الزو ِّ، إذا لم تفلح الوسائل االختیاریة من طالد أو خلع أو مباره.
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Comparison of provisions and conditions for judicial separation in Iraq 

and Iranian law 

Abstract 

Islamic law is concerned with the issue of marriage, and among the priorities 

of religion is the continuation of life that God willed through marriage, 

Marital life was surrounded by a fence of orders, prohibitions, conditions, 

and controls that guarantee its success, and the fruits of his goals, so you 

ordered your husband and wife to have a good cohabitation, and she 

recommended them to women for good. And the wife ordered her husband to 

be kept in his house, his money and children. Islamic law forbade spouses 

from anything that offends ten or leads to cutting it off. In spite of that, 

Islamic law takes into account what happens in married life. Of the accidents 

whit it is impossible to survive and continue, without harming one of the 

spouses, Sharia stipulated that the divorce be in husbands' hand, and it gave 

the husband the right to demand divorce in the event that her dignity no 

longer exists, and judge must answer her if requested. There are many reason 

for choosing this issue, including the large number of divorce cases in social 

circles and to a high degree in the Iraqi and Iranian courts, and the judicial 

separation is fair to women in solving many family problems, and as an 

attempt form us, we found a cross-fertilization of deductions for the 

jurisprudential rulings of religious scholars, as they are the legitimate ruler in 

developing and strengthening the bonds of marital life, and they have the 

largest role in the reform of society. Among the problems that the research 

will study: To what extent are the provisions of the judicial differentiation 

between Islamic law and positive family law compatible in Iraq and Iran? 

The research was launched with the aim of: attempt to acquaint women with 

laws that would restore their marital rights. And knowing the reasons that the 

judge uses to request a separation, it traces the reasons for the judicial 

separation between spouses and their pictures. To clarify its provisions and 

applications in Iraq and Iranian laws. And the comparative approach is the 

approach that helps us solving problems and reaching goals. 
Key words: Judicial Divorce, husband, wife, postural provisions, Iraq, Iran  



 

 

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

یم  مقارنة الوحدة والهویة الوطنیة في شعر المقاومة )عبد الكر
 الكرمي من فلسطین ونسیم شمال من إیران نموذجًا(

 1معصومة حاجي عموشا
 ایران )الکات  المسئول( -جامعة االمام الصادد)ع(، طهرانفي قسم اللغة العربیة ب ةمساعد ةأستاذ

 2ال محسني نجادیسه
 ایران -جامعة االمام الصادد)ع(، طهرانب  في قسم اللغة العربیة ةمساعد ةأستاذ

 الملخص
لتزام أفراد المجتمع أو المواطنین بالقواعد والرموز الثقافیة االهویة الوطنیة هي اإلحساس باالنتماء و

رة وربمرا األهرم فري الهویرة والعنصر األکثر شره. والقیم واللغة والدین واألدب والتاریخ المشترك
الوطنیة هو الوحدة والتضامن الوطني، األمر الذي ساعد في تقلیل التهدیدات الداخلیة والخارجیرة 

ومن ناحیرة . وساهم عامل الصحوة والیقظة الوطنیة في تجن  االختالفات وانحطا  لمجتمع. لهم
دة الوطنیة وإحیراء األمرل لردی أخری، تمثل روح أدب المقاومة في إحیاء المشاعر والهویة والوح

عبرد الکرریم الکرمري مرن فلسرطین،  یعتبرو .الشع  والمدافعین عن البالد ضد األعداء األجان 
وسید أشرف الدین الحسیني المعروف باسم نسیم الشمال من إیران، من أبرز شعراء المقاومرة فري 

ة مرن الفوضری وعلری شرفا ش في حالیعیالفترة الحساسة  كحیث کان الوطن في تل. کال البلدین
االنهیار بسب  األعداء األجان  والمحتلین وبالتالي کان همهم الشاغل في شعرهم هو الدفاع عرن 

کد الشاعران مرن خرالل اسرتخدام لغرة الشرعر علری الوحردة . ةیالهویة وحفظ الوحدة الوطن وقد أ
ن باالسرتعمار وعلی هرذا األسراس، فهرم ال یحصررون الفوضری وأزمرات الروط. والهویة الوطنیة

تسعی هذه الدراسة  .الخارجي والطغیان الداخلي، بل وجهوا أصابع االتهام إلی المرتزقة الداخلیین
واتبعرت . إلی مقارنة قصرائد هرذین الشراعرین وقصرائدهم المتضرمنة للوحردة والهویرة الوطنیرة

م علری أسراس الباحثتان المنه  الوصفي التحلیلي، وذلك باالعتماد علی المرنه  المقرارن القرائ
 .المدرسرة األمریکیرة للشرعر، تمرت مقارنرة جوانرر  الوحردة والهویرة الوطنیرة بلغرتهم الخاصررة

الوعي الذاتي بالقیم واألهداف یخلق شیئا من الهویرة  واستنتجت الدراسة أن الشاعرین قد أدرکا أّن 
غرة والردین الوطنیة، ویعمل علی إیجاد العالقات العاطفیة بین طبقات المجتمرع، مرن خرالل: الل

األرض والجغرافیرا : والعادات والتقالید والثقافة والتاریخ المشترك. ومکونات الهویرة الوطنیرة هري
 .والخلفیة التاریخیة المشترکة والتضامن الوطني والعالمات والرموز الدینیة والثقافة واألدب

سرة األمریکیرة لرألدب ة، الوحدة الوطنیرة، المدریشعر المقاومة، الهویة الوطن: المفردات الرئیسة
 المقارن
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 المقدمة
شترکت فلسطین وإیران في القرن الماضي من حیث التطرورات التاریخیرة واالجتماعیرة والسیاسریة ا

وشهدت أرض فلسطین فري بدایرة القررن الماضري الترأثیر الصرهیوني وجهروده . والظروف المماثلة
یطانیرا ضرعف الحکومرة العثمانیرة واسرتغلت بر. الحتاللها وتشکیل حکومة بدعم من البریطرانیین

فري فلسرطین لمعارضرة الحکومرة  ي البدایرةوهزیمتها في الحرب العالمیة األولی، وکان حضورها ف
وبعد الحرب العالمیة األولری . العثمانیة، التي تم الترحی  بها من قبل بعب القبائل والحکام العرب

الالزمة لدخول الصهاینة إلری فلسرطین قامت بالوصایة علی الحکومة الفلسطینیة، ومهدت الظروف 
والعامل األساسري فري تمهیرد الطریرق تردریجیا  الحرتالل فلسرطین وتشرکیل الحکومرة . وحکمها

هوالجهل وعردم وعري الشرع  الفلسرطیني ببیرع األراضري للبریطرانیین،  1948الصهیونیة في عام 
عم البریطراني واألمریکري لهرم وخیانة الزعماء العرب باالضافة الی الجرائم الصهیونیة، وکذلك الد

 .علی الفلسطینیین والظلم وبدء فترة التشرد، (146، 1382رحماني )

وتردخل . تاریخ إیران محکومرا بالقسروة والقمرع واالسرتبداد طروال القررنین الماضریینوکذلك کان 
ان األجان  في الشؤون السیاسیة والحکومیة، واحتالل أجزاء من البالد في بعب النقرا ، جعرل إیرر

وتمیزت هذه الفترة بالخیانة والسرقة وسیطرة الطغیان وعدم المساواة . عملیا  محمیة من قبل األجان 
وکانرت الثرورة المشرروطة هري . والفقر والجهل، واألسوأ من ذلك عدم اسرتقرار الوضرع فري الربالد

ت من مشراکل استجابة لنداء الشع  اإلیراني وردة فعلهم للتغل  علی المصائ  والکوارث التي زاد
 .(677 ،1366إحتشام السلطنه، )الناس والمجتمع بدال  من حلها 

أثرت التطورات االجتماعیة والسیاسیة في إیرران وفلسرطین فري هراتین الفتررتین التراریخیتین علری 
ففي مجال األدب والشعر، لم یسکت الشرعراء إزاء . مجاالت مختلفة من السیاسة والمجتمع واألدب

األجان ، وبإحساسهم بالمسرئولیة التزمروا بإیقراظ النراس وإثررائهم بکرل طریقرة األحداث وهیمنة 
را للردفاع عرن األرض التري کانرت علری وشرك االنهیرار . ممکنة ا فنی  ا أدبی  حتی جعلوا الشعر سالح 

 .واالحتالل بفکر المقاومة

 مشكلة الدراسة

فري القررن  ن وإیرران متأصرلةالوحدة الوطنیة والهویة الوطنیة فري شرعر المقاومرة فري فلسرطیتعتبر 
وضررورة إحیراء هرذه المفراهیم . الماضي، وخاصرة فري الظرروف السیاسریة واالجتماعیرة للبلردین
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ومعالجتها هي مکافحة العدوان األجنبي والظلم الداخلي، والقمع في مختلف المجاالت السیاسریة 
المفراهیم والقصرائد، یسرعی ومن خالل معالجة هرذه . واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والمقاومة

حیرث یسرتخدمون ترراثهم . الشعراء إلی التطلع للمقاومة ما یهدد الحیاة المادیة والروحیرة لبلردهم
 .الوطني واألدبي للدفاع ضد األجان  واألعداء بطریقة فنیة

سعت الحکومات العربیة وخاصرة فلسرطین، إلری البحرث عرن کیران وهویرة مسرتقلة بعرد سرقو  
نیة في الحرب العالمیة األولی، ومن أجل الدفاع عن استقاللها وتاریخهرا ووجودهرا الحکومة العثما

وانتفضت الشخصیات الثائرة من هذه األرض، بما في ذلك الشرعراء، ضرد . ضد االستغالل األجنبي
تسلیم وبیع األراضي الفلسطینیة، ثم ضد المحتلین ومؤیدیهم من أجل الدفاع عن هویاتهم وقریمهم 

في التاریخ اإلیراني فوضی وتروتر  طیةوشهدت الحقبة الشر. (501،1999ن، .م) .لتاریخیةالوطنیة وا
واسع النطاد بین مؤیدي االستبداد واالستعمار ومعارضیهما، سواء في مواجهة االستبداد واالستعمار 

 سرطینأو السعي نحو الحریة والوطنیة، وهذه الفترة کانت مشابه جدا  لبدء الهجرة الصرهیونیة إلری فل
وتمیز الشعراء في الهاتین الفترتین التراریخیتین فري فلسرطین وإیرران الختالفهمرا . وبدایة االحتالل

ا عن أجیال ما قبلهم وما بعدهم، ومن حیث محتوی قصائدهما فقد کانت لها خصائ  خاصرة  تمام 
  .وارتبا  وثیق بالظروف التاریخیة السیاسیة واالجتماعیة

نسیم الشمال مرن شرعراء المقاومرة فري السریاقات التاریخیرة والسیاسریة کان عبد الکریم الکرمي و
الحساسة لفلسطین وإیران، والتي لعبت دورا  هاما  في تعزیز وتوسریع للحفراظ علری هرذا األسرلوب 

 .وتصادف حیاة هؤالء الشعراء مع أکثر الظروف الحساسة و والمضطربة الصعبة بالدهم. الشعري

التحدید بمقارنرة مظراهر الهویرة والوحردة الوطنیرة فري قصرائد هرذین  تقوم هذه الدراسة علی وجه
الشاعرین في فترتین تاریخیتین محددتین في فلسطین وإیرران، ولمراذا یرکرزون بالتحدیرد فري هرذه 
الحقبة الزمنیة علی مفاهیم معینة مثل الهویة والوحدة وحفظ الوطن، وترکز علری الماضري المجیرد 

 والتحسر علیه؟ والتعبیر عن األسف والحزن

 أهمیة وضرورة الدراسة

إن تجسید الهویة الوطنیة والوحدة في األسلوب الشعري للمقاومة في فلسطین وإیران له زوایرا الف( 
ولفهم کیف ینظرون ویعبرون عن الظروف التاریخیة واالجتماعیة لحیاتهم وتأثیر . خفیة وغیر معروفة

صصین من األدبراء واالجتمراعیین أن یفهمروا سرب  هذه الظروف علی قصائدهم، فیعتبرمهما للمتخ
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 . کون هذین القصیدتین من القصائد البارزة لهذین الشاعرین

من هذین البلدین والرذین لعبروا دورا رئیسریا فري اسرتمرار األسرلوب واختیار اثنین من الشعراء ب( 
لبحث، سواء أکان في خاصة آنه تم إجراء مقارنات في أسلوب وطریقة إجراء هذا ا. الشعري للمقاومة

 .السیاقات التاریخیة أو في مظاهر الهویة والوحدة الوطنیة

علی الرغم من التطور المتزاید للمجتمعات البشریة فري مختلرف األشرکال والوسرائل، ال ترزال (  ِّ
وعلی هرذا األسراس، فرإن الصرحوة . هناك صور وأشکال لعدوان وتآمر من المستعمرین والمستبدین

مة لهم األهمیة القصروی وال یمکرن تحقیرق ذلرك إال مرن خرالل دراسرة الظرروف والوعي والمقاو
 .التاریخیة الحساسة للبلدان وإبراز هویتها الوطنیة وشعورها باالنتماء واالعتماد علی المنزل

 الهدف من الدراسة

علری  توضیح ودراسة مظاهر الهویة والوحدة الوطنیة في شرعر المقاومرة الفلسرطینیة واإلیرانیرة بنراء  
 .قصائد الشعراء المدروسة وظروفها التاریخیة والسیاسیة واالجتماعیة

 أسئلة الدراسة

کیف انعکست مظراهر الهویرة والوحردة الوطنیرة فري ؤال: جابة علی هذا الستحاول هذه الدراسة اإل
شعر عبد الکریم الکرمي ونسریم الشرمال، وکیرف تررتبط بالسریاد السیاسري واالجتمراعي وسریاد 

 حیاتهم؟

 فرضیة الدراسة

إن مظاهر الهویة والوحدة الوطنیة في قصائد الشعراء الذین هم تحت قید الدراسة ال تنبع من النفسیة 
والمشاعر الفردیة فقط بل کانرت قائمرة علری أسراس الظرروف االجتماعیرة  االحتجاجیة االجتماعیة

 .والسیاسیة لوطنهم التي تعرضت لها فلسطین وإیران

 خلفیة الدراسة 

تناولرت ورکرزت  دراساتفنجد بعب ال. ك نوعان من الدراسات التي تناولت عبد الکریم الکرميهنا
وبعب الدراسات باإلضافة الری الدراسرات المتضرمنة فري کتراب . علی حیاته وشعره بصورة خاصة

را بتحلیرل تحلیرل حیاتره  تاریخ األدب الفلسطیني، وتاریخ أدب المقاومرة الفلسرطینیة، قامرت أیض 
 :مکن االشارة الی إلیها کما یليوشعره، ی
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بررسي اشرعار عبردالکریم الکرمري و جایگراه او در   في أطروحته ( 2013)تناول مختار مجاهد  (أ
مکانرة الکرمري فري الشرعر الفلسرطیني ویستکشرف األسرلوب الشرعري ومواضریع  شعر فلسطین 

م والقافیرة وأسرلوبه فري ویستنت  مجاهد أن الکرمي یحترم وزن الشرعر القردی. المقاومة في قصائده
ومرن . تنظیم القاعدة، وأن التصویر الشعري لألحداث الفلسطینیة کان مرن برین مواضریعه الجدیردة

کثرر عاطفیرة، وأن صرورالحبیبة ممزوجرة مرع الروطن،  وجهة نظر المجاهد، فإن الغزل عند الکرمي أ
 .ومدرسة الرومانسیة کان لها تأثیر کبیر علی شعره

وقرد قامرت  .في دراستها مضامین االستقامة وتطویر ثقافتها( 2015)مت نجاد تناولت السیدة ه( ب
بإبراز قصائد األطفال، وحفظ الهویة الفلسطینیة، والتعبیرعن معانراة الشرع  الفلسرطیني مرن أجرل 

 .تحقیق العدالة في قصائد الکرمي

لعبرد الکرریم   القدسیة القدسیة فري فلسرطین مقالة بعنوان (ه1334)کت  السید رحماندوست (  ِّ
الکرمي، ودوره في شعر المقاومة خالل االنتداب البریطراني واحرتالل األراضري الفلسرطینیة، وکران 

ا ضرد المسرتعمرین والمحتلرین ا رابح  تمرت دراسرة شرعر المقاومرة خرالل االنترداب  .شعره سالح 
ضررد  البریطرراني وتمررت دراسررته خررالل احررتالل األرض الفلسررطینیة وشرربه شررعره بالسررالح الرررابح

 .المستعمرین والمحتلین

 هناك دراسات واسعة وکثیرة عن الشاعر اإلیراني نسیم الشمال، ومن أهمها:

، جامعة شهید براهنر  دراسة وتحلیل الموضوعات الشعریة في نسیم الشمال(  2013)عباس سالري
 .في کرمان

 .ة غررویالن، جامعرر تررأثیر الثررورة الدسررتوریة علرری قصررائد نسرریم الشررمال(  2012)زهرررة مشررهدي

 .جامعررة محقررق أردبیلرري  النقررد االجتمرراعي لقصررائد نسرریم الشررمال(  2014)عبررد اهلل شررجاعي 

  صورة المجتمع في أشعار سید أشرف الدین الجیالني( 2010)افسانه وارسته زآخرون 

إعادة قراءة علم االجتماع لنظریرة برالو فري شرعر السرید أشررف  في مقالته ) 2014)محمود رنجبر 
   یالنيالدین ج

في حیاة هرذین الشراعرین  هي أن هذه الدراسة رکزت علی أهم الموضوعات والنقطة الجدیرة بالذکر
في حیاتهما وقصائدهما، ووطنیتهما ومکانتهما في شعر المقاومة، وصور خیال، وأسلوبهما الشعري، 

هر الهویرة لذلك، لم نشاهد أي من األطراریح والرسرائل الجامعیرة ذکررت مظرا. وقدرتهما الشعریة
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وهذا ما تختلف فیره مقالتنرا عرن . والوحدة الوطنیة في قصائدهم التي تمت دراستها في هذه المقالة
 .الدراسات السابقة

 الحات والمفاهیم الرئیسة طالص

الهویة مرن الناحیرة اللغویرة تعنري الوجود،هرذا هرو، والمطابقرة، والتطبیرق، والماهیویرة،  الهویة:
، أما من الناحیة المفهوم، الهویرة تعنري (۱۳۷۱،۲۸۳و بریجیان  ۱۹۰ ،۱۳۷۵)شعاري نژاد،والجوهر

اإلجابة الواعیة والذات المسئولیة مثل من أنت؟ این تسکن؟ من أین أصولك؟ وما هي قیمرك؟ ومرا 
هي خصائصك وثقافتك وحضارتك؟ وهکذا علی التوالي. وبشکل عام یتم تحدید هویة کرل فررد أو 

 .ختالف مع اآلخرینمجتمع عن طریق التمایز واال

ا   أدب المقاومة  کان مصطلح شعر المقاومة باللغة العربیة یسمي ب :المقاومة شعر وقد کان شرائع 
منذ النصف الثاني من القرن العشرین وقبل ذلك، کانت هناك مصطلحات أخری مثل أدب المعرکة، 

هرو نروع مرن  هرذا األدبولقد ارتبطرت بشرکل مرا بالمقاومرة والمثرابرة، . والملحمة وما شابه ذلك
واألدب الملتزم والثوري الذي یهدف إلی إعرداد النراس والررأي العرام ( المقاومة)األسلوب الشعري

 لمقاومة الغزاة والمستبدین والطغاة، حیث یتناول بعضرهم تراریخ المقاومرة قبرل الحررب، والربعب
  .(۱۰،۱۳۶۶)شکري،والبعب اآلخر یکتبه بعد الحرب. اآلخر في نفس الوقت

األدب التطبیقي، هوالذي یطلق علی األدب المقارن باللغة العربیة، وهو عبارة عرن  :األدب المقارن
دراسة نقا  إلتقراء األدب باللغرات المختلفرة، وإیجراد الرروابط المعقردة والمتعرددة فري الماضري 

ا یربط برین الصرالت التاریخیرة المؤثروالمترأثر بره ش األدب ینراق. والحاضر، وبشکل عام، یوفر دور 
التطبیقي جمیع المجاالت الذات الصلة بطبیعرة الموضروعات ومواقرف األفرراد ویجرد شرکال  مرن 
أشکال التعبیر األدبي، ویفح  الهیاکل الفنیة لکل عمل ویبحث عرن األفکرار الجزئیرة فري إنشراء 

 بمعنری عرام یحراول األدب المقرارن، مرن خرالل دراسرته (32، 1373غنیمري هرالل ). عمل أدبي
 .قات بین الظواهر األدبیة، تحدید ومقارنة أوجه التشابه واالختالف بینهماللعال

تعني أرض األباءاألجداد واألمهات و الماء والتربة ذات الحدود المحددة، وتعنري الوطنیرة  :الوطنیة
إنره یعتبرر الروطن محبوبرا  سریفقده . للشعر، هو الهویة واالنتماء والشعور والروابط العاطفیة للشرعر

یع بین یدیه، ومع إنشاد األ شعار تتمنی لوطنها ووحدتها وهویتها وماضیها المجید آلمد طویل، ویض
 .مما أثر علی مشاعرها وهیجها للدفاع عنها
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 منهج الدراسة

الهدف من دراستنا هو التعرف علی مظاهر الهویة والوحدة الوطنیة من خالل دراسة الوثرائق وتحلیرل 
وتسرتند . ریقة، تم تجمیع ومقارنة قصائد الشرعراء ودراسرة أهردافهمالمحتوی النوعي، وفي هذه الط

أن هنراك ترأثیر وترأّثر لرآلداب  حیث ال تعتبرر هرذه المدرسرة. هذه المقارنة إلی المدرسة األمریکیة
المختلفة هرو األسراس، لکنره یعتقرد أن المقارنرات یجر  أن تتجراوز العلروم األدبیرة وغیرهرا مرن 

 . لحواجز العرقیة واللغویة والتاریخیةالمجاالت، بغب النظر عن ا

والسب  في اختیار هذا المنه  في البحث هي أن التعبیرات والترأثیرات تکرون بشرکل أساسري فري  
المضمون والمعنی، وداللیة وأن اختزالها في األرقام والصریغ والتقنیرات الکمیرة ال یمکرن أن تکرون 

ة جدا   اقات والعوامرل االجتماعیرة والثقافیرة والسیاسریة الغرض من هذا المنه  هو إظهار السی. دقیق 
التي أثرت في استخدام مظاهر الهویة والوحدة الوطنیة في شعر المقاومرة للشراعرین اللرذین تمرت 

 .دراستهما

 اإلطار النظري للدراسة

تعود دراسة هذا الموضوع من الناحیة النظریة إلری الدراسرات اللغویرة، وال سریما تحلیرل الخطراب 
والسیمیائیة، والذي یربط اللغرة برالن  والخطراب بقضرایا االقتصراد الکلري والمؤسسرات النقدي 

باإلضرافة إلری دراسرة عوامرل خرار ِّ السریاد  (.161، 2014محمرودي )االجتماعیة واألیدیولوجیة 
والسیاقات الظرفیة والثقافیة واالجتماعیة، فقرد درس هرذان اإلطراران تأثیرهمرا علری کیفیرة تکروین 

رسالة، مع توفیر وصرف کامرل وموحرد للجوانر  المختلفرة مرن النصروص والنصروص المعنی وال
هذا البحث االجتماعي هو نروع مرن تحلیرل الخطراب باسرتخدام المرنه  . یمکن أن یکون. اللغویة

وفقا لذلك، فإن الخطاب ظاهرة متعدد الجوان  یظهر عنرد اسرتخدام اللغرة فري . الوصفي التحلیلي
ا ومتعدد التخصصرات یعد ت. المجال االجتماعي حلیل الخطاب والخطاب متعدد المستویات نشاط 

ا ا رئیسی   (90، 2004فاضلي ). حیث تلع  فیه اللغویات دور 

منه  تحلیل الخطاب هو وسیلة لتمثیل السیاقات االجتماعیة والتاریخیة التي تشکل القیم والمعاییر 
اقع أن تحلیرل الخطراب یردرس کیفیرة تبلرور نجد في الو. المشترکة في األعمال األدبیة وغیر األدبیة

والعامل ( في مجال الن )وحدات رسائل اللغة اللغویة وارتباطها بالعوامل الجوهریة بالنظام اللغوي
وعلي هذا األسراس فرإن (. السیاد االجتماعي والثقافي والظرفي)اللغوي بأکمله والعوامل الخارجیة 
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ظروف التاریخیرة، تعکرس األعمرال األدبیرة والرنظم للحقائق عالقة خفیة ومعقردة برالمجتمع وبرال
 .(8، 2000فرکالف )السلوکیة واالجتماعیة والظروف التاریخیة والسیاسیة واالجتماعیة 

یف ال ینتعر  شاعر

يم الکرمي( أ  عبدالکر

ففي خالل شربابه . المیالدیة في مدینة طولکرم 1909و  1907ولد عبد الکریم الکرمي ما بین عامي 
ا عن مشاعره حیال کت  الروما نسیات وقصائد الغزل ونشرها في الصحف الفلسطینیة واللبنانیة، معرب 

وبعد حیاته في دمشق لفترة من الوقت، بدأ الکرمري العمرل کمردرس فري . زوجته قبل الزوا ِّ وبعده
 .(592، 1985طالس، )فلسطین أثناء کتابة شهادة في الحقود من جامعة القدس 

طین وبدأوا بالتنراوش مرع الشرع  الفلسرطیني، زاد الکرمري مرن إنشراده عندما دخل الصهاینة فلس
وبهرذه الطریقرة، ابتعرد الکرمري عرن . وحبیبته لقصائد الوطنیة عن فلسطین وأصبح الوطن معشوقته

وفي أثناء عمله في . عشاقه اآلخرین وبدأ في بالمقاومة الشعریة ووعي الناس في الطریق إلی فلسطین
رف الکرمي علی إبراهیم طوقان وعبرد الررحیم محمرود وغیرره مرن الشرعراء ، تع1927فلسطین عام 

 . (۳۵،۱۹۸۷بیلتو،) الفلسطینیین البارزین

زادت االجتماعات األدبیة والشعریة لهؤالء الشعراء الثالثة والتي کانت من دوافعهم واهتمامهم إثرارة 
مبکرر واستشرهاد عبرد الررحیم مع وفاة إبراهیم طوقان في وقت . وتحریب الناس لمقاومة المحتلین

ُأجبر علری العرودة  1948محمود، حمل الکرمي علم النشید الوطني ضد أعداء فلسطین، وبعد عام 
ا مرن وزارة الدعایرة السروریة وأصربح . بإکراه الصهیونیة إلی سوریا بعد ُطرده من إذاعته وترأس قسرم 

ا في مجلس األدب السوري لی المنظمرة بتأسریس منظمرة ، انضم الکرمي إ(۲۴،۱۹۸۵الفار،)عضو 
 التحریر الفلسطینیة وکان عضوا  في المجلس الوطني الفلسطیني حتی نهایة حیاته

، في رحلرة إلری واشرنطن لحضرور مرؤتمر أدبري وتمرت 1980 أکتوبر من عام 11توفي الکرمي في 
الکرمري تم تجمیع معظرم أعمرال (. الیرموك)قبرة الفلسطینیینمإعادته إلی دمشق، وُدفنت جثته في 

والمؤدیة إلی هزیمة العرب من قبرل النظرام الصرهیوني، وتشررید معظرم  1948الشعریة بعد حرب 
، وأغنیرات (1953  )المشررد وقد نشرت له خمرس مجموعرات شرعریة بأسرم . الشع  الفلسطیني

، (1971بیرروت )، ومرن فلسرطین ریشرتي (1964دمشق )وأغاني االطفال ، (1959دمشق ) بالدي
  (.1978بیروت ) یا االعمال الشعریة الکاملة لميودیوان أبو س
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 نسيم الشمالب( 

ذهر  إلری . ه، واسمه الحقیقي سید أشرف الدین الحسیني، 1287ولد نسیم الشمال في قزوین عام 
العراد لبضع سنوات لدراسة العلوم الدینیة، وعاد إلی إیران بعد خمس سنوات من اإلقامرة والتعلریم، 

ذهر  . في بلده األصلي، هاجر إلی تبریز للحصول علی شهادة العروم الدینیرة وبعد عامین في إقامته
ا  أشرف الدین إلی جیالن بعد ست سنوات من اإلقامة في تبریز واستقر في رشت، مما جعلره مشرهور 

 .بالجیالني

أدت إقامة أشرف الدین الجیالني في مدینة رشت، والتي تزامنت مع صدور المرسوم الدسرتوري فري 
وخرالل فتررة . فر الدین قاجار، إلی تعرفه علی الدستوریین وبدء أنشطته الصحفیة والسیاسیةعهد مظ

الطغیان الصغیر وبعد إغالد البرلمان الدستوري األول المشرو  مرن قبرل محمرد علري شراه، نشرر 
ه، .ش 1324في الثراني مرن شرعبان   نسیم الشمال  أشرف الدین الجیالني مجلته األدبیة الکومیدیة 

ا بهذا االسموأ ونشرت مجلة نسیم الشرمال فري أربرع صرفحات مرع محتروی فکراهي . صبح معروف 
ینفرذ  سلس ورقیقرا   کان أسلوبه .القصائد التي کتبها أشرف الدین بنفسه وجمیع، والشعر والکومیدي

اسرتمر نشرر مجلرة . في المجلة إلی درجة أنها أصبحت ذات شعبیة کبیرة بین الجمهرورالی القلوب 
 ش.ه .1327الشمالیة حتی انحالل الجمعیة الدستوریة األولی وتم حظره وإعادة نشره في عام  نسیم

في السنة الرابعة من نشر مجلة نسیم الشمالیة تزامنت مع وجود القوات الروسیة في جیالن واحرتالل 
رشت، وفي هذه المرحلة أنشد أشرف الدین قصرائده فري مواجهرة المحتلرین ورفرع روح المقاومرة 

ه ذه  إلی طهران ونشر مجلتره األسربوعیة فري طهرران، .ش1333وفي عام . الیقظة ضد المحتلینو
کران نتیجرة انتشرارها فري  وکان ُیعرف معظمه باسم نسیم الشمال، ومنشروره األسربوعي فري طهرران

کان لنشر نسیم الشمال األسبوعیة في طهران ترأثیر عمیرق علری (. 20، 2005 ،نور محمدي)طهران
وأسلوب الکتابة البسیط والسلس، وقد وصفه البعب بأنه أکثر الشرعراء شرهرة ومحبوبیرة  شعر الناس

 .(۶۲، ۱۳۷۹ ،)آرین پورفي العهد الدستوري

تنشد وتتداول علی ألسنة الناس وکان یکررها في التجمعات والمناسربات  کانت قصائد نسیم الشمال
ستبداد في إیران والذي کران یعر  برالظلم لقد عاش في عهد اال. واألزقة والشوارع وفي جو من الفرح

والفقر واالحتالل، واآلالم واألحزان، وکفاحه من أجل الصحوة والوطنیة، وقد کان هدفه هو إراقة دماء 
وکت  سعید النفیسي في مقدمرة دیروان . الحریة والمقاومة في عرود المجتمع في تلك ظروف البالد

 :بوعیةنسیم الشمال عن ترحی  الناس بالمجلة األس
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تتنقل الصحیفة من إلی ید في المقاهي، وفي الممرات وفي األماکن التي یتجمع فیها النراس، ویرتم 
فیها قراءالصحف من المتعلمین لألمویین، ویجلس الناس بصورة دائریرة، ویجلسرون کرذلك علری 

 .(2006،9 ،نورث بریز) ,الرمال 

 طار العملي للدراسةاإل 

 لغة سهلة وبتعبير شعبيمخاطبة الطبقات المختلفة ب( أ

ا یسرهل   ا بسریط  ب  إن تعریف الهویة والدعوة للوحدة له مخاطبینه وجمهوره العام، لذلك یتطل  أسلو
ا لردور .فهمه وهذا ما نجده في أسلوب الشعراء الذین تمت دراستهم في هذه المقالة والمدرکین تمام 

ا مکثفة إلیقاظهم، وإعطرائهم األمرل فري  عامة الناس، ویقظتهم ووعیهم لمصیر البالد، وبذلوا جهود 
وعلی الرغم مرن إلترزامهم برالقوانین التقلیدیرة، فري الروزن والقافیرة والشرکل الظراهري . المستقبل

 . لألشعار، إال أنها کانت تمیل إلی البساطة والسهولة وملیئة بالعواطف في سبیل الوطن

بسیطة والتراکیر  الجدیردة والشرعبیة من السمات الممیزة لشعر الشاعرین هي استخدام الکلمات ال
وذات مضامین سیاسیة واجتماعیرة حیرث اخترقرت قصرائدهم النراس وأصربح الشرع  جمهرورهم 

یذکر سعید النفیسي عن شعر نسیم الشمال أن المتعلمین کانوا ینشدون قصرائد . المستهدف لشعرهم
 (.9، 2006 ،الشرمال نسریم)الشاعر لألمیین، ویجتمع النراس لالسرتماع واالسرتمتاع بهرا عهردي 

ویقول عطوة عن شعر الکرمي أنه تلقی شعره العربي عنایرة ممیرزة واهتمرام خراص لریس فقرط فري 
 .(123، 1998 ،عطوت)فلسطین ولکن في معظم الدول العربیة 

ا في ظاهر وتقنیة وهیکل الشعر، بل رکرزوا جهرودهم علری نقرل المفراهیم   لم ینشغل الشاعرین کثیر 
والمالحظ في حیاة هؤالء الشعراء، وضع البؤس والقمرع واالحرتالل . للجمهور وتفهیم الموضوعات

حیث یریرد الشراعر نقرل  .والخیانة والفقر وتعرض األمة لالنهیارأو کونهاعلی شفا الدمار ووالسقو 
هذا المحتوی والمفهوم إلی الجمهور بألف شکل من أشکال اللغرة ویطلر  مسراعدة النراس بهرذه 

 .الوسیلة

ال  يم الکرميأوال   شاعر عبد الکر

، یذکر وحدة الدول العربیة ویعبر عن تفرد تلرك  الوحدة العربیة یدعو الکرمي، في أنشودة بعنوان  (أ
 بما یلي: البلدان في نهایة قصیدته

وا الیوَم في َطَلبي  َدُعْوا کلَّ اّلذي ُقلُتم و ِجدُّ
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وِب   َفإّني الوحَدُة الکبَري َسأحِمیکم ِمَن النُّ

 ْوا رایِتي عاَشْت وعاَشْت َوْحدُة العرِب َفُقولُ 

 (۳۸۳،۱۹۵۹)الکرمي،

اترکوا کل ما قلتموه واسعوا جاهدین لتحقیق ما أطلبه منکم الیروم، ألننري الوحردة الکبیررة تحمریکم 
 .العظیمة ثوتحفظکم من األحداث والحواد

النازحین والمشردین حول القضایا االجتماعیة، مثل التعاطف مع  یإن العدید من قصائد أبوسلم ب(
وصحوة ووحدة الشع  ضد االستعمار، وتشجع الناس علی طل  العلرم معرفرة والمعرفرة للقضراء 

کان یعاني من معاناة جمیع أبناء بلرده، واألالم  علی االضطهاد والجهل والفقر في جمیع أنحاء العالم
 :(۵۷۳،۱۹۹۸عطوات،) لحیث کان یهتم بجمیع طبقات المجتمع، حتی العما التي عرفوها

هم شیبا  َرَمدا  َأهال  بُعّماِل البالِد نُزفُّ

وَنجدا  َأنتم إذا احمرَّ الحدیُد ُحماُتها سهال 

 َتْبنون تاریَخ الِجهاِد و َتْرَفعوَن علیه َبندا

ُر االنساُن حّتي ال تري في الکوِن َعبدا  وُتحرِّ

 (۵۶، ۱۹۷۸ ،)الکرمي

اوتحیاتي إلی عمال أرضي، صغارا وکبا سالمي أنتم المدافعون عرن السرهول والجبرال إذا اشرتدت . ر 
المصائ  أنتم من تاریخ الحرب والجهراد وترفعرون علیره علرم البالد،وتحرررون البشرریة حتری ال 

  .یستعبد أحد

أدي مرا هرذا , یتواصل الکرمي مع فئات وطبقات مجتمعه المختلفة من خالل شعره ویخراطبهم  ِّ(
فقرد أعررب عرن تعاطفره مرع ( 10،1974زیراد،(ئده وقراءتهراالطبقرات األخرری بقصرا إلی اهتمام

 : الالجئین، وفقرهم، مشاکلهم الیومیة والحیاتیة، کما یلي

 َفُهنررررررا األیترررررراُم فرررررري َأْدُمِعهررررررم
 

 و ُهنرررا َتْهرررِوي الَعرررَذاري ِمثرررَل ُشرررهِ   
لررررررروا َأعرررررررواَمهم   و شررررررریوخ  ُحمِّ

 
 ُمرررررثقالت  ِبَشرررررظایا کرررررلِّ َخطرررررِ   

ْلررررم ِ ُهررررْم َضررررحایا   هررررل َتعررررِرُفهمالظُّ
 

هرررم َأْهِلررري َعَلررر  هر و َصرررحِبي یِإنَّ  الررردَّ
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 (۱۵۶، ۱۹۷۸ ،)الکرمي 

وکثیرر مرن . یتام هنا یغرقون في دموعهم، وهنا أیضا تسقط الفتیات النقیات من السماء مثل النیازكاأل
فهرل تعررفهم؟ . المسنین الذین تعرضوا لکوارث شدیدة خالل سنوات حیاتهم وکانوا ضحایا القسروة

  علی مر السنین.هم عائلتي وأصدقائي 

ففري قصرائده . إن أبرز ما في شعر الکرمي هو التعبیر عن معاناة األطفال الفلسرطینیین وتشرردهم د(
إن األقوال الرائدة لعبد الکریم الکرمري عرن . توجد حکایات عدیدة مخصصة لألطفال الفلسطینیین

األمرور المهمرة  مرن قشته للقضایاهم ومشراکلهماألطفال والمراهقین والقصائد المکتوبة عنهم ومنا
وهذا یعني معالجة موضوعات األطفرال والمرراهقین بصرورة مبسرطة، وهرذا سرر . وفي غایة االهمیة

 (10، 1974 ،زیاد). نجاحه، ومما جعله یتواصل مع الناس واألطفال

لطفرولي ففري شرعره ا. دیوان الکرمي الشعري علی العدیرد مرن القصر  اللغویرة لألطفرالیحوي 
ولجرذب . وکل بیت في قصریدته تحتروي علری فکررة. استخدم جمل بسیطة وقصیرة وکلمات شائعة

األطفال، أطلق کرمي علی بعب قصائده أسماء الحیوانات مفضلة لردیهم مثرل الببغراوات والقطرط 
باسم الببغاء یعلم الطفل بطریقة بسیطة عردم تکررار الکرالم بردون  ونجد کرمي في شعره. والعصافیر

 :التفکیر مثل الببغاء کما یلي

َغي غا َترِطُن في کلِّ اللُّ غا الَببَّ غا الَببَّ ها ال َتفَهُم َفال َتکن کالَببَّ ها الَتعلُم ِبأنَّ  لکنَّ

 (۱۳۱،المصدر نفسه)

لرذلك ال تکرون . لکنره ال یعررف أنره ال یفهرم. الببغاء، الببغاء، یتحدث في کل مکان بلغرة غامضرة
 .کالببغاء

ویستخدم التراکی  القرآنیة في   إلتقاء الزمان لکرمي من االنقسام بین العرب في قصیدة یشتکي ا( ه
من سورة الفتح، حول وحدة المسرلمین وخصائصرهم، وتمضري الحکومرات العربیرة  29 اآلیة رقم

 .عاکس بما أمر اهلل بها في االتجاه المللمضي قدم  

 ُرَحمررررراُء علررررری الِعررررردي و َاِشرررررّداءُ 
 

فرررررراد علرررررري َأهِلنررررررا و   َبرررررریَن الرِّ
 (319، 1978 ،)الکرمي 

 فالمسلمین رحماء بینهم وأشداء علی األعداء. 
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 الشاعر نسيم الشمالثانيا  

یخاط  نسیم الشمال الناس في العدید من قصائده بلغة بسیطة ویعتبر االنقسرامات بیرنهم سرب   (أ
التعرابیر واألمثرال  ي مرنمعظم اآلبیات الشعریة وأجزاء الشرعر عنرد نسریم الشرمال هر. فقدان البلد

حیث یستخدم عبارات مثرل ألقراب مثرل، تعلرم  .الشعبیة، وهذا مما یجعل قصائده جذابة للجمهور
الدابة عرجاء الد یوم القیامة، هیا، احذر وتقدم بهدوء حتي ال تجرحرك القطرة، مرن  الموسیقي، هذه

هرذه القصرائد لنسریم الشرمالي  یسمع له، یا لها من لیلة باردة یا جدتي، وبما في ذلك العشرات من
 .والتي استخدم النغمة فیها الشعبیة في شعره

من استمرار هیمنة الماللي بعد الثورة الدسرتوریة، یقرارن یقارن  زارع تحت لسعة السیا   في قصیدة
ویصرورفي مکران آخرمشرغولین . ویصورفي مکان آخر الفقراء المرتجفین من البرد في فصل الشرتاء

 . الوز والبط جن  المدفئة؟بتناول السمك و

بالشیوخ بإنقراذ الروطن، برل یطالر  المراهقرون  نسیم الشمال في هذه قصیدة ال یفکر وال یأمل( ب
 :والرضع المساعدة إلنقاذ الوطن، قائلین

 اي جوانرررران وطررررن نونهرررراالن وطررررن
 

 رود جرران وطررن موقررع دادرسرري اسررتمرري 
 دشمن از چار طررف گررد ایرران زده صرف 

 
 خلررف موقررع دادرسرري اسررت اي پسرررهاي 

 (۹۸)م.ن،  

 .عةالعدو یحاصرنا من الجوان  األرب أیها الشباب

 اي هواخواهان دین امروز روز غیرت است اي جوانان وطن الیوم یوم هّمت است

 (۱۵۸)م.ن، 

أیهاالشباب الیوم هو یومکم، والذین یسعون إلی الدین الیروم هرو یروم قیرام ثرائرتکم وغیررتکم علری 
 .دینکم

یخاط  نسیم الشمالي في مکان أخر المجاهدین أو شباب الوطن، بالعودة إلی الوطن بذکر هذه (  ِّ
 :االبیات

