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 سخن رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
شی المللی زبان عربی و همکنهمایش بین»بسیار خرسندیم که به یاری ایزد دانا و توانا، آغازگِر دومین 

-با همکاری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران و دانشگاه کوفه برگزار میهستیم؛ همایشی که « تمدنی

کنندگان این همایش پس از برداشتِن و آسیب شناسِی گام نخست در سال گذشته، بر آن شود. برگزار
تر، هر ساله، محوری ویژه را برای پژوهش و تر و پژوهشگرانهشدند برای رفتن به سوی بررسی ژرف

حوِر م« زبان عربی و همکنشی تمدنی»رگزینند. برای امسال و دومین گاِم همایش پذیرش مقاالت ب
 یا همان ادبیات تطبیقی برگزیده شد. « های همسنج در ادبیات و زبانپژوهش»

اش، زبان فارسی، دو زباِن بنیادین و شکوهمنِد تمدِن زباِن عربی دوشادوِش خواهِر تمدنی
ای که هر کوششی برای شناخِت اند؛ به گونهو ستدهایی فراوان داشتهاند و داد ایرانی ـ اسالمی بوده

فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، از راِه شناخِت این دو زبان و شاهکارهاِی ارجمندی چون کلیله و دمنه و 
گذرد که بیش از هزار سال است که فرهیختگاِن جهان را به ستایش و شاهنامه و هزار و یک شب می

های ن نمودتریت. گذشته از این که همکنشی میان زبان عربی و فارسی از درخشانشگفتی واداشته اس
همکنشی و بده بستان تمدنی ـ فرهنگی میان انسان و به ویژه انسان شرقی است به شمار می روند. به 
ویژه اگر سخن اندیشمندانی چون زنده یاد استاد مهرداد بهار را پیش چشم آوریم که سخن از نژاد و 

زمین از دانند؛ چه، مردمان خاورن پاک در غرِب آسیا یا همان شرق تمدنی را گزافه و نادرست میزبا
 اند که جداسازی نژاد و زبان شان کاری نشدنی است. آغاز تا کنون چنان به هم آمیخته

وار، جاِن جاِن مردمان و زیر پوسِت ادبیات هم بسان بزرگترین دستاورد و برساخته زبان، آینه
ادبی  شود . پژوهشتاباند و سپهری بنیادین و برازنده برای نمودِن همکنشی تمدنی میوامع را باز میج

های تنگ، برای رسیدن به همسنج نیز راهی است درست و به دور از گزندهای سیاست و نگاه
 را ای که هم اندیشی و گفتگو و چندصداییای و جهانی از رهگذِر شناخت دو سویههمسودِی منطقه

 کند. بخشد و راه را برای همزیستی آشتی جویانه هموار مینیرو می

فت و گیری گترین ارکان ایجاد ارتباط است که پس از پیدایش زبان و شکلزبان، یکی از مهم
به عنوان  زبان تری با یکدیگر برقرار کنند. همچنیناند تعامل و ارتباط وسیعها توانستهگو، انسان

زبان عربی  .ها داردنقش بسزایی در شکوفایی تمدنکه  ر زندگی اجتماعی استعنصری برجسته د
 های بزرگ تاریخترین آنهاست. و یکی از زبانهای سامی است و از بسیاری جهات غنییکی از زبان

گردد. عربی زبان وحی و کتاب آسمانی است که مورد احترام صدها و تمدن بشری محسوب می



همانند یونانی، زبان علم و فلسفه است که متون مقدماتی و حتی واژگان  میلیون نفر است. عربی
گیری حکومت دینی برآمده از مردم و با ظهور اسالم و شکلآورد. نظری مربوط به تمدن را فراهم می

 گفتمان دینی، تمدن نوین اسالمی شکل گرفت. 

، کتب آسمانی، حوادث جهان بینی افراد، میراث فکری و فرهنگی یک جامعه، مفاهیم مذهبی
تاریخی، هنر و ادبیات گذشتگان، داستان ها و شعرها، همه و همه بخش زیادی از حیات خود را 
مدیون وجود کلمات و جمالتی است که در قالب زبان تبلور می یابد. بدین سان تمدن ها با حیات 

دهند، همان گونه ست میروند و با زوال آن قسمت مهمی از هویت خود را از دزبان رو به کمال می
  گوید:که فردوسی شاعر بلندآوازه ایرانی با اشاره به اثر بزرگ خود شاهنامه می

 بسی رنج بردم درین سال سی                 عجم زنده کردم بدین پارسی
کند و با آفرینش شاهنامه از یک طرف گنجینه بزرگی برای فردوسی به وسیله زبان، شاهنامه را خلق می

دارد. و به همین آورد و از طرف دیگر هویت و ملیت ایرانی را زنده نگه میاژگان فارسی به وجود میو
گاهی و شناخت از زبان آن جامعه ضرورت دارد  .علت است که برای شناخت فرهنگ یک جامعه، آ

 یس شناخت کامل فرهنگ یک جامعه بدون شناخت زبان آن جامعه میسر نخواهد بود. بنابراین براپ
رسیدن به تفاهم و درک بهتر مفاهیم و معانی مورد بحث، دو طرف گفت و گو از یک سو باید اطالع 
کافی از ساختارهای زبانی یکدیگر داشته باشند یا این که زبان مشترکی برای بیان عقاید خود پیدا کنند 

کم بر جامعه ها، آداب و رسوم و به طور کلی فرهنگ حاها، عالیق، عادتو از سوی دیگر نگرش
تواند چهارچوب فکری و ها مییکدیگر را بشناسند. تنها در این صورت است که همکنشی تمدن

ایدئولوژی مشترکی را فراهم آورد. و بدین سان طرفین با فهم مشترکشان از مسایلی که در اطرافشان 
 .گذرد به تعامل و همکاری برسندمی

. هر زبان ها قرار نگرفته باشدتأثیر دیگر زبان گفتنی است هیچ زبانی در دنیا نیست که تحت
ای برای ادامه حیات خود نیازمند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل بوده است. زبان عربی نیز از زنده

های مختلف به ویژه فارسی قرار گرفته است. این تأثیرپذیری در غنی گذشته تاکنون تحت تأثیر زبان
ترش شمار، به رشد، توسعه و گسداشته و با خلق آثار و تألیفات بیسازی زبان عربی نقش بسزایی 

از رهگذر مطالعات همسنج بین زبان و ادبیات ملل مختلف،  .فرهنگ عربی اسالمی کمک کرده است
های نامکشوف متون دست یافت تا با طرح موضوعات توان به گسترش مرزهای دانش و کشف الیهمی

در حوزة زبان و ادبیات، محیط فکری مناسب برای به اشتراک گذاشتن، های جدید نو و تولید نظریه



های علمی پژوهشگران سراسر جهان از متون زبانی و ادبی فراهم شود و بحث، بررسی و ارائة یافته
 .های مختلف و زندة دنیا باشدها و ادبّیات رشتهخدمتی در راه بهبود وضعّیت زبان

حمید زارع





 األمین العلمي کلمة رئیس المؤتمر و

 السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
في بادئ ذي البدء یلزم تقدیم الشکر والعرفان للسید رئیس جامعة طهران األستاذ الدکتور 
محمد مقیمي المحترم، وللسید رئیس جامعة الکوفة األستاذ الدکتور یاسر لفتة حسون المحترم، 

ضیلة األستاذ الدکتور حمید زارع المحترم؛ الذین قدموا وللسید رئیس مجمع الفارابي بجامعة طهران ف
 .الدعم إلقامة المؤتمر وإنجاحه

ونتقدم بالشکر لثقِة الجامعات الرصینة والمؤسسات العلمیة التي ساندت المؤتمر، وشکر 
موصول لسعادة الباحثین والباحثات الذین ساندوا المؤتمر بمشارکتهم العلمیة الرصینة، ولألخوات 

زات المحترمات واألخوة األفاضل الذین عملوا بجد واجتهاد في لجان المؤتمر، وإلی جمیع العزی
 .المشارکین والمحبین للعلم..نهدي سالمنا واحترامنا ودعائنا بالخیر والتوفیق واستمرار نعمة العلم

 األفاضل والفضلیات؛
لبشریة، به تواصلت إن التفاعل حاجة طبیعیة لدی اإلنسان ورکن جوهري من أرکان الحیاة ا

الحضارات اإلنسانیة وتطورت عبر العصور؛ إذ یعد التفاعل العلمي والثقافي شکالا من أشکال 
الحضارة وسبباا من أسباب تکوینها، ویعتبر الشعب الذي یستطیع االستفادة من عیوب وأخطاء شعب 

ا وأکثرهم قدرة علی النهضة والمسؤولیة، فال کثر المجتمعات وعیا مخزون الراکد لیس کافیاا آخر هو أ
الستمراریة التطویر العلمي والمعرفي، ولعّل أهم ما یمکن أن یحققه التفاعل الثقافي بین الشعوب هو 
صنع السالم العالمي وتحقیق متطلباته، وهو الذي یعد أمنیة البشریة في شتی بقاع األرض علی مدی 

کال التفاعل الثقافي من خالل إقامة العصور. إن الجامعات في هذا الزمن تتبنی شکالا من أش
المؤتمرات والندوات العلمیة ومشارکة األساتذة والباحثین فیها من البلدان المختلفة مما یساعد علی 
االمتزاج الثقافي والتعرف علی مکامن قدرات البعض وما یمکن أن یقدموه للبالد التي ینتسبون إلی 

لبیئة التي تعرفوا علیها إلی بلدهم األم، فتزید القدرات جامعاتها، فیحملون تلك المعلومات ونتاج ا
 .االجتماعیة الثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة لکل من البلد

ولقد أسس اإلسالم منهجاا متکامالا للتعامل بین الشعوب والحضارات المختلفة، فقد أقر 
اسهم وانتماءاتهم باختالف الناس واألجناس، وربط المسلمین مع سائر البشر علی اختالف أجن

الحضاریة برباط من األخوة اإلنسانیة النابعة من وحدة األصل البشري ، وألزم المسلمین بالتعاون 



والتعایش والتعارف مع غیرهم, وإشاعة الخیر مع الجمیع وبین الجمیع بغض النظر عن األصل والدین 
ا َخَلْقَناکُ  اُس ِإنَّ َها النَّ ا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ۚ ِإنَّ واللون،  قال تعالی:]َیا َأیُّ با ن َذَکٍر َوُأنَثٰی َوَجَعْلَناُکْم ُشُعو م مِّ

َ َعِلیٌم َخِبیٌر  ِ َأْتَقاُکْم ۚ ِإنَّ اهللَّ ْکَرَمُکْم ِعنَد اهللَّ  .]َأ

وفي الختام نوّد أن نهنئکم جمیعاا علی نجاح هذا المؤتمر، وأن هذا المؤتمر لقد حقق الکثیر 
و نؤکد لکم أیها السادة والسیدات بأن التاریخ سیکتب عن ما أنجزتموه في هذه المدة من اإلنجازات، 

 .من عمل رائع

کما نوّد في هذا المجال أن نثمن الجهود التي قام بها المعنیون في مجمع الفارابي بجامعة 
الجلسات  طهران وجامعة الکوفة لتحضیر هذا المؤتمر، وما قاموا به من جهود کبیرة لعقد العدید من

البحثیة الستعراض وجهات النظر وتقریبها حول الدراسات المقارنة بین اللغة واألدب، فاسمحوا لنا أن 
نتقدم نیابة عن المؤتمر وباسمکم جمیعاا بالشکر الجزیل لکل من ساهم في إنجاز هذا الصرح العظیم. 

ِ َربِّ اْلعاَلِمین  .و آخر دعوانا َأِن اْلَحْمُد هلِلَّ

 األمین العلمي للمؤتمر       ؤتمر                       رئیس الم
 أ.د. سلیم الجصاني                                                                                   أ.د. ناصر قاسمي  
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 المؤلفینمقدمة 
 

یتیح لنا األدب معرفة اإلنســان في اإلنســان، کما یقول دوســتویفســکي؛ وعبر هذه المعرفة، تنهار 
الجدران الوهمیة المصـطنعة بین األنا واخخر، ویتجّلی الجوهر المشـترل لسنسان. والطریق الوحید 

ــول إلی هذه المعرفة الجتی ــب رأینا-از العقبات التي تمنع الوص هو الحوار والتعارف الذي من  -حس
أجله ُخلقنا "شـعوباا وقبائل". وعلی هذا، تعّد دراســة لغة اخخر وقراءة أدبه وثقافته وحضــارته المســاَر 

لمحلي االصــحیح لتحقیق التعایش الســلمي واحترام فســیفســاء الهوّیات الثقافیة علی المســتویین 
والعـالمي؛ ومن هنـا، یبرز دور األدب وعلی وجـه التحـدیـد األدب المقـارن الـذي یدفع اإلنســان 

 والمجتمعات البشریة إلی الخروج من قوقعة األنا والسعي إلی معرفة اخخر. 

عقبات التواصــل مع اخخر  تذلیلهذا وعند الحدیث عن العالقات الثقافیة واللغویة ودورها في 
نقـاط فهم واضــحـة مشــترکـة، تـأتي اللغة العربیة إلی الواجهة باعتبارها لغة القرآن للوصــول إلی 

والحضــارة االســالمیة. وللتذکیر فقط نقول إّن تاریخ اللغة العربیة حافل بالمســاهمات العظیمة التي 
قـّدمتها علی مدار قرون للدفع بعجلة الحضــارة اإلنســانیة، إذ قام عدد کبیر من العلماء والمفکرین 
ــل ولتقدیم  ــیلة لسبداع والتواص ــعراء وغیرهم من النخب العالمیة اللغَة العربیَة وس ــفة والش والفالس
منجزاتهم الفکریـة وللتعبیر عن عواطفهم اإلنســانیة. وهکذا، أصــبحت اللغة العربیة في عصــورها 

رح یط الـذهبیة قطب الّرحی الذي تلتّف حوله ثقافات ومنظومات فکریة عالمیة. لکن الســؤال الذي
نفســه هنـا وفي ظـّل التحوالت التي طرأت علی العالم الحدیث هو: "کیف تتفاعل اللغة العربیة مع 

 الحضارة العالمیة بمتغیراتها ومنجزاتها الیومیة المتزایدة؟"

ســعیاا لسجابة علی هذا الســؤال وجریاا علی عادته الســنویة، أقام مجّمع الفارابي بجامعة طهران، 
عـة الکوفة بالعراق، المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والحضــارة العالمیة، بـالمشــارکـة مع جـام

مسـتضـیفاا ثّلة من الباحثین والمفکرین للتباحث وتقدیم أوراقهم البحثیة في أبرز المواضیع المتعلقة 
ن مبـاألدب المقـارن والعالقـات اللغویـة واألدبیـة بین العربیة واللغات األخری. وقد لّبی عدٌد کبیٌر 

الباحثین والمفّکرین الدعوَة، مّما یدّل علی أّن المؤتمر أصــبح یســتقطب اهتمامات متزایدة من قبل 
النخب وأصـحاب األفکار االبداعیة من جمیع أنحاء المعمورة؛ وقد سعی المؤتمر إلی االطالع علی 

یفها في الهویة آرائهم ومشــاریعهم العلمیـة ومـا یقـّدمونـه من أجـل االنتقاع من اللغة العربیة وتوظ
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االنسـانیة للتفاعل الحضـاري واالرتقاء بالمجتمعات نحو اسـتثمار الموروث في تعزیز القیم للولوج 
 نحو مستقبل مشرق. 

ــوع العالقات اللغویة واألدبیة 2222آذار /مارس 2و1لقد ناقش المؤتمر، الذي أقیم یومي  ، موض
الدراســات المقارنة بین العربیة واللغات ا: ، منهفي عدد من المحاور بین العربیـة واللغـات األخری

الشـرقیة کالفارسیة والترکیة والسریانیة وغیرها من اللغات کاالنجلیزیة والفرنسیة، وأثر القرآن الکریم 
ــورة  ــورة اخخر في األدب العربي وبالعکس ص ــوا الدینیة في اللغات واخداب االخری، وص والنص

راســات اللغویـة بین العربیـة واللغات االخری، والعالقات اخخر العربي في اخداب االخری، والـد
لعربیة االلغویة واالدبیة بین العربیة واللغات الشــرقیة في ظل العولمة، واخفاق التداولیة في اســتعمال 

وبلدان العالم االســالمي، واخفاق المســتقبلیة في العالقة بین العربیة  الدول العربیةالمعاصــرة في 
وإشـکالیة مناهج الدراسات المقارنة بین العربیة واخداب االخری، ودور الشعوب  واللغات االخری،

ودور  آدابها،ي اللغة العربیة ودور االســتشــراق فواألمم المختلفـة في إغناء التراث األدبي العربي، و
   النصاری وجهودهم في إثراء التراث األدبي العربي عبر الترجمات والتألیفات.

مشــارل أرســلوا أوراقهم البحثیة بأربع لغات هي: العربیة  232رکین زاد علی عدد المشــا وقد زاد
والفـارســیـة واالنکلیزیـة والفرنســیـة؛ نتوّجه لهم جمیعاا بالتقدیر الکبیر واالحترام الکامل والعرفان 

 الجمیل. 

یتنـاول هذا الکتاب عرض أوراق عمل المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضــاري؛ 
وقد بذلنا قصـاری جهدنا لکي نختار األبحاث الجدیرة للنشـر وفق أسس علمیة موضوعیة بحتة یقف 

 علی رأسها اإلبداع والترکیز علی محاور المؤتمر؛ عسی أن یثیر الکتاب اهتمام الباحثین والقراء.  

یة العربع الفـارابي بجـامعـة طهران بمبادرته إلی اختیار موضــوع األدب المقارن بین مجّم  یعتّز و
خ حقیقة أال وهي أن الحصــول علی  ّکد ورســّ واللغـات األخری، ویرجو أن یکون بهذه المبادرة قد أ

هم التثاقف والسعي إلی فال یتّم إاّل عبر  ، سواء علی المستوی الفردي أو االجتماعي،التقّدم المنشـود
. وتفکیراا وثقافةا  لغةا اخخر   وتراثاا

 پورمجتبی عمراني و کمال باغجري

 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 الدراسات اللغوية بین العربیة واللغات األخرى

 1د/ سلیمان مودع
 جامعة عبد الحفیظ بو الصوف ـــ میلة

 الملخص
اول البحث حضور اللغة العربیة بإفریقیا ویسعی للنظر في ما تم من تبادل عبر التواصل یتن

التاریخي و التالقح ثقافي لتقدیم صورة عن حضور دراسات اللغة العربیة في إفریقیا جنوب 
إن اللغة العربیة  الصحراء . فما الذي میز ذلك الحضور من عوارض ) النمو والتمدد والتراجع(؟.

کثر مما أخذت فلم تکن لغة قاتلةقد قدم وللعربیة  أولغة هیمنة.  killer languageت إلفریقیا أ
عالقات تاریخیة بإفریقیا وتأثیرها في لغاتها قدیم وجلي فواکبها اإلسالم و منذ بدایات القرن 
الثاني للهجرة الثامن للمیالد خاصة في القرن اإلفریقي ،  والظاهر أیضا أن العربیة تعد لغة 
رسمیة غیر استعماریة في ثماني دول افریقیة جنوب الصحراء ، فهي لغة مرشحة لتکون اللغة 

ا وهي أیض  الجامعة للدول اإلفریقیة الحدیثة و یجب أن تعمم؛ ألنها لیست غریبة علی القارة.
ة غغیر مدنسة بأوزار اللغات االستعماریة فاألفارقة ینظرون للعربیة بأنها لغة روح وحضارة إنها ل

ولم تکن لغة تداول عملي یومي بل أنها کانت لغة للتألیف، إذ  إفریقیة مشترکة وغیر استعماریة.
وظفها عدد من علماء إفریقیا في المیدان الثقافي العلمي والدیني واإلبداع األدبي.ومن مظاهر 

کثر من ثالثین لغة( ثم تحول عدد منها  لی إذلك أیضا توظیف تلك اللغات للحرف العربي  )أ
وللغة العربیة أوج عنفوانها الروحي  الحرف الالتیني عند الحمالت االستعماریة والتنصیریة.

والمادي فکانت العربیة اللغة األولی ألکثر من اثني عشر قرنا، وترکت بصماتها علی کثیر من 
 اللغات المحلیة، ، فماهو السبیل الستعادة ذلك الدور؟

 ة؛القارة اإلفریقیة؛التنوع اللغوي؛حضور اللغة؛توظیف اللغة.اللغة العربی: الکلمات المفتاحیة

 

                                                                                 

1  .Mouada.slimane1@gmail.com /  Mouada.slimane@centre-univ-mila.dz 
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 المقدمة
ما عالقة ف. )غرب إفریقیا( التي دخلها اإلسالم منذ أمد بعید یتناول البحث الناحیة الغربیة من القارة

 ؟لذي میز ذلك الحضور قدیما وحدیثااللغة العربیة بلغات غرب إفریقیا جنوب الصحراء؟ وما ا
عها ماضیا وحاضرا وماهي المعوقات التي تواجه حضورها وتأثیرها؟ وماهي أهم وما هو وض

التحدیات التي تقف أمامها  وماهي الحلول؟. ولقد استعنت في ذلك بالمنهج التاریخي واالستقرائي 
 والتحلیلي للوقوف علی ذلك الحضور و التأثیر.

يقیا جنوب    الصحراء:المبحث األول :حضور اللغة العربیة في غرب إفر
 وغانا وغامبیا والرأس األخضر وبورکینا فاسو بنین یطلق اسم غرب افریقیاعلی ستة عشر دولةهي:

 .وتوغو وسیرالیون والسنغال ونیجیریا والنیجر وموریتانیا ومالي ولیبیریا وساحل العاج بیسا و وغینیا
دد ویربو عسانت هیالنة وأسنسیون وتریستان دا کونهافي  للبریطانیاالتابع  إقلیم ما وراء البحاروکذلك 

ا احسب إحصائیات  381سکان غرب إفریقیا علی   ,Paul R. Masson . )ینظر:2218ملیون شخصا
2001  ) 

من السکان،فقد  حمل التجار العرب  العربیة  %02ویسود اإلسالم غرب أفریقیا حیث یعتنقه
واإلسالم عبر الصحراء منذ القرن التاسع المیالدي،فترکوا بصماتهم واضحة في معتقد ولغات شعوب 

 .والسننکي، ارماوالز، والسونغهاي،  الماندي والولوف والهوسا والفوالني.
والمتتبع لبصمات اللغة العربیة في لغات وثقافات شعوب غرب إفریقیا وبخاصة جنوب الصحراء 

م  ولغة العلم والمعرفة في عصرها ، کما نالت مکانة سامقة، ذلك ألنها لغة القرآن الکری یدرل أنها
کانت لغة التبادل التجاري بین الفاتحین العرب وبین تلك الشعوب، فقد تأثرت معظم لغات ولهجات 
الساکنة األفریقیة باللغة العربیة وبالحرف العربي الذي دونت به ثقافات شعوب جنوب الصحراء 

 وشمالها أیضا .
إن انتشار اللغة العربیة یعتبر من أغرب ما وقع في تاریخ ولقد عبر عن ذلك أحدهم بقوله:"

البشریة،کما یعتبر من أصعب األمور التي استعصی حلها،فقد کانت هذه اللغة غیر معروفة في 
البدء،فبدأت فجأة علی غایة الکمال،سلسة غایة في السالسة،غنیة أي غنی،إن اللغة العربیة ـــ  وال 

من العالم ،فقد تمکنت في الماضي من اإلحاطة بالتراث العلمي  جدال ـــ قد عّمت أجزاء کبری
للیونان والهنود والفرس والمقدرة علی ترجمة وتعریب المصطلحات و  نفائس الکتب في مختلف 

 مجاالت الفنون والعلوم.
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
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 المبحث الثاني : بدايات التواصل" أشکاله" قديما:
د أشار ابن خلدون إلی أن العرب والعربیة دخلوا إفریقیا وعالقة العرب بإفریقیا قدیمة قدم التاریخ، فق

قبل خمسة آالف سنة من المعابر الشمالیة والجنوبیة ساحل البحر األحمر المواطئ للساحل العربي 
  ، فقد أطلقوا علی ساحل أرتیریا اسم بالد الحبشة وبالد الزیلغ.

 .  (57، ا2222)ینظر: محمد عثمان علي حنیر، 
) حضر موت( وعمان خاصة هم أول من احتك بمنطقة شرق إفریقیا ، فقد استطاع  )فعرب الیمن 

هؤالء وقبل مجيء اإلسالم بعدة قرون أن یعبروا بحرا مضیق باب المندب لیتعرفوا علی البالد الواقعة 
شرق الساحل اإلفریقي من بالد السودان والحبشة في الشمال إلی الموزمبیق ومدغشقر في الجنوب 

 (. 17،10،ا 1991العزیز عبد الغني إبراهیم ، . )عبد 
وقد استمر هذا التواصل بعد مجيء اإلسالم،  وقال ابن خلدون علی عهده " ومثل أهل مالي 
وکوکو والتکرور والمجاورین ألرض المغرب الدائنین باإلسالم لهذا العهد یقال أنهم دانوا به في المائة 

 ( 121م،ا 1988هـــ/  1128زید بن محمد ،السابعة") ابن خلدون عبد الرحمان أبو 
ولم تکن الصحراء حاجزا بین بالد المغرب وبالد جنوب الصحراء فقد انصهر العرب واالمازیغ 
والزنوج في مکون ثقافي واحد لغته العربیة وهویته اإلسالم . وکان من أثاره نقل العرب ثقافتهم 

بعض وقویت التجارة واللغة العربیة والدین  وحضارتهم فازدادت أواصر التالحم فانصهر بعضهم في
اإلسالمي والنسب العربي عری التواصل  فانصهر هؤالء في مکون ثقافي واحد. ینظر: )مها عبد 

 ( .       11، 1، ا2229المجید ،
وتعتبر  ثقافة دول شمال إفریقیا رافدا مهما للثقافة اإلفریقیة في وسط وغرب القارة وحتی في 

حرکة المرابطین التي تغلغلت في المنطقة وامتدت إلی األندلس، وعملت علی نشر  شرقها من خالل
اإلسالم من خالل الزوایا الصوفیة ممثلة في المذهب المالکي األشعري، فکانت خاصة شعبیة 

 المسلمین األفارقة وخاصة في الطریقة التیجانیة.
دد ة الثانیة بعد العربیة من حیث عوتعتبر الهوسا لغة رسمیة في شمال دولة نجیریا وتمثل اللغ 

 الناطقین .
ومن یبن اللغات اإلفریقیة التي کتبت بالحرف العربي في أقصی الغرب اإلفریقي لغة الولوف  

 17بالمائة من سکان السنغال و بنسبة  20وهي قبائل سنغالیة تنسب لهم تلك اللغة ویکونون نسبة 
 بالمائة . 32لغة الثانیة في السینغال ویتکلم بها بلمائة من سکان غامبیا وموریتانیا, وهي ال
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والبد من اإلشارة إلی العدید من اللغات اإلفریقیة األخری التي اعتمدت الخط العربي لها رسمیا  
 ،) المرجع نفسه( .2229ینظر:)مها عبد المجید،مثل الحفیة واألرومیة وغیرها.

بالعربیة  ألکثر من ألف عام، فالمؤلفات التي کتبت فالعالقة الثقافیة العربیة بإفریقیا تمتد جذورها 
 أو باللغات اإلفریقیة مستعملة الحرف العربي المسمی بــ) العجمي( ، هي جمیع تراث إفریقیا.

وفي وسط وغرب إفریقیا هنالك أیضا لغة " الهوسا" وهي لغة أهل تشاد والنیجر وشمال نیجیریا 
امیرون وبرکینا فاسو، وقد کانت تکتب بحروف عربیة یتحدث وغانا وتوغو وبنین والسودان وتشاد والک

ملیون کلغة ثانیة، ویستخدمها ناطقون بلغات أخری في جل  17ملیون نسمة کلغة أولی و 21بها نحو 
 إفریقیا الغربیة وخاصة المسلمون.

يقیا  قديما ومکانتها :  المطلب األول : حضور العربیة في إفر
في بالد السودان الغربي) غرب إفریقیا( باهتمام الحکام واألهالي معا، ولقد حظي التعلیم بالعربیة 

و (. 182، ا1901محمود کعت التنبکتيفکان یتم في مساجد مدن تنبکتو وجاو وجبي. ینظر) 
تزاید اهتمام األفارقة باللغة العربیة واعتبروها لغة مقدسة، فعرفت انتشارا وازدهارا في  "عدد غیر قلیل 

وشرق ووسط إفریقیا، فکانت لغة التعلیم واألدب والثقافة وأیضا لغة أداء الشعائر  من مناطق غرب
اإلسالمیة ولغة الحکم واإلدارة وهي کذلك لغة التواصل بین القبائل والشعوب اإلفریقیة 

 (. 9،12،ا2225المتنوعة"ینظر:) محمد الصالح صدیق 
 یة واللغة العربیة فـــ " للغة العربیةوترتب عن هذا عالقات وظیفیة قویة بین اللغات اإلفریق 

 Flood ofعالقات تاریخیة عمیقة بهذه اللغات وتأثیرا واضحا وقیما، وصفه الباحث سالوفو بأنه 
word  .  " أي طوفان من المفردات 

Adeurmi Salamu 2007 ;vol 3 ;N 2 ;p30  
العبادة والثقافة والمعرفة وعملت وکان لدور اإلسالم أثر في تعلم األهالي للغة العربیة ألنها لغة 

القوافل التجاریة علی توسیع استعمال العربیة بین األهالي في تعاملهم الیومي " فقد انتقلت أسماء 
 األوزان والمقاییس والمکاییل إلی اللغات المحلیة.

يقیا قديما:  أوال : مظاهر انتشار العربیة  في غرب أفر
في غرب إفریقیا منذ القرن األول الهجري عند الفتح اإلسالمي " والثابت أن اللغة العربیة تغلغلت  

علی ید التابعي الجلیل عقبة بن نافع الفهري الذي توغل في فتوحاته اإلسالمیة إلی منطقة کوار 
Kawar  ( .  11ا 2220محمد األمین أبو منقة:  م .) 000هجري الموافق  10وذلك في عام 

لدین اإلسالمي، بها تؤدي العبادات وتقام الشعائر وتلقی الدروس وتعتبر العربیة کما ذکرنا لغة ا
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والمواعظ فهي لیست لغة قبلیة أو جماعة عرفیة؛ بل هي لغة األمة اإلسالمیة لغة الفکر والحضاریة 
 (.123،ا2220والتاریخ لغة الفقه والعلماء.) أبو بکر یوسف الخلیفة، 

اللغة العربیة، وهذا بدوافع حفظ القرآن الکریم  فالکثیر من المسلمین األفارقة یحرا علی تعلم
تعلم منها ما یمکنه من أداء  األحوالوفهمه، ثم اإلطالع علی الدین من منابعه الصافیة، وفي أبسط 

 فرائضه الدینیة.
وما یجب ذکره هو احتکال اللغات اإلفریقیة الکبری کالسواحلیة والفالنیة والهوسا بالعربیة،  

اءها بمفردات الحضارة والعمران من لغة کبری بحجم اللغة العربیة فجمعت شتات وکانت نتجیته إثر
، 2222تلك اللغات فامتدت بینها أواصر التالقح الثقافي" ینظر) نصر الدین البشیر العربي،ماي 

 (.   332، ، ا28، العدد23المجلد
تجاریة التواصل والحیاة ال کانت اللغة العربیة في غرب إفریقیا لغة الدین والثقافة، کما کانت لغة

أیضا فـــ " کان الشعوب یتخذونها لغة تواصل في األسواق والتجمعات")کویسبي عیسی،) د،ت( 
 . 270ا

وبغرض نشر العربیة واإلسالم لجأ العلماء إلی أهم اللغات بالمنطقة فـــ " الفوالي الرعاة  
لك کان لزاما علیهم البحث عن وسیلة والهوسا الفالحون أمیون ال معرفة لهم باللغة العربیة، لذ

أخری)...( فمن هنا جاءت فکرة اللجوء إلی اللغات المحلیة لسانیة وأهمها الفوالنیة والهوسا")محمد 
 ( . 30، ا  2220األمین أبو منقة، )مرجع سابق(، 

ها یومن مظاهر تأثیر العربیة في اللغة الفوالنیة وجود ما یربوعن ألف وخمسمائة کلمة عربیة ف 
ومن ذلك أیضا " أسماء األسبوع وأسماء الصلوات وأسماء العقود، وأسماء الشهور العربیة وأسماء 

 ( 332بحور الشعر وأوزانها")ینظر) نصر الدین البشیر العربي،)د،ت(، ا
واللغة الفوالنیة أو البوالریة یتکلم بها ساکنة غینیا والسینغال وسیرالیون وغامیا ومالي وبرکینافاسو 

 (.82،ا  21، المجلد 22العدد  2222 لنیجر ونیجیریا والتشاد وموریتنانیا.ینظر) حفیظة شارف،وا
لقد استعارت لغات غرب أفریقیا من العربیة ذخیرة لغویة هائلة کانت في حقول داللیة تتصل 

 وباإلسالم والتجارة والسیاسة وما یتعلق بالحکم وأدوات البیت واللباس وأیضا مصطلحات علم النح
والحساب والفلك ومصطلحات المقاییس والموازین،باإلضافة ألسماء المحاصیل الزراعیة، وکذلك 

،  2218مصطلحات تتعلق بالکتابة والقراءة والمعادن وغیرها کثیر. )ینظر في هذا: یوسف ماریکو
 .  102، ا 25المجلد  1العدد
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بیة وظفین لترجمة المؤلفات العرولالستفادة من اللغة العربیة عمد ملول غرب إفریقیا لتسخیر م
 إلی لغات  الهوسا والفالن، کما کتبت تلك اللغات بالحرف العربي فنشأ لذلك تجاذب وتقارب.

 فکانت اللغة العربیة لغة حیاة قبل االستعمار. 
فهذه المفردات المستعملة في لغات السودان الغربي ) غرب إفریقیا( طبعت بنطق أهله ویتجلی 

 بسیط أحیانا للکلمات . في تحریف جزئي
ولغة الهوسا ــــ کما تقدم ـــــ من أسرة اللغات اإلفریقیة األسیویة الفرع التشادي واللغات  

التشادیة تضم حوالي ثمانین لغة أکثرها أهمیة ، وهي من أکثر اللغات انتشارا في إفریقیا جنوب 
ي غرب ووسط إفریقیا ) ینظر: محمود الصحراء وهي إلی یومنا لغة المعامالت التجاریة والسیاسیة ف

 (. 1،2،7،ا 2220. ویوسف الخلیفة وآخرون  90،ا1985فهمي حجازي،
ولغة الهوسا منتشرة في کل من نیجیریا النیجر وتوغو، غانا وسیرالیون وتشاد، والکونغو والکمرون 

م ،ا 2221د داودظر: الطاهر محمولیبیا والجزائر ، والسودان ، والمملکة العربیة السعودیة . )ین
89  .) 

فکان لتأثیر العربیة في لغة الهوسا بصماته الواضحة وکتبت لغة الهوسا قدیما بالحرف العربي  
المعروف باسم ) أجمي( ومازال مستعمال بین طالب الزوایا والمتقدمین في السن منذ حلول 

 لحروف الالتینیة.االستعمار الحدیث بإفریقیا، ولغایة عهدنا هذا حلت محل الحرف العربي ا
 وهذه بعض المصطلحات اللغویة :

 Jimala/  الجملة  Sarrafawa/   التصریف   Nahwiالنحو  
 Harfi/ الحرف  Fili) قلب المیم إلی نون( ، الفعل   Suna/ االسم   Kalimaالکلمة 

 Ali da Mohamaduومن أمثلة بناء الجملة االسمیة : علي ومحمد معلمان ـــــــــــ  
malamayna   

إن تأثیر العربیة في لغات غرب إفریقیا جلي بسبب االحتکال المباشر الذي تقدم ذکره وندرل   
ذلك في المفردات والکلمات العربیة التي طعمت بها لغة هوسا والفوالن کالمصطلحات التجاریة 

 أسماء البضائع والسلع والمکاییل والموازیین
اة آالف الکلمات العربیة في غرب إفریقیا، فال تخلو وحتی الیوم توظف في کل مجاالت الحی

الحیاة الدینیة والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والدینیة من تلك المفردات وهنال الکثیر من 
هذا: إبراهیم طرخان، األعالم والمدن والحیوان والنبات سمیت بمسمیات عربیة. )ینظر في 

 .( 171،ا1909
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ت اللغة العربیة بصمتها في اللغات المحلیة منذ وقت مبکر کما وکان کم أثر ذلك أن ترک 
 استخدمت حروفها في کتابة اللغة الفوالنیة وال تزال إلی یومنا هذا.

يقیا  حديثا ومکانتها :   المطلب الثاني : حضور العربیة في إفر
، منذ بدایة لعربیةولفترة قریبة کانت العربیة والحرف العربي األکثر استعماال، ولقد تراجع حضور ا 

العصر الحدیث ألسباب ذاتیة ، حضاریة واجتماعیة تعود ألهل هذه اللغة أنفسهم وأسباب ذاتیة تتعلق 
أیضا بالمحتضنین األفارقة لتلك اللغة، وما تعرضوا له  جمیعا من عملیات استالب غربي استعماري 

والدین اإلسالمي، باعتبار ذلك ممنهج حاولت القضاء علی وجود الثقافة العربیة والحرف العربي 
الوجود یشکل خطرا علی انتشار الثقافات الغربیة والمسیحیة وبالتالي خطرا علی النفوذ والمجال 

. وکان کم أثر Francis Moore"ویذکر الرحالة االنجلیزي )فرانسیس مور( "الحیوي االستعماري، 
ذ وقت مبکر کما استخدمت حروفها في ذلك أن ترکت اللغة العربیة بصمتها في اللغات المحلیة من

 کتابة اللغة الفوالنیة وال تزال إلی یومنا هذا.
وجد معظم سکان غامبیا البریطانیة یتکلمون اللغة العربیة، وأن إلمامهم بها  1531بأنه في سنة  

   .23، ا1909یفوق إلمامهم بما یفوق إلمام أوروبا الوسیطة باللغة الالتینیة"إبراهیم علي طوخان،
وکما تقدم فإن اللغة العربیة من أسبق اللغات األجنبیة إلی غرب القارة، أما اللغات األخری فیها   

فهي لغات استعماریة فــــ" اإلنجلیزیة لغة رسمیة في نیجیریا، والفرنسیة لغة رسمیة في النیجر 
ر أن سکان هذه المجاورة، وفي بورکینافاسو وساحل العاج ومالي أتخذت الفرنسیة لغة رسمیة غی

البالد متشابهون ومتقاربون في األخالق والعادات والتقالید،کما تجدهم یتحدثون بنفس اللغات، 
فلغة بامبارا أو ماندیغ سائدة في مالي وساحل العاج وبرکینا ونیجیریا وکامیرون وجزء من بنین" 

  (. 270)کوسیبي عیسی ، ) مرجع سابق ( ، ا
اإلسالم المراد به القضاء علیها معها " لتجعل في إفریقیا منطقة نفوذ  والسعي ألبعاد العربیة عن  

أوروبیة لغة ودین وأخالق وعادات وتقالید، والرضی بالتبعیة ألوربا فکرا وعاطفة ولغة ودینا )ینظر: 
 ( . 23ا2212آدام عبد اهلل األلوري  

 مبحث األول ال
 الصحراء . الفرع األول  : اللغة العربیة في مؤسسات دول جنوب

 أوال ــ اللغة  العربیة في مؤسسات التعلیم .
التعلیم في دول إفریقیا جنوب الصحراء ـــ  وفي دول غرب افریقیا کما في غیرهاـــ قسمان :  
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 خاا ) أهلي( وحکومي.
 ــــ  التعلیم األهلي التقلیدي: 1
کل وأنواع التعلیم ، وقد ارتبط وهذا النوع یهتم بالعربیة باعتبارها لغة اإلسالم وهو من أقدم هیا 

بالکتاتیب والزوایا وقد یکون تابعا للزعماء الصوفیین وما یمکن مالحظته أنه منتشر بمناطق البدو 
والریف وینحصر في المدن والحواضر " ولهذه المؤسسات مسمیات عدیدة فهي الخلوة في السودان 

زم في السینغال وبعض دول غرب افریقیا وتلتوالد کسي في الصومال، والمحضرة في موریتانیا والدارة 
هذه المؤسسات بشکل التقلیدي ... کما إن هذه المؤسسات األهلیة ال تخضع في الغالب إلشراف 

 (.119الحکومة وال تحظی باعترافها" )أبو بکر یوسف الخلیفة ،)مرجع سابق( ،ا 
 ــــ التعلیم األهلي المنظم : 2 

م الحدیث والمعاصر کان البد من إصالح التعلیم األهلي والتخلص أمام التطور الحاصل في التعلی
من الهنات وتجاوز النقائض الموجودة فیه في التنظیم وفي المناهج لیتمکن تعلیم العربیة من  تحقیق 
أهدافه وخاصة في المناطق السکانیة المسلمة حیث برزت للوجود المدارس األهلیة اإلسالمیة 

منظمات وجمعیات أو یسیرها أفراد، وتدرس اللغة العربیة وتعلم القرآن  النظامیة ، وتشرف علیها
 الکریم والمواد العلمیة والمعرفیة الحدیثة وبعضها یعتمد مناهج وزارة التعلیم في بلدها.

" وهذا النوع من المدارس منتشرة في أکثر بالد القارة ) اإلفریقیة( جنوب الصحراء، وتلقی هذه 
ا من المسلمین في إفریقیا نظرا لما تتمتع به من إمکانیات تعلیمیة أکثر تقدما المدارس قبوال کبیر

وألنها ذات مستوی تعلیمي أفضل باإلضافة إلی أن عددا من الحکومات األفریقیة اعترفت بها 
 .( 119وسف الخلیفة، )مرجع سابق، اوبالشهادات التي تمنحها " )أبو بکر ی

المیة التي أنشأتها الجالیات العربیة واإلسالمیة "وهذه وهنال أیضا المدارس العربیة اإلس
المدارس تعلم اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة کما أنها تدرس المنهج الحکومي ") عبد الفتاح عمر 

 (. 272،271،ا  2220السید ،
ثانویة منها السنة  315وتنتشر في وسط إفریقیا هذا النوع من المدارس .... دولة تشاد یبلغ عددها 

 وغالبا ما تطبق منهاج التعلیم األزهري . 2222مدرسة حسب إحصاء سنة 
وتطبق المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة المنهاج الوزاري السوداني أو السعودي أو  

الجزائري أو اللیبي أو المنهاج المصري وبعضها اخخر یسیر بال منهاج محدد المعالم ، وتشرف وزارة 
 ( . 23الوطنیة علی التعلیم عموما في تشاد. ) ینظر:الماحي عبد الرحمان عمر، )د،ت (،ا التربیة 

مدرسة تشتمل علی مراحل التعلیم من الالتینیة إلی الثانویة " ومن أهم هذه  25وفي سیرالیون 



 00  لغویة بین العربیة واللغات األخریالدراسات ال

 

 

 

 المسمیات المعهد اإلسالمي العربي، ومعهد األنصار اإلسالمي ب.. بو ...
ة ألهل السنة والجماعة ومعهد التربیة والعلوم العربیة واإلسالمیة ومعهد الحرکة اإلسالمی

 ( . 02،ا2220بفریتاون" ) ینظر: توري علي عثمان ، 
 المبحث الثالث :  واقع اللغة العربیة في مدارس التعلیم الحکومي واألهلي :

لمین بها لمسیتنوع واقع تعلیم العربیة في مدارس التعلیم الحکومي حسب سیاسة کل دولة ووضع ا
وعلی اإلجمال فهنال دول تدرج العربیة في جل مراحل التعلیم وهنال دول تکتفي بتعلیمها في 
التعلیم االبتدائي أو تدرجها في التعلیم العالي فقط، وهنال من الدول تتجاهل تعلیم العربیة وهي 

 طبعا الدول التي یکون فیها المسلمون أقلیة .
 .ونستعرض لتوضیح ذلك من خالل

 المطلب األول ــ التعلیم الحکومي واألهلي في دول غرب إفریقیا : 
المالحظ أن واقع انتشار اللغة العربیة في دول غرب إفریقیا أحسن وضعا من دول شرق إفریقیا  

فلقد قررت حکومات مالي والنیجر والسینغال ونجیریا وجامبیا وغینیا بتعلیم العربیة في برامج التعلیم 
ثال في مالي نجد حضور تعلیم اللغة العربیة قویا وبارزا حیث تدرس مثال في المرحلة الحکومیة فم

االبتدائیة من الصف األول حتی السادس بالمدارس ثنائیة اللغة ) أبو بکر یوسف الخلیفة  ) مرجع 
 (. 115سابق ( ، 

رار من منظمة هـــ بتوجیه وق 1120وفي غرب إفریقیا أنشئت الجامعة اإلسالمیة في النیجر عام 
المؤتمر اإلسالمي وفي وسط إفریقیا أنشئت جامعة الملك فیصل في دولة تشاد کجامعة أهلیة إسالمیة 

وتخضع لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي و" تهدف الجامعة لنشر اللغة العربیة  1991سنة 
لفرنسیة للغة العربیة واللغة اوالثقافة والحضارة اإلسالمیة في تشاد وغرب إفریقیا وأحداث توازن بین ا

في المجال اإلداري والتعلیمي وإعداد معلمین مؤهلین في مجال اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة " ) 
 .(  173الخلیفة،) مرجع سابق (،ا  أبو بکر یوسف

کما یحرا األولیاء علی تعلیم أبنائهم إلی المدارس األهلیة بغیة تعلیم الدین اإلسالمي فتعلم 
العربیة یسعفهم فهم أحکام الدین وقراءة القرآن الکریم )أبو بکر یوسف الخلیفة) مرجع سابق( 

 (.  115ا
وللعربیة حضورها في معاهد التربیة والتعلیم الجامعي بمالي فهنال معهد الهجرة في مدینة  

األخری تنیکتو وهو معهد حکومي هدفه تلبیة حاجة المدارس لمدرسي العربیة والمواد العلمیة 
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کالریاضیات والکیمیاء والفیزیاء التي تدرس للطالب بالعربیة وبالجامعة تدرس اللغة العربیة بأشکال 
أخری فتدرس کمادة اختیاریة في األقسام والشعب األخری وکذلك تدرس في کلیة لسدارة والحقوق 

 383،ا 2220عبد اهلل،   والعلوم السیاسیة في السنتین  الثالثة والرابعة ) ینظر: سیسي عبد الرحمان
 ( .385إلی 
وفي جمهوریة السنغال تدرس العربیة في کل المؤسسات التعلیمیة الحکومیة من المرحلة  

مدرسا ناهیك عن وجود  1223،  1999االبتدائیة إلی الجامعیة ، ولقد بلغ عدد مدرسي العربیة سنة 
ب یة العامة التي تدرس العربیة للطالعدد کبیر من المدارس الفرنسیة العربیة والمؤسسات التعلیم

وفي جامعات داکار أقسام للتعلیم واألبحاث بالعربیة ) ینظر:أبو بکر یوسف الخلیفة  )مرجع سابق( 
 ،115 ) 

وهنال جهود عربیة دعمت انتشار اللغة العربیة في وسط وغرب إفریقیا فقد أسهمت دول عربیة   
ة بدول تلك المنطقة " وتمتاز هذه المراکز بأنها تطبق البرنامج کاإلمارات ولیبیا.  بإنشاء مراکز إسالمی

 التعلیمي لبلدان المقر مستعملة اللغة الفرنسیة أو االنجلیزیة وطلبتها ملزمون بتعلم العربیة.
يقیا :  المطلب الثاني : تأثیر االستعمار علی انتشار العربیة في إفر

بالمائة من التالمیذ یفضلون  81إلی أن  1999سنة  ولقد تم التواصل من خالل استطالع بیکار للنشر
 .(5280)درامي بکري )د،ت( ،ا العربیة کلغة اختیاریة ویضعونها في المرتبة األولی بعد الفرنسیة 

علی العموم فقد أقامت اغلب حکومات غرب إفریقیا مؤسسات تعلیمیة تعتمد علی التعلیم  
ومضت مالي والنیجر أبعد من بقیة   franco – arabic education بثنائیة اللغة الفرنسیة العربیة إلی 

 بلدان غرب إفریقیا في هذا . 
ما یجب مالحظة هو أن هذا الحضور الظاهر للعیان للغة العربیة في التعلیم الحکومي واألهلي 

 یعکس اهتمام الکبیر بها بعد التضییق علیها وإقصائها من طرف االستعمار.
 ومظاهر تراجع اللغة العربیة : المطلب الثالث : أسباب

عمل االستعمار علی تدمیر الهویة اإلفریقیة فاستهدف وجود اإلسالم والعربیة فیها الغي استعمال 
الحرف العربي في کتابة اللغات اإلفریقیة واستبدله بالحرف الالتیني وفق منهجیة مرحلیة کتب 

اف  نیات من القرن الماضي  وکرس ذلك بإشربالحرف الالتیني في لغة الهوسا والسواحلیة في الثالثی
 ( . 1/11ا 2229الیونیسکو في أواسط الستینیات . ) ینظر: مها عبد المجید،

وفي العصر الحدیث وجدنا أن العربیة نفسها أصبحت تعاني من غزو اللغات األجنبیة في عصر 
 مة والخاصة.دارها وهذا في مجال اإلعالم وفي التعلیم وفي الغدارة بل األوساط العا
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عمل االستعمار منذ حلوله بالمنطقة علی محاربة العربیة والدین اإلسالمي لیتسنی له البقاء، و " 
تمکن األوروبیون من إزالة دول وإمارات إسالمیة من شرق القارة وغربها وطمس وجودها بتسلط 

 یة.تماعیة والتعلمعسکریة صلیبي حامال معه لغته مجسدا ذلك في المدارس والمراکز الصحیة واالج
استبعاد العربیة من کل الهیئات اإلداریة واالقتصادیة والتعلیمیة لتستبدل باللغات االستعماریة  - 

 کاإلنجلیزیة والفرنسیة والبرتغالیة ...
التضییق علی العربیة من خالل فرض قیود علی الکتب العربیة وعلی المعلمیین ومحاصرة  -

 ثیر منها في غرب إفریقیا .المدارس القرآنیة وإلغاء الک
 إبعاد المتعلمین بالعربیة عن کل وظیفة حکومیة . -
کتابة هذه اللغات اإلفریقیة بالحروف الالتینیة، وقد کانت تکتب بالحروف العربیة،  في محاولة  -

 للقضاء علی رصید أمم غرب إفریقیا الحضاري اإلسالمي .
للقضاء علی األثر العربي من جهة ومن جهة  وعمل االستعمار علی تشجیع اللهجات المحلیة 

 أخری تفکیك وحدة شعوب المنطقة. 
وکان نتیجة ذلك إلظهار العربیة بمظهر العجز فتم " الشن حمالت إعالمیة وتضلیلیة لتشویهها  

وتنفیر األفارقة منها ... وال تصلح لمواکبة العصر وال یمکن أن تساعد علی تطویر هذه الشعوب التي 
 (17، ا2223لقادر الفاسي الفهري، ضیرها ومدنیتها في زعمهم")عبد ایراد تح

والملفت لالنتباه حضور االنجلیزیة القوی والواسع في الوطن العربي فباتت الکثیر من 
المؤسسات في تلك الدول تتخذ االنجلیزیة لغة أساسیة بدل العربیة  ألنها لغة  التجارة واالقتصاد 

تواجه أقوی التحدیات في عقد دارها من دعاة العولمة التي یری  واإلعالم والسیاسة، فأضحت
معارضوها" أن االنجلیزیة لغة قاتلة تنتشر کالوباء الثقافي والحضاري في أنحاء العالم حاذفة 

 ( 27،ا2222األصوات الممیزة والهویات الحضاریة " )نصر الدین الشیخ یوهنی،
هذا العمل فصل األفارقة عن ماضیهم وتراثهم وقد غاب تأثیر العرب في ذلك لسوء وضعهم وب

المکتوب وعمل االستعمار علی تکریس وجوده بالتذویب الثقافي اإلفریقي فجعل لغته وثقافته 
رسمیة ، وأوجب طالب التوظیف أن یکون متخرجا من المدرسة الفرنسیة وأوجد هذا صراعا ثقافیا 

 واحتل هؤالء دوالیب إدارة أجهزة الدولة .
طع التیار الحضاري القادم من شمال إفریقیا ومصر ) ینظر: محمد عبد الغني سعودي ـــــ ق

 (. 0/11، ا2229،
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 النتائج
 کانت العربیة في أحسن وضع قبل تغلغل االستعمار فکانت لغة رسمیة في جل غرب إفریقیا.-
طات بمخط الصراع قائم بین العربیة واللغات االستعماریة إذ تحاول األخیرة إقصاء العربیة -

 وبرامج وأسالیب.
عدم استفادة المتعلمین بالعربیة من الوظائف الحکومیة ألنهم ال یجیدون ) لغة اإلدارة(.اللغة -

 الرسمیة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة.
ــــ العمل علی أن تکون لغة موظفة في التعلیم وفي التجارة والسیاسة وفي مجاالت الثقافة 

ارها ورسوخها رهین بتمکینها من الظهور في مجال التعلیم واالتصال والدین فبقاء العربیة وانتش
 والمعلوماتیة والمعامالت االقتصادیة کي تتبناها المجتمعات اإلفریقیة في النشاط الیومي .

والبد من أن یبدأ العرب بأنفسهم في ذلك من خالل تبني سیاسة واضحة المعالم مثال  بإنشاء   
 قیة أقسام للغة العربیة في الجامعات اإلفریقیة ,مدارس في البلدان اإلفری

 ــــ وضع مخططات لتعلیم العربیة بواسطة القنوات اإلذاعیة والمتلفزة .
 ــــ تقدیم منح دراسیة للطالب األفارقة لینشروا العربیة في بلدانهم.

 منها. ــــ إقامة مشاریع بحثیة النجاز معاجم للناطقین األفارقة بغیر العربیة لتمکینهم
 خاتمة

إن الجهود التي قدمت حتی اخن لخدمة اللغة العربیة والتمکین لحضورها وترسیخ انتشارها في القارة 
اإلفریقیة ما زالت لم ترق بعد للتطلعات المرجوة منها کما أن الدراسات المتخصصة التي قدمت 

کز الجیو إستراتیجیة في لرصد هذا الحضور وآفاقه في المنطقة لم تنل بعد اهتمام الجهات والمرا
الدول العربیة المعنیة لتحقق أمنها القومي .  وعلی اإلجمال فإن تحقق اخمن في منطقة الساحل ال 
یتم إال بما قام به األسالف وهو العمل علی إزالة الحاجز الذي أقامه االستعمار بالفصل الثقافي بین 

ئة بالتمکین اإلسالم وللغة والثقافة العربیة شمال الصحراء وجنوبها وهذا من خالل إستراتیجیة هاد
بنشر المدارس وتطویر المناهج وتحدید األهداف ورعایة المراکز العلمیة والثقافیة وتوجیهات 
والمکتبات ودور النشر وتحسین أوضاع المدرسین والمدارس  بتقدیم المنح الدراسیة لطلبة العلم 

لحوار وفتح الحدود وتنشیط وإحیاء الوقف اإلسالمي والتعاون االقتصادي والحوار وفتح الحدود وا
 لخدمتها  وتسخیر وسائل  اإلعالم والقنوات الفضائیة لنشر الثقافة واللغة العربیة .

فإذا ما ٌأتیحت للثقافة العربیة المناهج المناسبة والمدرسون األکفاء واإلدارة الحسنة والتمویل  
 إلفریقیة الجامعة والموحدة.الجید، فإنها قادرة علی أن تکون اللغة ا
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Abstract 
The research deals with presenting a picture of the presence of the Arabic language in 
sub-Saharan Africa from its contact with African cultures throughout history. Arab 
relations are historical with Africa and its influence on its languages is ancient and 
evident. It preceded Islam, especially in the Horn of Africa, and accompanied Islam 
from the beginning of the second century of Hijra (the eighth century AD). Arabic is 
an official non-colonial language in eight sub-Saharan African countries, as it is a 
candidate language to be the umbrella language of modern African countries. 
Because it is not alien to the continent. Africans see Arabic as the language of spirit 
and civilization. The presence of Arabic is also evident in the dictionaries of a number 
of African languages, and in the social, cultural and commercial fields. Among the 
manifestations of that is also the use of those languages to the Arabic letter (more than 
thirty languages), and then a number of them were converted to the Latin letter during 
the colonial and Christian campaigns. 
Key words :The language Arabic؛ Continen African؛ Linguistic diversity؛ Language 
presence ؛ Language employment. 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الک  م.2222وفة، مارس/آذار جامعة طهران )مجم 

 دراسة أضواء ترجمة الشعر الفارسي المعاصر في العالم العربي

 1پوردانا طالب 
 وباحث ما بعد الدکتوراه ،یة وآدابها من جامعة طهرانحاصل علی الدکتوراه في فرع اللغة العرب

 لخصالم
ل في النصف األو قد انطلقت الخطوات األولی لعرض الشعر واألدب الفارسي علی العالم العربي

من القرن العشرین ولم یستغرق وقتا طویال حتی تم تعریب أشعار بعض من الشعراء اإلیرانیین 
الکبار مثل الفردوسي والمولوي والسعدي والعطار والنظامي والخیام إلی العربیة ثم انتشارها علی 

لمعاصر. وبما أن أوسع نطاقها. ومن هنا نهض المترجمون العرب إلی ترجمة األدب الفارسي ا
ة عمل ماهیالتعرف علی مراحل تطور ترجمة األدب الفارسي في العصر الحدیث یبین عن 

المترجمین ویعرض حلوال أمام المشاکل الموجودة في عملیة ترجمه األدب الفارسي المعاصر 
من أجل الحضور علی المسرح العالمي، قد تعمدنا في هذا البحث الکشف عن مسیرة عملیة 

الشعر الفارسي المعاصر إلی العربیة حتی یتوفر األرضیة الالزمة للتفاعل األدبي الثقافي  ترجمة
ول علی تحلیلیا. وفي الختام تم الحص –بین الللغتین کما في السابق وکان منهجنا فیه منهجا وصفیا 

ي ف بعض النتائج منها: إنه کانت قدتمهدت االنطالقة األولی النتشار الشعر الفارسي المعاصر
في سنة ألف  «بیام مشرق»العالم العربي بأیدي عبدالوهاب عّزام من خالل ترجمته لدیوان 

وثالثمئة وتسع وعشرین للهجرة الشمسیة  حتی نشاهد في غضون سنة الف وثالثمة وأربع وثمانین 
 حتی ألف وثالثمئة وثماني وثمانین قد تّمت ترجمة أعمال أدبیة کثیرة وصلت إلی العالم العربي

وإن وقعت في بؤرة الوهن والرکاکة في السنوات األخیرة ولکن هذه الساحة تتطلب المزید من 
اهتمام الجامعات والمعاهد الثقافیة ودور النشر في مّد ید العون والمساعدة للمترجمین لترجمة 

کثر من ذي قبل.  نصوا األدب الفارسي أ
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 المقدمة
شأن العالقة بین اللغة الفارسیة والعربیة؛ ألن اللغة  اشأنه عربي واألدب الفارسيلعالقة بین األدب الا

وعاء األدب. وهذه العالقة عمیقة الجذور إلی أن البعض قال: إن األدب الفارسي القدیم کان أول أدب 
وبخاصة في منطقة الحیرة التي کانت مجاالا خصباا لرواج األدبین  أجنبي اتصل به األدب العربي

( ولقد أدی ذلك التقارب إلی اکتساب کل من األدبین لسمات بعضهما 18)جمعة، د.ت، ا
البعض، بحیث کان للموقع الجغرافي والصالت التاریخیة بین العرب والفرس سواء في حالة الحرب 

الطرفین تأثیرا بالغا، هذا باإلضافة إلی األوضاع السیاسیة ولجوء أو السلم، والعالقات التجاریة بین 
( وهذا أدی في مجمله 32م، ا2213کل من الطرفین إلی اخخر لتحقیق أهداف سیاسیة )عزام، 

إلی خلق حالة من التقارب األدبي بین الطرفین وبالتالي التقارب والتفاعل الثقافي والفکري 
 واالجتماعي بینهما. 