 هلرررررررره اي گررررررررروه مجاهرررررررردین
 

 بشرررررروید یررررررك ره و یررررررك دلرررررره 
 وطرررررن اسرررررت شررررریره جررررران مرررررا 

 
 وطرررررررن اسرررررررت روح و روان مرررررررا 
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 وطرررررن اسرررررت گرررررن  نهررررران مرررررا
 

 وطررررررن اسررررررت توشرررررره راحلرررررره 
 (۱۹۹-۲۰۰)م.ن،  

ا للهویرةتعد القیم ( د را أساسری  إن اخترراد الثقافرة الغریبرة . الدینیرة والمحلیرة الثقافیرة للربالد مکون 
ویعتبرر نسریم الشرمال الردین . وانتشارها فري المجتمرع یضرعف أسراس الهویرة الدینیرة والوطنیرة

والمذه ، یشکالن أساس هویة المجتمعات اإلسالمیة، وسیلة للوحدة والتماسك برین األمرة، وقرد 
 :کما یلي ا في مناسبات عدیدأشار إلیه

 تعلیم کرد به خلق احکام شرع اسالم مبعوث شد به امت پیغمبر نکونام

 تا بر وفاد دایر گردد نفاد مّلت یك دین و یك خدا را بر خلق کرد اعالم

 (۲۹۲،۱۳۸۷،)نسیم شمال 

 وأیرام محررم یستغیث في هذه القصیدة باألنبیاء ویعتبر شهر رمضان وشعبان، وأعیاد الفطرر والغردیر
ا من هویة الناس والوطن  .ویعتبرها جزء 

 الهویة والوحدةطن محور الو ب( 

کان الوطن أثناء حیاة هؤالء الشعراء في خطر التعرض للغزو واالحتالل والظلم والقمع، وفي النهایرة 
ع انهیاره وبقائه تعرض لتهدید خطیر، وقد کرس الشعراء بکل ما لدیهم من فنون وذود وموهبرة للردفا

 .عن الوطن و لتحسین الظروف السیاسیة واالجتماعیة

حیث . وکانت فلسطین من بین الدول العربیة، التي أصبحت حالة خاصة بعد الحرب العالمیة األولی
فرإن  العرب بسب  العدو األجنبي، والحکومة البریطانیرة العمیلرة للکیران الصرهیوني، لرذلك فقدها

راالوطنیة للجیل األول من شعراء المقا کران . ومة في فلسطین کان لها نکهة سیاسریة واسرتقاللیة تمام 
 . والمعشود وأرض األحالم الوطن للکرمي یعتبر کل شيء، األهداف وأمنیات

يم الکرمي أوال    الشاعر عبد الکر

فهو یعزو وجوده إلی الوطن ویعتقد أن الوطني لیس مکان میالده ونشأته فقط، بل یري الروطن أنره  (أ
 لیة والنفسیة والتي تخضع فیه لمشاعر وطنیة وروحیة وهي عنصر أساسي في هویة شرع ،البیئة العق
 :تضیع األمة کما یلي وبضیاعها

 یرررررررا َولرررررررِدي َاْنرررررررَت الَهرررررررَوي
 

رررررررِدي  هرررررررِر النَّ  یرررررررا َنْفَحرررررررَة الزَّ
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 یرررررررا ُحُلرررررررَم الماضررررررري و یرررررررا
 

 ُعررررررْرَس ااَلمرررررراني فرررررري َغرررررردِ  
 فیرررررررك َشرررررررذا  ِمرررررررن َاَمرررررررل   

 
 ِمررررررررررررررن َموعرررررررررررررردِ  ۴و َاِر ِِّ  

 َنَصرررررررْبُت ِمرررررررن َقلبررررررري َلرررررررك 
 

 َفَأْرَقررررررررردِ  ۵الَمْهرررررررررُد الرررررررررَوثیُر  
 َفاْنرررررررَت لررررررري َمْهمرررررررا َتکرررررررْن  

 
 ِعرررررررررّزي و َاْنرررررررررَت َسرررررررررَنِدي 

 (۳۰، ۱۹۷۸)الکرمي  

هیرا،  .یا بني أي یا وطني أنت حبي، ویا زهرة الندی المعطرة، وأمنیات الماضي وعرروس آمرال الغرد
 .عزتيبغب النظر عن ما أنت علیه، أنت کرامتي و

 :ویقول في مکان آخر (ب

 هررْل َتعررِرُف داِري یررا جرراِري مررا َاْحالهررا
 

 یررا َلیررَت َتررري ُغررَرَف الررّداِر مررا َاْبهاهررا 
رررْمُس َترررزوُر ِمرررن الّطررراِد و ُتَحییِنررري   لشَّ

 
ییِني ۷و ُتَشْعِشرررُع    َبعرررَد ااِلْشرررراِد و ُتَسرررلِّ

 (۱۳۰)م.ن،  

. أن تتمکن مرن رایرة کرم هري غررف بیتري جمیلرةأتمنی . أیها الجار، هل تعرف کم هو جمیل بیتي
 فیفرحني ویسلیني. تشرد الشمس علی أقواسها وتنعشني ویتشعع الضوء علیها

 کما یلي:" تمجید الجهاد الکرمي وطنه في قصة  ِّ( یقدم 

 وطنرررررري! َأنررررررَت َبقایررررررا َاَمررررررل  
 

 َخِصرررررَبْتُه َعبرررررراِت ِمرررررْن فررررروادي 
 ال َتُقررررررْل هررررررذا تررررررراِب جامررررررِد  

 
  

َ
مررررا األ  حیرررراُء فرررري هررررذا الجمررررادإنَّ

ررررري   واْحِفررررِظ األجیرررراَل فرررري ذاك الثَّ
 

رررررِب ینررررادي  ُم الُحرررررُّ ِمررررَن التُّ  فالرررردَّ
 (۳۲)م.ن،  

أیها الوطن أنت أملي، وقد أخصبته دموعیمن قلبي، ال تقل أن تربة الوطن صلبة وبال حیاة ألن الکثیر 
 .ء األحرار الذي ینادي منهاحموا األجیال هذه التربة بسب  دما. من األحیاء مدفونیین به

إنره . قصائد أبو سلمي وأشعاره ملیئة بأسماء المدن والقری والجبال واألنهار المتواجدة فري فلسرطین
یستخدم أسماء المدن والجبال الفلسطینیة وأسماء بأي ذریعة ویتحدث عرن القردس ونسریم العلیرل 

 (.186ن، .م) .والکرمل الحزین
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 الشاعر نسيم الشمال ثانيا  

یعرب الشاعر عن حزنه لفقردان . الوطن تا ِّ الرأس والملجأ واألم ومکان الحیاة اعتبرنسیم الشمال (أ
ا بالصراخ الوطني  . (384، 2010 وارسته) مرة في أبیاته 24فهو یشیر إلی ماضي إیران . وطنه، مردد 

ران فیستخدم مصطلحات الملك کیان، ومملکة داریروش ومفراهیم مماثلرة، ویشریر إلری ماضري إیر
 .في إشارة إلی هذا الماضي المجید، ویتذکر أن وطنه العظیم ابتلي بالمشاکل. حاضرها

 بالش و بستر ماست، موقع دادرسي است این وطن مادر ماست بلکه تا ِّ سر ماست

 اي پسرهاي خلف، موقع دادرسي است دشمن از چار طرف، گرد ایران زده صف

 (۹۸، ۱۳۸۷ ،)نسیم شمال

را مرن التمییرز لجعرل یشیر نسیم الشما( ب ا إلی الوطن بطرد مختلفرة ویسرتخدم نوع  ا وتکرار  ل مرار 
 .فقدان الوطن خطر کبیر علی األمة

 اي یوسررررف عزیررررز دیررررار بررررال وطررررن
 آن دخمرره فریرردون و تررا ِّ کیرران چرره شررد 
 عریرران ز چیسررت پیکرررت اي مررادر عزیررز 
 شررد خرراك تیررره بسررترت اي مررادر عزیررز 

 

 نقربانیررران ترررو همررره گلگرررون قبرررا وطررر 
 اي تخررت و بخررت داده برره برراد فنررا وطررن 
 کو لعل و گرن  و گروهرت اي مرادر عزیرز 
 نررو باوگرران تررو ز غمررت در عررزا وطررن 

 

 (۵۰-۵۲)م.ن، 

 لوحدة والهویة الوطنیة ا ج(

يم الکرمي أوال    الشاعر عبد الکر

وفري  . وء علیهاالترکیز علی التقالید والرموز الوطنیة والدینیة یعني تنشیط هویة البلد وتسلیط الض (أ
وکران .هذا الصدد، یؤکد نسیم الشمال علی الهویة الدینیة والمذهبیة أکثر من غیرها والهویة الوطنیرة 

 :الکرمي یؤکد علی الهویة الوطنیة کما یلي

 َلرررررْن َترررررِتمَّ الوحررررردُة الکبرررررري إَذا
 

 لررْم یِلررحُّ فرري الوحرردِة الکبررَري حمانررا   
 (۲۰۶)م.ن،   
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 ة الحقیقیرررررة مرررررا لرررررم یصرررررر مؤیررررردونا علیهررررراال یمکرررررن تحقیرررررق الوحرررررد( ب

 و التفریق: لذلك یدین مظهر االنقسامات 

 و َتُقوِلررررررررون، َدولررررررررِة و َنررررررررراکم
 

 ُدَوال  کرررررررررلُّ َدولرررررررررة  ِبکیررررررررران   
 و َتُقوُلرررررررون، َوحررررررردِة وَلرررررررَدیکم 

 
 کرررررررَل ُجرررررررزء  مجرررررررِزا  ِلثمررررررران   

 (۳۰۹)م.ن،  

بسرعر  ن أننا متحدون بینما یتم فصل کل دولةأنتم تقولو. قولون إننا بلد واحد بینما نحن دول منفصلةی
 .محدد

یصرف الشراعر المعتقردات  .,الوعي الذاتي یبني احترام الذات الوطني ضد األعرداء واألجانر  ِّ( 
 .رایة الموحدةالالثقافیة واالجتماعیة وأعداء وأصدقاء األمة لتحقیق 

ررا  یررا فلسررطیُن! نحررُن باْسررِمك فرري السَّ
 

 ِغمرررررارِ  ِح وقوفرررررا  َنُخرررررْوُض کرررررلَّ  
هیررررِ  یِسرررریُرون یِانَّ َأهِلرررري َعَلرررر   اللَّ

 
ظ   کرررررلَّ عرررررارِ  یو یْمُحرررررون بررررراللَّ

ون فررررروَد ِجسرررررِر الَمنایرررررا   و یُمررررررُّ
 

 یِهُبررررررررون الَحیرررررررراَة لأَلْحرررررررررارِ  
 (۳۱۳)م.ن،  

ا باسمك في میدان المعرکة عائلتي تمر فود لهی  النار وتشتعل لها للقضراء . یا فلسطین، نقف جمیع 
 ویمرون فود جسر الموت حتی یمنحوا الحیاة لألحرار. .عار علی أي وصمة

 :بعب قصائده األخری، ویقولفي  ویؤکد الکرمي علی وحدة الشع  (د

 یرررا َأِخررري َأنرررَت َمِعررري ِفررري کرررلِّ َدرب
 

 َفاْحِمرررل الُجررررَح و ِسرررْر جنبرررا  ِلَجنررر    
 َقررررررْد َمَشرررررریناها ُخطرررررري داِمیررررررة 

 
رررَري أنَضرررَر ُعْشررر      َانَبَترررْت فررروَد الثَّ

ررررررَدنا  ُم الحرررررررُّ الررررررذي َوحَّ  والرررررردَّ
 

رررررد التررررراریَخ فررررري َأْرَوِع کتررررر      َخلَّ
 (۱۵۶)م.ن،  

وسروف نسریر فري هرذا الطریرق ؛ یا أخي أنت معي بکل الطرد، لرذا احمرل الجرروح وسرربجانبي
الدم جعل الحر والدفء ؛ بخطوات دمویة حتی تتمکن من السیرفي الطرد األکثر خضرة علی التربة

 .التاریخ في أروع الکت  علی اإلطالدالذي وحدنا 
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لتوحید الشع  الفلسطیني، یدعو العرب اآلخرین إلری اعتبرار فلسرطین أرضرا  إضافة إلی دعوته ه( 
وقرد کران الکرمري فري . (27ن، .م)مقدسا ینبغي تقبیل تربتها والنهوض إلنقاذها من کل دولة عربیة 

بیرة ویردعون العررب فري البلردان األخرری إلری طلیعة الشعراء الذین دعوا إلی نوع من الوحدة العر
 . االندفاع نحو فلسطین

لقد عرف کرامة العرب في دعم فلسطین وتحریرها، ودعا الدول العربیة األخری لمعارضرة الصرهاینة 
 (157، 1987 ،بیلتو)وتحریر فلسطین 

 َحَمَلرررررْت دمشرررررُق رسرررررالَة العررررررِب 
 

 َاَمویرررررررة ااَلْعطررررررراِف و النسرررررررِ   
 ۲علررررری مشرررررارِفهاشررررراَب الّزمررررراُن  

 
 لرررْم َتِشرررِ   ۳و دمشرررُق فررري الَریعررراِن  

 َادمشرررررُق إنرررررا الِجُئرررررون أال یرررررْش  
 

نا التررررررِب  ۴ِجیرررررك   منظرررررُر خرررررِدّ
 هرررررذا فلسرررررطیُن العروبرررررة فرررررري 

 
 تحریِرهررررررررا ُحریررررررررُة العرررررررررِب  

 (۴۹۳-۴۹۴، ۱۹۸۵ ،)طالس عماد 

نهم، بینما دمشق والوقت یمر ویشیخ في أعی؛ تحمل دمشق رسالة العرب من حیث صلتها باألمویین
 یا دمشق نحن الجئون هل خدودنا متسخة تزعجك ؟ هذه فلسرطین؛ في سن الشباب ولیست قدیمة

 .العروبة تحریرها هو حریة العرب

 الشاعر نسيم الشمال ثانيا

ا القیم والمعاییر الغربیة التري تهریمن علری المجتمرع (أ وهرو یعتبرر هرذه  .ینتقد نسیم الشمال أیض 
لمباشر ال تعتبر من الهویة اإلیرانیة ویدعو الناس إلی الحفاظ علی هرویتهم الدینیرة الممارسات غیر ا

 .واإلیرانیة والتمسك بها

 در مجالس گشته بونژور موسیو جاي سرالم
 

لفظ مرسي جراي احسرن گشرته جراري در  
 کررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالم

 
 شد مد پاریس ملبوس تمرام خراص و عرام

 
 خلعت اسرتبرد احررار کري خواهرد رسرید 

 (۳۱، ۱۳۸۷ ،ل)نسیم شما 

ا عن اهتمام الناس بالقصات الجدیدة وربطة العنق کرموز غریبة، ویسأل عن  (ب ا وتکرار  یتساءل مرار 
سب  تغییرهم ونزعتهم للهویات والثقافات وتقلید الغررب، بردال  مرن أخرذ العلرم والتجربرة مرنهم 

 (۵۲ن،.م)
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 بررري دل برره خرردا از حرکررات و سررکناتمرري
 

 نرري بررا کررراواتخاصرره وقترري ُفکلرري را بز 
 صبح برخیز ز بستر خوش و مدهوش و قشنو 

 
 صرورت خرویش بیرارا چرو جوانران فرنرو 

 (۳۸)م.ن،  

 ویقول في موضع آخر:

 رخسررار عررال قرمررز و ایررن برري حجابهررا
 

 پیداسرررت همچرررو مررراه ز زیرررر نقابهرررا 
 اي سرررتاده فرنگررري مآبهررراهرررر گوشررره 

 
 در فکررررر الس دسررررته عررررالي جنابهررررا 

 (۱۶۵)م.ن،  

ناحیة أخری، الهویة الوطنیة هي الشعور باالنتماء والتزام أفراد المجتمرع أو األرض برالقوانین  من(  ِّ
والرموز الثقافیة والمعاییر والقیم واللغة والدین واألدب والتاریخ التي تعزز المجتمع أو األمرة وتعرزز 

متماسرکة تجعرل مرن والبلرد واألمرة ذات الهویرة الوطنیرة المسرتقلة وال. التضامن والوحدة الوطنیة
والمثقفون والمتیقظون في المواقف الحرجة والمتأزمرة یسرلطون . الصع  احتالل أجزاء منها أوتفکه

وفي هذا الصدد، . الضوء علی رموز وقوانین وهویات أمتهم ویحثون الناس علی البحث عن خالصه
ة إلیران کقاعدة ألفکراره یستخدم نسیم الشمال، إلی جان  الرموز الوطنیة، الرموز والخلفیات الدینی

ویتحدث عن خطر إضعاف اإلسالم وإضرعاف المسرلمین حتري . ولتحفیز مشاعر الناس وعواطفهم
 .یستقط  أفراد مجتمعه

العنصر األکثر شهرة وربما األهم في الهویة الوطنیة هو الوحدة الوطنیة والتضامن، مما یقلرل مرن ( د
. طنیة والیقظة یجن  االخرتالف واالنحرراف واالنهیرارالتهدیدات الداخلیة والخارجیة، والصحوة الو

في هرذا الجرزء مرن . الوحدة والتضامن هي العناصر التي أکد علیها الشعراء الذین شملتهم الدراسة
نسیم الشمال، علی الرغم من أنه یشیر إلی بعب التقالید والثقافات الفرعیة والهویات العرقیرة، فإنره 

 .المرکزیة وموضوع الوطنیة والنزعة الوطنیة یهتم بالدرجة األولي بالهویة

 میرران دو برررادر نفرراد و کینرره ز چیسررت
 

 حرردیث بصررره و بغررداد و مدینرره زچیسررت 
 کتاب و قبله و دین خردا یکري اسرت یکري 

 
 برررادران وطررن دیررن مررا یکرري اسررت یکرري 

 (۱۶، ۱۳۸۷ ،)نسیم شمال 

 من الناس الوحدة وعدم التفرقة.( ینتقد نسیم الشمال االختالف والتفرقة والنفاد، ویطل  ح
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 ایهررررررا الّنرررررراس اجتمرررررراع کنیررررررد
 

 رفررررررع ضررررررّدیت و نررررررزاع کنیررررررد 
 حملرررره بررررر دیررررو ارتجرررراع کنیررررد 

 
 ایهررررررا المررررررومنین دفرررررراع کنیررررررد 

 (۸۴)م.ن،  

الوحدة ال یأخرذها النراس علری محمرل . وفي أماکن أخری، یعتبر دواء األلم اإلیراني هو الوحدة (و
 الجد

 اّتفرراد مّلررت واحسرررتا کرره بررر هررم خررورد
 

 بررر برراد داده دیررن را بغررب و نفرراد مّلررت 
 واحسرتا که اصرالح تبردیل شرد بره افسراد 

 
 مهر و وفا و الفت یرك دفعره رفرت برر براد 

 (۱۰۴)م.ن،  

ا وطنیته لتشمل القومیة العربیة ولیبرز هویته العربیة (ز یکت  الشعر فري معظرم . یعمم الکرمي أحیان 
 (۱۵۷، ۱۹۸۷)بیلتو شمال إفریقیا إلی بغداد ودمشق والقاهرة  المدن والمناطق العربیة من

 َشررررررْعِبي ُهنررررررا و ُهنرررررراك ثررررررائِر 
 

هیررررررِ  الیرررررروَم َسرررررراحرِ    َفْجرررررُر اللَّ
هیرررررَ    رررررذي َنَشرررررَر اللَّ  َشرررررْعِبي الَّ

 
 ِمررررررَن العررررررراِد إلرررررری الَجزائرررررررِ  

 ناَدْترررررررك یرررررررا بغرررررررداُد، یافرررررررا 
 

 َفاْمِسرررررررِحي َدْمرررررررَع الَمَحررررررراِجر 
 (۲۳۹، ۱۹۷۸ ،)الکرمي 

إن بلردي ینشرر النیرران مرن العرراد إلری . ناریا ومن فجر الیروم ها الیومأمتي ثوریة هنا وهناك، وفجر
 .بغداد، ویافا، وامسحي الدموع. الجزائر

ا من الهویة الوطنیة ویخلق روابط عاطفیرة ونفسریة  یخلق الوطن والوعي الذاتي بالقیم واألهداف نوع 
یسرلط الشرعراء الضروء علری خصرائ  ومصرالح ورغبرات . مةبین األفراد والطبقات المختلفة لأل

وباختصرار سریتم . المجتمع الوطني من أجل تحقیق هویة مشترکة موحدة ومن أجل خلق التضرامن
توضیح العالقة بین الهویة الوطنیة والوحدة مع العوامل المکونة وکذلك عالقتها بالوطنیة في الشعراء 

 :يالتال 1الذین تمت دراستهم في الرسم 
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 العناصر المكونة للهویة الوطنیة والوحدة

 نتائج الدراسة -د

الهویة الوطنیة هي اإلحساس باالنتماء والتزام أفرراد المجتمرع أو األرض بالقواعرد والرمروز الثقافیرة 
را أو أمرة عرن اآلخررین  واألعراف والقیم واللغة والدین واألدب والتاریخ المشترك الذي یمیرز مجتمع 

 .والوحدة الوطنیة لتلك الجماعةویعزز التضامن 

. بلد واألمة التي تمتلك هویة وطنیة مستقلة ومتماسکة من الصع  احتالل أجزاء منهرا أوتفککهراوال
والعنصر األکثر شهرة وربما األهم في الهویة الوطنیة هي الوحدة والتضامن الوطني، ممرا یقلرل مرن 

لیقظررة ویجنرر  االخررتالف واالنحررراف التهدیرردات الداخلیررة والخارجیررة، والصررحوة الوطنیررة وا
 . واالنحطا 

من ناحیة أخری، تتمثل روح أدب المقاومة في إحیاء المشاعر الوطنیة والهویة والوحدة واألمل لردی 
الناس والمدافعین عن البالد ضد األعداء األجان  والزعماء المحلیین الغاشمین من أجرل إجبرارهم 

 إلی بالدهم علی تحملهم ومقاومتهم في طریق عودتهم

 وبناء علی ذلك توصلت هذه الدراسة إلی النتائج التالیة:

عبد الکریم الکرمي من فلسطین وسید أشرف الدین الحسیني، المعروف باسم نسیم الشرمال فري ( أ
 إیران، هما من أبرز شعراء المقاومة فري البلردین، عاشرا فري فتررة حساسرة وتاریخیرة فري أوطانهمرا

األعداء األجان  والمحتلین، وبالتالي کران  وجود الفوضی واالنهیار لتدخلبسب  ( فلسطین وإیران)
 .استخدامهم لشعرهم في الدفاع عن الهویة والوحدة الوطنیة أمرا ابداعیا ومبتکرا

فقد تم من خالل وجهة نظر هذین الشعراء، خلق الوعي الذاتي برالقیم واألهرداف النوعیرة مرن ب( 
ومکونرات . العاطفیة والنفسیة بین األفراد والطبقرات المختلفرة لألمرةالهویة الوطنیة وخلق الروابط 
األرض والجغرافیرا والتضرامن الروطني والعالمرات والرمروز الدینیرة : الهویة الوطنیة في نظرهم هي

 .والخلفیة تاریخیة مشترکة والثقافة

لمقاومرة فري ا شرعر لدراسرة کانت علی أساس المدرسرة األمریکیرة ة للشاعرینالنظرة المشترک ِّ( 
األدب المقارن وترجع إلی العدید من القواسم المشترکة التي کانت بین فلسطین وإیران فري القررون 

کانت حیاتهم متشابهة إلری . األخیرة من حیث التطورات والظروف التاریخیة والسیاسیة واالجتماعیة
لفوضری التري حکمرت حد کبیر من حیث االستبداد واالستعمار الذي یبحث عن الحریة والوطنیة وا
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 .کال البلدین

تعرضت فلسطین للتهدید والتحدي بسب  العردو األجنبري والمرؤامرات البریطانیرة، واالنتفاضرة د( 
وفري . البریطانیة والهجرة الصهیونیة، وبالتالي الحکم الصهیوني علی األرض وتهجیر ومعاناة شرعبها

ستعمار، مع االستبداد والظلم في معظرم أنحراء نهایة فترة القاجار، کانت إیران تعاني من الطغیان واال
 .البالد

. یتمیز أسلوب وتعبیر شعرهم بمخاطبة جمیع الطبقات والفئرات للحفراظ علری وطرنهم هرویتهمه( 
یستخدم عبد الکریم الکرمي في شعره الصور والتصویر الشعري لمخاطبة األطفال والنسراء للتعبیرر 

ل في مخاطبة الطبقات األکثر فقرا  فري المجتمرع بلغرة ویشبه نسیم الشما. عن مشاعرهم وعواطفهم
 .بسیطة تتمیز بالطالقة

انره . تعکس قصائد نسیم الشمال الوضع السیاسي واالجتماعي واالقتصادي إلیران في أواخرر قاجرار
ومع ذلك، یرکز الکرمة بشکل أکبر علری الهویرات . یستخدم الموضوعات الدینیة والوطنیة والقدیمة

قلق الکرمي في معظم الشعر الفلسطیني هرو ضریاع الحیراة االجتماعیرة والطغیران . ربیةالعرقیة والع
 .والحرمان

تنراول الهویرات  في تناول الهویة الوطنیة،أکد الکرمي أکثر علی العرد والوحدة ونسریم الشرمالو( 
راضري یشیر الکرمي إلی بعب األ. الدینیة والقدیمة وأشار إلیها کرموز للعظمة والشرف في الماضي

العربیة، مثل مصر وسوریا والمغرب، بینما یشیر نسیم الشمال للماضي القدیم وملوك وأبطرال إیرران 
 .القدامی

إن إلهام القرآن والمفاهیم الدینیة للشاعرین لهما أبعراد مختلفرة، وبالمقابرل یمکننرا القرول أن هرذه 
 .الشمال الطریقة أکثر في الکرمة من حیث حیاته األسریة وتربیتها في نسیم

ترکیز الکرمي علی حنین العودة إلی الوطن لظروف ما قبل االحتالل والتعبیر عن جمرال ذکریرات ز( 
ا من نسیم الشمال، حیث ذکر الکرمي التالل والسهول واألنهار الفلسرطینیة  الطفولة کان أکثر وضوح 

 .وکان یعبر عن جمال أرضه بصور مختلفة

المناسبات الدینیة مثل احتفاالت غربران والفطرر وبدایرة شرهر بینما رکز نسیم الشمال في معظم ح( 
 .رمضان ومحرم وبعب المناسبات السیاسیة مثل افتتاح المجلس
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 الموتیف اإلسالمي في الشعر العربي؛ الجواهري أنموذجا

  1عبد الرسول الهائي
 دکتوراه في اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، مجمع الفارابي
 2صادق فتحي دهكردي

 أستاذ مشارك بجامعة طهران، مجمع الفارابي.
  3ناصر قاسمي
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 الملخص
إن األماکن المقدسة تتمتع بمکانة خاّصة في الشعر العربي عموما وشعر الجواهري علی وجره الخصروص. وقرد 

ث والقضایا التري تطررد تکررت أسمااها عدة مرات في دیوانه مما یعني أّنها أصبحت موتیفا  وإن اختلفت األحدا
 شاعرنا من خاللها إلی المعالم اإلسالمیة.

والموتیف هو لفظة أو جملة أو فکرة أو موضوع متکّرر في النتا ِّ األدبي من أجل تطویر فکرة الن ، وهذا التکررار 
التکرار مرن  یمنحه قیمة ومعنی وداللة. ویعد من الظواهر التي تستخدم لفهم النتا ِّ األدبي من خالل ما یترکه هذا

 أثر انفعالي في نفس المتلقي وما یحمل في ثنایاه من دالالت نفسیة وانفعالیة. 
وتحولت األمکنة الواقعیة بأبعادهرا التاریخیرة والدینیرة إلری عالمرات مرجعیرة فري دیروان الجرواهري وأصربحت 

 محطات وعالمات تحمل دالالت رمزیة في العالم اإلسالمي.
لیها البحث هي أن الجواهري تناول صورا  عدیدة للمکان اإلسالمي لتسلیط الضوء علری ومن النتائ  التي توصل إ

واقع األمة اإلسالمیة ال سریما احرتالل فلسرطین علری یرد العصرابة الصرهیونیة وذلرك لتثرویر الشرعوب العربیرة 
ذات دالالت  واإلسالمیة، وتحریضهم علی مقارعة العدو، مستخدما  مختلرف الصرور البیانیرة الموحیرة، ورمروزا  

 إسالمیة وعربیة وشتی أسالی  اإلنشاء والتعبیر.
سم عبر تکراره الموتیف اإلسالمي لوحرات فنّیرة رکما أنه استحضر األحداث والشخصیات التأریخیة واإلسالمیة و

 وجعل المتتّبع لشعره یعیش األحداث التأریخیة التي مرت بالعالم اإلسالمي. 
ت األسلوب الوصفي التحلیلي، إلی رصد ودراسرة اسرتدعاء األمکنرة اإلسرالمیة وتهدف هذه الدراسة التي اعتمد

ودالالتها في تجربة الجواهري والمضامین التي جاء بها في شعره بما فیها تمجید النضال والمقاومة، والتحرریب 
 الرسمیة. علی تحریر أولی القبلتین، وتبیین أسباب الهزائم التي لحقت باألمة اإلسالمیة وفساد األنظمة 

 المکان اإلسالمي، الموتیف، محمد مهدي الجواهري، الرمز، المکان. :المفردات الرئیسة

                                                                                 

1. rasolelhaei@yahoo.com 
2. s.fathi.d@ut.ac.ir 

3. naserghasemi@ut.ac.ir 
4. malayeri75@ut.ac.ir 
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 .مقدمة۱
شّکل المکان باعتباره موتیفا  بؤرة فنیة وباعثا ملهما  لألدباء، فهو مسرح حدوث األفعرال وفرق العالقرة 

ذ یبدأ في رحرم أمره وینتهري فري الجدلیة بین اإلنسان ومکانه، ویحتل مساحة کبیرة في حیاة البشر، إ
قبره. وال یمکن تصّور وجودنا بال مکان. وهرو کران والیرزال ملهمرا وباعثرا لکافرة الردالالت وأبعراد 
األفکار التي یسعی الشاعر إلی ترسیخها لدی المتلقي. والترکیز علی المکان باعتباره ظاهرة أسرلوبیة 

مکانیة تتصرل اتصراال  وثیقرا  بالصرورة الشرعریة، في بناء القصیدة یعد من جوهر الشعر؛ فالظاهرة ال
والمکان بجمالیاته ودالالته هو المسرح الحقیقي الذي تصاغ في مصرهرته الصرورة الشرعریة، وهرو 

 (.۳۱۵م: ۱۹۸۶الموضع الذي یحوي في زوایاه وتضاعیفه تشکیالت مکانیة وفکریة )النصیر، 

اله، ال یبقی مجررد مکران ذي أبعراد هندسریة والمکان الذي یسترعي انتباه الشاعر ویجذب نحوه خی
فحس ، فهو مکان قد عاش فیه بشر لیس بشکل موضوعي فقط، بل بکل ما فري الخیرال مرن تحّیرز، 

(. ویسرتمد ۳۱م:  ۲۰۰۰وینجذب نحوه ألنه یکشف الوجود في حردود تتسرم بالحمایرة )باشرالر، 
جعل للمکان نسقا  خاصا  به، ومن خرالل الشاعر صوره الشعریة مّما یمکن تمثله قائما  في المکان، وی

تصویره للمکان الذي أحبه وأقام فیه یعکس نفسیته ویکشف عن دواخلها واتجاهاتها وانتماءاتها، فال 
 أ(. -م: ب  ۲۰۱۲غنی للقصیدة عن المکان؛ فهي من دونه تفقد خصوصیتها بل بنیتها )مصطفی، 

، إّن فنیة المکان القدسي تتضافر فیها القدسیة مع  األلفة النفسیة التي تزیدها تکثیفرا  داللیرا  وإیحائیرا 
إال أن هناك ظروفا  تشّکل منعطفا  کبیرا  في خلق المکان مثل الظروف االجتماعیة والتاریخیة والنفسیة 
والسیاسیة؛ لکن األخیرة لها دور کبیر في نشأة االنزیاح الفني عن األمکنرة إذ یصربح للمکران خلقرة 

ذا ما یحیلنا لسیاقات فنیة أخری تکثفها عالقة اإلنسان بالمکان. وهرذا االنزیراح أخری في الن ، وه
الفني لم نکن نجده لوال تجذر مشاعر االنسان في هرذا المکران. وتعمرل األمکنرة علری امتصراص 
النشا  البشري اإلبداعي وهي تتسم بالروحانیة السامیة إلی معار ِّ االدراك الحسي الشراعري؛ علری 

شارة هنا إلی أن هذا االنزیاح الشاعري لم یکن یتکون لروال ارتباطره بهالرة مرن التشرکل أنه یج  اإل
الثقافي والعقائدي لجماعة معینة. وهکذا یرصد األدی  والشاعر األحداث الیومیة لیصوغها في مررآة 
فنیة بلوریة مجازیة، حتی یتحول الفضاء المکاني إلی بیئة جمالیرة تختررد الجسرد األدبري وتعطیره 
شهادة من المقاربات التأویلیة واالسقاطات الفنیة. وهذا التماهي في المکان قد یقودنا إلی ما یسرّمی 

م:  ۲۰۱۴لیدخل المکان حیز اإلبداع متجاوزا  حسریته وواقعیتره )أبرو العمررین، « رمزیة المکان»ب 
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۳۰ - ۲۹.) 

، اعتنری الکثیرر مرن  ولدی احتالل األراضي الفلسطینیة علی ید العصابة الصهیونیة المدعومة غربیرا 
الشعراء المعاصرین بمن فیهم محمد مهدي الجواهري بعنصر المکان في أولی القبلتین وعلری رأس 
هذه األمکنة مدینة القدس الشریف ومعالمها إدراکا  منهم أن جروهر صرراع القضریة الفلسرطینیة هرو 

راع مع العدو. وارتربط شرعره صراع علی األرض وأن المکان المتجلي في أرض فلسطین هو ُلّ  الص
الفلسطیني بمدینة القدس ارتباطا  وثیقا  وعّبر عنهرا بأسرماء مختلفرة، إذ باترت هرذه البقعرة المبارکرة 

 هاجسا  في مخیلته الشعریة. 

 البحث سؤال 

موتیفرا  فري  المکران إلسرالميکیف کانت نظرة الشاعر تجاه القضیة الفلسطینیة من خرالل توظیفره 
 شعره؟

  لبحثفرضیة ا

إلبرراز األبعراد الدینیرة والتأریخیرة واالجتماعیرة والسیاسریة  إلسالميموتیف االاستخدم الجواهري 
 للقضیة الفلسطینیة ولنقل رااه ومشاعره فیما یتعلق بهذه القضیة إلی المتلقي.

 خلفیة البحث 

له من أهمیة هناك دراسات مختلفة عن شخصیة الجواهري وأسلوبه والظواهر المختلفة في شعره لما 
الجرواهري: »سبیل المثرال ال الحصرر یمکننرا االشرارة إلری: مقرال  وشأن في األدب العربي؛ وعلی

 في مجلة ۲۰۰۶والذي طبع عام « یحیی معروف»للدکتور « حیاته، مخزونه الثقافي ومیزاته الشعریة
فیرروز »دکتور للر« التناقب في شعر محمدمهدي الجواهري»ومقال « دراسات في العلوم اإلنسانیة»

، «دراسرات االدب المعاصرر»ه.ش في فصلیة  ۱۳۹۱والذي طبع عام « مهدي ممتحن»و« حریرچي
 ۱۳۹۰الرذي طبرع عرام « الشعراء العرب المعاصرون في ایران محمد مهدي الجرواهري نموذجرا»و

سّلطت األضواء علی جوانر  مختلفرة مرن ك دراسات أخری وهنا« إضاءات نقدیة»ه.ش في فصلیة 
ه وأعماله األدببة لکنها ال تفي بالغرض المنشود ألنها لم تتطرد إلی موضوع الموتیف عموما شخصیت

وموتیف القدس علی وجه الخصوص في شعر الجرواهري. ولرم نجرد دراسرة مسرتقلة تتطررد إلری 
في شعر الجرواهري لردی بحثنرا فري المجرالت المحکمرة داخرل الجمهوریرة اإلسالمي موتیف ال

اللذین یعنیان باألبحراث « noormagsو Magiran»ة وخارجها وأیضا في موقعي اإلسالمیة اإلیرانی
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العلمیة الجامعیة في إیران. فلم نعثر علی بحث یتطرد إلی موضوع هذا المقال بشکل مباشرر أو غیرر 
اإللترزام فري شرعر محمرد مهردي »تحت عنوان « علي اکبر مرادیان»سوی بحثین جامعیین لمباشر 

ة الدکتوراه بجامعة  إصفهان  وآخر ل  محمد رضرا امرین یراور  تحرت عنروان لنیل درج« الجواهري
لنیرل درجرة الماجسرتیر بجامعرة  تربیرت معلرم سربزوار  « الکفاح و المقاومة فی أدب الجواهری»

ویتطرقان بشکل مختصر جدا  إلی بعب قصائد الجواهري الفلسطینیة لکرن دون اإلشرارة إلری تقنیرة 
فلسرطین فري شرعر »ك کتاب تحرت عنروان یهن. أّما في الدول العربیة هناالموتیف وتکرار القدس ف

یتکرون مرن خمرس دراسرات فري « محمد حرّور»للباحث « الجواهري وقراءات في األدب الحدیث
األدب العربي الحدیث، خّص  إحداها بفلسطینیات الجواهري وتطرد إلی بعب أبیراتهن بالشررح 

ة واألدبیة بما فیها موتیف القدس فري دراسرته هرذه. کمرا أننرا والتحلیل ولم یتطرد إلی القضایا الفنی
للباحثرة (« ۱۹۷۰ - ۱۹۲۰فلسرطین فري شرعر الجرواهري )»مقال وجدنا دراسات کثیرة أخری مثل 

تطرقت الباحثة فیره إلری قصرائده « مجلة مرکز دراسات الکوفة»م في ۲۰۰۹طبع عام « ملیحة عزیز»
أبیاتها وتوقفت أمام محسناتها البدیعیة دون التطرد إلری  عاما  وشرحت بعب ۵۰التي أنشدها خالل 

ك أبحراث أخرری کتبرت فري شرعر آخرر مدینة القدس واالهتمام بتکرارها في شعر الجواهري. وهنرا
ولها قیمتها األدبیة لکن التوجد عالقة بینها وبین موضوع بحثنرا هرذا ولعرل مرا الکالسیکیین العرب 

بسب  ُبعد المواضیع التري کتبرت فیهرا -ي ذکرناها والتي لم نذکرهایمّیز هذا المقال عن األبحاث الت
هو أن هذا البحث تناول الموتیف عموما وموتیف القردس علری وجره  -عن موتیف القدس في شعره

الخصوص في شعر الجواهري وتوقف أمام جمالیات الصور البیانیة والفنیة في األبیرات التري تطررد 
  شریف.شاعرنا من خاللها إلی القدس ال

 . الجواهري؛ نبذة عن حياته الشخصية واألدبية۲

للمیالد والفترة التي ولرد فیهرا ذات داللرة کبیررة؛ فقرد رأت عینراه النرور  ۱۸۹۹ولد الجواهري سنة 
(. ویقرول ۱۰ -۱۱: ۲۰۰۳والدولة العثمانیة تعیش أیامها األخیرة وقد شاهد زوالها في صباه )جبرران، 

ن البیت الذي ولدت ونشرأت فیره بقررب الصرحن العلوي )الجرواهري، شاعرنا عن مکان والدته  کا
آل »(. وقد تحدر شاعرنا عرن أسررة عریقرة فري العلرم واألدب والشرعر ُتعررف ب۳۵: ۱م،  ۱۹۸۸ِّ

جرواهر الکرالم فري شررح »صاح  کتاب « محمد حسن»، نسبة إلی باني مجدها الشیخ «الجواهر
علی لألقطار التري یقطنهرا اإلمامیرة فري کرل أطرراف الذي کان  المرجع الدیني األ« شرائع اإلسالم

(. کان الشراعر یملرك  ذاکررة عجیبرة تحروي )ألروف اللقطرات ۲۲م: ۱۹۷۲المعمورة  )الدجیلي، 
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: م۱۹۷۴واللوحات(، وهو غالبا  ما یستحضرها عندما یکون منسجما  مع نفسره واآلخررین )البقیلري، 
عرن عمرر نراهز الثمانیرة والتسرعین بالعاصرمة  ۱۹۹۷(. وتوفي في السابع والعشرین مرن تمروز ۳۳

السوریة دمشق بعد عشرین عاما  من اإلقامة فیها وقد شیعت دمشق جثمانه بانطالد مسریرة ضرخمة، 
عبد القرادر »ورئیس مجلس الوزراء « حافظ األسد»تقدمها نائ  الرئیس السوري ممثال  عن الرئیس 

وجمهرة غفیرة من العراقیین المنفیرین )حریرچري، وعائلة الفقید وشخصیات سیاسیة وثقافیة « قدورة
 (.۱۱۵، ص۱۳۹۱

للجواهري نتا ِّ شعري ضخم تطغی علیره سرمة الخلرط الزمنري فري ترتیر  قصرائده، إذ لرم تکرن 
، وفري عرام «حلبرة األدب»الدواوین التي أصدرها علی نظام؛ إذ نشر أول مجموعة شعریة لره باسرم 

، ثرم أضراف «واطر الشعر في الح  والروطن والربیرعخ»أعد للنشر مجموعة من شعره باسم  ۱۹۲۴
وعنردما « دیوان محمرد مهردي الجرواهري»باسم  ۱۹۲۷إلیها ما استجد له من شعر وبدأ طبعها سنة 

ولردی إقامتره سربعة «. دیوان بین الشرعور والعاطفرة»صدر بغالف علیه اسم  ۱۹۲۸أنجز الطبع سنة 
وبعد عودته إلی الوطن أصردر « برید الغربة»سماه  دیوانا  جدیدا   ۱۹۶۸أصدر عام « براغ»سنوات في 

أیهرا »دیروان  ۱۹۷۰، إلی أن أصدرت له وزارة اإلعالم العراقیرة عرام «برید العودة»دیوان  ۱۹۶۹عام 
مخترارات ». ومن مؤلفاته تمکرن اإلشرارة إلری ۱۹۷۱عام « خلجات»وبالتالي أصدر دیوان «. األرد

)فري « ذکریراتي»و« األخطرل»، و«عمر بن أبي ربیعرة»، و«من کل دیوان أجمل ما فیه»، و«الجمهرة
، «برین العاطفرة والشرعور»)ترجمرة عرن الفارسریة(، « جنایة الروس واإلنجلیز في إیران»جزأین(، و

 (.۱۱-۲۱،ص  ۱م،  ِّ  ۱۹۷۲)الجواهري، « الجواهري في العیون من أشعاره»و

باته الشرعریة لینیرر الردرب المحاهردین وأخذ الجواهري االهتمام بالقضایا الوطنیة والقومیة من واج
والمناضلین. ولعل تجّذر السیاسة في أشعاره یعود إلی صلته المباشرة بالکثیر من أحرداث عصرره، إذ 
عاش أجواء ثورة العشررین ضرد المحترل البریطراني فري العرراد ودخولره مرحلرة االنترداب حتری 

له فري الربال  الفیصرلي، وأیضرا ارتباطره االستقالل، وتقّرب إلی مرکز القرار السیاسري إبران اشرتغا
بالمارکسیین. و السیاسة في مذهبه ال تعني سوی الخوض في غمار األحداث؛ األحداث التي تررتبط 
بمصیر الجمیع، فهي لیست من باب التملق السیاسي وارتداء زي السیاسیین بغیة مطال  ومکاس ، 

بعراد... فهرو سرجل حافرل بالتراریخ السیاسري بل السیاسة عنده المقاومة، وعدم الرکون والغربة واإل
 (.۲۵۹-۲۶۰ه.ش: ۱۳۸۸للعراد واألمة العربیة  )معروف، 



 عبد الرسول الهايئ  املوتیف الإساليم يف الشعر العريب؛ اجلواهري أأمنوذجا

367 

 . الموتيف لغة واصطالحا  3
تعود جذور مفردة الموتیف إلی اللغة الفرنسیة وتعني لغویا  الحرکة، واإلثارة، واإللحاح، والدفع. وقد 

الرسرم، والنحرت، والموسریقی، والحیاکرة،  استعملت في شتی مجاالت الفنون والعلوم منهرا فنرون
والتصویر والهندسة المعماریة. کما أنها احتلت حیزا  واسعا  من الدراسات األدبیة في أوروبا باعتبارها 
عنصرا  فعاال  في النقد والتحلیل. وأینما استعمل الموتیف فهو یعني تکرار عنصر ما في النتا ِّ الفني أو 

بشکل عام بأنها الجزء المتکرر والمستمر الحامرل لمعنری أو قیمرة « تیفمو»األدبي. و ُتعّرف کلمة 
ثقافیة، والذي یدخل في تکوین الشکل )البنیة.. الخ( أو المحتوی لمختلف أنرواع اإلنترا ِّ الثقرافي  

(. والموتیف في شعر الشاعر یحمل دالالت وإیحاءات رمزیة وثیقرة الصرلة ۲۹م: ۲۰۰۷)الشامي، 
 اته الفکریة واإلجتماعیة والثقافیة.بنفسیة األدی  وتوجه

هو سمة الموتیف الغالبة التي تمّکننا من فهم العمل الفنري أو النترا ِّ األدبري « التکرار»وال یخفی أّن 
والوقوف أمام أفکار ورای األدی  وتحلیلها ونقردها تمهیردا  لمعرفرة أسرلوب صراحبها. وتعرد هرذه 

عت في کالم العرب منرذ الجاهلیرة حتری وقتنرا الرراهن. الظاهرة من أبرز الظواهر األسلوبیة التي شا
بمعنی الرجوع ویأتي بمعنی اإلعادة والعطف والکر. والمقصود منه في « الکر»والتکرار في اللغة من 

االصطالح هو تکرار الکلمة أو اللفظ أکثر من مرة في سیاد واحد لنکتة مرا، وذلرك إّمرا للتوکیرد، أو 
أو للتعظیم. والموتیف الیقوم علی مجرد تکرار اللفظة في السیاد الشعري،  لزیادة التنبیه أو للتهویل،

وإّنما ما یترکه اللفظ المکرر من أثر انفعالي في نفس المتلقي وما یحمل في ثنایاه من دالالت نفسریة 
 وانفعالیة. 

یجر  وتکرار بعب المفردات في القصیدة فحس  لیس جماال  وإنما هو کسائر األسالی  اإلنشائیة 
أن یأتي به األدی  في محله لغرض بالغي وأن یضفي علیه األدی  مسحة شعریة تبعرث الحیراة فري 
الکلمات والعمل الفني، فهو عبارة عن لفظة أو جملة أو فکرة أو موضوع متکّرر في النتا ِّ األدبي بغیة 

کرار في ذاتره لریس تطویر الفکرة في الن  والمحتوی وقد یمنحه التکرار قیمة ومعنی وداللة. و   الت
جماال  یضاف إلی القصریدة، بحیرث ُیحسرن الشراعر صرنعا  بمجرّرد اسرتعماله، وإنمرا هرو کسرائر 
األسالی ، في کونه یحتا ِّ إلی أن یجيء في مکانه من القصیدة، وأن تلمسه ید الشاعر تلرك اللمسرة 

یر إلری الطبیعرة السحریة التي تبعث الحیاة في الکلمات ال بل إن فري وسرعنا أن نرذه  أبعرد فنشر
الخادعة التي یمتلکها هذا األسلوب، فهو بسهولته، وقدرتره علری مرلء البیرت، وإحرداث موسریقی 
ظاهریة فیه یستطیع أن یضلل الشاعر، ویوقعه في مزلق تعبیري، ولعرل کثیررا  مرن متتّبعري الحرکرات 
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السرنوات األخیررة  التجدیدیة في الشعر المعاصر، یالحظون أن أسلوب التکرار، قد بات یستعمل في
، تارة  لملء ثغرات الوزن، وتارة لبدء فقرة جدیدة، وتارة الختتام قصیدة متجّددة ترأبی الوقروف،  عکازة 

(.کما أشارت نرازك ۲۶۳: ۱۹۸۹وسوی ذلك من األغراض التي لم یوجد لها في األصل  )المالئکة، 
والمقطرع والحررف وترری أن أبسرط  المالئکة إلی أنواع التکرار وحصرتها في تکرار الکلمة والعبرارة

أنواع التکرار تکرار کلمة واحدة في أول کل بیت من مجموعة أبیات متتالیرة فري قصریدة، وهرو لرون 
شائع في شعرنا المعاصر، یلجأ إلیه صغار الشعراء وال یعطیره األصرالة والجمرال إال شراعر موهروب 

(. ۲۶۸لمرة المکرررة )المصردر نفسره: حاذد یدرك المعول ال علی التکرار نفسه وإنما مرا بعرد الک
علری تصرویر التجربرة االنفعالیرة لدیره، وتجسرید  في قدرة األدی  ،وتتجلی قیمة التکرار في الشعر

اإلنتا ِّ األدبي کما أنه یضفي مزیدا  من التالحم والترابط  معاناته، والکشف عن جوان  فنیة خفیة في
 . الذي یکتسبه الن  من جراء التکرار اللفظيعلی الن  عالوة علی الجان  اإلیقاعي الموسیقي 

والحالة النفسیة وتوجهات األدی  الفکریة واالجتماعیرة والثقافیرة تعتبرران مرن أهرم بواعرث تکررار 
األلفاظ واألفکار لدیه، وبما أّن  الموتیف في األدب یعني الفکرة الرئیسة أو الموضوع الذي یتکّرر في 

(، فإّنره یررتبط ۲۰۸م: ۲۰۰۴ّررة، أو الحرافز والباعرث  )المتوکرل، العمل األدبي، أو المفردة المتکر
تباطا  وثیقا  بنفسیة الشاعر وبناء حیاته، إذ یقروم علری جملرة مرن االختیرارات لفکررة أو لفظرة دون ار

أخری، مما یکشف في النهایة عن سر میل الشاعر لهذا النمط البالغري دون غیرره، ألن التکررار فري 
سقي ینتمري إلری تقالیرد راسرخة وبعیردة الغرور فري أعمراد الشراعر واألدیر  موتیف استخدام نال

وخلجاناته الفکریة والثقافیة. وفي األدب الحدیث، یمکرن البحرث عرن الموتیرف لمعرفرة جرذوره، 
 .(۹۴: ۱۳۹۷)فتحي وآخرون،  ودالالته، وتجلیاته المختلفة في تطورات تص  في وقتنا الراهن

یعتبر موضوعا  جدیدا  فري األدب عامرة وفري األدب العربري علری وجره مما ال شك فیه أّن الموتیف 
الخصوص، وال تعود الدراسة حوله إلی زمن بعید بل  إّن أول دراسات معّمقة وخصبة حول الموتیرف 

في األوسا  الثقافیة الغربیة، وأّول دراسة فري هرذا الصردد، هري الدراسرة في األعمال األدبیة ظهرت 
معجم موضروعات »أواخر الستینات من القرن العشرین، تحت عنوان « تامسونأستیت »التي أعّدها 

اآللمانیة، التي أثرت المکتبة العالمیة « الیزابت فرنزیل»والدراسة الثانیة هي دراسة «. األدب العالمي
، وقد اهتدی بهمرا الکثیرر مرن «موتیف األدب العالمي»و « مضامین األدب العالمي»بکتابین هما: 

سرلیمان »(. وأّما في األدب العربي فبعد کرد عثرنرا علری کتراب ل 251م: 2015  )بدرانة، الباحثین
تطرد فیه إلی مفهوم الموتیف وأبعراده. « الموتیف في األدب الشعبي والفردي»تحت عنوان « العطار
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یرة لمقابلتها في العربیة؛ ألّن الحّریك کلمة ترمز إلری إمکان« الحّریك» ویقترح مؤلف الکتاب کلمة 
الّتشّکل والحرکة، وهو ما یحدث للموتیفة إذا انصرفت عن تجردها بانتمائها إلری عمرق تتشرکل فیره 

ویؤکد العطار أنه تتکرر کلمة الموتیفة في االستعمال األدبري بشرکل غیرر عرادي، إذ أثبترت وتحّرك. 
ن هرذه الدراسات المتقدمة في األسراطیر والحکایرات عنرد الشرعوب المختلفرة، أن التشرابهات بری

المنتجات األدبیة الشعبیة، ال تقف عند حد المالمح المحدودة المشترکة، وإنما تتجراوز ذلرك إلری 
   )المصدر نفسه(. تشابه في المواقف والشخوص واألطر العامة

وقد دخلت لفظة الموتیف بمعنی الحرکة، واإلثارة، واإللحراح، والردفع مرن الفرنسریة إلری اللغرات 
مفردات توحي بهذه المعاني، لکن في الفارسیة ُترجَمت بشکل خاطئ إلی  األخری وقد ترجمت إلی

)تقروي ودهقران، « واگفتمایره»، أو «برن انگراره»، أو «نقرش مایره»، أو «درون مایره»أو « بن مایره»
( ألن هذه المعادالت ال توحي بالتکرار الذي یطغی علی الموتیف وبرالرغم مرن أننرا ۲۳ش: ۱۳۸۸

معادال  أفضل لمصطلح الموتیف إاّل نقتررح أن یرتم عررض هرذه « وانگانی پافشاری»نری في مفردة 
 المفردة علی مجمع اللغة الفارسیة وآدابها للنظر في معنی معادل لها.

 الموتيف اإلسالمي .۴
 بیت اهلل الحرام 4-1

ك تجراوز وبات المکان العربي واإلسالمي یسکن الشاعر ومن خالل معطیات الواقع السیاسري آنرذا
کان الفلسطیني وجواره لیمترد إلری األمکنرة المقدسرة لردی المسرلمین جمیعرا  إلثرارة الحمیرة الم

والتحریب للثأر من أجل فلسطین فانتقل من الصورة الفلسطینیة إلی الصورة الشعریة األکثر هاجسا  
ّس في الحس االجتماعي العربي واإلسالمي مع اإلبقاء علی الطابع السیاسي والقومي ومثل هذا الح

مّکنه من االنتقال بالمتلقي من أولی القبلتین إلری ثانیهرا حیرث الحررم المکري والکعبرة المقدسرة. 
لیکسربها « الحررم»فاستحضر بیت اهلل الحرام باعتباره رمزا  للقدسیة لدی المسلمین ویعطرف علیهرا 

 ؤامرةمر تکرون أن یسرتبعد طاقة إیحائیة تخرجها عن فضاءها المکراني والجغرافري فحسر . فهرو ال
فرراح  والعربیرة. اإلسرالمیة األقطار سائر في المخطط هذا لتطبیق تمهیدا   فلسطین واحتالل االنتداب

 التحردیات أمام أمته المستکبرة ویضع والدول للغرب الرکون من واإلسالمیة العربیة األمة أبناء یحّذر
 السالفون: ارتکبه الذي الخطأ من الحذر بضرورة ویذکرها تواجهها التي

 ِبأْنررررررُدلِس  ِفِلْسررررررِطْینا   َسررررررُیْلِحُقون
 

َیْعِطُفرررروَن    َواْلَحَرَمررررا الَبْیررررَت  َعَلْیَهررررا َو
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 (۴۷۳ :۱ ِّ م،۱۹۷۲ الجواهري،)

مأساة زرع الکیان الصهیوني في خاصررة  عن وعند الحدیث« في ذکری عدنان المالکي»وفي قصیدة 
ألقصری ومحراوالتهم لإلسرتیالء علری األمة العربیة، راح یشیر الشاعر إلی إحاطة الیهود بالمسجد ا

والوصول إلی ثاني القبلتین الشریفتین بمکة المکرمة بعرد مرا عراث عبثرا  بالقردس میاة خلی  العقبة 
 تررفب أن إلری أدت الصرهیونیة المحاوالت هذهیت اهلل الحرام ثانیة ویقول إن الشریف. فیستحضر ب

 الکیران اإلسررائیلي، ترفب الجماد وحتی. لیهودا من بحاِر  یشّقها أن من وتشتك ذلك الطاهرة المیاه
 ابروبکر وال المکرمرة المکرة وال بذلك یرضی اهلل الجمیع؛ ال قبل من منبوذ الصهیوني العدو فوجود

بعبرور الصرهاینة  یقبلرون ال أیضرا منی ومشعر الطائف ومنطقة سعود آل حتی. حراء غار وال الصدیق
 من خلی  العقبة:

 حتی اتی الِقبلَة العصماَء یمتار بها یعیُث  لیاألو الِقبلةُ  تکفه لم

ها أن بحوزتها طهوراِت  میاهِ  شَکت  بّحار الرجس یهودِ  من شقَّ

یُق .والبیت.واهللُ  بمنی   طائِف  ویأبی «سعود» یأبی  «الغار»و.والصدِّ

 (268: 4م،  1972ِّ)الجواهري، 

 أولی القبلتین 4-2

من أقردم المسراجد علری وجره األرض حسر  یقع المسجد األقصی في قل  مدینة القدس ویعتبر 
الحدیث النبوي الشریف الذي مّر ذکره و قد أصبح قبلة المسرلمین األولری بعرد أن فرضرت الصرالة 

إلری المدینرة المنرورة وجرد  النبري وعلی أتباع دینه الحنیف. فعندما قردم  علی نبي الرحمة 
في المدینة إلی بیت المقدس حوالي  الیهود یصلون إلی بیت المقدس فصلی )صلی اهلل علیه وسلم(

سنه ونصف السنة ثم جعل یقل  وجهه في السماء رجاء أن یحول اهلل القبلة إلی البیت األول أي إلری 
رَ  َوْجِهرَك ِفري  الکعبة المکرمة فصرف اهلل تعالی القبلة إلی بیته الحرام فقرال تعرالی:  َقرْد َنرَری َتَقلُّ

َك ِقبْ  َینَّ َماء َفَلُنَولِّ وْا ُوُجِوَهُکْم َشْطَرُه السَّ َلة  َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْیُث َما ُکنُتْم َفَولُّ
ا َیْعَمُلوَن  ِهْم َوَما اهلّلُ ِبَغاِفل  َعمَّ بِّ ُه اْلَحقُّ ِمن رَّ ِذیَن ُأْوُتوْا اْلِکَتاَب َلَیْعَلُموَن َأنَّ ِإنَّ الَّ فصرار  ( ۱۴۴:   )البقرةَو

النبي صلی اهلل علیه وسلم یصلي إلی البیت الحق وهو الکعبة المعظمة وصار المسرلمون مرن ذلرك 
 الوقت إلی یومنا هذا یصلون إلی المسجد الحرام.

ففي إحدی اللوحات الفنیة التي رسمها الجواهري عن القدس، استذکر أولی القبلترین لمرا لهرا مرن 
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االستعمار وأشکاله في البالد العربیة، وألحق بره الکیران دث عن مکانة مقدسة لدی المسلمین. وتح
 الصهیوني المحتل لفلسطین، وراح یصف مطامع هذا العدو في الشرد األوسط وقال:

ُُ صماَء يَ ی الق بلَة العَ حتی أََ  يُث هباعی يَ ولَ الق بلُة الُ  ه  كف   ََ لَ   تا

ُاٌت حبوُ ياٌه طَ َكت م  شَ  ُُ  جس  هود  الر  ن يأن شقَّها م   ات  زَ هو  حّبا

 «الغاُ»و والصدّ يقُ  والبيت وللاُ  وأيبی طائٌف مبنی  « سعودٌ »أيبی 

 (268: 4، ج 1974)اجلواهري، 
ونجد الشاعر هنا یبدأ لوحته بلفرت األنظرار إلری القبلرة األولری، ثرّم یشریر إلری محراوالت العردو 

ك والوصرول إلری ثراني القبلترین الصهیوني لالستیالء علی میاه خلی  العقبة وتمریر سرفنه مرن هنرا
الشریفتین بمکة المکرمة بعد ما عاث عبثا  بالقدس الشریف. وکأن شاعرنا یریرد إفهرام المتلقري برأّن 
هذا العدو الصهیوني لن یقف عند حد إاّل أن یتکاتف العرب ویضعون حدا  له عبر تحریررهم قبلرتهم 

الطاهرة ذلك وتشتکي مرن أن یشرّقها بحراِر  المیاه فمحاوالت هذا العدو أدت إلی أن ترفب األولی.
 وحتی الجماد ترفب إسرائیل، فوجود العدو الصهیوني منبوذ من قبل الجمیع. ،من الیهود

وفي قصیدته التي ألقاها في الذکری السنویة األولی لرحیل الرزعیم المصرري جمرال عبرد الناصرر، 
ة، فیقرّرع العررب والمسرلمین، محرضرا  التي دّنسها الصرهاین فلسطین السلیبةإلی الجواهري یلتفت 

 فقال:  إیاهم علی تحریر القدس من الیهود

 !! رقطاء ة  عن أن تنازَل حیّ  تعجز کلها« اآلساد»ما أشجع 

 غار ثالثة لقطاءَ تعطي الصَّ  عروبة   و ة  ملّ  ئونمِ  خمِس 

ُد وتُ  مباحةِ « ثاني القبلتیِن »تلهو و  «اإلسراءَ » و« المعرا َِّ »عیِّ

 (58-59: 6م،  1972ِّ )الجواهري، 

 كوالجواهري هنا بعد الثناء علی جمال عبد الناصر، یحاول أن یوّجه رسالة إلی أمته بضررورة التمسر
الذي سبق وصلی المسرلمون نحروه، فهرو یمّثرل صرل  عقیردة  كبالقدس الشریف واألقصی المبار

صرابة الصرهیونیة بحیرث األمتین العربیة واإلسالمیة، فاستغرب من عجز أسود األمرة أن یقرارعوا الع
خمسمئة ملیون مسلم عجز عن منازلة ثالثة مالیین صهیوني، فما بال هذه األمة تلهو وقبلتها األولری 
مباحة؟ فإّن الحسرة واأللم یعتصران شاعرنا علی ما آلت إلیه األرض المبارکرة مرن تردنیس وتهویرد 



 2021نيسان   وقائع املؤمتر ادلويل الأول للغة العربیة و احلضارة الإسالمیة

372 

وتعالی  ك ِّ واإلسراء؛ إذ أسری اهلل تبارواقعة المعرا كوهو الیرید سالما  مع الیهود. کما یستحضر بذل
وعرر ِّ بره مرن القردس من المسجد الحرام بمکة المکرمرة إلری فلسرطین  بالنبي األکرم محمد 

ْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیاًل ِمْن اْلَمْسـِجِد ﴿الشریف إلی السماء، فقال تعالی في کتابه المجید 
َ
ِذي أ ُسْبَحاَن الَّ

ِذي َباَرْکَنا َحْوَلهُ اْلَحَراِم ِإَلی اْلَمْسِجِد ا ْقَصی الَّ
َ
 (.۱)اإلسراء: ﴾أل

 . مهبط الوحي ومهبط الرسل4-3

حظیت القدس باعتبارها مهبط الوحي بمنزلة إسرالمیة مهمرة، فقرد کرمهرا اهلل بالقداسرة منرذ فجرر 
التاریخ، فُبني فیها المسجد األقصی ثاني مسجد في األرض بعد المسجد الحررام، وضرمت أمراکن 

ی کمسجد قبة الصخرة وحائط البراد وغیرهما، وقد خصها اهلل باإلسراء والمعررا ِّ، لرذلك دینیة أخر
فهي تحتل مکانة کبیرة في الوجدان العربي واإلسالمي، منزلة لم تحتلها مدینرة أخرری فري التراریخ، 
 فهي روح فلسطین وقلبها وجسدها، ورمزها الدیني واالنساني والقومي، فال غرابة إذا أصبحت عالمرة

 تتجه إلیها األبصار، ومنارة تشد الشعراء والفنانین إلیها منذ العصور القدیمة. 

ومدینرة األنبیراء  ومهد ومرأوی منشأوذّکر بأنها « مهبط الوحي»، عّبر عنها ب فلسطینوعند مخاطبته 
 (سرلمآله وصلی اهلل علیه ونبي الرحمة )فهي مسری  رتبا  باإلله الواحداتاریخ وحضارة ودین وذات 

 :ومجتمع المالئکة کما أسلفنا

 کنعشِك وهو ُمشَتجُر الِرماح وَمهُدِك وهو مهِبُط ُکِلّ وحي  

 فقد آوی الصلی  علی صالح ووادي الِتیِه إْن لم یأِو موسی

 (۱۳۲ :۳م،  ۱۹۷۲ِّ،الجواهري)

ونجد شاعرنا هنا یسّلط الضوء علی المکانة المقدسة التي تحظی بها القدس ویرسرم لوحرة مشربعة 
التي کانت قرد  وح الشهادة والتضحیة والنضال وکأنه یتساءل عن سب  استباحة هذه البقعة المبارکةبر

« سریناء». وینّوه إلری أن الصرحراء الممتردة علری طرول منطقرة اعتادت النضال والکفاح منذ القدیم
علیره  المصریة والحدود الفلسطینیة شاهدة علی نضال صالح الدین األیوبي. فقصة تیه النبي موسری

السالم في صحراء سینا وما یصاحبها من ذاکرة وثقافة، تبعث في المکان فضاءات عردة تتمظهرر فري 
الن  الشعري محملة بدالالت حول االنتماء والوجود في المکان، والحدث التاریخي یتحرّول إلری 

الدینیرة إذ امتداد زمني یتالقی فیه القدیم والحدیث ویمز ِّ عالقات األمکنرة بالتجرارب التأریخیرة و
  القراراستعاد الشاعر المکان والتأریخ والشخصیات الدینیة التي ارتبطت برذاکرة فلسرطین ووضرع 
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أمام فضاءات وأمکنة یتداخل فیها العالم القدیم والحدیث. وشّکل المکان والحدث التأریخي مرکرزا  
مرة فنیرة اسرتلهمت إلطالد نذیر الشاعر عن المکان الفلسطیني، بحیث أصبح للمکان وجمالیاته قی

التجربة التأریخیة ومزجتهرا برذاکرة المکران وهرذا مرا فعلره الجرواهري إذ اسرتذکر مرن األحرداث 
 والشخصیات ما رأی فیها استلهاما  للحالة الفلسطینیة في القرن العشرین. 

هري وتحولت األمکنة الواقعیة بأبعادها التاریخیة والدینیة إلی عالمات مرجعیة في فلسطینیات الجوا
وأصبحت محطات وعالمات تحمرل دالالت رمزیرة تررتبط برالوجود الفلسرطیني فري هرذه البقعرة 
اإلسالمیة، فجّسد القدس الشریف أحد أهم عناصر الهویة ومرکز االنتماء العربي واإلسالمي. فلردی 

وتسااله عن أسباب تخلف وانتکاسرات أبنراء « الشباب المر»مخاطبة الجواهري فلسطینا  في قصیدة 
ویعتبرها محتلة تماما  کمرا ضراعت « مهبط الرسل»هذه البقعة من األراضي اإلسالمیة، یعّبر عنها ب 

، وباستحضاره الجوار الثالثي ألولی القبلتین أي الشام ومصر والعرراد، یحرذر مرن «األندلس»قبلها 
 مغبة تکرار انتکاسة االندلس في الشرد األوسط. 

 هقَ ی ما عاَ لَ عن الُع  َك نیِ لیا بَ َع  یَد هُ الدعاة إلی ال سِل هِبَط الُر یا مَ 

 هافاقُ وِ  شأو الُمِجدِّ من الشعوِب  هااتَ فَف  الُخطوِب  جةِ مدرِ ت بِ َف َح َز 

 هاراقَ ها وعِ صَر ت مِ ساَو  والشامَ  یأَس  ت فلسطین بأندلس  َق لَح 

 (۱۸۱: ۱م،  ِّ  ۱۹۷۲)الجواهري، 

وعلو شأن أهله الذین قطنروا القردس ونری الشاعر هنا یحاول في لوحته هذه أن یصّور قدسیة المکان 
منذ زمن بعید، ونشاهده أن یطیر بقلبه عبر األبیات السابقة من ثغر إلی ثغر ومن بلد عربي إلری آخرر 
ومن مکان إلی مکان، ولکنه أخیرَا یهبط ویحط في بلده العراد. وتحمل هرذه األمکنرة لدیره الُحر  

مرح تشرّکل الداللرة النفسریة واالجتماعیرة عنرد واالرتبا  باألرض العربیة واإلسرالمیة وتصرّور مال
 الشاعر. 

 فلسطین 4-4

ولقد شغلت فلسطین في تجربة آخر الکالسیکیین العرب حیزا  کبیرا  منذ سنواته األولی حتی مرا بعرد 
فاجعة النکسة، وبقیت تسري في شرائینه، إذ ال یکاد یخلو أحد دواوینره الشرعریة مرن حضرور أولری 

لی أّن هذا المکان، بات برؤرة أساسریة فري تجربتره الشرعریة وهرو المکران الرذي القبلتین، ما یدل ع
انطلقت منه الثورات الکبری في سبیل االستقالل ودحرر الصرهاینة مرن األرض المقدسرة، فاکتسر  
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شیئا  من القداسة في تجربة الشاعر، إضافة إلی أن هذا الرمرز المکراني یحیرل مباشررة إلری النضرال 
  ة.والکفاح والمقاوم

 مهربط فلسطین باعتبارها رمز الهدایة، بحیث هري الجواهري إلی یتوجه« الشباب المر»ففي قصیدة 
 أبنراء أعاد الذي ما الحق، ویخاطبها ویتساءل ودین الهدی إلی البشریة یدعون الذین واألنبیاء الرسل

 المجراورة والردول المناطق في وإخوتهم أقرانهم عن تأخروا حتی اإلسالمیة األراضي من البقعة هذه
 فحسر  االستقالل علی تحصل لیست فلسطین لکن مجدها؟ وبلغت استقاللها علی حصلت التي

 ضراعت کمرا تمامرا   محتلرة فاعتبرها. الکامل واالحتالل الضیاع من أدنی أو قوسین بین باتت هي بل
 :أخری مرة األندلس انتکاسة تکرار مغبة من محذرا   ،«األندلس» قبلها

 عاقه ما العلی عن بنیك علیا الهدی إلی الدعاة لرسلا مهِبَط  یا

 وفاقها الشعوب من الُمِجدِّ  شأو ففاتها الُخطوب بمدرجة زحفت

 وعراقها مصرها ساوت والشام . أسی بأندلس فلسطین لحقت

 (۱۸۱ :۱  ِّ م،۱۹۷۲ الجواهري،)

خاطبرة فلسرطین ب والمشهد أعاله یوحي بدالالت دینیة وقومیة واجتماعیة والتي تبردو جلیرة فري م
، وتحمل مشاعر الشاعر تجاه العرب والبلدان العربیة وخشیته مرن التحراد فلسرطین «مهبط الرسل»

باألندلس. وفلسطین في هذا المقتبس کما في سائر أشعار شاعرنا یندر ِّ في إطار المکان الجمراعي 
اهتمرام جمیرع المسرلمین ولم یوظفه الجواهري باعتباره مکانا فردیا  یخ  فردا  بعینه بل بات موضع 

والعرب. واستخدم شاعرنا فلسطین إلی جن  الشام ومصرر والعرراد لقررب دول الطرود إلری أولری 
 . إشراك أهلها بالحیز النفسيالقبلتین، فهو ذّکر بالحیز المکاني وأراد 

زا  ، باستخدام فلسطین رمر«فلسطین الدامیة»التي سماها  الفلسطینیة قصائده ثالث الجواهري وافتتح
، وعبر بذلك عن ویرالت  فشرّکل  مرن بالعرب حّل  وما واألحداث النکبات للمظلوم والمسلوب جورا 

فتبردو لنرا األرض  ،كمنظومة نصیة رائعة ویرسم لوحة عن واقع فلسطین ومرا آلرت إلیره األمرور هنرا
 :المبارکة وکأنها کائن حي ُفجع، األمر الذي بث نفسیة الحداد والحزن واأللم لدی الشاعر

 َعَلما َلَها مسّودا   ِفَلْسطیَن  َعلی َواأْلَلَما الُحْزَن  َنَشْرُت  اْسَتَطْعُت  َلْو 

ا َنَهارَي  َسَاءْت  ْرَن  إذ َلْیلَي  َوِسْئَن  َفَجاِئُعَها َیْقَظان   ُحُلَما لي َصَوّ
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 َفَما َفَتْحُت  ما َشأني َو  َفَلوُترْکُت  َمْصَرِعَها َیْومَ  ِحَدادا   الّسکوَت  ُرْمُت 

 (۴۷۳ :۱ ِّ م،۱۹۷۲ واهري،الج)

لتهویردهاإل  والتمهیرد البریطراني االنتداب تحت فلسطین وقوع بین وفي القصیدة نفسها، راح یقارن
 للماضري، امترداد إال الجدیردة الهزیمرة وما بعد. یلتئم لم جرحا   خّلفت حیث األندلس وبین ضیاع

تالحقرة. فجرروح فلسرطین الیروم، الم هزائم یتلقون الضربات في یکونوا أن علیهم کت  العرب وکأن
 تذّکر بفاجعة ضیاع األندلس التي هي رمزا  مکانیا  آخر سنتناوله في الصفحات التالیة:

 اْلتأَما ما ِلآلن بأْنَدُلِس  ُجرحا   ُمذِکرة   ِفَلْسطین ُجُروُح  فاَضْت 

ر وما  َقُدما إذا الذکری تجدده حزن جدة به حزن عن یقصِّ

 ُأمما قبِلها ِمن طوی الزماَن  إنَّ  اسیة  ن اإلقباُل  غرها ُأمة   یا

 (المصدر نفسه)

ویلمح الباحث العالقة الوثیقة بین فلسرطین المکران ومفهروم الحریرة مرن خرالل تقّصري توظیرف 
الجواهري لفلسطین في هذه القصیدة حیث تظهر العالقة هنا جدلیة بفعل االنتداب واالحرتالل وقرد 

واألمة العربیة التواقة للحریة من جهة والجان  األجنبي الذي یلمس الصراع بین اإلنسان الفلسطیني 
یحد من هذه الحریة من جهة أخری. فالشاعر یصّور حالة البؤس التي تعیشه فلسطین، إذ إن ظروفهرا 
الراهنة تذکر بما جری لألندلس وهي مما ال ُیحسرد علیره. ولکنره یقررن وصرف الحالرة المأسراویة 

إلقبال، داللة علی مدی ترّدي أوضاعهم وحالرة البرؤس التري تسریطر بمخاطبة العرب الذین غرهم ا
علی ثغور الوطن األکبر، وهذه األسطر تحمل زخما  کبیررا  مرن األلرم والمعانراة فري الردول العربیرة 
وشعوبها التي تری نفسیتها محطمة بفعل احتالل فلسطین وعدم قدرتهم علی دخره وتحریرر قبلرتهم 

 األولی.

 فلسرطین لحقرت» فیره قرال الرذي الشرعري البیرت مسرتذکرا   األندلس، بخلفیة میهتّ  الشاعر ویظل
 ولفلسطین لها ُدّبرت التي المؤامرة مغبة من واإلسالمیة العربیة األمة وجه في ویصرخ «أسی بأندلس

فاستخدم فلسطین هذه المرة بداللتها العادیة باعتبارهرا مکانرا  وال یکسربها طاقرة إیحائیرة . بالتحدید
 تمهیردا   فلسطین واحتالل االنتداب مؤامرة تکون أن الشاعر یستبعد ها عن فضاءها المکاني والتخرج

 أصربحت فبغرداد. وسروریا العراد فیها بما والعربیة اإلسالمیة األقطار سائر في المخطط هذا لتطبیق
 اإلسرالمیةو العربیرة األمرة أبناء فیحذر. الفرنسي االنتداب تحت ودمشق البریطاني المستعمر ید في
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 بضررورة ویرذکرها تواجههرا التري التحردیات أمام أمته فیضع. المستکبرة والدول للغرب الرکون من
 السالفون: ارتکبه الذي الخطأ من الحذر

َیْعِطُفوَن  ِبأْنُدلِس  ِفِلْسِطْینا   َسُیْلِحُقون  َواْلَحَرَما الَبْیَت  َعَلْیَها َو

یْسَلُبوَنَك  َقة   َبْغَدادا   َو  َوَضَما َواَل  ال َلْحما   َیْترکونَك َو  َوَجَلّ

َعما َتجحُد  أناس   عنَد  بیضاءَ  م  جزاء ما اصطنعت کفاك من نع  النِّ

 (۴۷۳-۴۷۴ :۱ ِّ م،۱۹۷۲ الجواهري،)

والمتمّعن في أبیات هذه القصیدة یجد أّن الشاعر استطاع أن یجعل المتلقي یتنفس معه األلم والقهر 
فلم تعد األندلس البقعة اإلسالمیة الوحیدة التي انقطعت مرن  النفسي الذي یعیشه المواطن العربي،

الضیاع والعدو لن یرأل جهردا  فري سربیل احرتالل  كأحضان المسلمین، بل فلسطین باتت علی وش
 األقطار العربیة األخری والمقدسات اإلسالمیة. 

 القدس 4-5

هتمرام سیاسري، وتراریخي، لم تحَظ مدینة من مدن العالم اإلسالمي بمثل ما حظیت به القدس من ا
وأدبي، وذلك نظرا  لمکانة المدینة المقدسة دینیا  وحضاریا  وتاریخیا  وکذلك بسب  احتاللها علی یرد 

أولی القبلترین، وثراني المسرجدین بعرد المسرجد الحررام، وثالرث العصابة الصهیونیة. إنها القدس 
ي ُأسرَي به إلیه، وُعر ِّ به منره إلری إذ إّن النب الحرمین الشریفین ومسری النبي محمد المصطفی 

رِذي َأْسرَری ِبَعْبرِدِه َلرْیال  ِمرْن اْلَمْسرِجِد اْلَحرَراِم ِإَلری  السماء، فقال تعالی في کتابه المجید  ُسْبَحاَن الَّ
ِذي َباَرْکَنا َحْوَلُه  )اإلسراء: ْقَصی الَّ

َ
وهذه  (. وهي مدینة مبارکة کما جاء في اآلیة الکریمة.۱اْلَمْسِجِد األ

)رضري « أبري ذر الغفراري»البقعة من المعمورة من أقدم مدن العالم قاطبة. فقد روي عن الصحابي 
َل؟ َقراَل:  اهلل تعالی عنه( یسأل رسول اهلل  ْرِض َأوَّ

َ
: َأيُّ َمْسرِجد  ُوِضرَع ِفري اأْل ِ   ُقْلُت: َیرا َرُسروَل اهللَّ

؟ قَ «اْلَمْسِجُد اْلَحَرامُ » ْقَصی»اَل: ، ُقْلُت ُثمَّ َأيٌّ
َ
، «اْلَمْسِجُد اأْل ، ُقْلُت: َکْم َکاَن َبْیَنُهَما؟ َقاَل: َأْرَبُعوَن َسَنة 

ْه َفِإنَّ اْلَفْضَل ِفیِه  )المقریزي، اَلُة َبْعُد َفَصلِّ  (.۱۹۷: ۸د،  ۱۴۲۰ِّ ُثمَّ َأْیَنَما َأْدَرَکْتَك الصَّ

اسرم لهرذه المدینرة المقدسرة منرذ  سبع مرات في دیوانه، وهو أشهر« القدس»لقد کّرر شاعرنا اسم 
القرن العشرین حتی اآلن، وتؤکد الدراسات أّن اسم القردس لرم یکرن مترداوال  فري صردر اإلسرالم 

لذلك  قرال ناصرر خسررو فري « بیت المقدس»ك والعصر األموي وإّنما کان االسم المشهور حینذا
. وکأنره یشریر إلری أنره اسرم وأهل الشام وأطرافها یسمون بیت المقدس، القدس»ه  ۴۳۸رحلته عام 
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 (. فرالجواهري ألول مررة ذکرر القردس فري دیوانره عرام۷۳۸: ۲م،  ِّ ۲۰۰۳محلي موّلد  )شرراب، 
إبران الثرورة الفلسرطینیة الکبرری ضرد المسرتعمر التي أنشدها « یوم فلسطین»قصیدة فی م( 1938)

ی وجره الخصروص فأثنی خاللها علی شباب منطقة الشام بشکل عام وأهرل فلسرطین علر البریطاني
الذین هبوا لنصرة وطنهم، وتطهیر القدس مما لحقه من رجس ودنس، فاسرتهل قصریدته بشريء مرن 

 الزهو والفخر ثناء  علی هؤالء الشباب:

اُم َعَلی َعاَدِتَهابّ َه  رَض شبابا  َحِنقا ت الَشّ
َ
 َتْمأل األ

 في ِفَلْسطیَن. وشمال  ِمَزقا نادبا  بیتا  أباحوا ُقْدَسهُ 

 (۳۴۱: ۲م،  ۱۹۷۲ِّاهري، )الجو 

ُیظِهر الجواهري في هذا المقتبس مکانة القدس المقدسة لدی أبناء األمة اإلسالمیة بحیث هّبوا عرن 
ك. لذلك نرری الشراعر بکرة أبیهم لنصرتها فور دخول الصهاینة إلیها وإباحتهم للمسجد األقصی أنذا

ن مقدسات إسالمیة، ممرا أدی بأهرل الشرام یحاول أن یبّین المکانة الروحیة والدینیة للقدس وما به م
امُ »أن یهبوا لنصرة إخوتهم الفلسطینیین. وفي  استعارة مکنیة حیث ذکر الجواهري المشربه « هبت الَشّ

وهو الشام، وحذف المشبه به وهو الریح التي ُتثار وتتحرك مثل التیار، ورمز له بشيء من لوازمه وهرو 
ة المکنیة. والقیمة الفنیة لهذا التصویر هي اسرتطاعة الشراعر تجسیما  علی سبیل االستعار« الهبوب»

علی تثویر الشعوب العربیة ومواکبة الجهاد في فلسطین، وهذا یردلُّ علری أن الجرواهري کران یعرّول 
 کثیرا  علی أبناء منطقة الشام باعتبارها القطر الشقیق لفلسطین.

لقاهرا فري التري أ« ذکرری وعرد بلفرور»ة م في قصرید۱۹۴۵عام ووّظف شاعرنا القدس للمرة الثانیة 
الشراعر  سرّلطبلفرور، و وعردة الذکری السنویة لبأقیم في العاصمة العراقیة بغداد بمناس الحفل الذي

أحا  بفلسطین وما یهددها من مخاطر، داعیا  الفلسرطینیین للصرمود والتضرحیة  علی مافیها الضوء 
 ، فقال: «القدس أم»فخاط  فلسطینا  وکّنی عنها ب  في سبیل وطنهم

 ویوُمِك مثُل أمِسِك في الکفاح أ أَمّ الُقْدِس والتأریُخ دام  

 کنعشِك وهو ُمشَتجُر الِرماح وَمهُدِك وهو مهِبُط ُکِلّ وحي  

 فقد آوی الصلی  علی صالح ووادي الِتیِه إْن لم یأِو موسی

 (۱۳۲ :۳م،  ِّ ۱۹۷۲،الجواهري)
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ة التأریخیة لألرض المبارکة ونضال شعبها، فرجع بالترأریخ یحاول الشاعر في هذه اللوحة تبیین القیم
نتصرر فیهرا احیرث  ریخ المسلمین مع الرروم، أدارت علی حدودها في تالتي  الحاسمة كإلی المعار
، فقد مثَّ االمسلمون  َل نقلة عسرکریة روحیرة وحضراریة فري تراریخ الدولرة اإلسرالمیة نتصارا  عظیما 

صرالح »، فالبطوالت العربیرة کانرت قویرة صرارمة بیرد كالعالم آنذابانتصارها علی أقوی قوتین في 
والحدود « سیناء»والصحراء الممتدة علی طول منطقة  (.۵م: ۲۰۰۹)عزیز،   وبطشه «الدین األیوبي

فهري شراهدة علری   « موسری»الفلسطینیة المصریة التي تاه فیها الیهود، إن لم تکن تأوي النبري 
 لذي انتصر للقدس الشریف وحارب الصلیبیین.نضال صالح الدین األیوبي ا

ففي وصفه ومناداته فلسطین صّور الجواهري حّیز فلسطین الزمراني فري البیرت األول مرن المقتربس 
أعاله ملیئا  بالکفاح والنضال لیثبت هذه الصفات إلی أم القدس. وفي الشطر األول من البیرت الثراني 

وهرو کنایرة عرن األدیران السرماویة مرن الیهودیرة « يمهد مهبط کرل وحر»صّور حّیزه المکاني بأنه 
 فالنصرانیة إلی اإلسالم، فجعل فلسطین مهدا  یهبط فیه کل وحّي.