یة بالغة لنقل آثار األدب الفارسي إلی العالم العربي کالفلسفة والفقه وکتب المجتهدین، هنال أهم
عتبر أنه من لم یقرأ الشعر الفارسي الراقي والّسامي فثقافته اإلسالمیة منقوصة. فالشعر الفارسي احیث 

قه ودینه، والمعاني بمعانیه الّسامیة والّراقیة هو موّجه لسنسان بالّدرجة األولی مهما کان لونه وعر
العالم کّله.      المتواجدة في اللغة الفارسیة قد ال نجدها متواجدة في

(https://ar.mehrnews.com/news     ) 
 ان للغة الفارسیة واللغة العربیة ارتباطا وثیقا وعریقا یمتد إلی آالف السنین، إذ تحتل اللغة

الفارسیة المرتبة الثانیة بعد اللغة العربیة في العالم اإلسالمي، نظرا لما أسدت من خدمات جلیلة 
للمعرفة البشریة عموما، واإلسالمیة منها علی وجه الخصوا، ودون فیها من تراث إسـالمي عریق، 

 وال سیما في مجال األدب  والعلوم العرفـانیة واإلسالمیة.
افیة والعادات والتقالید الرائجة في المجتمعات العربیة واإلیرانیة متقاربة حیث إن المشترکات الثق

ومتشابهة جدا، خصوصا بعد العهد اإلسالمي ودخول اإلسالم إلی إیران، فاللغة الفارسیة هي لغة 
ی بها األدبـاء والشعراء طوال التاریخ، فضال عن  األدب و الشعر والتاریخ والتراث اإلنساني، التي تغـنَّ

 ذلك، فهي لغة عریقة وأصیلة وسهلة التعلیم والتأثر باللغات األخری، وال سیما اللغة العربیة.
فهنال تشابهات کثیرة بین أسالیب الشعراء العرب واإلیرانیین وهذا یعود إلی البیئة والعادات 

 األدب الالحاکمة علی المجتمع الذي یعیش به کال الشاعرین، وکثیرا ما نسمع أن الکثیر من رواد 
یستطیعون التمییز بین أشعار المتنبي والشاعر اإلیراني المعروف السعدي، أو أن الشاعر جالل الدین 

 .الرومي له أشعار ال تعد وال تحصی باللغة العربیة

https://ar.mehrnews.com/news
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(https://www.tasnimnews.com/ar/news) 
ن األول للقر إن بدایة ظواهر الترجمة للشعر الفارسي في العالم العربي تعود إلی المنتصف

العشرین، جیث نری أن ودیع بن الفارس البستاني قام بترجمة رباعیات الخیام الشاعر الفارسي من 
قام أحمد رامي بترجمته من أصله الفارسي إلی العربیة ألول مرة وتم طبع   اإلنکلیزیة إلی العربي ثم

مضي ثمانیة سنوات حتی قام للمیالد(. ولم یکد ی 1921للهجرة الشمسیة ) 1323هذا األثر في سنة 
عبد الوهاب عزام، أستاذ جامعي بجامعة مصر بتصحیح شاهنامة الفردوسي المترجمة بأیدي أبي 
الفتح البنداري وقام بطبعه تحت عنوان الشاهنامة: ملحمة الفرس الکبری. ومن هنا قد اتقدت أولی 

األعمال القیمة في األدب الفارسي شرارات ترکیز المجامع األدبیة بمصر والعالم العربي إلی ترجمة 
 القدیم.

وتزامنا مع تأسیس کراسي اللغة الفارسیة بجامعة عین شمس، قد خطت عملیة ترجمة روائع 
قیمة في األدب الاألدب الفارسي خطوات جبارة في إیران وقام خریجوا الجامعات بترجمة األعمال 

 التعریف بروائع األدب الفارسي القدیمالفارسي وفي هذا المضمار قد أحرزت مصر قصب السبق في 
 ومن هنا کانت قد ترسبت هذه الجهود القیمة في حقل الترجمة إلی مختلف البلدان العربیة.

إن تقدم وتطور الطباعة السحیق في مصر في المجاالت العلمیة والثقافیة یعد من إحدی العوامل 
لرئیس ربما یعود السبب او ي في هذا البلد.المؤثرة في تطور وتوسع عملیة ترجمة روائع األدب الفارس

في هذا الصعید إلی تواجد جامعات کبیرة مثل عین شمس بالقاهرة وأخری حتی تحولت ترجمة 
 األعمال األدبیة إلی جزء ال یتجزأ من األطاریح والرسائل في فرع اللغة الفارسیة وآدابها.

مثنوي حکیم سنائي، ومنطق الطیر إن دیوان منوتشهري، وشیرین وخسرو ألمیر خسرو دهلوي، و
وإلهي نامة ومصیبت نامة لعطار النیشابوري، وهفت بیکر ومخزن األسرار لنظامي، کلستان وبوستان 
وغزلیات السعدي الشیرازي، دیوان الحافظ الشیرازي، وترجمة المثنوي المعنوي تماما منظوما 

ئعا متمیزة من األدب الفارسي التي ومنثورا، وترجمة مقتطفات من دیوان شمس التبریزي، تعد روا
انطلقت إلی العربیة بواسطة مترجمین متوفقین کعبد الوهاب عزام، وإبراهیم أمین الشواربي، ومحمد 
نور الدین عبد المنعم، وعبد العزیز مصطفی بقوش، علي عباس زلیخة، سمیر المالطي، محمد 

 الفراتي، جبرائیل بن یوسف المخلع و......
أن روائع بعض الشعراء في األدب الفارسي القدیم قد تمت ترجمتها کلیا أو انتقائیا  وجدیر بالذکر

لعدة مرات ومنها الحافظ والسعدي والمولوي الذین بهرت أسماؤهم في األدب العالمي ولیس في 
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 ي فيالخاصة بالمولوالعالم العربي خاصة. وفي مقالة تحت عنوان )تأمل في األعمال والمصادر 
عربي( للباحثة نرکس کنجي وفاطمة إشراقي التي درست التراجم المختلفة من األعمال العالم ال

وأناشید موالنا جالل الدین محمد البلخي علی صعید العالم العربي، بإمکاننا کشف منزلة الشعراء 
 الممتازین في األدب الفارسي عند األدباء وشاغفي األدب ومحبیه الناطقین بالعربیة.

األدب الفارسي عموما تحتم علینا الیوم البحث عن نوادر هذا األدب وتقدیمه إلی فضرورة ترجمة 
قراء العربیة لتقریب الهوة التي توجد بین الشعوب العربیة وبین الشعب اإلیراني الیوم. فکل تلك 
االدعاءات والمقوالت والدعوات التي کانت تدعو إلی التنافر بینهما والتباعد وتخفي حقیقة االتصال 
الدیني والثقافي واالجتماعي أصبحت الیوم کذبة واضحة ال یمکن تصدیقها یرید البعض أن یبقی 
علی رواجها بین الناس لتحقیق أهدافه المدّمرة. ولذلك فکل مبادرة إلی ترجمة األدب الفارسي 

 ترجمة مستوفیة الشروط هي مبادرة تستحق التنویه والتشجیع المتواصل.
عاصر باهتمام المترجمین العرب منذ سّتینّیات القرن العشرین، وکانت حظي الشعر الفارسي الم

البدایة بترجمة أربع رباعّیات للشاعر حسین قدس نخعي، ثّم ُترجمت بعد عامین قصیدة بعنوان 
)السحاب( للشاعر ناظر زادة کرماني، وکلتا الترجمتین تم نشرها في مجلة )الدراسات األدبیة( 

األولی. وفي مصر قام محمد غنیمي هالل بوضع مختارات من الشعر الفارسي  اللبنانیة في بدایاتها
خمس  ؛ضّمنها شعراا قدیما لشعراء إیران المشهورین، وختمها بشعر قصائد لشعراء من القرن العشرین

منها لملك الشعراء محمد تقي بهار، وخمس أخری لرشید یاسمي، أحد المجّددین األوائل في الشعر 
 الفارسي. 

م، حیث قام بدیع محمد جمعة بإعداد دراسة 1955وقفت ترجمة الشعر بعد ذلك حتی عام وت
حول الشاعرة بروین اعتصامي ترجم فیها کثیرا من أشعارها بطریقة نثریة، وعادت بعدها ترجمة الشعر 

اخداب »م، حیث صدر عدد خاا من مجلة 1991الفارسي المعاصر إلی استقرار وثبات حتی عام 
السوریة حول األدب الفارسي، ُترجمت فیه بعض النصوا الفارسیة المعاصرة بأقالم « األجنبیة

مجموعة من المترجمین العرب من أمثال محمد اللوزي، وعمار أحمد، وعدنان محمد آل طعمة. 
ي ف ونشرت بعض المجالت اإلیرانیة المهتمة بنشر الثقافة الفارسیة المعاصرة في الوطن العربي،

ترجمات عربیة لنصوا شعریة فارسیة معاصرة، ترجمتها أقالم  م،1995الصادر عام عددها األول 
  «.شیراز»إیرانیة کمجلة 

لنیل درجة  پوروفي العام التالي أعّد الباحث طارق محمود أحمد رسالة عن الشاعر نادر نادر
.اعر کوألحق بها ترجمة لدیوان الش الماجستیر في األدب الفارسي بجامعة عین شمس المصریة  امالا
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م صدرت مختارات شعریة للشاعرة فروغ فرخزاد من اختیار محمد اللوزي من 1999في عام 
ختارات م»المغرب وترجمته، وفي الکویت أصدرت مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین کتاب 

من  ةضّم نماذج شعریة من قدیم الشعر الفارسّي وحدیثه، وقام بترجمته مجموع «من الشعر الفارسي
المترجمین من طالب قسم اللغة الفارسیة بجامعة عین شمس، وبإشراف بدیع محمد جمعة ومحمد 
السعید جمال الدین، ونظم الترجمات الشاعران مصطفی عکرمة وعبد الناصر الحمد، کما نظم 

 م.2222بعضها الدکتور فیکتور الکك وکان ذلك عام 
یة بنشر ترجمة الدیوان الکامل لبروین اعتصامي وفي العام ذاته قامت دار سعاد الصباح الکویت

لسمیر أرشدي وحسین محفوظي موسوي من إیران، وقام کل من ناطق عزیز وأحمد عبد الحسین 
ونشرها اّتحاد « عّمني بنبیذ األمواج»زاد تحت عنوان: بترجمة مجموعة مختارة من شعر فروغ فرخ

 الکّتاب العرب في دمشق.
عراء اإلیرانیی« سفیرال»صحیفة وفي العام التالي نشرت  ن اللبنانیة أربع مقاالت حول أربعة من الشُّ

المعاصرین مع ترجمات لقصائد مختارة من شعرهم بقلم دالل عّباس، کما قدمت ندی حسون، 
م، بترجمة مختارات شعریة 2220-2227رئیسة قسم اللغة الفارسیة في جامعة دمشق خالل عام 

م بنشرها اّتحاد الکتاب العرب بدمشق، وفي العام نفسه نشرت مجلة للشاعر حسین إسرافیلي، وقا
 اإلیرانیة نصوصا شعریة مترجمة.« الجوار األدبي»

نشید غابة »مد اللوزي ولمح« ما وراء الکلمة»وفي العام التالي ُطبعت مختارات عدة منها: 
ن ید طبع مختارات ملموسی بیدج، وأعید مختارات من الشعر الفارسي لموسی بیدج، وأع« النخیل

 م.1907الشعر الفارسي لمحّمد غنیمي هالل، والذي کان قد ُطبع للمّرة األولی عام 
م مجموعة من قصائد الشعر 2223وتتالت ترجمة الشعر وزادت في األعوام التالیة، فُترِجَمت عام 

المقال في  المقاوم ضمن مقال عن هذا الشعر بقلم محمد جعفر یاحّقي وترجمة ندی حّسون، وُنشر
مجموعة « المدی»ونشرت مجلة   السوریة في عددها الثالث عشر بعد المئة« اخداب األجنبیة»مجلة 

زاد مع لمحة عن حیاتها وشعرها بقلم غّسان حمدان، وقام حمدان کذلك قصائد للشاعرة فروغ فرّخ 
في مصر فقد وضع نشرتها دار المدی. أّما « وحده الصوت یبقی»بترجمة مختارات من دیوان فروغ 

ضّمنتها مجموعة کبیرة من « مختارات من الشعر الفارسي الحدیث»محّمد نور الدین عبد المنعم 
« رحوا»الّنصوا لعدد من الشعراء اإلیرانّیین المعاصرین. وفي إیران صدر العدد األّول من سلسلة 

مختارات لمجموعة من  وتضّمَن قصائد شعریة مترجمة لعدد من الشعراء اإلیرانیین. وصدرْت أیضاا 
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 الشعراء عن )اّتحاد شعراء إیران(، لفرزدق أسدي ومراجعة موسی بیدج.
أیضاا تضّمنا قصائد مترجمة لشعراء « حوار»م صدر عددان آخران من سلسلة 2221وفي عام 

لنشر « المدی»تضّمنا أشعاراا مترجمة، وعادت مجلة « شیراز»معاصرین، وکذلك عددان من مجلة 
اخداب »رسیة مترجمة معاصرة بقلم غّسان حمدان، وکانت القصائد ألحمد شاملو. أّما قصائد فا

فقد خّصصت ملّفا کامال عن الشعر الفارسي المعاصر تضّمنت قصائد مترجمة ألسماء « اللبنانیة
 (92-85: 1م، ج2228هامة من الشعراء. )الدهني، 

بقلم إسماعیل « یراني المعاصراألدب اإل»م صدر في لبنان کتاب تحت عنوان 2227في عام 
صوا من الشعر الفارسي « دار الروضة»حاکمي عن  ترجم فیه األستاذ عّباس رضوي عدداا من النُّ

 المعاصر. 
https://bilarabiya.net) 11222(html  نظرا إلی أهمیة ما تقّدم،  في هذه الدراسة یحاول

 اإلجابة عن األسئلة التالیة:
ما هي مکانة الشعر الفارسي في العالم العربي وما هي أهم المجهودات التي بذلت في حقل  .1

 ترجمتها؟
 .  من أشعر مترجمي األدب الفارسي علی صعید العالم العربي؟2

 . خلفیة البحث1-1
ل األدب الفارسي المعاصر في قد قامت نسرین هاني الدهني في المجلد األول من کتابها: )استقبا

الوطن العربي( بدراسة بعض التراجم المتعلقة بالشعر الفارسي المعاصر تحت عنوان فصل: )استقبال 
الشعر الفارسي المعاصر في الوطن العربي(. في بدایة هذا الفصل درست الباحثة مراحل ترجمة 

( بصورة عابرة. ورغم أهمیة م2220للهجرة الشمسیة ) 1380األدب الفارسي المعاصر حتی عام 
ترجمة أدب هذه الحقبة الوجیزة واألسباب األخری الکامنة وراءها، ال یعطي هذه الدراسة  صورة 

 شاملة ودقیقة عن المراحل التاریخیة لترجمة مراحل الشعر الفارسي المعاصر إلی العربیة.
عابرة، ولکن لم یتطرق  وقد أشیر في بعض الدراسات إلی الجهود األولی في هذا الحقل بصورة

حتی اخن بحث شامل إلی دراسة مراحل تطور ترجمة األدب الفارسي المعاصر علی الصعید 
 العالمي. هذه الدراسة تحاول رأب الصدع الموجود في هذا الحقل.

 . هیکلیة البحث2
، مصرفي هذه السطور یتم دراسة أهم أدوار ترجمة الشعر الفارسي الحدیث في البلدان العربیة: 

 ولبنان، ومراکش، والجزائر، وسوریا، والکویت.

https://bilarabiya.net)11022(html/
https://bilarabiya.net)11022(html/
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 . ترجمة الشعر الفارسي في مصر2-1
وأما ترجمة األعمال األدبیة الفارسیة إلی العربیة فهي في مصر أکثر من أي بلد آخر وقد قام 
المترجمون المصریون بترجمة أمهات األدب الفارسي الحدیث بما فیها کتب للروائیین صادق 

مد بهرنجي، وغالمحسین ساعدي، ومحمود دولت آبادي والشاعرة فروغ فرخزاد. ولکن هدایت، وص
هذا الحجم یبدو ضئیالا بالمقارنة للحجم الکبیر من األعمال األدبیة في اللغتین. ودون شك إذا لم 

 ـتواکب حرکة الترجمة العربیة والفارسیة والسیما أعمالهما األدبیة ـ ألسباب ترجع إلی أهمیة األدب 
 ربما نواجه أزمة وهوة بین التفاعالت الثقافیة في العالقات العربیة اإلیرانیة.

في مصر، کانت جامعة القاهرة )جامعة فؤاد األول( أولی الجامعات المصریة التي تأسست في 
الربع األول من القرن العشرین والتي عنیت بتعلیم الفارسیة، حیث أنشأت "معهد اللغات الشرقیة" 

عدد الدارسین للغات الشرقیة ومنها اللغة الفارسیة، وکانت اللغة الفارسیة حینها تدرس في  لتزید من
کلیة اخداب وفي معهد اللغات الشرقیة ومعهد اخثار اإلسالمیة الملحقین بجامعة فؤاد األول، ثم تم 

ار ریة وفي دتدریجیاا تعلیمها وتدریسها في جامعة فاروق األول باإلسکندریة ثم في الجامعة األزه
( ثم بدأت الجامعات المصریة 1م، ا1913العلوم العلیا والجامعة األمریکیة بالقاهرة )الشواربي،

تباعاا في تأسیس أقسام اللغات الشرقیة ـ وتضم بالطبع الفارسیة ـ ومنها علی سبیل المثال، جامعة 
ي )کلیة اخداب بقنا(، عین شمس )کلیة اخداب وکلیة األلسن(، جامعة حلوان، جامعة جنوب الواد

جامعة أسیوط، جامعة سوهاج )کلیة اخداب وکلیة األلسن( جامعة المنصورة وجامعة قناة السویس 
)کلیة اخداب باإلسماعیلیة( وغیرها من األقسام األخری بالجامعات المصریة .ویجدر اإلشارة هنا 

ت اخداب آنفة الذکر علی أقسام إلی مالحظة هامة وهي أن تدریس اللغة لفارسیة ال یقتصر في کلیا
اللغات الشرقیة فقط؛ بل یتم تدریسها في أقسام أخری کمادة إضافیة مثل قسم اللغة العربیة وقسم 

 الدراسات اإلسالمیة وقسم الفلسفة وقسم التاریخ وقسم اخثار اإلسالمیة. 
 )جالئي،

http://asiawt.isca.ac.ir/portal/home/?news/032927/032932/032922 ) 
قد جلب ترجمة الشعر الفارسي الحدیث أنظار المترجمین العرب منذ بدایة خمسینیات القرن 
العشرین وکانت الشرارات األولی في هذا الحقل قد اتقدت بترجمة دیوان شعري للعالمة محمد إقبال 

ة بترجم عبد الوهاب عزام م، حیث قام أستاذ اللغات الشرقیة بجامعة األزهر،1972ش/ 1329في سنة 
دیوان )بیام مشرق( لمحمد إقبال ردا علی الدیوان الغربي لغوتة تحت عنوان: بیام مشرق )رسالة 
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الشرق( إلی العربیة و اعتنت دار مجلس إقبال للنشر بکراتشي ألول مرة هذه المجموعة خالل مئة 
 وواحد وسبعین صفحة.

إقبال وأشعاره وأفکاره علی الصعید کان عزام ضمن أوائل الرواد الذین قد انطلقوا لتعریف محمد 
العالمي فضال عن ذلك قدم  هو کأحد رواد الدراسات الفارسیة في مصر، خدمات قیمة في حقل 
ترجمة أعمال األدب الفارسي القدیم والحدیث الرائعة حتی ضاع صیته رائدا في تطویر العالقات 

 .األدبیة والثقافیة بین إیران والعالم العربي
 (.http://asiawt.isca.ac.ir/portal/home/?news/032927/032932/032922)جالئي،

قد اعتبره عباس محمود عقاد أحد ُرّواد األدب والثقافة وطه حسین مقّدم جیل من العلماء العرب 
 (15-10م: 2222الذین کانوا یعتنون إلی اللغات الشرقیة عنایة بالغة. )بکار، 

کار وأشعار محمد إقبال، إحالل اإلخوة اإلسالمیة وتثبیت وکان السبب وراء انحیاز عزام إلی أف
 (72:1م، ج 2228العالقات بین األمة العربیة والعالم اإلسالمي. )الدهني، 

م( حاول عزام لمرة أخری 1977للهجرة الشمسیة ) 1331وبعد ُمضّي  بضع سنوات، أي في سنة 
ف العالم العربي علی عمل آخر إلقبال. وبهذا السب ب قام بنقل منظومتیه )أسرار خودي: أسرار لُیعرِّ

خودي: رموز نفي الذات( اللتین یکون موضوعهما الکمال الفردي إثبات الذات( و)رموز بي
واالجتماعي وتجلت فیهما فلسفة إقبال الفکریة تحت عنوان: )دیوان األسرار( و)الرموز( من الفارسیة 

صفحة في سنة  128والثقافة إلی طبع هذا األثر في إلی العربیة. قد بادرت مؤسسة الهنداوي للتعلیم 
 م( بالقاهرة.2212للهجرة الشمسیة ) 1391

وقد توقفت المحاولة في حقل ترجمة الشعر الفارسي الحدیث في مصر حتی قام محمد غنیمي 
م( بنقل مقتطفات من أشعار أشهر الشعراء في األدب 1907للهجرة الشمسیة ) 1311هالل في سنة 

لقدیم تحت عنوان: مختارات من الشعر الفارسي إلی العربیة وطبعت دار القومیة في مصر الفارسي ا
لةا نهایة الکتاب بترجمة خمسة أشعار من محمد تقي بهار وخمسة  190هذا الکتاب في  صفحة ُمَذیِّ

 أشعار من رشید یاسمي.
محمد جمعة   م( قد درس بدیع1952للهجرة الشمسیة ) 1319وبعد ُمضّي بضع سنوات أي: عام 

ضمن ترجمة دیوان الشاعر بروین اعتصامي،حیاتها وخصائصها الشعریة في قسم من موضوع رسالته 
الجامعیة تحت عنوان: )بروین اعتصامي، عصرها، بیئتها( التي نوقش عنها في جامعة عین شمس 

 بالقاهرة.
رجمة کتاب م( عرضت دار مکتبة الشروق الدولیة ت1951للهجرة الشمسیة ) 1373وفي سنة 
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 صفحة. 177علی السوق تحت عنوان: )رسالة الخلود( في  )جاوید نامة( لمحمد إقبال الهوري
جاویدنامة تتکون من مجموعة منظومات إقبال في موضوع سفره المعنوي برفقة محمد السعید 

سي رجمال الدین إلی الکرات السماویة وحوارهما مع الشخصیات التاریخیة ونقلها أستاذ األدب الفا
 بکلیة عین شمس في مصر، محمد السعید جمال الدین إلی نثر عربي.

م(، نقل فردوس 1985للهجرة الشمسیة ) 1300وبعد مضي أکثر من عشرة سنوات أي: سنة 
موسی موسی في جامعة عین شمس، دیوان رشید یاسمي إلی العربیة في أطروحته تحت عنوان: 

ر الفارسي الحدیث مع ترجمة دیوانه إلی العربیة(. )رشید یاسمي والدعوة إلی التجدید في الشع
هذا البحث یناقش حیاة رشید یاسمي وأسلوبه الشعري ومراحل تطّور  (207: 1م، ج2228)الدهني، 

 الشعر الفارسي.
للهجرة الشمسیة  1350وبعد مرور نحو عشر سنوات من تألیف الرسالة الماّر ذکرها، أي: 

الخامس رباط، محمد اللوزي، بالتعاون مع مؤسسة الهیئة العامة م(، نشر أستاذ جامعة محمد 1995)
لقصور الثقافة في القاهرة، کتاب )مصباح اللذات: الشعر الفارسي المعاصر(. هذا الکتاب یحتوي 

صفحة عن ستة شعراء فرساا حدیثاا أي نیما یوشیج، وأحمد شاملو، ونادر نادر بور، وسیاوش  92علی 
زاد. ویختّص خمسة عشر شعرا من هذه المجموعة بفروغ وفروغ فرخکسرایي، وسهراب سبهري، 

 زاد.فرخ
وبعد ُمضّي نحو سنة واحدة، درس طارق محمد محمود أحمد في جامعة عین شمس في القاهرة، 
بنیات وخصائص أشعار نادر نادر بور وأبعاد تطورها وتجددها، خالل عنوان أطروحته: )بنیة القصیدة 

اسة بنیویة( وکّرس قسما من هذه األطروحة بترجمة دیوان الشاعر. )الدهني، في شعر نادر بور: در
 (1/88م، 2228

وإضافة إلی ذلك قد أّلف یوسف عبد الفتاح، عبد اللطیف عبد الحلیم وعالء منصور في سنة 
م( کتابا في حقل شعر إیران المعاصر تحت عنوان: الشعر اإلیراني 2221للهجرة الشمسیة ) 1382

 صفحة. قد تم نشر هذا الکتاب في دار زویل للنشر في القاهرة. 115دراسة ومختارات في الحدیث؛ 
م( هّم أساتذة اللغات الشرقیة في جامعة القاهرة، 2221للهجرة الشمسیة ) 1383وفي سنة 

محمد عالء الدین منصور، جابر عصفور، بنقل دیوان اإلمام الخمیني في ثالثة أجزاء مستقلة: 
 دار المجلس األعلی طبعهایات، وقصائد تحت عنوان: دیوان اإلمام الخمیني وقامت بغزلیات، ورباع

صفحة. قد تحدث المترجمان في مقدمة  252للثقافة في مصر، ضمن المشروع القومي للترجمة في 
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الدیوان عن حیاة اإلمام الخمیني )رضوان اهلل تعالی علیه(، ومؤلفاته وخصائصه الشعریة ومصطلحاته 
 م: مقدمة(.2221یة في الدیوان. )اإلمام الخمیني، العرفان

م( قام هو نفسه بالتعاون مع جابر 2227للهجرة الشمسیة ) 1381وبعد مرور نحو سنة، أي: 
عصفور، بنقل کتاب )دیدار با شاعران: مقابلة مع الشعراء( لعلي أکبر دلفي إلی نثر عربي وتم طبعه 

حة. هذا الکتاب یجمع بین طیاته نماذج من الشعر صف 151في دار المجلس األعلی للثقافة في 
الفارسي المتعلق بالفترة البهلویة حتی بدایة اندالع الثورة اإلسالمیة ضمن مختارات من أشعار شعراء 
مثل مهدي أخوان ثالث، وعبد العلي أدیب برومند، وأمیري فیروزکوهي، وسیمین بهبهاني، وفریدون 

ناتل خانلري، ومهدي سهیلي، وأحمد شاملو، ومحمد حسین  توللي، وأبوالقاسم حالت، وبرویز
شهریار، وسیاوش کسرائي، ومشفق کاشاني، وفریدون مشیري، ومعیني کرمانشاهي، ومهرداد أوستا، 

ي وجملة من شعراء األدب الفارسي المشهورین. قد تحّدث المترجم في مقدمة ئوجالل الدین هما
زاد تجلیه في أشعار شعراء مثل شاملو، وأخوان ثالث، وفرخ  الکتاب عن بزوغ الشعر النیماوي ومظاهر

 بصورة عابرة.
لذبیح اهلل صفا  وفي غصون هذه السنة نفسها قام محمد عالء الدین بنقل کتاب )گنج سخن(

الذي یتضمن مختارات من أشعار الشعراء الفرس من بدایة فترة الرودکي حتی ملك الشعراء بهار 
 قد تّم طبع هذا الکتاب في دار المرکز القومي للترجمة بالقاهرة.تحت عنوان: کنز الشعر. 

ُیَعدُّ محمد عالء الدین أحد المترجمین المجتهدین في حقل ترجمة آثار األدب الفارسي 
الحدیث، حیث قام برفقة أستاذ اللغات الشرقیة في جامعة القاهرة، محمود سالمة عالوي بترجمة 

ي تحت عنوان: شعر الشفیعي الکدکني ثم قام بطبعه في دار أشعار محمد رضا الشفیعي الکدکن
راء ي الکدکني وحیاته وآمالمح من عصر الشاعر الشفیعالکتب المصریة بالقاهرة. هذا العمل یتضمن 

 النّقاد عن أشعاره.
وفی غضون هذه السنین قد ترجم محمد عالء الدین منصور کتاب )شعر امروز: شعر الیوم( 

رضا محمدي تحت عنوان: الشعر الفارسي المعاصر وطبع في دار المشروع  لساعد باقري ومحمد
 صفحة. هذا الکتاب یتضمن مقتطفات من شعراء الثورة اإلسالمیة. 359القومي للترجمة بالقاهرة في 

للهجرة الشمسیة تبلوراا ملحوظا، حیث  1331قد تبلورت ظاهرة ترجمة الشعر الحدیث في سنة 
علی للثقافة بالقاهرة وفي نفس السنة، بادرت إلی القیام بترجمة کتاب )فن نری أن دار المجلس األ

الرباعي؛ مختارات من الرباعیات الفارسیة(  الذي یکتنف مقتطفات من رباعیات الشعراء الفرس 
القدماء والمحدثین وکتاب )مختارات من الشعر الفارسي الحدیث( لمحمد نور الدین عبد المنعم، 
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للهجرة الشمسیة  1388ات من الشعر الفارسي الحدیث ثم أعید طبعه في عام الذي یکتنف مقتطف
صفحة. قد تحدث عبد المنعم في مقدمة الکتاب األخیر عن سبب میله إلی  317م( في 2229)

اختیار هذه األشعار وترجمتها فضال عن التحدث عن تاریخ شعر إیران الحدیث ومراحل تطّور 
 م: مقدمة(2229وتجدیده )

م( للمرة األخری 2228للهجرة الشمسیة ) 1385جم محمد نور الدین عبد المنعم في سنة قد تر
مقتطفات من األشعار الفارسیة القدیمة والحدیثة تحت عنوان آخر: جرعة في هذه الکأس وقصائد 

 133أخری من بستان الشعر الفارسي. هذا األثر تم طبعه في دار الهیئة العامة لقصور الثقافة في 
م( قامت بترجمة مقتطفات من أشعار الشاعرة 2212للهجرة الشمسیة ) 1389وفي سنة صفحة 

صفحة ثم تم طبعها في دار المرکز القومي للترجمة في مصر. هذا  298زاد في اإلیرانیة فروغ فرخ
العمل یکون مقتطفات من خمسة دفاتر أشعار فروغ مسماة بأسیر )األسیر(، دیوار )الجدار(، عصیان 

 إیمان بیاوریم به آغاز فصل سرد )لنؤمن ببدایة موسم البرد(.گر )والدة أخری( و ن(، تولدي دی)العصیا
ذلك ففي المجالت العربیة المنتشرة آنذال یشاهد أن المجلة المصریة قد خّصت في فضال عن 

م( بفصحات إلی إدراج األشعار الفارسیة وقام موسی بیدج 2211للهجرة الشمسیة ) 1393سنة 
ن اجأشعار تحت عنوان: )تحت سماء اللفالق( من ید اهلل مفتون أمیني وید اهلل رؤیائي وبی بترجمة

نجدي ومحمد علي بهمني وضیاء الدین ترابي وکیومرث منشي زادة وعمران صالحي وم. مؤید في 
 م(2211/ مایو/ 32هذا األثر. )الدستور، 

تعلق ب، نشاهد الکثیر من الشواهد التي تففي ما بین المؤلفات التي قاموا بتألیفها الباحثون العر
بترجمة أشعار الشعراء المعاصرین أیضا مثل کتاب )الشعر الفارسي الحدیث( ألستاذ اللغات الشرقیة 

ذي قد قدم فیه دراسة مراحل تطور الشعر الفارسي ونماذج ال في جامعة القاهرة، إبراهیم الدسوقي شتا
تطور أمام القراء الناطقین بالعربیة و قامت دار الهیئة المصریة من أشعار الشعراء المساهمین في هذا ال

م( في ثالثمائة وأربع 1982للهجرة الشمسیة ) 1301العامة في القاهرة  بنشر هذا الکتاب في سنة 
 والعشرین صفحة.

ویکون کتاب )من قضایا الشعر الفارسي الحدیث في النصف األول من القرن العشرین( لبدیع 
موذجا آخر في هذا الحقل. فضال عن اخثار التي تم إحصاؤها، قد ألف حتی اخن محمد جمعة ن

 دراسات کثیرة في قالب کتاب أو رسالة أو مقالة في هذا الحقل.
 . الشعر الفارسي في لبنان2-2
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 1972بدأ تدریس اللغة الفارسیة ألول مرة في لبنان في جامعة القدیس یوسف )الیسوعي( وفي سنة 
ا 12، وبعد 2212یة للغة الفارسیة في هذه الجامعة. وفي عام تم إنشاء کل من إغالق هذا الکلیة،  عاما

وبعد ذلك بعامین، اتخذت الخطوة األولی في تدریس  بدأ تدریس اللغة الفارسیة کدرس اختیاري.
ریة تم إدخال اللغة الفارسیة کلغة اختیا  م، حیث1970اللغة الفارسیة في الجامعة اللبنانیة في عام 

، 1957ام وفي ع في کلیة اخداب، والتي کانت نتیجة التفاقیة تعاون بین جامعة لبنان وجامعة طهران.
وفي أعقاب الحرب األهلیة اللبنانیة ثّم عقیب المشاکل التي واجهها الطالب واألساتذة، فتحت 

ا الجامعة اللبنانیة رکزها في کیز علی مفي مناطق مختلفة من لبنان، وبالتالي ابتعدت عن التر فروعا
بیروت، ونتیجة لذلك، تم تدریس اللغة الفارسیة کلغة اختیاریة في فرعها األول الواقع في المنطقة 

 الشمالیة من بیروت وقام الدکتور "جعفر األعرج" بتولي زمام األمور وتدریس اللغة الفارسیة.
ح الشرقیة من بیروت، أصب وفي الفرع الثاني، المعروف باسم فرع "الفنار" الواقع في المنطقة

الدکتور "الکك" وبعده الدکتور "طوني الحاج" هما المسؤولین عن تدریس اللغة الفارسیة وفي فرع 
الصیصي" هو المسؤول عن تدریس اللغة الفارسیة حتی عام  "طرابس" أصبح الدکتور "اغناطیوس

صبح الدکتور "علي نور الدین" ، وبعدما تقاعد لم یحل محله أحد. وفي الفرع الرابع )زحلة(، أ1999
وفي جامعات لبنانیة أخری،  حتی یومنا هذا. 1985هو المسؤول عن تدریس اللغة الفارسیة منذ عام 

بما في ذلك جامعة "روح القدس" والجامعة اإلسالمیة والجامعة األمریکیة في بیروت، بدأ تعلیم اللغة 
فسه، تم وفي الوقت ن ات مختلفة للغة الفارسیة.الفارسیة خالل السنوات العشر الماضیة وتم عقد دور

تدریس اللغة الفارسیة في بعض المدارس اللبنانیة وکذلك في دورات مجانیة في بعض المدن 
 اللبنانیة.

تحظی اللغة الفارسیة، باعتبارها لغة رسمیة في إیران، بشعبیة کبیرة في لبنان، وخاصة في الجنوب، 
ة في بعض الجامعات اللبنانیة وحتی المدارس. ویعزو بعض الخبراء وقد تم االعتراف بها کلغة ثانی

تعلیم اللغة الفارسیة في لبنان إلی تقاربها مع اللغة العربیة وآدابها، لکن انتشار هذه اللغة بین الشیعة 
 اللبنانیین ومدارس "حزب اهلل" یدل علی تنامي االهتمام بتعلیم اللغة الفارسیة في لبنان یوما بعد یوم،
وربما تکون القواسم السیاسیة المشترکة بین البلدین أحد أسباب ترحیب لبنان باللغة الفارسیة. وتشیر 

مدرسة في لبنان تدرس اللغة الفارسیة فیها کلغة ثانیة، وأکثر من  17اإلحصائیات إلی أن حوالي 
الجامعة انیة، فطالب لبناني یدرسون اللغة الفارسیة. وکذلك الوضع في بعض الجامعات اللبن 2222

اللبنانیة وجامعة القدیس یوسف )الیسوعي( وجامعة روح القدس والجامعة اإلسالمیة والجامعة 
األمریکیة في بیروت تقوم بتدریس اللغة الفارسیة في مستویاتها المختلفة. ولکن من بین هذه 
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ا عالقات علمالجامعات، ففي "الجامعة اللبنانیة" فرع رسمي لتدریس اللغة الفارسیة، ولها أ یة یضا
 وتعلیمیة مع الجامعات اإلیرانیة.

ا بتعلم اللغة الفارسیة، وتؤکد تلك  ومن ناحیة أخری، تشیر التقاریر إلی أن اللبنانیین مهتمون جدا
التقاریر أن القضایا السیاسیة أو الدینیة لم یکن لها تأثیر سلبي علی هذا االهتمام. في الحقیقة، یرغب 

ذین یدرسون في الجامعات اإلیرانیة المختلفة في تعلم اللغة الفارسیة في لبنان حتی بعض اللبنانیین ال
یسهل علیهم دراسة تخصصاتهم المفضلة في إیران. کما أن بعض اللبنانیین ورجال األعمال یتعلمون 
ا قوافل حج یسافرون إلی إیران،  اللغة الفارسیة بسبب عالقاتهم مع إیران وذلك ألن لدی بعضهم أیضا

ا بتعلم اللغة الفارسیة أو اللغات األخری.  وبعضهم مهتم شخصیا
اللغة الفارسیة هي إحدی األسس الرئیسة للهویة الثقافیة في جغرافیا إیران الثقافیة والتاریخیة، 
ا. إن اللغة األم هي أداة القوة الناعمة، لیس فقط بالنسبة  والتي تضم العدید من دول المنطقة تقریبا

لجمیع البلدان. ومن أجل تعزیز قوتها الثقافیة الناعمة، تحاول الدول اإلقلیمیة والعالمیة  إلیران، ولکن
القویة تعزیز لغتها الوطنیة علی مختلف مستویاتها، حتی تتمکن من إضفاء الشرعیة علی أفعالها في 

ي. ومن دولاتخاذ سیاستها الدولیة وتقدیم صورة إیجابیة عن نفسها عند الرأي العام علی الصعید ال
الطبیعي أن اللغة الفارسیة هي القوة الناعمة للجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة باعتبارها لغة رسمیة للبالد. 

الثقافة التاریخیة اإلیرانیة في البلدان المجاورة، فإن استخدام اللغة  وفي غضون ذلك، وبسبب تأثیر
ا.   الفارسیة وقبولها مرحب به أیضا

ت العدید من المصادر اإلخباریة، أنه في سوریا، تم افتتاح قسم اللغة وعلی سیاق متصل، کشف
الفارسیة في جامعة "تشرین" في الالذقیة، بالتعاون مع المستشاریة اإلیرانیة، تنفیذا لقرار اتِخَذ نهایة 

ضمن حزمة اتفاقات مع إیران. وبذلك تصبح جامعة "تشرین" ثالث جامعة سوریا، ُتدّرس  2215عام 
للغة الفارسیة کاختصاا مستقل، بعد جامعتي "دمشق" و"البعث" في حمص. ولفتت تلك فیها ا

المصادر إلی أن قسم اللغة الفارسیة في جامعة "تشرین" ال یقتصر علی التعلیم األکادیمي للطلبة في 
هیدة. عاماا فما فوق، وفق نظام دورات بأسعار ز 11الجامعة، وإنما یمتاز بکونه متاحاا للعموم، من عمر 

وتقام دورات مجانیة للطالب الجامعیین الموفدین إلی الجمهوریة اإلیرانیة للدراسة، برعایة جامعة 
أشهر. جامعة "حماة" کانت قد أبرمت قبل أیام اتفاقیات مع  7-1"تشرین"، وتتراوح مدتها ما بین 

مد ار رئیس الجامعة "محثالث جامعات إیرانیة؛ "الفردوسي وأمیر کبیر التقنیة والزهراء لسناث". وأش
زیاد سلطان"، إلی أنه "ال تحدید لمسار االتفاقات الموقعة علی صعید تحدید عدد الطالب 
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والطالبات"، واعتبر أن الترکیز علی تعلیم اإلناث داخل سوریا "یهم األهالي ویسمح بانتقال الطالبات 
 قات هي األولی من نوعها.الستکمال تحصیلهم العلمي في إیران"، مشیراا إلی أن هذه االتفا

http://alwaght.net/ar/News 
هنال إقبال کثیف من قبل اللبنانیین علی اللغة الفارسّیة لجهة سهولة تعّلمها حیث تشترل مع 
اللغة العربیة في نسبة کبیرة من الکلمات المشترکة، حیث إن اللبناني معروف بإتقان اللغات األجنبیة 

ا إلی جانب إلی جانب اللغة األم العرب یة إن کانت الفرنسّیة أو اإلنکلیزّیة وانضمت الفارسیة أخیرا
اللغات التي یتعلمها ویتقنها اللبناني، حیث إّنه یعرف خطها ورسم الحروف المتشابهة مع اللغة 

 .العربّیة، باإلضافة إلی أن قواعد اللغة الفارسیة تشابه اللغة الفرنسیة التي یتقنها المواطن اللبناني
قبال علی اللغة الفارسیة في لبنان کثیف وتعّلمها متوفر في المعاهد والمستشاریة الثقافیة اإل

للجمهورّیة اإلسالمّیة في بیروت أو في بعض المدارس التي تدرس اللغة الفارسیة کلغة أجنبیة إلی 
بذل جهودا ، وأن یجانب اللغتین اإلنکلیزیة والفرنسیة، لکن الّشرط إلتقان اللغة هو الّرغبة في تعّلمها

 (https://ar.mehrnews.comحثیثة لهذا األمر وأن یستمر في استعمالها والتحدث بها. )
بعد ُمضي نحو عشر سنوات من الجهود األولی في حقل ترجمة الشعر الحدیث في مصر، قام 

مة أربعة رباعیات لحسین قدسي نخعي في مصطفی جواد و مهدي جاسم وصالح الجعفري، بترج
مجلة الدراسات األدبیة اللبنانیة ثم تمت ترجمة شعر من ناظر زادة کرماني تحت عنوان )السحاب( 

 (.85/ 1م: 2228في نفس المجلة. )الدهني، 
ن دالل عباس في سنة  للهجرة الشمسیة  1382ثم توقفت ترجمة الشعر لمدة وجیزة حتی زیَّ

اد متتالیة من القسم الثقافي من صحیفة السفیر بضعة أشعار من أربعة شعراء م( في أعد2221)
في رقم « ما فائدة أن یکون اإلنسان ظّل غیمة»إیرانیین: ترجمة شعر من أحمد شاملو تحت عنوان: 

الشاعر الرسام ؛ سهراب سبهري»لسهراب سبهري ضمن مقالة: « أنا مسلم»ترجمة شعر ، و8873
ترجمة أشعار من نیمایوشیج ضمن مقالة تحت ، و8927في رقم « لی الهایکوالذي جمع العرفان إ

خي تحت گل سرترجمة أشعار من خسرو ، و8852في رقم « رائد الشعر اإلیراني الحدیث»عنوان: 
 (1/09. )نفس المصدر، 8953في رقم « دمنا یتناثر علی ثلج الشتاء»عنوان: 

م( قام الکاتب والمترجم 2228مسیة )للهجرة الش 1385بعد مضي بضع سنوات أي: سنة 
اإلیراني، موسی بیدج بترجمة مقتطفات من أشعار قیصر أمین بور کانت تحت مجموعة )الورود کلها 

، )في زقاق الشمس( و)لقد کانت قواعد الحّب( فس الصباح(دّوارات شمس(، )مرایا الفجأة(، )تن
د طبعت مؤسسة مرکز الحضارة لتنمیة الفکر تحت عنوان: )ثالثاء الفواصل الحارقة( إلی العربیة. وق

https://ar.mehrnews.com/
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اإلسالمي في بیروت هذه المجموعة ذات مئة صفحة في مئة وست وثالثین صفحة ضمن مجموعة 
 (.www.magiran.comالفکر اإلیراني المعاصر. )

میة الفکر اإلسالمي بترجمة وفضال عن ذلك قام موسی بیدج  بالتعاون مع مرکز الحضارة لتن
مجموعات شعریة أخری منها: ترجمة مقتطفات من أشعار طاهرة صفارزادة تحت عنوان: )رحلة 

صفحة ودیوان شعر  130صفحة، ومجموعة )بتوقیت بیروت( لعلیرضا غزوة في  170عاشقة( في 
فات من أشعار صفحة. عالوة علی ذلك قد ترجم مقتط 175لنفسه تحت عنوان: )أجنحة للهبوط( في 

 من مجلة )الدراسات األدبیة(.  00م( في الرقم 2219ش )1388عرفان نظر آهاري في سنة 
بد عگروس للهجرة الشمسیة، قد طبعت دار الغاوون للنشر مقتطفات من أشعار  1392وفي سنة  

ة. نظرا یالملکیان التي ترجمها موسی بیدج تحت عنوان: )السطور تغیر أماکنها في الظالم( إلی العرب
دج مع دور النشر اللبنانیة یبدو أهمیة مکانة هذه الدور أکثر من المترجمین تعاون موسی بیإلی 

 اللبنانیین في نشر الشعر الفارسي المعاصر.
 . الشعر الفارسي في مراکش، الجزائر وتونس2-3

ر في إنشاء یعد جامعة محمد الخامس في الرباط من أقدم الجامعات المراکشیة التي لها دور کبی
للهجرة الشمسیة نتیجة عن توسع العالقات العلمیة الثقافیة بین  1312مقاعد اللغة الفارسیة في سنة 

إیران ومراکش. کان محمد بن تاویت من مؤسسي کرسي اللغة الفارسیة وآدابها في هذه الجامعة. 
 (http://eljadida.persianblog.ir/page/29 )زبان و ادبیات فارسي در مغرب

د محمد اللوزي أحد األساتذة المتوفقین في هذه الجامعة في قسم اللغة الفارسیة، حیث قام یع
نوان: زاد تحت عیالتعاون مع دار أفریقیا الشرق للنشر بمراکش بترجمة مجموعة من أشعار فروغ فرخ

 م(. 1999للهجرة الشمسیة ) 1358بلغة بسیطة في سنة  )تشرق الشمس(
صفحة  عن أهمیة ترجمة اخثار  85هذه الجموعة ذات   یح في مقدمةقد تحدث إدریس بالمل

األدبیة الفارسیة إلی العربیة والتنویه بجهود محمد اللوزي ومجاالت التفکیر في شعر فروغ فرخزاد 
ولمحة عن حیاة فرخ زاد والتجارب الشعریة لهذه المرأة الشاعرة في ثماني صفحات. )فرخ زاد، 

2221 :5-27) 
إدریس کتاب )ماوراء الکلمة: أنتولوجیا الشعر الفارسي المعاصر( وقامت مؤسسة الدار قد ترجم 

م( بطبعه. هذا الکتاب یتضّمن 2221للهجرة الشمسیة ) 1382البیضاء المراکشیة للنشر في سنة 
مقتطفات من أشعار بعض الشعراء الفرس المحدثین مثل نیمایوشیج، أحمد شاملو، سیاوش کسرائي، 

http://www.magiran.com/
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زاد وقد جاء في مقدمته مراحل تطور الشعر الفارسي ي، ید اهلل رؤیائي وفروغ فرخربهسهراب س
 م: مقدمة(2222ورّواده. )اللوزي، 

لغة الفارسیة في مساعي بعض دور النشر في االهتمام بالوبإمکاننا أن نلمس بعض عالمات 
للهجرة  1392ري في سنة ترجمة اخثار الفارسیة إلی العربیة. علی سبیل المثال قد ترجمت مریم حید

م( مقتطفات من أشعار أحمد رضا أحمدي تحت عنوان: )طیور بال أجنحة( إلی 2211الشمسیة )
العربیة ثم بادرت دار جمعیة البیت للثقافة والفنون الجزائریة إلی طبعها. 

(http://isna.ir/fa/news وفي سنة .)م( قد ترجمت مقتطفات من 2211الشمسیة ) للهجرة 1393
 الشعر الفارسي الحدیث تحت عنوان: )شموس الروح( إلی العربیة في الدار نفسها.

وعلی الصعید نفسه نری المترجم والشاعر العراقي الساکن بهلند، محمد األمین یقوم بنقل 
ي )وقع ربهعیط(، وسهراب سمقتطفات من أشعار اإلمام الخمیني )لفراقه عن الوردة، ینحب البلبل وی

خطی أقدام الماء وأشعار أخری(، وسید علي الموسوي الکرمارودي، وصادق رحماني، وأحمد رضا 
أحمدي، وسلمان هراتي، وبیجان جاللي إلی العربیة فضال عن ذلك قد نشر بالتعاون مع المترجم 

ي، وفروغ بهروسهراب سوالشاعر التونسي، خالد النجار مجموعة من أشعار هادي سعیدي کیاسري، 
ان ایران خبرگزاری دانشجویزاد، وصادق رحماني إلی العربیة وتم نشرها في دار التوباد التونسیة. )فرخ

 (3/12/1385)ایسنا(، 
فضال عن ذلك نری الکثیر من المترجمین اخخرین الذین قد ساروا مسار إخوانهم العرب في 

بیة ومن بینهم أستاذ اللغة الفارسیة وآدابها بجامعة حقل ترجمة النصوا الشعریة القیمة إلی العر
بد روس عگشعیب الدکالي، أحمد موسی، حیث قام بترجمة مقتطفات من أشعار فریدون مشیري و

الملکیان ومحمد األمین، حیث قام بترجمة أشعار من سهیل محمودي وتیمور ترنج، وعائدة بدر، 
حیدر،حیث قام بترجمة أشعار من شاملو حیث قامت بترجمة شعر من حمید مصدق، وماجد ال

 ي، والشاعر العراقي، هاتف الجنابي، حیث قام بترجمة شعر )صوت وقع أقدام الماء(.پهروس
 . الشعر الفارسي في الکويت2-4

یصل جذور تدریس اللغة الفارسیة في جامعة الکویت، قبل خمسین سنة، حیث کان أحمد الهنداوي 
 ارسیة في هذه الجامعة. في زمرة أول أستاذ اللغة الف

(http;//motaleaatfarhangi.persianblog.ir ) 
وفي هذا المضمار ال یمکن أن نغفل عن التأثیر الملحوظ لمؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین 
لسبداع الشعري ودار سعاد الصباح، والمجلس الوطني للثقافة والفنون واخداب في اتساع بقعة اللغة 

http://isna.ir/fa/news
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 آدابها.العربیة و
م( قام سید ترابي بالتعاون مع بعض المثقفین ومحبي 2222للهجرة الشمسیة ) 1359وفي سنة 

شاعرا فارسیا في عصور مختلفة. قد عّرب عارف الزغلول هذا  33األدب بجمع مقتطفات من أشعار 
 باألثر إلی نثر عربي وقام بنظمه مصطفی عکرمة وعبد الناصر تحت رعایة فیکتور الکك في کتا

)مختارات من الشعر الفارسي(. قد طبعته مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین لسبداع الشعري 
 صفحة.   110في الکویت في 

في هذه المجموعة قد نقلت مقتطفات من أشعار بعض الشعراء المحدثین وسیرتهم الذاتیة إلی 
زاد، یما یوشیج، وفروغ فرخالعربیة من بینهم بروین إعتصامي، ومحمد تقي بهار، ودهخدا، ون

وسهراب سبهري، ومهدي حمیدي شیرازي، ومهدي أخوان ثالث، ومهرداد أوستا، وسیمین بهبهاني، 
وفریدون مشیري، ومحمد رضا الشفیعي الکدکني، وعلي الموسوي الکرمارودي، وطاهرة صفارزادة، 

 ي للقائمة.ومحمد علي معلم، وألحقت النصوا الفارسیة ألشعارهم في القسم الختام
وفي السنة نفسها، نقل دیوان الشاعرة اإلیرانیة الشهیرة في ساحة الشعر واألدب الفارسي برعایة 
حسین محفوظي موسوي وأستاذ اللغة الفارسیة وآدابها بجامعة الکویت، سمیر أرشدي تحت عنوان 

ار وتم طبعه من قبل د )مالل الروح: دیوان الشاعرة اإلیرانیة بروین اعتصامي )ملك جان( إلی العربیة
 سعاد الصباح الکویتیة.

قد وصف محمد حسن خاکزاد في مقدمة هذا الکتاب بروین اعتصامي نجما متألأل في سماء 
 (.9-5م: 2222األدب النسوي اإلیراني. )اعتصامي، 

)مالل الروح( في الحقیقة هو ترجمة من أشعار بروین اعتصامي إلی نثر عربي. قد أثار هذا  
وجهة أنظار األدباء والزائرین الناطقین بالعربیة في معرض الکتاب الدولي األول والثالثین الکتاب 

بالکویت بما یکتنف من المفاهیم األخالقیة والتربویة. وتم عرضه في بضعة معاریض الکتاب في 
. )نقال عن وکالة إیرنا اإلخباریة:  کثر الکتب بیعاا القاهرة، وتونس والکویت وأصبح من أ

http;//Arabic.irib.ir/news  ) 
وقد نقل موسی بیدج کتاب )شعر امروز إیران( تحت عنوان: )مختارات من الشعر اإلیراني 

شاعرا  20م(. هذا الکتاب یشتمل علی أشعار 2228للهجرة الشمسیة ) 1385الحدیث( في سنة 
 ت.واخداب في الکویمحدثا إیرانیا وقام بطبعه بالتعاون مع دار المجلس الوطني للثقافة والفنون 

صفحة وینطوي علی أشعار  251هذا الکتاب تم طبعه ضمن مجموعة اإلبداعات العالمیة في 
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بهري، ومنوتشهر من نیمایوشیج، وأحمد شاملو، وهوشنك ابتهاج، ومهدي أخوان ثالث، وسهراب س
 شفیعيزاد، وطاهرة صفارزادة، ومحمد رضا الآتشي، ومحمود مشّرف آزاد طهراني، وفروغ فرخ

الکدکني، وبیجان جاللي، وأحمد رضا أحمدي، وضیاء موّحد، وناهید یوسفي، وفاطمة راکعي، 
وتیمور ترنج، وحسن حسیني، وموسی بیدج، وفرشتة ساري، وقیصر أمین بور، ویوسف علي میر 
شکال، وسلمان هراتي، وسهیل محمودي، ومصطفی علي بور، وعلیرضا قزوة، وسودابة أمیني. 