م( التري نظمهرا بمناسربة الرذکری السرنویة الثانیرة ۱۹۵۷)« في ذکری عدنان المالکي»وفي قصیدة 
عردو الصرهیوني لردی الستشهاد العقید المالکي الذي کان قد سّطر بطوالت مشرّرفة فري مقارعرة ال

م ضد المحتل الصهیوني، فاستحضر الشاعر القردس الشرریف للمررة ۱۹۴۸مشارکته في حرب عام 
أعلن في رائعته هذه صراحة مخالفته للسالم مع الکیان الصهیوني وحّث أبنراء األمرة العربیرة الثالثة و

 علی الجهاد واألخذ بالثأر ألولی القبلتین: 

 وأظفار اإلعارة أنیاب من وحش یمزد أهلوه فتنجدهم

 بیع ویغلقها في الذل إیجار یا للحفیظة أجیال یسخرها

 أوضار أن تحتمي بحمی األقداس القدس مسخ شاء خالقه وفي ذری

 (268: 4م،  ِّ 1972)الجواهري، 

، ویلتفرت إلری مأسراة لشحن الحاضر ریخ في أبرز لحظاته المتوهجةأیستحضُر الت فنجد الشاعر هنا
هیوني في خاصرة األمة العربیة ویشیر إلی إحاطة الیهود بالمسجد األقصی ویمضري زرع الکیان الص

یعّبر عن أمنیته بزوال هذه الغدة السرطانیة من الشررد األوسرط. ویقرول إن اهلل قضری أن ترزول هرذه 
الجرثومة الخبیثة علی أیادي أناس أطهار فیقدم الجواهري صورة فنیة یرمي من خاللها إلی تحرریب 

  األمتین العربیة واإلسالمیة علی مقارعة العدو ودفعهم إلی ساحات التضحیة والجهاد.أبناء 
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 بیت المقدس 4-6

إن بیت المقدس أحد أسماء القدس العتیقة نسبة للقدسیة التي تتمتع بها هذه المدینة المبارکة بسب  
إلسالمي لها وأن علی المدینة منذ الفتح ا« بیت المقدس»وجود المسجد األقصی فیها. وغل  اسم 

تداول التسمیة ببیت المقدس فیما ورد في األحادیث النبویة الشریفة یدل داللة واضحة علی أن تلك 
استفاضت األحادیرث النبویرة فری ذکرر اسرم بیرت . فقد التسمیة کانت معروفة في عهد الرسول

ا  :المقدس علی نحو ال یمکن إنکاره؛ فمن ذلك َبْتِني َلمَّ ری اْلِحْجررِ  ِفري ُقْمُت  ُقَرْیِش  َکذَّ ُ  َفَجلَّ  ِلري اهللَّ
 برالُبراِد  ُأِتیرُت   .(93: م2006النیسرابوری،   )ِإَلْیهِ  َأْنُظُر  َوَأَنا آَیاِتهِ  َعْن  ُأْخِبُرُهْم  َفَطِفْقُت  اْلَمْقِدِس  َبْیَت 

 فیه فَصّلیُت  المسجَد  َخلُت د ثم األنبیاء بها َیرِبُط  التي بالَحلقةِ  َفرَبْطُته المقِدس َبیَت  َأتیُت  حتی َفرِکبُته
َماِء  ِإَلی ِبَنا َعَر َِّ  ُثَمّ  رکَعتین  (.85- 86: المصدر نفسه) الَسّ

التري أنشردها عرام « یا ابن الفرراتین»ولم یحظ اسم بیت المقدس بأکثر من إشارة سریعة في قصیدة 
فیهرا عّمرا وتکّلم الشراعر م ۱۹۶۷م أي بعد حوالی عامین من نکسة فلسطین وهزیمة حزیران ۱۹۶۹

ك إلری تقراعس وتواطرؤ األنظمرة العربیرة حیرال یعانیه الفلسطینیون من آالم وفجائع وُیرجع کّل ذل
 مایحدث للفلسطینیین، فاختزل مآسي العرب وأوزارهم وقال:

 ي الروُح والجسُد نّ مِ  َك َنذِر لذلِ  مهُ لَ  لُت ُق بری فَ الکُ  حدةَ َدَعوا إلی الوَ 

 ها الولُد نَد عِ  َی ناغِ أم الولیِد یُ  تخمسیَن َظلُت أناغیها کما َنَغم

جِس ُمْحِکَمةِ   ِرباَطها وَبْیَت الَمْقدِس الَوِتُد  ففي فلسِطیَن َخْیُل الرِّ

 ُیْشَوی ِبَها ِجْلُد أحرار  وُتْعَتَبِد  وَقْد أَطاَلْت ِسیاُ  الَبْغِي ِجْلَدَتها

 (۳۶۶-۳۶۷: ۵م،  ِّ  ۱۹۷۲)الجواهري،  

اهري هنرا یعمرد إلری رسرم لوحرة مآسري العررب واحرتالل القردس وبعد الصور السابقة نجد الجو
الشریف الذي عّبر عنه هنا ببیت المقدس لیرذّکر المتلقري واألمترین العربیرة واإلسرالمیة بقدسریته، 

دعاءت األنظمة العربیة التي کانرت قرد تغّنرت بتحریرر القردس لفتررات اوذلك من باب تبیین زیف 
ن بمشاریع الوحده العربیة التي ظلت مجررد أحرالم بعیردة عرن طویلة. فهو لم ینس تذکرة الحاضری

وقد استطاع شاعرنا أن یصیغ هواجسه في  أرض الواقع وأنه کافح من أجل ذلك لکن من دون جدوی.
هذه القصیدة بصوته الشعري الصادر من أعماد قلبه بل وکل جوارحه. فتطرد إلی الوحدة العربیة ثمَّ 

هاك حرماتها وصوال  إلی تسلیط الضروء علری التفّکرك الرذي أصراب عّر ِّ علی احتالل القدس وانت
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األمة العربیة في ظل زعامة أشخاص الیرون العرالم إاّل مرن خرالل مصرالحهم الضریقة. وقرد یتررك 
ألنره یحمرل دالالت « لماذا بیت المقردس ولریس القردس؟»استحضار بیت المقدس تسااال  وهو 

سیة وقدمة هرذه المدینرة المبارکرة، فجعرل مرن هرذه الداللرة هادفة إذ إن شاعرنا أراد أن یستوحي قد
 استحضارا  للتاریخ.

وبما أن القدس تقّدست بسب  وجود المسجد األقصی فیها، فإن دیوان الجواهري لم یخل مرن هرذا 
علری القردس الشرریف،  تخرّیم التري الحزینة المکان المقدس فعندما أراد شاعرنا أن یصف األجواء

 المسرجد یکرن لرم وفیره کأنره األذان ورسم لوحة عنه تتجلی في عدم رفع قصیاأل المسجد استذکر
وأنره کران أحرد المراکرز اإلسرالمیة ومسراء  صرباح کرل األذان صوت فیه یرتفع کان الذي اإلسالمي

الرئیسیة، لکنه بفعل االنتداب وتزاید أتباع الحرکة الصهیونیة وهجرة الیهود والمؤامرات الدولیرة ضرد 
 هذا المسجد حزینا  ال یرتفع فیه األذان:فلسطین بات 

 یالفک ِمن کاِفلیها ضاِمنا  و ذهبْت ِفَلسطیِن کأْن لم تعتِرْف 

 وأصیال ُبکرة   أذاِن  فیهِ  یرتفْع  لم کأْن  األقصی والمسجُد 

 ُخیوال الواغِلین جیوُش  منه وأنعلْت  ِدیَس  الدیِن  صالِح  وثری

 (247 :3  ِّ م،1972 الجواهري،)

عر یحمل في ضمیره وقلبره ووجدانره هرمَّ األقصری، بحیرث انتقری لره أجمرل وأروع ونجد هنا الشا
 المعاني للتعبیر عن ما أصابه وما ینتظره من احتالل ودنس وانتهاك لحرماتره. وباستحضراره الترأریخ

 للقردس انتصرر الرذي کران قرد األیوبیرة الدولرة مؤسس «األیوبي الدین صالح» اإلسالمی والقائد
لصلیبیین، أراد شاعرنا أن یظهر القیمة التأریخیة والدینیة لألقصی فرجرع بالترأریخ ا وحارب الشریف

. فیهرا ویمرحرون یسررحون وراحروا المبارکة األرض هذه داسوا والصهاینه االنتداب قوات بأن وصّرح
 األراضري اسرتعادة سربیل فري األوروبیرین الصرلیبیین ضرد ومعارك حمالت عّدة قاد الدین فصالح

 مرن المطاف نهایة في تمکن وقد ،11 القرن أواخر في علیها استولوا قد الصلیبیون کان تيال المقدسة
  القدس. مدینة فیها بما ولبنان فلسطین أراضي معظم استعادة

 المسجد األقصی 4-7

وبما أن القدس تقّدست بسب  وجود المسجد األقصی فیها، فإن دیوان الجواهري لم یخل مرن هرذا 
دما أراد شاعرنا أن یصف األجواء الحزینة التري تخرّیم علری القردس الشرریف، المکان المقدس فعن
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استذکر المسجد األقصی ورسم لوحة عنه تتجلی في عدم رفع األذان وفیره کأنره لرم یکرن المسرجد 
وأنره کران أحرد المراکرز اإلسرالمیة اإلسالمي الذي کان یرتفع فیه صوت األذان کرل صرباح ومسراء 

النتداب وتزاید أتباع الحرکة الصهیونیة وهجرة الیهود والمؤامرات الدولیرة ضرد الرئیسیة، لکنه بفعل ا
 فلسطین بات هذا المسجد حزینا  ال یرتفع فیه األذان:

 ِمن کاِفلیها ضاِمنا  و کفیال ذهبْت ِفَلسطیِن کأْن لم تعتِرْف 

 فیِه أذاِن ُبکرة  وأصیال م یرتفْع والمسجُد األقصی کأْن لَ 

 ُخیوال اغِلیُن ُش الَو یُو ِج  نهُ مِ  دیِن ِدیَس وأنعلْت الِح الری َص وثَ 

 (247: 3م،  ِّ  1972)الجواهري، 

ونجد هنا الشاعر یحمل في ضمیره وقلبره ووجدانره هرمَّ األقصری، بحیرث انتقری لره أجمرل وأروع 
المعاني للتعبیر عن ما أصابه وما ینتظره من احتالل ودنس وانتهاك لحرماتره. وباستحضراره الترأریخ 

مؤسس الدولرة األیوبیرة الرذي کران قرد انتصرر للقردس « صالح الدین األیوبي»قائد اإلسالمی وال
الشریف وحارب الصلیبیین، أراد شاعرنا أن یظهر القیمة التاریخیة والدینیة لألقصی فرجرع بالترأریخ 

. وصّرح بأن قوات االنتداب والصهاینه داسوا هذه األرض المبارکة وراحروا یسررحون ویمرحرون فیهرا
فصالح الدین قاد عّدة حمالت ومعارك ضرد الصرلیبیین األوروبیرین فري سربیل اسرتعادة األراضري 
المقدسة التي کان الصلیبیون قد استولوا علیها في أواخر القرن الحادي عشر، وقرد تمکرن فري نهایرة 

 المطاف من استعادة معظم أراضي فلسطین ولبنان بما فیها مدینة القدس. 

یتطررد الجرواهري إلری القضریة الفلسرطینیة بشرکل « ناغیت لبنانا  »من قصیدة  وفي المقطع األخیر
ومسری نبي الرحمة   مباشر، ویخّ  بالذکر مدینة القدس الشریف التي هي موطن النبّي عیسی 

ویرمز إلی األجواء الحزینرة التري تخرّیم علیهرا باللیرل،  كوفیها المسجد األقصی المبار محّمد 
الرذي کران فري زیرارة رسرمیة إلری « بشارة الخوري»اعر والرئیس اللبناني الشیخ فیقول مخاطبا  الش

 العاصمة العراقیة بغداد: 

 ِمرررن ِفَلسرررطین  برررهِ  جئرررَت العرررراَد و
 

ُبررررررُه یعرررررروُد علرررررریال وجررررررِع    ُمَطبِّ
 والمسررررجُد الَمحررررزوُن ُیلقرررري فوَقررررهُ  

 
 لررریال  علررری الشررررِد الحرررزیِن طرررویال 

 هرررام یمرررِش فررري أرجائِ لررر وَعَفرررْت کرررأن 
 

 لررم َیِطررْر محمرروال «أحمررُد »و «عیسرری» 
 المصدر نفسه() 
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ونری هنا الشاعر یستغل زیارة الخوري إلی بالده إللقاء الضوء علی القضیة الفلسطینیة، ویطل  مرن 
نصرة للقدس والمسجد األقصی لیزیل عنه حزنره فرسرم لوحتره وعّتمهرا  كالضیف اللبناني أن یتحر

وة والظلم واالحتالل، األمر الذي أّدی باألراضي لفلسرطینیة أن تعراني بظلمة اللیل التي تشيء بالقس
ألما  لم یعد الطبی  قادرا  علی معالجته، فالطبی  ذاته بات علیال  ویحتا ِّ إلی من یعالجه، والمسرجد 
األقصی بات محزونا  وال تظهر فوقه بوادر أمل ُتنبئ بإزالة هذه الظلمة التي تخّیم علیه فرسرم الشراعر 

،  الن  أیضا  یستحضرا اللیل بأنه طویل. وهذ فلسطین بصیغة التذکیر اإلنسراني ویصروره کائنرا  حیرا 
 فري الحررام المسرجد مرن لیال وتعالی سبحانه الباري به إذ أسری استدعی النبي األکرم کما أنه 

 سرماویة رحلرة فري الشرریف القردس مرن انتقل وأنه فلسطین، في المقدس بیت إلی المکرمة مکة
 مکران أقصری إلی أي المنتهی سدرة عند األعلی المأل إلی به وعر ِّ( سالم اهلل علیه) جبرئیل صحبةب

برین الحیرز المکراني  كرابطرا  برذلاللیلرة،  نفرس فري ذلك بعد وعاد السماء في إلیه الوصول یمکن
شراعر کمرا أن ال لفلسطین واألحداث التاریخیة المتمثلة بتواجد هذین النبیین في األرض المقدسرة.

ِذي ُسْبَحاَن ﴿ استحضر األیة المبارکة ْسَرى اَلّ
َ
 اْلَمْسـِجِد  ِإَلـی اْلَحـَراِم  اْلَمْسـِجِد  ِمـَن  َلـْیاًل  ِبَعْبِدهِ  أ

ْقَصی
َ
ِذي اأْل َیهُ  َحْوَلهُ  َباَرْکَنا اَلّ ه آََیاِتَنا ِمْن  ِلُنِر ِمیُع  ُهَو  ِإَنّ ظراهرة ونرری هنرا  (1: أسرراء) ﴾اْلَبِصیُر  الَسّ

 تأثیر فري إنترا ِّ الداللرةلما لهذه التقنیة من  مع النصوص القرآنیة الجواهري یني وتفاعلالتناص الد
وصفها ضربا  من تقاطع النصوص الذی یمنح الن  ثراء وغنی ویسهم فري ب ما تشکله من أبعاد فنیةو

 .النأي به عن حدود المباشرة والخطابة

 میادین الجهاد 4-8

طلع حماسي یتناس  والحردث المتمّثرل فري نکبرة أولری بم« فلسطین»ویستهل الجواهري قصیدة 
 المعرکة ساحة نحو یندفعون وهم المقاتلین یصف القبلتین فاستخدم کلمات ذات نبرات جهیرة وراح

 ودمائهم، فراح یبارك للجیوش العربیة جهادها: ودالل، متباهین بجراحهم ومیادین الجهاد بثقة

 َدالال  فررررررري َمیرررررررادِیِن الِجهرررررررادِ 
 

رررررررمادِ یهررررررروتِ    ا  برررررررالِجراِح وبالضِّ
 وَرْشرررررفا  برررررالثغوِر مرررررن الَمواضررررري 

 
 وأخرررررذا  بالِعنررررراد مرررررن الِجهررررراد 

 َوعّبررررا  ِمررررن نمیررررِر الُخلررررد َیجررررري 
 

 ِلُمْنَزَفررررررررة  ِدمرررررررراُاهم َصرررررررروادي 
 (۳۱۹: )المصدر نفسه 

والمالحظ هنا أن الشاعر قد استحضر میادین الجهراد فري مسرتهل قصریدته للداللرة علری النضرال 
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ثورة والمقاومة والصمود بغیة تثرویر النفروس العربیرة واإلسرالمیة والتحرریب علری دحرر قروات وال
للحررب وأشراد  االحتالل والکفاح حتی النصر علی العدو الصهیوني. فغّنی شاعرنا في هذه القصیدة

ببطوالت المجاهدین في ساحات النزال وحّب العرب والمسلمین علی االلتحراد بجبهرات القترال 
د عن حیاض الوطن، وحّثهم علی الوحدة ورّص الصفوف وتحّمل المشراکل مرن أجرل غسرل والذو

 عار احتالل فلسطین.

مرن  تاریخیا   حتل بعدا  تکما  .من خالل ترسیخ عقیدة الجهاد عقائدیا  و فکریا   بعدا  المیادین هنا  حتلتو
بمسیرة نضالیة قّل نظیرها  تذکیرنا بماضي العربي المسلم الذي تقّبل الدعوة اإلسالمیة ونشرهاخالل 

زهو بتراریخ أبنائهرا أو یزهرو أبنااهرا ویفخررون منطقة الشرد األوسط ت مما جعل ،عبر أجیال متعاقبة
 .هم لهاءبانتما

ولدی تحریضه المجاهدین والمناضلین علی مقارعة العردو الصرهیوني وتحریرر القردس الشرریف، 
ة أخری، ویصّور أرواح المجاهردین فري میرادین یوّظف الجواهري ساحات النزال ومیادین الجهاد مر

الحرب تقاسي الموت من عزیمة أصحابها وجهادهم في سبیل اهلل، وهم أشّداء علی الخصروم. وألرد 
 الخصوم لدیهم هم العصابة الصهیونیة التي تقاطروا علی فلسطین لمحاربتها:

 َحرررررب   میررررداُن  مررررا ، الرررردارِ  ُحمرررراةَ 
 

 اعتقررررراد َمیرررررادیِن  مرررررن برررررأعنَف  
 جسرررررررمٌّ  األرواح مرررررررن َفمرررررررثُلُکُم  

 
 الجهررراد َعَنرررِت  مرررن المررروَت  ُتقاسررري 

 (۳۲۴: )المصدر نفسه 

حماة »ترکی  ، بلمیادین الجهاد الهالة القدسیة في هذا المقتبس إن القار  یلحظ منذ الکلمة األولی
 عبرارةوهرذا مرا تردلل علیره « الجهراد»ومفرردة « میادین»اعتقاد التي أضیفت إلی ال لفظة و« الدار

ال یمثرل فقرط هالرة العظمرة والفخامرة والتقردیس هنا والمکان  «.تقاسي الموت من عنت الجهاد»
ء والقومیرة. واالنتمرااألیدیولوجیا وإنما یمثل  للجهاد والذود عن الوطن وُحبه الذي یعتبر من االیمان

 لنرزال هريوخروض سراحات اهو إحساس تقدیسري  میادین الجهادإحساس الشاعر بویبدو جلیا  أّن 
 أفضل خیار لتحریر فلسطین. 

 . النتائج5
أهتّم الشاعر محمد مهدي الجواهري بالقضیة الفلسطینیة اهتماما  کبیررا  عبرر استحضراره المکران أ. 

اإلسالمي بشکل عام والمکان الفلسطیني علی وجه الخصوص باعتباره مسرح الصراع وفرق العالقرة 
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ضافة بعد جمالي لنصه الشرعري، حیرث إحتالل ما أّدی إلی الجدلیة بین سکانه األصلیین وقوات اإل
تناول صورا  عدیدة لهذه البقعرة المبارکرة لتسرلیط الضروء علری معانراة أهلهرا مرن جرراء االحرتالل 

 الصهیوني

 نفسریة دالالت شرعره ضرّمن دیوانره، فري الموتیف اإلسالمي توظیفه خالل ومن الشاعر وجدناب. 
 بمکانرة واإلسرالمیة العربیرة األمترین بذلك ُمَذّکرا   الشعري، السیاد  حس للمتلقي قدّمها وانفعالیة

 .المبارکة البقعة هذه تجاه الصهیوغربیة والمطامع واإلسالمیة، العربیة الحضارتین في القبلتین أولی

 عنرد التخیرل بحالة مقاربتها وارتبطت الجواهري عند وأبعاده الفلسطیني المکان دالالت تعددت ِّ. 
 کشرفت وتأریخیة واجتماعیة سیاسیة بدالالت محمال الفلسطیني المکان فجاء معا   المتلقيو الشاعر

 العررب، القرادة تواطرؤ عرن القنراع فرأزال االحرتالل هذا إطالة وسب  فلسطین احتالل إلی أّدی عّما
 . العربیة باألمة تلحق التي الهزائم إیاهم محمال  

 حیرث الجواهري فلسطینیات في الموتیفات أبرز هي مکانال فلسطین أن الدراسة هذه من لنا تبّیند. 
 الموتیفرات هرذه تکررار وأن القومیرة، مشاعره إلی ذلك سب  ویعود الثانیة، المرتبة في القدس یحّل 

 الفلسرطینیة بالقضریة یتعلرق فیما رایته عن وتکشف شاعرنا، لدی أهمیتها علی یدّل  علیها واإللحاح
 .ووجدانه ضمیره في الشریف القدس ومکانة

اّتخذ الجواهري من موتیف القدس أداة جمالیة تخدم مواضیعه الشرعریة، إذ تکشرف عرن إلحراح ه. 
کیده الذي یسعی إلیه، فبات عنده صورة الفتة للنظر تشکلت في دیوانه المکّون مرن سربعة أجرزاء  وتأ

 ضمن محاور متنوعة وقعت غالبا  في مفردة القدس أو أسمائها األخری.

لجواهري لدی تکراره موتیف القدس بعب المواضیع واألحرداث التأریخیرة والدینیرة، استحضر او. 
وسّلط الضوء علی المضامین التري تروحي بهرا هرذه األحرداث لتثرویر العررب والمسرلمین لردحر 
االحتالل وتحریر فلسطین من دنس الصهیونیة العالمیرة. فجراء بربعب الرمروز الدینیرة مثرل النبري 

« صالح الدین األیروبي»)علیه السالم( وبعب الرموز التأریخیة مثل « سیعی»والنبي  « محمد»
 و.. للتحریب علی مقارعة العدو الصهیوني، واستعادة األرض المحتلة.

لقد کان الشاعر صانعا  ماهرا  ومجیدا  في لغته، فلم نجد عنده خطأ في المفرردات التري وردت فري ز. 
، فهو ضاهی بحق في تل صائد التي تناول فیهرا القردس کمرا سرایر شرعره فحرول الق كشعره معجمیا 

 الشعرا العرب من الجاهلیین حتی معاصریه ومن بعده، هذا إن لم یکن قد تفّود علی أغلبهم.
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فري شرعره القنراع عرن تخراذل القرادة  لمکان اإلسرالميأزال الشاعر الجواهري عبر استحضاره اح. 
ة العربیة. وانتقد سیاسة التطبیع والقبول باألمر الواقرع، العرب، محمال  إیاهم الهزائم التي تلحق باألم

وسخر من الحلول االستسالمیة. وجعل من القردس معلمرا  إلطرالد إنرذاره وتحرذیره فلسرطین مرن 
ضدها، فأخذ یشرّجع أبنراء األمرة  كالنیات الخبیثة واألسالی  األجنبیة والمؤامرات الخطیرة التي تحا

أجندتره  كمن قّوة، بدال  من الحوار معره والردوران فري فلر كما تمتلاإلسالمیة علی مواجهة العدو ب
 واسترضائه. 

في شعر الجواهري، دفقة شعوریة یکمن وراءه شرعوره القرومي والردیني اإلسالمي  موتیفالکان  . 
ویقصد به العثور عن مخر ِّ، تخّل  األمة مما ابتلیت به األمة جراء احتالل فلسرطین وکشرف هرذه 

، فباتت القدس رمزا  للمسلوب والمنکروب، وأصربحت لإلنسران العربري واإلسرالمي الغمة عن أمته
مرشدة توّجهه إلی الطریق الصواب وتحرضه علی األخذ بالثرأر لفلسرطین ودحرر المحترل. کمرا أن 
المسجد االقصی باعتباره علما  من معالم هذه المدینة المقدسه لم یغی  عن ذاکررة الشراعر، ویعرود 

 ك مع التراث الدیني والثقافي.د إلی وجدان الجواهري المتماسإلی حد بعی كذل

في شعر الجواهري علی مجرد التکرار في السیاد الشرعري، برل یقروم  الموتیف اإلسالميالیقوم ی. 
علی ما یترکه هذا التکرار من أثر انفعالي في نفس المتلقي، والمساعدة علی إثراء الدالالت. کمرا أن 

لتحفیز الهمم، والتحریب علی مقارعة العدو، وبیران  المکان اإلسالميتوظیفه  شاعرنا کان موفقا  في
 المعاناة والمأساة الفلسطینیة.
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The Islamic Motif in Al-Jawaheri's Poetry 
Abstract 
The Holy places have got a special place in Al-jawaheri's poetry and this city 

and its other names such as urshalim and mahbat al-rosel is repeated many 

times in his poetry book. This means that this word becomes a motif in his 

texts. 

 Motif is a word or a sentence or a thought or a subject has been repeated in 

the literary piece to expand that thought. This repetition gives it significance 

and meaning and is a phenomenon used for understanding the literary texts. 

That's because repetition has an active impact on the reader. We concluded 

that Al-Jawaheri used a diversity of images of the Holy places to illuminate 

the grief of palestinians and the occupation of zionists. All this is for 

awakening the Arabic and Islamic nation against zionists. The poet used 

different images , figures of speech, writing methods, questioning, repetition, 

and symboles have islamic and Arabic implications. Also, he used historic 

and religious accidends and personalities and by repeating the Qods motif he 

has made the reader live with the history of this city.  This descriptive study 

aims to survey the the Qods motif and the implications related to it. Also, the 

study focused on subjects such as fighting, resistance, encouraging people to 

free Qods, showing the causes of arabic failures and the government 

curruption. 

Key words: The Holy places, motif, Al-Jawaheri, the symbol, the place. 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة المؤتمر الدولي
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 مهارة القراءة في اللغة العربیة وأهمیتها في العملیة التعلیمیة
  1كيفرزانه رحمانیان کوش

 انالعربیة وآدابها، رامهرمز جامعة آزاد االسالمیة، رامهرمز، ایر قسم اللغة

 الملخص
إن اإلتجاهات الحدیثة والنظریات في تعلیم اللغات تؤکد علی ضرورة تکامل فنون اللغرة 
ومهاراتها، وعدم الکفاءة في فن مرن فنرون اللغرة یرؤثر بالضررورة علری الفنرون اللغویرة 
األخری لدی المتعلم، فمهارتا االستماع والکالم لهما أهمیة قصوی قبل البدء في عملیرة 

تعد القراءة مهارة أساسیة وأهم مصرادر الرتعلم الرذاتي وهري تحرریب  علمها.القراءة وت
للقدرات الذهنیة الذاتیة لکي تنشط وتعمل. وبالرغم من أهمیة القراءة وخاصرة الجهریرة 
في اللغة العربیة إال أننا نجد خلو المناه  وقاعات الدرس منها وإهمرال المعلمرین لهرا 

ی أصرح بتردریس مهاراتهرا وحرث الدارسرین علری وعدم االکترراث بتدریسرها أو بمعنر
ممارستها وباتت المشکلة بأن الکتابة تقتضي أن یکون القار  ملمرا  مرن قبرل بمفرردات 
اللغة وعلم النحو والصرف وعلیه أن یفهم الکلمة قبل أن یقرأها لکي یقرأ قراءة صرحیحة. 

الواقرع لالرتقراء  وفي هذا الصدد البد أن نقوم ببررام  ومحراوالت وایجراد الحلرول مرن
بالجان  القرائي في اللغة. ولقد قمنا من خالل دراسة وصفیة تحلیلیة بالترکیز علی مردی 

مهارات القراءة في العملیة التعلیمیة وکیفیة تفعیلها حیث تعرضنا لمهرارات القرراءة  فائدة
یرل: هرل واستراتیجیاتها المتبعة في العملیة التعلیمیة. لنجی  علی أسئلة الموضوع من قب

تفید مهارات القراءة فري العملیرة التعلیمیرة والتربویرة وکیرف یمکرن تفعیلهرا ومرا هري 
استراتیجیات القراءة الالزم اتباعها في العملیة التعلیمیة للوصول لألهرداف المرجروة، إن 

تحسن قدرات الطالب اللغویة ألنها تتضمن جوانر  لغویرة  تؤکد علی أن القراءة النتائ 
فهم الصحیح للغة، وتعوده جودة النطق وحسرن التحردث وروعرة اإللقراء تساعد علی ال

 وتنمیة النقد والتمییز بین الصحیح والخطأ.
 العملیة التعلیمیة -المتعلم  –المعلم  –اللغة العربیة  -مهارة القراءة : المفردات الرئیسة

                                                                                 

1. dr.rahmanian82@gmail.com 
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 لمقدمةا

برداع ارتباطرا  مباشررا  فاإلنسران فري اللغة أداة اتصال اجتماعي وهي مرتبطة برالتفکیر واالخترراع واإل
مرحلته الشفاهیة کان یفکر شفاهیا  فاخترع لغة محکیة قابلة للنحل والتغییر، وعلی الرغم مرن ترداول 
اللغة المحکیة شفاهیا  عبر ذاکرة الزمن فإن اإلنسان اسرتطاع أن یعبرر بهرا عرن مواقفره تجراه الکرون 

سره، وال أدل علری ذلرك مرن الشرعر العربري القردیم والحیاة والموت، ویصور بها مشراعره وأحاسی
 والحکم واألمثال التي بقیت في الذاکرة العربیة إلی وقتنا هذا.

إن أهمیة تلك الثقافة التي أسست لها اللغة المحکیة کانت مرجعا  مهما  للثقافرة الکتابیرة فیمرا بعرد، 
اعتمرد علری مرا ترم اختزالره مرن  ذلك أن التدوین بکل أشکاله التاریخیة وأبعاده المعرفیرة کران قرد

مرویات شفهیة کانت أساسا  للمادة اإلخباریة فیما بعد والتي خضعت إلی التعردیل والتنظریم وذلرك 
 عند تدوینها وتحویلها من حالة محکیة إلی حالة مقروئیة.

نسران والقراءة لیست بوابة للمعرفة فحس  بل هي قاعدة أساسیة من قواعد الترفیه وبالقراءة یمکن لإل
أن یکشف أسرار العالم لهذا یحظی المثقف دائما باحترام اآلخرین وتقردیرهم، والقرراءة تلعر  دورا 
هاما في تنویر العقول وتخلیصها من الجهل والتخلف والتبعیة، لهذا نجرد الخطراب القرآنري أسرس 

کلمرة إقررأ،  هي أول کلمة نزلت علی الرسول  لهذه المهارة وطال  أمة اإلسالم أن تقرأ وهذا ألن
 وجعلها اهلل النموذ ِّ الفعلي لهذة هذه األمة. 

وحتی نقترب مرن موضروع القرراءة والمقروئیرة اخترنرا هرذا الموضروع لنتوصرل الری واقرع القرراءة 
وایجابیاتها ونجی  علی سؤال البحث وهو هل تفید مهارات القراءة في العملیرة التعلیمیرة والتربویرة 

 تراتیجیات القراءة الالزم اتباعها في العملیة التعلیمیة.وکیف یمکن تفعیلها وما هي اس

ولقد أجمع علماء التربیة أن المهارات التي یج  أن یکتسبها الطالب في عملیة تعلیم اللغرات هري 
أربع مهارات حس  تکوینها اللغوي الفطري الطبیعي لدی الطفل: االستماع ثم الکالم والقرراءة ثرم 

 الکتابة.

ویة )االسرتماع، الکرالم، القرراءة، الکتابرة( تتسلسرل طبیعیرا  فري مراحرل تعلمهرا إن المهارات اللغ
واکتسابها وتنمیة القدرة علی فهم المسموع والمقروء من اللغة واکتسراب قردرة االسرتعمال اللغروي 

 کالما  وکتابة  بدقة  کافیة لفهم المعاني المقصودة سواء من المتکلم أو الکات .
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إلصغاء لما ُیقال بالفصحی من أجل الفهم والتواصرل مرع األخررین یقرول ابرن فمهارة االستماع هو ا
  )ابرن خلدون في مقدمته عن أهمیة االستماع فري تعلرم اللغرات:  السرمع أبرو الملکرات اللسرانیة

 م: المقدمة(1978خلدون، 

اها وفي مجال تعلیم اللغات یقصد به تدری  الطال  علی الجوان  اللغویة السمعیة حتی یبلرغ مرد
ویستطیعها، ونوردها بهذا الشکل: التمیز برین أصروات الحرروف منفرردة وتمیرز المقراطع الصروتیة 
والکلمات وفهم معاني الکلمات وإدراك المعنی اإلجمالي للجملة والکالم المسموع مرن أول وهلرة 

ثرة والتمییز بین نبرات صوت جملة وجملة أخری وتنمیة القدرة علری الفهرم السرماعي للغرة المحاد
الحرة المذاعة والمحاضرة الشفاهیة واللغة االتصالیة في جمیع وسائل اإلعالم السرماعي المتعرارف 

، إن السمع الجید برال شرك ضرروري الکتسراب اللغرة فالطفرل (270، م1967)نعیم عطیة،  علیها
 (156، م1998)أنسي قاسم،  األصم تماما  یکون غیر قادر علی التحدث والقراءة

الم یقصد به العمل اللغوي الملفوظ المراع للمقام والمناس  لمقتضي الحال الذي یتم أما مهارة الک
 (99-98م، 1998)طعیمة،  خالله التعبیر عن األفکار والمشاعر والحاجات بالفصحی

والمتحدث الجید هو الذي یکون لدیه الحافز المثیر للکالم ویفکر فیما یقرول فینتقري مرن األلفراظ 
س  معها من جان  ویتناس  مع مستمعیه من جان  آخر ویعتبر هرذان العنصرران والعبارات ما یتنا

المضمون الداخلي غیر المنظور لعملیة الکالم بینما الشکل الخارجي لها هو ما نستمعه مرن قوالر  
وصیاغات لغویة سلیمة خالیة من األخطاء اللغویةوأیضا هما ما نجتهد فیره لتردری  الطرالب علری 

، م1981)خاطر وآخررون،  في العملیة التعلیمیة داخل قاعة الدرس اللغوي وخاجها إتقانه وممارسته
202.) 

ومهارة الکتابة یقصد بها کتابة کل ما یرید اإلنسان نقله إلی اآلخرین، ومهارة القراءة یقصد بها القردرة 
ومن ثم یؤّثر في علی قراءة ما ُیکت  بالفصحی والهدف من القراءة یؤثر في طبیعة عملیة القراءة ذاتها 

 (.9م، 2007سویدان،  عصمتعملیتي الفهم واالستیعاب )

وتکمن أهمیة البحث في لفت اإلنتباه إلی أن القراءة أساس في نجاح أي فرد فالتلمیرذ یتفرود إذا قررأ 
المطلوب منه جیدا  وهي سب  في عدم نجاحه إن لم یکن مواظبا  علری القرراءة، وهري فعرل التغییرر 

عرفة وأساس التطویر الذاتي دون معلم، وسوف نجی  علی أسئلة البحرث مرن خرالل الذاتي في الم
  مناقشتنا للمحاور المذکورة في هذا البحث
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 دراسات سابقة 

دراسة قامت بها الباحثة )أماني عبدالمنعم عبداهلل بالل( بعنوان )فاعلیة برنام  قائم علری األلعراب  -
ة نحو اللغة العربیة لدی الدراسات بمدارس الفصرل الواحرد(، اللغویة لتنمیة مهارات القراءة والکتاب

جامعرة م، 2019عرام  8المنشور في المجلة العربیة لإلعالم وثقافة الطفل، في المجلد الثاني العدد 
القاهرة، تبحث الدراسة عن أن القراءة والکتابة من أهم الفنون اللغویة وهما عملیتان متالزمتران ترؤثر 

األخری ولهذا یج  أن یسیر تعلم القراءة مع تعلمه الکتابة جنبا إلی جن  فیتعلم  کل واحدة منها في
 النطق باللفظ ثم یحاول أن یکتبه أو یصوره بأي وسیلة من الوسائل.

بعنوان )ارزیابي مهارت خواندن دانشجویان کارشناسري  (دراسة قام بها )عیسی متقي زادة وآخرون -
، (مهارة القراءة لدی طالب البکالوریوس فري فررع اللغرة العربیرة رشته زبان وادبیات عرب أي تقییم

طالر  142ش، تم تطبیق الدراسرة علری 1397عام  3العدد  (المنشور في مجلة )جستارهاي زباني
جامعة حکومیة في ایران، والنترائ   12وطالبة من طلبة مرحلة البکالوریوس في فرع اللغة العربیة في 

لرم یکتسربوا المهرارة بکفراءة وهرم علری مسرتوي  في المرحلة األخیرةأشارت إلی أن الطالب حتی 
ضعیف والمشکلة األساسیة عدم وجود وحدة دراسیة مخصصة لمهارة القراءة في هذا الفرع العلمري 

 في ایران.

دراسة قام بهاالباحثان )سعاد عبدالکریم عباس الوائلي و ضریاء محمرد ابرو الررز( بعنروان )درجرة  -
للغة العربیة لتدریس مهارات القراءة الناقدة في الصف العاشر األساسي وأثرهرا فري ممارسة معلمي ا

(فري عمران، األردن، م2006-م2007تحصیل الطلبة واتجاهاتهم نحو القرراءة(، للعرام الدراسري )
م، حیرث هردفت هرذه 2011( عرام1ملحرق ) 38المنشور في مجلة دراسات العلروم التربویرة، مر 

ممارسة معلمي اللغة العربیة لتدریس مهارات القرراءة الناقردة فري الصرف  الدراسة إلی قیاس درجة
معلم ومعلمة وشملت خمرس مهرارات، وأظهررت النترائ  أن  40العاشر، واختیرت عینة مکونة من 

تحصیل الطلبة الذین یمارس معلموهم المهارات بدرجة متوسطة أفضل من تحصریل الطلبرة الرذین 
ة متدنیة وأن تحصیل الطلبة الذین یمارس معلموهم بدرجرة کبیررة یمارس معلموهم المهارات بدرج

أفضل من تحصیل الطلبة الذین یمارس معلموهم بدرجة متدنیرة وأنره ال فررد فري تحصریل الطلبرة 
الذین یمارس معلموهم المهارات بدرجة کبیرة وتحصیل الطلبة الذین یمارس معلمروهم المهرارات 

 جاهات الطلبة نحو القراءة تبعا لنوع الممارسة.بدرجة متوسطة، وأنه ال فرد بین ات
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 مفهوم القراءة وتطوره

: جاء بمعنی التالوة یقال: َقَرَأ َقْرءا  وقرآنا  الشرئ: جمعره وضرم بعضره إلری مفهوم القراءة في اللغة
 (79، 11 ِّ 1999، )ابن منظور بعب

حرددها المقرام فیقرال وقد تخر ِّ الکلمة عن معناها اللغوي المعروف إلری دالالت سریاقیة أخرری ی
بمعنی تکهن وتنبأ بالمستقبل ویقال قرأ بین السطور بمعنی فهم ویقال قرأ القررآن  مثال: قرأ في الکف

بمعنی تلفظ به ویقال قرأ علیه السالم أي أبلغه إیاه واستقرأه أي طل  منه أن یقرأ، ویقال أیضا قرأ یقررأ 
: تتبع بالنظر نصا  مکتوبا  أو مطبوعا  و اللغة العربیة المعاصرة مجموعه  )المنجد في نطق بکلماتقراءة 

کما تدل علی تتبرع النصروص دون نطرق الکلمرات وهرو مرا یعررف (، 1135م، 2000ساتذة من األ
 بالقراءة الصامتة.

یف الصطالحي : ال یبتعد عن المفهروم اللغروي، ألن القرار  عنرد قراءتره وجر  علیره أن التعر
روف بعضها ببعب ثرم ضرمه الکلمرات والجمرل بغررض فهرم یتصف بصفات معینة وهي ضم الح

 (8م، 1960)انظر بول ویتي  الن  المکتوب ودقة فهمه ثم اإلقبال علیه بقوة

تعرف القراءة بشکل عام بأنها عملیرة عقلیرة ونفسریة ولغویرة وفیزیولوجیرة تتطلر  مهرارات بصرریة 
)السعید،  التکرار وقدرة علی فهم المقروءوسمعیة ولفظا  سلیما  خالیا  من اإلبدال والحذف واإلضافة و

 (58م، 2005

یشیر التراث العلمي والبحوث والدراسات إلی أن مفهوم القرراءة مرّر بمراحرل مختلفرة، ففري مطلرع 
القرن العشرین کان مفهوم القراءة یتمثل في القدرة علی معرفة الحروف والکلمات والنطق بهرا، فران 

توبة، ومعرفتها والنطق بها، فقد رات البحروث خرالل تلرك الفتررة هذا اإلدراك البصري للرموز المک
 علی التعامل مع القراءة من خالل البعد اآللي دون الحث في العملیات العقلیة أو االنفعالیة.

إن األبحاث والدراسات التي أجریت علی القراءة في العقد األول مرن القررن العشررین رکرزت علری 
 .(151م، 1983)خاطر وآخرون،  کات العین وأعضاء النطق وما إلیهاالنواحي الفسیولوجیة مثل حر

ثم جاء العقد الثاني من القرن العشرین وبدأ االهتمام بموضوع القراءة یتزایرد بصرورة واضرحة، فقرد 
کثرت الدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع، وقام )ثورندایك( برإجراء سلسرلة مرن البحروث حرول 

قراءة الفقرات، وخر ِّ من هذه األبحاث بنتیجة کان لها أثر بعید في انتقرال  أخطاء التالمیذ الکبار في
مفهوم القراءة، وهي أن القراءة لیست عملیة میکانیکیة بحتة یقتصر فیها األمرر علری مجررد التعررف 
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والنطق إنما هي عملیة عقلیة معقدة تماثل جمیع العملیات التي یقوم بها اإلنسان وهو یحل المسرائل 
 (.37م، 2002)السید،  یة هي تستلزم الفهم والربط واالستنتا ِّ ونحوهاالریاض

ونتیجة لزیادة األبحاث في مجال القراءة الجهریة وبخاصرة األبحراث التري قرام بهرا کرل مرن )جرد 
وباسویل( والتي أظهرت نتائجها أن القراءة تختلف باختالف غرض القرار  والمرادة المقرروءة فقرد 

رورة تدری  التالمیذ علی جمیع أنواع القراءة وذلك حتری یرتمکن النراس أخذ المهتمون ینادون بض
 (152م، 1983)خاطر وآخرون،  من االنتفاع بکل ماتخرجه المطابع یومیا  

وفي العقد الثالث من القرن العشرین تطور مفهروم القرراءة لیشریر إلری اسرتخدام القرراءة کمواجهرة 
لعملیة وذلك لتعقد الحیاة وبذلك اتسع مفهروم القرراءة للمشکالت واالنتفاع بها في مواقف الحیاة ا

لیصبح أسلوبا من أسالی  النشا  الفکري في حل المشرکالت ونتیجرة لهرذا التطرور فري المفهروم 
 (10م، 2000)کراولی ومیریت،  ازدادت العنایة بالقراءة التحلیلیة

لغویة التي یمتلکها القار  ثرم وفي نهایة القرن العشرین اشتمل مفهوم القراءة علی جملة الخبرات ال
اللغویة کشر  أساسي ولیس هذا فحس  فقد دخل الجان  االنفعالي  تطور لیستلزم حصول المعرفة

 إلی ما سبق لتصبح القراءة ذات أبعاد ثالثة وفق ما یراه الخبراء في هذا المیدان:

لل في العین مثال  فرإن البعد الحسي: ویقوم علی خلفیة القار  ومصادر الحس لدیه، فإذا حدث خ -
 الرایة لألشیاء ستتأثر.

البعد اإلنفعالي: ویتضمن مشاعر القار  وانفعاالته في أثناء القراءة ألن الطریقة التي ننفعل بها في  -
 أثناء القراءة تؤثر علی تفسیرنا لما نقرأ.

ن صرعوبات فري البعد المعرفي: ویتضمن التفکیر ومهارات االستیعاب فرالقّراء الرذین یعرانون مر -
 (.14م، 1998)العمارنة،  التفکیر غالبا  ما یشعرون بصعوبة في القراءة واالستیعاب

 أهداف القراءة

 األهداف من القراءة متنوعة ومتباینة منها:

فقد یقرأ الفرد تمهیدا  لبحث یرید أن یکتبه وهنا تکون قراءته انتقائیرة ألنره یقررأ مرا : القراءة للبحث -
 حثه فقط.یتعلق بموضوع ب

القراءة للتلخی : هنا تکون القراءة دقیقة ومتأنیة وشاملة ألن القار  یرید تحدید األفکرار الرئیسرة  -
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 في الموضوع ویستبعد التفاصیل غیر المطلوبة.

القررراءة اإلعالمیررة: هررذا کمررا یفعررل المررذیعون فرري المررذیاع والتلفرراز وغیرررهم فرري المناسرربات  -
 واالحتفاالت وغیرها.

فقد یقرأ الفرد استعدادا  لالمتحان وهنا تکون القراءة أیضا  دقیقة ومتأنیة وقد یضطر : ءة لالختبارالقرا -
 القار  إلی القراءة المتکررة من أجل ضمان االستیعاب والحفظ.

القراءة للمتعة وتمضیة الوقت: وهنا نری ان األمر یختلف حیث یقرأ القار  غیر مرکزا  أو یقفرز مرن  -
 من صفحة ألخری وهکذا. سطر آلخر أو

 القراءة للعبادة: وهنا مثلما یقرأ الفرد تعبدا  هلل أوحین یقرأ ما تیسر من القرآن الکریم. -

 أنواع القراءة 

القرراءة  -یمکن تحدید أنرواع القرراءة مرن حیرث التهیرؤ الرذهني للقرار  إلری: القرراءة للردرس -
 .لالستمتاع

تکوین فکرة عامة عن موضوع متسع کقراءة تقریرر أو کتراب القراءة ل من حیث أغراض القار  إلی: -
 القراءة لجمع المعلومات ویتطل  مهرارة سرریعة -القراءة التحصیلیة ویقصد بها االستذکار - جدید

 القراءة النقدیة التحلیلیة کنقد کتاب مثال. -

دیرة والقرراءة الدقیقرة القرراءة العا - القراءة السرریعة - القراءة الخاطفة: التقسیم من حیث السرعة -
 المتأنیة.

القراءة الجهریة: هي نوع من القراءة الذي یتلقی فیه القار  ما یقراه عرن : التقسیم من حیث األداء -
القرراءة  - طریق العین وتحریك اللسان واستغالل األذن، وأساس ذلك النطق بالمقروء بصروت عرال

 العامة والمکتبات. هي نشا  خاص یستخدمها الفرد في األماکن: الصامتة

کثر تعقیدا  من القراءة الصامتة ألنها تتطل  من القار  جهدا  وترکیزا  أکبر.فالقرار   فالقراءة الجهریة أ
البد أن یعرب الکلمة قبل ان ینطقها ویفهمها قبل أن یقرأها وذلك ناهیك عن ضرورة التعبیر لسرامعیه 

ایضا  تکمن صعوبة القراءة الجهریرة فري ضررورة  عما تحتویه القطعة المقروءة من أفکار وانفعاالت،
توزیع انتباه القار  بین المادة المکتوبة وبین السامعین وما یتطلبه ذلرك مرن ضررورة تنمیرة المردی 

 البصري لتحقیق االنسجام بین العین والصورة.
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 أسالیب القراءة المناسبة لتلمیذ التعلیم األساسي 

المیذ وإلقاء بعب األسئلة التي تتصل بالموضروع وتوجیره أفکرارهم التمهید: ویکون لتهیئة الت -أوال  
 إلیه بطریقة مشوقة حتی یکون لدیهم استعداد لتقبل الدرس.

القراءة الصامتة: حیث یوّجه المعلم التالمیذ بقراءة الموضوع قرراءة صرامته ألخرذ فکررة عرن  -ثانیا 
 قواعد القراءة الصامتة:موضوع الدرس واالستعداد لإلجابة علی أسئلة المعلم.ومن 

 أن تکون القراءة بالعین فقط دون همس أو تحریك شفة. -ألف

 أن تکون قراءة سریعة. -ب

 وضع خطو  تحت الکلمات الصعبة بالقلم الرصاص. - ِّ

 الغرض من هذه القراءة تکوین فکرة عامة للدرس. -د

بعب األسئلة حرول األفکرار البرارزة  مناقشة األفکار العامة بعد القراءة الصامتة: یلقي المعلم - ثالثا
 في الموضوع بعد الفراغ من القراءة الصامتة لقیاس مدی فهم التالمیذ أثناء القراءة الصامتة.

 القراءة النموذجیة: یقرأ المعلم الدرس أو جزءا  من الدرس ویطل  منهم حسن االنصات. -رابعا 

لقراءة ویبدأ بالتالمیرذ المجیردین للقرراءة حتري القراءة الجهریة األولی: یطل  المعلم من التالمیذ ا
ینهي الموضوع.ومن المالحظ في هذا النوع أال یصحح المعلرم االخطراء إال إذا کران الخطرأ مخراّل 

 بالمعنی لیستطیع التالمیذ فهم الموضوع.

 القراءة الجهریة الثانیة: وفیها یطل  المعلم إعادة القراءة لتصرحیح األخطراء ویطلر  مرن -خامسا 
 التالمیذ القراءة واحدا  تلو اآلخر.

 والنقطة المهمة في هذا النوع أنه متي نصحح االخطاء وکیف ؟ 

یج  أال نبادر بتصحیح الخطأ مباشرة وال نترك التلمیذ حتی یبتعد عن موطن الخطأ برل یجر  أن  -
 نصحح الخطأ بعد أن ینتهي التلمیذ من قراءة الجملة.

 د قراءة الجملة ویطل  إعادة الجملة والتأمل في الکلمة الخاطئة.والبد أن یتدارکه المعلم بع-

االستعانة ببعب التالمیذ إلصالح الخطأ بأن یقول المعلم: زمیلکم أخطأ في الجملة السابقة فمرن  -
 یستطیع تصحیح خطأه.
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 أن یصحح المعلم الخطأ بنفسه ویقرأ الجملة الصحیحة. -

الحوار والمناقشة ویج  أن تکون هذه األسئلة غیر مباشررة  مناقشة أفکار الدرس: عن طریق -سادسا 
إلثارة تفکیر التالمیذ، والبد أن یتم من خالل هذه المناقشة شرح بعب أفکرار الموضروع التري ربمرا 
تکون غامضة علی التالمیذ کما یج  توضیح بعب معاني المفردات الصعبة وتدوینها علی السبورة 

 میذ وهناك طریقتان للمناقشة:من أجل رسوخها في أذهان التال

 الحوار والمناقشة بعد انتهاء الدرس کله. -

 الحوار والمناقشة بعد االنتهاء من قراءة المقطع. -

یطل  المعلم من التالمیذ استخرا ِّ األفکار الرئیسة التي یردور الردرس حولهرا ثرم یردونها  -سابعا 
 علی السبورة.

 أسالیب تطویر مهارات أنواع القراءة

 القراءة الصامتةفي 

 أن یتم تصفح الن  أوال  وتحدید األجزاء التي یرکز علیها المؤلفویعطیها المساحة الکبری. -

 إذا کان هناك رسومات توضیحیة عن أي فکرة فال بد من الترکیز علیها. -

 إذا ضایقنا الوقت نتجاوز الفصول الصغیرة ونرکز علی الکبیرة. -

 مقطع بعنایة أکبر من بقیة المقطع.قراءة الجملة األولی من کل  -

 تسجیل مالحظاتنا علی العناوین والجملة االولی من کل مقطع. -

 الترکیز علی األسماء والضمائر وأدوات الشر  في کل جملة.  -

)الفیصرل وآخررون،  یمکن االستفادة من بعب أسالی  تطویر مهارتي القراءة الجهریة والمقطعیرة -
 (15-11م، 2004

يعة في القرا  ءة السر

صرفحة فري أقرل مرن سراعة  250إن القراءة المقطعیة هي قراءة سریعة ومعنی ذلك قراءة کتاب مرن 
 بدرجة استیعاب عالیة.

والقراءة المقطعیة مهارة یمکن إتقانها بسهولة وبقلیل من الجهد، وااللتزام بنظام یومي مستمر وهنراك 
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أصبحت القراءة السریعة مرن األمرور المطلوبرة  قاعدة تقول: قلیل مستمر خیر من کثیر منقطع. ولقد
 في عصرنا الذي یتمیز بالسرعة الفائقة ألنها توفر لنا الجهد والوقت.

وُیعتقد أن من یقرأ ببطء یفهم أکثر بل علی العکس ثبت أن الشخ  سریع القرراءة قرد یتفرود علیره 
(، 54م، 2011عرالي، فکار ومعلومات أکثر ممن یقرأ ببطء في وقرت محردد )مأبحیث یحصل علی 

 أن یکرر الن  المقروء أکثر من غیره. ة ویمکن للشخ  الذي یقرأ بسرع

 مکن االعتماد علیها لتطویر مهارة القراءة السریعة:یومن المهارات التی 

 یحدد کوندلیرا خمس خطوات للقراءة السریعة: 

 ه.اإلستعداد: وهو یبدأ بوضع هدف واضح وأن تکون واثقا  من الحصول علی-

إلقاء نظرة عامة وهي مسح المادة المکتوبة فنقرأ الغالف الخارجي وجدول المحتویات والفهررس  -
 والعناوین الرئیسیة والخطو  العریضة.

القراءة التصویریة وتبدأ بوضع أنفسنا في حالة اسرترخاء ذهنري وبردني ترام تسرمی بحالرة الرتعلم  -
الکتاب ... بحیث تشمل کامل الصفحتین بدال  من المثالي ... وعند ذلك نضبط نظرتنا نحو منتصف 

 الترکیز علی کلمات فردیة.

اإلثارة وفي هذه الحالة نعید تحریك الذهن باألسئلة واکتشاف أجزاء من الرن  تثیرر اهتمامنرا ثرم  -
نبدأ بإلقاء نظرة سریعة علی منتصف صفحة أو عمود، ونتوقف عند کل کلمرة توقفرت عنردها العرین 

 لة من العقل: إن هذه الفقرة مهمة بالنسبة للموضوع الذي نبحث عنه.عنوة، فهي رسا

الخارطة الذهنیة وهي تهني کتابة ما ُیفهم من الکلمات التي توقفت عندها العین في شکل خارطرة  -
 (116 -114، م2010)جون کوندلیرا،  وتسمی التشجیر

ية -  في القراءة الجهر

فیها ترجمة الرموز الکتابیة وغیرها إلی ألفاظ منطوقة وأصروات  تعني القراءة الجهریة العملیة التي تتم
مسموعة متباینة الداللة، والبد في البدایة من التدرب علی القراءة الصامتة ثم بعدها القراءة الجهریرة 
ألنه دون فهم لمعنی الن  لن یجید القار  األداء الحسن. أما أهم األسالی  لتطویر القراءة الجهریة 

 ها المتخصصون هي:کما قّدم

 تلخی  الن  قبل قراءته، ألنه یمّکن القار  من الترکیز في أثناء القراءة. -
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التدّرب علی القراءة المعّبرة عن المعنی ویکون ذلك من خالل استخدام حرکرات األیردي وتعرابیر -
 الوجه والعینین، نعني من خالل استخدام لغة الجسد.

 خالل ضبط شکل الکلمات، والنطق السلیم لمخار ِّ الحروف.التدّرب علی القراءة السلیمة من -

التدّرب علی القراءة الجهریة أمام اآلخرین بصوت واضح وأداء مؤثر دون تلعثم أو تهّی  أو خجل،  -
فهذا یمنح القار  المتدّرب علی القراءة الثقة بالنفس والشرجاعة کمرا یسراهم فري کشرف الرزمالء 

 إلخطائه.

 س الفني واالنفعال الوجداني بالن .التدّرب علی اإلحسا -

التدّرب علی ترجمة عالمات الترقیم إلی ما ترمز إلیه من مشاعر وأحاسیس لیس في الصوت فقرط  -
 . (121، م2009)الخویسکي،  بل حتی في تعابیر الوجه والیدین

ی وبهذا إن الفعل القرائي فعل معقد، یحتا ِّ إلی تدری  حتی یصل المتلقي إلی مرحلة تفکیك المعن
یتحقق وعینا بذواتنا وهویتنا وعلیه فالقراءة تلع  دورا هاما في فهم النصوص و إن من یرید أن یحقرق 

 النجاح في أي من هذه األنواع من القراءة أن یخص  فترة زمنیة یومیة مستمرة.

 صعوبات القراءة

وب الصروتیة کالبحرة من صعوبات القراءة تلك ترجع إلی عوامل عضویة کالتأتأة والهمهمرة أو العیر
 والخشونة أو الرخاوة وغیرها ونشیر هنا إلی ما أورده المتخصصون في هذا المجال:

 الخلط بین الالم الشمسیة والقمریة. -

 إحالل کلمة محل أخری. -

 إغفال سطر کامل أو عدة سطور. -

 کلمات غیر موجودة. إضافة -

 عدم التمییز بین الفتحتین والضمتین والکسرتین. -

. التعثر في النطق والخلط بین الحروف واألصوات المتقاربرة الشربه فري األداء اللفظري والصروتي -
 (.171م، 1979)سمك، 

 ومن مظاهر صعوبات القراءة والتي یمکن مالحظتها علی الفرد أیضا  
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حذف بعب الکلمات في الجملرة المقرروءة أو إضرافة بعرب الکلمرات وأحیانرا  إضرافة مقراطع  -
 لکلمة نفسها.وأحرف إلی ا

 إعادة قراءة بعب الکلمات أکثر من مرة عند قراءة الجملة. -

صعوبة في تتبع مکان الوصول في القراءة وبالتالي صعوبة في االنتقال إلی السطر الذي یلیره أثنراء  -
 القراءة.

  صعوبة في التمییز بین األحرف المتشرابهة کتابرة  والمختلفرة لفظرا  أو العکرس عنرد القراءة.قلر -
 وتبدیل األحرف وقراءة الکلمة بصورة عکسیة.

 ( 221، م2001عبدالرحمن سید سلیمان، ) السرعة الکبیرة أو البطء المبالغ فیه في القراءة -

 العوامل المؤثرة في القراءة

القراءة لیست عملیة تتم بمعزل عن األنشطة العقلیة للفرد، ولکنهرا تررتبط ارتباطرا  وثیقرا  بالعملیرات 
مثل التفکیر واالدراك والذکاء و...کما ترتبط بالنمو اللغوي واإلمکانات المعرفیة للفرد بدرجة  العقلیة

 کبیرة وتتأثر بصورة عامة بما یلي:

الذکاء: هناك عالقات بین الذکاء وتعلم القراءة. وقد اتضح من بحروث عدیردة أن الترأخر القرائري  -
کثر انتشارا  بین التالمیذ ذوي الذکاء المنخف )نبیلرة عرواد،  ب منه بین التالمیذ ذوي الذکاء المرتفرعأ

 (113، م1989

 : یستطیع الفرد من خالل زیادة ثروته اللغویة زیادة فهم ما یقرأ.الطالقة اللغویة -

وقد حدد )ثرستون( قدرتین من بین القدرات األولیة تختصان باللغة وتخت  األولی برالفهم اللغروي 
 (113، م1998کفافي، م )والثانیة بالطالقة في الکال

: یستند هذا العامل إلی الطبیعة المتضمنة في عملیرة التطرور النمرائي عنرد الفررد، النض  والعمر -
حیث أن کل تطور ینعکس بالضرورة في زیادة القدرات والمهارات المختلفة بحیث تتناس  مع کرل 

 مرحلة عمریة.

فهري تتطلر  التطرور المالئرم لمنراطق المرخ وتعتمد القراءة علی النض  البیولوجي إلی حد کبیر، 
الخاصة بالنطق والکالم والتي تتطل  تناسقا  بین حرکات الترنفس وحرکرات الشرفاه واللسران والفرم 

 واألوتار الصوتیة.
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وتحتا ِّ القراءة إلی أن یتمتع جسد اإلنسان بالراحة من خالل اختیرار الوقرت المناسر  للقرراءة، وال 
ا  من الراحة، وأفضل االوقات للقراءة الجادة تکون في الصباح الباکر بعرد یکون ذلك إال اذا أخذ قسط

، إلی جان  ذلك البد مرن أن یرتم اختیرار المکران المناسر   6فترة نوم جیدة حوالي  ساعات تقریبا 
الذي ال یکون فیه ضجی  أو فوضی أو أصوات ألن االصوات الخارجیة إن کانرت إذاعرة أو مرا شرابه 

 من الترکیز.ذلك تشتت وتقلل 

وبناء علی ذلك یج  علی القار  أن یحرص علی توفیر المقعد المریح وأن یحرص علری أن تکرون 
، ویج  کرذلك أن یحررص علری  المسافة بین العین والمادة المقروءة في حدود الخمسین سنتیمترا 

ل أخرذ الجلوس في مکان جید التهویة، مناس  الحرارة، جیرد اإلضراءة ... ومرن المهرم أال یتجاهر
 (.46-47، م2007)العبدلي،  فترات راحة منسبة بین وجبات القراءة لیستعید نشاطه

 نقصد بذلك أن تکون حرکاتها باستمرار إلی األمام. علی القار  أن یستخدم عینیه بفعالیة

 دور القراءة في االرتقاء بتعليم اللغة العربية

دراسرة اللغرة وفهرم نصوصرها وإدراك قواعردها  للتمکن من العربیة نطقا وفهما وکتابة وخطا  البد من
وأحکامها وهذا ال یقتصر علی الدراسة الجامعیة بل یتعداها إلری مرحلرة الحر  والتفاعرل مرع کرل 
المهارات اللغویة المطلوبة بدءا  من القراءة الصحیحة ومرورا برالفهم واإلدراك الرواعي لعلروم اللغرة 

 بة السلیمة.المختلفة وانتهاء  بالنطق الفصیح والکتا

ونحن هنا نرکز علی مهارة القراءة والنطق السلیم وأهمیتهرا فري العملیرة التعلیمیرة، ونحرن نرري أنره 
ُیطل  من الکثیر من خریجي قسم اللغة العربیة في المقرابالت المختلفرة أو اإلمتحران الشرفوي أو 

تر  تراثري لُیسرأل عنره اإللتحاد بوظیفة اختصاصیة بهذه اللغة اذ ُیمتحن الطال  بقراءة نر  فري ک
أسئلة في الفهم واإلعراب وما إلی ذلك، وتکون النتیجة متوقفة علری مردی ومسرتوی الممرتحن مرن 
العلم بالعربیة من جهة وقدرته علی النطرق بهرا والخطراب مرن ناحیرة أخرری، والبرد أن نشریر إلری 

یة والتعلیم ألنره لرو لرم احتیاجنا إلی هذا االمتحان الشفوي قبل التخر ِّ ولدی القبول في سلك الترب
 یکن المعلم متمکتا  من اللغة فال تنتظر منه العطاء.

إن المعلم الحق هو الذي یأسر سامعه بسالمة لغته وعلو بیانه وجمال أدائه وتناغم صوته مع مضرمون 
کالمه، یعلو فیه ویجهر في مواضع اإلنذار والوعید ویلین فري مواضرع اللین.والبرد أن یقروم المعلرم 

ءة نصوص العربیة علی مسامع المتلقین قراءة فصیحة معبرة وترتیل القرآن تررتیال  ألنره مرن هرذه بقرا
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 العملیة أي قراءة القرآن نتعلم النحو الفطري و أیضا  علی المعلم أن یقبل علی إنشاد الشعر.

أ والحق أن اللغة إنما تکتس  بکثرة االطالع علی نصوصها ووفرة المحفوظ من هرذه النصروص بردء
 من القرآن ومرورا  بکالم العرب في شعرها ونثرها وخطبها وأمثالها وأخبارها.

ویکاد العلماء المعنیون بأمر اللغة قدماء ومحردثین یتفقرون علری أهمیرة القرراءة والحفرظ، ویقرول 
الدکتور رمضان عبدالتواب ال شئ أجدی علی من یرید تعلرم لغرة مرا مرن االسرتماع إلیهرا والقرراءة 

وال ریر  أن  (.61- 60م، 1967)رمضان عبردالتواب،  ي تراثها وحفظ الجید من نصوصهاالکثیرة ف
اإلکثار من حص  القراءة والنصوص علی حساب حص  النحو والقواعرد علری أن یتخیرر أجمرل 
، ألن من ینشأ علی الفصاحة والبیان ال یحترا ِّ  النصوص وأکثرها سالسة وأعالها بیانا  وأمتعا مضمونا 

 دروس النحو الستقامة لسانه وسالمة سلیقته. إلی کثیر من

إن أفضل طریقة لتعلیم اللغة وأیسرها هي ان نستمع إلیها فنطیل االستماع ونحاول التحدث بها فنکثر 
المحاولة ونستفید من طریقة المحاکاة ألنها تؤدي عملها في تطویع اللغة وتملکها وتیسریر التصررف 

 طفال للغاتهم من غیر معاناة وال إکراه وال مشقة.بها، وتلك سنة الحیاة في اکتساب األ

 لطالقة في القراءة من االستراتیجیات المستخَدمة لتدریس اللغة العربیةان نشیر إلی أن أوالبد  -

إن مفهوم الطالقة في القراءة یشیر إلی القدرة علی قراءة ن  بدقة وسرعة مع التعبیر عما ُیقررأ بحیرث 
 (125، م1999)مایر وفیلتون،  تیعاب القرائيیعکس درجة معینة من االس

أما االستراتیجیة فهي کلمة اغریقیة األصل بمعنی فرن الحررب واالعرداد لهرا برالتخطیط والمعالجرة 
الماهرة والحرکة تجاه الهدف أما في المجاالت غیر العسکریة فقد طبقرت فري مواقرف غیرر عدائیرة 

الهدف أما في الدوائر التربویرة فقرد أصربح لهرا  لتعني خطة أو خطوة في اتخاذ فعل مقصود لتحقیق
دور فعال فتحولت إلی استراتیجیات الرتعلم وهري عملیرات یتخرذها المرتعلم الکتسراب وتخرزین 

 (7، )أکسفورد واسترداد واستخدام المعلومات

ن إن القراءة التلقائیة مهارة معقدة للعدید من المتلقین المبتردئین واألطفرال ألنهرا تعتمرد علری إتقرا
 المهارات الجزئیة والفرعیة المتصلة بعملیة القراءة مثل: 

إتقان أصوات الحرروف، المقراطع، الترکیر  البنرائي للجملرة، االسرتیعاب القرائري والتعررف إلری 
 المفردات.

وتشیر الدراسات إلی تزاید عدد الطالب الذین یعانون من صعوبات في الطالقة واالستیعاب القرائري 
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 ضیة ولتنمیة الطالقة لتدریس اللغة العربیة البد من استرتیجیات منها:خالل السنوات الما

تنمیة الوعي الفونولوجي لألصوات من خالل خمس خطروات: تقسریم الجمرل إلری کلمرات ثرم  -
 تقسیم الکلمات إلی مقاطع صوتیة ثم التنغیم والمز ِّ الصوتي وتقسیم الکلمات إلی أصواتها.

 ها تمکن الطال  من مهارة القراءة وإتقانها.حساب دقة القراءة وسرعتها ألن -

القراءة المزدوجة وتعني اشتراك الطال  والمدرس معرا  فري عملیرة القرراءة وتعتمرد علری إعطراء  -
 تعلیمات واضحة ومباشرة یتبعها الطال .

 أن یقرأ المعلم قراءة جهریة أمام الطالب لمدة دقیقتین في کل مرة مع التأکرد أن الطرالب یترابعون -
القراءة بهدوء، ثم یطل  من الطال  أن یقررأ نفرس الرن  والمعلرم یترابع القرراءة معره، وإذا أخطرأ 
الطال  في القراءة أو لم یتمکن من قراءتها خالل خمس ثوان یقرأ المعلم له الکلمة ویطل  المعلرم 

 إعادة القراءة ثم االستمرار بالقراءة الجهریة.

رنام  إلکتروني لتسجیل القراءة ثم اسرتخدامه لمواکبرة التطرور استخدام برنام  )أوداسیتي( وهو ب -
التکنولوجي واستخدام البرمجیات في التدریس، وهو یمّکن الطال  من االستماع لقراءتره وبالترالي 
معرفة أخطائه وتصحیحها مما یزید ثقته في قدرته القرائیة وطالقة التحدث کما یزود المعلرم وأولیراء 

 ة لتقییم ومتابعة تطور الطالباألمور بأداة موضوعی

 تنمية مهارة القراءة تعليميا  

لتنمیة مهارة القراءة تعلیمیا  ال بد من أن یعمل معلمي اللغرة العربیرة علری تردری  الدارسرین علری 
 مجموعة من الجوان  اللغویة حتی یتمکن الطال  من: 

-  .  قراءة المفردات والجمل قراءة  صحیحة  صوتا  وحرکة 

 یز بین المفردات المتقاربة في النطق والمعنی عند رسمها.التمی -

 إدراك الفرد بین همزة الوصل والقطع. -

التمییز بین الجمل الخبریة واإلنشائیة فري النبرر وبرین األسرالی  اللغویرة المختلفرة کاالسرتفهام  -
 والتعج  واالستنکار والنهي والتمني وغیرها لالستدالل علی فهم ما یقرأ.

 ة مواطن الوقف والعالمات الدالة علیها.مراعا -
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 إدراك العالقة بین عنوان الموضوع والمحتوی الذي یتضمنه الموضوع المدر ِّ تحته. -

تذود الفرود اللغویة بین الجمل المباشرة في التعبیر عن الفکرة والجمل التي یعبر عنهرا بأسرلوب  -
 خاص.

 یة.إدراك األفکار الرئیسة للموضوع واألفکار الجزئ -

 التوافق بین سرعة القراءة والزمن المحدد لها والفهم في حال القراءة الصامتة. -

 معرفة األسماء والمواقف واالتجاهات واآلراء. -

 التعبیر عن رأیه فیما قرأه وأسبابه أو دوافعه إلبداء رأیه فیها. -

ء واکتسراب القواعرد یج  علی الدارس بدایة التعرف علی قواعد اللغة العربیة نحروا وصررفا وإمرال
األصلیة ثم تنمیة قدرات الدارس کالفهم والنقد والقراءة الصحیحة حیث تشرکل النصروص القرائیرة 

تکرون لدیره رصریدا   علی اختالفها دعما  هاما  فمن خاللها یتم تعامل الدارس مع عدة نصوص قرائیة
لمطالعة الهادفرة فتزیرد مرن تطرویر لغویا  معجمیا  وفکریا  ونقدیا  من جهة وتزرع فیهم ح  القراءة وا

 مهارات التفکیر وقدرات التعبیر وهي تقوي شخصیة الدارس وتجعله علی قدر من إنتاجات متنوعة.

تشکل القراءة أداة  للتواصل خاصة ألولئك الذین ال یتاح لهرم فرصرة التحردث مرع أصرحاب اللغرة 
 ارفها من خالل القراءة.المراد تعلیمها حیث یمکنهم أن یطلعوا علی ماهیة اللغة ومع

یج  علی المعلم استخدام طرد التدریس الحدیثرة التري تهردف إلری تحسرین العملیرة التعلیمیرة 
واالبتعاد عن األسالی  التقلیدیة فري التردریس التري تعتمرد علری الحفرظ والتلقرین دون االهتمرام 

جهریرة اسرتخدام التمثیرل بالمشارکة الفعالة للمتعلم، ویسرتطیع المعلرم لتنمیرة مهرارات القرراءة ال
والدراما والمسرح ألن ذلك یلبي حاجات التالمیذ ورغباتهم ومیولهم في المرحلة األساسیة والقضاء 

 علی الملل في أخذ الرتابة.

 والبد من توفیر البیئة المناسبة والوسائل المعینة لتسهیل عملیة تدریس مادة القراءة.

ت الدوام المدرسي تفید فري تعلریم المهرارات اللغویرة مرن إن الحلقات القرآنیة التي تقام خار ِّ وق
خالل إتاحة الفرصة في بیان معاني النصوص القرآنیة وفي جودة القرراءة مرع حسرن االسرتماع وفري 

 مناقشة الطالب بعضهم بعضا  في معاني المفردات وتلخی  األفکار.

امة من محطات فهم الحیاة یحتاجها القراءة أنیس الطفل في مرحلته االبتدائیة وعند البالغین محطة ه
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في الثانویة وفي الجامعة وفي الوظیفة والمراسالت واألوامر والتعلیمرات والتقراریر واالطرالع علری 
 الکت  والنشرات والمجالت والصحف الیومیة.

 النتائج
 إن العربیة لیست لغة کتابة فقط وانما هي لغة حدیث أیضرا  یتحرتم علری مرن یرتکلم بهرا أن ینطقهرا

 صحیحة مراعیا  مخار ِّ حروفها وصات أصواتها. 

یج  توفیر المادة القرائیه المشوقة المثقفة واختیار النصوص القادرة علری تحریرك شرعور التالمیرذ 
وابقاء وعیهم وتوجیه عقولهم إلی التفکیر والبحث والتطلع ألان للقراءة منافع جمة للفررد والمجتمرع 

 مدرسة وخارجها.علی السواء، فهي عامل هام داخل ال

إن ضعف التالمیذ في القراءة یؤثر علی تحصیلهم فهي إحردی أهرم المهرارات اللغویرة التري تبنري 
الفرد، لذا أصبح من الضروري فتح دورات تربویة للمعلمین الطالعهم علی أهمیة القراءة ومهاراتهرا 

 وأنواعها وعالقة ذلك بالمستوی التحصیلي في بقیة الدروس.

قطع األدبیة ذات األسلوب الجمیل والمعاني اللطیفة واللغة السلیمة لیحفظها التالمیرذ اإلکثار من ال
 وتتوفر لدیهم الممارسة الشفهیة والکتابیة.

إن القار  إذا أراد أن یکون متمیزا  أن یتعلم أسالی  القراءة المختلفة وأن یعرف کیف ومتی یطبق کرل 
 واحدة منها.

الطالب اللغویة ألنها تتضمن جوان  لغویة تسراعد علری الفهرم  تساعد القراءة علی تحسین قدرات
 الصحیح للغة.

الهدف العام من تعلم مهارة القراءة لدی الطالب یکمن في حصرولهم علری المعلومرة المفیردة مرن 
.  المادة المکتوبة وفهمها فهما  کامال 

ها حسر  مسرتوی الطالر  الترکیز علی القراءة بأشکالها والسیما قراءة نصوص یتم توزیعها وتصرنیف
 وحاجاته العلمیة والنفسیة والعاطفیة وتوظیف المقروء في تنمیة مهارة الکتابة والمحادثة.

القراءة عمل فکري في الغرض األساسي منها: أن یفهم المتلقي ما یقررأه فري سرهولة ویسرر ومرایتبع 
قراء وتنمیرة النقرد ذلك من اکتساب المعرفة ثم تعویده جرودة النطرق وحسرن التحردث وروعرة اإلل

 والتمییز بین الصحیح والخطأ.
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/و جامعة الكوفة،  الفارابي  م۲۰۲۱نیسان أبر

 وانفصاله الضمیر في مواضع جواز اتصال النحاة آراء مناقشة

 1پور مجتبی عمراني
 بيفاراال ، مجمعة وآدابها بجامعة طهرانیقسم اللغة العرب في أستاذ مساعد

 الملخص
ي بعب واتصاله ف الضمیر انفصال في مسألة جواز النحاة خالف إلی المقالة هذه تتطرد

 الدین ومحیي مالك کابن النحاة بعب القرآنیة تنتقد باآلي وباستنادها األسالی  العربیة،
 سریبویه آراء أن الدراسرة وتثبرت. عقیل وابن سیبویة علی اعتراضهم وترفب عبدالحمید،

 وألنره وأبلغه الکالم أفصح هو الذي القرآني االستعمال مع متفقة وأصحابهما عقیل وابن
 جهرة ومرن. األصرح هرو النحراة هرؤالء نظر فإن النحویة، الخالفات في الخطاب فصل

والمحققرین  النحراة بعرب أن ثبرت المنظور، هذا في القرآنیة األدلة فح  خالل أخری
 اآلیرات بربعب استشرهادهم فري أخطرأوا قد عبدالحمید الدین ومحیي األزهري ومنهم

 .رأیهم وأسقطت معارضیهم رأي أثبتت اآلیات هذه حیث القرآنیة
 محمرد مالك، ابن سیبویه، وانفصاله، الضمیر اتصال العربي، النحو :المفردات الرئیسة

 عبد الحمید الدین محیي

                                                                                 

1. emranipour@ut.ac.ir 
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 المقدمة
 مجرالسب  کثیرر مرن التطرورات فري  ربما کانالمختلفة أمر طبیعي و علومإن الخالف بین علماء ال

مرن أهرم أسرباب تشرکیل  ت التي تعّد وکذلك علم النحو ال یخلو من هذه الخالفا .العلوم المتعددة
ة والبغدادیرة واألندلسریة المصرریة یرة والکوفیالمدارس النحویة في العصرور المختلفرة مرن البصرر

ابرن األنبراري جمع الفات کما خالکت  النحویة مملوءة من هذه النظریات والووالمدرسة الحدیثة. 
 .والتبیین نصافاإلفي کتابهما بعضا منها عکبري الو

المصدر األعلری والررئیس إلثبرات الحرق وفصرل إلیها هي أن  وننتبه یج  أن نلتفت مالحظةهناك 
. إن قوله سبحانه وتعالی بفصاحته وبالغته القرآن الکریمالخطاب في مسائل الخالف بین النحاة هو 

 قبرل بعثرة النبري العرب  هو أول وأهم مصدر یستخر ِّ منه القواعد النحویة ویأتي بعد ذلك کالم
 (۲۴، ص ۲۰۱۱)السریوطي،  .ي زمنه وبعده إلی زمن فسدت األلسنة بکثرة المولدین نظمرا ونثرراوف

الخرالف  )موضرع( فیکون بؤرةالنحو في علیهم السالم أما استخدام األحادیث النبویة والمعصومین 
 تجرا ِّاالح بین النحاة بأن یمکن أن یکون مستندا لبرهنة القضایا النحویة أم ال؟ فکثیر مرنهم رفضروا

ألن الررواة و ألنها قد جمعت ودونت في عصور مترأخرة وباهتمرام مرن قبرل العجرمبهذه األحادیث 
 (۳۱-۳۰)ینظرر: المصردر نفسره، ص وألنه وقع اللحن کثیررا فري األحادیرث  النقل بالمعنیجوزوا 

برل  فبهذه األسباب وأسباب أخری ال نعلمها ترك أکثر النحاة االستشهاد بالحدیث علی إثبرات اللغرة
جااوا بها علی وجه التبرك في کتبهم بصفة أمثلة للقواعد المستخرجة مرن القررآن وکرالم العررب ال 
بصفة مصدر استنبا  القواعد واستخراجها. إذن المصدر األصلي ألثبات القواعد اللغویة هو القررآن 

 الکریم وکالم العرب الفصیح.

میر واتصراله فري بعرب أسرالی  اللغرة إن من إحدی مسائل الخالف بین النحاة هي انفصرال الضر
لکرن و. إلثبات آرائهم وبرهنتهااآلیات القرآنیة ب النحاة قد استمسك کل منلة أفي هذه المسف العربیة

هم قد خطا خطوات خاطئة واستدلوا ببعب اآلیات التي تنقب آرائهم علی عکس ما ظنوا. ربما بعض
 آرائهم علی اآلخرین مستعینین بالقرآن الکریم. لعدم االنتباه والتأمل الدقیق لهذه القضیة رفضوا

یقوم هذا المقال بدراسة هذه المسألة الخالفیرة ونقرِد آراء النحرویین والمحققرین مرنهم ابرن مالرك 
ومحمد محیي الدین عبد الحمید ویثبت أن أدلتهم القرآنیة قد استخدمت بالمکران الخراطئ والغیرر 

إقرارا آلرائهم. إن هذا المقال بالدرجة األولی هرو دفراع عرن الصحیح تماما واآلیات القرآنیة لم تکن 
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النحوي اإلیراني الکبیر سیبویه الذي انتقدت آرائه وظلم في هذه المسألة باالستدالل الخطأ باآلیرات 
 .  القرآنیة ورفب رأیه الصواب والمطابق لالستعمال القرآني خطأ 

 خلفیة البحث

التي تقوم بدراسة المسائل الخالف برین  للعکبري والتبیین البن األنباري کاالنصافالکت  بعب  إن
وفیین لم تشر إلی هذه المسألة والسب  في ذلك أن هذه الکت  کثیررا مرا قرد تطرقرت کالبصریین وال

إلی القضایا الخالفیة بین المدارس النحویة البصریة منها والکوفیة خاصة وإن هرذه المسرألة لیسرت 
. وعلی حس  ما اطلعنا علیه لرم تردرس هرذه المسرألة فري أي مقرال مسألة خالفیة بین المدرستین

وشرروحهما  والتسهیلابن مالك  ألفیةبشکل مستقل بل ذکرت في کت  القدامی النحویة خاصة منها 
 بشکل تقلیدي. 

 اتصال الضمیر وانفصاله وآراء النحاة في المسألة 

ینقسرم إلری قسرمین: متصرل ومنفصرل.  معرفة باللغة العربیة أن الضرمیر ال یخفی علی من له أدنی
 والمنفصل قسمان: مرفوع ومنصوب؛ والمتصل ثالثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومخفوض. 

وبما أن الغرض األصلي من الضمیر هو االختصار في الکالم فالقاعردة األصرلیة والعامرة فري اللغرة 
ن بالضرمیر المنفصرل ألن العربیة أنه متی یمکن أن یجيء بالضمیر المتصل النصبي ال یجروز اإلتیرا

)ینظرر: المتصل أخصر وأکثر إیجازا من الضرمیر المنفصرل وهرذا یناسر  أصرل الوضرع وغرضره. 
قررال (. ۲۳۰ه: ۱۴۰۲؛ ابررن مالررك، ۳۱۵: ۲ ِّ ه: ۱۴۲۲وابررن یعرریش،  ۱۲۷الزمخشررری، د.ت: 

عنرد خروف اعلم أنَّ أصَل الضمائِر المتصُل المستتُر ألنه أخصر ثرم المتصرل البرارز »األسترآباذي: 
)األسرتراباذي، « اللبس باالستتار لکونه أخصرر مرن المنفصرل ثرم المنفصرل عنرد تعرذر االتصرال

 قال ابن مالك في خالصته: ( ۳۰-۲۹: ۳م:  ِّ ۲۰۰۷

 لجرررريُء المنفِصررررفرررري اختیررررار  ال یَ َو »
 

 «لجرررررريَء المّتِصررررررإذا تررررررأّتی أن یَ  
 (۹۹: ۱  ِّ: ه۱۴۰۰ عقیل، ابن) 

البیت کما صرح النحاة به هو النثر وسرعة الکرالم ویقابلره االضرطرار والمراد من )االختیار( في هذا 
  (۷۹ه: ۱۴۰۵؛ اللبدي، ۱۹۶: ۱)ینظر: الصبیان، د.ت،  ِّ  )الضرورة( الذي مجاله الشعر.