 م(2228الشعراء اإلیرانیین،  )مجموعة من
م( نقل الکاتب والباحث 2229للهجرة الشمسیة ) 1388وبعد ُمضي سنٍة واحدة أي: سنة 

. «رةاألسی»زاد تحت عنوان: لفروغ فرخ« األسیر»الکویتي، خلیل علي حیدر مقتطفات من دفتر 
لس ه مؤسسة المجوزبیدة علي أشکناني بتهذیب هذه الترجمة وطبعتکنجي وقامت الدکتورة نرجس 

 صفحة. 151الوطني للثقافة والفنون واخداب في الکویت تحت مجموعة: إبداعات عالمیة في 
زاد م( قام موسی بیدج بنقل مجموعة أشعار فروغ فرخ2213للهجرة الشمسیة ) 1392وفي سنة 

صفحة تحت عنوان: )أعزف قلبي في مزمار خشبي(. وقد هّذب سمیر أرشدي هذه  125في 
وعة وقامت بنشرها دار سعاد الصباح. وفي السنة نفسها نقلت الکاتبة والناقدة الکویتیة، زهراء المجم

حسین الموسوي ثالثة أشعار من سهراب سبهري تحت عنوان: )وقع أقدام الماء( وقامت دار السالسل 
ره صفحات. قد کتب المترجم في مقدمة الکتاب آراء نقدیة جیدة عن شع 128الکویتیة بطبعه في 

 وذلك خالل اإلبانة عن أسلوب أشعار سهراب سبهري.
يا2-5  . الشعر الفارسي في سور

أما الحدیث عن اللغة الفارسیة في سوریا في المرحلة الراهنة غریب بعض الشئ، خصوصا أنها 
تخوض حربا ضاریة وشرسة ضد اإلرهاب متمثلة بتنظیم داعش والتنظیمات المتطرفة، ولکن جمیل 

 .اللغة الفارسیة تدّرس حالیا في الجامعات السوریة بطریقتینأن نخبرکم أن 
حیث تدرس اللغة الفارسیة في أقسام اللغة واألدب الفارسي في ثالث جامعات سوریا وهي 
جامعات دمشق وحلب والبعث في حمص، وقبل اندالع األزمة في سوریا أرسلت وزارة التعلیم العالي 

 .هذه الجامعات اإلیرانیة أربعة أساتذة للتدریس في
لکن األوضاع األمنیة حالت دون استمرار هؤالء األساتذة في أداء مهامهم التعلیمیة، وکان لغیابهم 

 أثر سلبي کبیر علی اللغة الفارسیة وتدریسها وتعلیمها في الجامعات السوریة المذکورة.
قسام اللغة حیث إنه کانت اللغة الفارسیة تدرس في کلیات اخداب في سوریا قبل إحداث أ

الفارسیة المستقلة حتی، إذ کانت تدرس بعنوان إحدی اللغات الشرقیة، وما زالت إلی اخن تدرس 
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کلغة شرقیة لطالب اخداب في کل الجامعات السوریة، وعلی الرغم من  ةفي کافة الجامعات السوری
ات تاحف، إلی جانب لغأن اللغة الفارسیة مادة إختیاریة في بعض الفروع کالتاریخ وعلم اخثار والم

أخری إال أن الکثیر من الطالب یدرسونها حبا وشغفا بالجمهوریة اإلسالمیة والحضارة والتراث 
  .اإلیراني المشترل مع حضارتهم وتراثهم

(https://www.tasnimnews.com/ar/news ) 
لفارسیة في سوریا رسمیا في جامعة دمشق بجهود الدکتور جواد مشکور قد بدأ التدریس باللغة ا

للهجرة الشمسیة وقد تعرض حتی اخن لکثیر من األوضاع السیاسیة  1377-1371خالل سنوات 
 والثقافیة. )نفس المصدر(

فضال عن تدریس اللغة الفارسیة، بإمکاننا أن نری البوادر األولی لترجمة الشعر الفارسي الحدیث 
م( أي في وقت نقل محمد اللوزي شعري )لنؤمن ببدایة 1991للهجرة الشمسیة ) 1353ي سنة ف

زاد ضمن مقالة في مجلة )اخداب األجنبیة( بدمشق. )الدهني، موسم البرد( و)الهدیة( لفروغ فرخ
 (322/ 2م: 2228

من م( نقل ناطق عزیز وأحمد عبد الحسین مقتطفات 2222للهجرة الشمسیة ) 1359في سنة 
زاد تحت عنوان: )عّمدني بنبیذ األمواج( وتم نشره في دار اتحاد الکتاب العرب في أشعار فروغ فرخ

صفحة. یتصدر هذا الکتاب مقدمة من المترجمین وتعلیقات لعبد العلي دستغیب علی أشعار  127
قدمة م فروغ ویختتم بترجمة مقتطفات من رسائل الشاعر إلی إبراهیم کلستان. قد علل النقلة في

 الکتاب سبب اختیار أشعاره بتعریف القارئ اإلیراني بلمحة من األدب الفارسي الحدیث.
م(، نقل أستاذ اللغة الفارسیة وآدابها، ندی 2221للهجرة الشمسیة ) 1382وفي السنة التالیة أي: 

 حسون في جامعة دمشق مجموعة من أشعار حسین إسرافیلي تحت عنوان: الطوفان األخیر. قد تم
 صفحة.  90طبع هذه المجموعة من قبل مؤسسة اتحاد الکتاب العرب بدمشق في 

زاد م( نقل غسان حمدان مقتطفات من أشعار فروغ فرخ2223للهجرة الشمسیة ) 1382وفي سنة 
أي: )والدة أخری( و)لنؤمن ببدایة موسوم البرد( تحت عنوان: )وحدة الصوت یبقی(. قد تّم طبع هذه 

 صفحة.  172دار المدی بدمشق في المجموعة من قبل 
(http://www.neelwafurat.com.) 

 . وفي«وحده الصوت یبقی»زاد تحت عنوان: قد تم أخذ عنوان الکتاب من أحد أشعار فروغ فرخ
ات نجوم مستنقعقاطفة »( لفروغ تحت عنوان: پرنده مردنی استالسنة نفسها، قام بترجمة شعر )

https://www.tasnimnews.com/ar/news
http://www.neelwafurat.com/
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( وفي الرقم الالحق، نقل شعر )أهل کاشانم( 12. ش 11ضمن مقالة في مجلة المدی )س« اللیل
 (.298/ 2م، 2228لسهراب سبهري تحت عنوان: )شاعر من أهل کاشان(. )الدهني، 

للهجرة  1380یعّد غسان حمدان أحد المترجمین الناشطین في هذا الحقل، قد قام هو في سنة 
م( بالتعاون مع وزارة الثقافة في دمشق بترجمة کتاب )هشت کتاب( لسهراب 2225)الشمسیة 

سبهري تحت عنوان: )المسافر( وقصائد أخری: مختارات للشاعر اإلیراني، سهراب سبهري تحت 
 مجموعة: )أبعاد شرقیة(.

أغنیة هامة لسهراب سبهري، وقد نقله غسان حمدان  31صفحة و 137هذا الکتاب یحتوي علی 
 بعض الشعراء اخخرین.و

وفقا لتقریر مهر نقال عن صحیفة تشرین، قد کتب الکاتب السوري، مصطفی علوش فور نشر 
 هذا الکتاب:

نتعرف علی العدید من الکتب ذات المستوی المنخفض من حیث الجمال ولکن ُیدهشنا من »
من  ته نری مظاهر حیةدیوان )المسافر( لسهراب سبهري من حیث الجمال. ففي کل سطوره وأبیا بینها

 الحیاة وهذا جدید جدا.
  (http://sohrabeghashang.blogfa.com.) 

وفقا لتقریر إیسنا في السنة نفسها، قد تم طبع المجموعتین الشعریتین لشمس لنکرودي تحت 
لتین نقلتا بأیدي المترجم العراقي، عبد اهلل طاهر ة وبستاني الجحیم الأغنیة رومانسی 73عنوان 

برزنجاني إلی العربیة. وجدیر بالذکر أن المترجم قد سبقه نقل أشعار ألحمد رضا أحمدي، وأشعار 
زاد، وحافظ الموسوي قبل نشر هذه المجموعة. متفرقة ألحمد شاملو، وفروغ فرخ

(tebyan.nethttp://www.) 
م( قد ترجم غسان حمدان مقتطفات من أشعار أحمد 2228للهجرة الشمسیة ) 1385وفي سنة 

إلی العربیة. هذه هنوز به فکر آن کالغم( شاملو تحت عنوان: )ما أزال مشغوال بذلك الغراب: 
ذا صفحة. وجدیر بالذکر أن ه 221المجموعة قد تم انتشارها من قبل وزارة الثقافة بدمشق في 

م( نقل )دیوان اإلمام الخمیني( وذلك 2229للهجرة الشمسیة ) 1388المترجم قد سبقه في سنة 
بالتعاون مع دار کیوان للنشر في دمشق وتّم طبعه تحت عنوان: دیوان اإلمام: أشعار اإلمام الخمیني 

یة صفحة. قد درس غسان في مقدمة هذا الکتاب الرموز العرفانیة والمصطلحات الشعر 398في 
للدیوان، ووزن وأسلوب شعر اإلمام الخمیني ومستوی تأثره باألدباء السابقین. )اإلمام الخمیني، 

 (13-1م: 2229

http://sohrabeghashang.blogfa.com)./
http://www.tebyan.net/
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وفي السنة المذکورة، قد نقل أستاذ األدب الحدیث في قسم اللغة العربیة بجامعة حلب، علیاء 
 120رت هذه المجموعة في زاد تحت عنوان )التمّرد(. قد نشالدایة، دفتر شعر )عصیان(، لفروغ فرخ

 صفحة مذیلة بمقدمة عن حیاة الشاعر  في دار النون بحلب.
 النتائج

بمساعي عبد الوهاب عزام في  قد تمهدت أرضیة نفوذ الشعر الفارسي الحدیث إلی العالم العربي
خمسینیات القرن العشرین من خالل ترجمة دیوان )رسالة المشرق( للعالمة محمد إقبال الهوري. 

 -کأحد رواد دراسات األدب الفارسي في مصر-د کان لجهود عزام المتواصلة وخدماته الجلیلة لق
تأثیر بالغ في توجیه أنظار العالم العربي إلی األدب الفارسي واجتیازه الحدود اللغویة والجغرافیة. 

 د أحرزتففي الخطوات األولی قد عني بترجمة روائع األدب اإلیراني القدیم. وفي هذا المضمار ق
مصر قصب السبق من سائر البلدان العربیة، ولکن لم یمض وقت طویل حتی دخل الکثیر من 

 المترجمین من العراق وسوریا ولبنان والکویت وإیران في نقل روائع األدب الفارسي.
للهجرة  1359قد ابتدأت الخطوات األولی لترجمة الشعر الفارسي المعاصر في بدایة عام 

للهجرة  1388 -1381( وتم نقل الکثیر من روائع األدب الفارسي خالل أعوام م1999الشمسیة )
(. وفي هذه األثناء قد حظي بعض الشعراء المعاصرین مکانة مرموقة بین 2228-2221الشمسیة )

زاد، وسهراب سبهري وبروین اعتصامي وتم نقل جّم غفیر من أعمالهم األدبیة العرب مثل فروغ فرخ
 إلی العربیة.

شك أن لألدب الفارسي المعاصر مخزونا أدبیا أکثر سعة مما ترجم منه إلی العربیة حتی اخن  وال
ولم یتعرف علی الکثیر من هویات الشعراء المعاصرین اإلیرانیین علی وجه الئق بهم ولما أبطأت 

ة عملیتیارها السابق في الوقت الحاضر، فمن الضروري دراسة   عملیة نقل الشعر العربي المعاصر من
النقل في إیران وأسباب ضعفها وانتکاسها ومتابعة عملیة مستقصیة لنقل روائع األدب الفارسي 
المعاصر القیمة إلی اللغات المختلفة خاصة اللغة العربیة. فمن الضروري االستعانة بدور وسائل 

مة للحدیث الالز اإلعالم في تفعیل نشاط المراکز الثقافیة ودور النشر في هذا المضمار وتطویع السبل
 من روائع األدب المعاصر تعریفا ونقدا ودراسة ونقال.  

 المصادر والمراجع
(. مالل الروح، دیوان الشاعرة اإلیرانیة المعاصرة بروین إعتصامي، ترجمة حسین 2222اعتصامي، بروین. )

 محفوظي الموسوي وسمیر أرشدي، کویت: دار سعاد الصباح. 



 42 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

دیوان اإلمام الخمیني، ترجمة: محمد عالء الدین منصور، القاهرة: المجلس (. 2221اإلمام الخمیني. )
 األعلی للثقافة.

 (. دیوان إمام: أشعار اإلمام الخمیني، ترجمة: غسان حمدان، دمشق: دار کیوان.2229________. )
یة (. نحن وتراث فارس، دمشق: المستشاریة الثقافیة للجمهوریة اإلسالم2222بکار، یوسف حسین. )

 اإلیرانیة.
 ترجمه مسافر سهراب سپهری در سوریه

http://sohrabeghashang.blogfa.com/category/ 11 
http://alwaght.net/ar/News (1113محرم  12تعلیم اللغة الفارسیة في لبنان؛ تعزیز قوة إیران الناعمة) 

األعمال األدبیة المعاصرة في اإلثراء الثقافي للعالقات اإلیرانیة والعربیة، جالئي، مریم. دور ترجمة 
(http://asiawt.isca.ac.ir/portal/home/?news/032927/032932/032922 ) 

 د.ن جمعة، بدیع محمد. )د.ت(. دراسات في األدب المقارن، 
 القاهرة: جامعة عین شمس. (. بروین اعتصامي، عصرها، بیئتها، رسالة الدکتوراه،1952. )______

https://ar.mehrnews.com/news الدکتورة دالل عباس: من لم یقرأ الّشعر الفارسي ثقافته   
 .___________ 

 .31/21/2215اإلسالمیة منقوصة  
(. "الشعر" تودع أنسي الحاج وتدین الطغیان وتحتفي بالشعر اإلیراني". 2211مایو/  32الدستور )

https://www.dostor.org/129212 
کبر. ) (. لقاء بالشعراء، ترجمة محمد عالء الدین منصور، القاهرة: المجلس األعلی 2227دلفي، علي أ

 للثقافة.
 ، بیروت: مرکز الحضارة1م(. استقبال األدب الفارسي في الوطن العربي، ط 2228الدهني، نسرین هاني. )

 لتنمیة الفکر اإلسالمي.
زبان وأدبیات فارسي در مغرب )اللغة الفارسیة وآدابها في المغرب(، 

http://eljadida.persianblog.ir/page/29 
 (. www.magiran.com((. ترجمة أشعار أمین بور إلی العربیة.20/12/1380صحیفة کیهان. )

(. مختارات من الشعر الفارسي الحدیث، القاهرة: المجلس األعلی 2229، محمد نور الدین. )عبد المنعم
 للثقافة.

م(. الصالت بین العرب والفرس وآدابهما في الجاهلیة واإلسالم، القاهرة: کلمات 2213عزام، عبد الوهاب. )
 للترجمة والنشر.

اطق عزیز وأحمد عبد الحسین، دمشق: اتحاد (. عمدني بنبیذ األمواج، ترجمة: ن2222زاد، فروغ. )فرخ

http://alwaght.net/ar/News
https://www.dostor.org/409010
http://www.magiran.com)/
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 الکتاب العرب.
 (. الطوفان األخیر، ترجمة: حسین إسرافیلي، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.2221زاد، فروغ. )فرخ

 2210/12/32اللغة الفارسیة في العالم العربي بین الماضي والحاضر:  
tps://www.tasnimnews.com/ar/newsht 

 (. ماوراء الکلمة: أنتولوجیا الشعر الفارسي المعاصر، المغرب: دار البیضاء.2222اللوزي، محمد. )
(. مختارات من الشعر اإلیراني الحدیث، ترجمة: موسی بیدج، 2228مجموعة من الشعراء اإلیرانیین. )

 داب.الکویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واخ
 تا(. وضعیت زبان فارسی در کویت، مطالعات فرهنگی بین المللی. )بی

 (http;//motaleaatfarhangi.persianblog.ir) 
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A study of the lights of translating contemporary Persian poetry in the Arab 
world 

 
Abstract 
The first steps to present Persian poetry and literature to the Arab world took place in 
the first half of the twentieth century. It did not take long for the poems of some of the 
great Iranian poets such as Ferdowsi, Mawlawi, Saadi, Attar, Nizami and Khayyam 
to be translated into Arabic and then spread to the widest scale. Hence the Arab 
translators rose to the translation of contemporary Persian literature. Since the 
identification of the stages of development of the translation of Persian literature in 
the modern era shows what translators work and presents solutions to the problems 
that exist in the process of translating contemporary Persian literature in order to be 
present on the world stage, In this research, we have deliberately revealed the process 
of translating contemporary Persian poetry into Arabic in order to provide the 
necessary ground for literary-cultural interaction between the two languages, as in 
the past, and our approach was descriptive-analytical. In conclusion, some results 
were obtained from them: It was the first breakthrough that paved the way for the 
spread of contemporary Persian poetry in the Arab world at the hands of Abd al-
Wahhab Azzam through his translation of the Diwan “Payam Mashriq” in the year one 
thousand three hundred and twenty-nine of the solar migration. Until we see that 
during the year one thousand three hundred and eighty-four to one thousand three 
hundred and eighty-eight many literary works have been translated and reached the 
Arab world. Although it has fallen into the focus of weakness and weakness in recent 
years, this arena requires more attention from universities, cultural institutes and 
publishing houses in extending a helping hand and assistance to translators to 
translate texts of Persian literature more than before. 
Key words: Contemporary Persian literature, Arabic language, translation, Arab 
world 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

يد في مسرحیتي بیجمالیون ل والتجر  دراسة الغموض، والتناقض، والتخی 

 1یحسین أبويسان
 طهران  -العربیة وآدابها بجامعة الخوارزمي أستاذ مشارل في قسم اللغة 

 2حسین جوکار

 طالب الدکتوراه في فرع دراسات الترجمة العربیة في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران

ص                                                                                                                                                                                              الملخ 
 نشأتها إلی منذ مختلفة أدوار علیها مضت التي القدیمة األدبیة العالمیة األجناس من المسرحیة إنَّ 

 نحو ةواسع خطوات الجمیل، وخطا اإلنساني الفن هذا فیها تطور التي الحاضر. هذه األدوار یومنا
أنه  نری .والواقعیة والرومانتیکیة، والقروسطیة، والکالسیکیة، والرومانیة، الیونانیة، هي التقدم،
 األدب خال إذ الحدیث العصر في مارسها العربي المسرحیة، واألدب من أمة أدب الیوم الیخلو
یون لجورج برنارد إّن مسرحیة بیجمال .ودینیة فنیة واجتماعیة الفن لعوامل هذا من القدیم العربي

المشاکل االجتماعیة  اهتماماا خاصاا البتعادها في مضمونها عن شو من المسرحیات التي تلقت
المسرحیة بعرض مشکلة الفوارق  البعد اإلنساني. قام برنارد شو في هذه والسیاسیة وترکیزها علی

 وان بیجمالیونالحکیم کتب مسرحیة بعن توفیق بین طبقات المجتمع. کذلك من جهة أخری إّن 
بمسرحیة شو، والقضیة المحوریة في مسرحیة بیجمالیون للحکیم تتمثل في عرض الصراع  متأثراا 

المقالة تلقي ضوءاا علی تأثیر المسرح الغربي علی المسرح  الموجود في نفس الفنان. إّن هذه
س خصائص علی أسا بین المسرحیتین. وأساس المقارنة هي العربي، کذلك تقوم بدراسة مقارنة

المقارني؛ ومما حصل علیه البحث هو أّن  -المدرسة الرمزیة. إّن المنهج في المقالة هو الوصفي
قد تأّثر بمسرحیة بیجمالیون لشو في استخدام بعض الخصائص الرمزیة، هي:  توفیق الحکیم

 الغموض، والتناقض، والتخّیل والتجرید.

 مالیون، برنارد شو، توفیق الحکیم.األدب المقارن، مسرحیة بیج :المفتاحیة الکلمات
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                   المقدمة                                                                                                                      
األدبیة  إّن األدب المقارن من حیث هو فن، هو أدب جدید في األدب العربي الحدیث وهو کالفنون

الحدیثة التي نهلها العرب عن الغرب إثر حرکة الترجمة واالنبعاث والبعاث المتخصصة کالقصة 
(. وإّن أدب أمة الیرقی والیسمو إال إذا استقی 112ش: 1391والمسرحیة والروایة والمقالة)پرویني، 

ن نجد کل أمة من روافد أمة أخری، وأفاد من تجارب جدیدة خارجة عن حدوده المحلیة وطبیعي أ
تأخذ من األمة المجاورة، أو البعیدة ما یناسبها، وتتبادل األمم بهذه الطریقة المنافع علی جمیع 

 المستویات والمجاالت، واألدب منها. 
من المعروف أّن األدب العربي القدیم قد خال من وجود فّن المسرح کما عرف عند الشعوب    

)المعوش،  (. بعبارة أخری لم یعرف األدب العربی القدیم فن 101م: 1999األخری کاإلغریق مثالا
، وقد  المسرحیة وال فن التمثیل کما هو في العصر الحدیث، بل کان األدب العربي أدباا غنائیاا خالصاا

(؛ 1/103م: ج1992ظهر الحوار في فن المقامة العربیة ولکنه لم یقم أساساا لفن مسرحي)خفاجي، 
 نشوء تستدعي الشروط التي فیها تتوافر لم العرب عاشها التي یةاالجتماع الحیاة ظروف نإل

 ظهر إثر الغربیة، حیث الشرقیة بالثقافة الثقافة اتصلت ما وبعد الحدیث العصر في المسرحیة، إال
 األدباء بذلها التي بالجهود عشر التاسع منتصف القرن منذ العربي األدب في الفن االتصال هذا هذا

 أن هو فیه الشك (. ومما153م: 1999هذا المجال)هالل،  في وغیرهم النقاش کمارون المترجمون
 المسرحیات بعض بترجمة األدباء العرب التألیف فبدأ من أسبق کانت المجال هذا في الترجمة

 المترجم فیها یغیر البدء، حرة کانت في الترجمة أن بالدهم، إال في قومهم وتمثیلها لغة إلی الغربیة
العربیة)زیدان،  للبیئة مالئمة المسرحیة األحداث حتی تصبح وبعض واألماکن یاتالشخص أسماء
ویعترف أکثر المسرحیین في األدب العربي بأن خصائص المسرحیة العربیة (. 1/722م: ج1992

 بدأت النحو هذا وعلی(. 328م: 1999تکون بالضبط علی منوال المسرحیة األوروبیة)محمدحمو، 
 والقصص التاریخ الغربیة، وأصبح باخداب األدب العربي باتصال متأثرة العرب عند المسرحیة مسیرة

فکما نری أّن کثیرین من الُکّتاب قد قاموا بکتابة العربي.  التألیف المسرحي مصادر أهم الشعبي
المسرحیة طوال حیاتهم األدبیة وانتخبوا المسرحیة مجاالا إلرضاء قوتهم الفنیة، کـجورج برنارد شو 

 یق الحکیم اللذین خــلقـــا أثریهما ِباْسِم "بیجمالیون". وتوف
أّن الدراسات الجدیدة تهتم باألدب المقارن اهتماماا کثیراا إذن تدخل في اخداب العالمیة بما   

المختلفة وتکشف عن وجوِه التشابه والخالف ومواطِن التأثیر والتأثر بین آداب األمم، وُتظهر لنا 
اخداب األخری. والدراسات المقارنیة تؤدي إلی إثراء ثقافة الشعوب وأدبهم،  اخفاق الجدیدة من
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المقارني، ویتفق المنهَج  -أما البحث هذا فقد اعتمد علی المنهج الوصفي والمقالة هذه ُتعّد منها.
                                                                                                                                                الفرنسي في األدب المقارن ثم یهدف ما یلي من األغراض:

                                                                                                                  دراسة مقارنة للنماذج من الخصائص الرمزیة في مسرحیتي بیجمالیون. -
 تحدید وجوه التشابه للخصائص الرمزیة في المسرحیتین. -

 یهدف البحُث اإلجابَة عن أسئلة هي: کذلك     
    ما مدی تأّثر توفیق الحکیم في مسرحیته بمسرحیة جورج برنارد شو؟ -
                                                                                                         ما هي وجوه التشابه للخصائص الرمزیة في المسرحیتین؟ -

                                                                                               إلی أّي حٍد استطاع الکاتبان المسرحیان أن یعرضا الخصائص الرمزیة في مسرحیتیهما؟  -
                                                                                                                        خلفیة البحث

قد قام عدد من الباحثین بدراسات عن مسرحیة بیجمالیون عند کل من جورج برنارد شو وتوفیق 
سرحیتین، منها: کتاب "اإلشتراکیة والحب عند برناردشو"، الحکیم دراسة مقارنة أو دراسة إحدی الم

لنبیل راغب. یشرح المؤلف في إحدی فصول الکتاب عن شخصیات بیجمالیون لبرنارد شو وأحداثها 
فتحّلُل کلَّ شخصیة مقارنة بشخصیات المجتمع البریطاني وُیقارن هذه المسرحیَة بأسطورة 

ر وکتاب "النقد الثقافي المقارن" لعزالدین المناصرة. یشی بیجمالیون التي استقی منها شو مسرحیته.
المناصرة في الفصل التاسع من کتابه إلی المسرحیتن. یأتي في البدایة بأسطورة بیجمالیون ویشرحها 
في ثالث روایات ثم یدرس المسرحیتین و یقارن بینهما. و کتاب"دراسات في النقد المسرحي واألدب 

شماوي؛ یقارن فیه الکاتب المسرحیتین وفقاا لشخصیاتهما وأفعالهم. یحّلل المقارن" لمحمد زکي الع
العشماوي في البدایة مسرحیة لشو ثم یقوم بتحلیل مسرحیة الحکیم. وکتاب"مقاربـات تطبیقیـة فـي 
األدب المقـارن" لماجـــــدة حمـــود. تتحدث الکاتبة في البدایة عن أسطورة بیجمالیون ثم تشرح 

 لمسرحیتین وتتکّلم عن الممثلین وتذکر األسالیب التي استخدمها الکاتبان في المسرحیتین.کالا من ا
قد اتضح مما سبق أن الدراسة الحالیة تختلف عما جاء به الدراسات السابقة، خاصة فیما      

ل التخیّ  الغموض، التناقض،یتعلق بالمقارنة بین المسرحیتین وفقاا لخصائص المدرسة الرمزیة؛ وهي 
 و  التجرید.

                                                                                                        ومسرحیته بیجمالیون جورج برنارد شو
یعد "جورج برنارد شو" بال جدال أعظم کاتب درامي في نهایة القرن التاسع عشر والقرن العشرین. 

ُولد  (.223م: 1999فنیة في المسرح البریطاني تــعد أطــول مســـیرة)إیفانز، کما أّن مسیرته ال
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م، ولکن سکن في لندن وهو في العشرین من عمـره 1870بـرنارد شو في دوبلین عاصمة ایرلندا سنة 
وسماه أتراُبه بــــ"شکسبیر  (.1/233ش: ج1355خلج،  -15م: 1905حتـی وافته المنیة)خـاکي، 

(. وعلی اإلطالق عــاش بـرنـارد حیاة طویلة زاخرة باإلنتاج، واشتهر 12ش: 1388ي، الثاني")رضای
(. کتب شو مدی 0م: 2227بصراحته ولذاعة قلمه ولسانه في کتاباته وفي أحادیثه ومجالسه)شو، 

م في الرابعة والتسعین من 1972ومات سنة  حیاته طویلة األمد علی وشك خمسین مسرحیة
(. استقی شو مادة مسرحیته من أسطورة یونانیة باسم بیجمالیون وکتب 11ش: 1309عمره)شاو، 

مسرحیته وفقاا لهذه األسطورة ولکن غّیَر موضوَع قصة األسطورة وممثلیها؛ وأما توفیق الحکیم فلم یغّیر 
موضوَع قصتها وممثلیها في مسرحیته لکّنه أضاف بعض الممثلین في المسرحیة مقارنة إلی أصل 

م وکانت من المسرحیات التي تلقی 1912ظهرت مسرحیة بیجمالیون لبرناردشو عام »األسطورة. 
اهتماماا دائماا حتی اخن البتعادها في مضمونها عن المشکالت االجتماعیة والسیاسیة وترکیزها علی 

(. وهي قد اشتهرت کثیراا ألنها أساس المسرحیة الموسیقیة 228م: 1999إیفانز، «)البعد اإلنساني
(. وبما استوحی برنارد شو فکرة 239م: 1992لم المسمی "سیدتي الحسناء")ثورنلي وروبرتس، والفی

کتابة هذه المسرحیة من ملحوظة عابرة عن مقدرة علم الصوتیات علی حل مشکلة الفوارق بین 
  (.229م: 1999الطبقات)إیفانز، 

جنز؛ لصوتیات اسمه هنري هیهنال شخصیة تعد أستاذاا في علم اأما مسرحیته فتتلخص في أّن      
أي أنه عالم الصوتیات. هو یتعّرف علی فتاة فقیرة تبیع الورود عند مداخل المسارح ودور السینما؛ 
اسمها إلیزا، وهي تمتهن بیع الزهور في الشوارع واألزقة. إلیزا تتکلم باللهجة السوقیة وحینما یسمع 

یسخر منها ویقول لها: إنني أستطیع أن ُأعّلَمِك  هیجنز لغتها اإلنجلیزیة الدونیة ولهجتها القبیحة
لتستطیعي التکلَم باإلنجلیزیة السلیمة. فبعد أیام ُتنطلق إلیزا نحو مکتب هیجنز لتعّلم الصوتیات 
وترید منه أن یعّلمها اإلنجلیزیة السلیمة، قائلة له: إنني أرید أن أکون سیدة محترمة في محل بیع 

هور في الشوارع؛ إذ الیعترف بي أصحاب المحالت ما لم أستطع التحدث الزهور بدالا من بائعة الز
دیقه صبطریقة صحیحة. أما هیجنز فیقع في التردد لقبول هذا االقتراح أو رده. یدخل في هذه اللحظة 

بیکرنج وهو یقول: یا هیجنز! إّنك التستطیع أن ُتعّلم إلیزا التکّلَم باإلنجلیزیة السلیمة، فإذا المسّمی؛ 
ستطعَت أن تجعل من إلیزا فتاةا تتکلم اإلنجلیزیة السلیمة في ستة أشهٍر، ُأراهنَك علی أن أدفع تکالیف ا

التعّلِم کلها. هکذا یقبل هیجنز أن یجعل إلیزا دوقةا ووصیفةا له، فیبدُأ بتعلیمها في مختبره الخاا. 
 -لسفیرحفلة ا-في حفلة کبیرة بعد ستة أشهر یحضر کّل من هــــیـــجنــــز وبـــیـــکرنج وإلیزا 

وهنال ُتظِهر إلیزا مقدرتها وتتمکن من أن تتکلَم باإلنجلیزیة السلیمة بشکل جید. بهذا ینجح هیجنُز 
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الرهاَن علی بیکرنج. فعندما یعود هوالء من الحفلة إلی البیت تنتظر إلیزا الجائزَة والتقدیر من ِقَبل 
فنه ولیس سروُره إال بسبب نجاحه في الرهاَن علی بیکرنج  هیجنز، لکن هیجنز الیفکر إال بنجاحه في

ولیس بسبب نجاح إلیزا في تعّلم اإلنجلیزیة السلیمة، لذلك الیهتم بإلیزا والبحیاتها وبمصیرها 
ومستقبلها؛ ألنها لم تعد تستطیع بیَع الورود عند مداخل المسارح أو في محالت بیع الزهور، ألنها 

مت إلی الطبقة البورجوازیة. هذا األمر یجعل إلیزا قلقةا لمستقبٍل ینتظرها، أصبحت دوقة لهیجنز وانت
وهذا التصرف من ِقبل هیجنز یتبّدل إلی سبب إلثارة إلیزا والهجوم علیه. فبعد صراع عنیف یحدث 

تهتم إلیزا إلی ترل منزل  -إثر اهتمام هــیجنز بــنجاحه في فنه وعدم اهتمامه بحیاة إلیزا -بینهما
حاول تلجأ إلی منزل أم هیجنز، ثم هیجنز یبصفة أستاذها، فألنها لم تعد تستطیع أن تنظر الیه نز، هیج

قائلة: إنني ُأرید أن أتزوج بشاّب فقیر اسمه فریدي. وهي إقناعها بالعودة إلی منزله، لکّنها ال تقبل، 
زا نتهي المسرحیة بانطالق إلیتتعتقد: إنه هو الذي یضّمن لها السعادة ألّنه یحبها ألجلها وال لفنه. ف

 للزواج من فریدي الشاب. 
                                                           توفیق الحکیم ومسرحیته بیجمالیون 

یعد توفیق الحکیم من أطیب الشخصیات التي ُعرفت في األدب العربي المعاصر، فهو الروح التي 
رواح، والقلم الذي ُخلق لیکون أدباا ممیزاا بین اخداب)الفاخوري، ُخلقت لتکون َفّناا وغذاءا لأل

م في رأي المؤرخین لحیاته، وفي سنة 1898ُولد توفیق الحکیم باإلسکندریة سنة  (.391م: 1980
قد أغرم بالمسرح وهو طالب في المدارس الثانویة، وإن  (.9م فیما یؤکد هو نفسه)مندور، التا: 1922

(. وقد ساهمت کتب کثیرة له في تولید 31ته األدبیة بقرض الشعر)الدسوقي، التا: کان قد بدأ محاوال
(. حاول توفیق الحکیم طوال عمره في مجال الفن واألدب 33م: 2222وعي وطني وقومي)فاضل، 

(. 191م: 1985م في مستشفی "المقاولون العرب")األبیاري، 1985ولم یاُل جهَده فیه، فمات سنة 
إن أول ما لفت نظره إلی هذه األسطورة قد »م، ویقول: 1912یة بیجمالیون عام کتب توفیق مسرح

من شاهد بعد فترة من الز«. کانت لوحة فنیة تدعی"بیجمالیون و جاالتیا" في متحف اللوفر بباریس
الحکیم فیلماا سینمائیاا عرض في القاهرة عن بیجمالیون مأخوذاا من مــسرحیة برنارد شو)العشماوي، 

 (.  8م: 2222حمود،  -229: م1991
هنال في هذه المسرحیة مثاالا بارعاا اسمه بیجمالیون. هو أما ملخص المسرحیة یتلخص في أن    

یکره النساء ویقرر أالیتزوج لیوفر حیاته للفن. یصنع بیجمالیون تمثاالا من العاج یمثل امرأة في غایة 
ا، لکنه یتعلق بحب هذا التمثال الذي وضع الجمال والجالل ویطلق علی ذلك التمثال اسم جاالتی
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. یتجه بیجمالیون إلی اإللهة  فیه کل فنه ومواهبه کذلك یمنحه کل الهدایا حتی َیعتبره الناُس مجنوناا
إلهة الحب والجمال في األساطیر الیونانیة، بالقرابین والدعاء راجیاا إیاها أن تمنح تمثاَله  ؛فینوس

تمشي امرأة تتکلم و -التمثال - أن تستجیب لدعائه وتصبح جاالتیا الحیاَة وما کان من فینوس إال
وتتصرف کاألحیاء، فیتخذها بیجمالیون زوجة له ویعیش معها فترة. لکن فترة الحب هذه التدوم 
طویالا إذ یشاهد بیجمالیون بعد أیام أن جاالتیا لم یعد لها من جالل التمثال وروعته شيء، ویری أن 

ضیض ویختلطه السخف، کما یشاهد أّن جاالتیا تذهب نحو الهرم والزوال وما إن فنه یسیر إلی الح
تخطر له فکرة تعرضه للفناء شأنه شأن کل کائن حي حتی یجن جنونه، فیتوجه مرة أخری إلی اإللهة، 
 متضرعاا إلیها أن تعیَد إلیه فنه الخالد، وتأخَذ من التمثال ما بثته فیه من حیاة فیها کثیر من الطیش

والحمق، ومعرضة للزوال والفناء ویقول: لسلهة إني أطلب تمثالي األول دون أن تنفَخ فیه روح الحیاة، 
ذلك التمثال الذي کان فیه کل مواهبي من عملي وفني الخالد، وأنا الأرید هذا الموجود الحي الذي 

. وتأخذ الروَح من  علها کیان جاالتیا وتجشابه السخف. تستجیب اإللهة لبیجمالیون هذه المرة أیضاا
تمثاالا مرة أخری ویفرح بیجمالیون من هذا العمل ویقول: هذا عملي الجمیل، هذا فني الخالد شکراا 
، ونداء الحیاة ما  لفینوس. لکن األمر لم یتوقف عند هذا الحد، فإّن شبَح زوجته الحیة لم یفارقه أبداا

. وکان یذّکر األیا م التي مضت علیهما في بیته وهذا دلیٌل لتحیره انفك ینبض في کیانه حاراا قویاا
وضجره. ویتذبذب بین الفن والحیاة، ویختلط علیه األمر فالیدري أیهما األصل وأیهما الصورة، أیهما 

 األجمل وأیهما األنبل؛ الحیاة أم الفن. وینتهي األمر إلی تحطیم التمثال بید بیجمالیون.
 رحیتینوجوه التشابه للخصائص الرمزية في المس

في هاتین المسرحیتین بعض خصائص المدرسة الرمزیة، وهذا البحث یقارن تلك الخصائص  هنال
 الرمزیة التي تشترل بین المسرحیتین، وتعّد وجوه التشابه للرمزیة بینهما.

 الغموض  -1
ما یقة فیُیعرف الغموض لغةا علی أّنه اإلبهام، واإلخفاء، ویعرف اصطالحاا بأّنه عبارة عن إخفاء الحق 

یتعّلق بالمشاعر واألحاسیس الداخلیة تجاه اخخرین، والشخصیة الغامضة، هي الشخصیة التي 
تحتفظ بکل سٍر وبکل شيء في داخلها، وهي من الشخصیات التي تثیر الفضول أو الخوف في نفوس 

ّن إ .األشخاا المحیطین، فمنهم من یرغب باکتشاف حقیقتها، ومنهم من یخاف من االقتراب منها
 إحدی خصائص المدرسة الرمزیة التي ُأستخدمت في المسرحیتین بشکل واضح. الغموض 

 بیجمالیون لشو
 ، ونأتي بأمثلة منها: الغموض  بشکل مباشرفي مسرحیته بیجمالیون خصیصَة  استخدم شو 
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 أ:
ال رجٌل إمن بین هؤالء الناس سیدة وإبنتها بمالبس السهرة. الکل ینظر محدقاا بکآبة إلی المطر، 

 ,shaw).)واحٌد أدار ظهره إلی البقیة منشغالا إلی درجة کبیرة ویکتب شیئاا ما في دفتر مالحظاته    
2002: 15                   

منذ بدایة الفصل األول أن الکاتب یتکلم عن شخص یدون المالحظات، وتکون شخصیته       
ا یکتب؟ ولماذا یکتب؟ لهذا أن شو ُیظهر بطله وفعله في الغموض، ولیس من المعلوم أنه من هو؟ وم

في بدایة مسرحیته في شيء من الغموض وعدم الشفافیة ویجعل شخصیته مجهوالا للقراء  -هیجنز -
 والمشاهدین.

 ب:
: إنتبهي، أعطیه زهرة مقابل ما أعطاک. هناک رجل خلفک یدون في دفتر مالحظاته کل المتفرج

 لی ذلک الرجل الذي یدون المالحظات[. کلمة تتفوهین بها.]الکل یلتفت إ
]منتفضة بذعر[: لم أقترف خطأ بکالمي مع هذا السید. لي الحق في بیع الزهور إذا  بائعة الزهور

کلمه إال حتی  ابتعدت عن الحاجز الحجري، ]بهستیریا[ أنا فتاة محترمة. لذلک ساعدني، أنا لم أ
 یشتري مني زهرة. 

یمینها، یتجمع اخخرون خلفه[: تشجعي! تشجعي! ]یتقدم من علی مدون المالحظات
 تشجعي! من الذي یضایقک أو یحاول إیذاءک، أیتها الفتاة الغبیة؟ من تظنینني؟

 : ]ماتزال بحالة هستیریة[: أقسم بأنني لم أقل أیة کلمة.بائعة الزهور
 ]متغطرساا ولکن لم یکن حاد المزاج[: أوه، أصمتي، أصمتي، هل أبدومدون المالحظات

 کرجل شرطة؟
 (.   25-31)المصدر نفسه: ]غیر واثقة[: إذا لماذا تدون کلماتي؟بائعة الزهور            

نری في هذه األسطر أیضاا تکون شخصیة مدون المالحظات في الغموض وعدم الشفافیة،          
في  ألقی الناسوهو باستمرار یکتب کل ما تقول بائعة الزهور، والناس قد تعجبوا من فعله، وهو قد 

الشک حول فعله وشخصیته الغامضان. ومن جانب آخر قدأعجبت بائعة الزهور أیما إعجاب منه، 
ألنه یدون أقوالها ویتکررها علی غرارها. نری في هذه األسطر یتکلم شو عن شخصیة مدون 

 المالحظات وفعله في الغموض المفرط.
 ج:     



 52 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

، إنه فضولّي لعی المتفرج: ن، هو کذلک بالفعل. أؤکد لکم ذلک، أنظروا إلی هو لیس مخبراا
 جزمته.

 ]ملتفتاا إلیه بلطف[: و کیف حال شعبک في عمق سیلسي؟مدون المالحظات
.المتفرج الساخر  : نعم، أخبره من أین هو إذا أردت أن تکون عرافاا

 (.   33-37)المصدر نفسه: : تشالتنهام، هارو، کامبریدج، والهندمدون المالحظات            
وأما في هذه األسطر فَیظَهُر الغموض وعدم الشفافیة في فعل مدون المالحظات، ألنه یعلم        

مسقط رأس األشخاا الذین من حوله دون معرفة قبلیة علیهم. إذ حینما قال المتفرج: هو لیس 
، إنه فضولي لعین، هو کذلک بالفعل. أؤکد لکم ذلک، انظروا إلی جزمته؛ أجابه ال : وکیف حمخبراا

شعبک في عمق سیلسي؟ نری أنه قال موطنه بالضبط، وحینما سئل عنه عن موطن السید الوقور أیضاا 
. وبهذا الشکل أن شو ُیدخل الغموَض -تشالتنهام، هارو، کامبریدج، والهند -قال موطنه بالضبط

 لیهم.عرفة قبلیة عوعدَم الشفافیة في فعل بطله في المسرحیة وهو التعرف علی موطن األفراد دون م
 بیجمالیون للحکیم

، نشیر إلی نماذج  استخدم الحکیم في مسرحیته بیجمالیون خصیصة الغموض وعدم الشفافیة أیضاا
 منها:

 أ:
 : )یلتفت دون أن ینهض( إذهبن! إذهبن قبل أن یأتی فیبصر کن ها هنا!نرسیس
 : ذلک الذی یعیش بعیداا عن المرأة!الجوقة
 لیل!: إنه آت عما قنرسیس
 !(11-12م: 1981)الحکیم، : ذلک الذی حرم الحبالجوقة

یالحظ في هذه الجمل غموٌض وعدم الشفافیة حول شخص یتکلم نرسیس والجوقة حوله،     
ولکن في بدایة المسرحیة نحن القراء الندري أنهم یتکلمون حول من؟! إنَّ نرسیس یقول: اذهبن قبل 

ل نرسیس: إنه آت عما قلیل، من هو قصده؟ وبهذا الشکل أن وأما من یأتي؟ أو حینما یقو أن یأتی!
لغموض وعدم في ا -بیجمالیون-یتکلم في بدایة المسرحیة حول بطله  -کما فعل شو-توفیق الحکیم 

 الشفافیة.
 ب:

: ال أستطیع الذهاب معکن، أال ترین أني في شغل عنکن؟ هل في مقدوري أن أترکها نرسیس
 وحدها؟
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 ..()یلتفت إلی الستار.
 : من هی؟ من هی ؟الجوقة
 (.   11-17)المصدر نفسه:  : زوجته...نرسیس            

نشاهد في هذه الجمل أن نرسیس والجوقة یتکلمون حول شخصیة أخری في الغموض، حین      
یقول نرسیس: هل في مقدوري أن أترکها وحدها؟ الجوقة: من هی؟ من هی؟ نرسیس: زوجته ... وأما 

فما هو قصد نرسیس من زوجته؟ أي من هي زوجته؟ وأیضاا هي زوجة من؟ أي من  السؤال هذا:
زوجها؟ کما رأینا یتکلم الحکیم مرة أخری في هذه الجمالت حول إحدی شخصیات مسرحیته في 

 الغموض وعدم الشفافیة، وهي جاالتیا زوجة بیجمالیون.
 ج:

 : أخشی أن یعود فیرال هنا!نرسیس
 : لن یعود اخن!إيسمین
؟نرسیس  : کیف عرفت هذا أیضاا
: لقد أبصرته عند معبد فینوس، أمام المذبح، یعد لها القرابین، هذا الذی لم یحفل قط إيسمین

 یوماا بفینوس وعیدها، ألمر ما یتقرب الیوم إلیها...
 : ألمر ما؟نرسیس

؟إيسمین          (.   22-21)المصدر نفسه: : لعله ینوی أن یسألها شیئاا
یضاا غموضاا وعدم الشفافیة في هذه العبارات، حینما یقول نرسیس: أخشی أن یعود فیرال نری أ     

هنا! فتجیبه إیسمین: لن یعود اخن! فالسؤال هذا: من هو؟ أو أنهما یتکلمان عّمن؟ أو نری غموضاا في 
حکیم یق الأمٍر یتقرب ذاک الشخص من فینوس لیسأله منها! فالسؤال أیضاا هذا: ما ذاک األمر؟ إن توف

.  یتکلم في هذه الجملة عن شخصیة بیجمالیون واألمر الذي یتقرب من فینوس ألجله، غامضاا
 د:             

 : )تهمس عند النافذة( بیجمالیون الحزین!الجوقة
 : )الیتحرک والینبس(!بیجمالیون

 : بیجمالیون المسکین! أخبرنا متی کان هروبها؟!الجوقة
ُربَن عنی!: )یرفع رأسه صبیجمالیون ( اغْ  ائحاا

؛ ألنک عرفت الحب، سنبحث لک عنها!الجوقة  : إنا نرید لک خیراا
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 : الأرید أن یبحث عنها أحد!بیجمالیون
 : التلعنها والتمقتها یا بیجمالیون!الجوقة
 (.   71-77)المصدر نفسه: : )کالمخاطب نفسه( لیتنی أستطیع ذلک!بیجمالیون           

ل غموضاا وعدم الشفافیة حینما تقول الجوقة: أخبرنا متی کان هروبها؟! أو نری في هذه الجم     
تقول: التلعنها والتمقتها یا بیجمالیون! فالسؤال هذا: إن بیجمالیون والجوقة یتکلمون حول هروب 
من؟ أو إن الجوقة تقول لبیجمالیون أال تلعن من؟ نشاهد أیضاا أن الحکیم یتکلم عن هروب جاالتیا 

.مع نرسی  س غامضاا
 التناقض -2

لتناقض هو أن یجمع المتکلم في کالمه بین لفظین، یتنافی وجود معناهما معاا في شيء واحد، بحیث ا
کان ذلك التقابل: تقابل الضدین، أو النقیضین،  یجمع المتکلم في الکالم بین معنیین متقابلین، سواء أ

من میزات المدرسة الرمزیة، وهذه (. التناقض هو 319ش: 1380أو اإلیجاب والسلب)الهاشمي، 
 المیزة هي ظاهرة بارزة بین بعض الشخصیات لمسرحیتین. هنال بعض النماذج من التناقض:

 بیجمالیون لشو
 استخدم شو میزَة التناقض في مسرحیته بیجمالیون، ونشیر إلی نماذج منها:

ني وشأني قة[ هل تترک]مع بیکرنج، غیر مکترثة بهیجنز، بشکل واضح، مواصلة العمل برشاإلیزا
 بصورة کاملة ألن التجربة قد انتهت، کولونیل بیکرنج؟ 

 : أوه کال، ال یجب أن تعتقدي بأنها تجربة، إن هذا یصدمني، بشکل أو بآخر.بیکرنج
 :]مکملة حدیثها بهدوء[: لکنني مدینة لک إلی درجة بحیث أکون شدیدة الحزن إذا نسیتني.إلیزا

 اسمع ذلک منک، آنسة دولتیل.  : إنه لطف عظیم أنبیکرنج
: إنني مدینة لک لیس بسبب دفع تکالیف مالبسي. إنني أعرف بأنک کریم مع کل شخص إلیزا

بالنقود. لکنني تعلمت منک بالفعل السلوک الرقیق اللطیف؛ وهذا ما یجعل من المرء سیدة محترمة 
ل سبة إلي مع وجود شخص مماثفي المجتمع، ألیس کذلک؟ کما تری فلقد کان ذلک عسیراا جداا بالن

للبروفیسور هیجنز دوماا أمامي، نشأت ألکون تماماا مثله، غیر قادرة علی ضبط أعصابي. مستخدمة 
لغة سیئة عند التعرض ألقل إثارة من اخخرین. وما کنت أبداا ألعرف أن السیدات المحترمات والسادة 

 صورة معي. المحترمین الیتصرفون بهذا الشکل إن لم تکن أنت في ال
 : اللعنة!!هیجنز

 : أوه، هذا فقط طریقه أو أسلوبه، کما تعرفین، إنه ال یقصد به شیئاا أو یخفي وراءه هدفاا بیکرنج  
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  (.(shaw, 2002: 293-299 
من اإلتیان بهذه النصوا هي إیضاح التناقض الموجود بین شخصیتي هیجنز  وأما غایتنا       

بإلیزا. کما رأینا أثناء المسرحیة کان هیجنز یتصرف مع إلیزا کبائعة وبیکرنج في التصرف والتعامل 
الزهور وکشخص من الطبقات الدونیة من إنجلترا، حتی في زمن تتحول إلیزا إلی دوقة من الطبقة 
البورجوازیة أیضاا نری هیجنز الیحسن أن یتصرف معها کإنسان ذي الشعور واالحساس، وحتی 

یضاا هو وأ -أي النجاح في التجربة–جعلته إلیزا کسب الرهان علی بیکرنج الیقدمها تقدیراا بعد أن 
یسمیها في بعض األحیان بالورقة الکرنبة أو إهانة علی اللغة اإلنجلیزیة أو القطة، مع هذا یتصرف 
بیکرنج مع إلیزا تصرفاا متفاوتاا بالنسبة لتصرف هیجنز معها: وکانت إلیزا بنفسها تعترف ببعض هذه 

 ات.التصرف
 بیجمالیون للحکیم

 هنال عبارات تدل علی التناقض في مسرحیة بیجمالیون للحکیم، ونأتي بأمثلة منها:   
 أ:

: یا للعجب... أنت وبیجمالیون طرفا نقیض، عند أحدکما ما لیس عند اخخر، لعل هذا ايسمین
 ما یربط أحدکما باخخر! 

 ي یا نرسیس فأنت تکمل ما بي من نقص، لکنه یقول: إنه یقول لي أحیانا: ال تترکننرسیس            
الشطر الجمیل                                                                                           نرسیس یا إنک  أیضا أحیانا:

 (.21-22م: 1981 )الحکیم،العقیم لألشیاء... أنت الصدفة البراقة التي التحوي اللؤلؤة
ومنذ البدایة في الفصل األول، تتحدد بعض مالمح شخصیة بیجمالیون في عالقته مع نرسیس       

باعتبارهما طرفي نقیض، وفي نفس الوقت یکمل أحدهما اخخر. ومن خالل هذا التناظر والتکامل 
 یکشف توفیق الحکیم عن أعماق النفس الغامضة في عالقتها مع الذات والکون والحیاة. وعلی الرغم

من التناقض الذي بدأ في أول المسرحیة بین شخصیتهما، إال أن حرکتیهما بعد ذلک تتخذ مجراها 
في خطین متوازیین، وفي اتجاه واحد فعندما کان قلب بیجمالیون موصدا دون الحب، منصرفا إلی 

ة قتمثاله العاجي، راضیا مقتنعا به في جموده، وجالله، وصمته األبدي، کانت تلک الصدفة البرا
العقیمة التي هي نرسیس مغلقة أیضا في وجه الحب، والحیاة، راضیة بحراسة ذلک التمثال العاجي، 
ولکن في اللحظة التي استیقظت فیها نزعة الحیاة في أعماق بیجمالیون وتوجه بالدعاء إلی فینوس 

لق معها إلی طلتبث الحیاة في جاالتیا التمثال استیقظ قلب نرسیس هو اخخر علی إغراء ایسمین وإن
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الغدیر ینعمان بالحب والحیاة. إن المفارقة التي عمقها توفیق الحکیم بین شخصیة بیجمالیون 
وشخصیة نرسیس، والتي قد تبدو في ظاهرها عامالا للتمییز بین شخصیتین، مفارقة ظاهریة ولیست 

نها هو اإلیحاء مقصودة لذاتها، کما أنها لیست وسیلة من وسائل رسم الشخصیة، وإنما المقصود م
بذلك الصراع الذي یجتاح نفس بیجمالیون. فبدل أن یرکز علی التمزق النفسي الذي یعاني منه ویعبر 
عنه بالوصف الدقیق، والتحلیل الکامل للشخصیة، کما یفعل الکتاب الواقعیون، یلجأ إلی الرمز وإلی 

زن، واالفتقار إلی التکامل، خلق المواقف المختلفة التي توحي بأعماق بیجمالیون من عدم التوا
فشخصیة نرسیس لیست شخصیة مستقلة بذاتها وإنما ترتبط داللتها بشخصیة بیجمالیون)حمودي، 

 (.189-192م: 1980
 ب:

 : ولکن... یجب أن تعترفی أن الفضل لي!أبولون
... بل الفضل لي أنا!فینوس  : عفواا یا أبولون... عفواا
 لِک إنه طبع المرأة یجثم أبداا فی أعماق نفسک! : یا لنکران الجمیل!... قلتأبولون
 : نکران الجمیل؟... أی جمیل؟فینوس
بی المعونة... وتسألی المدَد، وتلحی علّی فی التدخل إلنقاذِک مما وقعِت فیه؟!أبولون  : ألم تطلُ

، وإنما دعوتک إلی إظهار براعتک، هذا کل ما فی األمرفینوس   ، )الحکیم: لم أطلب إلیک إنقاذاا
 (.123  -121م: 1981

ها تجاه بیجمالیون      ودة وهذه الع -بعَد أن رجعت جاالتیا عند بیجمالیون من الغابة وأبرزت حبَّ
 ، بدأ أبولون وفینوس یفتخران بعضهما ببعض، ویعد أبولون-کانت نتیجةا لعزف أبولون علی قیثارته

ی أن فینوس طلبت منه أن ُیساعَدها نفَسه أفضَل من فینوس، وإن فینوس هکذا، ویشیُر أبولون إل
وُینقَذها، وأما فینوس فتنکر قوَل أبولون وتقول: أنا طلبُت منك أن تظهَر براعتك وما طلبُت مساعدَتك 

 وإنقاذل.
هذه العبارات تدل علی أصول التناقض بین أبولون وفینوس، وعلی أصول الصراع في نفس       

أنه حینما وجدت فینوس وجد أبولون ، وحیثما وجد االثنان  بیجمالیون بین فنه وحیاته، وهکذا نجد
البد من وجود صراع وتناقض بینهما، کما هو الواقع في نفس بیجمالیون، فعند ما أوجد الفن، اهتزت 
رغبته في الحیاة وربت وعندما وجد االثنان معا حصل الصراع. فوجود فینوس وأبولون في المسرحیة 

-222ق: 1120صراع في نفس بیجمالیون، لکي یراها المشاهد)زیدان، کان من أجل تجسیم فکرة ال
221.) 
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 التخیل -3
 .التخیل هو قدرتك علی تصویر األشیاء داخل عقلك علی أنها أشیاء مرئیة أو موجودة في الواقع 

واألحالم ُتعتبر جزء من التخیل فاألحالم أو األهداف تأتي من مخیلة الفرد واقتناعه الکامل علی 
 التخیل هو من خصائص المدرسة الرمزیة الذي نشاهده في المسرحیتین. .قهاتحقی

 بیجمالیون لشو
 استخدم شو في مسرحیته بیجمالیون من التخیل، نشیر إلی نماذج منه:

 أ:
 : من قد یتزوجني؟ إلیزا     

ل[: فض]ملتجئاا إلی النغمات المنخفضة الرائعة الجمال بأسلوبه الخطابي المهیجنز             
 ,shaw).المنتحرین من أجلک قبل أن أنتهي منک) بأجساد  الشوارع تمتلیء                         إلیزا، سوف 

2002: 83 
أثناَء الحوار الذي یجري بین هیجنز وسیدة بیرس یدّل قوُل سیدة بیرس لهیجنز علی أن هیجنز     

ُیعّلمها، وعن والدیها، وربما تکون إلیزا الیعرف أي شيء عن إلیزا التي یرید هیجنز أن یکلفها و
! وتتعجب إلیزا من کالمها وتقول من قد یتزوجني؟! وأما هیجنز مع عبارات خیالیة زا، : إلی-متزوجةا

 یسعی أن یرضیها حتی -سوف تمتلیء الشوارع بأجساد المنتحرین من أجلک قبل أن أنتهي منک
 مجال علم األصوات. تبقی في بیته لکي یصل هیجنز عبرها إلی نجاح في

 
 ب:
. ]تجلس إلیزا : کال؛ أنا ال أرید الذهب والمصوغات الماسیة. أنا فتاة طیبة حسنة السلوک، حقاا

 ثانیة إلظهار عزة النفس[. 
: سوف تبقین کذلک، إلیزا، في ظل رعایة السیدة بیرس. وسوف تتزوجین نقیباا من الحرس هیجنز

، سیحرمه والده من المیراث، القترانه بک، ولکنه سیرضی الملکي له شاربان جمیالن. ابن مارکیز
  حینما یری جمالک وطیبتک... .

: إلیزا، ستعیشین هنا لألشهر الستة القادمة، تتعلمین کیف تتکلمین بصورة جمیلة، کما هیجنز
تفعل السیدة المحترمة في محل بیع الزهور؛ إن کنت ناجحة في عملک وتنفذین کل ما یطلب منک، 

ین بهناء وسعادة في مکان یلیق بک ویناسبک، وتحصلین علی ما ترغبین فیه من طعام ستعیش
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وبکمیات وفیرة، وأموال تشترین بها الشوکوال وسیکون بإمکانک التنقل بسیارات أجرة، أما إذا کنت 
سیئة السلوک والتحسنین التصرف وکسولة، فإنک ستقضین حیاتک في مطبخ خلفي منعزل تحیط 

ب خنافس سوداء وستنالین ضرباا مبرحاا من السیدة بیرس بعصا مکنسة التنظیف. في بک من کل جان
نهایة األشهر الستة سیکون بإمکانک الذهاب إلی قصر باکنغهام بعربة فخمة تجرها الخیول، وبمالبس 
جمیلة. إن اکتشف الملک أنک لست سیدة، فسیأمر الشرطة بأخذک إلی برج لندن حیث سیقطع 

برة لبائعات الزهور الوقحات المتجاسرات. وإن لم یفتضح أمرک، فستنالین جائزة رأسک لتکوني ع
المصدر )تقدیریة مقدارها خمسة وسبعون بنساا لتبدأي حیاتک بها کسیدة محترمة في أحد المتاجر

 (.   91-93نفسه: 
میه تسعندما تری إلیزا أن هیجنز یتخیل له مستقبالا حالماا تنزعج منه وتقصد أن تذهب و     

، ویأمر هیجنز سیدَة بیرس بأن تطردها من البیت، وهنا تبدأ إلیزا بالبکاء وتقول لیس لي والدین  مجنوناا
وأنهما طرداني من البیت؛ ومع هذا أنا فتاة طیبة حسنة السلوک، فیقول لها هیجنز فِلَم تضجین؟ ویقول 

ائالا التفید أحداا سواي، ویضیف قهذه الفتاة التنتمي إلی أحد وهي  -مخاطباا سیدة بیرس وبیکرنج-
لسیدة بیرس: إدفعي لها ما هو ضروري وأما التدفعي لها نقوداا ألنها إن أعطیتها نقوداا ستلجأ إلی تناول 
المسکرات وتضّیعها. تضجر إلیزا من هذا الکالم وتقول لهیجنز أنت متوحش وبالمشاعر وبالقلب، 

ویسعی هیجنز أالیسمَح لها الخروج بالتملق  -تبرهأو مخ-وتذهب نحو الباب لتخرخ من بیت هیجنز
. کل الشوکوال، وبعد هذا یتصور لها مستقبالا خیالیاا حالماا  ویثیرها علی أ

 
 بیجمالیون للحکیم

 هنال في مسرحیة بیجمالیون للحکیم عبارات تدل علی التخیل، نشیر إلی نماذج منها:
 أ:

نی وجاالتیا نی وصنعتَ نی کما تتخیُل وتشتهی، هذا شعور کالحقیق: یخیُل إلیَّ أنک خلقتَ ة جعلتَ
الناصعة، یصعُد أحیاناا من أعماق نفسی کما یصعدُ النهارُ من جوف اللیل! یخیل إلّی أنَک استلقیت 
ذات أمسیٍة مقمرة، علی العشب األخضر النضر، فی هذه الغابة الناعسة الهامسة، فحلمت ُحلماا 

، کنُت أنا هذا الحلم، ما أن ا إالحلُمک، لهذا یخامُرنی أحیاناا ذلک االحساس الغامٌض عن ماضی بدیعاا
 حیاتی؛ فأتساءل: أأنا حلٌم أم یقظة؟ أأنا حلمک دائماا یا بیجمالیون أم یقظتک؟

ک؟بیجمالیون  : خلقتِک؟ من أي شیء خلقتُ
ی الت : من أشعة فکرِک المتألق الالمع! من جواهر ذهنک الوّهاج الساطع! من حرارة قلبکجاالتیا



 57 یجمالیونب یتيفي مسرح یدوالتجر ّیلدراسة الغموض، والتناقض، والتخ

 

 

 

یضطرم بها قلبی! من کل تلک المشاعر الجمیلة النبیلة التی تعج بها نفسی! نعم، نعم، ما منبُع کل 
 (.82-83م: 1981)الحکیم،  هذا غیرک أنت! أنت یا زوجي بیجمالیون

في هذه األسطر جاالتیا عالمة بخلقها بید بیجمالیون، وهي تشرح هذه الخلقة بعبارات توحی        
ل والرؤیا وتصف خلقتها الخیالیة کما تقول: یخیل إلّی أنَک استلقیت ذات أمسیٍة مقمرة، إلی الخیا

، کنُت أنا هذا  علی العشب األخضر النضر، فی هذه الغابة الناعسة الهامسة، فحلمت ُحلماا بدیعاا
أشعة  مة: منالحلم، ما أنا إال حلُمک و أیضاا ترد علیه جاالتیا حول خلقتها بالعبارات الخیالیة والحال

فکرِک المتألق الالمع! من جواهر ذهنک الوّهاج الساطع! من حرارة قلبک التی یضطرم بها قلبی! من 
 کل تلک المشاعر الجمیلة النبیلة التی تعج بها نفسی! وکل هذه العبارات تحتوي خیاالا في مضمونها.

 ب:
ی لیلة. ال أستطیع أن أقض : الویل لمن یحاول منعي! سأذهب إلی الکوخ شأنی فی کلبیجمالیون

اللیل مع تمثال جامد یذکرنی بجریمتی، إنها تنتظرنی هناک، شأنها فی کل لیلة! زوجتی! زوجتی، 
 آه... إنی قاتل زوجتی!

 (.   111)المصدر نفسه: نرسیس: أیها المسکین! التقل ذلک! کل هذا أیضاا من صنع خیالك
ال من العاج، وبما أن جاالتیا قد قضت اللیالي ّن بیجمالیون یشاهد جاالتیا بشکل تمثإ      

الماضیة معها في کوٍخ في الغابة، اخن التصدق أنها قد تحولت إلی تمثال، لهذا ُیخیل إلیه أن زوجته 
الحیة تنتظره في الکوخ ویرید أن یذهب نحو الغابة. وهذا في حالة أن زوجته جاالتیا اخن تحضر 

 ا یقول نرسیس من صنع خیاله.أمامه بشکل تمثال عاجي، وهذا کم
يد -1  التجر

: أن ینتزع المتکلم من أمر ذي صفة أمراا آخر مثله   التجرید هو لغةا إزالة الشيء عن غیره. واصطالحاا
في تلك الصفة مبالغة في کمالها في المنتزع منه، حتی أنه قد صار منها بحیث، یمکن أن ینتزع منه 

کذلك التجرید إحدی خصائص المدرسة الرمزیة،  (.325ش: 1380موصوف آخر بها)الهاشمي، 
 ونشاهد أن شو والحکیم قد استخدما هذه الخصیصة بشکل واضح، یدّل علیه ما یلي:

 بیجمالیون لشو
 استخدم شو خصیصَة التجرید في مسرحیته بیجمالیون، نشیر إلی نماذج منها:

، مفعماا بالحیویة، من ن نمط الرجال الجذابین في األربعی في ضوء النهار یبدو هیجنز شخصاا قویاا
من العمر أو ما یقارب، یرتدي سترة سوداء طویلة تبدو وکأنها من النوع الذي یرتدیه الذین یمتهنون 
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الثقافة، لها یاقة من الکتان األبیض مع ربطة عنق من الحریر األسود. إنه من نمط الرجال الذین 
الذي یهتم بحماسة، وحتی بشکل صارخ، بکل ما یمکن  یتمتعون بالطاقة العلمیة المتدفقة، من النوع

دراسته أو التمحص فیه کموضوع علمي، الیعیر أهمیة لشؤونه الذاتیة أو لشؤون اخخرین، أو للمشاعر. 
، لو ال عمره وحجم جسمه. یدون المالحظات بلهفة وبصوت  إنه بالریب یشبه طفالا طائشاا جداا

تباه لیبعد نفسه عن النزوع إلی إزعاج اخخرین غیر المقصود، مسموع ، وبجاجة إلی المزید من االن
یتنوع سلوکه بین سلوک                العبقري المتنمر، عندما یکون مزاجه جیداا لتقبل المشاکسة العاصفة 
عندما تجري األمور بشکل خاطیء؛ لکنه صریح تماماا وال یحمل أیة ضغینة، بحیث یبقی محبوباا من 

 shaw, 2002: 59-61).في أدنی حاالت الالمعقولیة التي تنعکس في ممارسته)اخخرین حتی 
أما بعد تعرف هیجنز علی بیکرنج، یدعو هیجنز بیکرنَج إلی مختبره في شارع ویمبول، وهما و       

کانا في المختبر مشغوالا بالبحث عن األجهزة التي یستخدمها هیجنز في مهنته أي علم األصوات. 
م برنارد شو بوصف شخصیة هیجنز وینتزع منه شخصیات مختلفة ویصفه کشخص وفي حین یقو

مفعم بالحیویة أو من نمط الرجال الذین یتمتعون بالطاقة العلمیة المتدفقة أو کطفل طائش و... . 
 وبهذا الشکل یسعی شو جعَل بطله في شخصیة متعددة الجوانب. 

 بیجمالیون للحکیم
 حکیم عبارات تدل علی التجرید، نشیر إلی نماذج منها:هنال في مسرحیة بیجمالیون لل 

 أ:
ال تصنع تماثیل بعد؟جاالتیا  : أوَ

 : لن أصنع بعد اخن!بیجمالیون
 : لماذا؟جاالتیا

: ألنی ال أرید، و ربما ألنی أیضاا الأستطیع؛ فلقد وضعت کل مواهبی وآمالی بیجمالیون
أصنع ما یدانیه فی اإلبداع، صنعته ثم ألقیت  ومشاعری في تمثال أخیر، الأحسب قط في اإلمکان أن

من هذا الباب بکل أدوات صناعتی، فلن أعود أبداا إلیها. إن أعجوبة الخلق ال تحدث مرتین؛ ألن 
 القلب الذی أذیب فیه بأکمله ال یمکن أن یوضع فی خلق سواه، مادمت ال أملک غیر قلب واحد!

 ست أراه هنا!: )تنظر حولها( وأین هذا التمثال؟ لجاالتیا
 : التسألینی هذا السؤال؟بیجمالیون

 : أبعته إذن؟جاالتیا
: أنا؟ أنا أبیع دمی وذهنی وحیاتی ونبوغی وقلبی وحبی؟! ما هو الثمن الذی یرضینی بیجمالیون



 59 یجمالیونب یتيفي مسرح یدوالتجر ّیلدراسة الغموض، والتناقض، والتخ

 

 

 

 فی ذلک کله؟ ومن ذا یستطیع أن یدفع ما یجب أن أتقاضاه فی ذلک کله؟!
 (.49-48م: 1981)الحکیم، حبه کثیراا فیما أری!: قلبک وحبک ؟ إنک لتجاالتیا            

أثناَء المسرحیة حینما تسأل جاالتیا بیجمالیوَن عن عمله؟! یرد علیها بیجمالیون بأنه صانع       
التماثیل، وأما جاالتیا تلتفت حولها والتری تمثاالا واحداا وتسأل منه أین التماثیل؟! ویرد علیها 

بثمنها هذه الحلی واألثواب و... لِك! وتسأله جاالتیا: أَوال تصنع تماثیل  بیجمالیون بعتها کلها ألشتري
بعد؟ فیجیبها: ألنی الأرید و ربما ألنی أیضاا الأستطیع؛ فلقد وضعت کل مواهبی وآمالی ومشاعری 
فی تمثال أخیر. وعندما تسأله جاالتیا من ذاک التمثال: یقول بیجمالیون: التسألینی هذا السؤال؟ 

جاالتیا: أبعته؟ وحینما یرید بیجمالیون أن یرد علیها، ینتزع ویجّرد من هذا التمثال کل أبعاد وتقول 
 نفسه، کما یقول: أنا أبیع دمی وذهنی وحیاتی ونبوغی وقلبی وحبی؟!

 ب: 
، ثم  بیجمالیون ینهض ببطء ویتمشی بخطا ثقیلة نحو التمثال، ویتأمله لحظة، ویهز رأسه یأساا

ضعها فی ید التمثال  ویتأمله لحظة، ثم ینتزعها فی عنف، وینهال علی رأسه تحطیما یأتی بالمکنسة فی
 بالمقبض الصلب للمکنسة.

: )صائحاا هائجاا وهو یضرب رأس التمثال( ال..ال.. لم تعد مثاال لما ینبغی أن أصنع! بیجمالیون
 لم تعد مثاال لما ینبغی أن یکون)یفتح الباب الداخلی و یدخل نرسیس(.

( ماذا فعلت أیها الشقی؟! ماذا فعلت أیها التعس؟!)یرتمی علی بیجمالیون یسنرس : )صائحاا
 ویدفعه إلی فراشه(

 : )ساقطا علی فراشه( أدیت واجبی.بیجمالیون
 : )یعود إلی التمثال فیجمع بقایا الرأس من األرض( الریب أنک فقدت الصواب!نرسیس

 أنک... : )فی صوت خافت( نرسیس! أظن أن... بیجمالیون
 : ماذا یا بیجمالیون؟نرسیس

 : إنک... أنت علی حق! بیجمالیون
 : إنی کنت أمزح... إنک بخیر یا بیجمالیون! بیجمالیون أبی.. صدیقی..نرسیس

 : )فی شبه حشرجة( أحس البرد!بیجمالیون
 : أأغلق هذه النافذة؟نرسیس
 (.   155-159مصدر نفسه: )ال: )فی حشرجة( نعم ... لقد آن األوان!بیجمالیون           
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کما أشرنا فیما سبق إن توفیق الحکیم یمزج في مسرحیته شخصیتي بیجمالیون ونرسیس في       
شخص واحٍد، ویجعل بیجمالیون رمزاا للفن، ویجعل نرسیس رمزاا للحیاة والنزعة الباطنیة القویة 

فسه؛ ذلک فالشخصیتان هما الفنان نالتي تدعوه إلی إشباع شهواته وتحاول أن تنصرَفه عن الفن، وعلی 
وتارةا یجّرد الحکیُم نرسیَس من شخصیة بیجمالیون، وتارةا َینتزع بیجمالیوَن من شخصیة نرسیس، 
وأبرز تصویر یعرب عنه بیجمالیون من شخصیة نرسیس هو االفتتان بالذات واإلعجاب بالنفس 

 والغرور. وکما نری نرسیس رافق بیجمالیون حتی لحظة موته.
تی شخصیة نرسیس ح -بیجمالیون -وبهذا الشکل یجّرد توفیق الحکیم من شخصیة بطله     

 یعرض األزمة الروحیة لسنسان في حیاته وفي الصراع الذي یحدث بین الفن والحیاة في مسرحیته.
 النتائج

تمثال إلی  نثمة لقاء واضح بین المسرحیتین في فکرة التحّول من امرأة فقیرة إلی امرأة أرستقراطیة وم
امرأة جمیلة، لکنه من الطبیعي أن یؤّثر السابق في الالحق، فالشك في أن توفیق الحکیم قد استمتع 
بالبناء المسرحي لدی برناردشو وتأّثر بمسرحیته. نشاهُد بعض الخصائص والوجوه لمسرحیة شو في 

 الغموض، والتناقض، والتخّیل والتجرید.مسرحیة الحکیم؛ منها 
 الکاتبین یتکلمان في بدایة مسرحیتیهما عن الشخصیات األصلیة غامضین ودون إن کال    

الشفافیة، وبمرور الزمن یعّرفان تلك الشخصیات المجهوالت. وهما استخدم هذه الخصیصة بشکل 
جهولة م -هیجنز وبیجمالیون-واضح، کما إن برنارد شو وتوفیق الحکیم یجعالن شخصیة بطلهما

ین ودون الشفافیة. وإن کال الکاتبین استخدما التناقَض بین بعض الشخصیات ویتکلمان عنهما غامض
في مسرحیتیهما. کما نجد في هاتین المسرحیتین شخصیات أقوالها وتعاملها متناقضة بالنسبة إلی 
األخری. هنال شخصیتان متناقضتان في مسرحیة بیجمالیون لشو؛ هما هیجنز وبیکرنج، ألن 

یزا. وأیضاا هنال شخصیتان متناقضتان في مسرحیة بیجمالیون للحکیم؛ هما تعاملهما متناقض مع إل
أبولون وفینوس، وهما یقومان بالصراع من بدایة المسرحیة حتی نهایتها. وإن الکاتبین قد استخدما 
عبارات تدل علی التخیل في مسرحیتیهما. کما یصّور هیجنز مستقبال حالما وخیالّیا إللیزا. وإن 

عد أن صارت جاالتیا تمثاالا کان ُیخیل إلیه أن زوجته الحیة تنتظره في الکوخ ویرید أن بیجمالیون ب
یذهب نحو الغابة. وإن کال الکاتبین استخدما التجرید، لهذا جّردا من الشخصیات األصلیة في 
مسرحیتیهما شخصیات أخری تتمثل األبعاد األخری من تلك الشخصیات األصلیة. وهذا التجرید 

تعدد األبعاد للشخصیة کاتب المسرحیة. یقوم برنارد شو بوصف شخصیة هیجنز وینتزع منه  ناجم من
شخصیات مختلفة ویصف شو هیجنَز کشخص مفعم بالحیویة أو من نمط الرجال الذین یتمتعون 
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بالطاقة العلمیة المتدفقة أو کطفل طائش و إلخ. کذلك یجّرد توفیق الحکیم شخصیَة نرسیس من 
 یون و یصف الحکیُم نرسیَس کشخص معجب بالنفس و مغرور بجماله وإلخ.شخصیة بیجمال
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Revive ambiguity, conflict, fantasy, and isolation in two dramas of 
Pygmalion 

Abstract 
Drama is one of the old global literature that from its emergence different periods 
were passed on it. periods that this beautiful mankind’s art was grown in to them and 
was stepped high toward perfectionism can be stated as: greek, roman, middle age, 
classic, romantic and realistic. today we can see that in every literature of each notion 
we have dramas, And in contemporary time, Arabic literature has some dramas 
Because old Arabic literature had no this art due to artistic, social and religious 
reasons. The play Pygmalion of George Bernard Shaw is one of the plays have 
attracted considerable importance, and the importance is due to the context of the play 
staying away from social and political problems and its focus on the human 
dimension. Bernard Shaw's play deals with solving the problem of class conflict. also 
on the other hand Tawfiq al-Hakim inspired by the Shaw‘s play, write a play by the 
same title of Pygmalion, and the main subject of Hakim‘s play Pygmalion is also 
concerned with the show Existing War inside of artist. this article it shows Western 
theaters influence on Arabic theater, also deals with the comparative review of these 
two dramas. And this comparision is based on the features of symbolism school. this 
article is written in a descriptive- comparative way; the results of research is that 
Tawfiq al-Hakim in applying some of features of the symbolism such as the 
ambiguity, conflict, fantasy, and isolation is affected by Shaw's play Pygmalion. 

Keywords: Comparative Literature; Pygmalion play; Bernard Shaw; Tawfiq al-
Hakim. 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 

ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

ة الست  في ديوان "حبر اإلعدام" لسنیة صالح  دراسة الوظائف اللغوي 
يق( لطاهرة صفارزا ة و"روشنگران راه" )منیرو الطر ي  دة في ضوء نظر

 التواصل لجاکبسون
 1آمنة فروزان کمالي

 طالبة دکتوراه، قسم اللغة العربّیة وآدابها، جامعة خلیج فارس، بوشهر، إیران
 2علي اصغر قهرماني مقبل

 أستاذ مشارل، قسم اللغة العربّیة وآدابها، جامعة شهید بهشتي، طهران، إیران
 1ناصر زارعو  3رسول بالوي

  ، قسم اللغة العربّیة وآدابها، جامعة خلیج فارس، إیرانانارکمش انأستاذ 
 الملخص

. إذ اهتّم بقضایا البنیة اللسانّیة في 1909ُیعّد جاکبسـون من رّواد مدرسـة براغ وواضـع النموذج اللسـاني سنة 
ئف؛ الل سّت وظاالمسائل الشعرّیة، فإّنه یعتبر الشعرّیة جزءاا ال یتجّزا من اللسانیات وهو عرف التواصل من خ

ة أو االنفعالّیة، الوظیفة اإلفهامّیة، الوظیفة المرجعّیة، الوظیفة االنتباهّیة، الوظیفة المیتالغوّیة،  الوظیفـة التعبیریـّ
الوظیفة الشـعرّیة، وتتمّثل هذه الوظائف في سـّتة عناصـر؛ المرسل، المرسل إلیه، اإلرسالّیة، السیاق، الشفرة، 

ّیة االتصال. إّننا نحاول في هذه الدراسة أن نعالج دیوان "حبر اإلعدام" للشاعرة السورّیة الصـلة أو القناة في عمل
من خالل الترکیز علی بنیة اللغة ، عرة اإلیرانّیة "طاهرة صــفارزادة""ســنیة صــالح" ودیوان "روشــنگران راه" للشــا

 راء جاکبسون. نقوم في دراستنا علیوالوظائف األساسّیة لها وإحداث التواصل بین المبدع والمتلقي من منظار آ
ــفي ــة األمریکّیة في األدب المقارن، معتمدین علی المنهج الوص التحلیلي. لقد تبّین لنا أّن الخطاب -المدرس

الشـعري یکون کمرآة صـادقة في أشـعار الشـاعرتین تعکس أوضـاع مجتمعهما ومتقلباته. فعنصر السیاق في 
واالجتماعّیة والثقافّیة السائدة في مجتمعهما. حیث تعّبر سنّیة عن أزمة أشـعارهما یعود إلی الظروف السـیاسّیة 

کثر بـالنســبـة إلی القضــایا األخری بینما تعّبر طاهرة عن االحتالل واالســتبداد والظلم  المرأة في المجتمع أ
ئف االمسـیطر فیه. فاسـتخدمت الشاعرتان أدوات لغوّیة ساهمت في تثبیت عملّیة التواصل والکشف عن الوظ

ّیة السـّتة، کما استخدمتا أسالیب األمر والنداء والدعاء لجذب انتباه المتلّقي في الوظیفة اإلفهامّیة. تکون  اللغو
ّیة اســتعماالا في أعمال ســنّیة صــالح حیث تشــیر إلی موقف  کثر الوظائف اللغو الوظیفة االنفعالّیة والتعبیرّیة أ

ّم اإلفهامّیة ثّم المرجعّیة ثأعمال طاهرة صفارزادة بهیمنة الوظیفة نفسـها وتتحّدث عن انفعاالتها، بینما انمازت 

                                                                                 

1  .a.forouzank@gmail.com 
2   .a-ghahramani@sbu.ac.ir 

3  .r.ballawy@pgu.ac.ir 
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کثر بالنسبة إلی العناصر األخری.  التنبیهّیة، حیث ترّکز في تواصلّیتها علی السیاق والمخاطب أ
ة: ّیة. الکلمات المفتاحی   األدب المقارن، سنیة صالح، طاهرة صفارزادة، جاکبسون، الوظائف اللغو
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 . المقدمة1
، فهذه المدرسة من أهّم 1909عّد جاکبسـون من رّواد مدرسـة براغ وواضـع النموذج اللساني سنة ی

، ظهرت في هذه المدرســة الدراســة المنهجّیة األولی في تاریخ  المـدارس اللســانّیة وأکثرها تأثیراا
مســائل ي الاألصــوات اللغوّیة التي أعّدها جاکبســون. فاهتّم هذا اللســاني بقضــایا البنیة اللســانّیة ف

الشعرّیة، فإّنه یعتبر الشعرّیة جزءاا ال یتجّزا من اللسانیات وهو عرف التواصل من خالل سّت وظائف 
ــة فتفرض فیه هیمنة الوظیفة  ــعر في هذه الدراس ترجع کّلها إلی تداولّیة اللغة. وبما أّننا نعالج فّن الش

ل یع ــَ ــاعر بمثابة مرس ــعرّیة باعتباره عمالا یدخل فیه الش ــاعره عبر نظام الش ّبر عن موقفه وأفکاره ومش
لساني معین بأدوات شعرّیة للقارئ أو المرسل إلیه، وهنال خلط ومزج بین هذه الوظیفة مع وظائف 
ة أو الشــعرّیة أن تحتوي علی الوظیفة الشــعرّیة من جانب  أخری لّلغـة، فیمکن للنصــوا األدبیـّ

أّن الوظیفة الشعرّیة لّلغة ال یمکن تحدیدها الوظائف األخری لّلغة، حیث یعترف جاکبسـون نفسـه ب
علی الشعر وأّن البنیة الشعرّیة ال تقتصر علی الوظیفة الشعرّیة. یحتاج اإلنسان إلی التعامل مع الغیر 
للتفـاهم ونقل المقاصــد والمعلومات، ألّنه مخلوق اجتماعي بذاته ویعیش في المجتمعات. فلهذا 

ر وتعّد اللغة، الوسـیلة المثلی واألکثر فعالّیة للتواصل البشري في یحتاج إلی وسـیلة لتعامله مع الغی
مختلف المجاالت. فالتواصـل هو بمعنی نقل األخبار أو المعرفة أو الخبرة باسـتخدام اللغة أو إشارة 
مشــفرة بین شــخصــین أو مجموعتین، أحدهما هو مرســل الرســالة واخخر متلقیها الذي یقوم بفّك 

ــفرة، وهذا یؤّدي  ــّیة للغة الش ــاس إلی التأثیر في المتلقي أو التغییر في حالته. ویعّبر عن الوظیفة األس
وهي التواصــل، ویقول بـأّن هنـال وظـائف لّلغة )الوظیفة التعبیرّیة أو االنفعالّیة، الوظیفة اإلفهامّیة، 

ل في سّتة عناصر مثّ الوظیفة المرجعّیة، الوظیفة االنتباهّیة، الوظیفة المیتالغوّیة، الوظیفة الشـعرّیة( تت
  .)المرسل، المرسل إلیه، اإلرسالّیة، السیاق، الشفرة، الصلة أو القناة( في عملّیة االتصال

إّن الشــعر یعتبر صــوتاا ملیئاا بالتمنّیات والرغبات للتعبیر عن المشــاعر التي تتحرل في النفس 
وغیر  ز أو عام وللتعبیر المباشرلیکون قناة یتنفس بها الشاعر وأرضّیة جّیدة للتواصل مع مخاطب ممیّ 

ــوع الوظائف  ــل دفعنا إلی اختیار موض ــعر وعملّیة التواص ــر عن أهدافه وأفکاره. فأهمّیة الش المباش
اللغوّیة وعناصـر التواصـل في الشـعر حسب نظرّیة جاکبسون. أّما بالنسبة إلی اختیار الشعراء فقمنا 

ة لها أسلوب خاا بها وتعتبر من الجیل الثاني باختیار الشـاعرة السـورّیة "سـنیة صالح" وهي شاعر
من شـعراء قصـیدة النثر. وکذلك اخترنا شـاعرة إیرانّیة في جانب هذه الشاعرة العربّیة لدراسة مقارنة 
في هذا الموضوع وهي "طاهرة صفارزادة" من الشعراء المعاصرین وکلتاهما متزامنتان في فترة واحدة 
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ســالیب المبتکرة وتراکیب جدیدة وتخّلصــان شــعرهما من قیود وبینهما تشــابهات في اســتخدام األ
الشـعر الکالسیکي من الوزن والقافیة فالوزن عندهما بمثابة إزعاج للتعبیر عن المعاني وهما تنظران 
إلی القضــایا الیومّیة والعادّیة من منظور جدید. فلهما مکانة مرموقة في األدب المعاصــر ولکن لم 

لم تتّم دراسـة جدیرة بالذکر حولهما في الدراسـات األکادیمّیة کما تجدر بهما. یهتّم بهما الباحثون و
والجدیر بالذکر أّن دراســتنا المقارنة بین هاتین الشــاعرتین تقوم علی المدرســة األمریکّیة في األدب 

 .المقارن حیث ال توجد صلة بین الشاعرتین وال تأثیر وتأّثر مع وجود التشابهات واالختالفات
ول في هذه الدراسـة أن نعالج قصـائد هاتین الشـاعرتین من منظار آراء جاکبســون اللساني فنحا

ــل بین المبدع  ــّیة لها وإحداث التواص ــاس الحدیث، من خالل الترکیز علی بنیة اللغة والوظائف األس
التحلیلي. حیث نری في أشــعارهما الخطاب الشــعري -والمتلقي، باالعتماد علی المنهج الوصــفي

ادقة تعکس أوضاع مجتمعهما ومتقلباته فتکون لغة الشاعرتین متماشیة لحال المتلّقي. تتّم کمرآة صـ
عملّیة التواصل في أشعار الشاعرتین باستخدام قوامیسهما اللغوّیة التي قامت علیها أشعارهما فنراها 

بما أّنه فیه. وسـهلة بسـیطة أحیاناا وإیحائّیة صعبة أحیاناا أخری وذلك یعود إلی السیاق الذي أنتجت 
تختلف اسـتراتیجیات التواصـل من مبدع خخر وعلیه فبدا لنا ضـرورّیا معالجة هذا األمر والکشــف 

 .عن وسائلها وأدواتها اإلجرائّیة التي بفضلها تظهر مهارة المبدع اللغوّیة والتواصلّیة
 .أهمیة البحث1-1

ث ین العربّیة والفارســّیة وکثیراا ما بحال یخفی علی أحـد أّنه توجد عالقات مشــترکة کثیرة بین الّلغت
الناس عن هذه العالقات في کّل المیادین للکشــف عن القواســم المشــترکة والمختلفة بین هاتین 
الّلغتین. فـإدراکنا ألهمّیة هذه الدراســات اّلتي تقوم باالکتشــاف عن زوایا خفّیة بین هاتین اللغتین 

ن هذه العالقات مؤّکدین علی قضـّیة التواصل اللغوي وآدابهما، دفعنا إلی اسـتعراض قطعة موجزة م
ــتخدام تحلیل الوظائف اللغوّیة في  ــة أهمّیتها من حداثة اس ــتمّد هذه الدراس في مجال األدب. فتس
ــالة  ــي في الرس ــاس ــون اللغوّیة کمحور أس ــات المقارنة، فلهذا اخترنا آراء جاکبس البحوث والدراس

والوظائف اللغوّیة السـّتة لها في أشــعار "ســنیة صالح"  وسـوف نقوم باکتشـاف العناصـر التواصـلّیة
  .الشاعرة السوریة و"طاهرة صفارزادة" الشاعرة اإلیرانّیة

وسـبب اختیارنا خراء جاکبسون اللساني ال سّیما نظرّیته التواصلّیة، یعود إلی أهمّیتها في تعامل 
شّجعنا علی تطبیق هذه النظرّیة في  المخلوقات معاا للتعبیر عن مشاعرهم وأفکارهم وخبراتهم. وّمما

أشـعار الشـاعرتین "سـنّیة صـالح" و"طاهرة صـفارزادة" بین مجموعة الشعراء العرب والفرس، توافر 
أشــعارهما علی نماذج متعّددة من عناصــر التواصــل وتقنیاتها وآلیاتها وأّنهما تعّدان من الشــعراء 
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دمتا أسالیب لغوّیة وتقنیات أدبّیة للتواصل مع المعاصـرین الذین حازوا علی جوائز أدبّیة وقد اسـتخ
 .المتلقي في أشعارهما ولم یتطّرق إلیهما أحد في هذا الموضوع کدراسة مستقّلة

 .أسئلة البحث1-2
 :تسعی هذه الدراسة إلی اإلجابة عن التساؤالت التالیة

 ظرّیاتکیف وّظفت عناصـر التواصـل في أشـعار سـنّیة صـالح وطاهرة صفارزادة علی ضوء ن -
 جاکبسون؟

 ما الوسائل واألدوات اللغوّیة التي توّظفها الشاعرتان في أشعارهما للتواصل مع المتلقي؟ -
 کیف تتداخل الوظائف اللغوّیة السّتة للتواصل في أشعار الشاعرتین؟ -
 ؟ما الوجوه المشترکة والمختلفة في توظیف اللغة لدی الشاعرتین علی ضوء نظرّیة جاکبسون -

 لفیة البحث.خ1-3
یعّد موضـوع التواصـل من أهّم الموضوعات التي لفتت انتباه الباحثین والدارسین علی مّر العصور. 
ونحن في هذه الدراسـة سـنحاول إلقاء الضـوء علی آراء جاکبسـون اللغوّیة وإســقاطها علی قصائد 

الباحثین  ادة"، فنریالشاعرتین من األدبین المختلفین العربي "سنّیة صالح" والفارسي "طاهرة صفارز
رســالة  :قـد عنوا کثیراا بـدراســة هـذه اخراء حیـث نری کتبـاا ورســائـل ومقاالت قد تطّرقت إلیها

استراتیجیات الخطاب في النشید الوطني: دراسة تداولّیة )د.ت(، لیونسي فضیلة، مذّکرة لنیل شهادة 
، الجمهوریـة الجزائریـة وزو-المـاجســتیر في اللغـة واألدب العربي، جـامعـة مولود معمري تیزي

الـدیموقراطّیة الشــعبّیة. قد حاولت الباحثة معالجة هذا النص الشــعري من خالل الترکیز علی بنیة 
اللغة والوظائف األســاســّیة التي تؤدیها فیه باعتباره خطابا الیتجســد إال عبر اللغة، إلی جانب هدف 

تتمثل في تحلیل الوسائل واألدوات من زاویة جدیدة  الکشـف عن وظائف اللغة في النشـید الوطني
رسالة وظائف الخطاب  .اللغویة التي یوظفها مبدع النشید لتحقیق ذلك التأثیر والتفاعل مع المتلقي

م(، لصــفاء خریف، مذکرة مکملة 2215کرم اهلل وجهه )-في نمـاذج مختـارة من دیوان اإلمام علي
امعة محمد الشریف مساعدیة سوق أهراس. لنیل شـهادة الماستر، وزارة التعلیم والبحث العلمي، ج

تشـتمل الدراسـة علی مدخل تضـمن سـیرة اإلمام علي )ع( وآثاره. وفصالا نظریاا تناولت فیه الباحثة 
لبعض المفاهیم وهي الخطاب والنص واللغة والتواصل ونموذج "جاکبسون" التواصلي. وأّما الفصل 

ــ ــبالتطبیقي فقد تطّرقت فیه إلی تحلیل النماذج الش  عرّیة من دیوان اإلمام علي وکان التحلیل بحس
بررســي شــعر نظامي بر اســاس نظریه ارتباطي »مقال  ."الوظائف الســّتة عند رومان "جاکبســون
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ش. تطّرقت فیه 1391، 21، لزینب نوروزي، مجلة پژوهش زبان و ادبیات فارسی، العدد «یاکبسـون
عار نظامي کما تکشف عن الوظائف اللغویة الباحثة إلی تطبیق نظرّیة التواصـل لجاکبسـون علی أش

عوامل مؤثر »مقال  .السـتة فیه ورأت أّن الوظیفة الشـعرّیة والجمالّیة هي االکثر استعماالا في أشعاره
لمهدي صراحتي جویباري ومرتضی محسني، « در ایجاد نقش ترغیبی زبان در قصـاید ناصر خسرو

هذا المقال علی تحلیل الوظیفة اإلفهامّیة من بین ش. رّکز الباحث في 1397، 33نامه، العدد کاوش
دراسة الوظیفة االنفعالیة »مقال  .الوظائف اللغوّیة السـّتة لجاکبسـون لدراسـة قصـائد ناصـر خسرو

ة في القصــیـدة المـدحّیة للکفعمي: في ضــوء النظریة النقدیة ة والمرجعیـّ اللســانّیة  -واإلفهـامیـّ
م. یحاول 2222ة تراث کربالء، العددان الثالث والرابع، لروح اهلل صــیادي نجاد، مجل« لجاکبســون

اللســاني دراســة التواصــل اللغوي في القصــیدة -البـاحث في هذا البحث باتباع المنهج النقدي
المدحّیة الشــهیرة للکفعمي في ضــوء نظرّیة جاکوبســون حیث هذه القصــیدة تقترب من الخطاب 

ثی( دراسة وظیفیة في دیوان )في البدء کانت األن»ل اإلنفعالي بواسطة تألیفات صوتّیة مخصوصة. مقا
اده زمغانيلمهدي شاهرخ وفرحان گل« لسـعاد الصباح علی ضوء نظریة التواصل لرومان جاکبسون

م. یهدف هذا البحث أن یظهر أثر 2222، 79طسـوج، مجلة دراسات الکوفة. العدد وعلي بابایي دم
براز اإلبداعات التي وّظفتها الشاعرة سعاد الصباح من نظرّیة التواصل لرومان جاکبسون في کشف وإ

أجل إیصـال رسـالتها الشـعرّیة ونقل أفکارها وآرائها وأحاسـیسـها إلی المخاطب السّیما في دیوانها 
 ."المسّمی بـ "في البدء کانت أنثی

من هذه ف أّما حول ســنیة صــالح فقّلما تطّرق إلیها الباحثون عن حیاتها وثقافیتها وآثارها األدبّیة
للکاتبة لطیفة إبراهیم برهم، طبع في « سـنّیة صالح: موقع الشعر وداللة االختالف»مقال  :المؤّلفات

ش. یتخذ هذا البحث من شعر"سنیة صالح" 1389، 3مجلة دراسات في اللغة العربّیة وآدابها، العدد
تی من خروج التجربة متنـاا لـه، یشــتغـل علیـه؛ لیحّدد موقع الشــعر وداللة االختالف، التي ال تتأ

الشـعریة للشـاعرة مع حرکة الحداثة الشـعریة العربیة علی نظریة عمود الشعر العربي، بل تتأتی من 
خروجهـا علی قیم الحـداثة الشــعریة العربیة نفســها خروجاا نرصــده عبر محورین هما: المغایرة 

دان الصــوت ال شــعري الخاا واالختالف، وتخطي الخطاب اإلیدیولوجي، وهما محوران یجســّ
  ."ل"سنیة صالح

ــي، منها ــفارزادة" فقد أجریت عّدة مقاالت في األدب الفارس ــاعرة اإلیرانیة "طاهرة ص  :وعن الش
، لمنوچهر اکبری واحمد خلیلی، فصلنامه «بررسـی اشـعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فکری»مقال 

لبحث إلی قسمین ش. ینقسم هذا ا1389، 1شـناسـی نظم و نثر فارسـی، العدد تخصـصـی سـبک
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ــاعرة في کّل منهما ــّیة واالجتماعّیة للش ــیاس جلوه های مقاومت »مقال  .فیحّلل الباحث األفکار الس
لفاطمه مدرسی، زهرا خجسته مقال، نشریه ادبیات پایداری، « وپایداری در اشـعار طاهره صفارزاده

وأّما في  .ار صفارزادةیهدف هذا البحث تحلیل مظاهر الثورة والمقاومة في أشـع ش.1395، 9العدد
مجال دراستنا هذه وهو مقارنة النظرّیة التواصلّیة والوظائف اللغوّیة في أحد دواوین الشاعرتین "سنّیة 

 .صالح وطاهرة صفارزادة" في األدبین العربي والفارسي فلم نعثر علی دراسة جدیرة بالذکر
 . نبذة عن سیرة الشاعرتین سنیة صالح وطاهرة صفارزادة2

ة صالح .أ  سنی 
م( في مدینة مصیاف في محافظة 1987 –م 1937نیسان  11ُوِلدت سنّیة صالح کاتبة وشاعرة سورّیة )

حمـاة. وقـد ربطـت والدتهـا بخیبة وفقدان حیث کانت بعد حزن عمیق ألبویها من أجل وفاة ابنهما 
نجلیزیة م اللغة االدرسـت سنّیة صالح األدب اإلنجلیزي في لبنان ثم انتسبت إلی قس الذکر الوحید.

ــالح محمد  ــنّیة ص ــعة تأّثرت باألدب الغربي. التقت س ــق، وکانت تمتلك ثقافة واس في جامعة دمش
الماغوط خالل زیارة ألختها خالدة زوجة الشاعر أدونیس في بیروت في الفترة التي قضاها الماغوط 

 اب في جامعة دمشق بسوریاهنال في أواخر الخمسینیات، وتزّوجته عندما کانت طالبة في کلّیة اخد
وأنجبت منه ابنتین هما شام وسالفة. أرخت شهرة الماغوط بظاللها المعتمة علی تجربة سنّیة صالح 

م، في مستشفی في ضواحي باریس بعد صراع مع المرض 1987الشـعرّیة. توّفیت سـنّیة صالح عام 
ا وثیقاا بالواقع، وربشـهور. لصـالح االلتزام بالقضایا اإلنسانّیة التي ترتبط  12اسـتمر  ما المرأة ارتباطا

ومعاناتها، تتشـّکل تفاصـیل مهّمة في جسد شعرها. إّنها ترکت في نظمها اإلیقاعات المألوفة وصور 
الشــعر التقلیـدي، واعتمـدت في قصــائـدها علی خلق عالقة فریدة بین الشــاعر والمتلقي. ومن 

م( و"ذکر 1982م( و"قصائد" )1952عدام" )م( و"حبر اإل1901إصـدارتها الشعرّیة "الزمان الضیق" )
م(. وإّنها فازت بجوائز منها جائزة جریدة النهار 1982م( ومن قصــصــهـا "الغبـار" )1988الورد" )

م وکذلك جائزة 1901م وجائزة مجلة "حواء" للقصة القصیرة عام 1901ألحسـن قصـیدة حدیثة عام 
 م: المقدمة لخالدة سعید( 2228م. )أنظر: صالح، 1905مجلة "الحسناء" للشعر عام 

 . طاهرة صفارزادةب
ش، في سیرجان من أسالف 1317ُوِلدت طاهرة صفارزاده شاعرة وکاتبة وباحثة ومترجمة ملتزمة عام 

ــوفّیة. کانت تعیش طاهرة مع والدیها حتی بلغت  ــلوکیات الص ــاء ذوي المواقف والس الرجال والنس
ا من وفاة الخامســة من عمرها، ولکن بدأت حیاتها الغامضــ ة بوفاة والدها المفاجئة بعد أربعین یوما
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والـدتها بســبب والدة طفل جدید. ذهبت إلی جامعة خارج إیران ودرســت في مجال النقد األدبي 
قامت بالتدریس في الجامعة من جانب قرض الشعر وترجمة األعمال المختلفة بعد  والنقد العملي.
ّظمة کتاب إفریقیا وآسـیا شاعرة محاربة وامرأة نخبة وأدیبة م. عینتها من2220في عام  عودته إلی إیران

مجموعة واحدة من قد نشــرت لها  م.2228مســلمة. وأخیراا توّفیت في مســتشــفی إیرانمهر عام 
ــر أثراا في مجال  ــائدها واثني عش ــعرّیة، وأربع مختارات لقص ــرة مجموعة ش ــص، واثنتي عش القص

المقاالت ومقابالت علمّیة وأدبّیة ودینّیة واجتماعّیة في الترجمـة أو عن نقـد الترجمة باإلضــافة إلی 
( من أعمالها: المجموعة القصــصــّیة 15-17ش: 1380)أنظر: رفیعي،  مجـال التـألیف والترجمة

ة: "رهگذر مهتاب" )مار القمر(، "چتر  "پیونـدهـای تلخ" )الروابط المریرة( والمجموعـات الشــعریـّ
ا" )رجع الصــدی في دلتا(، "ســد بازوان" )ســد الســواعد(، ســرخ" )المظلة الحمراء(، "طنین در دلت

"حرکت و دیروز" )الحرکة واألمس(، "بیعت بابیداري" )مبایعة الیقظة(، و"دیدار صبح" )لقاء الصبح( 
ــس الترجمة ومبانیها(. ــول ومباني ترجمه" )أس ــعري تعّد  وکتاب: "أص ــاء الش ــفارزاده في الفض ص

الحات المجتمع وأمنه. تجّلی انعکاس التطّورات الفکرّیة مصــلحـة اجتمـاعیة إلّنها تفّکر في إصــ
لصــفارزاده في موضــوعات مختلفة مثل: الحّب االفتراضــي، الحّب الحقیقي والحداثة االجتماعیة، 

 (21ش: 1391نژاد، إلخ، ولها نظرة جدیدة إلی المفاهیم الغربّیة وحقوق اإلنسان. )أنظر: حبیبی
ة الست  في د3  يوان "حبر اإلعدام" و"روشنکران راه". الوظائف اللغوي 

إّن التواصــل هو عبارة عن التفاعل بین مجموعة من األفراد والجماعات یتّم بینها تبادل المقاصــد من 
األفکار والمشــاعر بطریقة لفظّیة وغیر لفظّیة. والتواصــل اللغوي اللفظي واحد من أبرز هذه اخلیات 

المي بین ذات متکلمة تنتج ملفوظاا موّجهاا إلی ذات تبادل ک»کمـا فجـاء حمـداوي بـأّن التواصــل 
متکلمة أخری ترغب في السـماع أو في إجابة واضـحة أو ضـمنّیة علی حسب النموذج الملفوظ من 

ــانّیة وهو 58م: 2228)حمداوي، « المتکلم ــراا هاّماا في الحیاة اإلنس فعل »( فهذه العملّیة تعّد عنص
(. فقد اعترف البنیویون لـ"دي 12م: 2227)عزوز، « حضاري ضروري لدی الشعوب والمجتمعات

سـوسـیر" بقصـب السـبق في تأسـیسه لنظرّیة التواصل من داخل اللسانّیات البنیوّیة )أنظر: بومزیر، 
( فهذا العالم الغربي الســویســري دي ســوســیر تحّدث في کتابه "محاضــرات في 15م: 2225

التخاطب اللســاني واعترف باهتمام اللســانیین م، عن کیفّیة حدوث 1910اللســانّیات العاّمة" عام 
المحـدثین بأشــکال التواصــل اللغوي، وجاء بأّن الّلغة لها وظیفة جوهرّیة وهي التواصــل ووظیفة 

 عرضّیة: کالتمثیل واالستدالل والحجاج.
ثّم قام الباحث النفسي األلماني کارل بوهلر بتبیین عمل دي سوسیر وإکماله، فذکر ثالثة محاور 
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ة وهي المرســل والمرســل إلیه والمرجع، وبناءا علی نموذج بوهلر  تقوم ة التخـاطبیـّ علیهـا العملیـّ
(buhler.k, 1934: 25 ــون ــتطاع رومان جاکبس أن یطّور هذه المحاور  roman Jakobson ( اس

ویسـتدّل علی بعض الوظائف اللسـانّیة اإلضـافّیة.  فهو أحدث في کتابه قضایا الشعرّیة تطویراا کبیراا 
( وبناءا علی هذا 32م: 1988في نظرّیة التواصـل اللسـاني واسـتدرل أموراا علی بوهلر. )جاکبسون، 

لم یعتبر جاکبسون عناصر التواصل ثالثة فحسب کما اعتقد بوهلر، بل بدأ بتحلیل العملیة التواصلّیة 
ل یوجه رسـالة إلی المرَسل»أکثر شـمولّیة فیقول عن العملیة االتصـالیة:  ون إلیه ولکي تک إّن المرسـِ

الرسالة فاعلة فإّنها تقتضي بادئ ذي بدء سیاقاا تحیل علیه... قابالا ألن یدرکه المرسل إلیه وهو إّما أن 
ــترکاا کلّیاا أو جزئّیاا بین  ــنناا مش ــالة بعد ذلك س ــي الرس یکون لفظّیاا أو قابالا ألن یکون کذلك، وتقتض

اّتصاالا أي قناة فیزیقّیة وربطاا نفسّیاا بین المرسل  المرسـل والمرسـل إلیه... وتقتضـي الرسـالة أخیراا 
( حّدد 25)المصــدر نفســه: « والمرســل إلیه، اتصــاالا یســمح لهما بإقامة التواصــل والحفاظ علیه

. المرســل 1جاکبســون العناصــر المکّونة لکّل فعل تواصــلي لســاني في ســّتة عناصــر وهي: 
(destinateur )2ـــل إلیـه ة )3( destinataire) . المرس ـــالیـّ . الســیـاق message )1. اإلرس
(contexte )7( الشفرة .code )0( الصلة أو القناة .contact استنتج جاکبسون وظائف لکّل من ،)

هـذه العناصــر لیصــبح للغة بدورها ســّت وظائف. فهو رأی أّن اللغة یجب أن تدرس في کّل تنوع 
ــه:  ــدر نفس ــار إلیها (. نقوم بذکر هذه الو25وظائفها )أنظر: المص ــار کما أش ظائف ونعّرفها باختص

 الشهري في کتابه:
ة أو االنفعالّیة ارتبط االنفعال بالمتکّلم -1 الوظیفة اإلفهامّیة أو الندائّیة التي -2الوظیفـة التعبیریـّ

الوظیفة المرجعّیة التي تتمحور حول المرجع، -3یکون فیه المتلقي عرضــة للنداء واألوامر والتوجیه 
ــال، الوظیفة ا-1 ــیلة االتص ــال وتدور حول القناة أو وس وظیفة ما -7للغوّیة وهي وظیفة إقامة االتص

ــالّیة -0فوق الّلغة أو المیتالغوّیة وتدور حول لغة الخطاب ذاتها،  ــعرّیة التي مثواه اإلرس الوظیفة الش
( نعرض لنموذج جاکبســون التواصــلي 13-12م: 2221کما یقتضــیه اإلیقاع )أنظر: الشــهري، 

 عناصرها والوظائف اللغوّیة لها في الخطاطة التالیة: لمجمل



 74 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

 
 نموذج عناصر التواصل الستة ووظائف اللغة لرومان جاکبسون

وأورد عبـد القـادر الغزالي هـذه الوظـائف في کتـابه اللســانّیات ونظرّیة التواصــل کما ذکرها: 
ة )» ة االنفعالیة )cognitiveالوظیفـة المعرفیـّ ( الوظیفة اإلفهامّیة expressive(، الوظیفـة التعبیریـّ
(conative( الوظیفة االنتباهّیة )phatique( الوظیفة المیتالسانّیة )metalinguistique والوظیفة )

( ذکرنا أّن اللغوّیین قد اّتفقوا علی أّن الّلغة هي 72-18م: 2223)الغزالي، (« poetiqueالشعرّیة )
دة ّیة عملّیة تواصلّیة ترسل الرسالة إلی المتلّقي بمساعوسیلة للتواصل في الخطوة األولی، فنری في أ

مجموعة من الکلمات في أّیة لغة في المحور األفقي أو الترکیبي، ونتیجة هذا الترکیب هي ما تشتمل 
کثر  علیه الرسـالة من إعالن فعندما کان الترکیز علی الرسـالة ال علی ما تحمله وکانت قیمة الرسالة أ

ا تحملـه، فهنا ن دخل في إطار الوظیفة الشــعرّیة. فیجب االعتراف بأّنه ال توجد حدود معّیة بین ممـّ
ــعب أحیاناا أن نمّیز هذه  ــّیما بین الوظیفة اللغوّیة والوظائف األخری ومن الص الوظائف اللغوّیة الس
الوظائف ونفصل بینها. یستخدم جاکبسون طریقة توظیف الکلمات في محوري الترکیب واالستبدال 

لتحدید الســمة المالزمة لألدب. فهو یعتقد أّن طریقة اختیار کلمة بین  -علی رأي ســوســور بناءا –
ــتبدال وکیفیة ترکیبها واقترانها في محور الترکیب یمکن  ــابهة والمرادفة في محور االس الکلمات المش

أیضــاا  ومأن تحّد الجمل من وظیفتها التواصــلیة إلی الوظیفة األدبّیة. فعلینا في هذه الدراســة أن نق
 بدراسة هذین المحورین للکشف عن الوظائف اللغوّیة.

ة 3-1 ة أو االنفعالی  ي   . الوظیفة التعبیر
ل من مختلف القضــایا التي یتحّدث عنها )منقور،  تشــیر الّلغة في هذه الوظیفة إلی موقف المرســِ

ل للتعبیر عن موقفه ومشـاعره00م: 2221 ه لمرسـل یشعر بسـواء کان ا (، فالترکیز فیها علی المرسـِ
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ه یشــعر به. )فالر و دیگران،  ( وهذه هي الوظیفة التي 58ش: 1309حقـاا في الواقع أو یتظـاهر بـأنـّ
نقالا  martinet.a, 1960: 10ســّماها مارتینه )الحدیث مع النفس( بقلیل من البســط والتوســیع. )

لمدح والذم ( تتجّلی هذه الوظیفة في صـیغ التعجب یتأسر مع ا37ش: 1391عن کورش صـفوي، 
واألمر والنهي، والنـدبـة، واالســتغـاثـة والتمني والترجي والدعاء. نلتمس هذه الوظیفة في کثیر من 

الشــعر الغنائي الموّجه نحو ضــمیر المتکّلم وشــدید االرتباط بالوظیفة »األشــعار الوطنّیة والغنائّیة؛ 
فة التعبیرّیة في أشعار الشاعرتین (. وإذا انتلقنا إلی ظهور الوظی32م: 1988)جاکبسون، « االنفعالّیة

فنراها مرآة تعکس انفعاالتهما وموقفهما الوجدانّیة. فنری سنّیة تبرز موقفها ووضعها وحالتها النفسّیة 
 هکذا: 

أنا »( أو عندما تقول: 58م: 1952)صــالح، « أنـا المرأة التي ارتکبـت/ عنـدما فاجأها الحب»
ــننة/ أنزف کجند ــه/ وأنا أذهب وأجيء وراء النوافذ العالیة/ کأمیرة المرأة ذات األعوام المس ي بتر رأس

( إّن الشــاعرة تعّبر عن 121)المصــدر نفســه: « تســتعد للهرب/ بعد أن أفســد الذعر فرحي وطفولتي
انفعـالهـا ووجـدانهـا عبر کلمـات نحو"ارتکبت" و"أنزف" و"أذهب وأجيء" و"فرحي وطفولتي"، فإن 

تشـیر إلی موقف المرسـل )الشـاعرة( من مختلف القضایا التي  نتمّعن في هذه القصـیدة نجد اللغة
تتحّدق عنها. وبهذا األسـلوب یثیر المتلقي ویوّجه ذهنه نحو الصـورة المســتحضــرة، فیشعل شعور 

 ( 212م: 1958المخاطب إذا کان خافتاا ویوقظ عاطفته إذا کانت غافیة. )أنظر: عزالدین، 
ذجاا للتعبیر عن موقفها کممّثل للشــعب وإحســاســها کما نری في أشـعار طاهرة صــفارزادة أنمو

تجاه الوطن وتجاه العدو فلغتها انفعالّیة وجدانّیة أحیاناا وهو ما یظهر في قصیدتها "از صوت و سوت" 
 ام/ ..../بینم/ ندیدهام/ ...../من صوت را کنار صورت نمیمن در شگفتی»)من الصـوت والصافرة(: 

برد/ .../ باید به جست و جو/ باید به پرسش و کاوش/ شان میبه بدرقهسـوت سبز/ نوای دلتنگی مرا/ 
( )الترجمة: أنا في حالة الذهول/.../ ال أری الصوت 002-011ش: 1391)صـفارزادة، « ادامه دهم

بجانب الوجه/ لم أر/ ...../ الصـافرة الخضـراء/ یذهب بحنیني واشتیاقي لمرافقهم /.../ ال بّد لي من 
د لي من االسـتمرار في السـؤال واالستکشاف( یبدو انفعال الشاعرة واضحاا من خالل البحث / وال ب

تنگي" )حنین( علی انفعال الشاعرة واستعدادها القوي قّوة لغتها إذ نراها ثائرة منفعلة، فتدّل کلمة "دل
 وعزمها علی نیل االستقالل. 

خالم واألحزان والحنین إلی بمـا أّن قصــائد ســنیة صــالح هي مرآة للعاطفة اإلنســانیة تجاه ا
الماضـي، فإّنها باستخدام أفعال وضمائر المتکلم وکذلك األصوات نحو: "آه"، وضعت "أنا" الخاا 
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/ وأنادي َجسدي/ تلَك »في مرکز الرسـالة:  ُألهُب النیراَن َحولي/لکن االشـتعال مؤقت/ الیضيء شیئاا
مُّ  فینَة الطافیَة علی األمواج/ آه، عندما َأشــُ / والنجوُم طیور الســَ رائحَة البحِر/ یصــیر اللیُل مرکباا وحبیباا

ــها في کّل قلب ــاش ــالح، « المعة/ أعش ــعري بترکیزه علی 98م: 1952)ص ( یتمیز هذا المقطع الش
ــتخدام عبارات نحو: "ُألهُب النیران" و"أنادي  ــاعرة إلی التعبیر عن موقفها باس ــل، فتهدف الش المرس

"آه" في هذا المقطع إلی الجو العاطفي العمیق المسیطر علی روح  جسـدي" و"أشّم" کما  تشیر کلمة
الشــاعرة بوضــوح. هذه األبیات ترجمة للغة الوجدان عند الشــاعرة حیث اســتعملت ألفاظاا وجدانّیة 

 وصفت من خاللها إعجابها وحّبها للوطن فجاءت معظم کلماتها نابعة من القلب. 
ّیة: ونری الشـاعرة صـفارزادة استخدمت کذلك هذ ا الصوت المؤثر في إنشاء هذه الوظیفة اللغو

ــام غریبان داریمآه، اي غریبه» ــتمکار/ ما اهل حق/ رو به ش ــفارزاده، « هاي س ( 015ش: 1391)ص
)الترجمة: آه، أیها الغرباء األشرار / نحن أصحاب الحق / نّتجه نحو لیلة الغرباء(. فهکذا تعتبر أشعار 

ــفارزادة أنموذجاا للتعبیر عن  ــاعرةص ــعب-موقف الش ــها تجاه الوطن وتجاه -کممثل للش ــاس وإحس
 العدو، فلغتها انفعالّیة وجدانیة حماسّیة تبّث روح الوطنّیة واإلخالا للوطن في نفس المتلقي. 

فاستخدمت الشاعرتان سنیة صالح للتعبیر عن مشاعرها من خالل حدیث النفس وصفارزاده في 
التنهد "آه" وهو من األصوات التي تمثل الحاالت الداخلیة، التعبیر عن أسفها تجاه المجتمع، صوت 

وله دور في إبراز الوظیفة اإلنفعالّیة في اللغة. وکذلك وصـلنا إلی أّن الشـاعرة سنیة صالح عّبرت عن 
أوضـاع مجتمعها الفاسـد بالضـمیر المتکلم "أنا" ویکون المخاطب في أشعارها المرأة علی العموم 

رزادة الضمیر الجمعي "نحن" أکثر من صیغة المتکلم للوحدة ویکون حین اسـتخدمت طاهرة صـفا
.  المرسل إلیه في أعمالها الشعب عموماا

ة أو الطلبیة 3-2  . الوظیفة اإلفهامی 
ل إلیه، وهو  ــَ ــل إلیه باعتبارها تدل علیه باألمر والنداء. المرس تتمیز هذه الوظیفة بترکیزها علی المرس

ة التواصـلّیة، وإلیه تّتجه لغة الخطاب التي تعّبر عن مقاصد المرسل طرف الخطاب الثاني في العملیّ 
قد تهیمن هذه الوظیفة في »وعلیه أن یبذل جهداا لفّك الشــفرة ورموزها في الفهم والتأویل والقراءة. 