إن هذه القاعدة ال تکون کلیا ومطردا کشأن کثیر من القواعد النحویة بل لها بعب االسرتثناءات ففري 
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ز اإلتیان بالمنفصل مع أنه یمکن أن یأتي بالضرمیر المتصرل. قرد عرال  بعب األسالی  العربیة یجو
 مرن کتابره.« باب إضمار المفعولین اللرذین تعردی إلیهمرا فعرل الفاعرل»سیبویه هذا الموضوع في 

والنحاة تبعا لسیبویه جعلوا هذه األسالی  واالسرتثناءات فري ( ۳۶۶-۳۶۳: ۲،  ِّ ه۱۴۰۸)سیبویه، 
  ن مالك في بیتین:ثالثة أبواب قد نظمها اب

 َوِصرررل أو افِصرررل هررراَء )َسرررلنیه( ومرررا
 

 کرررررررذلك )ِخلَتنیررررررره( واّتصررررررراال 
 أشرررَبَهه فررري )کنَتررره( الخلرررُف انَتَمررری 

 
 أخترررراُر، غیررررري اخترررراَر االنفصرررراال 

 (۱۰۳-۱۰۲ ،۱:  ِّ ۱۴۰۰ عقیل، ابن) 

 فاستثناءات هذه القاعدة هي کما یلي:

( أال یکون مفعولها الثاني خبرا أ: مفعولین بشر  إلی دیفعل یتعکل هوو «هکَ لنیه أو أعطیتُ َس »باب . ۱
؛ من أفعال القلوب أو التصییر یکن الفعلصل یعني لم في األ  )التحویل( أي ال یکرون الفعرل ناسرخا 

وإن تروفرت هرذه  .ثرانيأعرف مرن ال األول الضمیر أن یکون  ِّ(ا کال المفعولین ضمیر أن یکونب( 
الردرهم »فیجوز فیه  «الدرهم سلنیه»نحو . أو منفصال متصالمیرین إتیان أحد الض جاز الشرو  کلها

ورأی سیبویه أنه ال یجوز اإلنفصال في هذا الباب مع توفر الشرو  التي ذکرناهرا فقرال: .  «سلني إیاه
 المرتکلم بردأ إذا هکرذا فهرذا وأعطانیك أعطانیه فقولك موقعها «إّیا» تقع ال التي الثاني عالمة فأما»

 قبرل بالمخاطر  فبدأت وغائبا مخاطبا الفاعل فعل إلیهما تعدی اللذان المفعوالن کان فإذا بنفسه ...
 وقرال أعطاَکره وقرد أعطیُتَکه قوله: وذلك «إّیا» موقعها تقع ال التي العالمة الغائ  عالمة فإن الغائ 

 تبردأ إذا هکرذا فهرذا[ ۲۸]هرود: کرارهون﴾  لهرا وأنرتم أنلزمکموهرا علریکم فعمیرت﴿ وجرل: عز
، ۲۰۰۷وینظرر األسرترآباذي،  ۳۶۴-۳۶۳، صر  ۲،  ِّ ۱۴۰۸)سیبویه،  «الغائ  قبل بالمخاط 

)ابن عقیرل، االنفصال مخصوص بالشعر وعلی رأیه ال یجوز االنفصال في هذا الباب و (۳۹، ص۳ ِّ
وال یوجبونره االتصرال  واشموني قد رجحاأللکن بعب النحاة کابن هشام و (.۱۰۳، ص ۱،  ِّ ۱۴۰۰

فري ابرن مالرك  ظراهر کرالمو (۹۴، ص ۱،  ِّ ۱۳۵۸األشرموني، و ۹۷، ص ۱،  ِّ د.ت)ابن هشام، 
 (۱۰۳، ص ۱،  ِّ ۱۴۰۰ابرن عقیرل، )أنه یجوز في هذا الباب االتصال واالنفصال علی السواء  ألفیته

. وإذا لرم یکرن (۱۵۳: ۱،  ِّ ه ۱۴۱۰)ینظر: ابن مالرك،  شرح التسهیللکنه اعتبر االتصال أجود في 
ف من الثاني وج  انفصال الثاني وفقا لرأي سیبویه مع أنه قبیح فري کرالم العررب الضمیر األول أعر

 فري الکرالم ووضعواتکلم به العرب م ال، في حالة لتصاال الکن النحویین قاسوو«. كأعطاه أیا»نحو 
 (۳۶۴، ص ۲،  ِّ ۱۴۰۸)سیبویه،  موضعه غیر



 پور معراين جمتیب  مناقشة أ راء النحاة يف مواضع جواز اتصال الضمري وانفصاه

413 

فیجروز اتصرال الضرمیر األفعرال ویشتر  فیه أن یکون الضمیر المنصوبي خبر هرذه « کنته»باب . ۲
جرجراني الخترار سریبویه واوفري هرذا البراب  «کنت إیاه» یقالأن  الذي یجوز «کنته»مثل وانفصاله 

 هرو انفصراله مرن المبتردأ االنفصال. بناء علی أن هذا الضمیر یکون خبرا للمبتدأ واألساس في الخبر
 ك. وأن ابن مالروابن الطراوه هو االتصال وإن األرجح عند ابن مالك والرماني ألنه عمدة في الکالم.

أن الضرمیر  أحـدهما:علی الرغم من اعترافه علی أن الضمیر خبر ولکنه یررجح االتصرال لسرببین: 
منصوب بفعل ال حاجز له إال ما هو کجزء منه فأشبه مفعوال لم یحجزه مرن الفعرل إال الفاعرل مثرل 

ل فإن لم یساوه في وجوب االتصال فرال أقرل فوج  له من االتصال ما وج  للمفعول األو« ضربته»
أن الوجهین )االتصال واالنفصال( مسموعان فاشترکا في الجواز إال  ثانیهما:من کون اتصاله راجحا؛ 

کثرر فري  أن االتصال ثابت في النظم والنثر واالنفصال لم یثبت إال في النظم فررجح االتصرال ألنره أ
 (۲۳۱، ص ۱،  ِّ ه۱۴۰۲والمؤلف نفسه،  ۱۵۴: ۱،  ِّ ه۱۴۱۰)ینظر: ابن مالك، االستعمال. 

المفعرول  أن یکون( أ: بشر مفعولین أو تنص  ثالثة مفاعیل  وهو کل فعل تنص  «نیهلتَ ِخ »باب . ۳
الثالرث فري األفعرال التري تنصر  ثالثرة به الثاني في األفعال التي تنص  المفعولین والمفعول بره 

التحویرل أو  أفعرال أو القلروب أفعرال مرن الفعل یکون أن بمعنی مبتدأ؛ عن خبرا   األصل في مفاعیل
 والمفعول االثنین إلی المتعدیة األفعال في المفعولین کال یکون أن (ب األفعال المتعدیة إلی الثالثة؛

 مرن أعررف الضرمیرین أحرد یکون أن(  ِّ ضمیرین؛ الثالثة إلی المتعدیة األفعال من والثالث الثاني
 مثرل البراب هرذا فري وآرائهم. «إیاه وخلتك إیاه خلتني» فیهما فیجوز «وخلتکه خلتنیه» نحو اآلخر
 أن ویرری األصرل فري خبررا کران الرذي الضمیر في االنفصال یرجح سیبویه أن بمعنی الثاني الباب

الشرافیة فري شررح  مالرك وابن. (۳۶۵ ص ،۲  ِّ ،۱۴۰۸ سیبویه،: ینظر) کالمهم في قلیل االتصال
 أجمع علیه جمهرور النحراة وسریبویه لما خالفا  فیه االتصال یرجح ةواأللفی (۲۳۱، ص ۱ ِّ الکافیة )

 وقرد األصرل فري مبتردأ خبر ألنه أولی به االنفصال: »وقال سیبویه رأي یقبل التسهیل شرح في ولکنه
 (.۱۵۴ ، ص۱  ِّ ،ه ۱۴۱۰ مالك، ابن) «آخر منصوب الفعل عن حجزه

التي کانت إحدی الشرو  في البابین األول والمالحظة التي یج  بیانها حول أعرفیة أحد الضمیرین 
والثاني هو أنه إذا اجتمع ضمیران منصوبان أحدهما أعرف من اآلخر فإن کانا متصلین وجر  تقردیم 
األعرف منهما وإن کان أحدهما منفصال یجوز تقدیم األخ  وتأخیرهرا فتقرول علری سربیل المثرال 

 : كبن مال، قال ا«كإیاه والدرهم أعطیته إیا كالدرهم أعطیت»

 صاِل في انفِ  ئَت ن ما ِش مَ دِّ قَ َو  صاِل في اتِّ   َّ األَخ  ِم دِّ قَ َو 
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 (۱۰۶ص ، ۱،  ۱۴۰۰ِّ)ابن عقیل، 

  :ضمیران في الرتبة فانفصال أحد الضمیرین واج  کما قال ابن مالكالوإذا اتحد 

 صالفیه َو  یُ  الغَ  بیُح د یُ قَ َو  صالَ م فَ الَز  تبةِ الرُّ  حادِ ي اتِّ فِ َو 

 (۱۰۷، ص المصدر نفسه)

وأشار الشطر الثاني من البیت إلی أنه إذا کان الضمیران المتحردان فري الرتبرة غرائبین فررأي سریبویه 
لکن هذا االسرتعمال قلیرل فري کرالم العررب برل « أعطاهوها»والنحاة علی أنه جائز اتصالهما مثل 

یکونرا غرائبین وإن لرم  (۳۶۴، ص ۲،  ِّ ۱۴۰۸سریبویه، )ینظرر: األکثر في کالمهم انفصال الثراني 
 (۴۰، ص۳،  ِّ ۲۰۰۷)ینظر: األستراباذي، . فالمبرد یجیز اتصال الثاني ومنعه سیبویه

 والجدول التالي یبین لنا آراء النحاة في األبواب الثالثة مع بیان بعب المصادر:
 الباب

 باب خلتنیه باب کنته باب سلنیه )أعطیتكه( الرأي

وب
وج

 
صال

االت
 

وي
نح

ال
 

یه    سیبو

ب ا
بع

ادر
مص

ل
 

 ؛366-365/ 2: الکتاب
شرح رضي علی کافیة ابن 

 3/39الحاج ، 
 ؛ توضیح1/103 عقیل، ابن شرح

 ؛371 المقاصد:
 212/ 1همع الهوامع، 

  
صال

االت
ان 

جح
ر

 

وي
نح

ال
 

 ابن مالك )التسهیل(
 األشموني هشام، ابن

 ابن الرماني، مالك، ابن
 الطراوة

 الرماني، مالك )ألفیة(، ابن
 الطراوة ابن

ادر
مص

ب ال
بع

 

 1/153شرح التسهیل 
 97 /1 المسالك، أوضح
 94 /1 األشموني، شرح

 ؛1/100 المسالك، أوضح
 ؛1/104 عقیل، ابن شرح

 100 /1 المسالك، أوضح
 104 /1 عقیل، ابن شرح

 372 المقاصد: توضیح

ان 
جح

ر
صال

النف
ا

وي 
نح

ال
 

جمهور النحاة منهم  الشلوبین
 والزمخشري سیبویه،

نهم سیبویه جمهور النحاة م
مالك  ابن عقیل، وابن

 )التسهیل(
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ادر
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ب ال
بع

 

 212/ 1همع الهوامع، 
 467الحدائق الندیة: 

؛ 366و365/ 2: الکتاب
 ؛131المفصل: 

 ؛99 /1 المسالك، أوضح
 ؛104 /1 عقیل، ابن شرح

 366و365/ 2: الکتاب
 99 /1 المسالك، أوضح

 104 /1 عقیل، ابن شرح
 100 /1 األشموني، شرح
 372 المقاصد: حتوضی

 1/154شرح التسهیل 

صال
النف

ل وا
صا

االت
واء 

است
 

وي
نح

ال
 

   ابن مالك )الفیة(

ادر
مص

ب ال
بع

 

   103 /1 عقیل، ابن شرح

 نقد شاهد قرآني لبعض شروح األلفیة

الردین ومحمرد محیري التصرریح،صاح  ه( ۹۰۵ألزهري )م اکابن مالك  ألفیةإن بعضا  من شراح 
قد استشرهدوا  دلیل السالكصاح   والفوزان شرح ابن عقیل،محقق ه( ۱۳۹۲-۱۳۱۸)عبد الحمید 

، ۱۴۰۰؛ ابن عقیرل، ۱۱۲، ص ۱،  ِّ ۱۴۲۱)األزهري، سورة األنفال من  ۴۳یة باآل« خلتنیه»في باب 
ُ فري َمَناِمرك ﴿: واآلیة التي ذکرناها هي (۹۷، ص ۱،  ِّ د.ت؛ الفوزان، ۱۰۴، ص ۱ ِّ  ِإْذ یرِریکُهُم اهللَّ

ُه َعِلیُم ِبَذاِت الصُدورِ َقِلیال  َو  َم ِإنَّ َ سلَّ َفِشْلُتْم َوَلَتَنَزْعُتْم في ااَلْمِر َوَلکنَّ اهللَّ ما ذکرنراه ک﴾ وَلْو َأَراکُهْم کِثیرا  لَّ
 آنفا لهذا الباب في جواز االتصال واالنفصال أربعة شرو  وهي: 

 ألفعال المتعدیة إلی ثالثة مفاعیلالمتعدیة إلی المفعولین أو امن أفعال القلوب أن یکون الفعل ( أ

 أن یأتي الضمیران المنصوبان بالفعل وال فاصل بینهمب( 

 أحد الضمیرین أعرف من اآلخرأن یکون  ِّ( 

د( أن یکون الضمیران في األصل مبتدأ وخبرَا فالضمیر التي یجوز اتصاله وانفصاله یکرون خبررا عرن 
 مبتدأ في األصل.

 لشرو :واآلن نرجع إلی اآلیة وندرس ا

الفعالن في اآلیة الکریمة )یري وأری( من األفعال التي تتعدی إلی ثالثة مفاعیل والمفعول الثالث . ۱
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 في األصل خبرا عن المفعول الثاني إذن الشر  األول حاصل. 

 في الفعلین المذکورین جاء ضمیران منصوبان دون فاصل بینهم فتحقق الشر  الثاني. ۲

 ن الثاني إذ المخاط  أعرف من الغائ  فبهذا یوجد الشر  الثالثوالضمیر األول أعرف م. ۳

أما الشر  الرابع فهو أن یکون الضمیر الثاني الذي یجوز اتصاله وانفصراله خبررا فري األصرل أي . ۴
یکون مفعوال ثانیا ألفعال القلوب أو مفعوال ثالثا لألفعال المتعدیة إلی ثالثة مفاعیل. والضمیر الثاني 

وهو المفعول الثاني للفعلین وهو لیس في األصرل خبررا برل « هم»لتي نحن فیها هو ضمیر في اآلیة ا
فلرذلك هرذا « کثیررا»وفري الثراني « قلریال»هو في األصل مبتدأ والمفعول الثالث للفعرل األول هرو 

غیر صحیح ألن الضمیر الثاني هو مبتدأ في األصل ولیس خبرا والمفعرول « خلتنیه»الشاهد في باب 
ث للفعلین لیس بالضمیر بل هو اسم ظاهر. فال یتوفر الشر  الرابع من هذا البراب فري اآلیرة وال الثال

بسرب  تروفر « سرلنیة»یمکن االستشهاد بها لهذا الباب بل الصحیح أن نستشرهد باآلیرة هرذه لبراب 
شرو  الباب کلها فیها کما فعل بعرب النحراة مرنهم ابرن مالرك وأبوحیران األندلسري واألشرموني 

 ؛۲۳۵، ص ۲،  ِّ ۱۴۱۹األندلسررري، و؛ ۱۵۳، ص ۱،  ِّ ۱۴۱۰ابرررن مالرررك، ینظرررر: )مررررادي وال
فاآلیة هذه تؤید رأي سیبویه الرذي  (۳۷۱، ص ۱۴۲۲المرادي، ؛ و۹۴، ص ۱،  ِّ ۱۳۵۸األشموني، و

 «.  سلنیه»أوج  االتصال في باب 

 مناقشة رأي محمد محیي الدین عبد الحمید

مالك یعتبر شرح قاضي القضاة بهاء الدین عبرد اهلل برن عقیرل  ابن ألفیةمن بین الشروح الکثیرة علی 
د( من أفضل الشروح وأکثرها اهتماما بالنسبة لعلماء النحو وقرد ه.  769 – 698العقیلي الهمذاني )

طبعه وحققه وأعرب شواهده وأبیاته األستاذ المحقق محمرد محیري الردین عبرد الحمیرد مرن أکبرر 
منحرة »ب شررح ابرن عقیرلوقد سمی األستاذ شرحه وتحقیقه علی  أساتذة جامعة األزهر في المصر
 «.  الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل

قال ابن عقیل في شرح البیتین البن مالك حول مواضع جواز االتصال واالنفصال في الضمیر في باب 
و ظاهر کالم المصنف أنه یجوز في هذه المسألة االنفصال واالتصال علری السرواء، وهرو» «:سلنیه»

ظاهر کالم أکثر النحویین، وظاهر کالم سیبویه أن االتصال فیها واجر ، وأن االنفصرال مخصروص 
ذلك المخترار کو«: »خلتنیه»وقال في شرح باب  (۱۰۳، ص ۱،  ِّ ۱۴۰۰)شرح ابن عقیل،  «بالشعر

کل فعل تعدی إلی مفعرولین الثراني منهمرا خبرر فري هو و «خلتنیه»نحو عند المصنف االتصال في 
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، «خلتنري إیراه»ومذه  سیبویه أن المختار في هذا أیضا االنفصرال، نحرو:  .، وهما ضمیراناالصل
ومذه  سیبویه أرجح؛ ألنه هو الکثیر في لسان العرب علی ما حکراه سریبویه عرنهم وهرو المشرافه 

 ، قال الشاعر:مله

قوهاإِ   (۱۰۵ -۱۰۴، ص  المصدر نفسه)« َفِإنَّ الَقوَل ما قاَلت َحذاِم  ذا قاَلت َحذاِم َفَصدِّ

 ال شك في أن ابن عقیل قد تمثل بهذا البیت دفاعا عن رأي سیبویه ورجحانه علی سائر النحاة. 

مرران فري قرد ورد األ«: »خلتنیره»قال محمد محیي الدین في شرحه علی کالم ابن عقیرل فري براب 
ُ  ُیِریکُهُم  ﴿ِإذْ فصیح الکالم أیضا، فمن االتصال قوله تعالی:   کِثیررا   َأَراکُهرْم  َوَلرْو  َقِلریال   اِمرَك َمنَ  فري اهللَّ

غَت ُصنَع امِر   َبرٍّ ِإَخاُلَکهُ  ﴾[۴۳: األنفال]  ِإذ َلم َتَزل الْکِتَساِب الَحمِد ُمبَتِدرا وقول الشاعر: ُبلِّ

اهُ  َحِسْبُتك أخي ومن االنفصال قول الشاعر:  «.  واإلَحِن  باألضَغاِن  َصدِرَك  أْرجاءُ  ُمِلئت وقد إَیّ

قوهاإِ »ا وصل إلی البیت المذکور وعندم  برن لدیسم إنه قیل البیت هذا»قال: ...« ذا قاَلت َحذاِم َفَصدِّ
 ویتمسرك بکالمه، یعتد من لکل یضرب وصار المثل، مجری جری وقد الجاهلیة، شعراء أحد طارد

 الرذي رجرلال هرو سیبویه أن یرید وهو الشارح، به جاء هذ وفي غیره، یقول ما إلی یلتفت وال بمقاله،
وبعرد شررح « اسرتمد ألسنتهم ومن أخذ، وعنهم العرب، شافه الذي هو ألنه نقله، ویعتبر بقوله، یعتد

 مرذه  أن یرزعم وهو البیت بهذا الشارح جاء قد»مفردات البیت وإعرابه أخذ علی ابن عقیل وقال: 
 جلیرل عرالم إلری منسروب یکرون بأن الحق یعرف أن أراد وکأنه الناظم، إلیه ذه  مما أرجح سیبویه

 ذهر  مرا هو لیس المسألة في األرجح إن ثم بها، یتمسکوا أن للعلماء یجوز ال فکرة وهي کسیبویه،
 التصـال أن مـن الطراوة وابن والرماني، مالك، ابن إلیه ذه  ما األرجح بل والجمهور، سیبویه إلیه

 االتصرال أن قبرل مرن وذلك ،وأخواتها ظن معمولي من الثاني المفعول وفي کان خبر في أرجح
 ،لـك روینـاه الذي الحدیث في کان خبر في التصال ورد وقد العرب، عن ورودا أکثر البابین في

یم القرآن في باب َظنَّ  من الثاني المفعول في التصال وورد  ولم ،اآلیات من تلونا قد فیما الكر
یق هو تصالال یكون أن وبحسبك أصال، البابین أحد في النفصال القرآن في یرد  الـذي الطر

یم القرآن استعمله  «  باطراد الكر

مع أننا نقرر ونعترف بإنجازات العلمیة الجلیلة والخالصة لألستاذ المرحوم محمد محیي الدین عبرد 
نردرس آرائره فري العبرارات التري ذکرناهرا  –اختصارا  « المحقق»والذي نذکره فیما بعد ب –الحمید 

 ومیزناها:
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یعنري أنره « اختار سیبویه االنفصرال نحرو کنرُت إیراه«: »کنته»ن عقیل( في باب یقول الشارح )اب. ۱
یفضل ویؤثر االنفصال علی االتصال. واالختیار لیس بمعنری الوجروب، لرذا فرإن سریبویه ال یرزعم 
بوجوب انفصال الضمیر في هذا الباب ولکنه یرجح ذلک وإن ورد آراء بخالف رأیه ال یدل علی خطأ 

ه. ألن من معاني االختیار في النحو هو االنتقاء بمعنی أن ینتقي النحروي رأیرا مرن رأي سیبویه وضعف
اآلراء أو وجها من الوجوه في مسألة ما ویرجحه علی غیره بمرجحات ومبررات یراهرا ویسرتند إلیهرا 

وبالتالي إن االختیار عندما یختار من بین أشیاء شيء واحد ال یعنري رد سرائر ( ۸۰: ۱۴۰۵)اللبدي، 
 شیاء.األ

وأخواتها متصرال ال یعنري وجروب االتصرال ألن « کان»إن ورد الضمیر في کالم العرب في باب . ۲
االنفصال ورد أیضا. والنحاة والمحقق نفسه جرااوا بشرواهد مرن االنفصرال. إذن االتصرال ال یکرون 

 وجوبا.

التالي رأي سریبویه إن المحقق اعتبر الحدیث النبوي الشریف دلیال وشاهدا في رد رأي الشارح وب. ۳
حول خبر کان وأخواتها، والحال أن الحدیث الشریف علی رأي کثیر مرن علمراء النحرو ال یمکرن أن 

أصرول »فري کتراب  وقد بینرُت »یعتبر شاهدا للقواعد النحویة کما یقول السیوطي في همع الهوامع: 
ه خالف القواعد النحویرة ألّنربالحدیث علی ما  ه الیستدُل ان أنّ ن کالم ابن الضائع وأبي حیّ مِ  «النحو
وهرا فأدّ  العربیرةَ  ن یحسرُن ال َمر دوَن والموّلر رواها العجُم  واألحادیُث  الرسوِل  بالمعنی ال بلفِظ  مرويٌّ 

یبردو أن ( ۳۳-۲۹: ۲۰۱۱وینظرر المؤلرف نفسره،  ۱/۳۳۸: ۱۴۱۸)السریوطی، « علی قدر ألسرنتهم
وي وباسم النبري الکرریم. وکأنره یرری النحرو المحقق أراد أن یرّد رأي سیبویه باستناده بالحدیث النب

مصرعا لیحّرض عواطف طالب العلم من المبدأ والعقیدة في حین أنه ال یلیق للعرالم التعصر  فري 
 طریق العلم وکما أن حدیثا واحدا ال یثبت الرجحان في مسألة. 

 القررآن فري یررد ولرم»مرن سرورة األنفرال ویقرول:  ۴۳باآلیة « خلتنیه»استدل المحقق في باب . ۴
 القررآن اسرتعمله الرذي الطریرق هرو االتصرال یکرون أن وبحسبك أصال، البابین أحد في االنفصال

إن االستشرهاد بهرذه  األلفیرةوعلی ما ذکرناه حول نقد الشاهد القرآني لبعب شرراح « باطراد الکریم
لررأي سریبویه ومؤیردة « سرلنیه»اآلیة في هذا الباب غیر صحیح وإن هذه اآلیة هي شاهدة علی باب 

لم یرأت فري القررآن »وقال: « سلنیه»کما أن ابن مالک في شرح التسهیل استشهد بهذه اآلیة في باب 
فحس  ما ذکرناه فإن رأي المحقرق علری أن القررآن  (۱۵۳ ص ،۱ ِّ ،۱۴۱۰ مالك، ابن)« إال متصال

 ال یستنبط من هذه اآلیة الکریمة.  -الکریم استعمل االتصال ال االنفصال
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ولم یرد في القرآن االنفصال في أحد البابین ]باب خلتنیه وکنته[ أصرال وبحسربك »ل المحقق: قا. ۵
قرد بینرا مرن قبرل أن اسرتدالل «. أن یکون االتصال هو الطریق الذي استعمله القرآن الکریم براطراد

فیره  من سورة األنفال في الباب الثالث غیر صحیح ولم تتروفر ۴۳بعب النحاة ومنهم المحقق باآلیة 
الشرو . والمحقق لم یستدل بالقرآن في باب الثاني. وبالرجوع إلی القرآن الکریم واستقصاء جمیرع 
األفعال الناقصة ودراستها ما وجدنا أيَّ فعل ناق  یکون خبره ضمیرا حتی یکون متصرال أو منفصرال 

ه ال یوجد من هذا ولذلک قول المحقق بأنه لم یرد في القرآن االنفصال في هذا الباب غیر صحیح ألن
لم یوجد في القرآن أي فعل متعد إلری مفعرولین أو « خلتنیه»الباب شاهد في القرآن أصال. وأما باب 

إلی ثالثة مفاعیل ویکون المفعول الثاني والثالث منه ضمیرا. ولهرذا ال أسراس لکرالم المحقرق برأن 
 االتصال هو الطریق الذي استعمله القرآن الکریم.

د الجمل القرآنیة التي تشتمل علی فعل متعد إلی ثالثة مفاعیرل ویرأتي معره ضرمیران وبیانا لهذا نور
وهي ثالث جمل وفي کلها بسب  عدم وجود الشر  الرابع )کون الضمیر خبرا في األصل( ال یمکرن 

 أن تکون شاهدة في هذا الباب، واآلیات هي:

یكُهُم  ِإذْ . ۱ ُ  ُیِر  [۴۳ ]األنفال: َقِلیال   َمَناِمك في اهللَّ

َراکُهْم  َلْو  َو . ۲
َ
َفِشْلُتْم  کِثیرا   أ  [۴۳]األنفال:  لَّ

یكُموُهْم  ِإذْ  َو . ۳  [۴۴]األنفال:  َقِلیال   َأْعیِنکْم  في اْلَتَقیُتْم  ِإذِ  ُیِر

وسبق لنا أن االسشتهاد بهذه الجمل القرآنیة في الباب الثالث بسب  أن الضمیر الثاني لم یکرن خبررا 
یر صحیح. وبعضهم کابن مالک وأبي حیان األندلسي واألشموني والمرادي فهو من األصل مردود وغ

، ۱۴۱۹األندلسري، و؛ ۱۵۳، ص ۱،  ِّ ۱۴۱۰ابن مالرك، ینظر: )« سلنیه»استدلوا بهذه اآلیة في باب 
والظاهر أن رأیهم  (۳۷۱، ص ۱۴۲۲المرادي، ؛ و۹۴، ص ۱،  ِّ ۱۳۵۸األشموني، و ؛۲۳۵، ص ۲ ِّ 

علیهم وهو أنه في الباب األول البرد أن یکرون العامرل غیرر ناسرخ. صحیح مع أن هناک اشکال أخذ 
همرع ن الجواب عن هذا االعتراض بما قال السریوطي فري کویم (۳۷۱، ص ۱۴۲۲المرادي، )ینظر: 
وإن کران  فحکم األول والثاني حکم براب أعطیرُت  الثالثة ضمائَر  َم وإذا وردت مفاعیل أعلَ »: الهوامع

أو ثران وثالرث  «أعطیتره»ر واحدا وج  اتصاله أو اثنین أول وثران فركبعضها ظاهرا فإن کان المضم
فإذن هذه اآلیات تؤید رأي سیبویه في البراب األول ( ۲۱۳، ص ۱،  ۱۴۱۸ِّ)السیوطی، « ظننت»فك

 بأن االتصال واج .
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بوجوب اتصال الضمیر واختصاص االنفصال بالشعر علینا « سلنیه»وحول ما قال سیبویه في باب . ۶
إن القرآن یستعمل دائما االتصال في هذا الباب. وإثباتا لهرذا الردعوی نرورد جمیرع اآلیرات أن نقول 

 التي تندر ِّ في هذا الباب:

ُ  َفَسَیْكِفیَكُهُم ﴿. ۱ ِمیُع  َوُهَو  اهلَلّ   [۱۳۷]البقرة:  اْلَعِلیُم﴾ الَسّ

ُنْلِزُمُكُموَها﴿. ۲
َ
  [۲۸]هود:  َکاِرُهوَن﴾ َلَها َوَأْنُتْم  أ

ماءِ  ِمَن  ْلنا﴿َفَأْنَز . ۳ ْسَقْیناُکُموهُ  ماء   الَسّ
َ
  [۲۲]الحجر:  ﴾َفأ

ی. ۴ ْنساِنیهُ  َوما اْلُحوَت  َنِسیُت  ﴿َفِإِنّ
َ
یطاُن﴾ ِإالَّ  أ  [۶۳]الکهف:  الَشّ

ا. ۵ ْنَها َزْیِد  َقَضی ﴿َفَلَمّ ا ِمّ ْجَناَکَها َوَطر    [۳۷]األحزاب:  ﴾َزَوّ

کِفْلِنیَها ﴿َفَقاَل . ۶
َ
ِنی أ   [۲۳]ص:  ِخَطاِب﴾الْ  ِفی َوَعَزّ

ْیناکُهْم  َنشاءُ  َلْو  ﴿َو . ۷ َر
َ
  [۳۰]محمد:ِبِسیماُهْم﴾  َفَلَعَرْفَتُهْم  أَل

 [۳۷]محمد: َأْضَغاَنکْم﴾  َویْخِر ِّْ  َتْبَخُلواْ  َفیْحِفکْم  َیْسَئْلكُموَها ﴿ِإن. ۸

نی أنره أوال: أن بمع« سلنیه»فکل هذه األفعال المتعدیة إلی اثنین تتوفر فیه الشرو  المذکورة في باب 
المفعول الثاني لم یکن خبرا في األصل وثانیا کال المفعولین ضمیران وثالثا الضمیر األول أعرف مرن 
الثاني. فرأي سیبویه یوافق القرآن الکریم الذي هو أفصرح الکرالم وأبلغره وهرو المحفروظ مرن کرل 

لبراب. وأورد صراح  تحریف وتغییر والذي أحسن شاهد وأقواه علی صحة رأي سریبویه فري هرذا ا
،  ِّ ۱۴۲۱)األزهری، ثالثا من اآلیات السابقة وصرح بأنه لم یأت التنزیل إال به )باالتصال( التصریح 

 ( ۱۱۰، ص ۱

من سورة األنفال ألنهرا  ۴۴و ۴۳ویج  أن نضیف علی هذه اآلیات ثالثة األفعال الواردة في اآلیتین 
ي في هذا الباب هو االتصال کما أن ابرن مالرک أقرّر شواهد لهذا الباب کما ذکرنا. إذن المنه  القرآن

 (۱۵۳، ص ۱،  ِّ ۱۴۱۰)ابن مالك،  بأنه لم یأت في القرآن إال متصال.

ِبیِه ِإاَلّ َعرن توجد في القرآن من االنفصال في هذا الباب آیة واحدة وهي: ﴿
َ
َو َما َکاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِهیَم أِل

ْوِعَدة   اهُ َمّ [ وفقد فیها الشر  الثالث أي کون الضمیر األول أعرف مرن الثراني ۱۱۴]التوبة: ﴾ َوَعَدَها إَیّ
 ِّ د.ت، )ابن هشرام، فالضمیران متساویان في الرتبة وفي اتحاد الرتبة یج  انفصال أحد الضمیرین. 

 (۱۰۷، ص ۱،  ِّ ۱۴۰۰؛ ابن عقیل، ۱۰۴، ص ۱
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وتمثرل بالبیرت « خلتنیره»ب یج  أن نلفت النظر علی أن ابن عقیل قرد رجرح رأي سریبویه فري برا
ولکرن « کنتره»و« سرلنیه»المذکور: إذا قالت حذام فصدقوها... وإن کان رأیه هو المرجح فري برابي 

ی وفي هذا لم یوافق رأي ابن عقیل. « کنته»المحقق قد أضاف باب   واستعمل لفظ )الباب( مثن 

أما رأیه في الباب الثاني والثالرث فهرو إن اآلیات القرآنیة تؤید رأي سیبویه في الباب األول کما رأینا. و
 الفعل یکن لم إذا األولی الصورة في أرجح الوصل أن علی واتفقوا»رأي الجمهور کما قال ابن هشام: 

: نحو قلبیا، الفعل کان إذا فیما واختلفوا به إال التنزیل في یأت لم لذلك  وأعطنیه  و سلنیه:  نحو قلبیا
والجمهرور  (۱۱۰ ص ،۱۴۲۴ هشرام، ابرن) «فریهن أرجح الفصل: هورالجم فقال  زید کانه و  کنته 

علی أن االنفصال في هذین البابین أرجح ألن الضمیر الثاني هو الخبر فري األصرل والخبرر البرد أن 
 یکون مستقال من المبتدأ ألنه العمدة في الکالم. 

 النتيجة
 لجواز اتصال الضمیر وانفصاله:یستنت  مما ذکرنا حول الخالف بین النحاة في المواضع الثالثة 

أن رأي سیبویه في الباب األول متفق مع االستعمال القرآني. والذین یعارضونه في هرذا البراب کرابن 
 مالک وابن هشام یقّرون بأن القرآن الکریم استعمل الضمیر في الباب األول متصال دائما. 

الباب الثالث کراألزهري والفروزان ومحمرد من سورة األنفال في  ۴۳وأن النحاة الذین استدلوا باآلیة 
محیي الدین عبد الحمید قد أخطأوا في االستشهاد باآلیة واآلیرة هرذه ال تؤیرد آرائهرم برل یجر  أن 

 یستشهد بهذه اآلیة في الباب األول وهي تؤید رأي سیبویه من وجوب االتصال في الباب األول.

ن عقیل وبالتالي علی سیبویه لم تکن مقبولرة وأن اعتراضات محمد محیي الدین عبد الحمید علی اب
 وصحیحة. وقد أخطأ في هذه المسألة وفي تمییز الرأي الصحیح.

 المصادر والمراجع
 القرآن الکریم .1

 کتراب ومعره. مالرك ابرن ألفیرة علی عقیل ابن شرح ه(1400عبداهلل ) بهاء الدین عقیل، ابن .2
 دار: القراهرة عبرد الحمیرد، الردین محیي محّمد تألیف عقیل ابن شرح بتحقیق الجلیل منحة

  20مصر للطباعة،   

 ومحّمرد السرید عبد الررحمن تحقیق. التسهیل شرح ،ه(1410عبداهلل ) بن ُمحّمد مالك، ابن .3
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یل/الفارابي و جامعة الكوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 )قدس(لشهید الثاني لالعرفانیة  ةالنزع
 1حامد آل یمین

 في جامعة طهران تدریس التاریخ و التمدن اإلسالميد في قسم أستاذ مساع
 2محمدرضا رجبی

 ، مجمع الفارابيجامعة طهرانقسم األدیان ب فی أستاذ مساعد

 ملّخصال
لقد اّتخذ علماء اإلمامیة و فقهاءهم مواقف مختلفة من التصّوف والعرفان اإلسالمي ومن 

وعلری  –الصوفیة والعرفاء المسلمین. ویعّد الشهید الثاني من جماعة العرفاء والصوفیة أو 
النزعات لم یتسّن لهرا    النزعات القویة علی هذا الصعید. بید أّن هذهصاح –أقل تقدیر 

أن تبرز کجان  أساس من شخصیة الشهید الثاني وذلك نتیجة لظروف التصّوف والعرفان 
غیر المالئمة آنذاك و لخطورة الجوان  األخری من شخصیته الفذه التي غّطت و بطبیعرة 

األمر الذي سّب  أن یبیت الجانر  العرفراني منره  الحال الطابع العرفاني فیه قّدس سّره،
عنه. علی أن إعادة النظر في کتاباته ومواصفاته ُتمکننا من معرفة مدی علقتره بمرا  مغفوال  

 یسّمی بالعرفان ونوعیة العلقة هذه والزوایا العرفانیة المختلفة التي تصّدی لها قدس سّره.
 رضا.الصبر، ال، ةمامیاإل ءالعلما، التصوف، العرفان :المفردات الرئیسة

                                                                                 

1. aleyamin@ut.ac.ir 

2. rajabi.mr@ut.ac.ir 
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 مقدمه
إلری العامرة مرن  يمع السلطان سلیمان المنتمر ا  عاش الشهید الثاني في القرن العاشر الهجري تزامن

المنتمی إلی اإلمامیة. وفي هذا القرن الهجري ذاتره  يالسالطین العثمانیین والشاه طهماس  الصفو
هرا  بدایة من القرن السادس الهجري، إلری الرزوال مال وضع التصوف والعرفان الذي جّرب ازدهارا  با

  (۲۴۴، ص ۱۳۸۴کوب، ؛ زرین۳-۴/۳۶۲، ص ۱۳۹۱)خوانساری، في إیران.  یةسباب الداخلوذلك لأل

مروطن الشرهید  –ل عامرل االنتباه هو وجهات النظر المتضاربة لدی علماء منطقرة جبر يومما یسترع
فوقف بعضهم من الحکم الصفوي الذي کان بردوره نتاجرا   ةزاء التصوف والحکومة الصفویإ –الثاني 

لعقلیات تصوفیة موقف التأیید والتعزیز وفي الوقت نفسه عکفوا علی مناوئة ظراهرة التصروف وممرن 
ان من الذین لم یعیروا أّی احتفرال . لکن الشهید الثاني کيیمّثل هذا االتجاه هوالفقیة المحقق الکرک

بالجماعة الصوفیة في حین أقبلوا علی التصوف نفسه. من الوثائق التي تدّل علی عدم االحتفال هرذا، 
هوان الشهید الثاني علی الرغم من أنه کان یعانی الحیاة في جبل عامل نظرا  إلی الظرروف الُمحرجرة 

ها مستمعرة للحکومة العثمانیة، لم یرتب أن یهراجر السائدة علی هذه المنطقة ظروفا نتجت عن کون
، ص ۱۳۸۴)جعفریران،  ي.إلی إیران فلم یلّ  الدعوات التي أصدرت مرن الجانر  اإلیرانری الصرفو

۳۱۹) 

 العرفاء والشهید الثاني 

کابر الصوفیة والعرفراء والرذین تنردر ِّ أسرماءهم فري  اعتنی الشهید الثاني وفي مختلف مصنفاته، بأ
یین و بالتالی استفاد من کلماتهم في مختلرف المواضرع. ففري وقرت کران یعرّد قائمه العرفاء الحقیق

. سلبّیا للغایة، کثرما ذکر أسماءهم مذّیال بأوصاف التفخیم والتعظریم مصطلح  الصوفي  و  العارف 
ابراهیم األدهم، سهل بن عبرد اهلل ومن جملة من ذکر أسماءهم:  .(۲/۲۰۴، ص ۱۴۱۵)محدث نروری، 
؛ شرهید ثرانی، بردون ۲/۱۸۱، ص ۲۰۰۴)الررازي،  الموصلی وعبرد الررزاد الکاشرانی التستری، الفتح

 : (۸/۱۵۲، ص ۱۴۱۴؛ غزالی، ۱۲۲و  ۹۸ب، ص  -تاریخ

)شرهید و قال سهل بن عبد اهلل:حرام علی قل  أن یدخله النور وفیه شیء مما یکرهره اهلل عرز وجرل »
یعنری اشرتغل بهرن عرن ... وعن إبراهیم بن أدهم من تعود أفخاذ النساء لم یفلرح (۲۲۸، ۱۴۰۹ثانی 

 (۲۲۴، ۱۴۰۹)شهید ثانی « الکمال.

؛ ۷۰، ص ۱۴۱۷)انصراری، خدام ألقاب من قبیل  بعب أهل الحقائق  لخواجا عبد اهلل األنصاری اسف
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؛ ۳۹، ص ۱۴۱۰)ابن فرارض، ،  بعب األولیاء  إلبن الفارض  (۸۵،۹۱ب، ص -شهید ثانی، بدون تاریخ
؛ شرهید ۲/۱۸، ص ۲۰۰۴)الررازي، و  بعب المحققین  للشقیق البلخری (۲۳۱، ص ۱۴۰۹، شهید ثانی

، ص ۱۴۱۴؛ غزالری، ۲۴۴، ص ۱۴۰۹)شرهید ثرانی، و غیرها لغیرهم کالغزالی  (۲۲۸، ص ۱۴۰۹ثرانی، 
قرّدس سرّره وتکریمره  بجالء مدی تعظیمه و... یبرز (۱۷۹، ۱۴۰۹)شهید ثانی والشبلی (۱/۴،۴۳،۱۶۷

 ألکابر سماء العرفان. 

 ینخر عرفان الشهید الثاني من منظور اآل 

مرن ذلرك  لم یخف الجان  العرفاني من شخصیة الشهید الثاني والنزعة العرفانیة لدیه علی من کان
فقد کران لره فیره ؛ أّما السلوك والتصّوف»یقول:  –و هومن تالمذته المقربین  –بالمرصاد فإبن العودی 

بعد االشرارة  يالمجلس يوالمولی محمد التق (۲/۱۵۰، ص ۱۳۹۸)الشیخ علی، « تصّرف واّي تصّرف.
إن تحرریب الشریخ علیره »علی آصررته بالعرفران والتصروف یقرول:  إلی مواقف الشهید التي ُتبرهن

 (۳، ص ۱۳۷۵)مجلسي، « الرحمة وترغیبه في التصوف أزید من أن یحویه هذا المختصر.

صاح  المستدرك وفي معرض حدیثه عن الذین أتهموا بالتصوف، یعتبر الشرهید  يوالمحدث النور
وال أمررهم الری أن نسربوا مثرل الشریخ الجلیرل، »الثاني منهم ویعّد ذلك رزیة من الرزایا ! إذ یقول: 

ترجمان المفّسرین أبي الفتوح الرازي، و صاح  الکرامات علي بن طاوس، و شیخ الفقهراء الشرهید 
إلی المیل الی التصّوف کما رأیناه، و هذه رزّیة جلیلة، ومصیبة عظیمة ال  -قّدس اهلّل أرواحهم -الثاني

 (۲/۲۰۴، ص ۱۴۱۵ث نوری، )محد« بّد من االسترجاع عندها.