(. یستعمل الشاعر فیها 51م: 2213)حساني، « خطاب ما عندما یکون الخطاب مرّکزاا علی المتلقي
والترهیب والترشــید من أجل تغییر ســلول المتلقي وجعله یتنبه لما یبلغ له من مرســلة لغة الترغیب 

کالمّیة. تسـتحضـر هذه الوظیفة العالمات التي ترتبط بالمرسـل إلیه ویتجسـد ذلك بجالء بواسـطة 
ضــمائر الخطاب، الصــیغ األمرّیة، الصــیغ الندائّیة باإلضــافة إلی صــیغ الدعاء واإلرشــاد، فتعّددت 

یب قصـد لفت انتباه المخاطب، وعلی أساس رأی جاکبسون هذه الوظیفة تّتجه نحو المرسل األسـال
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ــون،  ــاا في األمر والنداء )جاکبس ( لذا ترجمها بعض 29م: 1988إلیه وتعبیره النحوي األکثر خلوص
الدارسین بالوظیفة الندائّیة. والضمیر الذي یتکّرر في هذه الوظیفة هو ضمیر المخاطب، وهي عکس 

وظیفة السابقة التي تصّب اهتمامها علی المرسل في تعبیره عن موقفه وأحاسیسه، َتبُرز هذه الوظیفة ال
 (. 39م: 2225علی سطح الخطاب عندما تّتجه الرسالة إلی المرسل إلیه )بومزیر، 

نجـد الســمات اللغوّیة التالیة من تجلیات هذه الوظیفة في قصــائد الشــاعرتین في الدیوانین 
 :المختارین

ظهر لنا خالل معالجة قصـائد سـنیة صـالح أّنها أرسلت رسالتها إلی أّمها  أ( ضـمیر الخطاب:
 کلما اتجهت نحوِل »وتخاطبها بشـکل خاا والمرأة بشکل عام، کما نقرأ في قصیدتها "االختناق": 

/ خطوة واحدة وتختفي/ انتحبي بشــّدة یا أّمي/..../ واخن عودي إلی موتك/ أ تها یصــارت طرقي/غباراا
ــالح، « المرأة الرائعة ل إلیه وهو 125-120م: 1952)ص ــَ ــالتها إلی المرس ( وکذلك طاهرة تلقي رس

، في العملّیة التواصل باستعمال ضمائر الخطاب:  دانی/ هجوم زلزله و سیل و مي تو»الشـعب عموماا
هی است/ اما های عذاب الفشان/ سقوط دائمی طیاره/ در جهان شرک و ستم/ نشانهطوفان/ وقوع آتش

( )الترجمة: أنت تعرف / الزلزال  32ش: ا 1381)صــفارزاده، « دانی گفتن نداردمیتو هر آنچه 
والفیضــانـات والعواصــف / وقوع برکان / االنهیار الدائم للطائرة / في عالم الشــرل واالضــطهاد / 

 عالمات العقاب اإللهي / ولکن لیس کل ما تعرفه یجب أن تقوله(
ن أ حذار»اســتخدمت ســنیة صــالح هذا األســلوب للوظیفة الطلبیة عندما تقول:  يب( األمر والنه

ــرس وفتال/  ــغیري/ إّنه ش ــتطیع أن  تذّکرتلعب مع الموت/ یا ص وطنك حیثما ذهبت/ مّرة واحدة تس
/ تابِك تلمس/ ترابه/ وإن فاتتك الفرصة/  « بداا شوارعه ولیله/ کما تتذّکر عینین تنتظرانك أ ذّکربکاءاا مراا

( فهي باســتخدام هذه الکلمات واألفعال تلفت انتباه المخاطب. کما لفتت 89م: 1952)صــالح، 
یدها / شهحرف نزناز جنگ » الشـاعرة طاهرة صفارزادة انتباه مخاطبه بأسلوب األمر لغرض التنبیه:

ــده/ مگر نمیرفتند/ جانبازها ماندند/ مفقود هم/ که در شــمار نبودن ــوع تمام ش ــت/ موض  بینی/هاس
ها قدیمی است/ .../ / این حرفحرف نزنسـکوت در گردش اسـت/ سـر و صدایی نیست/ از غیب 

ای/ که تازه و نو باشــد/ حرفی که ترجمت تحت اللفظی باشــد/ و هیچ کس نفهمد چه گفته حرف بزن
اند/ تو ای ضعیف/ با اکثریت سلطه/ جدال و جنگت بیهوده وقتی که زورمداران/ تمام جهان را گرفته

( )الترجمة: ال تتحّدث عن الحرب/ الشهداء ماتوا/  وبقی 781-759ش: 1391)صفارزاده، « تاس
الفدائیون/ وکذلك المفقود/ لم یتم احتســابه/ الموضــوع انتهی / ال تری / الصــمت یتداول / ال یوجد 
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ضــجیج / ال تتحـدث عن الغیـب / هـذه الکلمـات قـدیمة / ... / قل ما هو جدید / کلمة بالترجمة 
حرفیة / وال أحد ال یفهم ما قلته / عندما اســتولی الظالمون / علی العالم کله / أنت ضــعیف / مع ال

 غالبیة الهیمنة / معرکتك ال طائل من ورائها(
 مثلما نجده تخاطب سنیة صالح "الوطن" في قصیدتها بعنوان )دموع الوطن( فتقول: ج( النداء:

موَع/ األحداق/ لك القطرة األولی واألخیرة/ من الفرح .. یـا وطني/ یا وســادة القلب ودأیهـا الوطن»
خوشبختی/آسودگی/ توسل واطمینان/.../ ای  ای سرزمین» (59م: 1952)صـالح، « والبکاء/ والدم
ــرزمین امن ــفارزاده، « س ــعادة / الراحة / اللجؤ والثقة /.../ یا أرض 703: 1391)ص ( )یا أرض الس

 المقطعین السابقین حین تنادي الشاعرتان الوطن.آمنة( تتجّسد الوظیفة اإلفهامّیة في 
ُتری، أین یذهب همس الفراق/ »نری هذا األسلوب في دیوان سنیة حیث تقول: د( االسـتفهام: 

( أو عندما تقول: 91: 1952)صالح، « حین یفاجئه المطر؟/ ماذا یحّل بالنسیم وهو یالمس حزنك؟
وللریح أکواخ وقارات/ في أّي موسـم حّلت الریح/ ضیفاا  من أیَن نأتي بالریح لنهزَّ ریاحین الذاکرة/»

آیا »( کما جاءت طاهرة صفارزادة بهذه الوظیفة عبر االستفهام: 91)المصدر نفسه: « علی أشجارنا؟
شـده از پایگاه درختان/ به آسـتان رسیدن/ رخصت نیافتند/ چگونه های خمآنها به قدر سـیب/ و میوه

فنری کلتي الشاعرتین،  (012ش: 1391)صفارزاده، « در امان هستنداسـت که از نفوذ جاذبت ارض/ 
من خالل التعبیر عن القمع الذي تعرض لهما والوضع المؤسف الحالي الذي تعیشان فیه، تشجعان 
ــمیر  ــمات لغویة کض ــتخدام هذه س ــع الراهن باللغة الطلبیة باس ــعب علی التخلص من الوض الش

والنهي وبحسـب اإلحصـاءات نری استخدام ضمائر الخطاب الخطاب والنداء واالسـتفهام و األمر 
کثر تواتراا بالنسـبة إلی السـمات األخری في قصـائد سـنیة صالح وصفارزادة. یوضح الرسم  والنداء أ
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ة في قصائد سنیة صالح وطاهرة صفار  ة في إنشاء الوظیفة الطلبی  تواتر األسالیب اللغوي 
 زادة

کثر بالنسبة إلی کما نری في ا ّیة أ لرسم قد استعانت الشاعرة سنیة صالح من هذه األسالیب اللغو
الشــاعرة طاهرة صــفارزادة وربما هذا یعود إلی اعتماد الشــاعرة علی هذه الوظیفة اللغوّیة في دیوانها 

 هذا للوصول إلی ما تهدفه.
ة 3-3 ة أو االنتباهی   . الوظیفة التنبیهی 

ة الکالمّیة کأن یستعمل الشاعر أو المرسل خطاباا شبه لغوي أو لغوي أو هي وظیفة تسـتهدف المرسل
نحو: أرجوکم  التعبیریة التراکیب بعض باستعمال وذلك الطلبة حرکي من أجل التواصل مع اخخر أو

أن تنبهوا إلی الدرس؟ هل فهمتم؟ هل تسـمعون صـوتي؟ وتدعی وظیفة إقامة االتصال ورّبما تؤّدي 
فة في کّل األشـعار السّیما األشعار الوطنّیة أو التعلیمّیة أو الغنائّیة فهي أنشأت أساساا اللغة هذه الوظی

ونظمت إلقامة التواصـل بین الشـاعر والرسـالة وبین الشاعر والمتلقي وبین المتلقي والرسالة وبین 
 األجیال والدولة.

ــل مع ــعرا بما أّن هذه الوظیفة هي في الواقع تعّد "مفتتح الکالم" للتواص ء الغیر فعادة ما یبدأ الش
قصـائدهم بالتساؤل والجمل العاطفیة. کما تبدأ سنیة صالح قصیدة "الفریسة الرمادیة" بهذه الطریقة 

ــل مع الجمهور:  ــبة الرمادیة؟»اللغویة في التواص ــالح، « من أنت أیتها الهض ( أو 122م: 1952)ص
ماذا یرید »( أو 99)المصدر نفسه: « ب؟ماذا تفعل في الحر»عندما تستهل قصیدتها "شيء ما" بـــ: 

ها" )مستحیل(: ( کما نری هذا األمر في قصیدة "ناممکن129)المصدر نفسه: « نهر الحب واألنین؟
اند/ جنگند/ آنان که کارخانت کشتار را/ در سیم و زر پروردهچگونه در حمایت از صلح/ با جنگ می»

( )کیف یقاتلون من أجل الســالم / 085ش: 1391)صــفارزاده، « ورزندچگونه با جهل جدال می
 یقاتلون الحرب / الذین رفعوا المسلخ / باألسالل والذهب / کیف یقاتلون الجهل(

وغالباا ما یحدث أن تتعاطف الشــاعرتان مع الجمهور باســتخدام ضــمیر الجمع "نحن" في ما 
في أقصی حن ها ن( »28م: 1952)صالح، « سـاعات الیأس واالندحار أنکرنا بعضـنالقد »تقوالنه: 
که در پناه صبوری/ ما »( نری هذا األمر السّیما في أشعار صفارزادة: 121)المصـدر نفسه: « غضـبنا

( )الترجمة: نحن الذین نقاتل في ظل 022ش: 1391)صــفـارزاده، « جنگیمیبـا پلیـدی نـاحق م
در پای پرچم هیهات/  / در پای پرچم/ایمما ایســتاده»الصــبر / مع الفضــاعة غیر المعقولة( وکذلك: 

( )نحن واقفون/ تحت العلم/ علم هیهات/ هیهات من 029)المصــدر نفســه: « هیهـات من الذلة
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الذّلة(. لقد تم تحقیق هذه الوظیفة االنتباهّیة بشکل جید بمساعدة االستعارة والمجاز وإظهار صورة 
. فتمت مناقشـة اال  هتمام بأوضاع المجتمع فيلألحداث المرة واسـتخدام الوظیفة التعبیرّیة واضـحاا

ــیاق الوظیفة  ــعرّیة، وتمثلت الوظیفة المرجعیة للکالم في س ــاعرتین في هذه المقاطع الش زمن الش
 التنبیهیة في الواقع. 

ة 3-4  . الوظیفة المرجعی 
تتوّجه هذه الوظیفة نحو المرجع المشـترل بین طرفي التواصـل األسـاسـین أي ما هو مشترل ومّتفق 

لمرسـل والمرسل إلیه وهو المبّرر لعملّیة التواصل ذلك ألّننا نتکّلم بهدف اإلشارة إلی علیه من قبل ا
(. وبما أّن 044م: 2227محتوی معّین نرغب بإیصــاله إلی اخخرین حوله )القضــماني والعکش، 

هذه الوظیفة تتمّثل في الجمل الخبرّیة فتحتمل الصــدق والکذب عبر الســیاق والبیئة. فتعود تنظیم 
ئد الشــاعرتین إلی مرجع وســیاق ما، ولعّل أغلبها تّم إنشــاده بســبب الواقع المعاش والظروف قصــا

السـّیئة التي تعیش فیها، وهو السـیاق العام الذي اسـتنطق قرائح الشـعراء ودفعهم لسبداع، فللسیاق 
اعر شــدور کبیر في الفهم الجیـد للدالالت والمعاني التي تکتثف القصــائد، ألّنه بإدارل ظروف ال

وظروف الکتابة یتّم التلقي الجّید واالسـتالم الصحیح للرسالة. فللسیاق أثرا بارز في داللة العبارات 
ــیاق الذي وردت فیه فتتولد عنه الوظیفة المرجعّیة  فغالبا ما تحدد الداللة المتبادلة بناءاا علی هذا الس

 رجعه وسیاقه الخاا به.(. فلکّل خطاب م122م: ا2226التي تؤّدي إلی التواصل )الکواز، 
فکتال الشـاعرتین تعّبران عن األوضـاع الفاسـدة التي تفّشت في مجتمعهما وتطمحان إلی تغییر 

تلك األیام الّذهبّیة ماتت/ تلك الغرف المزهرة بالشمس/ »واقعها. فتعّبر عن هذا سنّیة صالح بقولها: 
( کما عّبرت صــفارزادة عن 108م: 2228)صــالح، « تهّدمت/ ولم یبَق منها إال العتباُت والجدران

روي/  مدام حرف سقوط هر جا که مي»االستبداد والظلم المسیطر علی المجتمع وقامت بمحاربته: 
است/ سقوط ارزش و انسان/ سقوط هواپیما/ این روزها/ سقوط و سیل و زلزله/ آتشفشان و آدمکشی/ 

ــ ــان/ از آتش س ــتند/ .../ تیره بختی انس ــگران جهانی هس ــت خود گردش ــت/ که خود به دس تمی اس
( )الترجمة: أینما تذهب/ هنال حدیث مســتمر عن 52ش: 1380)صــفارزاده، « افروختـه اســت

السـقوط/ سـقوط القیمة واإلنسـان / سقوط الطائرة / هذه األیام / حوادث وفیضانات وزالزل / براکین 
ــر/ من نار القمع الت ــه بیدیه( تلتجأوجرائم قتل / ســائحون عالمیون / ... / بؤس البش ــعلها نفس  ي أش

 .الواقع علی تحیل أخبار أو معلومات للمخاطب لتنقل المرجع أو الواقع إلی هنا الشاعرة
ــور حقیقیة  ــکل اقتباســات إخباریة علی ص ــالح علی ش ــنیة ص وهکذا یحتوي معظم قصــائد س

ع المقط وموضــوعیة للحیاة الشــخصــیة وبعض المظالم التي تعرض لها المجتمع تجاه المرأة. وفي
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التالي، اســتخدمت الشــاعرة کلمات "ضــجیج" و "بکاء" و"دموع" و"زمان الجوع" لسشــارة إلی األلم 
واألسی الذي تحمله من مشاکل ومصائب عصره وحیاته الشخصیة، والصمت الذي تحمله لسنوات 

لیالي العندما هویت/ أتاني ضـجیج المدینة صـاخبا کالسنونو/ وکأن دفاتري غاباته األولی/ »عدیدة: 
المقمرة خلقت للبکاء أو للذکری/ بین العطور والثیاب الفاخرة/ بکت حمامة مذعورة/ حمامة قدیمة 
یقـال لهـا أمي/ أنا ذعرها األبدي/ أنا دموعها التي لن تجف/ فیا أیها القلب الطائر/ خلف الوهم/ هذا 

 إلی نشیر أن یمکننا ( تتمرکز القصیدة حول المرجع والسیاق.120م: 1952)صـالح، « زمان الجوع
زمان/ زمان بازی کبک است/ یکسره در بازی »المرجعیة في دیوان صـفارزادة:  الوظیفة ذات نموذج 

ر ها/ دهستند/ هم جهلشان/ هم مکرشان/ تماشایی است/ .../ما زخمیان تماشاگر/ به بازی این کبک
قت / وقت مباراة الحجل/ هم ( )الترجمة: الو030ش: 1391)صفارزادة، « سراسر دنیا/ خیره ماندیم

في اللعبـة تماماا /  جهلهم / ومؤامرتهم / أمر مذهل / ... / نحن ، المتفرجون المصــابون / حّدقنا في 
مباراة هذه الحجل / في جمیع أنحاء العالم العالمیة( تّم إنشـاد هذه القصـیدة بسبب الواقع المعاش 

 ان االحتالل، وهو السیاق العام. والظروف السیئة التي تعیش تحت وطأتها األّمة إبّ 
ة الواصفة 3-5 ة أو اللغوي   . الوظیفة المیتالغوي 

یرکز الشـاعر أو المرسل عبر هذه الوظیفة علی شرح المصطلحات والمفاهیم والشفرة المستعملة أو 
تي لوظیفة ما فوق اللغة التي تتمحور حول لغة الخطاب ذاتها، وفیها تّم تمییز مجال اللغة الواصــفة ا

ــة العلمّیة )الغزالي،  ــتنا هذه اعتمدنا 72م: ا2223تعتمد غالباا في الدراس ( بما أّننا في إطار دراس
علی اللغـة الشــعرّیة وال الدراســة العلمّیة ونقف أمام الخطاب الشــعري المکتوب، فیبدو أّن هذه 

تان قامت الشاعرالوظیفة تکون أقّل استخداماا في قصائد الشاعرتین ولکن رغم هذا نری مصطلحات 
بتعریفها وشـرحها للمتلّقي نحو تعریف کلمات: "الشتاء"، "الخریف"، "الضباب"، "المرأة"، "العالم"، 

 وکلمات "الطیور والرعب والغبار" في البیت التالي لسنیة:
( وکذلك قامت طاهرة بوصف وتحلیل 01م: 1952)صالح، « الطیور والرعب والغبار حیوانات»

 طب:کلمة "روح" للمخا
روح/ این نعمت الهی/ که در بدن انسـان ارسال گشته/ خردمند و طالب صلح است/ و بیداری »

 (.095ش: 1391)صــفارزادة، « آیدوجـدان/ از یـاری و نفوذ الهـامـاتش/ در ذهن و فکر پدید می
أ ش)الترجمة: الروح / هذه النعمة اإللهیة / المرسـلة في الجسـد البشري / حکیمة وطالبة السالم/ وتن

ها تبدو لغة هذا البیت واصفة لما قالتیقظة الضمیر / بمساعدتها وتأثیر إلهاماتها / في الذهن والفکر( 
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في "الروح". فلغتهـا مســتمـدة من التراث الحضــاري والقرآن الکریم واألحداث التاریخّیة وهو ما 
یکی است/ پایفطرت/ پرنده»یتجلی في قولها بموضع آخر حول تعریف مصطلح "الفطرة والذات": 

« های دورترین آمده/ رویش به پایگاه شــناســا/ میلش به نوع و مرکز خویش اســتغریـب/ کز راه
( )الترجمة: إن الطبیعة / طائر / رســول غریب / أتت من أبعد الطرق / متوّجة 082)المصــدر نفســه: 

 خیة القرآنّیة في تعریفإلی قاعدة المعرفة / لدیها رغبة في نوعها ومرکزها( هنا استعانت الشاعرة من ا
اَس  ِتي َفَطَر الَنّ ِ اَلّ ا ِفْطَرَت اهلَلّ یِن َحِنیفا َأِقْم َوْجَهَك ِللِدّ مصــطلح الفطرة أو الطبیعـة والـذات کرمز: َفـَ

اِس اَل َیْعَلُموَن) ) ْکَثَر الَنّ ِکَنّ َأ ُم َوَلٰ یُن اْلَقِیّ ِلَك الِدّ ِ َذٰ ِدیَل ِلَخْلِق اهلَلّ ا اَل َتبـْ ( ثّم قامت بفّك 32روم: َعَلْیهـَ
هذا الرمز في إطار التأویل والتفســیر، فهکذا أثرت في فهم معنی اخیة بشــکل أفضــل عبر الوظیفة 
الواصـفة للغة. إضافة علی هذا إّنها جاءت بتعریف مصطلحات نحو: "الظلم" ، "الجشع" ، "الکذب" 

 یتالغوّیة.وما إلی ذلك، فهذه األبیات علی اجتماعها تؤدي إلی الوظیفة الم
ة 3-6 ي   . الوظیفة الشعر

ترّکز الرسـائل التي تهیمن علیها هذه الوظیفة علی الرسالة ذاتها، وتعمل هذه الوظیفة علی إبراز قیمة 
ــتقّلة )الغزالي،  ــیة إّیاها قیمة مس ــوات والتراکیب، في ذاتها مکس ( 72م: ا2223الکلمات واألص

وظیفـة لّلغة لن ینجح دون االهتمام والنظر إلی وبنـاءا علی رأي جـاکبســون إّن البحـث عن هـذه ال
القضـایا العاّمة لّلغة وبنیتها ومن ناحیة أخری تسـتلزم دراسة الوظیفة الشعرّیة في اللغة دراسة شاملة 

( فأرادت الشاعرتان سنیة صالح وصفارزادة لتأخذان اإلرسالّیة من 81ش: ا1309)فالر و دیگران، 
ن الشـعر الموسـیقی العذبة وهي قصیدة النثر التي قالت بها الشاعرتان النثر حرّیته من کّل القیود وم

ــها، تعّبران عن  ــالة اللفظیة مهما کان جنس ــامعیهما. فهما ترکزان علی الرس فهي تغلغل إلی نفوس س
مقاصــدهما وترکزان علی رســالتهما عن طریق تشــکیلها بانتقاء األلفاظ المالئمة لغرضــهما. أّما 

رتان علی حسن مخارجها ال سیما الموسیقی التي تحّدثتها الکلمات من األصـوات فتحرا الشـاع
اإلیقاع الداخلي والخارجي. جاءت سـنّیة صـالح بأسالیب إیقاعّیة إلرسالیتها في العملّیة التواصلّیة 

 وتقول: 
تعطیني أرضك عشبةا إثَر عشبة/ تعطیني ربیعك ومضة إثر ومضة/ وأنا أتساقُط مع هبوب الزمن/ »
ــالح، « ثر ورقةورقة إ ــیدتها ثوب اإلیقاع بتکرار کلمات 92م: 1952)ص ــاعرة قص ــبت الش ( قد اکس

"عشـبة"، "ومضـة"، "ورقة" و"تعطیني" مرتین وکذلك تشبیه الشاعرة بالورقة التي تساقط. کما أحسنت 
ــیقی في هذا المقطع: ــفارزادة انتقاء الکلمات من ناحیة الموس علم و قلم/ قلم، قلم، قلم/ »طاهرة ص

« وانـدن/ نوشــتن/ شــب، روز شــد/ از تالوت خط/ قلم براي یـاري دانش/ اذن حضــور یـافتخ
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( )الترجمة: العلم والقلم / القلم ، القلم ، القلم / القراءة / الکتابة / اللیل 753: 1391)صــفارزاده، 
 أصــبح النهار / من تالوة الســطر / القلم لمســاعدة المعرفة / ُیســمح للحضــور( إّن الشــاعرة جاءت
بتکرار"قلم" إلثراء اإلیقاع باإلضــافة إلی اإلیقاع القائم علی تکرار حرف "ش" في کلمات "نوشــتن" 
ــب" و"شــد" وکذلك الجناس الموجود بین کلمتین "علم و قلم" والتضــاد الموجود في کلمتین  و"ش

براي "شــب و روز" )اللیـل والنهار( في المحور األفقي وکذلك االســتعارة الموجودة في عبارة "قلم 
یاري دانش اذن دخول یافت" )القلم لمسـاعدة المعرفة / ُیسـمح للحضور( في المحور العمودي أو 
کثرها  االستعاري حیث جاء القلم کانسان ُیسمح له بالحضور للمساعدة، فهکذا قد جاءت کلمات أ

 بنغمات متوافقة. 
 ومشاعرهما الوجدانّیة فنری الشاعرتین اعتمدتا إلی أسلوب جدید في إیصال مقاصدهما الذهنّیة

بـاســتخـدام تراکیـب جـدیـدة واالغتراب واالنزیـاح عن مبادئ اللغة وتراکیبها. والجدیر بالذکر أّن 
الخطاب والتواصل في قصائد الشاعرتین ال یقتصر علی وظیفة دون أخری، بل یمکن لهذه الوظائف 

المواجد  غتها باالنفعال وتحریكأن تتمـازج فیما بینها، فیمکن لقصــیدة تتمّثل لعّدة وظائف تتمّیز ل
وإثارة انتباه القارئ والحرا علی مضـمون الرسـالة وإیصاله إلی ذهن المتلقي قصد إقامة االتصال 
والحفاظ علی ســالمة العملّیة التواصــلّیة. فإّن الشــاعرتین تختاران من األدوات اللغویة واخلّیات 

 الخطابّیة ما یبّلغه مرادهما:
لعالم/ أطلقه... أطلقه علی جثتي/ علی أفکاري/ أطلقه حیث تشــاء/ أطلق رصــاصــك أیهـا ا»

ــاني ــراخ العمیق أقول ما عذبني/ وأهجر من واس ــراخ العمیق ُأعلُن وحدتي/ بالص ــالح، « بالص )ص
( نالحظ الوظیفـة الطلبیـة في نداء "أّیها العالم" و فعل األمر "أطلق" والوظیفة االنفعالّیة 115: 1952

أعلُن وحـدتي"، والوظیفة الشــعرّیة في تکرار کلمة "أطلقه" واالســتعارة في "أّیها متمثلـة في عبـارة "
ــفارزادة کثیراا من هذه العبارات:  ــتم/ اعالم کرده/ »العالم". کما نری في دیوان ص جغرافیای جور و س

تار شفغان و ناله و افغان هم/ وطنی دارند/ در سـرزمین فغان و افغان/ در افغانسـتان/ انسان بی گناه ک
( )الترجمة: جغرافیا القهر / معلن / أّن الصیحة والعویل واألفغان 789: 1391)صفارزاده: « شودمی

ــتان / قتل األبریاء( نالحظ عّدة وظائف لغویة في  / لهم وطن / في أرض األفغان والعویل / في أفغانس
ــعرّیة في قولها "جغرافیا ــفارزادة فإّنها جاءت بالوظیفة الش ــتم" )جغرافیا هذا المقطع لص ي ظلم و س

ــیاق العبارة  ــان الذي له وطن والوظیفة المرجعیة متمّثلة في س ــبیه العویل باالنس القهر( وکذلك تش
ــلطة لألفغان. فقد رأینا في هذه األمثلة  ــاع المتأّزمة واحتکار الس ــاعرة عن األوض حیث تتحدث الش
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 رسالة رسالة شعریة أو جمالیة.تتمازج وتتسلسل الوظائف في عملیة التواصل وهو ما یجعل من ال
 النتائج

لقد تبّین لنا من خالل معالجة آراء جاکبسـون اللغوّیة في الدراسـات اللسـانّیة وإسقاطها علی دیوان 
 :"حبر اإلعدام" لسنّیة صالح و "روشنگران راه" )منیرو الطریق( لطاهرة صفارزادة

بعناصرها السّتة في أشعارهما. قد اسـتخدمت الشـاعرتان الخطاب الشـعري وعملّیة التواصل -
رأینا في معالجة عنصـر المرسـل في العملّیة التواصـلّیة أّنه عّبرت الشــاعرة ســنیة صالح عن أوضاع 
مجتمعها الفاســد بالضــمیر المتکلم "أنا" ویکون المخاطب في أشــعارها المرأة علی العموم حین 

ة المتکلم للوحدة ویکون اســتخدمت طاهرة صــفارزادة الضــمیر الجمعي "نحن" أکثر من صــیغ
، أّما عنصــر الســیاق في أشــعارهما فیعود إلی الظروف  المرســل إلیه في أعمالما الشــعب عموماا
کثر  السیاسّیة واالجتماعّیة والثقافّیة السائدة في مجتمعهما. فتعّبر سنّیة عن أزمة المرأة في المجتمع أ

 .حتالل واالستبداد والظلم المسیطر فیهبالنسبة إلی القضایا األخری بینما تعّبر طاهرة عن اال
لکّل من هاتین الشــاعرتین قوامیســهما اللغوّیة فهما مبدعتان في خلق التراکیب واســتعمال  -

المصـطلحات. فاسـتخدمت الشـاعرتان أدوات لغوّیة ساهمت في تثبیت عملّیة التواصل والکشف 
لنداء والدعاء لجذب انتباه المتلّقي في عن الوظائف اللغوّیة السـّتة، کما اسـتخدمتا أسالیب األمر وا

الوظیفة اإلفهامّیة، فبدت لنا من خالل نظرة عابرة في أعمال سنّیة الشعرّیة أّن ألسلوب النداء وضمیر 
  .الخطاب تفّوقاا بارزاا لهذه الوظیفة فیها

رتین الشــاعمع أّن الوظیفة المیتالغوّیة تکون أکثر اسـتعماالا في الدراســات العلمّیة ولکن نری  -
  .قد استخدمتا هذه الوظیفة اللغوّیة لشرح الرموز واألقنعة المستخدمة في أعمالهما

کثر الوظائف اللغوّیة اسـتعماالا في أعمال سـنّیة صالح  - إّن الوظیفة االنفعالّیة والتعبیرّیة تکون أ
منة فارزادة بهیحیث تشـیر إلی موقف نفسـها وتتحّدث عن انفعاالتها، بینما انمازت أعمال طاهرة ص

کثر  الوظیفة اإلفهامّیة ثّم المرجعّیة ثّم التنبیهّیة، حیث ترّکز في تواصـلّیتها علی السیاق والمخاطب أ
بالنســبة إلی العناصــر األخری. وکذلك وصــلنا إلی أّننا رغم وقوفنا أمام األعمال الشــعرّیة ال نری 

 حیة الموســیقّیة من حیث الوزن والقافیة فيالوظیفـة الشــعرّیة بارزة فیها فلم تهتّم الشــاعرتان بالنا
أعمالهما الشـعرّیة بل إّنهما اعتمدتا إلی أسـلوب جدید في إیصـال مقاصدهما الذهنّیة ومشاعرهما 

 الوجدانّیة باستخدام تراکیب جدیدة واالغتراب واالنزیاح عن مبادئ اللغة وتراکیبها.
 المصادر والمراجع

 الکتب
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ية رومان ام(، 2225بومزیر، الطـاهر، ) يـة مقـاربة تحلییلیة لنظر ــعر ــاني والش ــل اللس لتواص
 ، الجزائر: منشورات االختالف والدار العربّیة للعلوم.1، ط جاکبسون

ة،م(، 1988جـاکبســون، رومـان، ) ي  ــعر ــايـا الش ، 1ترجمة: محمد الوالي ومبارل حنون، ط  قض
 المغرب: دار توبقال للنشر، الدار البیضاء.

ــیتش(، 1391، )نژاد، ذبیح اهللحبیبي ــخص ــفارزادهش ، چاپ اول، تهران: هاى مانا: طاهره ص
 انتشارات سورۀ مهر.

ــانیاتم(، 2213حســاني، أحمـد، ) ، دبي: منشــورات کلّیة الدراســات 0، ط مباحث في اللس
 اإلسالمّیة والعربّیة.

ة،م(، 2228حمـداوي، جمیـل، ) ة وتربوي  ــی  ــل التربوي والثقـافي: مقاربة نفس  اللغـة والتواص
 المغرب: الدار البیضاء، منشورات مجّلة علوم التربیة.

، نامۀ طاهره صفارزادهبیدادگرى در علم و هنر: شناختش(، 1380رفیعي، سـید علی محمد، )
 تهران: نشر هنر بیداری.

ةم(، 2221الشهري، عبد الهادي بن ظافر، ) ة تداولی  ات الخطاب: مقاربة لغوي  ، 11، ط استراتیجی 
 تاب الجدید المتحدة.بیروت: دار الک

 ، دمشق: دار للثقافة والنشر.1ط  حبر اإلعدام،م(، 1952صالح، سنیة، )
ة الکاملة،م(، 2228صالح، سنّیة، ) ي  ، دمشق: دار للثقافة 1تقدیم خالدة سعید، ط  األعمال الشعر

 والنشر.
 چاپ اول، تهران: پارس. مجموعه اشعار،ش(، 1391صفارزاده، طاهره، )

 چاپ پنجم، تهران: انتشارات سورۀ مهر.شناسی به ادبیات، از زبانش(، 1391)صفوی، کورش، 
ير بین المثیر والتأثیر،م(، 1958عز الدین، علي، )  القاهرة: دار الطباعة المحمدّیة. التکر

ة التواصــل،م(، 2223الغزالي، عبد القادر، ) ي  ــر 1ط  اللســانیات ونظر ــورّیة: دار الحوار للنش ، س
 والتوزیع.

، ترجمت مریم خوزان و حســین پاینده، شــناســی ونقد ادبیزبانش(، 1309، راجر و دیگران، )فالر
 تهران: نشر نی.

ــأة والتجديد،م(، 2220الکواز، محمد کریم، ) ــطلح والنش ، بیروت: 1ط  البالغة والنقد: المص
 االنتشار العربي.
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 المقاالت
 .1، العدد مجلة اللغة واالتصال، «التبلیغ المعرفي والبیداغوجیة»م(، 2227عزوز، أحمد، )

ة ، «نظریة التواصــل المفهوم والمصــطلح»م(، 2225القضــماني، رضــوان وأســامة العکش، ) مجل 
ين للدراســات والبحوث العلمیة، ســلســلة اخداب والعلوم اإلنســانّیة، المجلد  جامعة تشــر

 التاسع والعشرون، العدد األول.
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study of the six linguistic functions in the Diwan of “Execution Ink” by 
Sanieh Saleh and “Roshangran Rah” (Lighters of the way) by Tahereh 

Saffarzadeh in the light of Jacobson’s communication theory 
Abstract 
Jacobson is considered one of the pioneers of the Prague School and the creator of the 
linguistic model in 1909.He was interested in issues of linguistic structure in poetic 
issues, as he considered poetics an integral part of linguistics, and he defined 
communication through six functions: cognitive, expressive, conative, phatique, 
metalinguistique, poetique.  These functions consist of six elements; Sender, 
addressee, mission, context, code, link or channel in the communication process. In 
this study, we try to treat the Diwan of “Execution Ink” by the Syrian poet “Sanieh 
Saleh” (1935) and the Divan “Roshangran Rah” by the Iranian poet “Tahereh 
Sfarzadeh” (1315), by focusing on the Jacobson's views. In our study, we are based 
on the American School of Comparative Literature, relying on the descriptive-
analytical approach. It has become clear to us that poetic discourse is an honest mirror 
in the poems of the two poets that reflects the conditions and vicissitudes of their 
society. Where the sanieh expresses the crisis of women in society more in relation to 
other issues, while Tahereh expresses the occupation, tyranny and injustice that 
dominates in it. The expressive function is the most frequently used linguistic 
function in Saleh’s work, as it refers to the position of herself and talks about her 
emotions, while the works of Tahereh Saffarzadeh excelled in the dominance of the 
conative function, then the cognitive, and then the phatique function. 
key words: Comparative Literature, Sanieh Saleh, Tahereh Saffarzadeh, Jacobson, 
Linguistic Functions.





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(ل الحضاري المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاع
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 دراسة تحلیلیة للنصوص القرآنیة في علم السالمة والوقاية الصحیة 

 1االستاذ الدکتور عمار جاسم مسلم
 کلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة ،جامعة البصرة

 ذ الدکتور صادق عباساالستا
 کلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة ،جامعة البصرة

 الملخص
عن طریقة رسول اهلل "صلی اهلل علیه وآله " الواردة من خالل ما دلت علیه آیاته الکریمة وتفسیراته 

واالئمة االطهار علیه السالم هو ال یعد  مصدر لألحکام الشرعیة فقط بل یظم العلوم المختلفة 
واحدی هذه العلوم الهامة هو علم السالمة الصحیة الذي حاز علی  مساحة کبیرة نسبیا من القران 
الکریم  وهو لبلوغ  العافیة والبرء من العیوب واخفات، والنجاة من المهالك وماهي  التدابیر الوقائیة 

ب ،  بتوفر األسباالتي یتخذها اإلنسان  لمنع وقوع الحوادث . وعلیه ال یمکن تحقیق السالمة اال
لذا یتطلب اعداد المناهج التي ترفد بالعلوم لزیادة معرفة وخبرات الفرد لتجنب وقوع الحوادث 
.وتهدف السالمة الصحیة إلی الحفاظ علی اإلنسان  ودفع المخاطر عنه في البیئة المحیطة 

لفة. فضال عن .وکذلك االحتفاظ بالکوادر العلمیة من الهدر  والتعرض الی اإلصابات  المخت
ولبلوغ ذلك یحتاج التخطیط المحافظة علی الفرد واالسرة والمجتمع من اإلصابات  المرضیة .

ومن هنا یری الباحثان تکمن اهمیة البحث والحاجة الیه بالکشف  .عن االنسان لدرء المخاطر 
لوقایة لوب اوالتعرف عن اخیات القرآنیة التي تنطوي بین ثنایاها الی علم السالمة الصحیة واس

والعالج من االصابات المختلفة التي یتعرض الیها االنسان .وما هي االسباب الدوافع وراء تلك 
النصوا وآثارها علی المحافظة علی صحة الفرد والمجتمع الذي یسعی له االسالم .  ومن هنا 

لی علم ا تتضح مشکلة البحث بالسعي الی تحلیل الوصف القرآني بعد تحیدي اخیات التي تشیر
السالمة والوقایة الصحیة في مستویات الوقایة الثالثة  وهي: المستوی االول : تجنب اإلصابات  

ابات  المستوی الثاني : التشخیص والتنبؤ المبکر باإلص المرضیة ورفع الکفاءة الوظیفیة والنفسیة .
 رضیة. ت مسبباته المالمستوی الثالث : عالج وتأهیل العضو المصاب بالحد من تأثیرا المرضیة .

 الوقایة الصحیة –علم السالمة الصحیة –القرآن الکریم  الکلمات المفتاحیة :
                                                                                 

1 .ammarjasim68@gmail.com  
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يف بالبحث -1  التعر
 المقدمة واهمیة البحث 1-1

ان القرآن الکریم في کثیر من آیاته یوضح مخاطر سلوکیات االنسان عندما ینحرف عن طریق الصواب 
ان الی القوة الشهویة واضعاف القوة العقلیة ومن بین تلك من خالل تسلیم زمام االمور واطالق العن

اخثار التي تبدأ بنخر جسد الفرد والمجتمع الذي یعد اللبنة االولی لبناء المجتمع واالسرة هو االفراط 
في التغذیة واهمال او التخلي او عدم معرفة آداب تناول الطعام والتي تعد کثیر منها اسالیب وقائیة  

واالذی عن االنسان وماهي المخاطر التي تسبب اذی واصابة االنسان وکیفیة الوقایة  دفع المخاطر
منها او عالجها ومن ضمنها االوبئة واالمراض فضال عن سلوکیات االنسان وتصرفاته امام المواقف 
االجتماعیة المختلفة والتي ربما تسیطر علیها مشاعر الهم والحزن والجزع و الغضب والتي لها 

سات علی الوسط الداخلي لالنسان مسببة له الکثیر من االمراض والتي تشیر لها اخیات القرآنیة انعکا
. کما کیف تبین اخیات اهمیة المحافظة علی الصحة البشریة وبناء الجسم الهمیته التي ال تقل عن 

یات القرآنیة واخ بناء العقل وتغذیته بالقیم االنسانیة والروحیة . ومن هنا تناول الباحث بعض النصوا
الکریمة التي تشیر الی تلك المواضیع السابقة الذکر في علم السالمة والوقایة الصحیة . والتي من 
خاللها یسعی الباحثان الی کیفیة تحلیل هذه اخیات والمغزی العلمي والصحي والوقائي لها من 

بالجانب الصحي والطبي لبیان  خالل االعتماد والتعزیز من المصادر العلمیة وما توصل له العلماء
ضرورة االلتزام بتلك النصوا الهمیة مردوداتها علی االنسان والمجتمع الذي یسعی االسالم الی 

 بنائه .
 مشکلة البحث1-2

ان الکثیر من الناس یمیلون الی سماع اخر االخبار الطبیة والصحیة من المصادر الغربیة واعتبارها 
کیك وتحلیل تلك المعلومات ومصادرها ومدی دقتها وما عواقبها ... موثوق بها دون اللجوء الی تف

فان الکثیر من العقاقیر والعالجات واسالیب التداوي واالدوات واالجهزة التي صنعت لفترة معینة قد 
ثبت کثرة آثارها السلبیة الجانبیة مما دفع المنظمات الصحیة العالمیة بمنع تناولها او استخدامها. 

سالم قد ترل لنا أرث کبیر من العلوم من خالل اخیات القرآنیة وفي علوم عدة ومنها علم علما ان اال
السالمة والوقایة الصحیة الذي استحوذ علی مساحة لیست صغیرة . ومن هنا تکمن مشکلة البحث 
والحاجة الیه الی تسلیط الضوء علی تلك اخیات التي تحمل ضمن ثنایاها عدد من المؤشرات 

 ضمن مستویات الوقایة الثالثة  وهيق العلمیة في علم السالمة الصحیة والوقایة وتحلیلها والحقائ
تجنب اإلصابات  المرضیة ورفع الکفاءة الوظیفیة والنفسیة .وعالج وتأهیل العضو المصاب بالحد 
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 كفضال تعزیز ذلك بعدد من الدراسات والبحوث التي تبین اهمیة تلمن تأثیرات مسبباته المرضیة. 
 الحقائق العلمیة في النصوا القرآنیة وآثارها اخنیة والمستقبلیة علی صحة الفرد . .

 ا ياتياهداف البحث : ضمت اهداف البحث م1-3
 التعرف علی اخیات القرآنیة التي تشیر الی علم السالمة والوقایة الصحیة .-1
ار  علیه وآله واالئمة االطهتسلیط نافذه مضیئة علی المواعظ واالحادیث لرسول اهلل صلی اهلل-2

 علیهم السالم التي تنسجم وتوضح ابعاد تلك النصوا القرآنیة .  
 تحلیل اخیات القرآنیة التي تشیر الی علم السالمة والوقایة الصحیة برؤیة علمیة.-3

 بحث :شملت مجاالت البحث ما ياتيمجاالت ال1-4
 13/1/2222ولغایة    17/11/2222المجال الزماني :   -1

ية-2  الدراسات النظر
 علم السالمة الصحیة 2-1

السالمة هي "بلوغ  العافیة والبرء من العیوب واخفات، والنجاة من المهالك  وبلوغ ذلك من خالل  
التدابیر الوقائیة التي یتخذها اإلنسان  لمنع وقوع الحوادث واالصابات" . وعلیه ال یمکن تحقیق 

لذا یتطلب اعداد المناهج التي ترفد بالعلوم لزیادة معرفة وخبرات الفرد السالمة اال بتوفر األسباب ، 
لتجنب وقوع الحوادث .وان الدین االسالمي یمنع رمي النفس بالتهلکة ویأمر بتغلیب رأي العقل 
وعدم التسرع وربط االعمال بالعلوم، وقد بین الدین االسالمي في احدی آیات القرآن الکریم  في قوله 

ِو انِفُروا َجِمیًعايَ تعالی "
َ
ِذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُکْم َفانِفُروا ُثَباٍت أ َها الَّ يُّ

َ
")القرآن الکریم :سورة ا أ
ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُکِل  ِفْرَقٍة  ، وکذلك قول اهلل تعالی  (51النساء :آیة  "َوَما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َکاَف 

ُهْم َيْحَذُروَن"ِمْنُهْم َطاِئَفٌة  يِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعَل  ُهوا ِفي الِد  ریم )القرآن الکِلَیَتَفَق 
فهما یتوافقان مع تعریف السالمة بالتخطیط من اجل دفع المحاذیر وحفظ  (122: سورة التوبة: آیة 

ألمنیة والمهنیة والصحیة، وان الصحة تتحقق االرواح وهي غایة علم السالمة بکل فروعها ومنها ا
بالتخطیط لبرامج وقائیة وتدابیر تدفع المخاطر، ومنها العالجات الدوائیة  ، أو استخدام مواد عالجیة 

ال تنتمي الی الطب التقلیدي، بل الی الطب البدیل ومنها المیاه بأنواعها واألعشاب واألغذیة وغیرها  
 إلی ما یاتي:   .ویهدف علم السالمة الصحیة

 الحفاظ علی اإلنسان  ودفع المخاطر عنه في البیئة المحیطة . -1
 االحتفاظ بالکوادر العلمیة من الهدر  والتعرض الی اإلصابات  المختلفة.  -2
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 المحافظة علی الفرد واالسرة والمجتمع من اإلصابات  المرضیة . -3
 ويرىت  المرضیة او الحد منها . وتعد الوقایة أي نشاط یؤدیه الفرد من اجل دفع خطر اإلصابا

للفرد والمجتمع  الصحة هي السلول الذي یتبناه الفرد لدفع شتی المخاطر والحد من اعتالل الباحث
واألمراض الظاهرة واالمراض الباطنة الجسدیة ومنها دفع مخاطر الفیروسات والبکتریا المحیطة بنا 

والنفسیة او السعي لعدم توفیر بیئة مناسبة لنشاطها  باستخدام االسالیب  الوقائیة والعالجیة  في الطب 
البدیل ، والغایة هي حفظ اإلنسان  الذي کرمه اهلل سبحانه وتعالی ومن بین تلك اخیات الکریمة قول 

يَنَتُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسِجٍد َوُکُلوا  الوقایة من اضرار الغذاء "اهلل سبحانه وتعالی ، في  َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِز
ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن  ُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ۚ ِإنَّ فان هذه اخیة   (31)القرآن الکریم : سورة االعراف :آیة " َواْشَر
 .قائیة تعد قاعد بناء المناهج الغذائیة العالجیة والو

 القرآن وسالمة ووقاية البدن  2-2
ان سالمة البدن ناتجة عن ارتفاع اللیاقة البدنیة والکفاءة الوظیفیة الجهز الجسم الحیویة کافة ،وان 
اهلل منح االنسان صفات وقدرات بدنیة مختلفة فضال عن بنیة جسمیة بمقاسات متناسقة کما اعطی 

من انواع االعمال والمهن التي تتضمن حرکات ومهارات حق االختیار لالنسان لممارسة أي نوع 
ومنها قول اهلل  مختلفة . وقد اشارت اخیات القرآنیة في مواضع مختلفة حول اهمیة هذا الموضوع

ْو آِوي ِإَلی ُرْکٍن َشِديد"
َ
ًة أ نَّ ِلي ِبُکْم ُقوَّ

َ
 ( 82)القرآن الکریم : سورة هود :آیة تعالی "َقاَل َلْو أ

ِمیُن"وقوله تعال
َ
َجْرَت اْلَقِوُي  اأْل

ْ
ِجْرُه ِإَن  َخْیَر َمِن اْسَتأ

ْ
َبِت اْسَتأ

َ
)القرآن ی " َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا أ

ان في کال اخیتان تاکد علی صفة القوة والتي تعد من اهم الصفات  (20الکریم : سورة القصص :آیة 
 البدنیة لدی االنسان .

 وتغذيتهم : القرآن ورعايته وسالمة االطفال2-3
خصص االسالم آیات کثیرة تشیر الی رعایة الطفل من خالل  توفیر االمان له والصحة والوقایة بدفع 
المخاطر ، کما حرا اإلسالم علی حفظ وصون اإلنسان في جمیع مراحل حیاته. قال اهلل تعالی 

بات وف" منا بني آدم وحملناهم في البر  والبحر، ورزقناهم من الطی  لناهم علی کثولقد کرَّ یٍر ض 
ن  " فقد قال اهلل  کما قال اهلل تعالی. (52)القرآن الکریم : سورة االسراء : آیة "خلقنا تفضیالً  ممَّ

ة )القرآن الکریم : سور"تعالی " يا أيها الناس قوا أنفسکم وأهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة" 
المربي لرعایة الطفل واهتمامها به ، والتي  ومن هنا یتطلب جهود استثنائیة لدور ( 0التحریم :آیة 

فاقت جمیع القوانین واالنظمة الوضعیة قدیما وحدیثا ولبی االسالم احتیاجات الطفل الفطریة وجعل 
ذلك من اهم واجبات الوالدین المعدة کون الطفولة حجر االساس لبدایة التنشئة التي تعد القاعدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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یة واالخالقیة والعلمیة والصحیة والعقائدیة  کونهم المرحلة التي ستبنی علیها باقي الصفات التربو
  االکثر عمرا وکونهم  جیل المستقبل الذي تبنی علیه االسرة .

 الخمر في القرآن وآثارها الصحیة حرمة  2-4
ان التشریع االسالمي یأمر بحرمة کل مائع مسکر اذ تصفه اخیة بأنه رجس وقذر وهو من عمل 

أیقاع العداوة ... وهو یعود الی تأثیرات الخمر علی الجهاز العصبي المرکزي  الشیطان الذي هدفه
والقوة العقلیة ، اضافة الی آثاره السلبیة اخنیة والمستقبلیة . وهنال الکثیر من اخیات التي شرعة النهي 

ُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل عن شرب الخمور ومنها قول اهلل تعالی 
َ
 ِفیِهَما ِإْثٌم َکِبیٌر َوَمَناِفُع  "َيْسأ

 ُ ُن اهللَّ ُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َکَذِلَك ُيَبیِّ
َ
ْکَبُر ِمْن َنْفِعِهَما َوَيْسأ

َ
اِس َوِإْثُمُهَما أ  اآلَْياِت  َلُکُم ِللنَّ
ُرون" ُکْم َتَتَفکَّ الحنیف نهی الخمر خثاره وان الدین ( 219)القرآن الکریم : سورة البقرة :آیة َلَعلَّ

الصحیة  الخطیرة علی االنسان والتي تؤدي في نهایة المطاف الی سقوطه وتخلیه عن کل الجوانب 
 االخالقیة وعزلته االجتماعیة واصابات بآفات مرضیة تودي بحیاته .

 القرآن وثقافة التغذية الصحیة  2-5
س الی االقالل  وعدم االسراف في التغذیة  اي اهتم القرآن الکریم في کثیر من آیاته الی توجیه النا

َيا َبِني "عدم الوصول الی الشبع  لما لها من عواقب وخیمة باالإفراط ومن بین تلك اخیات قوله تعالی 
ُه اَل ُيِحبُّ ْلُمْسِرِفیَن  ُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَّ يَنَتُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد َوُکُلوا َواْشَر آن )القر "آَدَم ُخُذوا ِز

اٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاٍت  " و قوله تعالی( 31الکریم : سورة االعراف :آیة   َجنَّ
َ
ْنَشأ

َ
ِذي أ َوُهَو الَّ

اَن ُمَتَشاِبهًا َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍه ُکُلوا ِمْن َثَمرِ  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ُکُلُه َوالزَّ
ُ
ْرَع ُمْخَتِلفًا أ ْخَل َوالزَّ  ِه إِ َوالنَّ

َ
ْثَمَر َوآُتوا َذا أ

ُه ال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفین ُه َيْوَم َحَصاِدِه َوال ُتْسِرُفوا ِإنَّ فان  (111)القرآن الکریم : سورة االنعام :آیة "َحقَّ
اخیتان تنهي عن االسراف في الغذاء لألبعاد الخطیرة له والیوم تعاني المجتمعات من مرض العصر 

 المتالزمة الالیضیة والمؤدیة الی االمراض المزمنة. وهو السمنة الطریق الی امراض 
 القرآن وفلسفته الصحیة للصوم 2-6

دنیویة وأخرویة والدنیویة  ال شك ان الصیام الذي کتبه اهلل علی المؤمنین له من اهداف جمة  منها
ما یتوافق ب تضم منها االخالقیة ، والتربویة ، واالجتماعیة ، واالقتصادیة ، والصحیة ولکن سوف نتطرق

ِذيمع اهمیته الصحیة لسنسان . وقد ذکر الصیام بعدة آیات قرآنیة اذ یقول اهلل  َها اَل  ُي 
َ
َن تعالی " َيا أ

ُقوَن  ُکْم َتَت  ِذيَن ِمْن َقْبِلُکْم َلَعَل  َیاُم َکَما ُکِتَب َعَلی اَل  سورة  )القرآن الکریم :"آَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُکُم الِص 
فیأمر اهلل تعالی في هذه اخیات الکریمة ویشرع علی المؤمنین الصیام لما له من آثار  ( 183البقرة :آیة 
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 ایجابیة وصحیة .
 النوم وآثاره الصحیة في القرآن  2-7

أن اهلل خلق اإلنسان  وحدد له قدراته البدنیة والوظیفیة والنفسیة وطاقته الکامنة وأمره بأعمار االرض 
ي تتطلب منه جهود استثنائیة بالجانب المعرفي والبدني ، لذا یجب اعطائه وهي جزء من رسالته ، والت

الفرصة الکافیة للتمتع بقسط من الراحة العاته الجسم الی وضعه الطبیعي والتي تشمل اسالیب 
ْیَل ِلبَ مختلفة منها النوم. وقد بین اخیات القرآنیة ذلك بقوله تعالی "  ِذي َجَعَل َلُکُم اللَّ ًسا اَوُهَو الَّ

َهاَر ُنُشوًرا ْوَم ُسَباًتا َوَجَعَل النَّ اذ مضمون الظاهر  ،  ( 15)القرآن الکریم : سورة الفرقان :آیة "َوالنَّ
لآلیة خصص اللیل للنوم بمعنی السکون والراحة والنهار للسعي والحرکة وهذا ال بد ان یتوافق مع 

باکر اإلنسان یکون اکثر فعالیة اثناء الصباح الالنظام البیولوجي لسنسان ، فان االیقاع الحیوي للجسم 
 ویبدأ بالتناقص الی دخول اللیل فیقل نشاطه ویمیل اإلنسان  الی النوم . 

 والعقلیةالصحة النفسیة  2-8
هي العقل الخالي من االضطرابات، وهي الحالة النفسیة للشخص  الصحة العقلیة أو الصحة النفسیة

من وجهة نظر علم النفس اإلیجابي أو النظرة الکلیة  کي جید. الذي یتمتع بمستوی عاطفي وسلو
للصحة العقلیة التي من الممکن أن تتضمن قدرة الفرد علی االستمتاع بالحیاة وخلق التوازن بین 

ویری البعض  (   123: 2228أنشطة الحیاة ومتطلباتها لتحقیق المرونة النفسیة.") عبد اهلل عبد اهلل :
ها وهي تعتبر حالة من العافیة یستطیع فی هي المصطلح األمثل للصحة العقلیة. ان الصحة السلوکیة

والقلق والتخلص من النزعات والخالفات  رالتوتّ  إمکاناته الخاصة والتکّیف مع حاالت إدرال کل فرد
وغیرها من العواطف السلبیة والعمل  واالبتعاد عن الحقد والکراهیة والتخلص من الحزن والهم

بشکل منتج ومفید واإلسهام في مجتمعه المحلي، واذا ما تغلبت العدوانیة والغضب والحقد والتوتر 
 ی صحته ، اذ یرافق تلك االنفعاالت  سیل من التنبیهاتواصبحت سمة الفرد  فلها تأثیرات کثیرة عل

العصبیة المستمرة والتي تزید من الضغط النفسي الذي یرافقه نشاط هرموني من الغدة الدرقیة  
لهرموني )االدرینالین ونور ادرینالین ( وهرمون الکورتیزول ، وهي تعد طریق لالصابات المرضیة. 

بالصحة النفسیة وما تسببه مشاعر الحزن والهم علی االنسان  وبیان  وکثیر ما اهتمت اخیات القرآنیة
َسَف آثارهما الخطیرة علی الجانب الوظیفي والسلوکي فقد ذکر اهلل تعالی 

َ
ی َعْنُهْم َوَقاَل َيا أ ی "َوَتَولَّ

ْت َعْیَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َکِظیٌم   ( 81وسف : آیة )القرآن الکریم : سورة یَعَلی ُيوُسَف َواْبَیضَّ
فهي تبین اخثار التي تسببها مشاعر واحاسیس النفسیة السیئة للحزن والتي تنعکس علی صحة 

ْیَناُه ِمَن اْلَغمِّ َوَکَذِلَك وسالمة اعضاء الجسم المختلفة.... کذلك في قوله تعالی  "َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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وهذه اخیة تشیر الی مدی الخطورة التي  (88نبیاء :آیة )القرآن الکریم : سورة االُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن 
 یسببها الغم فتعده التخلص منه هو نجاة  

 منهجیة البحث واجراءاته المیدانیة: -3
 استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالئمته حل مشکلة البحث .منهج البحث :  3-1
 الصحیة النصوا القرآنیة التي تخص علم السالمة عینة البحث :  3-2
 وسائل جمع المعلومات : 3-3
 القرآن الکریم-1
 المصادر والمراجع-2
 شبکت االنترنت-3

 مناقشة نتائج البحث-4
 مناقشة السالمة ووقاية البدن: 4-1

 اوال: اهمیة بناء صفة القوة: 
 ان اهلل منح االنسان صفات وقدرات بدنیة مختلفة فضال عن بنیة جسمیة بمقاسات متناسقة کما اعطی

حق االختیار لالنسان لممارسة أي نوع من انواع االعمال والمهن التي تناسب قدراته ومستوی قوته . 
ومنها قول اهلل تعالی "َقاَل وقد اشارت اخیات القرآنیة في مواضع مختلفة حول اهمیة هذا الموضوع 

ْو آِوي ِإَلی ُرْکٍن َشِديٍد"
َ
ًة أ نَّ ِلي ِبُکْم ُقوَّ

َ
 ( 82ریم :سورة هود : آیة )القرآن الکَلْو أ

ِمیُن"
َ
َجْرَت اْلَقِوُي  اأْل

ْ
ِجْرُه ِإَن  َخْیَر َمِن اْسَتأ

ْ
َبِت اْسَتأ

َ
)القرآن وقوله تعالی  "َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا أ

کید علی صفة القوة وهي احد 20الکریم :سورة القصص : آیة  ( ویری الباحثان ان في کال اخیتان التأ
( 389: 1995( صفة بدنیة )السید عبد المقصود : 12-5تي تصنف من بین ) الصفات والقدرات ال

صفة القوة تعد الصفة الرئیسیة لدی االنسان وهي والتي  ویعد علماء الطب والتدریب الریاضي أن، 
تعتمد علیها باقي الصفات المختلفة مما تم التأکید علیها وذکرها عن باقي الصفات والتي یمکن من 

یؤدیها االنسان. فضال عن اهمیتها في القدرة علی دفع جمیع الحرکات والمهارات التي  خاللها انجاز
المخاطر عن نفسه وابعاد خطر االصابات ویمکن توظیفها من اجل اعمال الخیر ومساعدة اخخرین 
 واالستمرار بالعمل من اجل تنظیم شؤون الناس کما تمکن االنسان من االنتصار لدینه وعقیدته بالدفاع

عنها. وان الدین االاسالمي یحث علی تنمیة القوة واالعداد لها وقد ورد عن رسول اهلل صلی اهلل علیه 
 1959")محمد جواد مغنیة: المؤمن القوي خیر وأحب إلی اهلل من المؤمن الضعیف "واله  
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:150. ) 
 انیا :اهمیة سالمة الجسم وبنائهث

االنسان في قدرته علی اداء واجباته المختلفة في تعتبر السالمة الجسدیة واحدة من اهم ممیزات 
الحیاة الیومیة ومنها ممارسة المهن التي تنسجم وتتوافق مع بنائه الجسمي وسالمته الجسدیة لذا بین 
القرآن الکریم علی اهمیة البنیة الجسمیة لذا تعد تلك االشارة هي حث علی اعداد البنیة والقوة 

َ َقْد َبَعَث َلُکْم َطاُلو  القرآنیة في قوله تعالی "  الجسمیة وهذا ما تتضمنه اخیة ُهْم ِإَن  اهلَل  َت َوَقاَل َلُهْم َنِبُی 
َحُق  ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل 

َ
َن ی َيُکوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْیَنا َوَنْحُن أ

َ
 َقاَل ِإَن  َمِلًکا َقاُلوا أ

َ اْصَطَفاُه َع  ُ َواِسٌع َعِلیٌم اهلَل  ُ ُيْؤِتي ُمْلَکُه َمْن َيَشاُء َواهلَل  َلْیُکْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواهلَل 
فنری اخیة القرآنیة قد میزة البنیة الجسمیة علی المال من ، (215)القرآن الکریم :سورة البقرة : آیة "

 ة شؤونهم بقوة وقدرة .الذي یمکن استثماره لقیادة االفراد وادار
 اع الحیوي للقوة في عمر االنسانثالثا: االيق

ان االنسان یمر بمراحل مختلفة اثناء خروجه الی الحیاة الدنیا من رحم امه وقد قسمة المصادر 
العلمیة عمر االنسان الی اقسام مختلفة ولکن یختصر القرآن الکریم ایقاع الحیاة من خالل نظرته الی 

ني بتصویر حالتي القوة والضعف في االنسان وهو اختصار لبینان للزهد بسنوات العمر الجانب البد
ٍة  بقول اهلل تعالی "  ًة ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوَّ ِذي َخَلَقُکْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ ُ الَّ اهللَّ

وهي اشارة  (71)القرآن الکریم :سورة الروم : آیة "ْلَعِلیُم اْلَقِديُر َضْعفًا َوَشْیَبًة َيْخُلُق َما َيَشاُء َوُهَو ا
الی منحنی القوة لدی االنسان والذي یجب ان یعده موعظة یبتعد فیها عن الغرور ببنیته وقوته الجسمیة 
او استغالل وتوظیف مرحلة القوة الستعداد الی مراحل العمر المتبقي في التوجه الی االعمال الحسنة 

 الخیرة التي تخدم االسرة والمجتمع واالنسانیة ....ولیس لتسخیرها الی العداء وظلم اخخرین .و
 االصابات وتجنب الوقاية: رابعا

االصابة " هي عبارة عن تعرض أنسجة العضلیة او العظمیة الی مؤثرات خارجیة أو داخلیة تؤدي إلی  
( .وعلم االصابة الریاضیة 70: 1989من :اضطراب او إیقاف وظیفتها بشکل وقتي")عمار عبد الرح

هي احد الفروع المهمة في علم الطب الریاضي وهو العلم الذي یسعی الی ان یقي االفراد من 
االصابات وکیفیة تأهیلهم الی وضع ما قبل االصابة .ولقد اشار القرآن الکریم الهمیة الوقایة من 

ْيِد ی "  االصابة وتجنبها فضال عن عالجها فیقول اهلل تعال
َ
َصاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبَما َکَسَبْت أ

َ
يُکْم )َوَما أ

  (32)القرآن الکریم :سورة الشوری : آیة "َوَيْعُفو َعْن َکِثیٍر 
، فان اخیة تشیر الی ان االصابات هي من جراء االنسان من خالل اعماله وتصرفاته وحرکاته التي ال 
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اسب مع الموقف ناهیك عن االصابات التي هي خارج ارادته أي تتسم بالعقالنیة واالتزان بشکل یتن
)القرآن الکریم   "وال تلقوا بأيديکم إلی التهلکة وأحسنوا" من مؤثرات خارجیة ، کما قال اهلل تعالی

وتحذر هذه اخیة الی ان کثیر من االصابات هي بسبب التسرع وعدم  ، (197:سورة البقرة : آیة 
الفراد اثناء اداء واجباتهم الحیاتیة واعمالهم المهنیة المختلفة ...فتحدث المباالت والتهور من ا

ْهِر ََ َفاَل َتْحِمَلنَّ َعَلی َظ   النتائج العکسیة بحدوث االصابات .  ویذکر امیر المؤمنین علیه السالم : "
، وهي من وصیته  ( 251: 2222) هادي النجفي :   َفْوَق َطاَقِتَك، َفَیُکوَن ِثْقُل ذِلَك َوَبااًل َعَلْیَك  "

البنه الحسن بن علي  علیهم افضل الصلوات ویستقرأ من هذه الموعظة کیف یجب تجنب  اإلصابات  
 قبل الخوض في تفاصیل العلمیة یجب االشارة ويرى الباحثان، بصورة عامة والسیما إصابات الظهر 

رة الی الظهر ؟ ان العضالت الجذع هي الی لماذا التأکید علی عدم زیادة االحمال فوق الطاقة واالشا
اکبر الکتل العضلیة في الجسم وهي تعد المحور التي تقع علیه جمیع االحمال التي یرفعها اإلنسان  
ومن جانب آخر هي اشارة الی ان اخطر اإلصابات  التي تلقي بالشخص وتمنعه من الحرکة هي 

" يضر الناس أنفسهم في ثالثة أشیاء :  کما يقول أمیر المؤمنین علیه السالم اصابات الظهر .
يط في  کل اتکاال علی الصحة وتکلف حمل ما ال يطاقه اتکاال علی القوة والتفر اإلفراط في األ

وهنا یشیر علیه السالم  الی ،  (733: 1)ابن ابي حدید المعتزلي : جالعمل اتکاال علی القدرة" 
اسب صة باإلصابة  من خالل حمل االثقال التي ال تتنکیفیة ضر اإلنسان  لنفسه ، أي تهیئة البیئة الخا

 مع ما یمتلك من القوة الجسمیة أو االستمرار بالعمل لفترات طویله تفوق مقدرته. 
 مناقشة القرآن ورعايته لسالمة االطفال وتغذيتهم  4-2

 اوال: الرضاعة
، واجتماعیاا  ، ونفسیاا قد ذکرت و، وتربویا وتغذیته  کفل اإلسالم للطفل حجر والدیه  لیعتنیا به صحیاا

اخیات القرآنیة ورکزت بدیة تغذیة االطفال من خالل الرضاعة الطبیعیة من االمهات  بقوله تعالی 
َضاَعَة َوَعَلی اْلَمْوُلو  ْن ُيِتَم  الَر 

َ
َراَد أ

َ
ْواَلَدُهَن  َحْوَلْیِن َکاِمَلْیِن ِلَمْن أ

َ
َن  ُه ِد َلُه ِرْزقُ "َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن أ
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه وقوله تعالی " ( 233)القرآن الکریم : سورة البقرة :" َوِکْسَوُتُهَن  ِباْلَمْعُروِف  ْیَنا اإْلِ َوَوَص 

ُش 
َ
ی ِإَذا َبَلَغ أ ُه ُکْرًها َوَوَضَعْتُه ُکْرًها َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهًرا َحَت  ُم 

ُ
َلَغ ُه َوبَ َد  ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه أ

ْع 
َ
ْن أ

َ
ْنَعْمَت َعَلَي  َوَعَلی َواِلَدَي  َوأ

َ
ِتي أ ْشُکَر ِنْعَمَتَك اَل 

َ
ْن أ

َ
ْوِزْعِني أ

َ
َبِعیَن َسَنًة َقاَل َرِب  أ ْر

َ
ا َمَل َصاِلًح أ

ِتي ِإِن ي ُتْبُت ِإَلْیَك َوِإِن ي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن" َي  ْصِلْح ِلي ِفي ُذِر 
َ
حقاف یم : سورة اال)القرآن الکرَتْرَضاُه َوأ

کید اخیة القرآنیة علی دور االم والرضاعة الطبیعیة یتجلی بما اکدته   الباحثانویری (  17: آیة  سر التأ
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االحادیث الشریفة والروایات التي وردت عن طریق االئمة االطهار علیه السالم علی رعایة الطفل 
أوالدکم فإن الولد  ترضع انظروا من "م والتأکید علی رضاعته اذ یقول أمیر المؤمنین علیه السال

توقوا علی أوالدکم لبن البغي  "وفي قوله علیه السالم   (  11:  1388)الکلیني الرازي: يشب علیه" 
لذا وجب الحذر واجراء ،  (323:  1123)المجلسي :  من النساء، والمجنونة، فإن اللبن يعدي" 
قائیة حول تحدید الحلیب الذي یناسب االطفال للنمو التدابیر الخاصة بسالمة االطفال بإجراءات و

فهذا اللبن سیکون جزءا من شخصیته  والوقائیة والعالج ودفع المخاطر النفسیة والمرضیة عنهم ،
وبنائه الفزیائي والکیمیائي فاألمام علیه السالم وصف هذا اللبن بانه یعدي ، أي ینقل المرض 

ا ما أثبته العلماء بعد دهر من الزمن ، بما ینتقل الی جسم واإلصابة  من المرضعة الی الطفل وهذ
 واوضحت دراسة )  باري لیستر : الرضیع  وکذلك ما یسببه حلیب األم من نشاط لجینات الرضیع .

(   "ما وجدناه هو أن حلیب األم الطبیعي یغیر من نشاط الجینات عند أطفالهم ومن 23: 2218
م االستجابة الفسیولوجیة للرضیع ضد الضغوط، وتحدیدا إطالق ضمنها الجینات المسؤولة عن تنظی

وهو الهرمون المسؤول  بشکل أساسي عن عملیة استقالب المواد )األیض(  هرمون )الکورتیزول (
 في الجسم ویتم إطالقه کرد فعل في حاالت الضغط" .  

 مناقشة حرمة الخمر في القرآن وآثارها الصحیة : 4-3
َما اْلَخْمُر  "اهلل تعالی  ووصف الخمر بالرجس ... بقولنهی القرآن الکریم  ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ َها الَّ يُّ

َ
َيا أ

َما يُ  ُکْم ُتْفِلُحون * ِإنَّ ْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَّ ْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
َ
ْنَصاُب َواأْل

َ
يُد َواْلَمْیِسُر َواأْل ِر

ْن ُيوِقَع َبْیَنکُ 
َ
ْیَطاُن أ ِ َوَعِن الشَّ ُکْم َعْن ِذْکِر اهللَّ ُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَيُصدَّ

ْنُتْم ُمْنَتُهوَن" 
َ
الِة َفَهْل أ فهنال مخاطر علی الجوانب . ( 91-92)القرآن الکریم : سورة المائدة : الصَّ

لیه ما قاله أمیر المؤمنین ععلیهم السالم ومنها العقلیة یؤثر بها الخمر  وقد بینت المواعظ ألهل البیت 
السالم نحو بیان مخاطر الخمور علی العقل والذي یعد مرکز التحکم في سلوکیات وافعال اإلنسان 

فرض اهلل...  :"الشعوریة والالشعوریة والتي بدورها تؤثر علی جمیع اقسام الجسم البشري بقوله 
، وان التحصین یعني ( 272:  1387ید المعتزلي : )ابي حدتحصینا للعقل"  شرب الخمر تر َ

، توافقالتعلم والنطق بما ینسجم ویالوقایة من المخاطر  في العملیات العقلیة  ومنها التذکر والتفکیر و
وهذا ما اوضحته عدد من الدراسات البحثیة والعلمیة ومنها " ما تشیر حول تأثیر االدمان علی العقل 

بالرنین المغناطیسي بالتصویر المقطعي المحوسب ، وقد قارنت الدراسة  المسح للدماغ باستخدام 
مدمنین  علی الخمور وعینة ثالثة ال تتناول الکحول  ، وبعد المقارنة من النساء والرجال ال بین عینتین 

بین التصویر القبلي البعدي لوحظ  ضمور وانکماش في بعض مناطق الدماغ ،  وان هذا التلف 
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ناسب طردیا مع مستوی اإلفراط  بتناول شرب الخمور ، وان الجمیع یعاني من ضعف واالنکماش یت
، وهي  احدی اإلصابات  التي یسببها وهو احد اسباب االدمان التذکر والتفکیر وصعوبة التعلم ، 

کما (  32:  1997: جورج فین وآخرون ") متالزمة االنسحاب الکحولي "االدمان علی الخمور هي  
يم الخمر  "ام الصادق علیه السالم یقول االم : حرم اهلل الخمر -عندما سأله المفضل عن علة تحر

لفعلها وفسادها، ألن مدمن الخمر تورثه االرتعاش، وتذهب بنوره، وتهدم مروته، وتحمله علی 
، وال يؤمن إذا سکر أن يثب الزنا أن يجترئ علی ارتکاب المحارم، وسفك الدماء، ورکوب

.   (150-2: 1387)الشیخ الصدوق: عقل ذلك، وال يزيد شاربها إال کل شر" علی حرمه وال ي
وتبین الموعظة ان ما یورث المدمن للخمر االرتعاش  أي البد من ذلك کون الوراثة تعني نقل الصفات 

مجموعة من األعراض التي تحدث عندما فعاقبة هذا السلول هو اصابته في حالة بقائه او انقطاعه وهي 
أو ینقطع بعد استهالکه الکحول لمدة طویلة من الزمن. اذ النقصان  الکحول فرد من استهاللیقلل ال

اضا منها رللکحول بالدم نتیجة التوقف عنه یسبب استثارة للجهاز العصبي المرکزي ، مما یسبب اع
 وان االرتعاش یشمل االطراف " الرجلین والیدین " . .والهذیان االرتعاشي  والصرع الهیاج

 ة القرآن لثقافة التغذية الصحیةمناقش 4-4
الیمکن االستغناء عن الغذاء الذي انعم اهلل به علی الناس ولکن مکوناته الکیمیائیة کما هي مفیدة 

ِذي  " عالیلبناء الجسم وعالجه هو بنفس الوقت تکون سببا الی االمراض المختلفة ففي قوله ت َوُهَو الَّ
اَن  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ُکُلُه َوالزَّ

ُ
ْرَع ُمْخَتِلفًا أ ْخَل َوالزَّ اٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّ  َجنَّ

َ
ْنَشأ

َ
اِبهًا  ُمَتَش أ

ُه َيْوَم َحَصاِدِه َوال ْثَمَر َوآُتوا َحقَّ
َ
ُه ال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفین َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍه ُکُلوا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا أ "  ُتْسِرُفوا ِإنَّ

يم : سورة االنعام :  ان اخیة القرآنیة تنهي عن االسراف في الغذاء لألبعاد (  ،  141)القرآن الکر
الخطیرة له علی سالمة الصحیة والتي یمکن ایضاح ذلك من خالل العدید من المواعظ التي وردت 

ان فساد وصالح البدن " "  فقد ذکر عن االمام الرضا علیه السالم عن االئمة االطهار علیهم السالم 
الغذائیة نهایتها هي  فأن اإلفراط في تناول المواد،  ( 11:  2215)عمار جاسم : في االکل والشرب" 

تکون طبقة شحمیة حول اجهزة الجسم وتحت الجلد مسببة السمنة والتي تکون الطریق الخصب 
رض السکر والضغط الدموي وإصابات القلب وغیرها من اإلصابات الی االصابات المزمنة کم

 المرضیة من خالل تهیئة المناخ المناسب لسصابة ولهذا یعض امیر المؤمنین في احد مواعظه بقوله
ْقَنُع ِمْن َنْفِسي 

َ
أ
َ
ْکَباٌد َتِحنُّ  ِإَلی اْلِقدِّ أ

َ
ْن َتِبیَت ِبِبْطَنة َوَحْوَلَك أ

َ
 " َوَحْسُبَك َداًء أ

َ
ْن ُيَقاَل: أ

َ
ِمیُر ِبأ

ْسَوًة َلُهْم ِفي ُجُشوَبِة اْلَعْیِش! َفَما ُخلِ 
ُ
ُکوَن أ

َ
ْو أ

َ
ْهِر، أ َشاِرُکُهْم ِفي َمَکاِرِه الدَّ

ُ
ْقُت اْلُمْؤِمِنیَن، َواَل أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%8A
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ِو اْلُمْرَسلَ 
َ
َها َعَلُفَها، أ ُبوَطِة َهمُّ َباِت، َکاْلَبِهیَمِة اْلَمْر یِّ ْکُل الطَّ

َ
ُمَها، َتْکَترِ ِلَیْشَغَلِني أ ُش ِة ُشُغُلَها َتَقمُّ

الَ  ُجرَّ َحْبَل  الضَّ
َ
ْو أ

َ
ْهَمَل َعاِبثًا، أ

ُ
ْو أ

َ
ْتَر ََ ُسدًى، أ

ُ
ْو أ

َ
ا ُيَراُد  ِبَها، أ ْعاَلِفَها ، َوَتْلُهو َعمَّ

َ
ْو ِمْن أ

َ
َلِة، أ

يَق اْلَمَتاَهِة "  ْعَتِسَف َطِر
َ
أمیر المؤمنین علیه وهو من کالم . ( 120: 1387)ابن حدید المعتزلي : أ

والتي یصور فیها عالقة اإلنسان باألکل ویبتدئها بان اإلنسان لم یخلق لیکون همه جوفه وما  السالم 
یقع فیه "وهي إشارة الی القوة الشهوانیة ووجوب السیطرة علیها" إنما تناول الطعام ال بقائه علی قید 

 کما تشیر الموعظة الی داخل المجتمع اإلنساني.الحیاة لمواکبة القیام باألعمال التي هو مکلف بها  
احد العلوم الحدیثة وهو " علم الغذاء " والذي یهتم بدراسة العالقة بین الغذاء ووظیفة االنسان کما 

 .تناول عملیة تناول الغذاء وتحریر الطاقة وعملیات النمو والبناء
 القرآن وفلسفته الصحیة للصوم مناقشة  4-5

َفُث ِإَلی ِنَساِئکُ الزمنیة للصیام کما في قول اهلل  تعالی حدد الشرع المدة  َیاِم الَر  ِحَل  َلُکْم َلْیَلَة الِص 
ُ
ْم " أ

ْنُفَسُکْم َفَتاَب َعَلْیُکْم 
َ
ُکْم ُکْنُتْم َتْخَتاُنوَن أ َن 

َ
ُ أ ْنُتْم ِلَباٌس َلُهَن  َعِلَم اهلَل 

َ
َعَفا َعْنُکْم  َو ُهَن  ِلَباٌس َلُکْم َوأ

ْبَیُض ِمَن َفاآلَْن 
َ
َن َلُکُم اْلَخْیُط اأْل ی َيَتَبَی  ُبوا َحَت  ُ َلُکْم َوُکُلوا َواْشَر  َباِشُروُهَن  َواْبَتُغوا َما َکَتَب اهلَل 

ْنُتْم َعاِکُفوَن فِ 
َ
ْیِل َواَل ُتَباِشُروُهَن  َوأ َیاَم ِإَلی الَل  وا الِص  ِتُم 

َ
ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثَم  أ

َ
َمَساِجِد الْ  ياْلَخْیِط اأْل

ُقوَن "  ُهْم َيَت  اِس َلَعَل  ُ آَياِتِه ِللَن  ُن اهلَل  ُبوَها َکَذِلَك ُيَبِی  ِ َفاَل َتْقَر م : سورة )القرآن الکریِتْلَك ُحُدوُد اهلَل 
وفي هذه اخیة یحدد المدة الزمنیة للصیام وهو امر في غایة االهمیة بالجانب الطبي     (185البقرة :آیة 

وا "  " :اهلل صلی اهلل علیه وآله  اذ یقول رسول وعن أمیر   (159-50:  1122)الراوندي :صوموا تصح 
 (275:  1123)المجلسي :" لکل  شيء زکاة، وزکاة األبدان الصیام"  المؤمنین علیه السالم قال :

 نان الصیام احد ارکانه التوقف عن تناول الطعام ، والذي یستمر من الفجر الی الغروب أي بمعدل م
ساعة ( . والیوم اصبح الصیام المتقطع او )االنقطاع االجباري عن االکل  15-17الساعات یقع بین )

والشرب ( لمدة زمنیة محددة احد اسالیب العالج الحدیثة المستخدم في الکثیر من المراکز الطبیة 
 حقق بها علیالعالمیة لعالج الکثیر من االصابات المرضیة .وان من خالل الدراسات التي تم الت

 (13: 217العدید من الذین خضعوا لعالج الصوم المتقطع ومنها ما یاتي : )کوبایاشي  :
ولذي  BDNFمن انتاج بروتین في الخالیا العصبیة یسمی عامل التغذیة ان الجوع ینشط -1

 یقوم بإصالح الخالیا العصبیة کما یسهم الصیام یعزز نمو الخالیا العصبیة والدبقیة .
ز زیادة تصنیع المتقدرات في الطاقة لزیادة انتاج الطاقة وان انتاج  الطاقة في الدماغ یعز -2

 یزید من القدرات العقلیة کاالنتباه والتذکر واالدرال ... والذي یؤدي دورا کبیرا في التعلم والذاکرة . 
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 االعتماد علی حرق او اکسدة الدهون في الجسم وتحویلها الی کیتونات وهي االکثر-3
 استخداما في الخالیا العصبیة .

والذي یمنع تلف الخالیا العصبیة عن طریق مساهمته  BAG3 یزید من البروتین المعروف بـ-1
 .    selective autophagyفي رفع کفاءة التنظیف الخلوي الذاتي للخالیا العصبیه

 أی کلما انخفض کما أکدت األبحاث أن هنال عالقة عکسیة بین مستوي األنسولین والذاکرة،-7
 مستوي األنسولین في الدم، وقلت السعرات الحراریة کلما کان هنال المزید من التحسن في الذاکرة

 یزید الصیام من حساسیة الخالیا الی االنسولین مما یسهم في توفیر الکلوکوز-0
نسولین ان زیادة الحساسیة لالنسولین یسهم في البناء للخالیا ومنها الکتل العضلیة کون اال-5

 من الهرمونات االبتنائیة والمشارکة في بناء العضالت
 یعطي الصیام فرصة للتعافي لخالیا البنکریاس والتجدد بسبب قلة الطعام . -8
 تزید من عملیات االلتهام الذاتي للتالف من الخالیا والمواد السمیة -9

وتعویضها بخالیا جدیدة  تنشط ظاهرة الموت المبرمج للخالیا للتخلص من الخالیا الهرمة-12
 کفؤة في العمل .

یعمل الصیام علی زیادة نشاط االعصاب السمبثاویة والتي تزید من تنبیهات خفض ضربات -11
 القلب والتي تمنح الهدوء النفسي للصائم.

 تعمل علی تنظیم الکبد .-12
ه السالم ین علیفان الفلسفة الصحیة للصیام تقوم علی اساس الجوع الذي یوعظ فیه امیر المؤمن

یظهر من باطن الموعظة ان اسلوب  (923: 1302)عبد الواحد اخمدي :"  الدواء التجوع أنفع :"
التجویع ، هو احد اسالیب العالج کونه وصف بالدواء ،  کما وصفه أمیر المؤمنین علیه السالم بانه 

ما حاذیر آنیة أو مستقبلیة ، کاالنفع والسبب یعود الی ان هذا االسلوب ال توجد فیه مخاطر ثانویة وم
 .في العالجات الدوائیة 

فقد اثبتت األدلة السریریة هي األقوی والتي تبین مدی التغیرات الحادثة بمستوی الصحي " 
والعالجي ، فان استخدام اسلوب التجویع اسهم في عالج الکثیر من االصابات  منها السمنة  وارتفاع 

وارتفاع الدهون الثالثیة وارتفاع ( Cالبروتین التفاعلي )وااللتهاب الکولیسترول وضغط الدم المرتفع 
 (7: 2218: جون واتسون ")نسبة الجلوکوز والتمثیل الغذائي والمتالزمة االیضیة 

 مناقشة محور الصحة النفسیة والعقلیة:4-6
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 اوال: القرآن والحزن والهم والصحة لنفسیة والعقلیة :
یة بالصحة النفسیة وما تسببه مشاعر الحزن والهم علی االنسان  وبیان وکثیر ما اهتمت اخیات القرآن

َسَف آثارهما الخطیرة علی الجانب الوظیفي والسلوکي فقد ذکر اهلل تعالی 
َ
ی َعْنُهْم َوَقاَل َيا أ ی "َوَتَولَّ

ْت َعْیَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َکِظیم " ، فان  (81ة یوسف : آیة )القرآن الکریم : سورَعَلی ُيوُسَف َواْبَیضَّ
اخیة الکریمة  تشیر الی اخثار التي تسببها مشاعر واحاسیس النفسیة السیئة للحزن والتي تنعکس 

ْیَناُه ِمَن علی صحة وسالمة اعضاء الجسم المختلفة.... کذلك في قوله تعالی  "َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّ
وهذه اخیة تشیر الی مدی الخطورة  (88)القرآن الکریم : االنبیاء :آیة  اْلَغمِّ َوَکَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن"

یر وتؤکد الکثیر من األدعیة واألحادیث الشریفة بالتحذ التي یسببها الغم فتعده التخلص منه هو نجاة  .
من الحزن والهم والغم وتبین بعض اخثار التي تسببها ومنها اصابات مرضیة ، اذ في دعاء عن رسول 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن  صلی اهلل علیه وآله :" اهلل
فهو یأتي بالتأثیرات الکبیرة التي  (  2222: 1122)محمد الریشهري :وضلع الدين وغلبة الرجال" 

ن في ییحدثها في البیئة الداخلیة لجسم اإلنسان  ، وکثیر من العاملین في الحقل الطبي والقائم
االبحاث العلمیة یشبهون تأثیراتها ونشاطاتها الکیمیائیة والهرمونیة بمرضي " االکتئاب والکآبة " . 
وبالرغم من تقارب مشاعر ) الحزن والهم والغم ( ولکن لکل منها آثاره في اإلصابة النفسیة والعقلیة 

وان  ها عن البعض اخخر .وأحداث التغیرات الکیمیائیة المرافقة لهما وتوجد خصوصیات تفرق بعض
التغیرات الکیمیائیة والهرمونیة التي ترافق العواطف السلبیة وال سیما )الحزن والهم والغم ( هي 
األخری  لیست قادمة من عدم توازن کیمیائي بل من آالف التفاعالت الکیمیائیة التي تجعل الجسم 

لفرد ا اضرار کبیرة علی مزاج وطبیعة وصحة االبشري في عمل دائم واستنزاف في قدراته وقابلیاته ، وله
. وأن العواطف السلبیة تتشابه بعضها بالنواقل الکیمیائیة العصبیة " والتي هي عبارة عن مرکبات 
کیمیائیة تستخدم للتواصل بین الخالیا العصبیة ونقل االشارات العصبیة الی مناطق مختلفة من 

ن الحساسیة المفرطة للخالیا العصبیة للنواقل العصبیة الدماغ والجسم "  والمشابك العصبیة ،  وا
مسببه الکثیر من االمراض منها التي تصیب   .یسبب استمرار أثار الحزن والهموم والغموم علی الفرد 

 -دراسات ضعف المناعة  -تغییر طریقة التفکیر  -الجهاز الهضمي  -)الجهاز القلبّي الوعائي 
وتشیر الدراسات بان الحزن والهم والغم یؤثر  ابة  بمرض السکري... ( .اإلص  -اإلصابة  بالروماتیزم 

علی االنتباه والتفکیر وعلی التعلم ،  اذ یزید من هرمونات التوتر بشکل کبیر اضافة الی زیادة التغیر 
، الیضیةعن زیادة الفعالیة ا في مستوی التمثیل الغذائي بسبب زیادة هرمونات الغدة الدرقیة المسؤولة

کما یبعث الشعور بعد المیل الی تناول الطعام واالستمتاع به ، اذ إن تناول الطعام یعتمد علی المزاج 
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، مما یسبب خسران الوزن بسبب اعتماد االذابة للدهون المخزونة في االنسجة الدهنیة ، في حین 
 ضعف فيیسبب الحزن اعادة الصورة للحادث المحزن مسببا قلة الهرمونات الخاصة بالتوتر و

هرمونات التنشیط واالثارة ، مما یسبب الخمول واالنکسار .وسوء المزاج مسببة ضعف الجهاز 
المناعي وعدم الرغبة في األکل ، وهو اخخر یسبب خسارة الوزن ولکن بطریقة سریعة ، ولذلك 

ي رج فوصفها االمام علیه السالم بهدم الجسم أي ضعفه وتدمیره ، في حین الهم یتم من خالل التد
)عبد الهم يذيب الجسد" اضعاف الجسم  ، ومن هنا کانت موعظة  أمیر المؤمنین علیه السالم :" 

عبد الواحد اخمدي يهدم الجسد" ) الحزن( کما یقول علیه السالم " 1239:  1302الواحد اخمدي :
 ،سم البشريمن الهم والحزن علی الج( هذا دلیل آخر علی التغیرات التي یحدثها کل 305:  1302:

اذ االذابة هي تعني هنال مؤثر ، وربما یکون موادا کیمیائیة تتفاعل أو هرمونیة بسبب الهم والتي تسبب 
تحول المواد الصلبة الی سائلة وتغییر حالتها المادیة  وبشکل متدرج ، وهذا یحدث مع الشحوم 

الشحمیة والمحیطة والبروتینات التي تکون کل من العضالت واألعضاء واألجهزة واألنسجة 
باألعضاء ، مما یسبب نقصان الوزن ونحول الجسم . کما ذکر عن رسول اهلل " صلی اهلل علیه واله 

( ، ومن هنا جاء حدیث امیر المؤمنین 130-3: 1122" الصدوق :من کثر همه سقم بدنه "وسلم " 
دمان علیه اذ یقول علیه السالم في نصف اسباب الهرم والشیخوخة هو الهم المرافق للشخص واال

 (.211: 1123)البحراني :" الهم نصف الهرم" علیه السالم 
 االستنتاجات والتوصیات -5
 اجات : اهم ما استنتجه الباحثان االستنت5-1

 کثیر من النصوا القرآنیة ارست القواعد االساسیة لعلوم مختلفة منها علم السالمة الصحیة -1
علم السالمة الصحیة وبمواضیع مختلفة بشکل ان النصوا القرآنیة اعطت اشارات في -2

 حوافز تثیر عقول اصحاب االختصاا للبحث في المجاالت العلمیة المختلفة .
اکدت النصوا القرآنیة علی الطب البدیل للحصول علی السالمة الصحیة دون التأثیر -3

 السلبي  علی الصحة البشریة .
قلیة دون التأکید علی الالصبات المرضیة ان القرآن اهتم بشکل اکبر  بالصحة النفسیة والع-1

 الفیروسیة او البکتیریة وذلك لتأثیرها في المجتمع البشري .
 سمیة .ج -بینت النصوا القرآنیة بان اغلب االمراض االنسانیة هي بسبب تأثیرات نفس-7
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ان الکثیر من االحادیث الشریفة والمواعظ والروایات التي وردت تشرح مضمون اخیات -0
 ة في علم السالمة الصحیة .القرآنی
 المختبرات العلمیة وما تکتشفه من جوانب تعضد النصوا القرآنیة في علم السالمة الصحیة -5
 هنال قلة في المصادر التي تحلل وتشرح النص القرآني علی اساس رؤیة علمیة .-8

 صیات : اهم ما يوصي به الباحثانالتو 5-2
الطبیة بالقیام بتجارب علمیة ومختبریة حول القیام بتوجیه المؤسسات العلمیة ال سیما -1

 النصوا القرآنیة التي تخص علم السالمة من اجل الوصول الی نتائج تنفع صحة االنسان.
 توظیف العلوم المختلفة من اجل الوصول الی الحقائق العلمیة .-2
 دیجب اتباع الطرق واالسالیب التي تحث علیها النصوا القرآنیة في انقاا الون التي تع-3

 احد مشاکل العصر  .
عدم االعتماد الکلي دون التحقق من المنهاج الغذائیة التي یطرحها الغرب بل یجب مقارنتها -1

 بالنصوا القرآنیة واحادیث الرسول واالئمة االطهار علیهم السالم.
ان کثیر من االمراض النفسیة والتي تمون سبب في المشاکل الصحیة وضعف القابلیة العقلیة -7

 الجتها من خالل النهي والحث للنصوا القرآنیة .یمکن مع
 االکثار من اقامت المؤتمرات التي تسلط وتنشر الثقافة القرآنیة بوجها المتعددة ومنها العلمیة -0
تدریس النصوا القرآنیة التي تبین العلوم المختلفة کمفردات تدریسیة في المراحل الدراسیة -5

 ة الدراسیة والعقلیة للطالب .المختلفة وتحدید جوانب تنسجم مع المرحل
 المصادر والمراجع

 القرآن الکریم 
بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار علیهم السالم : العالمة محمد باقر بن محمد تقي 

 هـ . ق .  1123بیروت , الطبعة الثالثة   –المجلسي  , دار أحیاء التراث 
ام الرضا علیه السالم في التغذیة والثقافة الصحیة : عمار تفسیرات علمیة للرسالة الذهبیة لسم

  2215جاسم .الرافد للمطبوعات بغداد سنة 
الکافي : ألبي جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي  , تحقیق : علی أکبر الغفاري ، 

 هـ . ق . 1388طهران ، الطبعة الثالثة  –دار الکتب االسالمیة 
 م 2222 – 1123ل البیت )ع( : الشیخ هادي النجفي ، سنة  موسوعة أحادیث أه
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روت , بی –شرح نهج البالغة : بن أبي حدید المعتزلي المعروف بابن أبي الحدید, دار إحیاء التراث 
 هـ . ق  1387الطبعة الثانیة 

م ق -المطبعة: أمیر  1125الدعوات المؤلف: قطب الدین الراوندي الجزء ،  األولی سنة الطبع: 
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 هـ . ق . 1122, 
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An analytical study of Quranic texts in the science of safety and health 
prevention 

Abstract 
Through what is indicated by its noble verses and its interpretations from the way of the 
Messenger of God “may God bless him and his family” and the pure imams, peace be upon 
him, it is not considered a source of legal rulings only, but also organizes the various sciences, 
and one of these important sciences is the science of health safety, which has acquired a 
relatively large area of the Qur’an The cream is to achieve wellness and absolve from defects 
and pests, and deliverance from peril. What are the preventive measures that a person takes to 
prevent accidents from occurring. Accordingly, safety cannot be achieved without the 
availability of reasons, so it requires preparing curricula that are supplemented with science 
to increase the knowledge and experience of the individual to avoid accidents. Health safety 
aims to preserve the human being and pay the risks from him in the surrounding environment. 
As well as retaining scientific cadres from waste and exposure to various injuries. As well as 
preserving the individual, the family, and society from pathological injuries. To achieve this, 
planning is needed to ward off risks from the human being. Hence the researchers see the 
importance of research and the need for it to reveal and identify the Qur’anic verses that 
include between its folds the science of health safety and the method of prevention and 
treatment of various injuries to which humans are exposed. Islam.Hence, the research 
problem becomes clear by seeking to analyze the Qur’anic description after deviating from 
the verses that refer to the science of safety and health protection in the three levels of 
prevention, which are:The first level: Avoiding pathological injuries and raising functional 
and psychological efficiency .The second level: Diagnosis and early prediction of 
pathological injuries. The third level: treatment and rehabilitation of the affected organ by 
limiting the effects of its pathogens. 

Keywords: Holy Quran - health safety science - health prevention 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

يم والتوراة : داللة الصالة دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة بین القرآن الکر
 واإلنجیل

 

 1أ.م.د. زهور کاظم زعیمیان
 لجامعة المستنصریة/ کلیة التربیة األساسیةا

 ملخصال
الحروف قوالب تحتوي اللفظ لتؤلف جسده، أما المعنی فهو الروح التي تبث فیه الحیاة، وکلمة 
الصالة کلمة قدیمة جدا من حیث الروح، فالمعنی موجود في اللغات أغلبها أما اللفظ فهو 

حث في تأصیل األلفاظ القرآنیة، السیما مفردة وتکمن أهمیة الب الهدف الذي سعی إلیه البحث.
وقد تناول البحث الکلمة من حیث المعنی اللغوي  )الصالة( وهي عمود الدین اإلسالمي,

والتفسیري، والتاریخي، وقد اتجه المعنی اللغوي إلی اتجاهات منها، النار والدعاء، وعظم 
سة،  کما أشار البحث إلی وجود الذنب، وتناول البحث معنی اللفظ ووجوده في الکتب المقد

اللفظة بحروفها في اللغات الموغلة في القدم، وإلی وجود طرفین في معنی الصالة، واختص 
 جانب من البحث بالصالة علی محمد وآل محمد.

 ، عظم الذنب.قرآن الکریم، التوراة، اإلنجیلالصالة، ال: الکلمات المفتاحیة

                                                                                 

1  .  zuhoor1927@gmail.com 
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 الصالة في اللغات القديمة

الة( تابعة للمفردات المستعملة ما قبل الطوفان بحسب ما ذکر أحد الباحثین، وما یهمنا مفردة )ص
، (1)هنا اللغات العاربة واللغة األکدیة لغة عاربة تنتمي إلی ذات الشجرة التي تنتمي إلیها لغتنا العربیة

عالمان لی ما سماه الوتشیر الدراسات إلی أن اللغة األکدیة تنتمي إلی المجموعة اللغویة التي تنتمي إ
ظهرت األکدیة في بالد الرافدین، منذ ثالثة آالف سنة قبل المیالد و (2)األلمانیان باللغات السامیة

ومن فروع الشمال الغربي لبالد الرافدین اللغة الکنعانیة قال وتفرعت إلی )البابلیة(، و)األشوریة( 
ب أن ال یغرب عن بالنا أن اللغویین والمفسرین ویج( ، 3)الخلیل بأن لغتهم کانت تضارع اللغة العربیة

أخذ بعضهم من بعض ولم یبحثوا في تاریخ األلفاظ إال قلیال، وهي مسألة تأصیلیة مهمة، والعذر أن 
.  معظم الرقم الطینیة واخثار اکتشفت حدیثاا

سط اوقد اقتصرت الدراسات المسماریة واللغویة الخاصة باللغتین السومریة واألکدیة حتی أو 
نتهم ومن بی-القرن العشرین علی الباحثین األجانب، ومنهم من صرف جهودا مضنیة ولسنوات طویلة 

من أجل حّل رموز الکتابة المسماریة وقراءة  -عدد ال یستهان به من جامعات الکیان الصهیوني
ة ی العربینصوصها السومریة واألکدیة، ونقلت هذه اللغات إلی اللغات األجنبیة وکأنها ال تمّت إل

 .(1)بصلة،
وإذا قلنا بوجود مفردة )صالة( بهذه اللغات فذلك ال ینفي وجودها باللغات السابقة التي لم تصل 
إلینا وال نعرف عنها الکثیر؛ ألنها لم تکن مکتوبة کالسومریة، وقد اشتملت اللغة العربیة علی کلمات 

صالة بأصواتها الصامتة فهي لفظة موغلة في کثیرة جدا مشترکة مع اللغة األکدیة، فإذا وجدنا لفظة ال
 وردت کلمة ) صلوتا( في الُکتبالقدم قد تصل إلی التاریخ الذي تکلم فیه الناس بلغة واحدة، وقد 

ولیس هنال ما ُیبرر .(العبرانیة المتأخرة وال سیما الُمَدَونة باخرامیة مثل: )الترکوم، الجمارا، والتلمود
ن الُمعرب، ألنها موجودة في معظم اللغات السامیة القدیمة ومنها اخکدیة عّد هذه الکلمة العربیة م

بمعنی الدعاء واالستغفار، ولکن لم ُتستعمل بحسب  ( Salitu ) (و )صلیتو(   ( Salu ) بهیئة )صلو
معرفتنا الراهنة بمعنی سجد ورکع. أما في اللغة المحکیة الیوم لکلدان العراق فکلمة الصالة ُتلفظ ) 

                                                                                 

 .52اللغة األکدیة، د. عامر سلمان:  1
 ,25انظر: اللغة األکادیة:  5
 53بد التواب: انظر: فقه اللغة العربية: رمضا ع 5
 .11-12اللغة األکدیة: 4
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 .(1) واث(ْصلَ 
 وهذا یعني محافظتها علی أصواتها وتوغلها إلی األزمان السحیقة.

ْیُر ﴿َو والصالة من األفعال التعبدیة الفطریة المشترکة بین اإلنسان والحیوان، قال تعالی:  لٱلطَّ
ٌّۭ َقْد َعِلَم َصاَلَتُهۥ َوَتْسِبیَحُهۥ﴾ ـٍٰتٍۢ  ُکل   11النور: َصـٰٰٓفَّ

 مع الخلیقة األولی. وهذا یعني إن الصالة وجدت
ُهۥ َکاَن َصاِدَق  ففي سورة مریم ذکر األنبیاء األوائل بقوله تعالی: ﴿َولٱْذُکْر ِفی لٱْلِکَتـِٰب ِإْسَمـِٰعیَل ۚ ِإنَّ

ۦ َمْرِض  ِه بِّ َکٰوِة َوَکاَن ِعنَد َر َلٰوِة َولٱلزَّ ۥ ِبٱلصَّ ْهَلُه
َ
ُمُر أ

ْ
ٌّۭا َوَکاَن َيأ ِبی  ٌّۭا َولٱْذُکْر ِفی لٱلْ لٱْلَوْعِد َوَکاَن َرُسوًلٌّۭا نَّ ِکَتـِٰب ی 

ُ َعلَ  ْنَعَم لٱهللَّ
َ
ِذيَن أ وَ۟لـِٰٰٓئَك لٱلَّ

ُ
ا أ ٌّۭا َوَرَفْعَنـُٰه َمَکاًنا َعِلی  ِبی  يًقٌّۭا نَّ ُهۥ َکاَن ِصدِّ يَس ِإنَّ ۦِإْدِر ِبيِّ َن لٱلنَّ َن ِمن ْیِهم مِّ

ِة  يَّ ْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍحٍۢ َوِمن ُذرِّ ِة َءاَدَم َوِممَّ يَّ ْن َهَدْيَنا َولٱْجَتَبْیَنآٰ ِإَذا ُتْتَلٰی ِهیَم َوِإْسَر ِإْبَر ُذرِّ ِءيَل َوِممَّ
َلٰوَة َولٱ َضاُعوا۟ لٱلصَّ

َ
ٌّۭا  َفَخَلَف ِمنٍۢ َبْعِدِهْم َخْلٌف أ ًدٌّۭا َوُبِکی  وا۟ ُسجَّ ْحَمـِٰن َخرُّ َبُعو۟ا َعَلْیِهْم َءاَيـُٰت لٱلرَّ تَّ

َهَو   79-71مریم: ا ﴾ِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغی  لٱلشَّ
 (2)وإسماعیل المذکور في اخیات الکریمة هو إسماعیل بن حزقیال بحسب بعض الروایات

أما في العهد القدیم قالنبي إدریس وبحسب تسلسل اخیة فإنه یسبق النبي إدریس
 یسبق حزقیال واهلل أعلم. 

 الصالة کانت معهم ومن صفاتهم.
 الصالة لغة

 لة اللغویة للصاد والالم واأللف باتجاهین:أما في اللغة فتنحو الدال
: ))الصــاد والالم والحرف ، الثاني: العبادة. واألول: النـار وهو ما ذکره ابن فارس في معجمه قائالا

ــالن: أحدهما النار وما أشــبهها من الحمی واخخر جنس من العبادة، فأّما األول فقولهم  المعتل أص
، مع احتماالت أخری. وقد ورد المعنیان (3)فالصالة وهي الدعاء(("صلیت العود بالنار.. وأّما الثاني 

 في القرآن الکریم، وللنار )َصَلی( غیر المشددة.
 أواًل: النار

                                                                                 

 (https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=449632، والمقال )411/ 14انظر: لسان العرب:  1
 .11/114انظر: الجامع ألحكام القرآن:  5
 .5/533مقایيس اللغة:  5
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اَر اْلُکْبَرٰى [ وقال جّل وعال: 01]یس:﴿اْصَلْوَها اْلَیْوَم﴾قال تعالی:   ِذي َيْصَلی النَّ [ 12) ]األعلی:﴿الَّ
صلیه، فهي من الصالء ومن هذا المعنی یکون معنی صّلی الرجل وآیات أخری وردت فیها یصَلی ون

، وقد استعمل العرب هذا للفظ (1)أي أزال عن نفسه بهذه العبادة الصالء، الذي هو نار اهلل الموقدة
 بهذا المعنی ومنه قول الشاعر: 

 أال یا اسلمي یا هند، هند بني بدر                  تحیة من صلی فؤادل بالجمر
  (.2) قومها فأحرق فؤادها بالحزن علیهم قتل د أنهأرا

 ویبدو أن )صلی( تختلف عن )صّلی( مع اشتراکها بحروفها.
 ثانیًا: الدعاء

أجمع أغلب المفسرین علی أّن الصالة: الدعاء، والرکوع، والسجود، وأّن صالة اهلل علی رسوله
فـي کالم العرب من  ّن الصالةإ . قال الطبري: "(3): رحمته له وحسن ثنائه علیه

 ، والدعاء جزء من الصالة مما یعني أن التسمیة جاءت من بعض الصالة.(1)"غیر اهلل إنّـما هو دعاء
 إال إذا أطاع في عمله معبودا، إلها أو شخصا. وهي تقع بین طرفین فال یسمی اإلنسان عابداا 

 ال األعشی:ق
 إذا ذبحْت صّلی علیها وزمزما    لها حارٌس ما یبرُح الّدهَر بیتها                 

البیت من قصیدة یمدح فیها إیاس بن قبیصة وهو تابع لبیت قبله یتحدث فیه عن الخمرة التي إذا 
 خرجت من دنها فاح عطره

 وقد اخرجت من أسود الجوف أدهما
 يفلیس للکلمة عالقة باالنحناء والسجود والخضوع وغیر ذلك والمراد انه یعجب بهذه الخمر فیثن

علیها فقد بّین الشاعر أنها خمرة ال مثیل لها لها حارس وهو ساکبها وهي معتقة والساکب إذا ذبحها 
ی علیها ... أي : دعا علیها رغم حالوتها  أي أحلها للشرب دعا للشارب بکالم غیر مفهوم صلَّ

طف ب ) وزمزما ونشوتها؛ ألنها تفقده عقله، فمعنی الصالة : الدعاء ویدل علی هذا المعنی وجود الع
 ( أي: دعا علیها بصوت عاٍل له دويٌّ وهذا معنی الزمزم في اللغة.

                                                                                 

 .573المفردات:  1
 .14/417لسان العرب:  5
 .3/572العرب:  ، وانظر: لسان577المفردات  5
 .172/ 11جامع البيان:  4
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 ثالثًا: عظم الذنب

ورأي آخر مخالف لهذا الرأي یقول بأّن الصالة لغة: من الصال: وهو العظم الذي فیه مغرز عجب 
تسمیة  لوا سببالذنب، والعظم علیه اإللیتان وآخر ما یبلی من اإلنسان في القبر وتجمع صلوات وجع

وکّل من یقوم برفع الصال فهو مصّل ثم استعملت بمعنی  (1)الصالة بها من رفع الصال في السجود
 .(2)الفریضة الواجبة في اإلسالم ثم استعیرت منه للدعاء تشبیها للداعي بالمصلی

 (3)وسط الظهر من اإلنسان ومن کل ذي أربع، وقیل: هو ما انحدر من الورکینأو العظم 

إال أن  -مع أن السجود أشد انحناءا من الرکوع  -بدو أن المدلول للصالة بمعنی االنحناء وی
داللتهما علی الخضوع لم یقصد به خضوع المرء المسلم في أدائه صالته، الذي یرافق خشوعه فیها 
بحیث یظهر منه في الجوارح سکون وتواضع، وإنما هو مجرد حالة من الذل والضعف التي ُوِظَفت 

 -ي غیر هذا االستعمال، وتوظیفهما فیهماف
وقد وقف أحد الباحثین حائرا للجزم والقطع بحقیقة المعنی األصلي الذي انتقلت منه الصالة 

 .(1)أهو من الصلوان أم الصلة أم اللزوم أم الدعاء
 .(7)و الصالة هي األمان فعن أبي بکر)رض( قال: }الصالة أمان اهلل في أرضه{

 صةوسیلة تعبدية خا

وأری أّن الصالة وسیلة التخاطب والتواصل الرسمیة المفروضة علی العبد للتعبیر عن إیمانه الخالص 
 .(0)" وأشار ابن منظور بشيء من ذلك فقال" وهي العبادة المخصوصةباهلل تعالی في األدیان کاّفة 

طلبه أّما في  أّما الدعاء خارج الصالة فهو طلب العبد من اهلل لقضاء حاجة ما والعبد حر في
الصالة فکالمه محدد من اهلل تعالی وبصیغة معینة وبما إّنها وسیلة التخاطب وفعل التخاطب من 
أفعال المشارکة فهي بین طرفین الطرف األدنی هو اإلنسان، أّما الطرف األعلی فهو اهلل تعالی، والخالق 

ه ي کالرد علی المخاطب فصالتبیده قبول تلك المخاطبة، أو عدم قبولها فتکون صالته علی المصل
                                                                                 

 .5/1337جمهرة اللغة مادة )صال(: 1
 .1/151حاشية الجرجاني علی الكشاف:  5
 .14/411لسان العرب: 5
 .135أنظر التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكریم، عودة خليل أبو عودة:  4
 .3/4(: 51117کنز العمل، رقم الحدیث) 2
 .3/517عرب، مادة )صال(: لسان ال 1
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) ]األحزاب:  ِبيِّ وَن َعَلی النَّ َ َوَماَلِئَکَتُه ُیَصلُّ [ أي 70قبول مخاطبتهم وعندما قال اهلل تعالی: َِإنَّ اهللَّ
یردون علیه بالقبول وبهذا یکون لمعنی )علی( معنی مالئما مع الفعل یرّد أو یجیب أّما قولهم إّن صالة 

 فهو ال یصّح مع حرف الجر )علی(. اهلل تعني تزکیة لهم
أّنه قال: أعطاني أبي صدقة ماله فأتیت بها رسول اهلل ابن أبي أوفی ومنه حدیث

 ؛ أي رد علیه بالقبول.(1)}اللهم صّل علی آل أبي أوفی{ :، فقال
وبهذا المعنی یتجلی تعظیم تلك الفریضة فالعبد الذي ُیدعی للتخاطب مع خالقه في وقت 

ة ایمانه فیستحق عندها محدد ال یتأخر إذا علم عظمة الداعي لذلك اللقاء وما تأخیره وسهوه إال لقل
 الویل و ربما ال یکون له عالقة بمعنی )صالء( إلیقاد النار.

سجود المالئکة  و "إن کان خدم، الصالة بمفهومها اإلسالمي تعني الرکوع والسجودو
 .(2)مرة فلمحمد صلوات اهلل والمالئکة والناس أجمعین کّل ساعة إلی یوم القیامة"

 الصالة في الکتب السماوية

 أواُل: الفیدا

في قوله: }أیها األلهاني النقّي أنت یا من ( 3)وبالعودة للکتب السماویة فقد ذکرت الصالة في الفیدا
. واأللهانیة کلمة مرادفة (1)تودعك الصالة قرابة المذبح أال دعنا نصیخ إلی همسك، وأتم فرضك{

 .(7)لأللوهیة

                                                                                 

 .7477. والحدیث: کتاب السنن الكبری، البيهقي: مسألة: 3/517لسان العرب، مادة )صال(:  1
 .11/435بحار األنوار:  5
رب وقد اتفق علماء الغالفيدا کتاب الهندوس المقدس وتعني الفيدا المعرفة وربما تكون أصولها عربية من الفائدة  5

اب قال الباحث األلماني ماکس موللرفي کتابه تاریخ األدب السنسكریتي القدیم : "إن الریك علی أقدمية هذا الكت
فيدا هو أقدم کتاب في العالم" أّما األلماني سودربلم فقال: "ریك فيدا هو أقدم کتاب مقدس عرفته البشریة ویتضمن 

يم ع وقد حرفت من قبل الهندوس ألنه حفظ ( وأعتقد بأنه صحائف النبي إبراه25أقدم أدب لآلریين")أنظر : الفيدا: 
شفهيا ثم دون بعد حقبة طویلة من الزمن وقد ذکرت أدلة کثيرة في بحث أنجزته عن السنسكریتية وتاریخه مقارب 

الذي یحله الفبدا ویستهل   Asuraق. م.  والههم  4233ق. م و  1533لفترة النبي إبراهيم ع وقد حصرها العلماء بين 
 (.571: }ذاك الذي هو الحق األحد، یدعوه الحكماء بأسماء عدیدة{ )الفيدا الكتاب بقوله

 .515الفيدا: النشيد الخامس والعشرون:  4
 .131انظر الفيدا:  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=51
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=51
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4673&idto=4673&bk_no=122&ID=4681#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4673&idto=4673&bk_no=122&ID=4681#docu
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 .(1)م یا أندو{وقوله: }بذي الصالة التي ال سواها، نتقدم کّل یو
 .(2)وقوله: }إي إندو بفضلك أنت تتمثل صلواتنا، وتتبدی أعمالنا... خالق العالم أنت{

وهي لم تکن بمعنی الدعاء فقد ذکرت الدعاء في مواضع أخری من الفیدا منها قوله: }علی صدح 
 .(3)صوت الدعاء یقبل إندو{

الق السماء یقول: }سوما المنتشي قد ، وسوما هو خ(1)وقوله: }ها سوما یستجیب لدعاء الکاهن{
 . (7)خلق السماء واألرض{

 وهذا یعني أّن الصالة تختلف عن الدعاء.
 ثانیًا: العهد القديم 

مزمور بعنوان  أّما في العهد القدیم فقد ذکرت الصالة في مواضع عّدة منها في مزامیر داوود
یا  ی تنهداتي، لصوت استغاثتي استمعصالة رجل یستجیر باهلل: }اصغ یا رب إلی کالمي وتعرف إل

. فهو یتوسل برّبه أن یقبل صالته باالستماع له، وهو کقوله إّن اهلل (0)ملیکي، یا إلهي إلیك أصلي{
 ومالئکته یّصلون علی النبي أي یجیبهم ویستمع ویقبل صالتهم.

مع لتضرعي یستوالصورة تتجلی أکثر بقوله: }ابتعدوا أیها األثمة الرب یسمع صوت بکائي الرب 
بتقبل  . فقد عبر عن استماع اهلل له وسماعه لبکاء النبي داوود(5)الرب یتقبل صالتي{

 صالته.
 ثالثًا: العهد الجديد

الَ  ُه ِفي الصَّ ْیَل ُکلَّ َي، َوَقَضی اللَّ اِم َخَرَج ِإَلی اْلَجَبِل ِلُیَصلِّ یَّ
َ
 ةِ وفي العهد الجدید في قوله: }َوِفي ِتْلَك األ

 .(8)هلِل{
                                                                                 

 .572الفيدا: النشيد األول:   1
 .511.و: 535. وانظر: الفيدا: 573 -577الفيدا:  5
 .512الفيدا:  5
 ذبائح وهو رحيق الخلود وینزل هذا السائل العجيب من القمر.. وسوما شراب یحضر في ال533الفيدا:  4
 .535الفيدا  2
 .114: ص5-5/ اآلیة 2العهد القيم: سفر المزامير/ 1
 .112ص  1: ایة 2المزمور  7
 .15: 1إنجيل لوقا  3
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ْکِر،  َعاِء َمَع الشُّ اَلِة َوالدُّ وا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُکلِّ َشْيٍء ِبالصَّ وهي لیست الدعاء بدلیل قوله: }اَل َتْهَتمُّ
 فال یجوز عطف الشيء علی نفسه. (1)ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُکْم َلَدی اهلِل.{

لقاء ضیوفه: عند  ووردت کلمة )السجود( ومشتقاتها منها قوله یصف النبي إبراهیم
 . وهو یعبر عن شکره هلل بالسجود.(2)}وسجد إلی األرض{

وینقل صورة لصالته بقوله: }وأنا بکثرة رحمتك أدخل بیتك وبخشوع أسجد لك في هیکلك 
 .(3)المقدس{

وهذا یعني أّن الصالة هي التوجه هلل للتواصل وهو المعنی األصلي لها ثم اشتق منه الصال والدعاء 
 ولیس العکس.