 الشهید الثاني وتأثیره في العرفاء المسلمین وتأثره بهم 

الصوفیة عبر احتکاکه العلمي بشخصیات مختلفة. و لعل السب  الذي مرن  إلیتعرّف الشهید الثاني 
عنرد إحتکاکره العلمري  – یأجله وقف الشهید قّدس سّره من الصوفیة ذلك الموقف اإلیجابي ما ألفر

فیهم من عظمة وجاللة قدر. وعلی سبیل المثال نشیر إلی  أبي الحسن البکرري الشرافعي  –بوّي والتر
ه الشهید في مصر وتتلمذ علیره فري الفقره والتفسریر فأعجر  بشخصریته إلیالذي تعّرف  الصوفي  و

 (۱/۱۶۳، ص ۱۳۹۸)الشیخ علی،  العظیمة مّما أّدی به أن یصفه دائما بفخامة شأن.

فتأّثر بها. فقد تمّتع ب  مصباح الشرریعة   ومن هنا استفاد الشهید الثاني من تصانیف الصوفیة المهمة
و  کشف المحجة  للسید  ،  إحیاء علوم الدین  ألبي حامد الغزالي المنسوب إلی اإلمام الصادد 

ذه الکت  أنه استشهد بأکثر مرن خمسرین عبرارة بن الطاووس و.... ومما یشهد لشدة إهتمامه بمثل ه
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 (۴۷۰، ص ۱۴۰۹)شهید ثانی،   إحیاء علوم الدین . من

وعلی مستوی التأثیر فقد أّثرت النزعات العرفانیة للشهید الثاني تأثیرا  في الفترات التري ولرت حیاتره 
التالي تأّثر بها جمع من تالمذته وکذلك بعب الشخصیات فري القررون الالحقرة. فکران بو الکریمة

یصراحبه فري حّلره  –و هرومن تالمرذة الشرهید  - والد الشیخ البهرائی بن عبد الصمدالشیخ حسین 
کران لره »یقرول:  أعیان الشیعة نقال  عن ریاض العلماء وترحاله ویستفید من شخصیته الفذة. جاء في

رغبة في مدح مشایخ الصوفیة ونقل کلماتهم کما هو دیدن ولده الشیخ البهائي أیضرا وکأنره  رضي اهلل عنه
 (۶/۶۱، ص ۱۴۰۶)امین عاملی، « خذ ذلك من استاذه الشهید الثاني لکن زاد في الطنبور نغمةأ

 الشهید والعرفان النظري 

 الکشف والشهود 

یعّد الشهید الثاني  الکشف  من طرد معرفة اهلل تعالی والمعرفة الحاصرلة مرن خاللهرا ممرا یسروغ 
والحاصرل أّن المعتبرر فري اإلیمران الشررعي »قول الشهید الثاني فري هرذا الصردد: التعویل علیه. ی

هوالجزم واإلذعان، و له أسباب مختلفة من اإللهرام والکشرف والرتعّلم واالستدالل...والضرابط هرو 
، ۱۴۲۱)شرهید ثرانی، « حصول الجزم بأّي طریق اّتفق، والطرد إلی اهلل الخالق بعدد أنفاس الخالئق.

 (۲/۷۵۷ص 

ن اهلل تعالی ُیری اإلنسان األشیاء کما هی من طریق الکشف و بأن الکشف هدایة من یعتقد الشهید بأ
اهلل یمکن اإلنسان أن یطلبها منه تعالی و بأن هذا النوع من الهدایة، هوالمستوی األعلری مرن الهدایرة 

 اإللهیة التي یخّت  بها األنبیاء واألولیاء، کما یعتقد بأن الوحي ضرب من ضروب الکشف:

عها: أن یکشف عرن قلروبهم السررائر ویرریهم األشریاء برالوحي اإللهري کمرا هري، أو باإللهرام راب»
  (۱/۱۸۵، ص ۱۴۲۰)شهید ثانی، « والمنامات الصادقة، و هذا القسم یختّ  بنیله األنبیاء واألولیاء.

وأنه هوالنعت الذي یظهر فیره  ،ُیکس  القل  هیبة الذي و بمالحظة أن الجالل من صفات اهلل تعالی
یصرف الشرهید الثراني حرال مرن  (۲/۵۴۲، بری ترا، ص جلردی( ۴الفتوحات المکیة ))سم الجلیل اال

: ان وجاللها ال یقاس بها جالل، فمن انکشف له شيء منه فقد یبهره، بحیرث »کشف له الجالل قائال 
؛ غزالری، ۸۷ب، ص -)شرهید ثرانی، بردون تراریخ.« یدهش ویغشی علیه، فال یحس بما یجرري علیره

 (۱۴/۱۲۹، ص ۱۴۱۴

یری الشهید الثاني للقراءة في الصالة ثالثة مستویات ویعرّد أعالهرا االسرغراد فري مشراهدة الررّب 
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لری إلی قلبه و ال إ ینظر الثالثة ان یری في کالم المتکّلم وفي الکلمات الّصفات و ال»تعالی إذ یقول: 
قرائته و ال الی التعّلق باألنعام من حیث هومنعم علیه بل یقّصر الهّم علی المتکّلم ویوقف فکره علیره 

وعنها اخبر جعفر بن محّمرد الّصرادد علیهمرا السرالم  ویستغرد في مشاهدته وهذه درجة المقربین
  (۱۴۱أ، ص -)شهید ثانی، بدون تاریخ«  یبصرون.ال بقوله: لقد تجّلی اهللَّ لخلقه في کالمه و لکنهم

 اإلنسان 

یعترف الشهید الثاني بتواجد المرات  الباطنیة لإلنسان و بأن أسفل درجات اإلنسران هروالنفس التري 
یجزع فیها اإلنسان ویفزع إذا واجه بلیة من البالیا اإللهیة وذلك أن اإلنسان وفي درجة النفس لم یرزل 

لرم یحتمرل  وهوفي مقرام الرنفس فإذا امتحنه الحق سبحانه بالبالء»رته هکذا: مغلوبا بالشهوات. عبا
)شرهید ثرانی، بردون « البالء وغلبه الجزع، و صع  علیه حبس النفس عن إظهراره لعردم طمأنینتهرا.

قرد »عندما یقرول:  کما یعترف بتأّتي التقّرب إلی اهلل تعالی بالقل  والسّر والروح (۸۵ب، ص -تاریخ
)شرهید « ل اهللَّ معنی السجود سب  التقّرب الیه بالقل  والسّر والّروح فمن قرب منه بعد من غیره.جع

 (۱۳۳أ، ص -ثانی، بدون تاریخ

اإلنسران الظراهر مثرال »یری الشهید لإلنسان مرتبتین: اإلنسان الظاهر واإلنسان الباطن عندما یقول: 
َهد بالبصرر، و هروفي عراَلم الغیر ، واّن عراَلَم ظاهر في عالم الشهادة لإلنسان الباطن الذي ال ُیشرا

الُملِك والشهادة ِمْرقاة ومْدَر ِّ إلی عالم الغی  والملکوت ِلَمْن ُفِتَح له باُب الرحمة، واَخَذِت العنایرُة 
  (۱/۳۹۹، ص ۱۴۲۱)شهید ثانی، « اإللهّیُة بیده لسلوك الصرا  المستقیم.

 الفناء

ت طویلة الذیل في الوسط العرفراني و غیرره من المقامات والمصطلحات العرفانیة التي أثارت نقاشا
 (۱۳۹، ص ۱۹۶۰)القشیری، و قد اعتبر عظماء العرفان للفناء درجات متنوعة.  هو  الفناء .

توجبا للفناء ویعتقد تبعا لخواجا عبرد وفي هذا المضمار یعّد الشهید قّدس سّره التوحید الحقیقی مس
من مراحرل السرلوك العرفراني البدائیرة إذ یقرول:  -علی العکس من الفناء  –اهلل األنصاري بأن الرضا 

الصبر یقتضي کراهة البالء کما مر فیتنافیان وانما کان أنکر في مقام التوحید ألن الصابر یردعي قروة »
نات النفس والتوحید یقتضي فنراء الرنفس فیکرون أنکرر ألن الثبات و دعوی الثبات والتجلد من رعو

إثبات النفس في طریق التوحید من أقبح المنکرات بل الرضرا مرع عظرم قردره وعلروامره عنرد أهرل 
التحقیق في التوحید من أوائل مسالکه ألن سلوکهم في القضاء في التوحید بذواتهم والرضا هرو فنراء 
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قوف الصادد مع مراد اهلل تعالی و فناء الصفة قبل فنراء الرذات و قرد اإلرادة في إرادة الحق تعالی والو
، ۱۳۷۴)شرهید ثرانی « تبین لك بذلك ما بین الصبر والرضا عن المرات  البعیدة والمسالك الشدیدة.

۹۱)  

بأن لطل  الهدایرة  «اهدنا الصرا  المستقیم»عالی یصّرح الشهید الثاني قّدس سّره حین یفّسر قوله ت
أربع مرات  وان المرتبة الرابعة واألخیرة یتحقق من العرارف. والیرك نفرس العبرارة: اإلقررار بعظمتره 

إلی المقام الرابع، فإّن من ارتقری إلری تلرك الغایرة، و وصرل إلری شرریف تلرك المرتبرة، « وکبریائه
رف مرن أسررار تلرك البحرار اإللهّیرة، اعتررف بمزیرد الکبریراء وانغمس في أنوار تلك الهیبة، واغتر

ء هالرك إاّل وجهره، فرإذا طلر  والعظمة، بل اضمحّل و فني في تلك المرتبرة، وعررف أّن کرّل شري
العارف الهدایة إلی الصرا  المستقیم، فمطلبه هذه المنزلرة، لتمّکنره مّمرا سربق والنراس فیهرا علری 

  (۱/۱۸۵، ص ۱۴۲۰)شهید ثانی، « المستوي مشترك بین الجمیع. حس  مراتبهم، والصرا  المستقیم

 الشهید الثاني والعرفان العملي 

 المنازل والمقامات

ائر العرفاء بأن اإلنسان إذا تسّنی له السلوك إلی اهلل تعالی وصل إلری یری الشهید الثاني قّدس سّره کس
ذلك المقام األسنی الذي أدرکه الواصرلون. وتجردر اإلشرارة إلری أن االعتقراد بالمنرازل والمقامرات 
بالنظام الطولي مما یختّ  به التیار العرفاني واما غیر العارفین فقد ذهبوا فیما یرتبط بتحلیل المنرازل 

مقامات وتبیین درجاتها غیر هذا المذه . و بهذا الصدد یلتزم الشهید بما إلترزم بره العرفراء مرن وال
فالرضا ثمرة من ثمرات المحبة، بل کل کمال فهو ثمرتها، فإنها لمرا کانرت » النظام الطولي السلوکي:

ی المطلروب فرع المعرفة استلزم تصور رحمته رجائه، وتصور هیبته الخشیة له، ومع عدم الوصول إلر
الشود، ومع الوصول األنس، ومع إفرا  األنس اإلنبسا ، ومع مطالعة عنایته التوکل، ومع استحسان 
ما یصدر عنه الرضا، ومع تصور قصور نفسه في جن  کماله وکمال إحاطة محبوبه بره وقدرتره علیره 

مر به إلی غایرة کرل التسلیم إلیه، ویتشع  من التسلیم مقامات عظیمة، یعرفها من عرفها، وینتهي األ
 (۸۲ب، ص -)شهید ثانی، بدون تاریخ «کمال.

والمراجعة العابرة لمصنفات الشهید الثاني ُتبدي و بوضروح مردی تنّبهره لمنرازل مرن قبیرل الصربر، 
الرضا، المحبة، اإلخالص، التوکل، الفرار، الفنراء و.... وفري هرذا المجرال نجترز  بالحردیث عرن 

 موِجزین: مقامی الصبر والرضا
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 الصبر 

ومن هنا »الشهید للحدیث عن مقام الصبر شارحا  لکملة خواجا عبد اهلل األنصاري إذ یقول:  یتعّرض
قال  أهل الحقیقة : الصبر من أصع  المنازل علی العامة، واوحشها في طریق المحبة، وانکرهرا فري 

 صل هذا الحدیث بشرح الکلمرة هرذه.ثم یوا (۸۵ب، ص -)شهید ثانی، بدون تاریخ «طریق التوحید.
کما یعتبر قّدس سّره وفاقا للعرفاء للصبر درجات ال یمکن السالك أن ینال الدرجة الالحقرة منهرا إاّل 
بعد نیل الدرجة السابقة ویعتقد بأن السالك وفي هذا المقام إنما یفوز بإدراك مسرتوی العرارفین بعرد 

 والمتقین.إجتیازه مرحلة سواد الناس ومرحلة الزهاد 

 الرضا 

ویصطفي من التعراریف مرا  یستخدم الشهید الثاني تعریفا بالرضا کلمة أدلی بها اإلمام الصادد 
یعّرف الرضا ببهجة القل ، إصطفاءا  یعّبر عن تماشیه قّدس سّره مع العرفاء، فإنهم عّرفروا الرضرا بأنره 

صفة الّرضرا »فهوعن قول االمام الصادد یقول:  (۶/۵۳، ص -۱۳۶۷)گوهرین، بهجة القل  والضمیر:
میرع اختیراره والّراضری نور المعرفة والّراضی فان عرن ج ان یرضی المحبوب والمکروه والّرضا شعاع

« حقیقة هوالمرضی عنه والّرضا اسم یجتمع فیه معانی انواع العبودّیة وتفسریر الّرضرا سررور القلر .
الرضا من مقامات السلوك العرفراني  یری الشهید قّدس سّره أّن  (۸۷ب، ص -)شهید ثانی، بدون تاریخ

 صاح  هذه المرتبة مع رضری اهلل تعرالی عنره»أیه ویعّرفه تبعا للعرفاء بترك اإلختیار من السالك. بر
؛ ألنره لرم یوجرد منره أریرد و ال أریرد،  الذي هواکمل السعادات، وأجل الکماالت ال یزال مستریحا 

ب، ص -)شهید ثرانی، بردون تراریخ« کالهما عنده واحد، ورضوان اهلل أکبر، إن ذلك لمن عزم ااُلمور.
و ال یستبدل حاال، أي و ال یطل  أن یتغّیر حاله، فرإّن »مساني في قوله: أومأ إلی هذا القول، التل (۲۳

 (۱/۲۲۶، ص ۱۳۷۴)التلمسانی، « ذلك اختیار، و هو قد خر ِّ عن اختیار نفسه.

ثالث مرات : المرتبة األولی رضا المتقین والمرتبرة الثانیرة أیضا  ذا المقام یعتبر الشهید قّدس سّره له
تعویال علی  –رضا المقربین والمرتبة الثالثة ما یکون فوقهما والتي لم یعنونها بأّی عنوان وربما أراد بها 

 رضا المحبین. ویستشهد فیمرا یّتصرل بموقرع مقرام الرضرا فري الخریطرة –بعب القرائن في کلماته 
بل الرضا مع عظرم قردره »العرفانیة بکلمة خواجا عبد اهلل األنصاري في منازل السائرین حیث یقول: 

؛ شرهید ثرانی، ۷۱، ص ۱۴۱۷)انصراری،  «وعلوامره عند أهل التحقیق في التوحید من أوائل مسرالکه.
 (۸۵ب، ص -بدون تاریخ

فترراد عنرد العرفراء الرذین بحثروا عرن جهة لمقام الرضا ما نجده بشيء مرن االمن الموا و هذا النوع
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یعرّد الشرهید المرتبرة األولری مرن  المنازل والمقامات حیث یجعلون مقام الرضا بعد مقرام الصربر.
برأن اهلل  يها رضا العامة الذي ال یعردوان یکرون إذعران الراضریالمرات  الثالث التي مّرت اإلشارة إل

ه فحس  والمرتبة الثانیة رضا ُیسّوي في نظرة الراضي الحراالت المختلفرة التري تعتریره تعالی هوربّ 
ویجعله ال ُیبدي أیة محاولة بدعاء ونحوه لتحّسن حاله وتغّیر ظروفه والمرتبرة الثالثرة والتري وصرفها 

 بأنها الرضا برضا اهلل، رضا المحبین.

االختیرار، واسرقا   علی تررك الرتحّکم و حسرم ال یری العبد ]فیه[ لنفسه سخطا و ال رضی، فیبعثه»
ب، -)شهید ثانی، بدون تاریخ« التمییز و لوادخل النار، و هو ال یحصل إاّل ألهل مقام المحّبة الّصادقة

 (۸۵ص 

 تصنيف العلماء

برد ع عالم باهلل غیر عالم بأمر اهلل فهو ةقال بعب المحققین العلماء ثالث»یقول الشهید بهذا الصدد: 
استولت المعرفة اإللهیة علی قلبه فصار مستغرقا بمشاهدة نور الجالل والکبریاء فال یتفرغ لتعلم علم 

الرذي عررف الحرالل والحررام و دقرائق  األحکام إال ما ال بد منه وعالم بأمر اهلل غیر عالم براهلل وهرو
س علی الحد المشترك بین عالم األحکام لکنه ال یعرف أسرار جالل اهلل وعالم باهلل و بأمر اهلل فهوجال

والرحمة فإذا رجع  قةالمعقوالت وعالم المحسوسات فهو تارة مع اهلل الح  له وتارة مع الخلق بالشف
من ربه إلی الخلق صار معهم کواحد منهم کأنه ال یعرف اهلل وإذا خال بربه مشرتغال برذکره وخدمتره 

؛ ۲/۱۸۱،۱۸۵،۱۸۶، ص ۲۰۰۴)الررازي، .« فکأنه ال یعرف الخلق فهذا سربیل المرسرلین والصردیقین
 (۲۲۸، ص ۱۴۰۹شهید ثانی، 

هوالمعرفة ب الطریقة . وفي رأیه یحتّل علم السرلوك  –قّدس سّره فیما یراه الشهید الثاني  –أهّم العلوم 
الذي یمّثل األداة الباّتة للسرلوك إلری اهلل  العرفاني ألصالة متعّلقه مکانة أرقی من مکانة العلم بالفروع

بالعلمراء الحقیقیرین المّطلعرین علری  تعالی. ومن هذا المنطلق یدعوالشهید علماء الفروع أن یلوذوا
إنمرا ». فیقول في هرذا الصردد: کیة النفس وتصفیة الباطن وفي الوقت نفسه العاملین بعلمهمطرد تز

العلم المهم هومعرفة سلوك الطریق إلی اهلل تعالی وقطع عقبات القل  التي هي الصفات المذمومرة 
و هي الحجاب بین العبد وبین اهلل تعرالی فرإذا مرات ملوثرا بتلرك الصرفات کران محجوبرا عرن اهلل 

 (۱۵۵،۱۵۹، ۱۴۰۹)شهید ثانی « الی.... ال بد من الرجوع فیها إلی علماء الحقیقة العاملین.تع
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 العلوم الحقيقية 

مما یلفت النظر احتفال الشهید الثاني بالعلوم الحقیقة واعتباره هذه العلوم أشرف من العلوم األخرری 
دب العرفراني العلوم الحقیقیة هی العلوم الظاهریة التي یطلق علیها وفري األ یواعتقاده بأن الطریق إل

 الشریعة  ومن تلوها اإلقتحام في درب  الطریقة  الوِعر والتري تحتروی علری تزکیرة الرنفس وتطهیرر 
ثم ینتقل بعده إلی العلوم الحقیقیة والفنون الحقیة فإنها لبراب ». یقول في هذه العلوم ما نصه: الباطن

علی مقاعد الواصرلین أوصرلنا  هذه العلوم ونتیجة کل معلوم و بها یصل إلی درجة المقربین ویحصل
اهلل وایاکم إلی ذلك الجناب إنه کریم وهاب. هذا کله ترتی  من هواهل لهذه العلروم، و لره اسرتعداد 
لتحصیلها، ونفس قابلة لفهمها. فأما القاصررون عرن درك هرذا المقرام، والممنوعرون برالعوائق عرن 

لوصول الیه متدرجین فیه حسر  مرا دللنرا الوصول إلی هذا المرام، فلیقتصروا منها علی ما یمکنهم ا
)شرهید  «کتفاء بالعلوم الشرعیة واألحکام الدینیة.علیه فإن لم یکن له بّد من اإلقتصار، فال أقل من اال

 (۳۸۱، ص ۱۴۰۹ثانی، 

 السلوك العملي 

یؤکد الشهید بهذا الصدد علی العلقة السائدة بین االستاذ والتلمیذ ویسرتلهم فري ذلرك قصرَة النبري 
)القشریری، ویعّد العلقة التربویة بینهما أنموذجا مثالّیا للسالکین.  لسالمموسی والنبي خضر علیهما ا

ُیعّدد الشهید قّدس سّره ما یحترا ِّ الیره السرالك فري  (۲۲۸، ص ۱۴۰۹؛ شهید ثانی، ۵۳۹، ص ۱۹۶۰
)شهید ثانی، الذکر القلبي والذکر اللساني ونفي الخواطر والخلوة و...سلوکه من المراقبة والمحاسبة و

یری الشهید الثاني فارقرا   . ویعّدد عوائق السلوك من الریا والعج  والحسد و....(۲/۸۲۳، ص ۱۴۲۱
طرواُف أهرل »ومن هنا قال أهرُل الحقیقرة: »کبیرا  بین عبادة سواد الناس وعبادة أهل اإلشارة إذ یقول: 

؛ فإّن الطواَف المطلروب هرو طرواُف القلر  بحضررة «أهل اإلشارة بالقل  العبارة بالقال ، و طواف
)شهید ثرانی، « الربوبّیة، واّن البیَت ِمثال ظاهر في عالم الشهادة لتلك الحضرة التي هي عاَلُم الغی ..

 (۱/۳۹۸، ص ۱۴۲۱

 أدب الشهيد الثاني

عارفرا  وضرع  نجد أن أدب الشهید حین یدخل في األبحاث العرفانیة ینقل  أدبا عرفانیرا  حتری لکرأّن 
الحمد هللَّ مّطلرع مرن اخترار مرن عبراده » القلم علی القرطاس، وعلی سبیل المثال نشیر الي ما یلی:

بصرار األبرار علی حقائق األسرار ومودع قلوب أصفیائه من لطائف المعارف ما تحار فیه البصرائر واأل
تفاع الرّدرجات وتفراوت مراتر  وجاعل القلوب سببا للنجاة وموضعا للمناجاة والمباّر وذریعة إلی ار
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العبادات في قبول طوالع األنوار من مطلع المساّر فتح بمفراتیح الغیروب أقفرال القلروب عمرن شراء 
واختار ورفع حج  السرائر وجلی أبصار البصائر ففهمت اإلشرارات ورفعرت االسرار فدهشرت فري 

  (۱۰۱أ، ص -)شهید ثانی، بدون تاریخ«نظار.مبادي إشراد نوره األقداح واأل

 المصطلحات العرفانیة 

یستخدم الشهید في مصنفاته من مصطلحات العرفان ما جاءت في األسفار العرفانیة المتقدمة والتري 
طالعه الواسع علیها واعتناءه بها، مصرطلحات مرن اال یرقي إلی فهمها الجمیع، األمر الذي یعّبر عن 

فقد استخدم مصطلح الوقت فري  الفناء و.... قبیل: الطوالع، اللوامع، السوانح، الوقت، تلّقي الفیب،
ال بد في کل وقت من موانع وعوائق و قواطع فقاطع ما أمکنك منهرا قبرل أن یقطعرك »العبارة التالیة: 

لی هذا المعنری أشرار بعرب األولیراء إکلها کما ورد في الخبر الوقت سیف فإن قطعته واال قطعك و
 :فینالفضالء مشیرا إلی الحث علی مقامات العار

   ...ةعسی وایاك علی فهی أخطر عل وکن صارما کالوقت فالمقت في 

–۲۳۱، ص  ۱۴۰۹)شهید ثانی،  «تجد نفسا فالنفس إن جدت جد. وجد بسیف العزم سوف فإن تجد
۲۳۲) 

 العرفان المتّجسد في شخصیة الشهید الثاني و سلوکه

فان لدیه في أفکاره وکتاباته فقد ذکر في ترجمته کان الشهید صاح  کرامات متعددة فلم ینحصر العر
وتأریخ حیاته من الکرامات ما یذکر للعرفاء الواصلین. فتح القفل بوضرع الیرد علیره والوصرول الري 

وکتابرة  (۱۵)الکاظمی الدزفولی التستری، بدون تراریخ، ص القافلة التي تخّلف عنها في مدة قصیرة جّدا
و غیرهرا، مرن الکرامرات التري نقلهرا مرن  ما یقارب ثالثین سطرا بإدخال القلم في الحبر مرة واحدة

 (۳۰۸)التنکابنی، بدون تاریخ، ص ترجم له قّدس سّره. 

 مكاشفات الشهید الثاني

کان الشهید قّدس سّره علی إطالع علی مکان شهادته وذلك حس  ما قاله تلمیذه المقرب حسین بن 
)التنکرابنی، الثاني .عبد الصمد نتیجة لما کوشف له، کما کان علی خبر بأنه سوف یشتهر ب  الشهید 

بید أن الشهید ال یعّبر عن هذه المکاشفات ب  المکاشفة  بل یستخدم تعرابیر  (۳۰۸بدون تاریخ، ص 
یسیرا فرأیت . وینبغي أن نلّوح بأنه ال یرمي بهذا التعبیر إلی الرایا التري یراهرا النرائم من قبیل  نمت 

فإّنه اعتاد أن یصّرح فیما یّتصل بمناماته الصادقة بأنه یتحدث عما یراه النائم تصریحا  یرتّم بمثرل قولره 
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 (۳۰۸)التنکابنی، بدون تاریخ، ص  رأیت في المنام . 

 اإلشارات الربانية

اعتاد الشهید قّدس سّره في بعب األحایین أن یفاجئ الناس ببعب النوادر العجیبة والفعرال الغریبرة 
سافر إلی الروم من دون أن یمتلك أیة مؤّشرة لذلك السفر. مثل ما یحکی من عزمه الفجائي علی أن ی

 واعتبر قّدس سّره تلك الفعال نتاجا  لما سّماه  األوامر اإللهیة واإلشارات الربانیة :

ثم برزت إلی االوامر االلهیه واالشارات الربانیه بالسفر إلی جهة الروم والجتماع بمن فیها مرن اهرل »
بسلطان الوقت والزمان السرلطان سرلیمان برن عثمران، وکران ذلرك علری  الفضائل والعلوم، والتعّلق

ر ال تصل إلیه الفکرة الکلیلرة والمعرفرة القلیلرة مرن  خالف مقتضی الطبع ومساد الفهم، لکّن ما ُقدِّ
س المراهر هوالمسَتْسرلم فري قبضرة العرالم الخبیرر القراهر،  أسرار الحقائق وأحوال العواق ، والَکیِّ

 (۲/۱۷۰، ص ۱۳۹۸)الشیخ علی، « ه الشریفة، المنقاد إلی طاعته المنیفة.الممتثل ألوامر

 النتيجة
من منطلق ما سبق من األبحاث التي درسنا فیها رای الشرهید الثراني علری صرعید العرفران النظرری 

سد في سلوکه العملی نجد أن مرن والعرفان العملی وکذلك ما سلف من الحدیث عن العرفان المتّج 
 نکرر علینرا بعربأ الممکن أن ُندر ِّ إسمه قرّدس سرّره فري قائمرة أسرماء العرفراء الحقیقیرین و لرو

، ذلك، فال نتنازل بحال من األحوال عن أن الشهید قرّدس سرّره کران صراح  النزعرات المتشککین
العرفا وتبجریلهم بره ألقراب سرامیة. کمرا فله خط  العرفانیة، واالشاره إلی االقوال العرفانیة الباهرة. 

استفاد من المصطلحات العرفانیة حس  ما ورد في کت  العرفانیة الشهیرة. مزید علی ذلك اعتقراده 
به العلوم الحقیقیة التي ال یوجد في الکت  فود العلوم المکتسبه وکذا العلماء الحقیقری هرم الرذین 

جاه کبیر. هذا اإلتجاه لم یبق في کتبه دون حیاته بل نظره وصولول إلی هذه العلوم الحقیقیة برایه لهم 
في حیاته الملی بالکشف والکرامات یشیر إلی التأثیر العرفان في حیاته. ما فهم العلماء اإلمامیة مرن 

 موافقي ومعارضي التصوف والعرفان بأن في قوله و فعله یشم رائحة العرفان. 

 المصادر
 (. دیوان ابن الفارض. دار الکت  العلمیة.1410ابن فارض، ع. ب. ع. ) .1

التلمسرانی( )ع. منصرور، ویراسرتار(. )(. شرح منازل السائرین1374التلمسانی، ع. ا. س. ) .2
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 انتشارات بیدار.

 ء. مکتبه العلمیه اإلسالمیه.التنکابنی، ا. م. ب. س. )بدون تاریخ(. قص  العلما .3

 (. التفسیر الکبیر أومفاتیح الغی . دار الکت  العلمیة للنشر والتوزیع. 2004الرازي، ف. ا. ) .4

(. الدر المنثور مرن المراثور و غیرر المراثور. منشرورات 1398الشیخ علی، ب. ح. ب. ا. ا. ) .5
 مهر.

 جلدی(. )بی تا(. دار صادر. 4الفتوحات المکیة ) .6

(. الرسررالة القشرریریة )ع. ا. محمررود، ویراسررتار(. بیرردار عررن طبعررة دار 1960أ. )القشرریری،  .7
 الشع .

الکاظمی الدزفولی التستری، ا. ا. )بدون تاریخ(. مقابس االنوار. مؤسسرة آل البیرت )علریهم  .8
 السالم( إلحیاء التراث.

 الشیعة. دار التعارف للمطبوعات. (. أعیان1406امین عاملی، س. م. ) .9

 (. منازل السائرین )م. خواجوي، ویراستار(. دار العلم.1417خ. ع. )انصاری،  .10

 (. کاوشهای تازه در باب روزگار صفوي. نشر ادیان.1384جعفریان، ر. ) .11

 (. روضات الجنات في احوال العلماء والسادات. مکتبة اسماعیلیان.1391خوانساری، م. ) .12

 یرکبیر.(. جستجو در تاریخ تصوف إیران. ام1384کوب، ع. )زرین .13

 طبع قدیم(. مکتبه بصیرتی. )أ(. رسائل الشهید الثاني-شهید ثانی، ز. ا. ب. ع. )بدون تاریخ .14

ب(. مسکن الفؤاد عنرد فقرد األحبرة واألوالد. مکتبره -شهید ثانی، ز. ا. ب. ع. )بدون تاریخ .15
 بصیرتی. 

نی )م. (. تسرلیة العبراد در ترجمره مسرکن الفرؤاد شرهید ثرا1374شهید ثانی، ز. ا. ب. ع. ) .16
 انصاری قمی & ا. مجد االدباء خراسانی، مترجمین(.موسسه انتشارات هجرت. 

(. منیرة المریرد فري أدب المفیرد والمسرتفید )ر. مختراری، 1409شهید ثانی، ز. ا. ب. ع. ) .17
 ویراستار(. انتشارات دفتر تبلیغات إسالمی. 
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ی، ویراسررتار(. دفتررر (. رسررائل الشررهید الثرراني )ر. مختررار1421شررهید ثررانی، ز. ا. ب. ع. ) .18
 تبلیغات إسالمي حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات. 

(. الفوائد الملیرة لشررح الرسرالة النفلیرة )م. ح. مولروی، 1420شهید ثانی، ز. ا. ب. ع. ع. ) .19
 .ویراستار(. انتشارات دفتر تبلیغات إسالمی حوزه علمیه قم

 ب العربی.(. احیاء علوم الدین. دار الکتا1414غزالی، م. ب. م. ) .20

 (. شرح اصطالحات تصوف. زوار. -۱۳۶۷گوهرین، ص. ) .21

 (. رساله تشویق السالکین. انتشارات نور فاطمه.1375مجلسي، م. ) .22

الّسرالم( (. خاتمه مستدرك الوسائل. مؤسسرة آل البیرت )علیهم1415محدث نوری، م. ح. ) .23
 الحیاء التراث.



 

 

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

یة  نظرة الدکتور محمد رضا شفیعي کدکني في التجاهات الشعر
 المعاصرة بین العربیة والفارسیة

 1کمال باغجري 
 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، مجّمع الفارابي 

 الملخص 
المقالة الحاضرة بنظرة الشاعر والناقد اإلیراني، الدکتور محمد رضا شفیعي کدکني، تعني 

في الخلفیات الثقافیة والخصائ  المشترکة برین الشرعر الفارسري والعربري منرذ عصرر 
الثورة الدستوریة  حتی نهایة القرن العشرین. یری الباحث النهضة األدبیة لحظة / النهضة

التي شهدها المشهد الشعري العربي والفارسري، وبالترالي  تأسیسیة في مسار التحوالت
یرصد ثالث مراحل أدبیة تجّلت في کال الطرفین: مرحلة مرا قبرل النهضرة أو االنحطرا  
األدبي، مرحلة النهضة األدبیة، ومرحلة ما بعد النهضة أو مرحلة الشعر الحداّثي. وفي کّل 

التغییررر والمضررامین األصررلیة  مرحلررة مررن المراحررل الررثالث، یتنرراول الباحررث عوامررل
والخصائ  الفّنیة التي ظهرت في دواوین شعریة لکبار الشعراء اإلیرانیین والعرب. وبناء 
علی نظریة األواني المستطرقة فري علرم الفیزیراء، یسرتنت  الردکتور شرفیعي کردکني أّن 

فرات اختال یعرد ومرا ؛ب عن اإلنتا ِّ األدبي المماثرلالظروف واألجواء المماثلة تتمّخ 
بین الطرفین، هناك اتجاهات وتیارات ثقافیة  وثقافیة شکلیة طفیفة ترتبط باختالفات لغویة

 تحمل بین طیاتها الکثیر من العناصر الثقافیة واألدبیة المشترکة.
الدکتور شفیعي کدکني، الشعر العربي والفارسي، الثورة الدسرتوریة،  :المفردات الرئیسة

 ةعصر النهضة، الحداثة األدبی

                                                                                 

1. kbagheri@ut.ac.ir  
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 المقدمة
ال یخفی علی أحد أن هناك ظروف مماثلة ومسارات مشترکة بین الثقافتین اإلیرانیة والعربیرة تاریخیرا  
، مما تمخضت عن مشابهات برین الشرعر العربري والفارسري المعاصرر. والردکتور  وثقافیا  واقتصادیا 

ابهات والعالقات وبحثروا عرن الباحثین اإلیرانیین الذین اهتّموا بهذه المش أبرز شفیعي کدکني هو من
أسباب ظهورها، وهذا ما دفعه إلی اتخاذ نظریة  األواني المستطرقة  في علم الفیزیراء لیلقري الضروء 
علی المشابهات األدبیة والشعریة. ونظریة األواني المستطرقة کما هي مشهورة قائمة علری مجموعرة 

ائري وبعضها مسرتطیل أو حلزونري، تتصرل من األواني مختلفة األحجام متساویة االرتفاع، بعضها د
بقاعدة مشترکة، وکلما صّ  في أحدها سائال  توزع في جمیعها باالرتفاع نفسره. بعبرارة أخرری، هري 

ختباریة توضح أن ضغط السائل عند قاع اإلناء ال یعتمد علی شکل أو حجم اإلناء وإنمرا یعتمرد اأداة 
الظروف واألجواء المماثلة ور شفیعي من هذا القانون أن . ویستنت  الدکترتفاع السائل في اإلناءاعلی 

عدی اختالفات شکلیة طفیفة ترتبط باختالفات لغویة برین  تتمخب عن اإلنتا ِّ األدبي المماثل. وما
الطرفین، هناك اتجاهات وتیارات ثقافیة تحمرل برین طیاتهرا الکثیرر مرن العناصرر الثقافیرة واألدبیرة 

فعلی سبیل المثرال وال الحصرر، البنیرة العروضریة  (15و 14ش: 1380)شفیعي کدکني،  المشترکة.
والموسیقی الشعریة بین الفارسیة والعربیة تکاد أن تکون مماثلرة، غیرر أن هنراك بعرب االختالفرات 

« الردیرف»ومثال  ظراهرة  الطفیفة تبرز نتیجة العناصر والمیزات اللغویة التي تختّ  بلغة دون غیرها.
تتکّرر بعد القافیة( هي من إبرداع الُفررس وقّلمرا نجردها عنرد الشرعراء العررب. )تعني کلمة أو أکثر 

وحس  رأي الدکتور شفیعي کدکني، فإّن العرب لم یهتّموا بظاهرة الردیف ألّن اللغرة العربیرة تتمّترع 
بالخصوصیة اإلعرابیة. وظاهرة اإلعراب بطبیعة الحال تضرفي علری الکلمرة ضرربا  مرن الموسریقی. 

القافیة في الشعر العربي، خالفا  لنظیرتها الفارسیة، تربط بین البیت وما تاله مرن األبیرات  وعلی هذا،
ولکننا لو غضضنا الطررف عرن هرذه االختالفرات ( 136ش.الف: 1386)شفیعي کدکني، الشعریة. 

السطحیة، لوجدنا بین أیدینا صور شعریة واتجاهات وتیارات أدبیة مماثلة بین الطرفین، ویمکن رصد 
هذه العناصر المماثلة في عصور ومراحل مختلفة. وفي دراسته في الصورة الفنیة في الشعر الفارسري 

کثرر مرن  صور خیال در شعر فارسيتحت عنوان  یقول الردکتور شرفیعي کردکني:  إّن کّمرا هرائال  )أ
ن فري خمسین بالمئة( من الصور الفنیة والبالغیة التي ظهرت في دواویرن شرعریة للشرعراء اإلیررانیی

العصور اإلسالمیة األولی تشبه الصور الفنیة لدی کبار الشعراء العرب. وإننرا ال نسرتطیع أن نّتصرف 
هذه الظاهرة باالنتحال أو السرقات الشعریة، ألّننا نری ظروفا  اجتماعیة وأجواء ثقافیة وروحیرة کانرت 
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الذین یعیشران فري ظرروف تسود العالم اإلسالمي من مشرقه إلی مغربه. ومن الطبیعي أن الشاعرین 
ش.ب: 1386)شفیعي کدکني، .  اجتماعیة وثقافیة مماثلة، یقّدمان صورا  فنیة وعناصر بالغیة مشترکة

 ( 328و 327

وبناء علی نظریة األواني المستطرقة، یتناول الردکتور شرفیعي کردکني البنری المشرترکة برین الشرعر 
لعصر الحاضر. یقول الدکتور شفیعي کردکني العربي والفارسي الحدیثین أي من عصر النهضة حتی ا

وتحدیردا  )لقد قضی أکثر من مئة عام منذ دخلت النماذ ِّ األولری للشرعر الغربري  في هذا الصدد: 
وفري هرذه  ( ساحة الشرعر الفارسري والعربري.القص  الخرافیة للکات  الفرنسي جان دي الفونتین
تی العقود األخیرة حیث تعّرف المثقفون واألدباء الفترة الزمنیة، أعني منذ أواخر القرن التاسع عشر ح

یرانیون والعرب علی قصائد عمالقة الشعر الغربي )تي.اس.الیوت، لورکا، بودلیر و...( شهد الشعر اإل
وفري دراسراته وکتبره  (۲۹ش: ۱۳۸۰)شفیعي کردکني،  . الفارسي والعربي تطورات وتحوالت کثیرة
والت الشعر الفارسي والعربي. وعلی هذا، تعنري الدراسرة المختلفة، یتناول شفیعي کدکني مسار تح

الحاضرة بنظرة الدکتور شفیعي کدکني في المراحل التي شهدتها الساحة الشعریة الفارسیة والعربیرة 
من بعد عصر النهضة )في العالم العربي( والثورة الدستوریة )في إیران( حتی العقود األخیررة للقررن 

 العشرین.

 نهضةمرحلة ما قبل ال

الضروء أوال  الردکتور شرفیعي کردکني  یلقيفي دراسته المقارنة للمشهد الشعري الفارسي والعربي، 
،ل نموذجا  ومعیارا  ومبدلکونها تمثّ ، الثورة الدستوریة/علی مرحلة ما قبل النهضة  -مقارنة بها-ن بیّ یل أ 

  .کامال   التطورات التي شهدتها المراحل المتالحقة تبیینا  

بعدما انطوت صفحة العهد العباسي، وترّبع األتراك والممالیك علری عرروش لعالم العربي، فأما في ا
السلطة، بعثت الفتن ونشرت روح الفوضی، فصدف الناس عن العلرم والجهرد العلمري وعرن الفرّن 
والتطّلع إلی سمائه. وهکذا َخبت جذوة العبقریات وخمدت نیران اإلبداع األدبي وراح العالم العربي 

ظلمته الکالحة. ولو ألقینا نظرة علی المشهد الشعري العربي فیما قبل عصر النهضة، لوجدنا برین  في
أیدینا حفنة من دواوین شعریة تفتقر إلی روح اإلبداع األدبي. کذلك في إیران، ومن بعد خفوت نجرم 

ر الحکم الصفوي وظهور حالة مرن الفوضری واالضرطراب الرذي عرّم الشرع  اإلیرانري، بردأ الشرع
الفارسي یتقهقر. ومع بزوغ شمس الحکم القاجاري، ظهر أسلوب شعري جدید ُدعي باسم  أسرلوب 

وعلری الذي حاول أصحابه محاکاة الشعراء الکبار اإلیرانیین في القرون الماضیة.  (گشت)باز العودة 
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أن تنظرر  یقول الدکتور شفیعي:  یمکن تسمیة هذه المرحلة بمرحلة المدائح المتکّررة. کفی بكهذا، 
إلی دواوین شعراء هذه الحقبة مثل صبا کاشاني، وسروش أصفهاني، ویغما جندقي، وقاآنی شریرازي 

لتغّب الطرف عنهم بسهولة وتفصلهم عن تاریخ  -الذین یمّثلون قمة األدب المنظوم في هذا الطور-
رنین الخرامس نض  األدب الفارسي؛ ألّن هؤالء الشعراء فی الحقیقة لیسروا إال صردی لشرعراء القر

وهکذا السمة البارزة للمشرهد الشرعري فري کرال  (۲۰و ۱۹ش: ۱۳۸۷)شفیعي کدکني،  . والسادس
ن إالطرفین هي التقلید واالتباع واالقتداء برموز الشعر القدیم وعمالقته. ولم نبالغ في الکرالم إذا قلنرا 

عریة لهرذه المرحلرة إال الشعر في هذا العهد أصی  بوباء التنمیق اللفظي. وال نجد فري دواویرن شر
کمیة کبیرة من معان مسروقة مکرورة، إذ أفرطوا الشعراء في استخدام التصرّنع والصرناعات البدیعیرة. 