في صالة لداوود في الکتاب المقدس: }اسمع یا رّب الحقَّ وانصت إلی صیحتي، اصغ إلی و
صالتي یا رب من شفتین ال تعرف الغش... للناس أعمالهم أّما أنا فلزمت کما أوصیت سبیل 

 .(1)فرائضك... دعوتك یا اهلل فاستجب لي أمِل أذنك واسمع کالمي اختر تقّیك یا رب{
بالسماع له ویقر بالتوحید قائال: }ال إله غیر الرب، وال خالق سوی  فهو یطلب قبول صالته

 .(7)إلهنا{
 وهي أول جملة في األذان وآخره )أشهد أال إله إال اهلل ... ال إله إال اهلل( 

وهو یتحدث عن فریضة فرضها الرب وهي ثابتة حتی آخر الدهر: }فرائضه حق تجعل الغبي 
 .(0)األبد{حکیما، ... کالم الرب ثابت إلی 

ِ َو تلك الفریضة فرضت علی اإلنسان مع کّل رسول ونبي قال تعالی:  ْسَلَم َوْجَهُه هلِلَّ
َ
ُهَو ﴿َبَلٰی َمْن أ

ِه َواَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ بِّ ْجُرُه ِعْنَد َر
َ
 [112]البقرة: ُمْحِسٌن َفَلُه أ

ن القدیسین واألبرار کانوا یصّلون  مع مالئکة وفي معراج أخنوخ إلی السماء رأی أخنوخ مساک
 .(5)العدالة

                                                                                 

 .1: 4رسالة بولس الرسول إلی أهل فيلبي  1
 .11ص 5/ایة 13التكوین:  5
 .112ص :3/ ایة 2المزامير: مزمور/ 5
 .175/ص 7-1: ایة 17مزمور  4
 .174/ ص 55: آیة 13مزمور  2
 .172/ ص 13-1: ایة 11مزمور  1
 .47/ 5مخطوطات قمران:  7
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الصالة مصطلح قدیم یعبر عن لقاء مفروض واجب، بکیفیة ربانیة بین العبد وربه وهي مفروضة 
 . (1)في کّل األدیان السماویة وبأوقات متشابهة؛ فهي عبادة مشترکة بین الدیانات

صالة في مخطوطات قمران بنص عنوانه: "صالة وقد صلی األنبیاء وذکرت صالتهم وقد ذکرت ال
: )ملك الملول وإله الکون( (2)أخنوخ" وهو کقوله تعالی في القرآن  (3)وفیه یبارل اهلل ویمجده قائالا

 [2]الفاتحة: ﴿َربِّ اْلَعاَلِمیَن﴾الکریم: 
ائال: "واخن ق( 1)ثم یتوسل بربه بعد تعظیمه أن یترل له في األرض نسال، وأال یفني جنس البشر کّله

یا رب فلتخف عن األرض الجسد الذي أغضبك، ولکن أال اجعل من جسد البّر واالستقامة نبتة یکون 
 .(7)بذارها خالداا ، وال تدر یا رب وجهك عن صالة خادمك"

وقد رد في مخطوطات قمران نص عنوانه )صالة الوي( تسبق صالته غسل ثیابه وتطهیرها بماء 
جار ویرفع عینه نحو السماء ویفتح فمه ویمد ذراعه وأصابعه وصلی وطلب ثم یستحم بماء  (0)نقي

من اهلل تعالی أن یهدیه صراط الحق ویبعده عن روح الظلم واألفکار الشریرة وأن یحصل علی النعمة 
وهي ذات قولنا  (5)ویستعیذ بربه من ساتان وهو الشیطان أن یحیده عن درب اهلل  لیکون عبده وخادمه

ْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َواَل ی: لقوله تعال
َ
ِذيَن أ َراَط اْلُمْسَتِقیَم  ِصَراَط الَّ ﴿اْهِدَنا الصِّ

یَن﴾ الِّ  [.5-0]الحمد: الضَّ
 الصالة علی النبي محمد

ِبيِّ يَ وقالوا في تأویل قوله تعالی:  وَن َعَلی النَّ َ َوَماَلِئَکَتُه ُيَصلُّ و ﴿ِإنَّ اهللَّ ِذيَن آَمُنوا َصلُّ َها الَّ يُّ
َ
ا َعَلْیِه ا أ

ُموا َتْسِلیًما﴾ ، وفي قوله (8). وصالة اهلل للمسلمین هو في التحقیق تزکیته إیاهم70األحزاب:َوَسلِّ
وَلـِٰئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾تعالی: 

ُ
ِهْم َوَرْحَمٌة َوأ بِّ وَلـِٰئَك َعَلْیِهْم َصَلَواٌت ِمْن َر

ُ
فإّن [ 175]البقرة: ﴿أ

                                                                                 

 .135انظر: التطور الداللي:  1
 .13/  5انظر: مخطوطات قمران:  5
 انظر: المصدر والصفحة نفسها. 5
 انظر: المصدر والصفحة نفسها. 4
 .11/  5مخطوطات قمران:  2
 .554 -5/555انظر: مخطوطات قمران:  1
 .224/ 5انظر: مخطوطات قمران:  7
 .577المفردات:  3
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 الصالة من المالئکة هي الدعاء واالستغفار.
عن رسول اهلل یؤید ذلك ما نقله الزمخشري عن الصالة علی محمد

  َ قال: ))هذا من العلم المکنون ولوال أنکم سألتموني عنه ما أخبرتُکم به، إّن اهللَّ
 َر اهلل لَك، وقال اهلل تعالیوّکل بي ملکین فال أذکُر عبد مسلٍم فیصلي علّي إاّل قال ذانَك الملکان غف

ومالئکته جواباا لذینك الملکین آمیَن، وال أذکُر عند عبٍد مسلٍم فاَل یصلي علّي إاّل قال ذانك الملکان 
ُ ومالئکتُه لذینك الملکین آمین ُ لَك، وقاَل اهللَّ  .(1)(( "ال غفَر اهللَّ

 .(2)((والصالة من اهلل رحمته ورضوانه)وقال القرطبي: )
( فهو دعاء کقولنا )اللهم ارزق فالن( أو )اللهم أنزل  وأری أن قولهم دعاء جاء من قوله )اللهم صلِّ

علینا مطرا( فعندما یطلب العبد من اهلل فهو دعاء وحیث أن )اللهم( هو طلب العبد من اهلل قالوا عنه 
 دعاء، فکأننا نقول )اللهم رّدعلی محمد وآل محمد(.

برضا لصالتهم فالصالة کما قلنا حوار وتوجه بین طرفین الطرف ویصّلون هنا تعني یستمعون 
والطرف الثاني وهو الذي بیده وبإرادته االستماع أو عدمه وفي اخیة  األول النبي

کید للقبول من اهلل ومالئکته لصالة محمد  .تأ
ها ابن روقد تکون )علی( في قوله تعالی: )یصّلون علی النبي( للتعلیل وهو أحد األوجه التي ذک

ِر هشام لمعاني )علی( ومّثل له بقوله تعالی:  َ َعَلٰی َما َهَدٰىُکْم َوَبشِّ ُروا۟ لٱهللَّ ﴿ِلُتَکبِّ
 .(3) أي لهدایته إیاکم 35الحج:لٱْلُمْحِسِنیَن﴾

وفي  أي إن اهلل ومالئکته یصلون بمعنی یرحمون المخلوقات ألجل محمد
عنی دعاء بأن یرحمنا اهلل ألجل حب محمد وآل دعاؤنا اللهم صّل علی محمد وآل محمد یکون الم

 محمد.
کیفیة الصالة علیه فعن کعب قال: لما نزلت )إن اهلل  وقد بّین رسول اهلل

ومالئکته یصلون علی النبي )قالوا: کیف نصلي علیك یا نبي اهلل؟ قال: قولوا: اللهم صل علی محمد 
إنك حمید مجید وبارل علی محمد وعلی  وعلی آل محمد کما صلیت علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم

                                                                                 

 .21الكشاف االحزاب  1
 .14/555الجامع ألحكام القرآن:  5
 .145/ 1انظر: مغني اللبيب: 5
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 .(1)آل محمد کما بارکت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنك حمید مجید
ولم یحصر صالة اهلل تعالی ومالئکته في اخیة الکریمة بزمن نزول اخیة وهو ما یدل علی وجود 

دم کان ألجل محمد عالقة قدیمة وفیه إشارة لوجود عالقة بین أمر اهلل تعالی بأن سجود المالئکة خ
ا فسبحانه وتعالی لم یأمر المالئکة بالصالة علی آدم ع بینما أمرهم بالصالة علی محمد

 وهو یدأبون علیها. 
وأهل بیته من نوره قبل خلق الخلق، وسبق أن  وقد خلق اهلل تعالی نور النبي

وذکرنا هنال بعض  (2)ذکرنا ذلك في بحث: )ظالل المعنی بین القرآن الکریم والتوراة واالنجیل(
األحادیث الواردة علی نبیه وأهل بیته، وهي أن اهلل سبحانه ما خلق آدم وذریته، وما خلق الجنة وال 
النار، وال العرش وال الکرسي وال السماء وال األرض وال المالئکة وال اإلنس وال الجن، إال لمحمد

من مصادیق صالة اهلل ة بتإال ألجلهم وهذه حقیقة ثا وأهل بیته علیهم السالم 
 علی نبیه.

عثر علی قمة جبل قاف علی قطع متناثرة من  1971وذکرهم القدیم أثبتته اخثار ففي تموز 
األخشاب لم تتغیر کغیرها من األخشاب وقد نقش علیها بعض الحروف التي تعود إلی أقدم لغة وفي 

وضع هذه  اوأن النبي نوح ظهر أن هذه األخشاب تعود لسفینة نوح 1972عام 
اللوحة في مقدمة السفینة للتبرل، بعد ثمانیة أشهر تبّین أن حروف اللوحة من أقدم اللغات، هي لغة 

 .(3)نوح التي سبقت تبلبل اللغات
ْوَلِئَك ُهْم قال تعالی:  

ُ
نِزَل َمَعُه أ

ُ
ِذي أ وَر الَّ َبُعوا النُّ ُروُه َوَنَصُروُه َواتَّ ِذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ  ﴿َفالَّ

 175األعراف: اْلُمْفِلُحوَن﴾
وقیل عن النور أنه القرآن الکریم قال أمیر المؤمنین (1)وقد تبّین لنا أن هذا النور هو نور محمد وآله  

                                                                                 

 .544/ 4.مسند أحمد: 1/153صحيح البخاري:  1
ل دراسة لغویة تحليلية في کتاب التوراة واالنجيل والقران لموریس ظالل المعنی بين القرآن الكریم والتوراة واالنجي 5

، الصفحة: 5/5355مجلة الكلية االسالمية الجامعة العدد الخاص بوقائع المؤتمر العالمي الثاني والعشرون،  بوکاي: 
541-573. 

 http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/Resul/book10/part3.htmانظر: قبس من القرآن الكریم:  5
انظر: بحث ظالل المعنی بين القرآن الكریم والتوراة واالنجيل دراسة لغویة تحليلية في کتاب التوراة واالنجيل والقران  4

، 5/5355المؤتمر العالمي الثاني والعشرون، مجلة الكلية االسالمية الجامعة العدد الخاص بوقائع  لموریس بوکاي: 

http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/Resul/book10/part3.htm
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. وقیل أنه (1)في خطبه في وصف القران: ))ثم أنزل علیه الکتاب نورا ال تطفأ مصابیحه(( 
 .(2)))النور علي((: أبي جعفر الباقر فقد عن  علي

وهذا یعني أن الصالة علی محمد وآله سّر من أسرار نورهم وهذه الحقیقة من مصادیق صالة اهلل 
علی نبیه وأهل بیته وهي إن اهلل تعالی أعلن وأثبت أسماءهم وأشباحهم بالنور علی عرشه العظیم 

 المجید
هم السالم یته علیویری الخطیب عبد اللطیف البغدادي: ))إن بشائر اهلل ألنبیائه بنبینا وأهل ب

حقیقة من مصادیق صالة اهلل علی نبیه وأهل بیته، وهي أن اهلل تعالی بشر جمیع أنبیائه ورسله بمحمد
 .(3)خاصة وأهل بیته عامة(( 

بالمؤمنین، دون غیرهم من سائر الناس  لقد اختصت آیة الصالة علی محمد
ِذیَن َءاَمُنوا َها ٱلَّ ْرَسْلَنـَٰك سالة المحمدیة موجهة للناس کافة قال تعالی: فالر) بقوله تعالی: )َیـَٰٰٓأیُّ

َ
﴿َوأ

اِس َرُسوًلٌّۭا﴾ ُة َوِلَرُسوِلِه وهذا الحصر بالمؤمنین عّزة لهم فقد قال تعالی:  59األعراف: ِللنَّ ِ لٱْلِعزَّ ﴿َوهلِلَّ
  8المنافقون:  َوِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلـِٰکنَّ لٱْلُمَنـِٰفِقیَن اَل َيْعَلُموَن﴾

یقول: }ما أنزل اهلل عز  بد اهلل بن عباس أنه قال سمعت رسول اهللوعن ع
ِذیَن آَمُنوا( إال وعلي رأسها وأمیرها َها الَّ  .(1)وجل آیة )َیا َأیُّ

ِذيَن آَمُنوا اَل َترَفُعوا أما إذا کان هنال ذم أو تقریع بالمؤمنین کما في قوله تعالی:  َها الَّ يُّ
َ
﴿َيا أ

صَواَتُکم َفوَق َصو 
َ
﴾أ ِبيِّ خارج عنها تخصصا فإنه فاإلمام علي 2الحجرات:ِت النَّ

لم یکن داخال فیها ألن الذم والتقریع بل کل عیب ونقص مدفوع عنه وهو مطهر من کل  
 رجس؛ هذا هو مراد ابن عباس بقوله شریفها.

بينومن نافلة القول أن أقول إن معظم المفسرین لم یوضحوا معنی صالة اهلل ومالئکته علی ال
وحیث إن اهلل تعالی ال تدرکه العقول ومالئکته من الغیبیات فال یمکن أن ندرل  

                                                                                 

 .573-541الصفحة: 
 .5/211شرح نهج البالغة البن أبي حدید:  1
 .51/ 5تفسير العياشي:  5
5 http://shiaonlinelibrary.com/ 
 554وکذا معرفة الصحابة ألبي نعيم رقم  51525، وکذا رقم 134ص  55153انظر:  کنز العمال رقم الحدیث  4

 وأحمد بن حنبل في المناقب. 31العقبی للطبري ص وذخائر
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( (، ولم یذکر المفسرون سوی 1أفعالهم فالطبرسي عّد صالة اهلل ومالئکته ثناء جمیالا وتعظیماا وتبجیالا
عن  ن سئلطریقة نطقها، فإذا کانت الصالة من اهلل الرحمة فکیف نقلوا عن ابن مسعود أنه قال بعد أ

کیف یحسنوا الصالة علی محمد فقال: ))قولوا: اللهم اجعل صالتك ورحمتك وبرکاتك....( فإذا 
 کانت صالة اهلل رحمة فکیف یعطف علیها رحمة، والشيء ال ُیعطف علی نفسه؟ 

 الخاتمة

 توّصل البحث إلی النتائج التالیة:
 لمعاجم و الکتب المقدسة والقرآنتناولت مصطلح الصالة بمعانیها في کتب التاریخ القدیم وا

 الکریم وتبین لنا أّن:
: ثبت أن الصالة لفظة قدیمة بحروفها فهي موجودة في اللغة األکدیة وبقیة لغات بالد  أوالا
الرافدین وقد اتفقت المعاجم بأن )الصالة( مشتقة من صلی أي النار وصّلی تعني العبادة أو الرحمة 

 بأنها عبریة األصل من )صلوتا( وهو مکان الصالة. وقد تجاوز البعض العربیة فقال
: الصالة: مصطلح رافق اإلنسان منذ بدء الخلیقة فالصالة حوار ال یکون إاّل بین العبد ورّبه  ثانیاا
وصیغتها في اإلسالم محددة ومعروفة لدی مسلمي العالم وحیث أّنها بین طرفین ونحن إحدی هذین 

 ما فرضت علینا.الطرفین فإّنا ملزمون بأدائها ک
: )صّلی( فعل یقع بین طرفین فقد تصدر من العبد إلی اهلل وقد تصدر من اهلل ومالئکته إلی  ثالثاا

 وآله والمعنی مختلف بین األولی والثانیة. محمد
َباِطُنُه  الُقْرآَن َظاِهُرُه َأِنیٌق،إن لفظ الصالة من ألفاظ القرآن الکریم وقد قال أمیر المؤمنین: } َو

فال نّدعي أننا وصلنا إلی ساحل بحر باطنه لکنا حاولنا التدبر فإن أصبنا فنسأل اهلل القبول، (، 2)یٌق{َعِم 
وآخر ما أختم به البحث المتواضع الحمد هلل رّب العالمین والصالة علی محمد وآل وأن یغفر زالتنا 

 محمد.
 والمراجع المصادر

ه( دار احیاء 1111هار: المجلسي_ محمد باقر )ت الجامعة لدرر أخبار األئمة األط بحار األنوار:
 الکتب اإلسالمیة. 

                                                                                 

 .151/ 3انظر: مجمع البيان:  1
 من خطبة له في ذم اختالف العلماء في الُفْتَيا. نهج البالغة: 5
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يم، دراسة داللیة مقارنة  -ودة عودة خلیل أبو ع - التطور الداللي بین لغة الشعر ولغة القرآن الکر
 م.1987 -1،1121الزرقاء، ط -مکتبة المنار، األردن

ي، السمرقندي المعروف بالعیاشألبي النصر محمد بن مسعود بن عیاش السلمي  تفسیر العیاشي:
 م.2212 -هـ1131لبنان،  -تعلیق: السید هاشم المحالتي، مؤسسة األعلمي، بیروت

هـ(، تحقیق:  312أبو جعفر محمد بن جریر )ت  -الطبري جامع البیان عن تأويل آي القرآن:
 محمد محمود شاکر، مصر، دار المعارف.

بن أحمد بن أبي بکر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس أبو عبد اهلل محمد  :الجامع ألحکام القرآن
هـ( تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش الناشر: دار الکتب 670الدین القرطبي )ت 

 م . 0964 -هـ 0184، 2القاهرة ،ط -المصریة 
هـ(، تحقیق: رمزي منیر بعلبکي، دار 321ألبي بکر محمد بن الحسن بن درید )ت  جمهرة اللغة:

 للمالیین.العلم 
-https://masaha.org/research/book/view/3214الموقع: 

%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9?page=12 

السید الشریف علي بن محمد بن علي السید زین الدین أبی الحسن  الحاشیة علی الکشاف:
 م.1900 -1387، هـ(، مطبعة البابي الحلبي731الحسیني الجرجاني )ت 

محـب الـدین أبو العباس أحمد بن عبد اهلل بن  -: المکيذخـائر العقبی في منـاقـب ذوي القربی
 هـ.1117، 1هـ(، تحقیق: أکرم البوشي ومحمود االرناؤوط، ط091محمد الطبري )ت 

ه( وفي ذیله الجوهر النقي، 178البیهقي_ أبو بکر أحمد بن الحسین بن علي )ت  السنن الکبرى:
 لبنان. -ر المعرفة، بیروتدا

 شرح نهج البالغة البن أبي حدید
 ( ط مصر المأخوذ من األمیریة.ه 256البخاري )ت  صحیح البخاري:

يم والتوراة واالنجیل دراسة لغوية تحلیلیة في کتاب التوراة  )ظالل المعنی بین القرآن الکر
يس بوکاي( مجلة  ادق زعیمیان، نشر في بحث: أ. م. د. زهور کاظم ص واالنجیل والقران لمور

، 2/2222الکلیة االسالمیة الجامعة العدد الخاا بوقائع المؤتمر العالمي الثاني والعشرون، 
 .272-240الصفحة: 

، لبنان، دار الکتاب 32والعهد الجدید ط1997، 3أي کتب العهد القدیم ط الکتاب المقدس: 
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 م.1993المقدس، الشرق األوسط 
 الفیدا 

عالء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان  في سنن األقوال واألفعال المؤلف: لکنز العما  
بکري الحیاني،  -، تحقیق: صفوت السقا هـ(957)ت  القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري

 .0985 -0425مؤسسة الرسالة، 
ار اســم جأبو الق -الزمخشــري الکشــاف عن حقائق التنزيل وعیون األقاويل في وجوه التأويل:

 م.1998-هـ1118مکتبة العبیکان  1هـ( ، ط738اهلل محمود بن عمر الخوارزمي )ت 
أبو الفضل، جمال الدین األنصاري الرویفعي  -محمد بن مکرم بن علی، ابن منظور لسان العرب:

 هـ( دار صادر، بیروت.511اإلفریقي )ت 
تاذ اللغة األکدیة في قسم اخثار جامعة اخشوریة(: أ.د. عامر سلیمان أس –اللغة األکدیة )البابلیة 

 م.2227 -هـ1120الموصل، دار ابن األثیر  موصل،
ــیر القرآن: الَطبرســي، أمین اإلســالم أبو علي الفضــل بن المحســن )ت  مجمع البیان في تفس

 م.2229-هـ1132لبنان، دار المرتضی، -، بیروت2هـ(، ط718
ین ، مخطوطات قمران البحر المیث، الکتب )التوراة کتابات ما بین العهد مخطوطات قمران:

، 1سومر مارل فیلوتکو، ترجمة وتقدیم: موسی دیب الخوري، ط -األسینیة، تحقیق: أندریه دوبون
 دمشق. –دار الطلیعة، سوریا 

 .1127، مزیدة ومنقحة، مطابع نمونة قم المشرفة، ربیع األول 0علي الکوراني، ط  فلسفة الصالة:
نعیم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران األصبهاني )ت  أبو معرفة الصحابة:

 0998 -هـ  0409، 0هـ( تحقیق: عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الریاض، ط 412
 .م

يب القرآن: هـ( تحقیق 722أبو القاسم الحسین بن محمد )ت  -األصفهاني المفردات في غر
 م.2229 -1132لبنان، مؤسسة األعلمي ،  -بیروت 1طوضبط إبراهیم شمس الدین، 

هـ(، تحقیق: عبد السالم هارون، 397ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا )ت  مقايیس اللغة:
 لبنان. -دار الفکر،  بیروت

–، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت 1محمد حسین، ط -طباطبائي المیزان في تفسیر القرآن:
م.1995-ه1115لبنان





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

يا  دور الشعب الهوساوي في  إثراء الشعر النسوي في نیجیر
يم بللو آدم"  أنموذجاً  "مر

 1عکاشة إبراهیم
 2ثانيبشیر عبد اهلل 

 باحثان من نيجيریا

 الملخص
یعنی باألدب النسوي ما أنتجته قرائح النساء األدیبات للسیر جنبا بجنب في الرکب األدبي لألدباء 

أدب یصدر عن النساء  ؛ولذا یری البعض أن األدب أدبان ،الرجال في الساحة األدبیة عامة
ألن لکل من المرأة والرجل بخصائصه، وأدب آخر یصدر عن الرجال بخصائصه، وهذا طبیعي 

عالمه الخاا. حیث أن للمرأة زوایا نظر وموضوعاتها ومواقفها التي اکتسبتها إیاها تجربتها 
علی هامش الشعر العربي النیجیري  تناک وإنالفردیة. والمرأة الهوساویة من الشعب النیجیري 

نیة کافة حیث یضفي نوعا من شکل نوعیة مهمة لسنسایُ  ؛ إال شعرهامنذ العصر الفودي إلی الیوم
غناء التراث الشعري في األدبي إشکل یُ  کماحضور السیدات في الساحة األدبیة النیجیریة، 

لمریم بللو آدم للدراسة، وسیجیب البحث عن  (أمثال خمال)العربي، وقد اختار البحث دیوان 
عات المطروقة في ما دیوان أمثال خمال؟ ما الموضو البحث، وهي: إشکالیةتمثل  تساؤالت

جیریة؟  ینالدیوان؟ ما صدق العاطفة للشاعرة في الدیوان؟ کیف أثری الدیوان الساحة الشعریة ال
 ریة.ثمال للوصول إلی نتائج مأعتمد علی المنهج الوصفي التحلیلي، وی

 .مریم بللو آدم، نیجیریا، األدب النسوي، الشعب الهوساوي الکلمات المفتاحیة:
 

                                                                                 

1 .  ukashatu2@gmail.com 
2 .  bashirabdullahisani@gmail.com 
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 المقدمة: -0
ل شعر المرأة حضورا جلیا إلثبات ذاتها وهویتها، وإن کان شعرها هامشیا بالمقارنة مع شعر ُیشکّ 

الرجل، ألن للرجل سمات تبرز شاعریته أکثر من شاعریة المرأة، وتجعله أکثر تداوال منها، وشعر 
ي ، وهالمرأة أعاد مد الجسور بینها وبین ذاتها وفجر کوامن المحظور فعبرت خالله عن نفسها بقوة

تبدع في شعر األمومة والغزل والوطن واألسرة واإلنسانیة، وکل ما له عالقة بالوجدان والقیم، والفرق 
بینها وبین الرجل في األبداع أنها محدودة التجارب في بعض األوضاع کما في المعارل والتحدیات 

 والغضب والشدة، إال أنها حییة في الغزل وهو فیه صریح.
النیجیریة حضور في الساحة األدبیة منذ العصر الفودوي إلی الیوم، فقد خاضت ولقد کان للمرأة 

قصائد رائعة في الرثاء والمدح والوعظ. وهکذا السیدة نان أسماء بنت الشیخ عثمان المجال، فقرضت 
کان للنساء حضور أبرز من ذي قبل في المجال الشعري العربي في نیجیریا، ویتجلی هذا الحضور 

قة عند ما تدرس شعرا نسویا عند شاعرة معاصرة في دیوانها )أمثال خمال( وهي مریم بللو في هذه الو
 آدم، إذ تسعی الوقة إلی اإلجابة عن التساؤالت التالیة:

 من الشاعرة مریم بللو آدم؟ -1
 ما الموضوعات الشعریة في دیوانها )أمثال خمال(؟ -2
 ما مدی تجلیات خصائص الشعر النسوي في الدیوان؟ -3
 أثری الدیوان الشعر النسوي في نیجیریا؟ کیف -4

فهذه تساؤالت تمثل إشکالیة البحث في الورقة، والتي یرید الباحثان اإلجابة عنها من خالل 
 المحاور اختیة:

 المقدمة. -1
 مفهوم األدب النسوي ومعاییر دراسته. -2
 مفهوم الشعري وموضوعاته وخصائصه. -3
 نبذة عن الشاعرة مریم بللو آدم. -1
 شعر في دیوان )أمثال خمال(.موضوعات ال -7
 خصائص الشعر النسوي في الدیوان. -0
 الخاتمة -5
 المراجع. -8

في األدب النسوي و الشعر النسوي وموضوعات الشعر النسوي وخصائص الشعر النسوي ودیوان 
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 .أمثال خمال
ویسأل اهلَل الباحثان أن یوفقهما إلی إنجاز هذا العمل في أحسن وجه، وصلی اهلل علی سیدنا 

 مد وعلی آله وصحبه وسلم.مح
 الباحثان:

 مفهوم األدب النسوي ومعايیر دراسته. -1
األدب هو الکالم البلیغ الصادر عن عاطفة المؤثر في النفوس، فهو فن قولي یعبر عنه باللغة، )بنت 

(. وتظهر فنیته بارتباطه بالوجدان والعاطفة وال سیما الشعر المعبر عن 12الشاطئ، دون سنة، ا 
(. واإلنسان ذکرا أو 2( )2واألحاسیس واالنفعاالت، )الکیالني، إبراهیم، دون سنة، ا العواطف 

أنثی رهین الوجدان والعاطفة واالنفعال، ولقد لبی اإلنسان منذ العصور القدیمة نداءات العواطف 
 واالنفعاالت فعبر عما في ضمیره من أحاسیس، فخلد لسنسانیة ذخائر أدبیة رائعة، )ممتحن، مهدي،

 (. 112وغیره، دون سنة، ا 
ومصطلح األدب النسوي مصطلح واسع الداللة فیمکن أن یراد به األدب الذي تکتبه المرأة فقط، 
أو تکتبه النساء والرجال عن المرأة أو ما یصدر عن خطاب الحرکة النسائیة وصراعها من أجل تحریر 

، کورنیال ها وعن تجاربها. )الخالد،المرأة وتحقیق المساواة بین الجنسین، فتعبر المرأة عن ذات
دخل المصطلح حقل التداول الثقافي والنقدي في  (. ومهما یکن األمر فإنه قد17 – 11م، ا 1995

العقد السابع من القرن التاسع عشر، ولعبت الصحافة األدبیة دورا هاما في هذا المجال إذ کانت أول 
في معناه إلی األدب الذي تکتبه المرأة، من طرح المصطلح للتداول األدبي مما جعله یشیر 

((www.albayan.ae ولذا یعتبر ظاهرة أدبیة حدیثة ظهرت خصوصا خالل القرن العشرین، وکان .
ظهوره استجابة لرغبات المرأة حین أحسْت بالحاجة الماسة إلی إبراز ذاتها من خالل إبداعها األدبي، 

الصراع مع الرجل من ناحیة المضامین والرؤی،  فعبرت عن ذاتها وهوایتها بنفسها، عندما جسدت
فطالبت بالحق في التعلیم واالنتخاب والعمل والحریة واإلنسانیة، وهذا أدی إلی وجود أدب نسوي 

م، 2228ینفرد بخصوصیات المرأة وقضایاها الذاتیة في الحیاة والمجتمع. )المناصرة، حسین، 
 (.3ا

اع االعتراف بوجود المرأة واإلقرار بحضورها وحقها في وکأن هذا األدب أشبه بثورة ناعمة النتز
تقریر مصیرها اإلبداعي واإلنساني. )األدب النسائي، مرجع سابق.( علی خالف ما کان علیه في 
نیجیریا. إذ لم تکن المرأة النیجیریة المسلمة منذ القرن التاسع عشر تنظر إلی أنها مغصوبة الحق في 
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بحریة التعلم واالندماج مع الرجال تعلما وتعلیما علی حدود  المجتمع، فقد تمتعت السیدات
إسالمیة منذ العصر الفودي إلی الیوم، وخیر مثال سیدات عصر الجهاد، فقد تلمذن علی ید الشیخ 
عثمان القائد األعلی للدولة الفودویة وعلی أیدي تالمذته؛ وتخرجت علی أیدیهم کثیرات کالسیدة 

ن بن فودي، والتي تسمی الخنساء النیجیریة لما لها من إتناجات إبداعیة نانا أسماء بن الشیخ عثما
ولذا لم یکن األدب  (332م، ا 2229)أبوبکر، علي، سنة  أدبیة رائعة في مختلف الموضوعات.

النسوي في نیجیریا ناجما عن االعتراف بوجود المرأة واإلقرار بمصیرها وحقها في تقریر مصیرها 
 وإنما هو رغبة في إثراء الساحة األدبیة النسویة العربیة النیجیریة. اإلبداعي واإلنساني.

هذا، وُیعد هذا النوع من األدب من المصطلحات اإلشکالیة المثیرة للجدل، لذلك ترفض 
مجموعة من األدیبات وصف إبداعهن األدبي بالنسائي أو النسوي أو األنثوي النطواء ذلك علی 

(.  فأثار المصطلح 112ساحة األدبیة. )ممتحن، مهدي، ا تحجیم حضورهن اإلبداعي علی ال
هلعهن خوفا من تهمیش إبداعهن األدبي أو وضعه في خانة أدنی من إبداعات الرجال. )خریس، 

( ویرین أن األدب یبقی أدبا مهما کانت أشکاله التعبیریة وخصائصه، ومهما 11م، ا 2213سمینة، 
نوثة، ناسیات أن للمرأة زوایا نظر وموضوعاتها ومواقفها التي اختلف نوع المبدع من حیث الذکورة واأل

(. إذ یختلف إنتاجها عن 11م، ا 2228اکتسبتها إیاها تجربتها الفردیة. )تعز بین، زهرة، وغیرهها، )
إنتاج الرجل. ولذا أرسی النقاد معاییر نقدیة لدراسة األدب النسوي، ) الرویلي، میجان، وغیره، 

 ،(17 – 11م، ا 1995
 وتتمثل في:  

 أ/ تحدید وتعریف موضوع المادة األدبیة التي اکتسبتها المرأة بالسمة األنثویة.
ب/ االهتمام علی األمور الشخصیة العاطفیة الداخلیة، واالهتمام باکتشاف تاریخ أدبي للموروث 

 األنثوي.
 .فکیر والشعورج/ محاولة إرساء صیغة التجربة األنثویة المتمیزة )الذات األنثویة( في الت

د/ محاولة تحدید سمات )لغة األنثی( ومعالمها، واألسلوب األنثوي المتمیز وأنواع العالقات بین 
 (227 – 221م، ا1995عناصر الخطاب. ) الرویلي، میجان، وغیره، 

 مفهوم الشعر النسوي وموضوعاته وخصائصه: -2
لألدباء  یر جنبا بجنب في الرکب األدبيوالمعني بالشعر النسوي ما أنتجته قرائح النساء األدیبات للس

الرجال في السـاحة األدبیة عامة، ألن األدب أدبان، أدب یصـدر عن النسـاء بخصـائصه، وأدب آخر 
ــه، وهذا طبیعي ألن لکل من المرأة والرجل عالمه الخاا.)بوفالقه،  یصــدر عن الرجال بخصــائص
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 (.11سعد، دون سنة، ا 
ع إلی موضوعات تقلیدیة تتمثل في الرثاء والغزل والوصف وأما موضوعات الشعر النسوي فتتنو

في الشعر الذاتي الوجداني  والشعر اإلنساني )قضیة تحریر  تتمثلوالفخر، وإلی موضوعات جدیدة 
( والمرأة 128م، ا 2220المرأة( والشعر الوطني. )البریزات، إخالا عبد الکریم عبد الجلیل، 

الغزل والوطن واألسرة واإلنسانیة وکل ما له عالقة بالوجدان والقیم. الشاعرة تجید إبداع شعر األمومة و
 )البیان(.

ویتمیز هذا النوع من الشعر بخصائص وممیزات تتمثل في التسّتر والرغبة واللذة والحب واأللم، 
.والتحسر والتأمل، ولیالزمه البکاء والیأس والمعانات التي تحملها الشاعرة العربیة من وضعها في 

(.  117م، ا 2220جتمع وموقف الرجل منها،) البریزات، إخالا عبد الکریم عبد الجلیل، الم
ویمیز الشعر النسوي أیضا بطابع الحزن والتشکي في عدم وفاء الحبیب للمحبوبة،  )مظاهر احزن، 

(. ألن المرأة فیض من العواطف والمشاعر واألحاسیس، وفیها عاطفة األمومة المفعمة 131ا 
لرغبة والعشق. کما أن الکتابة عند المرأة عالمة ودلیل علی وعٍي وثقٍة بالنفس یدخل عالمها بالحب وا

 .(.137النسائي المصان بالصمت وتقبل الواقع. )الغذامي، عبد اهلل، ا: 
يم بللو آدم. -3  نبذة عن الشاعرة مر

صل، إذ انتقل من الشاعرة هي مریم بللو آدم، ووالدها هو المرحوم رابع محمد الثالث الکشناوي األ
والیة کتسنا إلی والیة کدونا لمّدة زمن، ثم رجع إلی بلده األصیل، واستقّر به المقام بـ َدْوَرا. وووالدتها 

 .هي حسینة آدم
م بَکُدوَنا والیة َکُدَنا نیجیریا، وتربْت عند خالها الحاج بللو بَکُدوَنا، 1990ولدت الشاعرة سنة 

 یر في تربیتیها وتنمیة دراستها العلمیة واألدبیة. ولذا تنتسب إلیه، وله دور کب
بدأِت الشعرة تلقي دراستها االبتدائیة في والیة کدونا، منذ صغرها وذلك حین ُأدخلت مدرسة 

م وواصلت دراستها اإلعدادیة 2220الشیخ أبي بکر محمود غُتِمي َرَغاَسا َکُدوَنا، وتخّرجت فیها سنة 
م، ثم واصلت في الثانویة 2212اهلل َرَغاَسا َکُدوَنا وتخّرجت فیها سنة  في مدرسة فجر اإلسالم ِمَیتِّ 

م. وبعد تخرجها في المدرسة 2213مباشرة بمعهد َسالَمة ُأنُغَوْن َمَعاُذ َکُدوَنا وتخرجت فیها سنة 
م. ثم التحقت 2210نفسها بدأت الشاعرة الدبلوم في الدراسات اإلسالمیة واللغویة، وتخّرجت سنة 

م فنالت القبول في قسم اللغة العربیة 2219( سنة KASUة والیة  کدونا المعروفة بـ )بجامع
 بالجامعة.



 012 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

وقد لعبْت شخصیة بارزة دورا کبیرا في تکوین شخصیة الشاعرة أمثال األستاذ األمین أحمد حمزة، 
هوذا ی حیث حفظت عنده کتاب ملحة اإلعراب  وبعض القصائد إلیلیا أبي ماضي، واألستاذ عبد اهلل

الذي درست عنده کتاب ریاض الصالحین وکتاب فقه تربیة األبناء وغیر ذلك، بالمسجد الجامع 
)ِمَیتِّ اهلل( َرَغاَسا َکُدوَنا. ثم األستاذ عثمان أحمد الذي أخذت عنده النحو والصرف وموّطأة الفصیح 

، والمنظومة الالمیة وکتاب الزهد وبعض المتون العلمیة التهذیبیة والعقدیة مثل: عنوان الحکم
والحائیة، ثم األستاذ عمر الخامس وقد درست عنده البالغة، وکذلك قد شارکت في حلقة الشیخ 
یحیی السلفي في ُتُدن َوَدا َکُدوَنا، حیث یدّرس التفسیر وإحیاء السنة وأصول الفقه والعزیة وغیرها، 

علی مسامع الدکتور فائز شعیب آدم  إضافة إلی ذلك، ومع ذلك بدأت الشاعرة قراءة المعلقات العشر
المکّنی بأبي الخیر، وعلی یده استطاعت أن تحفظ معلقة طرفة بن العبد وعنترة بن شداد، حتی 

م. کان للشاعرة رغبة قویة في الشخوا 2221حصلت علی إجازة في المعلقات العشر عنده سنة 
 (2م، ا 2222إلی دورات علمیة تعقد في مجاالت مختلفة. )آدم، مریم بللو، 

 إسهامات الشاعرة
للشاعرة إنجازات عدیدة، حیث کان بدایة هذه اإلنجازات منذ مرحلتها الثانویة، حیث عملْت مدّرسة 
في أکادیمیة البیان النموذجیة شارع َمَقْرِفي ِرَغاَسا َکُدوَنا، ثم عملْت نائبة للمدیر فیها، وحصلت علی 

م في مدرسة فجر اإلسالم )ِمَیتِّ اهلل( 2215مدیرة سنة م. ثم عملْت 2217شهادة تکریٍم منها سنة 
م، ونالت شهادة اجتیاز الدورة 2219رغاسا کدونا، وعملْت أمینة الصندوق لندوة المدّرسین سنة 

م. ثم 2222اإللکترونیة عن بعد لبرنامج ثمرات التعلیمي التابع لجمعیة معرفة بالمدینة المنورة سنة 
في معهد أهل الصفة رغاسا کدونا. وشارکت في األمسیة الشهریة التي  عملْت مسؤولة عن االمتحان

 م.2221أقامها نادي نیجیریا األدبي في شهر یونیو 
وللشاعرة من اإلنجازات اإلبداعیة ما ال یستهان به في المجال المعرفي، وقد کتبْت مقاالت في 

ادیمیا"، وأخری بعنوان "تربیة الفتاة موضوعات مختلفة، ومنها مقالة بعنوان "األم في نجاح أوالدها أک
المسلمة" وثالثة بعنوان "حسن الخلق". باإلضافة إلی إبداعاتها الشعریة الرائعة، حیث کان لها قصائد 
متعددة في أغراض مختلفة، وقد جمعْت هذه القصائد علی ملف تعتبره دیوانا لقصائدها باسم )أمثال 

 (3م، ا 2222م. )آدم، مریم بللو، 2221خمال( سنة 
يتها  شاعر

کان للشاعرة النزعة الشعریة أیام أن کانت في الثانویة، ولکنها لم تبدأ قرض الشعر في ذلکم الوقت، 
م، وذلك حین بدأت تدرس قصائد 2215وإنما بدأت القریض في أیام بدایة دراستها في الدبلوم سنة 
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نبي لعبد وزهیر بن أبي سلمی والمتالفحول من الشعراء فتأثرت بهم، وممن تأثرت بشعرهم طرفة بن ا
وإیلیا أبي ماضي وأبي القاسم الشابي، وکان لهؤالء الشعراء دور کبیر في کشف موهبتها األدبیة 
والشعریة، وأول قصیدة قرضتها الشاعر هي قصیدة بعنوان "صدمة األلفة" التي مدحْت بها أستاذها 

 األمین أحمد حمزة، تقول فیها:
 لرفعتنا ماء الســـــــــعادة نابــــــع  هدي حیاته حمی اهلل مرءا کان ی

 ألنك شمس، عندنا أنت المـــــــــع  نحییك قطر الغیث ال منتهی لـه
 واستمرت تقول:

 نظام جمیل کل شــــــــــــيء یتابع  أمین أمیٌن عندنا في طبــــــاعه
 ك رائعفلیس لنا في الدرس مــــــثل  وأنت الذي صّیرتنا الیوم أنجما

 موضوعات الشعر في ديوان أمثال آلمال: -4
تناولت الشاعرة في في دیوانها موضوعات شعریة مختلفة، ما بین موضوعات تقلیدیة، وهي جل 

 الموضوعات الشعریة في الدیوان، وموضوعا جدیدا واحد، علی ما سیظهر في اختي:
ها األمین أحمد حمزة، تناولت الشاعرة موضوع المدح في دیوانه فمدحت أستاذ أ/ المدح:

 (1م، ا 2221)آدم، مریم بللو، بقصیدة تقول فیها: 
 لرفعتنا ماء الســـــــــعادة نابــــــع  حمی اهلل مرءا کان یهدي حیاته 
 ألنك شمس، عندنا أنت المـــــــــع  نحییك قطر الغیث ال منتهی لـه

 لفـجر ساطعـن، ینمو نمّو الفجر وا  فکم صائد للعلم من علمك الرزیـ
 وأنت ربیع الناس إنك نــــــــــــافع  أیا طیب ورد إّن عطرل فـــائح

 نظام جمیل کل شــــــــــــيء یتابع  أمین أمیٌن عندنا في طبــــــاعه
 فلیس لنا في الدرس مــــــثلك رائع  وأنت الذي صّیرتنا الیوم أنجما

حیاته لرفعتهم، وتحییه تحیة بقدر قطر الغیث الذي  تدعو اهلل الشاعرُة أن یحمي اهلل امرأ کان یهدي
ال متناهی له، وتصفه بالشمس للمعانه عند طالبه، وتصف طالبه بصیادین یصطادون العلم في غابته 
الرزینة، ألنه طیب األخالق فهو أمین اسما وخلقا، وقد صیرهم نجوما متألألة في فضاء المعرفة، 

 فلیس له مثیل عندهم.
رة في القصیدة عاطفة فرح وسرور، ألنها تعبر عن إعجابها ألستاذها الممدوح، فعاطفة الشاع

 وتذکر أیادیه علیهم التي ال یمکن لهم نسیانها.
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)آدم، مریم بللو، ولها قصیدة أخری تشید فیها بفضائل محاضرها، تقول في أول القصیدة: 
 (5م، ا 2221

مَّ 
ُ
ــِتــــيُهـَو ُمــــرِشــــٌد ُطــوَل الـَحـَیاِة أل ـُع ِنــیَّ ـــا ُیــَشـجِّ ــــٌه َدوما  ـــِتـــي      وُمــَوجِّ

ِتـ ــَم َدوَلــــِتـي هــــَو ِعـزَّ ــَغـاُفـَل، اَل ُیــِریُد َشــِبــیَهــــُه       َأعـِنـي ُمــــَعــلِّ  يَطــَرَد الــتَّ
م في ضبط الفصل، وال یسمح ثم استمرت في تعداد مزیته عند إلقاء المحاضرات، فهو ذو نظا

بالفوضی في فصله، وال یرحم الغاشین في االمتحان، ویتسم بالحزم والتیقظ من دون أن یظلم أحدا، 
ویتفقد أحوال طالبه المجدین وغیر المجدین، ویعطي واجبات وتدریبات لتمکین الطالب ویغیر 

 أوضاع فصله کل ما أدت الحاجة إلی ذلك، وذلك في قولها:
ـَواِبَط  في َصاَلِح َطِبـیـَعـِتـيفـي الَف  ا في َضـبطِه  َأَخـَذ الـضَّ ما  ـصِل َکاَن ُمـَنـظِّ

ــةِ  ْمــِتـَحـاِن لَزلَّ ــٌب فـي ااْلِ ـی َمن َیِغشـ * ُش، ُمـــَرسِّ  اَل َیــسـَمـُح الـَفوَضـی، َوَحــتَّ
ــي ِبــ ٍس   *  ِإنِّ  ـِه فـي الــَیـوِم َنـْظـُم َقـِصـیـَدِتـيَقَلـِمـي َیـُفـوُح َدَواَتُه ِلـُمــَدرِّ

ِتـي ـٌظ * ِمــــن ُدوِن ُظــلــٍم، ِرفــُقــُه ُهــَو ُقـــــوَّ  الــَحــزُم ِشــیـَمــُتــُه، َکــَذاَل َتـــَیـــقُّ
ــا ُیــِجــیـ ُروِس ِإَذا َأَتـی * َتـــحــِضــیــُرُه َدوما ـــِتـيُهــَو اَل ُیــَراِوُغ فــي الــدُّ یَّ  ُد َهــــِو

ــــا ُیــــــــِریُد  َب َأیــــــــــَن ُوُقــوُفــــــَنا * ِإالَّ ِإَذا َیـــــوما ــــالَّ اَل َیــــســــَأُل الــــطُّ
 َوِجـــیــَهــِتــي

ــدِریـَب فـــي * ُکلِّ الـَمـَواِد، ِلــَکي َتــُکـوَن ُمـِفـیـَد  ــمــِریــَن َوالـتَّ َع الـتَّ  ِتـيَکـم َوزَّ
َیـنُظُر ُمـقـَلـِتـي ِکـيُّ َفـَقــط، َو ســَتــاُذ َمـن ُهـم حوَلـُه * َلیـَس الـذَّ

ُ
 َوَقـِد اعـَتَنی األ

ـا َیُـوُن ِبــِحکــَمــةِ   ِنـعــَم الــُمــَکـاِفــُئ ِبالـَفـَصاَحـِة َفـرَحـِتــي  * َتــشـِجــیُعُه َدوما
ِب  َتـ ـــالَّ  ـنــُظـُر َعیُنه * َتــزِیــیـُنــُه ِلــلــَفـــصــِل َحـقٌّ ُمـنـَیـِتـيفـــي َجـدَوِل الـطُّ

  َتـغــِیــیــُر َأوَضـاِع الـُفـُصوِل َطـِبـیـَعـُتـْه * َعـقـُد الـِحـَواِر َمـَع الَمـَشاِغـِب ُبـغـَیـِتـي
صرف عند تثم ختمت الشاعرة القصیدة ببیتین تبین تدعو لکل معلم یتصف بالحکمة وحسن ال

التدریس أو التحضیر، وبینت مدی تأثیر أستاذها فیها، من حیث إجادته إلدارة الفصل التي تسرها 
 وتزیدها حرصا للتدریس، في قولها:

ِس  ِرفـَعــِتي ِف ِللُمــَدرِّ ـَصرُّ ـٍم ِذي ِحـکــَمــــٍة  * ُحــــــسـُن الـتَّ  ُطوَبی ِلــُکــلِّ ُمــَعـلِّ
ا، ِهـَي ِقـیـَمـِتـي ِإنَّ اإِلَداَرةَ  ا، ِإذا ِنــي * َوَتـِزیُد ِلـي ِحـــــرصا  ِلــلـُفـُصـــوِل َتــــُســـرُّ

 ب/ حث المرأة علی تحسین وضعها بالتعلم:
ومن موضوعات الشعر النسوي في دیوان مریم بللو آدم حث المرأة الهوساویة إلی التعلم، وذلك في 
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 (11م، ا 2221)آدم، مریم بللو، (. تقول في مطلع القصیدة: قصیدتها بعنوان: )العلم تاج الفتاة
ا    َتاُج    الَفَتاِة       ُسُلوُکَها       َوُعُلوُمَها  َیِفیُض     َوِرفَعةا       َوَساَلَما َأمنا
یِل      إذ  َأسَلمُتُموُه          َوقَتُکم      إساَلَما َبدٌر َیُکوُن     ِسَراُجُکم    ِباللَّ

وِر        َقد َراِج      النُّ  َأعَطی    َلَنا      ُأسَتاُذَنا       ِإسَهاَما  الیوُم ُفزَنا  ِبالسِّ
میُن     َأٌب   ِلَتسُجَد        ُأخِتَنا

َ
ي   الَحقِّ    فیَك  َأَداَما َفُهَو  األ  َخیرات     َربِّ

امخا هو سلوکها وعلمها، ألن العلم مع تعبر الشاعرة عن أن ما ُتتّوجه به الفتاة رأسها لیکون ش
السلول الحسن یکون للفتاة أمنا ورفعة وسالما من کل مکروه، فحین تسلم الفتاة وقتها کلیا للتعلم 
یکون لها بمثابة بدر وسراج ینور لها الطریق في جنح ظالم اللیل، فهاهن أوالء فتیات أسلمن وقتها 

وهاج عند ما أسهم إلیهن أستاذهن إسهاما أعطاهن ما یرجون للتعلم، ففزَن بالنور المبین والسراج ال
من علم، هذا األستاذ هو األستاذ األمین الذي کان لهن أبا، فلتسجدي أمامه أیتها األخت لتنالي من 

 ِنلَنه من هذا الفیض العظیم، ثم دعت لألستاذ أن ُیدیم اهلل له خیراته الجسیمة.
ماني طالبات درسن منظومة ملحة اإلعراب عند هذا الشیخ وقد ذکرت الشاعرة في القصیدة أنهن ث

وختمن دراسته، فذکرت أسماءهن جمیعا وهن بنُت )َمَجاَبِقي( وحسنی وفاطمة )فاطي عرْب(، وبنُت 
 رابع، ورقیة، وخدیجة ومریمان، یعنی الشاعرة ومریم أخری. استمع إلیها إذ تقول:

 َمنُظوَمٍة    َبدأا      َلَها          َوِخَتاَما َحةٍ َفُهَو   الذي  َأعَطی     خِلَئ       ُمل
ا    َیُفوُح   َأَماَما  َأعِني ِکَتاَب  ُمَلیَحِة     اإلعَراِب       َکا  َنت  َنجَمةا      ِعطرا
ا        َثَماِنَیٌة         َوَصلَنا        َختَمهُ   اِإعَظامَ )ِبنِت َمَجاَبِقي(   َأبَدا       بـ  ِإنَّ

ا  ُتِنیُر       َظاَلَما َتِلیَها     َهیَبةا         َوِقَراءةا )َحَسَنی(      َصاَرت    َلَنا     ُنورا
حِو،   َترُجو   الَفهَم  َواإلفَهاَما  ُأسَتاَذٌة   َفاَزت      ِبِعلـ)َفاِطي َعَرْب(    ـِم النَّ

 َصوُتَنا    إعالَمانُت َراِبُع(    )بِ ِهَي     َمَع َمن ُتَحاِکي الشمَس ِفي   إشَراِقَها
ُة(     ُأخِتي       َکاَنت     ُتِحبُّ     الصلَح    َواإلقَداَما َبیَنَنا       ُممَتاَزةٌ )ُرَقــــیَّ

ِة   َماَما ِهَي   َفرَحِتي    َوَعِزیَزِتي)َخِديَجِتي(  و  َصاَرت   ِلَنفِسي ِفي   الَمَحبَّ
َيَمیـَأقِصُد          ال َأنَس     َتوَأَمَتیِن  ةا     َوَغَراَماـِن(     )َمر  َشِقیَقَتیِن     َمَحبَّ

س    َربَّ     َعن  ا    َوَنفِّ نُهَما   ُخُلقا  َکرَبـیِهَما       َوارَفعُهَما      ِإکَراَمــا    َحسِّ
ناتهم میزان حس ثم دعت لهن هن الطالبات أن یغفر اهلل لهن ولشیوخهن الفضالء ذنوبهم وأن یثّقل

لیفوزوا یوم القیامة، ثم وّدعْت أخواتها وشیوخها وبّینت فرحَتها لهذه الختمة، ونادت بنات حواء إلی 



 014 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

التعلم ألن من جد فیها یصیر إماما، ثم ختمت بالدعاء علی آبائهن وأحبابهن وصلت وسلمت علی 
 النبي صلی اهلل علیه وآله وصحبه. في قولها:

ِبَناَواغِفر َلَنا    َر  ي      َجِمیَع        ُذُنو  َوُشُیوِخَنا      الُفَضال   َوعمَّ   َسالَما بِّ
ل   َمَواِزَنُهم     إلــــِهي       ِبالَمَحا ا    َوِقَیاَما َثقِّ دا  ِسِن  َکي  َیُفوُزوا    ُسجَّ

ي       َفرَحةٌ  ِإنِّ ُعُکم       َو  یِم     َصاَر   إَماَماَمن َجدَّ  في الّتعلِ  َوُهَنا     ُأَودِّ
ا      َکَذا    اإلنَعاَما آَباَءَنا،           إخَواَنَنا،             َأحَباَبَنا  َأرُجو َلُکم   َخیرا

َمنـ  ـّن    َوآِلِه       َوَصَحاِبِه   َمـا   اَلَما َیا َربِّ   َصلِّ َعَلی    الّنِبيِّ       َوَسلِّ
في قول الشاعرة "من جّد في التعلیم صار إماما" أنها أرادت )التعلم(  ویالحظ في هذه النهایة أن

أي طلب العلم، فخانها التعبیر فأخطأت صرفیا، کما أنها وظفت في البیت األخیر في قافیتها عبارة 
لیس لها محل في القصیدة من حیث المعنی وهي )ما الما(، فهي حشو في النص بحیث لم تفید أي 

 معنی وال داللة.
 ج/ الغزل:

وهو تعبیر عن عاطفة الحب للمحبوب الذي یختاره الحبیب، فیعبر عن عاطفة اإلعجاب بجمال 
المحبوب کما یراه هو ال کما یراه غیره، مصّورا مشاعره وواصفا آالمه وآماله، ویکشف عما یختلج 

 (.09م، ا 2228بقلبه نحو المحبوب. )األندلسي، ابن حزم، 
م أکثر الموضــوعا طرقا، وإن کان موضــوعها المتأخر في القریض، علی والغزل عند مریم بللو آد

وکنت في البداية ال أطرق الشعر في الغزل وال أناطح هذا الموضوع، لکن األحوال حد قولها، "
ــوکاته  يقا وارتداني بش ــاني الحب جلبابا حر ا کس ــعر فیـه، لمـ  هي التي دفعتني إلی قرض ش

ــار يؤذيني لیال ونهارا ي بخیانة األحبة، حیث المؤلمـة، وص ، يؤلمني ويبکیني، فقد ابتالني رب 
ي الحقیقي سیأتي  أذوق مرارته أکثر مما تعد  بدون أية سـمحة  وال لطف منه، وأنا أشعر أن  حب 
ره بالصـورة التي أشعره، فترکت کل هؤالء،  له في نفسـي وأصـو  يب فیه، فبدأت أتخی  يوما ال ر

 (.0م، ا 2222، مریم بللو، .)آدمفوقفت أمام الباب منتظرة له"
تذکر الشاعر أن األحوال واألوضاع التي وجدت نفسها فیها هي التي ساقتها إلی قرض شعر الغزل، 
وذلك حین طعمت من مرارة الحب وعانت من آالمه المحرقة جراء ما القته من خیانة األحبة الذي 

با عاطفیا خالصا. استمع إلیها أخلصلت لهن حبها فخانوها، فیئسْت من حبهن بعد أن رجت منهم ح
 (18م، ا 2221في قصیدة )لك حبي(: )آدم، مریم بللو، 

 َمَطٌر  َغِزیٌر ِمن  ُفـــَؤاِد  َنــِفــیَســِتــْه        َوَلــَسوَف  َتـسِقـیـِه  الَغَراَم   ِلِقیَمِتهْ 
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ــــــــُه       َطـــعـــٌم  أَ  ِتهْ الحّب   َمعُسوٌل   وُحــلٌو،     إنَّ  َلـــذُّ ِمــَن الَحـِلیِب ِلِقمَّ
ِتهْ  ا        َما  ُقـــلــُتـــُه َحـــقٌّ  ِلَمن في ِذمَّ قا  َمن َکاَن في َشوِق الَحِبیِب ُمــَصـــدِّ

تصف الشاعرة نفع الحب في فؤادها في مطلع هذه القصیدة، حیث شبهته بالمطر الغزیر الذي 
ا، وتؤکد أن هذا المحبوب سوف یسقي فؤادها العامر بحبه ُیحیي فؤادها وهي نفیسة عند محبوبه

بها بالخبر، وإنما تنادیه إلی تطبیق هذا  الغراَم لقیمة هذا الفؤاد عنده، فکأن الشاعرة هنا ال تخبر محبو
الخبر، لیسقیها الغرام ألن الحب شيء معسول وحلو لذیذ ألذ من الحلیب لقمة لذته، وبینت أنه ال 

 إال من کان محبا صادقا في حبه.یعرف صدق کالمها 
ثم استمرت في بیان طبیعة الحب، وذکرت أن الحب یقذف في القلوب، وال شيء یمنعه الدخول 
في قلب لقوته، ویسبب األمراض لمن دخل في ساحته، ویقیده بحبل رزینته، ومن رام عزة الحب 

 ا:یجب أن یخضع لعزة الحب، ألن للحب عزة ما فوقها عزة. وذلك في قوله
ِتهْ  ی    َیَناَل   ِلُقوَّ  الُحبُّ َیقِذُف في   الُقُلوِب   فـَما   َلــُه        ِمن    َسمَحٍة،    َحتَّ

ـــَدُه     ِبَحبِل     َرِزیَنِتهْ  ی    ُیقــَـیِّ  َوَکَذا   ُیمّرُض  َمن  َعاَل  فـي   ُملِکــِه        َحتَّ
بوبها، وذکرت أنها تحبه وأنه صدق محبتها وهو في ثم لجأت الشاعرة إلی التصریح بحبها لمح

صفحة قلبها وهو الجدول الوحید عندها الذي یجیري فیه مطر الحب لهیبته عندها، وحبها في حق 
ال مراء فیه، وهو أنفاس روحها التي تحیا به والذي ال یباع لرفعته وهو کوکبها الذي فاق جمیع الرجال، 

  قدر المنیة بین الناس ولو کانوا أحبة. وذلك في قولها: ولیس لها أن تفارقه لوال أن اهلل
ِتهْ  ثَقاُل  فیِه   َفَکیَف  ُهـم         الُحبُّ    َأخـَضَع    َمن   َیُروُم  ِلِعزَّ

َ
 إن   اَلَنِت   األ

ـِتي        في  َصفَحَتي    َقـلِبــي َأَراُه ِببَ   سَمِتهْ )حّبي(  أِحبـّـَُك، َأنَت ِصدُق  َمــَحــبَّ
ا، َأُقوُل   ُهَو الَحِبیُب    ِلــَهـیَبِته  إن ِقیَل ِلي َمن في الوری ُهَو َجـدوٌل         َفــورا

ـُه         َأنَفاُس   ُروِحي،    اَل ُیَبــاُع   ِلِرفَعِتهْ  ـــــي َلُه   َحــــــقٌّ  َیِقیٌن،  إنَّ  ُحــــبِّ
ُة    اَل   ُأفَ  ِتهْ   ارُق    َفرحـِتيَلواَل      الَمِنیَّ  ُهَو   َکــوَکـِبي،  َفاَق   الَجِمیَع ِلُغرَّ

وبعد أن صرحت الشاعرة بحبها لمحبوبها الذي تسمیه )حبي( خاطبت هذا المحبوب، وسألته 
هل یسمع ما في خاطرها من حبها إیاه؟ فهو یقطر حبا فیه مدی الحیاة ال تستطیع کل العروق أن 

ن في ضمیرها وقد شق فؤادها هذا المحبوب لهمته العالیة في مجال الحب، تنطوي قطرات حبها الکام
وهي تری أنه ال یکفي أن یوصف محبوبها بجمال الکون فحسب، بل هو منّصة جمال الکون کله، 

 فحبها لمحبوبها وحده، ال یشارجه فیه أحٌد، ولها کنز یفرحها في حبها إیاه. استمع إلیها إذ تقول:
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ي( َأاَل تَ   َلو َقاَل ِفیَك َمَدی  الَحـــَیاِة   ِبَقطَرتهْ           صِغي   َفَتسَمُع   َخاِطـِري)ُحبِّ
ِتهْ   َحّتی   َوَلو   ُکّل    الُعُروِق     ُتــِعـیُنُه         اَل  َتنــَطوي   َما   في  َضِمیِر  ُمِحبَّ

ِتهْ    َشــقَّ           فـي    َعاَلٍم     للحبِّ    فیه    َنسیَمهُ   الُفَؤاَد   ِلَما    َلُه   ِمن ِهمَّ
 إن ِقیَل:   َهَذا    الَکوُن    أنَت  َجَماُلُه         اَل  َیــکَتِفي   ِعـنِدي،   َوَأنَت ِبَمنَصِتهْ 
ــــِه َکنٌز    ِلَفرِح َحـِبیبَ  ي(   اَل َیُکوُن     ِلـَغیـِرِه         في   ُحـــــبِّ ي لـ )ُحبِّ  ِتهْ ُحـــبِّ

فالشاعرة في هذه القصیدة صّرحت بحبها لمحبوبها الذي أخلصْت له حبها، ولکنها نها لم تصرح 
 لذا المحبوب بحبها فیما یری الباحثان، ویفهم ذلك من قولها:

ي( َأاَل َتصِغي   َفَتسَمُع   َخاِطـِري  َلو َقاَل ِفیَك َمَدی  الَحـــَیاِة   ِبَقطَرتهْ           )ُحبِّ
ا تنادي المحبوب یا )حبي(، ثم خاطبته وهي تحضه علی إصغاء ما في خاطرها من حبها ألنه

إیاه، حیث وظفت أداة التحضیض )أال( بقوله: )أال تصغي فتسمع خاطري(. فکأنها تطلب من 
المحبوب أن یسمع نداء قلبها من خاطرها، وإن لم تصّرح له بذل، ولعلها تری أن في ما تبدیه له من 

 مارات الحب یکفي، ألنه اإلشارة تکفي اللبیب کما یقال.عالمات وأ
وبالنظر إلی قصیدة أخری باسم )اقتربت الساعة( یظهر جلیا أن الشاعرة تمّهل محبوبها بأن سوف 
یربح موعده، وتؤکد له أن سوف یرفع رایة حبها، ولسوف یفرح بحبها ولسوف یقطف وردة حب من 

محبوب، کما تود أن یکون في مثل النجوم أعلی سماء قلبها من قلبها، وتود الشاعرة کل ذلك لهذا ال
 (10م، ا 2221ضمن الرجال، ویکون مصباحا ینیر قلبها، استمع إلیها: )آدم، مریم بللو، 

ـُد  کِّ ،  ُرَویَدَل  َسوَف  َیرَبُح  َمـوِعٌد         َوَلَسوَف   َترَفُع    َراَیــــةا    َوُأَأ  َمهالا
دُ َوَلَسوَف   َتفَر  ي  َواِهـٌب          َوَلَسوَف   َتقِطُف    َورَدةا    َأَتَودَّ  ُح،  ِإنَّ  َربِّ

دُ  َجاِل   ُتَجدِّ َماِء ُنــُجوَمها          َوَتـُکوُن ِمن ِضمِن الرِّ  َوَتُکوُن في َأعَلی السَّ
َبَنا          َوَتُکوُن   َبس ا   ُتــِنـــیُر    ُقُلو دُ َوَتُکوُن   ِمصَباحا  َمَة   ُکلِّ   َمن   َیَتَأوَّ

ثم بدأت تصور الحب تصویرات رائعة فالحب عندها روضة تنبع في القلوب، وإذا نبع فیها غرس 
أشجارا ذات أظالل ُتسعد من یتظلل بها، وهو أیضا نفحة تفني الوری وتقید نفسي المحبوبین فیبیتان 

 لها الوحید لتفوق بذلك کل الغواني وتنشدمسهدین، ثم ذکرت طلباتها عند محبوبها فهي تدریده بط
األبیات غفتخارا لهن، وهذا یریحها من غذاب العشق المارد، فتتزین وتصعد مدارج العلی لفوزها 

 ببطل ال یشق له غبار. استمع إلی هذا القول:
ا ظاَلل،   َیوما

َ
ُس   األ ُیَغرِّ  َتسـَعُد   الُحبُّ  َینَبُع  ِفي  الُقـُلوِب  َکـَروَضٍة          َو

ا    َتسَهُد  –َحقٌّ  –َوالُحبُّ  فَسیِن،    َدوما ُد   النَّ ُیَقیِّ  َنفُحُه َأفَنی الَوَری           َو



 017  دور الشعب الهوساوي في إثراء الشعر النسوي في نیجیریا

 

 

 

 ُکْن  َیا   َحِبیِبي   ِللَحِبـیَبِة     َبطـَلَها          ِلَتُفوَق   ُکالا  في  الَغَواِن َوَتـنِشـُد 
َن    ِبالُجَماِن    َوَتصَعُد َوَتِریُح  ِمن   َتعِذیِب   ِعشٍق  َما ی   ُتَزیِّ  ِرٍد           َحتَّ

وهکذا یصـاف المطلع علی دیوان )أمال خمال( علی قصائد غزلیة رائعة تعبر عن مدی إخالا 
 الشاعرة في حب أحبتها، وتصور الحب ولذته تصویرا بارعا.