ففي هذه المرحلرة  من المضامین المحبذة لدی الشعراء واألدباء. أصبحتکما أّن األلغاز واألحاجّي 
رّیة لشعراء القرون الماضریة. فعلری من األدب الفارسي والعربي، نری شخصیات ممسوخة وکاریکاتی

سبیل المثال: قصائد سروش أصفهاني لیست إال صرورة مرن قصرائد أمیرر معرّزي. واألصروات التري 
وکرذلك  .)نفس المصدر( تدغدغ اآلذان هي في الحقیقة صدی أصوات العصر الغزنوي والسلجوقي

م( وبدایرة 1258سرقو  بغرداد )تعرّد الحقبرة الواقعرة برین  في العالم العربي، نری نفس الحالرة، إذ
 النهضة األدبیة الحدیثة مرحلة انحطا  ورکود السّیما في مجال الشعر.

القضایا الرئیسة في شعر هذه المرحلة، وتالحظها في أکثر األشعار علی وجه التقریر ، هري کرّم  إّن 
دب هذه المرحلة، هائل من المدائح والثناء الملوکي واألمیري والبالطي. أما المضامین السائدة في أ

فهي کمیة من القصائد البالطیة المعاد إنتاجهرا، ال نعثرر فیهرا علری تّطرور یرذکر فري جانر  القریم 
م عند شراعر هرذه المرحلرة هرو کرائن ثابرت. ال یشرعر برأدنی تغّیرر فري العالقرات العالَ  واألفکار.

ال دوّي لهرا فري  –ثمة حرکة  لوکانت-االجتماعیة حول العالم، فیجّرد العالم من دینامیکّیته. فالحرکة 
شعر هذه المرحلة؛ اإلنسان جاثم في مرکز الکون والکائنات تتحرّرك بالطریقرة البطلمیوسریة. بصرفة 
عامة، ال یمتلك شاعر هذه المرحلة عن العالم الواسع من حولره )الرذي کران یشرهد أعظرم مراحرل 

ر الثورات األوروبّیة الکبیررة( أدنری التاریخ البشري: أي القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، أعني عص
فال غرابة في خلو آثرارهم  ؛معلومات، ولذلك یری العالم واقفا  وثابتا  وال یعرف شیئا  مما یجری حوله

من التجارب الشخصیة. في کّل هذه المرحلة، ال ترون قّط لحظة من تجارب الشاعر یخر ِّ فیها مرن 
 -ولو للحظرة واحردة-، أو یشّمر عن سواعده لیری العالم قشور القوانین المّطردة علی میراثه الفکري

بنظرة أخری أو بمنظار جدید. ال تسود التجارب الشخصیة شعر هذه المرحلة، خالفا  لما نشهده فری 
المراحل اآلتیة، حیث یمتلئ بها شعر فروغ فرخزاد علی سبیل المثال ال الحصر. یعني مرن الممکرن 
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دی قصائدها عشر تجارب شخصریة، ال یحظری کرل شرعراء العهرد أن تصّور لنا فروغ فرخزاد في إح
 سّجلوا فیهرا تجراربهم الشخصریة. -حتی للحظة واحدة-القاجاري بواحدة منها. فال أثر في شعرهم 

 (22-20نفس المصدر: )

 مرحلة النهضة األدبیة

عرام  فري إیرران مع الثرورة الدسرتوریةتتزامن  النهضة األدبیة العربیة یعتقد الدکتور شفیعي کدکني أن
أحمرد شروقي  تبررالرذین یع-یمکن مقارنة شرعراء هرذه المرحلرة  .م1941عام حتی وتستمّر  1905

مختلفرة مرع  جوانر من  -)مصر( سامي البارودي )مصر( جمیل صدقي الزهاوي )العراد( رموزها
ار وبرروین بهرمحمد تقي في الفترة الدستوریة وما بعدها من مثل أدی  الممالك و الشعراء اإلیرانیین

جتماعیرة ومسرایرة تبدأ هذه المرحلة بالتحوالت السرریعة فري السراحة اال إعتصامي ورشید یاسمي.
وإزالة التقالید نتیجة  –إلی حد ما-جان  الکساد في سود النقد األدبي  یالتیارات األدبیة المعاصرة إل

تنّشطت فیها الحرکة الدسرتوریة تتزامن الفترة التي . إتصال الشعراء المباشر باألدب المعاصر العالمي
ختالفرات طفیفرة نظررا  إلری امرع وجرود -والمناضالت اللیبرالیة في إیران مع المحراوالت العربیرة 

فکمرا أن  .داعیة  التحرر من أعباء الحکم العثماني -الظروف اإلجتماعیة والبیئات الجغرافیة المختلفة
کرن مقارنتهمرا نظررا  إلری الجرذور المشرترکة کرذلك یم ،ثمة ثمار أدبي مشترك بین هاتین الحرکتین

یمکن اإلشارة حتی إلی الوجوه المشترکة کان لها دور حاسم في تحوالت  ومن الطریف أنه .والواحدة
الذي کان لره )األفغاني( جتماعیة من مثل سیدجمال الدین األسد آبادي کال الطرفین وثورتهما االفي 

أحرد  أّن  نرری أو في العالم العربري. وفري إیرران ء  في إیرانتأثیر ملفت في التطورات اإلجتماعیة سوا
 ة سید جمرال،الذي بعد ما لّبی دعو  کرماني میرزا رضا أنصاره الذي تأّثر بشخصیته تأثرا  واضحا  هو 

. وفري وبقتله أصبح رمزا  من رموز الثورة الدسرتوریة فري إیرران ي،قاجارالغتیال ناصرالدین شاه اقام ب
ستقالل والتحریر لدی الشعوب العربیة بعرد مّکن محمد عبده من أن یمّهد حرکة االت العالم العربي،

 (40ش: 1380)شفیعي کدکني،  ما تعّرف علی سید جمال الدین وفکرته التربویة.

یذکر الدکتور شفیعي عوامل عدة سیاسیا  واجتماعیا  وثقافیا  للنهضة األدبیة في إیران والعرالم العربري. 
( م1908عالن الحکم الدستوري في إیران وتوّلي عبد الحمید الثاني مقالیرد الحکرم )سیاسیا  کان إل

في عالم العربي بالغ األثر علی النهضة األدبیة. ومن الطبیعي، أن مسار التحوالت في العالم العربري 
الد علی سبیل المثال کانت هذه النهضة أقدم عهدا  في لبنان منه فري سرائر الرباختلف بین بلد وآخر. 

 القرن السادس عشر. أما مصرر نذاألروبیة م لدانتصاله بالباالعربیة بسب  موقعه الجغرافي الخاص و
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الذي سرّماها طره  م1798حملة نابولیون سنة  عدالحضارة الجدیدة ب علیحتّکت بالغرب وتعّرفت فا
ین باللغرة وقرد قرام نرابولیون بإنشراء مردارس وإصردار المجلتر حسین  الحملة الفرنسیة المبارکرة .

م، فأرسل بعثات إلی أروّبا لیدرس الطالب في شرّتی فرروع 1805ثم أتی محمد علي سنة  ،الفرنسیة
ثّم یذکر الدکتور شفیعي کردکني عراملین أصرلیین دفعرا إیرران والعرالم  (۴۱)نفس المصدر: . العلم

العامرل ان(: العربي نحو النهضة والخرو ِّ من العطلة التاریخیة )حس  رأي الدکتور داریروش شرایغ
فکان لهذه المدارس ترأثیر برالغ األهمیرة  .األول هو إنشاء المدارس الجدیدة في لبنان ومصر وسوریا

أمرا العامرل اآلخرر هرو إصردار الصرحف  . دارالفنرونک کما قد لع  هذا الدور في إیران مردارس 
کمرا أن هنراك   .اماألهرر و  المقتطرف و  الهراللک والمجالت السیاسیة واألدبیة في الدول العربیة 

  أدب في الفتررة الدسرتوریة برإیران ومرن نماذجهرا المرموقرة صرحیفة  رأت النورصحف ومجالت 
ما تمّخرب ومبهار.  محمد تقيتحت إشراف األستاذ   دانشکده ومجلة   أدی  الممالك الفراهانيل 

داعین مملکرة  ،ألکّف ستدرار اامتداح وعن هاتین الحرکتین کان ظهور شعراء کانوا یضیقون ذرعا  باال
شروقي  نتهجوا هذا المنه  علی أرض الشرعر العربري هرم: أحمرداه. الشعراء الذین الشعر للبشر کلّ 

والشاعر القروي )رشید سلیم الخوري( وإیلیا أبوماضي وبعدهم جبران خلیل جبران وآخرون. أما في 
دي وبرروین إعتصرامي فرخري یرزو قزوینري بهار وعارفمحمد تقي أدی  بیشاوري و قد کانإیران ف

التقّیرد بقوالر   کانت السمة البارزة المشترکة برین هرؤالء الشرعراءمن أبرز رموزهم.  ورشید یاسمي
 ،فال حاجة أن نذکر بأن التاریخ األدبي الفارسي والعربي همرا وجهران لعملرة واحردة .الشعر القدیم

 والقافیرة أو المحّسرنات البدیعیرة. القوال  الشعریة القدیمة أو مبراد  العرروضب السّیما فیما یتعّلق
سرتخدام القوالر  ا إلیره هرو (1941 سربتامبرحتری وبعردها )شعراء الفترة الدستوریة  وجّل ما سعی

  فرخرري سیسررتاني و  منوشررهري و  عنصررري  الشررعراء القرردماء مررن مثررل الشررعریة السررائدة عنررد
مطالرر  الشررع   ة تحقیررقالسررّیما ضرررورجتماعیررة ولیعّبررروا بهررا عررن القضررایا اال  ناصرخسرررو و

نته  الشرعراء العررب نفرس المرنه  ا وکذلك في الحالة العربیة، (42)نفس المصدر:  اإلصالحیة.
 بحتري وأبي تمام والمتنّبي. رموز الشعر العربي القدیم ك وسعوا إلی استخدام القوال  الشعریة لدی

لنهضرة األسرالیَ  الشرعریة ثّم یشیر الدکتور شفیعي کدکني إلری نمراذ ِّ مرن اقتفراء شرعراء عصرر ا
 القدیمة:

 السیف أصدد إنباء من الکت  تمام: أبو

 اهلل أکبرکم في الفتح من عج  شوقي:أحمد 
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یدون:ا  أضحی التنائي بدیال  من تدانینا بن ز

 یا نائح الطلح أشباِه عوادینا شوقي:أحمد 

تقري بهرار حرذو فحرول قصائد في الشعر المعاصر الفارسي حذی فیها محمد تذّکرنا هذه النماذ ِّ ب
 الشعر القدیم:

 رنر  جران گرزای ازیرنآشفت روز بر مرن 
 

 پررای دیررربخشررای بررر مررن ای شرر  آرام  
 نزع  یومي من هذا العناء المضجر، هّون علّي، أّیها اللیل الهاد  البطیئة نجومه(ا) 

 مطلعها:  مسعود سعد ستوحی فیها من قصیدة افقد 

 اینالم به دل چو نرای مرن انردر حصرار نر
 

 بلنرد جرای زیرنپستی گرفرت همرت مرن  
 نطالقا  من شاهق المکان کهذا(ا، فإرادتي تحّلقت نحو الغور  ناي أئّن بفؤادي کالنأي وأنا في موبق ) 

 أو قصیدة:

 فغرررران ز جغررررد جنررررو و مرغرررروای او
 

 برررراد نررررای او بریرررردهکرررره تررررا ابررررد  
 بد(إلی األ حنجرتها وا أسفاه من بومة الحرب وتطّیرها، فلتبتْر ) 

 مطلعها: ستوحی من قصیدة منوشهري،اوهو کذلك 

 و وای او بررررینغررررراب  ازیررررنفغرررران 
 

 کررررره در نررررروا فکنررررردمان نررررروای او 
 لهف من غراب البین وویله، فقد أورطنا نعیبه في األنین( )یا 

بهرار والشرعراء اآلخررین تصرطبغ بصربغة محمد تقري کذلك ثّمة کمیة الفتة من القصائد في دیوان 
م والزهد والتصروف کَ المدح والثناء والِح ک المضامین الشعریة التقلیدیة ال تمّت بصلة إلیجتماعیة وا

. حاول الشعراء في کال الطرفین أن یصرّو  روا متطلبرات الحیراة وما یدور في الدواوین القدیمة تفصیال 
اء الشرباب جه الشرعرتّ واالجدیدة والمعاني الحدیثة ملتزمین بأسالی  الشعر القدیم في الوقت نفسه. 

فجأة في الفترة التالیة )بعد الحرب العالمیة الثانیة( من القوال  الشعریة عند إمر  القریس والشرعراء 
 کرّل  وباترت ،باوند عزرالوار ویإبول إلیوت وتي. اس. هتمام باألفکار العصریة عند العباسیین إلی اال

عنرد شرعرائنا  علری وجره التحدیردنسیا  منسیا  عندهم. نجرد هرذه المیرزة  السمات الشعریة القدیمة
 لدی شعریة المّطردة واللغة المتخّشبةالقوال  ال (أو قل ربع قرن)خالل نصف قرن  ، إذ ترکواالشباب

لردی  األسالی  الشعریة الجدیدة والمضرامین العصرریة في المقابل اّتبعوامنوشهري وناصر خسرو و
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 إلیوت.تي. اس. رس ویجون بسان 

اء اإلیرانیین والعرب علی السواء في المرحلة األولی )مرحلرة الدسرتوریة فري هناك سببان دفعا الشعر
ایران وعصر النهضة في العالم العربري( إلری البقراء فري أرض الشرعر القردیم والتمسرك بالقوالر  

 الشعریة القدیمة:

برین برین الجیرل الشرباب و ، أعنيجتماعیة والروحیة الوطیدة بین الجیلین: األواصر االالسب  األول
محمرد تقري کما ترعرع في إیران أدی  بیشاوري وأدی  الممالرك و وببیان آخر،الجیل القدیم وأدبه. 

بهار بین أحضان تقالید الشعر القدیم، ترعرع أحمد شوقي وبرارودي وحرافظ إبرراهیم وآخررین برین 
 أحضان التقالید الشعریة عند أبي تمام والبحتري والمتنبي و...

لتعّرف هذا الجیل علی األدب األروبي ضئیال  جردا  وعرن طریرق الترجمرة فري : کان االسب  الثانيو
ن یخذ شعراء هذا الجیل من بین الشعراء الغربیمعظم الحاالت. هذا إلی جان  النموذ ِّ الذي کان یتّ 

خرین الذین کرانوا مرن ناحیرة اللغرة الشرعریة )فري األصرل أو اآلآلفرد دوموسه ووغو یهفیکتور مثل 
کما کانت القوالر  الشرعریة عنردهم مبنیرة  علری الشرعر األروبري  ،ر قرابة  وفهما  منهمالترجمة( أکث

 (44و 43)نفس المصدر: . القدیم متسمّة بالثبات وهذا ما کان یستسیغ الشعراء في هذه المرحلة

یة   هذه المرحلةلالمضامین الشعر

ختالفات القومیرة بسب  اال)والخیال الشعري  جوان  الفنیةال بعب االختالفات في النظر عن بغّب 
ال تختلف المضامین الشعریة في هذا المرحلة بین الشرعر العربري والفارسري  (والتربویة والجغرافیة

عرن الحریرة  مضمون البحثالقار   یریوهي تشمل القضایا الوطنیة والقومیة علی حد سواء. فکما 
ن قصائد أحمرد شروقي وبرارودي الراحة نفسها من بی کذلك تشّم  ،بهارمحمد تقي من خالل قصائد 

وحافظ إبراهیم والزهاوي وآخرین. تتأّلف المضامین الشعریة فري کرال الطررفین فري هرذه المرحلرة 
قضرایا کتحریرر  تري تتضرّمنبشکل عام من القضایا التربویة والتجدید أمام تیار الحضارة الغربیرة وال

فعلی سربیل المثرال وال الحصرر،  یدة.المرأة وتربیة البنات والسعي للوصول إلی رک  الحضارة الجد
 تقول بروین إعتصامي في الشعر الفارسي:

 دامن مادر نخسرت آموزگرار کرودک اسرت
 

 طفررل دانشررور کجررا پرررورده نررادان مررادری 
أحضران أّمره  برین وکیف بطفرل أن یکرون مثّقفرا  وهرو ترعررعل، م الطفل األّو أحضان األم هي معلّ ) 

 ؟(األّمیة
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 ل حافظ إبراهیم:وفي الشعر العربي یقو

 مررررن لرررري بتربیررررة النسرررراء فإنهررررا
 

 فرررري الشرررررِد علررررُة ذلررررك اإلخفرررراد 
 األمُّ مدرسرررررررررررِة إذا أعرررررررررررددتها 

 
 أعرررررددَت شرررررعبا  طیررررر  األعرررررراِد  

التأثیر األعلی في إثرارة مشراعر  (في کال الطرفین)کان للدستور والحکم الدستوري من جهة أخری،  
علری  الشرعراءَ الحکم الدستوري کما حّث  ،لتقّدم الغربيوفي توعیتهم تجاه ا ،الشعوب تجاه القومیة

 طرح القضایا الجدیدة في أعمالهم األدبیة نذکرها فیما یلي:

الرصرافي مرثال  یردعو الشرباب إلری معرروف الدعوة للحیاة الجدیدة قائمة  علی أساس العلرم. ف -1
 :قائال  النهوض تحت لواء العلم 

رررروا للبررررراْز   یررررا شررررباَب القرررروِم ُهبُّ
 

 فرررررربکم َیبسررررررم ثغررررررُر الرررررروطِن  
 وارفلررررروا إمرررررا بثررررروِب اإلعترررررزاز 

 
 أو بثرررررروب  هررررررو ثرررررروُب الکَفررررررن 

وا العلررررَم ال السرررریَف الُجررررراز   وأعرررردُّ
 

 إنررررررره ُعررررررردُة هرررررررذا الرررررررزمن 
ورد هذا المضمون في دواویرن شرعریة عرّدة لمرحلرة الدسرتوریة منهرا دیروان  ،وفي الشعر الفارسي 

  الشاعر فرّخي یزدي:

 بررره علرررم مبررردل ترررا نشرررود جهرررل مرررا
 

 ملرررل بنررردگی ماسرررت مسرررجل بررریش 
 )لو لم یحّل العلم محّل جهلنا، لنّتصف بالعبودیة في العالم( 

هتمرام بظرواهر الحیراة العصرریة کالسریارة المشترکة في شعر هذه المرحلرة هرو اال لثیماتا إّن أحد
أن یجّدد في المعاني  األخری. یحاول الشاعر بعد ما یستوحي من هذه الظواهر واالختراعاتوالطائرة 

: کیف تحّلقَت  کما هو الحال في شعر رشید یاسمي حیث یخاط  طائرة   في السماء وحصرلت  قائال 
ه. فیسرتدّل الشراعر بهرذا الهرواء وغلبُتر هذا لمرا تجراوزُت  تجی  الطائرة: حّققُت وعلی هذه القوة؟ 

 اإلنسان أن یقهر أهواء نفسه:علی  أّنهالجواب 

 یرررررشرررردم چزان روز کرررره بررررر هرررروا 
 

 یيهررررروا گشرررررا یرررررافتم ایررررن مررررن 
 یرررريگررررر تررررو برررره هرررروات غالرررر  آ 

 
 یرررررفلکررررت چررررو خرررراک در ز یرررردآ 

ستشرهد  ،أنرت علری أهوائرك حّققت هذا التحّلق، فرإذا تغّلبرَت  في ذلك الیوم الذي غلبُت الهواء،) 
 السماء تحت أقدامك.(
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مین األخرری المشرترکة برین مرن المضرا ضّد الحضارة الغربیة والمفاسد المترّتبة علیها.الوقوف  -2
. والشرعراء مرن جهرة الشعر العربي والفارسي في هذه الفترة التصرّدي لمظراهر الحضرارة الجدیردة

الجانر  یحّثون الناس علی اإلنجازات الحدیثة، ومرن جهرة أخرری یوّجهرون نقردهم الرالذع تجراه 
 الشبیبي:  محمد رضا یقول. الهمجي المنحرف من الحضارة الغربیة

 هرررذا العصرررَر عصرررَر هدایرررة  تظنررروَن 
 

 وأجررردر َلرررو َنررردعوُه عصرررَر َضرررالالت 
 وقوله أیضا  من أبیات: 

 ِخررررداِع وکرررررذِب واقترررررراِف وقسررررروةِ 
 

 وظلررررِم. أهررررذا العررررالُم المتمرررردُن؟ 
حیث  منذ مرحلة الدستوریة حتی اآلنوفي الشعر الفارسي یتناول هذا الموضوع العدید من القصائد  

عصرر الخروف بمن أثقال آلیة الحضارة الجدیدة معّبرین عن هذا العصر یصدح أنین الشعراء الشباب 
، بعد والسکینة القمر ولم یصل إلی القرار اإلنسان مداَر  فیه قد تجاوزالعصر الذي والبلبلة والفوضی و

 کما یقول الشاعر مهدي أخوان ثالث في دیوانه آخر شاهنامة.

 ادحة. یقول أحمد فارس الشدیاد: جتماعیة الفقیرة والکعتناء بالطبقات االاال -3

 أفررري الحرررّق أن یشرررقی الفقیرررر بعیشررره
 

 وذو المرررال فررري شرررّر الغوایرررة یسررررف؟ 
وقرد عراش علری  ،في الدواوین الشعریة منذ الفتررة الدسرتوریةیتبلور ونری هذا المضمون الشعري  

ائد فرخري قصر منهراونجد فیه نماذ ِّ صرریحة وبرارزة  .أرض الشعر الفارسي حتی السنوات األخیرة
یزدي وبروین إعتصامي. کان الدفاع عن العمل والعناء یدفع الشعراء إلی هذا اإلتجاه إلی حرد نجرد 

  العامل() رگأو کار (الکادح) رنجبرك قصائد بأردفة 

ال یتسّنی المقام لتفصیل المضامین الشعریة لکّنه تجدر اإلشارة إلری أن المجتمرع اإلنسراني بشرکل 
أدب هذه الفترة بکل مظراهره العصرریة المتغلغرة فیره وقرد ضررب الشراعر  عام هو الذي یتجسد في

صفحا  عن الفردیة مندفعا  إلی المجتمع ولم یعد یخاط  حبیبة خیالیة وال أمیرر وال حراکم وال وزیرر 
التري  خرافراتبل یوّجه کلماته صوب اإلنسان والشع  ویسعی وراء تحریره مرن العقائرد التافهرة وال

إلنسان منذ القرون. یجد الشاعر نفسه مضطرا  لکي یحّرض الشع  باللغة الشرعریة کانت تکبل هذا ا
ر مصیره،کما یبذل قصراری جهرده فري جتماعي بأّنه هو الذي یقّر انحو األمام ویحاول إقناعه کزعیم 

أبوالقاسرم عتقاد بالقضاء والقدر الذي تسّرب کاألفیون إلی دماغه علری غررار مرا یقرول إنقاذه من اال
 بي:الشا
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ررررررْعُ  یومررررررا  أراَد الحیرررررراةَ   ِإذا الشَّ
 

 فرررررال ُبررررردَّ أْن َیْسرررررَتجیَ  القررررردْر  
ْیررررررررِل أْن ینجلرررررررري   وال ُبرررررررردَّ للَّ

 
 وال ُبرررررررردَّ للقیررررررررِد أن یْنَکِسررررررررْر  

الهوتي وفرخري یرزدي. یقرول أبو القاسم  الکثیر من الشعراء وتحدیدا  فعندنا  ،أما في الشعر الفارسي 
 فرخي:

 گرفرت یردی بامر یردر کف مردانگی شمش
 

 گرفرت یردمری با یرحق خود را از دهان شر 
  في ولو کان والبد أن تأخذ حّقك... فالبد ألکّف الرجولة أن تمسك بالسیوف) 

ُ
 (سودفم األ

یة للمرحلة الثانیة  الخصائص الشعر

ومع  ین.في کال الجانب المرحلة الشعریة الثانیة تقریبا  من السنوات األولی للحرب العالمیة الثانیة تبدأ
إاّل أنّنا نشهد شرمولیتها ونطاقهرا الواسرع  ی،في المرحلة األول الشعري رأت النور أّن مالمح التجدید

مرحلة. وصحیح أّننا نجد نماذ ِّ شعریة لدی شعراء المرحلة األولری )ك نیمرا یوشری  فري هذه الفي 
ی إلری کسرر القوالر  الشعر الفارسي وجبران خلیل جبران وإیلیا أبو ماضي في الشعر العربي( تسرع

الشعریة التقلیدیة، إاّل أّنها تقع ضمن التجارب الفردیرة المحردودة، وال تعتبرر اتجاهرا  شرعریا  لحرد 
 الشعري تتجلی فعرال   بواکیر التجدیدذاتها، کما أّن أصحابها ینّوهون باألسالی  الشعریة القدیمة. أما 

الشرع   في هرذه الفتررة الزمنیرة، یواجره ي تلیها.بالتزامن مع الحرب العالمیة الثانیة أو السنوات الت
 سرننفال یقّید هذا الجیل نفسه برأغالل ال .قضایا جدیدة لم یسبق لها مثیلاإلیراني والشعوب العربیة 

 عرالمي،مسرایرة األدب ال الجیل الجدیرد الشعریة وال یحاکي کلمات السوالف کالببغاء، إّنما یتوّخی
لهرذا الجیرل ال األزمرة الروحیرة علی هرذا، و .الغربیة األفکارلشعر وریاح ا نفسه في مهّ   یجدألّنه 

( تنحصر في بل هي عبارة عن خلجات البشر  ،الحریة ظواهرأو  طبیعة السلطة )دستوریا  کان أو ملکیا 
لرذلك نرری فري هرذه المرحلرة أن نهضرة الکنغرو وهواجسه في کافة أنحاء العرالم.  اإلنسان وهموم

 لقترل  حسرن هنرمنردي  کما ینفعل الشراعر الشراب اإلیرانري ،شعریة مضامینوالجزائر تتحّول إلی 
 في أفریقا ویقول:  لومومبا باتریس  المناضل الکونغولي

 تو می شنوم در خروش مو ِّ یهمن گر

 باد غریوتو می شنوم در  شیونمن 

 بلیدان سیاه باداي بي تو روي هر چه 
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 (األوغاد د اهلل وجهَ ه سوَّ ونَ یا من دُ  .الریاح أسمع بکائك من صیحة األموا ِّ وأنینك من عویل)

: عبد المصري أحمد کما أنشد الشاعر  المعطي الحجازي قائال 

 وکنُت أمضي حینما بکی القمر

 وأعولت أنثی الریاح

 وانسدلت علی عشاش الطیر أغصان الشجر

 وغ َّ باطن التراب بالنواح...

 (52-50)نفس المصدر: ووجه لومومبا علی مرمی البصر... 
 یعنري-المشهد الشعري لدی شعراء المبردعین العررب  وعلی هذا، یعتقد الدکتور شفیعي کدکني أّن 

 بحذافیره مع شعرائنا المبدعین. فالصرورة الشرعریة لردی صرالح عبدالصربوریوافق  –جیلهم الشباب
عرراد( )مصر( وعبدالمعطي الحجازي )مصر( وعبدالوهاب البیاتي )العراد( وبدر شاکر السیاب )ال

هوشنك إبتها ِّ )ه.ا.سایه( وسیاوش ك  حداثیینوأدونیس )لبنان( تذّکرنا من جهات مختلفة شعرائنا ال
کسرایي ومهدي أخوان ثالث )م.أمید( وفروغ فرخزاد وأحمد شراملو )أ.بامرداد( الرذین عزفروا علری 

 زاخر.الفارسي ال دبيتراث األقیثارة الشعر في القوال  الجدیدة بناء  علی إمکانیات اللغة القدیمة وال

ویشیر الدکتور شفیعي کدکني إلی أن بعب المذاه  األدبیرة الحدیثرة والسرّیما الرومنطیقیرة منهرا 
:  وإذا أردنا أن نقارن الرومنطیقیة بین إیران والعالم  ازدهرت في العالم العربي أکثر منه في إیران، قائال 

( في إیران ولم ینتِم إلیره إال العربي، لرأینا أن اإلتجاه الرومنسي کان قصیر األ مد )أقل من ثالثین عاما 
عدِد قلیِل من الشعراء ك میرزاده عشقي )في بعب قصائده( ونیما یوشی  )في أعماله األولری( وإلری 
حد  ما نادر نادربور وفریدون مشیري؛ بینما بقي اإلتجاه الرومنسي علی أرض الشعر العربي أکثر من 

شعراء کبار ك جبران خلیل جبرران )الرذي احترّل مکانرة عالمیرة فري األدب(  مئة عام وقد انتمی إلیه
وخلیل مطران، والعّقاد، وأبي شادي، ومیخائیل نعیمة، وإیلیا أبو ماضي، ونازك المالئکة ونرزار قبراني 

 ( 473ش: 1390)شفیعي کدکني، وغیرهم.  

 ثورة في التعبیر 

عریة التقلیدیة کان أمررا  البرّد منره فري ظرّل التغییرر یری الدکتور شفیعي کدکني أّن کسر القوال  الش
 : جتماعیرة اال والتحروالت هرذه التطرّورات في ظّل  المبدئي في عقلیة اإلنسان اإلیراني والعربي قائال 
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صررح خیالره  یبنريأن  بإمکانرهإلی أّنه لم یعد  ، یفطن الشاعر اإلیراني والعربيوالمتطّلبات العصریة
مترداح خلیفرة اإّما للبکاء علی األطالل والدمن أو  ضّیقفهو إطار  ،القدیماألدب  أرضعلی  الشعري
فري العصرر  فهذا النطاد الواسع من األفکار والهموم .أو في أفضل الحال للتعبیر عن الحّ   ،وأمیر ما

علری -فیبذل الشاعر العررب واإلیرانري  ،هو الذي یرغمه علی البحث عن القوال  الجدیدة الحدیث
صاری جهرده للحصرول علری موسریقی واسرع النطراد معتمردا  علری توسریع البحرور ق -حد سواء
ما قّدمه نیما یوشی  في أدبنا والذي یقوم شعراء الیروم و (52ش: 1380)شفیعي کدکني،  . العروضیة

أن نردرس نتیجرة هرذه الثرورة  بتطبیقه في إنتاجهم الشعري یجري تماما  في الشعر العربي الیوم. البّد 
ا علینا أن نبحث عن ما دفع الشعراء إلری هرذا اإلتجراه بحثرّا نقردیا  بعیردا  عرن العصربیة الشکلیة کم

ختالفات طفیفة في القواعد اوالتحّیز. قد تطابق قوالبنا الشعریة القدیمة، القوال  الشعریة العربیة مع 
ي منظرار ختیارات التي کان یستسیغها الشعراء العرب لکّنها کانرت فرإلی جان  بعب اال العروضیة

 فري القردیم الفرس مخّلة بالوزن والموسیقی. البد أن نذکر في هذا الموضع أّنه کران األدبراء العررب
یزعمون أّن الشاعر البد أن یستهّل القصیدة بطریقة الشاعر الجاهلي حتری أن بعضرهم وضرع البکراء 

-ت  األدبیة العربیة وهکذا أّنهم کانوا یذکرون دائما  في الک .علی األطالل من ضمن شرو  القصیدة
. یقرول  –وبالتالي في الکت  الفارسیة برن اإّنك إذا أردت أن تنشد بیتا  شرعریا  فرأنظر إلری القافیرة أوال 

برن ا کما یقرول  ؛والصواب أن ال یصغ الشاعر بیتا  ال یعرف قافیته : العمدةالرشیق القیرواني صاح  
،فإذا أراد الشاعر بناء قصیدة مخب المعن طباطباء:  وأعرد  ی الذي یرید بناء الشعر علیه في فکره نثررا 

والوزن الذي یسرلس لره القرول علیره.  والقوافي التي توافقه، له ما یلبسه إیاه من األلفاظ التي تطابقه،
وأعمل فکرره فري شرغل القروافي بمرا تقتفیره مرن  الذي یرومه أثبته، یتفق له بیت یشاکل المعناذا إف

علری  بل یعلرق کرّل بیرت یتفرق لره نظمره، عر وترتی  لفنون القول فیه،المعاني علی غیر تنسیق للش
وکثرت األبیات وفق بینها بأبیات تکون نظامرا  لهرا  تفاوت ما بینه وبین ما قبله. فإذا کملت له المعاني،

یعتقد شعراء الجیل الشباب في کرال اللغترین نظررا   لکن في المقابل،  .وسلکا  جامعا  لما تشتت منها
نظرة األدبراء والنقراد والشرعراء القردماء  أّن  ،ذکروا في مقاالتهم عن القوال  الشعریة القدیمة علی ما

کما أدت إلری  ،من القصیده قد أدت إلی تحدید المضامین الشعریة في إطار معین علی طول السنین
جتماعیررة وظهررور سررتیحاذ اإلیقرراع العروضرري الرتیرر  علرری القصرریدة. وبمجرررد التحررّوالت االا

بردا لهرم أن  ،حتیاجات الروحیة الجدیدة التي کانت تطل  مجاال  واسعا  لحریرة الفکرر والخیرالاال
وهکرذا  عواطرف.قال  القصیدة والقوال  الشعریة القدیمة بشکل عام ال تالئرم جمیرع األفکرار وال

دة سعوا وراء إبداع قوال  جدیدة بالحفاظ علی الموسیقی. لم تکن هذه القوال  في باد  األمرر بعیر
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بشکل أو بآخر  کانت ، غیر أنهاعن النماذ ِّ القدیمة حتی أن البعب کان یعّبر عن إستخدامها بالهوایة
ورشرید  میررزا من بهار وبعب قصائد إیرر ِّ «شباهنك»تعطي للشاعر حریة ال بأس بها. مثل قصیدة 

تحرول للل نمروذ ِّ هذه القصریدة الشرهیرة مرن دهخردا أّو  تعّد  .اعتصامي یاسمي وصورتکر وبروین
  العروضي:

 سیاهکاريبگذاشت ز سر  ش  تار اینای مرغ سحر چو 

 رفت از سر خفتگان خماری وز نفحه روح بخش اسحار

 عماری نیلگونمحبوبه  بگشود گره ز زلف زر تار

 زشت خو حصاری اهریمنو  بدیداربه کمال شد  یزدان

  آر یادآر ز شمع مرده  یاد

أشهر وأجود نموذ ِّ للتحّول فري الروزن  طالسم إلیلیا أبي ماضيال دب العربي، تعّد قصیدةأما في األ
 :العروضي

 ئت، ل أعلم من أین، ولكّني أتیتج

یقًا فمشیت  ولقد أبصرت قّدامي طر

 وسأبقی سائرًا إن شئت هذا أم أبیت

 کیف جئت؟

یقي؟  کیف أبصرت طر

 لست أدري ...

ب العناصرر التقلیدیرة للقصریدة الحریة التي حظي بها الشاعر في الخررو ِّ عرن بعر من علی الرغم
. لکرّن نطراد هرذا التجدیرد لم یبتعد عرن االعتردالوبقي في حدود العروض القدیم أّنه العربیة، إاّل 

دائررة األوزان بتوسریع الشعراء في کرال اللغترین  قام مستویات أعلی، إذ وصل في المرحلة التالیة إلی
کثر استئناسالعروضیة.  ا  بهذا التوّسع في حدود موسریقی الشرعر والتحرول ولعّل الشاعر العربي کان أ

في األوزان العروضیة، إذ کانت قوال  شعریة کالموشحات واألزجال أعطت للشاعر في العصرور مرا 
قبل الحدیثة ضربا  من الحریرة واالنعتراد مرن قیرود القافیرة والروزن العروضري کتقصریر األشرطر أو 
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سواء  في تقصیر األشطر أو في تطویلها. فیات وجذور تطویلها. وکذلك في األدب الفارسي، هناك خل
( فقرد دخلرت نماذجره مرن  مستفعلن أو   فاعالتن مثل  تفعیالت أما تطویلها )أعني ما یتجاوز أربع

التي ظهرت منذ القررن الرابرع   المستزاد وأما تقصیره فعندنا قصائد  ؛بحر الطویلالالقرن العاشر في 
لم یکن کسر القوالر   ،إذن ودیوان مسعود سعد سلمان. أبي الخیر والخامس في رباعیات أبي سعید
فهو في نظر شعراء الجیل الشباب ولیدة ضرورة العصر ومتطّلبرات  ،الشعریة وتوسیعها ظاهرة جدیدة

 (57-55)نفس المصدر: . الزمن
یقرول  وأما فیما یتعلق بالتحوالت التي شهدها النظام العروضي للشعر الفارسي في العصر الحدیث،

الرمرل أو الهرز ِّ أو...(  القدیمة )ك العروضیة البحور أحدالشاعر یختار إّن  الدکتور شفیعي کدکني: 
ال یحصر نفسه في نظرام  ، إاّل أّنهالقوانین العروضیة وحفظ الزحافات والعللبناء علی ویبدأ القصیدة 

  :التفعیلة التقلیدیة ویقوم بتطویل األشطر أو تقصیرها حس  المضمون

 فاعالتن فع

 فاعالتن فاعالتن فع

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع

 فاعالتن فع

 فع

ببحر الرمل. فالشاعر یقروم بتطویرل  نظام التفعیلة ترکیبة فيحتی أوسع  = فع() تفعیلةیعني من أقصر 
 فاعالتن... فاعالتن فاعالتن فاعالتن... )كمفردات حتیاجه لحظة اإلنشاد إلی إتیان ااألشطر حس  

. وبناء علی آراء شعراء التیار الحداثي في کال اللغتین، إّن نظرام التفعیلرة الحردیث ینطبرق علری فع(
: )نفرس المصردرالوجدان الشعري لدی الشاعر، إاّل أنها ال یتجاوز اإلطار الکّلي للبحر العروضي . 

56) 
ي الجدیرد ونقارنهرا الشعر الحّر الفارسي الذي یّتبع النظام العروضرنأتي في هذا المقام بنموذ ِّ من 

 لقد أنشد الشاعر اإلیراني مهدي أخوان ثالث في بحر الرمل: مع نموذ ِّ في األدب العربي.

 بي قانون چنگاین شكسته 

یده رام چنگ چنگی   یررنگ پشور
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 ندیخواب می ب یيگاه گو 

 ش را در بارگاه پر فروغ مهریخو 

 طرفه چشم انداز شاد شاهد زردشت

 زادى چمان سرمستیبا پر 

 ...ندیچمنزاران سبز و روشن مهتاب می ب در

نقررأ قصریدة لبردر الشراکر  فري المقابرل،و «.فراعالتن ...فرع»قام الشاعر بتقطیع کل شرطر ب  فقد
 السیاب:

 یمّدون أعناقهم من ألوف القبور یصیحون بي: أن تعال!

 نداء یشق العروق، یهز المشاش، یبعثر قلبي رماد!

 )أصیل هنا مشعل في الظالل

 شتعل فیه حّتی الزوال(اتعال 

إذن نرری أن  .)فعرولن... فعرول...( کما هو الواضرح، الشراعر أنشرد قصریدته فري بحرر المتقراربو
، إال الفنیرة طرائرفالشاعرین قاما بتوسیع القوال  الشعریة بالحفاظ علری التفعریالت العروضریة وال

نظررا  –تع العروض الجدیرد بهرا البحر العروضي. المیزة الرئیسیة التي یتم حدود م یخرجا منل أنهما
تفضي علی الشاعر اإلیراني والعربي ضربا  من الطالقة فري التعبیرر؛ بینمرا  –إلی آراء الشعراء الشباب

، إذ ستطرادا  ما القدیم( السّیما األدب العربي)نجد في القصائد القدیمة  کانرت المضرامین ترأتي ماّل 
دون أن تظهرر برین األبیرات  حّدث عن عالم خراّص بیتین أو ثالثة یت وکان کّل  ،من کل حدب وصوب

بالوحردة اللغویرة  الحدیثرة بکل وضوح مرن خرالل القصریدة فیشعر القار الیوم أّما  عالقة وارتبا .
 (57)نفس المصدر:  والعضویة وطرح األفکار المترابطة.

 النتيجة
ة في علم الفیزیراء، أّن یستنت  الدکتور محمد رضا شفیعي کدکني، بناء علی نظریة األواني المستطرق

التحوالت األدبیة والشعریة في اللغتین العربیة والفارسیة ظاهرة طبیعیة وهي ولیدة متطلبرات العصرر 
والتعّرف علی األدب العالمي. وعلی هذا، یرصد الباحث ثالث مراحل مختلفة ألقت بظاللهرا علری 
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السرمة البرارزة للمشرهد ألدبیرة، المشهد الشعري العربي والفارسي. ففي مرحلرة مرا قبرل النهضرة ا
 ؛ وقرد أفرر الشعري في کال الطرفین هي التقلید واالتباع واالقتداء برمروز الشرعر القردیم وعمالقتره

کانرت الدسرتوریة، فقرد /أّما في مرحلرة النهضرة الشعراء في استخدام التصّنع والصناعات البدیعیة.
م مرن جهرة، التقّیرد بقوالر  الشرعر القردییین الشرعراء العررب واإلیررانالسمة البارزة المشترکة بین 

لرم یسربق لهرا مثیرل فري األدب  -نتیجة اتصالهم بالثقافة الغربیرة–والخوض في المضامین الجدیدة 
القدیم. أما في المرحلة الثالثة، فقد خاض الشعراء في کال اللغتین تجارب جدیدة وابداعات حدیثرة. 

األدب العالمي واآلفاد األدبیة الجدیدة، کّلما ازداد مریلهم  وکّلما تعّرف الشعراء في کال اللغتین علی
لخوض التجارب الشعریة واإلبداعات التعبیریة في الشکل والمضمون. وقد ظهرت في هذه المرحلة 
سواء  في إیران أو في العالم العربي، اتجاهات وتیارات أدبیرة حدیثرة کالشرعر الحرّر وقصریدة النثرر. 

کدکني، فإّن کسر القوال  الشعریة التقلیدیة کان أمرا  البّد منه فري ظرّل  وحس  رأي الدکتور شفیعي
 التغییر المبدئي في عقلیة اإلنسان اإلیراني والعربي. 
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