 د/ الشعر الوطني
کر تحسرها عما یالقي وطنها من مصائب وبالیا، وفیه تعبر الشاعرة عن مدی إخالصها لوطنها، وتذ

وقد خاضت مریم بللو هذا الموضع في دیوانها في قصیدة )آمن تسلم(، حیث تصف حال الکون، 
وهي باکیة مما یحدث في وطنها نیجیریا، ألنها مرت یوما بواحد فرأته متحطما، وهو مبلل البیاب 

والدا وبناتا کانوا في أسوأ حال إذ صار البیت بالدموع وصغت إلی صوته الباکي الحزین، ووصفت أ
جحیما، وتذکر أن کیف عم االغتصاب واالغتطاف والجوع البالد، استمع إلیها: )آدم، مریم بللو، 

 (21م، ا 2221
 الـــــــــــــَکوُن َصــــاَر ُمــــــــؤلما ـِسـي ِفــــــي الــــــَوَری ما َحــاُل َنـــفـ
اَقد کان       َحـ  َوجــــٌل َیــــِصیُر ُمـــــــَعــــّلــــمـــا  ـاِلي     َبــــــــاِکـــــیا

ا َمـــَررُت بِ  ــــما ــــــَواِحــــــــــــــــدٍ َیــــوما  َفـــــــَرَأیــــُتــــُه ُمــــــَتـــَحــطَّ
مــــُع َبــــلَّ ِثــــــ  ــــــَمـــاُؤُه تـــــــزوي الــــغمیوَسـ ـــَیاَبـــــــــــــــــــُه الدَّ

ـــــُح َألـــــــَوما أســــمـــُع صـــوَتـــــــُه َأصـــَغـــــیُت   َصـــوٌت ُیـــــــَوضِّ
ُلــــــــــــــواأوالدنا قـــــــد ُبــــ ما ـــــــــذِّ َث بالــــــــدِّ  َوالــَمـــــــــاُء ُلـــــــوِّ

ــــما َر َحـــــــاُلـــــــهاـــــــَکـــدِّ ِبــــنــــٌت یُ   َوالَبـــیــــُت َکـاَن َجــــــــــَهــــنَّ
ـــاُس َأوَجـــــــــَعـــُهـــــم َظــما تــــــصاُب حــــــــــــوالناواإلغـــــــــ  َوالـنَّ
ــــــ ـتــــــــــــــــــطاف وراءناواإلخــــــــ  ـُل َصــــــیَلــــــــماکّل ُیـــَحــــمِّ

 ثم تحدثت عن وباء کرونا الذي سبب إغالق المدارس، مع شیوع القتل والسحر بین الناس.
َبــــــاُء َتــــــَهـــــــــــّدما ُروَن حّل  بــــــأرضــــــنا ُکــــــــــــو  َهــــــذا الَو

 َجــــــاُر ُیـــــــــــنـــَقــــُصـــه ِلـماَوال ــــــمدارس ُأغــــــِلــَقــتُجــــــّل الــــ
ا َشــــــــــاِئــٌع والَقــــــتـُل َعـــــم ـــما ــــــدا  ِســــحـٌر َفـــــــــَشـــی َوَتــــــَعــظَّ

 ثم انصرفت في آخر المطاف تبین عالج هذه المصائب التي عمت البالد، في قولها:
 ـَة ِإن َأَتــــــــــــت         َما َباُلـــــــَهـــا َمـن ِفـــي الِحــَمـــــیِإنَّ الـُمــــــِصــــیـبــ
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ــــــمـا ـــســـــِلـــما في أمـــــره َیــــــــا ُمــ ـــــَك ُکــــــلَّ  آِمــــن ِبـــــــــــَربِّ
ُمــــــــــــــوَر وأعظماَکــــَتــَب ا ـَأنَّ ِإَلـــَهـــــــــــنا َواِثـــــــــــــــق بِ 

ُ
 أل

 اَل َتـنـُظــــَرنَّ  ِإَلــــــی َعــــــَمـــی  َفـــَأِطـــــــــع ِإَلــــــــَه رُســــــوِلنا
ا َســُیـصِبــُح َمــــــرَغـــــمـا           لـــــــــنــــــــفـــــــسه ُکــــلٌّ یقول  َیــوما

 ـفـٍس إن قـــست            َیـــوَم الـِقــــَیــــاَمــــِة ُمــــعــــَدمـاَیــــا َویــُل َنـــــــــ
ــــَجـــــــــاِح لــــُنــسِلما  َیــا َنــــــــفـُس ُتـــــــوِبـي َواسـُلِکي            ُسـَبـَل الـنَّ

َمــــــــاُن َســَیــنـَقـِضي            َمــهــَمــ ـــــَمـیَهـــــــَذا الزَّ  ا َبــَلــغـِت َإَلــی النَّ
 َربٌّ َغــــــُفـــــوٌر قــــــد َســــــــما  ــــــرّبــــــك إنـــــــــه آِمـــــــــــن ب

ــــــمـا ـُمـــــــُلــوُل ومـــــلکهم َأیـــــــــَن ال  َقـــــاُروُن َمــــاَت ُمـــــــــَذمَّ
ا، رّبــــما ــــــن َفــــــَدع ــآِمــــــــن َفــَدع، آمِ  ا َوَقــــهــــــــــــرا  َجــــورا

ا َطـالَـَمـاَأبـــــــــَکــــیـ  َتــدُعـــو َعـــــَلــیَك ُمــــــَعــّظـمــا  َت َنـــــــفــسا
وهکذا شخصت الشاعرة الدواء الناجع للمصائب التي حلت بالدیار النیجیریة، وهو دواء حسب 

 الیم اإلسالمیة.التع
 ه/ شعر التهاني:

حیث هنأت شاعرا من الشعراء الشباب یدعی مصطفی، ویلقب بأبي زرع ومجنوب أم زرع،  
والذي حصل علی مرتبة أمیر الشعراء في امعة بایرو، کنو، نیجیریا، قرضت قصیدة تهنؤه علی هذا 

 (12م، ا 2221النجاح تقول في القصیدة: )آدم، مریم بللو، 
َد   الّشَعـــَراءِ َدعــــ عُر    ِمنُه    َیُفوُح   ُکلَّ     ِفَناءِ     ِنـــي  ُأَهـــّنُئ َسیِّ  َوالشِّ
ُه  ِإذا      َتبّسَم     َبسَمَة      الُکَرَماء    َمرِجُع   َشاِعرٍ   –ِبالَحقِّ    –َکم ِإنَّ  َو

 واستمرت تهنؤه علی حد قولها:
َباَلءِ   ِإنَّ    اإلَماَرَة   َتاُجُه   َد     النُّ ِبي     الَمَزاِرِع      َسیِّ

َ
َنت  أِل  َقد     ُدوٍّ

َواُة    َتِسیُل     ُکلَّ َرَجاءِ  ا      ُنَبّیُن      َفرَحَنا      أِلِمیِرَنا   َلیَت      الدَّ  ِإنَّ
ُر      َفحَلَنا        ِبَنَجاِحِه  َحقٌّ     ُنَهّنُئ      ا    ُنَقدِّ  َمجَمَع    الُفَصَحاءِ    ِإنَّ

َعَداءِ  ُهَو ُمصَطَفی َمجُنوُن   ُأمِّ   َمَزاِرٍع   َبدٌر     َیِضيُء    َوَأسَعَد       السُّ
ُجوُم    َوَراَءهُ  ا   َوالنُّ  َوالَفوُز    ِفیَك      َیُکوُن   ُکلَّ   ِغَذاءِ    َقد  َکاَن َشمسا

َل    ُمصَطَفی ُهَو ُمصَط  ِ   َدرُّ  َفی     َاهلُل     َیحَفُظ     ِسدَرَة       الُفَضاَلءِ هلِلَّ
 خصائص شعر المرأة -5
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للشـعر النسـوي خصـائص وممیزات وسـمات، وهي خصـائص تتجلی فیه کل شعر نسوي أنتجت 
 قریحة النساء، ومن الخصائص المتجلیة في دیوان أمثال خمال ما یلي:

 أ/ خاصیة التستر باسم المحبوب:
النسوي التستر باسم المحبوب: ألن شعر المرأة تعبیر عن مشاعرها وعواطفها  ومن خصائص الشعر

م، ا  2210تجاه المحبوب بدون التصریح باسمه. )البریزي، إخالا عبد الکریم عبد الجلیل، 
(. وهذه خاصیة ذات وضوح جلي في دیوان أمثال خمال، إذ أحاطت مریم بللو آدم بجدار من 71

لها ذلك أنوثها وشرفها وکبریائها، وهذا ما ألزمها إلی التستر عن اسم  الحیاء والحشمة، لیحفظ
 (1المحبوب في غزلیاتها في الدیوان. تقول الشاعرة في قصیدة )عزیزي(: )آدم، مریم بللو، ا 

ـِصالا    اَل َشـــیـَئ َیـعـِدُلـُه، َنــفـِســي َوَتهَواَل  ي ِفـیَك ُمــتَّ  الـَکوُن َیـشَهـُد ُحـــبِّ
ـي ِلِسیَماَل  ـیَك، َأو ُحـبِّ ِذي في الُحلِم ُتخِبُرِني   َنـــجـِمـي ُأَســمِّ  ِإن ِنمـُت َأنَت الَّ

 َمـن َکاَن ِفــي َأَمـِلـي، َفاهلُل َیــعـَلــُمـُه     الـــَعـیـُش َما َبــــَسـَمـت َلـواَلَل َلوالَل 
فالکون کله یشهد لها بأن حبها فیه  فهي في هذه األبیات تذکر لمحبوبها أن حبها فیه معروف،

متصال وال شيء یعدله، وکانت نفسها تهواه، وهو الذي یأتیها في حلمها، وتسمیه نجمها، وُحبها 
لسیمائه التي یتمیز بها عن غیره. فهي هنا لم تصرح باسم المحبوب وإنما تسترت وراء تسمیته باسم 

لذا المحبوب، وکأن الشاعرة فطنت إلی تسترها آخر هو )نجمي ... ُحبي(، مما یدل علی شدة حبها 
عن ذکر اسم محبوبها فصرحت عن هذا التستر حیث ذکرت أن اهلل یعلم من هو أملها، والذي کان 

 سر تبسمها، فلواله ما تبسم عیشها.
 َلوالَل َمـن َکاَن ِفــي َأَمـِلـي، َفاهلُل َیــعـَلــُمـُه     الـــَعـیـُش َما َبــــَسـَمـت َلـواَلَل 

 وتتجلی هذه الخاصیة في قصیدة أخری
ـِتي        في  َصفَحَتي    َقـلِبــي َأَراُه ِبَبسَمِتهْ   )حّبي(  أِحبـّـَُك، َأنَت ِصدُق  َمــَحــبَّ

 وتقول في القصیدة نفسها:
ي( َأاَل َتصِغي   َفَتسَمُع   َخاِطـِري  ِبَقطَرتهْ    َلو َقاَل ِفیَك َمَدی  الَحـــَیاةِ           )ُحبِّ

ِتهْ   َحّتی   َوَلو   ُکّل    الُعُروِق     ُتــِعـیُنُه         اَل  َتنــَطوي   َما   في  َضِمیِر  ُمِحبَّ
ِتهْ           فـي    َعاَلٍم     للحبِّ    فیه    َنسیَمهُ   َشــقَّ   الُفَؤاَد   ِلَما    َلُه   ِمن ِهمَّ

 أنَت  َجَماُلُه         اَل  َیــکَتِفي   ِعـنِدي،   َوَأنَت ِبَمنَصِتهْ     إن ِقیَل:   َهَذا    الَکوُن 
ــــِه َکنٌز    ِلَفرِح َحـِبیَبِتهْ  ي(   اَل َیُکوُن     ِلـَغیـِرِه         في   ُحـــــبِّ ي لـ )ُحبِّ  ُحـــبِّ
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، کلمة أخری لم تصــرح الشــاعرة باســم محبوبها في األبیات، وإنما تســترت عن ذلك باســتعال
وهي کلمـة )حبي(، وهي کلمـة تعبر عن مدی إخالصــها لهذا المحبوب، وکیف فنت فیه وکیف ال 

 تری الحب إال فیه وحده، انظر کیف تخاطبه )حبي(:
ـِتي        في  َصفَحَتي    َقـلِبــي َأَراُه ِبَبسَمِتهْ   )حّبي(  أِحبـّـَُك، َأنَت ِصدُق  َمــَحــبَّ

 حبي(:وکیف تنادیه یا )
ي( َأاَل َتصِغي   َفَتسَمُع   َخاِطـِري  َلو َقاَل ِفیَك َمَدی  الَحـــَیاِة   ِبَقطَرتهْ    )ُحبِّ

 وکیف تخبر الکون أن حبها لحبها وحبها:
ــــِه َکنٌز    ِلَفرِح َحـِبیَبِتهْ  ي(   اَل َیُکوُن     ِلـَغیـِرِه         في   ُحـــــبِّ ي لـ )ُحبِّ  ُحـــبِّ

وضوح جلي لتجلي خاصیة التستر في الدیوان عندما تتغزل الشاعرة بمحبوبها، وقد لجأت  وهذا
إلی توظیف هذه المیزة لتحتفظ بأنوثتها وشرفها، ألن شعر الغزل لم یکن مظروقا لدی النساء في 

ا هنیجیریا إال في هذه اخونة من القرن الحادي والعشرین، فیجب علی المرأة المتغزلة أال تفضي بنفس
أمام صدیقاتها، فتسترت عن اسم المحبوب. مع أن تصریح النساء بالحب لیس غریبا عند العرب، 
وهذه الکسندرة الخوري تصرح عن حبها لحبوب تسترت عن اسمه قائلة له: )البریزي، إخالا عبد 

 (. 71م، ا  2210الکریم عبد الجلیل، 
 إذا کان الذي یهوی جمیال * بال ماٍل إال یکفي الجماُل 

 وإن کان الحبیب جلیل قدر * أ یمنعه عن الحب الجالل
 أال یکفي الجمال لعقد حب * یکون به لقلبینا اتصاٌل 

فهي تنـاجي محبوبهـا وتـدعوه إلی رفض القیود والحواجز التي تحول جون حب، ولو کان أحد 
 الطرفین ذا مکانة ومال وجاه.
 ب/ خاصیة األلم والتحسر

والتحسر والتأمل، ولیالزمه البکاء والیأس والمعانات التي تحملها  وشعر المرأة موجات من األلم
الشاعرة العربیة من وضعها في المجتمع وموقف الرجل منها. )البریزي، إخالا عبد الکریم عبد 

یختلف الوضع في الشعب الهوساوي النیجیري، حیث لم یکن إال أنه  .(،117م، ا 2210الجلیل، 
م شعر المرأة الهوسیة النیجیریة مما تعانیه من وضعها في المجتمع الهوسي البکاء والیأس اللذان یالز

النیجیري، ألنها تعیش حرة طلقة ال تنظر إال أن مغصوبة الحق من قبل الرجل، وإنما موجات ألمها 
وتحسرها في شعرها ناتج في معظم األحایین عن الحب، ألن حب المرأة "عاطفي یضیق بأول عقبة 

(. وتتجلی 131م، ا 2211ثور علیها ویتمنی زوالها" )العفیف، فاطمة حسین، تعترض طریقه وی
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هذه المیزة في دیوان أمثال خمال للشاعرة المدروسة عند ما تحکي عن زیارة السقم إیاها في قولها: 
 (: 3م، ا 2221)آدم، مریم بللو، 

 َماِن ُیَراِعــي َیوَم ُرؤَیاَل َکم َزاَرِني الّسقُم َواسَتـشـَفی ِبُلـقـَیاَل   ُطـــــوَل الـزَّ 
اَل   َأنَت الَحِبیُب اّلِذي ِفـي الَبدِر َبسـَمـُتـُه   ُنـــــوٌر ُیـَواِزیـَك ِفـي َشرٍق َوَحــیَّ

ـــَعـاَدُة فـي َقــلٍب َتـــَناَساَل  فـُس ِاضَطَرَبت، ِإْذ ُکنـَت َتهُجُرَها    َأیــَن الـسَّ  الـنَّ
یارة السقم إیاها ومن استشفائها من أجل لقاء محبوبها، وکان هذا تتعجب الشاعرة من کثرة ز

الشفاء ُیراعي یوم رؤیا هذا المحبوب، وخاطبته بأنها تری في البدر بسمته، وأن نور البدر یوازیه ویحییه 
في الشرق، ثم ذکرت لوعات الحب واضطراب قلبها من هجرانه، ومع ذلك ال تعدم نفَسها السعادُة 

 ا إیاه.لعدم تناسیه
وتبدي الشـاعرة أن قلبها معّذب وفؤادها في کره، وأنها تبیت ساهرة العینین وال تزال في هم وقلق 

 وسقم کل ذلك من أجل أنها تحب محبوبها، تقول:
ِة   ِلأَلوَصاِل   َمجُذوٌب        ُفَؤاُدَها    ِلِفَراِق     الَیوِم   َمکُروُب   َقــلـُب  الُمِحبَّ

حَباِب  َتقِریُب َلو   ُکنُت   
َ
 َأعَلُم  َهَذا  الَیوَم َمشِرُقُه        ُبعٌد    َیِعیُق   َعِن  األ

مُع  َأسَکَب  ِمن  َعیِني َوَمسُلوُب   َلُقلُت   َلُه  ِلَم    اإِلشَراُق   ِبا   َلَهٌب         الدَّ
ُیفِقُرها         اَل  َشیَئ  ِإالَّ   ِفَراق الُحبِّ َمحُجوُب    َما ُیسِهُر  الَعیُن  في  َلیٍل  َو

فُس في َهمٍّ  َوفي  َقَلٍق         ِإالَّ  ِقَطاُع    َسِبیِل    الُودِّ   َمحُبوُب   َما َأوَقَع النَّ
ا   َتِبیُت  َوِعشُق الَقلِب َمغُلوُب  یِل  في َسقٍم          َدوما  ُبعُد  الِوَداِد  َسِمیُر   اللَّ

 ها وما تعانیه من لوعات الحب وعذابه وهمه.قلقفهي في هذه األبیات تبین 
 حزن والتشکي من عدم وفاء المحبوبج/ خاصیة ال

إن الطابع العام لشـعر الحب في شـعر المرأة ... هو طابع الحزن والتشکي في عدم وفاء الحبیب، إذ 
 ،قلما تصـور المرأة لذائذ الحب الحسـیة، فالحزن والیأس یسـیطران علی مشـاعر النساء الشاعرات

 ومن تجلیات الحزن والتشکي عن عدم وفاء المحبوب قول الشاعرة: 
فِس َمصُلوُب  َرِني         ِإنَّ  الِفَراَق   َعُدوُّ  النَّ  َیا ِطیَب    َخاِطَرِتي،  َالَهجُر   َحیَّ

ی         َقلِبي  َیِفرُّ   ِمَن   الِهجَراِن  مَ  َتُه، َطعُم الِوَداِد َأسا  قُلوُب َکم   ُذقُت  ُمرَّ
بِر َیعُقوُب  ي   َأُقوُل   َکَقوِل  الصَّ یِل في  َسهٍر  ِباَل   َرَغٍب        ِإنِّ  َما  َأطَوُل اللَّ

فهي تذکر حزنها من أجل هجران محبوبها إیاها والذي حیرها، فذاقت مرارته فانقلب لذة الحب 
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غبة تبیت سهرانة الدجی بال رأسی في قلبها حین أذاقها نمحبوبها مرارة الفراق، فیئسْت أخیرا حین 
لطول الفراق، فاستسلمت ألمر اهلل، وصبرت نفسها کما قال یعقوب علیه السالم بقوله )فصبر جمیل(. 
وشکت بثها وحزنها إلی اهلل کما فعل یعقوب علیه السالم أیضا بقوله: )إنما أشکوا بثي وحزني إلی 

غني تضحة، وتکون هذه الخاصیة أوضح عند ما اهلل(. فظاهرة الحزن والتشکي في األبیات السابقة وا
عن آالم الهجر والبین، حیث هجرها حبیبها الذي أخلصْت فیه المودة کل إخالا فغدر بها وترکها 

 (13، ا 2221من دون أي سبب أو مشکلة تقول في قصیدة )یعذبني ُحبي(: )آدم، مریم بللو، 
 * وإّن عزیـــــــــــزي للفؤاد سخین یعذبنـــــــــــــــــي حبي فأیــــــــــن حنیٌن 

 تفضلُت دمعا أن یدوم مسیله * َلُرب شفائــــــي فیه یوم یکون
 تمنیت نفسي لو تکون بعیدة * عن الحب، قلبي إنه لسجین 

فهي تشتکي من أن حبیبها یعذبها وال یحّن إلیها، فکان ماء ساخنا في فؤادها، فأذرفت دموعا 
مما هي فیه من عذاب الهجران والغدر، ولذا تمنت أن تکون نفسها بعیدة عن لیکون سیالنها شفاء لها 

 الحب، ألنها کانت سجینة في قفص الحب، وال تعرف للحب لذة. 
والشاعرة أشد حزنا وتألما وتوجعا في قصیدة )دمعة الحب( ألنها تعبر عن االنفصال الحبي بین 

 (0م، ا 2221المتحابین حیث تقول: )آدم، مریم بللو، 
 حبل الوصال إذا تقطع جمرٌة * وإذا تسامح ال یقطع روضُة 

 وتقول في موضع من القصیدة:
 أحببُته صدق المحبة، مـــــــا دری * نفسي به حـــــــــــــــــــــــــــــــــٌق إلیه رهینةُ 

 إن أرسلُت نصا إلیه فال یقـــــل * أفٍّ لها، فــــــــــــــــي الحب حٌق مرةُ 
 ا اتصال إذا رآه فــــــــــــــــــــتارٌل * کـــــــــــــــــــم، إن هذا لألحبة جلدةُ وکذ

 ما ذنبها حتی یکون مغــــــــاضبا * هو هاجر للوصل، هذي فتنُة 
هنا تحکي الشاعرة بطابع من الحزن والتشکي عن إخالصها لحبیبها وتراسلها إلیه ومکالماتها 

ذلك ال یحرل ساکنا کي یشارکها في الحب ویجزي الحب بالحب. وهکذا  الهاتفیة معه، وهو في کل
 کثرت شکایتها عن الحب وعن هذا الحبیب المعشوق الغاضب الهاجر. 

وفي قصیدة )قافیة الهجران( تتأسف الشاعرة عن الفراق ومرارته، وتتعجب عن کیف یکون الحب 
 ا أن تری في الحب قلبا خائنا حیث یخونمطرقة یطرق بها قلب المحبوب بالفراق، وأشد تعجبا عنده

، ا 2221الحبیب محبوبه، فیعذب أرواح أحبته بماهرته في الجهر والبین، تقول: )آدم، مریم بللو، 
1 :)     
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 َیـوَم الـِفـراِق َوُکّل َیـــــــــوٍم ُمــــــــــبـــــــَرِق   
 ِد الـــَمــشِرِق َطــَلــــــٌل لِـ "َزیـــــَنــــــَب" ِفـي ِبـــاَل  

ـَر ِفي الَوَری    َأمــــُر الَعـــــَجــــاِئــــِب َقــــد َتـَکـثَّ
ا َیـــــُکـــــوُن الــــــُحـــــــبُّ ِفـــیــــِه َکـِمـطـَرِق    َلمَّ

ا ا َخـاِئنا   َمـا ِلـــــــي َأَری ِفـــــي الــِعـشـِق َقــلــبا
َیــــِغــــــشُّ ِفــــــي ، َیـــــُخـــوُن ِبـِمحَلِق  َو  ُحـــــبٍّ

ـــا َدأُبـــــــــــــــهُ  رَواَح َدوما
َ
ُیـــــــــَعـــــّذُب األ   َو

 ُهــــــَو َمـــاِهــٌر َحـــــــــقٌّ ِبــِحـرَفــــــِة ُمــــقـَلِق   
ا ِفــــــي الـــُحـبِّ َأیَن َأَمـاَنـــةٌ    َیـا ُمــــزِعـــــــما

ـــــَمـا َنــــاَمــــــت ُهــــَنـاَل َوِفــي َعــــِق َولَ    ــــــُربَّ
والشاعرة أکثر صراحة في التشکي عن الخیانة الحبیة وعدم الوفاء في الحب في هذه القصیدة 
ولذا تخاطب محبوبها الذي خان محبتها أن سوف تشکوا أمرها إلی اهلل وهو مجیب لمن أحرق قلبه 

ب من أن ینظر إلی تردده إلی منزلها وخروجها إلیه ثم یخونها أخیرا ویترکها من ظلما بالخیانة، وتطل
 دون سبب بعد أن أخلصلت له الحب، تقول:

   َیـا َمــــن َیــــُزوُر َمــــَنــــاِزِلـي، ُانـــُظـــر ِإَلـــی
شـــــَعـــــاُر َمـــن ِفــي ُمـغَلِق  

َ
 َمــــا َتــــرُســــُم األ

ــ    ــــي َهــــَجـرُت الــــــــَوصَل، ِفـیـِه َتـنَـاُقٌض ِإنِّ
َیـــــــــرَتــِقـي   َما َطـبـــــــُعـــــــُه ِإالَّ الــــــَعـَذاب َو

ولعل هذا ما أرغم الشاعرة علی رفض المحبة مع رجل آخر، ألن في طلب الوصل عذاب للقلب، 
 فتمنت أن لیتها لم تذي طعم المحبة قط، إذ تقول:وال یجد من یرتدي لباس الحب إال شوکا تؤذیه، 

ــــــي َهــــَجـرُت الــــــــَوصَل، ِفـیـِه َتـنَـاُقٌض    ِإنِّ
َیـــــــــرَتــِقـي  َما َطـبـــــــُعـــــــُه ِإالَّ الــــــَعـَذاب َو

ا َتـــــــَری ِإَذا َلــــــِبــــــــســــــَت ِثـَیـاَبـُه َیــوما   َو
ـــــــوَل َیـــوَم الَمفِرِق ُه   ــــــــــَو َیــــــــرَتـِدیَك الشَّ

 َیــــــا َلـــیـــَتــــِنــــي َما ُخــضــُت ِفي ُحبٍّ ِبـَیـو  
 ٍم َواِحـــــــٍد، َوَرَمـــــیـــــُتـــــُه ِفــــــي ُمــطـــَبــِق  
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ء في الحب عندها من شیمة األحرار من ثم ناشدت المحبین اهلَل أال یخونوا أحبتهم، والوفا
 الرجال، بینما الغدر والخیانة الحبیة من شیمة العبید الحمقی منهم.

ـــــــي ُأَنــــــــاِشُد ُکــــــلَّ ُحــرٍّ َعـاِشــــــــٍق    ِإنِّ
 َأالَّ َیــــــُخــوَن الـُحــــــبَّ ُکـــــــــــــلَّ الـُمـبـــــِرِق 

 ـــــرٌّ َحـــــــقٌّ اَل َیـــِغــشُّ َخــِلـیـَلــــهُ الـــــــُحــ
 ُشــــبــــــُه الــــِخــــــَیـاَنــــــِة ِعــنـَد َعـبـد َأحـَمـِق 

وأعلنت هجرا قاطعا في أواخر القصیدة لکل من في وده ضرر ومرارة، وما الضرر والمرارة عندها 
ذا ختمت القصیدة بالدعاء لمن یکون في حبه صدق إال الفراق وقطع الوصل والخیانة في الحب، ول

 ووفاء:
ِه    ـــــــــي ُأَهــــــاِجــــُر ُکـــــلَّ َمــن ِفـــي ُودِّ  ِإنِّ

، َوصـــــُلــــــُه ِفــــــي ُمــحـــِدق  َضــــــَرٌر َوُمــــــرٌّ
هِ  ا ِلــــــَمــــــن ِفـي ُودِّ   َیـا َربُّ ُکـــــــن َعـــــــونا

شـَوِق 
َ
ـــِة ِفـي الـَغـَراِم األ  ِصــــــدُق الــــَمـــــَحـــــبَّ

  َیـــــــا َمـن ُیـــِحـــبُّ َوِفــــــي ِوَصـــــاٍل َکــاِذٌب 
 َأَوَلـــــیــَس َعــــبـــــٌد ِفـي الِخـَیاَنـــِة َیــشــَتـــِقــي

 ن والتشکي من عدم الوفاء في الحب.وهکذا تتسم القصیدة من أولها إلی آخرها بسمة الحز
 الخاتمة -5

تناول البحث تعریفا لألدب النسوي متطرقا إلی ذکر مفهوم الشعري النسوي، وذکر معاییر دراسة 
األدب النسوي کما حدده النقاد، وذکر موضوعات هذا الشعر وسماته وممیزاته وخصائصه، ثم ترجم 

ي الدیوان، کما درس تجلیات خصائص الشعر للشاعرة مریم بللو آدم، وذکر موضوعات شعرها ف
 النسوي في الدیوان. وتوصل أخیرا إلی النتائج اختیة:

أسفر البحث عن وجود شاعرة هوسیة معاصرة، وهي من موالید العقد األخیر من القرن  -0
العشرین، ولدت بکدونا وتربت علی ید خالها، وأسهمت إسهاما في الشعر النسوي العربي النیجیري 

 صر.المعا
اکتشف البحث أن دیوان أمثال خمال ینطوي علی موضوعات شعریة تقلیدیة تتمثل في  -2

المدح والغزل والتهاني، وعلی موضوعات جدیدة هي الشعر الوطني وحد المرأة علی التعلم والتزود 
 السلول الحسن.
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أبرز البحث تجلیات بعض خصائص الشعر النسوي، المتمثلة في التستر عن اسم المحبوب  -1
وفي التألم والتحسر، وفي الحزن والتشکي عن عدم الوفاء في الحب، کل ذلك في محاولة تعبیر 
الشاعرة عن ذاتها وهوایتها، والداللة علی وعیها وثقتها بالنفس علی ما یدخل عالم النساء المصان 

 بالصمت وتقبل الواقع.
الفنیة  سم بالسماتوإن البحث لیعلن تجلي الشعر النسوي العربي في نیجیري، والذي یت -4

 لهذا الفن من الشعر.
وبالتالي یؤکد البحث دور الشعب الشعب الهوساوي النسائي في إثراء األدب النسوي  -5

 العربي في نیجیریا مما أنتجته قریحة الشاعرة مریم بللو آدم في دیوانها أمثال خمال.
ها، ي في قصائدوأخیرا یوصي البحُث الشاعرَة بأن تتناول بعض موضوعات الشعر النسو -6

 والتي لم تتناولها في الدیوان کالرثاء وشعر األمومة وغیر ذلك.
 وصلی اهلل علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین.

 المصادر والمراجع
 :المصادر

 آدم، مریم بللو، دیوان أمثال خمال، مخطوط وعند الشاعرة، وعند الباحَثین.
 .............، سیرة الشاعرة الذاتیة، أرسلتها الشاعر إلی الباحثین عبر الواسأف..

 :المراجع
بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، )دون سنة(، الشاعرة العربیة المعاصرة، الطبعة الثانیة، 

 القاهرة، دار المعرفة.
ي معجم البابطین م(، الشعر النسوي ف2210البریزات، إخالا،  عبد الکریم عبد الجلیل، )

لشعراء العربیة في القرنین التاسع والعشرین: دراسة وصفیة تحلیلیة، مذکرة لنیل درجة 
 الماجستیر في اللغة العربي وآدابها، جامعة الشرق األوسط.

بوفالقه، سعد، )دون سنة(، الشعر النسوي األندلسي أغراضه وخصائصه الفنیة، د.ط، لبنان، دار 
 الفکر. 
م، الذات في الکتابة النسوسة، مذکرة الستکمال شهادة الماستر 2228رة وغیرها، تعز بین، زه

 في اللغة واألدب مقدمة إلی قسم اللغة العربیة بجامعة عبد الرحمن بجایة.
م(، النظریات النسویة، مؤتمر خصوصیة اإلبداع النسوي، أوراق عمل اإلبداع النسائي األول من 1995الخالد، کورنیال، )   
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 .17-11آب، ا 20إلی  23
 م(، دلیل الناقد األدبي، الطبعة الثانیة، بیروت.2222الرویلي، میجان، وغیره، )
م( لغة الشعر النسوي العربي المعاصر، الطبعة األولی، األردن، 2200العفیف، فاطمة حسین، )

 علم الکتب الحدیث للنشر والتوزیع. 
 ات من الغرب، د.ط، دمشق، منشورات الرواد،.الکیالني، إبراهیم )الدکتور(، )دون سنة(، أدیب

ممتحْن، مهدي، وغیره، )السنة الثانیة(، األدب النسائي مصطلح یترجح بین مؤید 
 (101 – 112ومعارض.مجلة التراث األدبي، العدد السابع، الصحات من)
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Abstract  
The feminist literature mean what women writers have produced to walk side by side 
in the literary trail of men writers in the literary arena in general, and therefore some 
see that literature is literature; Literature issued by women with its characteristics, and 
other literature issued by men with its characteristics, and this is normal, because both 
women and men have their own world. As women have viewpoints, topics and 
positions that have been acquired by their individual experience. The Hausa woman 
is a part of the Nigerian people, even if she has been on the margins of Nigerian Arab 
poetry since the Danfodio era until today; However, feminist poetry constitutes an 
important quality for all humanity, as it confers a kind of presence of women in the 
Nigerian literary arena, as well as enriching the poetic heritage in contemporary 
Arabic literature in the first decade of the twenty-first century AD. Its themes and 
feminist poetic characteristics, and aims to highlight these topics and study the 
characteristics of feminist poetry in the anthology to announce the enrichment of the 
Hausa people of the feminist poetic literary scene in Nigeria, and the research will 
answer questions that represent the problem of the research, namely: Who is the poet 
Maryam Bello Adam? What are the poetic themes in her poetry? What is the extent of 
manifestations of the characteristics of feminist poetry in the Diwan? How did the 
anthology enrich feminist poetry in Nigeria? It relies on the descriptive analytical 
method, in the hope of reaching enriching finding.  
Keywords: feminist literature, feminist poetry, themes of feminist poetry, the 
characteristics of feminist poetry, and the anthology of AMthaal Li Aamal. 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة،   م.2222مارس/آذار جامعة طهران )مجم 

ي والعربي ة ومالمحها  في األدبین األوروب  ي   الرمز

 1حسین أبويساني

 طهران  -أستاذ مشارل في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة الخوارزمي 
  2حسین جوکار

 طالب الدکتوراه في فرع دراسات الترجمة العربیة في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران

 
  الملخص  

غیرهم من الّشعوب.  العرب أم کان عند سواء والنثر، الشعر األدب هنا هو من المقصود إن
 وفي عام، بوجه األدب األوروبي في معروف أدبي مذهب شکل قد أخذت الرمزّیة ولماکانت

األوروبي   األدبین في الّرمزیة -الموضوع لهــذا الـدارس علی خاا، بوجه الفرنسي األدب
 بتبیین األوروبیة. ولهــــذا یقوم البــــحث الّرمزّیة مفهوم في البدایة یعرَض  أن ،-والعربي

الرمزیة لغةا واصطالحاا وکیفیة نشأتها؛ أوالا في األدب األوروبي وثانیاا في األدب العربي. قد 
التحلیلي، وتهدف الدراسة الحالیة إلی معرفة  -اعتمدنا في کتابة هذه الدراسة المنهج الوصفي

، وتقدیم أهم خصائص المدرسة الرمزیة، ثم تحدید کیفیة نشأة الرم ز والرمزّیة لغةا واصطالحاا
المدرسة الرمزیة في األدب األوروبي، وأخیراا تحدید کیفیة نشأة المدرسة الرمزیة في األدب 

 العربي.

 ي.، األدب األوروبي، األدب العربالمدرسة الرمزّیة، الرمزّیةالرمز و :مفتاحیةالکلمات ال
 
 
 

                                                                                 

1.  Ho.abavisani@yahoo.com 
2.  Hossein.jowkar@gmail.com (الكاتب المسؤول) 
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 المقدمة
المذهب األدبي أو المدرسة األدبّیة جملٌة من الخصائص والمبادئ األخالقیة والجمالیة والفکریة 
تشّکل في مجموعها المتناسق، لدی شعب من الشعوب، أو لدی مجموعة من الشعوب في فترة معینة 

ده في سیاق لنتاج عما قبله وما بعمن الزمان، تّیاراا یصبغ النتاج األدبي والفني بصبغة غالبة تمّیز ذلك ا
التطّور. ویشمل المذهُب کّل أنواع اإلبداع الفني کاألدب والموسیقی والرسم والنحت والزخرفة 
واألزیاء والطرز المعماریة فهو حصیلة فلسفیة تبلور نظرة األمة إلی العالم واإلنسان، وموقفها وهدفها 

(. وهنال مدارس أدبیة مختلفة؛ هي: 5م: 1999صفر، األ(ومصیرها وبالتالي طرائق تعبیرها الفنیة
الکالسیکیة والرومانتیکیة والبرناسة والرمزیة والواقعیة والطبیعیة والدادیة والسریالیة والوجودیة.

کانت الرمزیة في مراحلها األولی تدعي باالنحطاطیة، وکانت هذه الحرکة في بدایتها فلسفیة  
م. إّن المنحطین ماکانوا 1880المنحطین المسماة باسمهم سنة  أکثرمنها أدبیة، وقدُأعلنت جریدة

مدرسة أدبیة ورسالتهم التتمثل في اإلنشاء، ولکن رسالتهم األساسیة تتمثل في الهدم والقضاء علی 
کل قدیم، وکانت هذه الحرکة تتسم بالفوضی وعدم الترکیز علی شيء معین، والنزوع إلی قلب 

عن مرحلة سلبیة تتضمن هروباا من الحیاة ومن األشکال الفنیة  المحاالت الذهنیة. فهي عبارة
القدیمة. ولم یستطع المنحطون أن یتجاوزوا حدود الرفض والهدم إلی إرساء قواعد فنیة جدیدة. لقد 

إلی عالم أفضل، ومع ذلك  انطووا فقط علی أنفسهم البائسة، وعبروا عن حزنهم وهمومهم، وحنینهم
 (. 18-19م: 1980حمودي، (زیة، لتصبح فیمابعدعقیدة أدبیةفقدمّهدوا السبیل للرم

أول من أطلق علی هذه الحرکة اسم الرمزیة هو الشاعرالفرنسي جان موریاس في مقالة)هذه       
م رّداا علی الذین اتهموه 1880المقالة أول دراسة عن الرمزیة وأغراضها وتوجیهها للشعر( کتبها سنة 

-157ش: 1358محمدسعید، -112م: 1999األصفر، (نحطاط أو االنحاللوأمثاله باّنهم شعراء اال
م 1880(. ودافع عن الرمزیین دفاعاا حسناا وأعلن في جریدة الفیغارو في سنة 105م: 1997خفاجي، 

عن بیان المدرسة الرمزیة. وأعلن رفَضه للشعر التعلیمی والوصف الواقعی، مبّیناا عن الشعر الرمزي 
، وهذا الشکل لیس غایة في ذاته، وإّنما یهدف إلی یتوق إلی أن یلبس ا لفکرة المطلقة شکالا محسوساا

التعبیر عن الفکرة وفي الوقت نفسه یظل خاضعاا لها، وبالمثل فإّن الفکرة بدورها الیمکن أن تبدو في 
 سالفن مجردة خالیة من الستعارات والتشبیهات الخارجیة. ألّن السمة الجوهریة في الفن الرمزي لی

إبراز الفکرة الواضحة في ذاتها. وعلی ذلك فإّن کل ما یبدو في األدب الرمزي من مشاهد الطبیعة 
وحرکات الناس وأفعالهم، والمظاهر المادیة المحسوسة لیست مقصودة لذاتها وإنما لکونها مظاهر 

 (.19م: 1980حمودی، (بسیطة یقصد بها تمثیل صلتها الخفیة باألفکار الجوهریة
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والرمزّیة طریقة تتناسب لتوصیف الحاالت النفسیة واالحاسیس المفرطة أو المبهمة        
والغامضة التي الترتبط بأي منطق وهذا یرجع إلی میزاته الفنیة وأسالیبه التعبیریة الجدیدة. والحرکة 

 -أیضاا -الرمزیة کانت ثورة أمام المدرسة الطبیعیة التي کانت تصر علی الواقعیة. وتلك الحرکة کانت 
طغیاناا علی البرناسیة التي تتمیز بالوضوح المفرطة. والرمزّیة محاولة للتسّرب إلی ما بعد الواقعیة 
والتوصیل إلی عالم األفکار. ناهیك أن بإمکاننا أن نعتبَر الرمزیة إمتداداا لمدرسة الرومانسیة النهما 

نعزال والباطنیة والتعبیر عن متأثران من األحاسیس ویتعارضان مع العقل ویقفان إلی جانب اال
أحاسیس معقدة غامضة خفیة. ولکن من جهة أخری تعتبر الرمزیة ردة فعل ضد الرومانسیة ألنها 
جاءت بروح عقالني وأضافته إلی األدوات التي تسّبب تأثیر الشعر في النفوس ورفضت استخدام 

قدة وغامضة خلقت عن قصد األدوات التقلیدّیة في الشعر، فالشعر الرمزي مجموعة من صور مع
إلبعاد أذهان القارئین من الواقع وانتقاله إلی مابعده حتی یصل من خالل هذه العملیة إلی جوهر 

 (. 0ق: 1125الفکر)أصغري، 
وترجع ضرورة هذا البحث وأهمیته إلی أنه یسعی إلی دراسة تحلیلیة للمدرسة الرمزیة التي     

األدب المقارن، هذا من جانب، ومن جانب آخر جعلنا طریق  تعتبر من أعیان المدارس األدبیة في
، ویمکن أن یکون تحلیل الرمزیة ونقدها وکشف محاسنها خطوة  البحث في المقالة وصفیاا تحلیلیاا
بناءة في فهم أفضل للمدارس األدبیة التي نواجهها في مجال النقد األدبي. وأخیراا االهتمام والترکیز 

یمنح فرصة جدیدة لطالب اللغة العربیة حتی یبحثوا في الدراسات التي لها علی دراسة هذه البحوث 
 جذور في البلدان األخری.

                                                                                                           والمقصود من کتابة هذه الدراسة اإلجابة علی األسئلة التالیة:     
                                                                                                                                         ما هي الخصائص المدرسة الرمزیة؟ -1
                                                                                                                           کیف نشأت المدرسة الرمزیة في األدب األوروبي؟ -2
  کیف نشأت المدرسة الرمزیة في األدب العربي؟ -3

                                                                                                                           خلفیة البحث
هنال بحوٌث مختلفٌة حول المدرسة الرمزیة، منها؛ مقالة بعنوان: "الرمزیة في األدبین العربي و 
الغربي"، التي طبعت في "مجلة التراث األدبي" لسید أمیر محمود أنوار و غالمرضا گلچین راد؛ وأیضاا 

یة واألدب العربي الحدیث"، کتب بعنوان: "الرمزیة في األدب العربي"، لدرویش الجندي، و"الرمز
ألنطوان غطاس کرم، و"الرمزیة"، لتشارلز تشادویك و"سمبولیسم"، لچارلز چدویك، و"الرمزیة دراسة 
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تقویمیة"، خنا بلکیان. ومماسبق یتضح أّن الدراسة الحالیة مکملة لبعض الجزئیات المهملة التي لم 
ئص تمتاز عن البحوث التي سبقتها بشرح الخصا  یتم تغطیتها في الدراسات السابقة، ألّن هذه المقالة

المدرسة الرمزیة واإلتیان بکیفیة نشأة المدرسة الرمزیة في األدبین األوروبي والعربي بالتفصیل في 
دراسة واحدة بینما الدراسات السابقة تناولت الرمزیة في أدب واحد وهو األدب العربي أو جاءت بها 

 في مقالة "الرمزیة في األدبین العربي والغربي".في األدبین بشکل موجز کما نری 
                                                                                                      الرمزية لغًة و اصطالحاً 

؛ ( أو شکلsign( ومعناها عالمة؛ )symbolیقابل کلمة الّرمز في قاموس اللغة اإلنجلیزیة لفظ )
shape)( أو غرض؛ )object یعبر عن شخص أو فکرة أو قیمة أو غیر ذلك. کما أن کلمة الرمزیة )

( فیقصد بها استخدام الرموز أو التعبیر عن أشیاء (symbolismیقابلها في اللغة اإلنجلیزیة لفظ 
عملة حقیقیة أو شعور أو ...إلخ. ولذلك یمکن القول بأن الرمز والرمزیة کلمتین مترادفتین ل

  نحاول أیضاا تعریف الرمزیة بمعناها االصطالحي: .(73م: 2223نایل، (واحدة
الرمزیة وسیلة ایحائیة من أبرز وسائل التصویر الشعریة التي ابتدعها الشاعر المعاصر عبر      

سعیه الدائب وراء اکتشاف وسائل تعبیر لغویة، یثري بها لغته الشعریة، ویجعلها قادرة علی اإلیحاء 
زاید، (بما یستعصي علی التحدید والوصف من مشاعره وأحاسیسه وأبعاد رؤیته الشعریة المختلفة

 (.121م: 2228
                                                                                                        خصائص الرمزية 

الة االنفعالیة للفرد الذي یصدر عنه السلول الذي نعتبره إّن هدف الرمزیة الخاصة هو التعبیر عن الح
عید، (رمزاا لهذه الحال، بینما هدف الرمزیة العامة هو تحقیق التواصل بین أعضا المجتمع

وبعد هذا المدخل المتواضع لمفهوم الرمز، نقوم بذکر بعض الخصائص ومیزات  (.1/151م:ج1991
 ي العناوین  اختیة:هذا المذهب؛ إّن خصائص الرمزیة تتجلی ف

                                                                                                                                                                            استخدام الرمز
 العالم المثالي والتحری عن الروح 

  اإلبهام والحلم
  موسیقیال

  االستعانة بالغموض وعدم الشفافیة
 اإلیحاء

 قابلیة التأویل 
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 رفض الوضوح وقبول الخفایا
 علی الصور الذهنیة  الترکیز

 تعدد المعاني أوالالمعنی والتناقض
 االشتمال

  الصراع بین الحیاة اإلنسانیة والزمن
 الصراع بین اإلنسان والمکان

 اإلبداعیة اللغویة
 التشاؤم 

 لصعبةاللغة ا
 التجرید

 الرمزّیة ونشأتها في األدب األوروبي
                                                                         عوامل ظهور الرمزية

صاحَب الحرکة العلمیة في القرن التاسع عشر تقدُم البحوث النفسیة، وخاصة دراسة الالشعور، فقد 
فجعل الالوعي هو  2"فلسفة الالوعي"، وجاء فروید 1کتاب هارتمن م1855ترجم إلی الفرنسیة سنة 

المسیطر علینا. وقد رأی بعض المفکرین أّن العلم قد أخفق في إشباع رغبة اإلنسان في معرفة المناطق 
المجهولة، التي التستطیع وسائله الوصول إلیها، وفي تحقیق السعادة الروحیة لسنسان، بل أخفق 

سعادة المادیة إن صح هذا التعبیر، ذلك أن التقدم الهائل في اختراع اخالت ساعد کذلك في تحقیق ال
علی التحول الصناعی الذي أوجد طبقة العمال وأدی إلی تضخمها، ولکنه لم یلبث أن أفزعها وأفزع 
الحرفیین، فدعوا إلی تحطیم اخلة، وعم السخط انجلترا في الربع األخیر من القرن التاسع عشر، وقد 
أّدی هذا إلی ضروب من اإلباحیة واالستهتار وإدمان المخدرات طلباا للحیاة في جو مصطنع من 
الخیال، ینسون فیه اخالم. وقد أدی هذا إلی خلق حالة تنزع إلی التحرر من الواقع الملموس، وإلی 

ا دعا مالثورة علی الفلسفة الوضعیة، التي حصرت نفسها في العالم الحسی، ولم تؤمن بماعداه، ک
إلی الثورة علی المذاهب األدبیة التي تأثرت بهذه الفلسفة الوضعیة )الواقعیة والطبیعیة والبرناسیة(، 
ونشأت حاجة إلی أدب یثور علی أدب الواقع والعالم المحسوس الذي تزعزعت الثقة به لتزعزع الثقة 

                                                                                 

 هو الفيلسوف األلماني. – 1
 هو مؤسس فرع التحليل النفساني من نمسا. - 5
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 (.  51-57م: 1955الصیفي، (بالعلم التجریبي، وکان المذهب المنشود هو المذهب الرمزي
 نشأة الرمزية في األدب األوروبي

قد سبقت اخداُب الشمالیة في أروبا )ألمان وإنجلیز( األدَب الفرنسي إلی بعض مالمح الرمزیة، ألن 
هذه اخداب یطغی علیها اإلتجاه الغیبي، وُیرجع البعض ذلك إلی أثر البیئة، حیث أّن تلك األقالیم 

 السحب، فالتظهر فیها ُزرقة السماء وتتلّون األشیاء بلون الغریب، وتطغی یلّفها الضباب وتتکاثف فیها
-1575)1م( وأدب ولیم بالل1832-1519)3علیها الشفافیة والغموض، ویبدو ذلك في أدب جوته

" 7م(. قد سبقت أمریکا أیضاا فرنسا إلی الرمزیة بفضل األدیب القصصی الشاعر "ادجار آالن بو1882
علی رواد الرمزیة وخاصة منهم بودلیر فقد عکف علی قصصه یقرأها ویترجمها وکان ذا أثر عمیق 

حمودي، (م. وجاء بعد ذلك ماالرمیه وتعلق هو اخخر بأدب ادجار اخن بو1881ونشرها سنة 
  .(15-18م: 1980

کمایقال عن بو: ظهرت الرمزیة کمدرسة في األدب والفن علی ید إدجار اخن بو الذي یعد       
س الحقیقي لها فیما قام به من وضع منهج أدبي علی صعید الشعر، قبل أن تنتقل إلی المسرح، المؤس

والذي تمیز علی منهجه هذا الکثیر من الشعراء األوروّبیون. وبخاصة الفرنسیین منهم أمثال: ماالرمیه، 
  (.92م: 1999الصالحي، (وبودلیر، وفیرلین

لرمزیة أول ما ظهرت في أدب إدجار آالن بو األمریکي وفقاا لهذا المدخل قد ظهرت طالئع ا     
وجوته األلماني، ثم تمیزت خصائص المذهب. وتبعهما فیما بعد کتاب وشعراء أمثال شارل بودلیر، 
صاحب دیوان أزهار الشر، وهو شاعر فرنسي مات صغیراا بعد أن أحدث أثراا کبیراا في الشعر العالمي، 

بالل اإلنجلیزي، وعلی ید هؤالء الرّواد استطاعت المدرسة الرمزیة  وکذلك ماالرمیه الفرنسي وولیم
ش: 1392أنصاري، (أن ترسي قواعدها وترسخ أفکارها وتکشف عن هویتها في المجال األدبي

281 .) 
                                                                                                              فرنسا الرمزية في 

إّن الرمزیة في األدب فهي حرکة أدبیة تمیزت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر. وکانـت هـذه 
الحرکة في أصلها ثورة علی الطبیعیة البالغة الغایة في الجمود وعلی الرومانسیة والبرناسیة المفرطة 

التجاهات المهمة في األدب والفن ولقد کانت الرمزیة أحد ا (.52م: 1978الجندي، (في الوضوح
                                                                                 

 هو الكاتب األلماني في مجاالت الشعر والمسرح واألدب. – 5
 هو الشاعراإلنجليزي ورسام الصحف. – 4
 هو الشاعر والكاتب األمریكي. - 2
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في القرن الماضي في فرنسا، کما تأثرت بها بعض الکتابات الفلسفیة واللغویة، وإن کان المصطلح 
یطلق في العادة علی مدرسة الشعر التي ازدهرت، علی أیدي بعض أتباع الشاعرین استیفان ماالرمیه، 

عرف باسم المدرسة البرناسیة في الشعر. وکذلك وبول فیرلین اللذان خرجا علی النمط السائد فیما ی
علی المسرح الواقعي وعلی الروایة "الطبیعیة"، وحاولوا أن یعبروا عن طریق استخدام الرموز عن سر 

                (.109-1/152م:ج1991عید، (الوجود
 -عنهم کالمکما سیلي ال -فقدکان بودلیر رائداا للرمزیة في فرنسا، وهو مع فیرلین وماالرمیه 

لم تکن الرمزیة واضحة المعالم في البدء، أّن  (.97م: 1978الجندي، (کانوا أشهر شعراء الرمزیة
جماعة البرناس انقسمت علی نفسها وانفصل عنها فیرلین وماالرمیه لیکونا اتجاهاا سیعرف بالرمزیة 

. وإّن المیدان األول (112م: 1999األصفر، (م1887ولم یعرف اصطالح الرمزیة ورمزّي إال في عام 
لغنائي. کان الشعر، وبعبارة أدق الشعر ا -للرمزیة األدبیة التي اصطبغت بالصبغة المذهبیة في فرنسا
فالرمزیة إذن  (.131م: 1978الجندي، (ومن هذا المیدان استمدت مبادئها وقواعدها واتجاهاتها

الشعریة في أقصی نعومتها  مدرسة جدیدة عملت علی محورین: أولهما محاولة التقاط التجربة
وارتعاشها ورهافتها، وثانیهما التماس اإلطار الفني الحر المرن الذي یستطیع التعبیر عن التجربة 
الشعریة ونقل أحوالها إلی القارئ بخلق نوع من المغناطیسیة التي تسري إلیه من الشاعر، تماماا کماهو 

 (.113م: 1999األصفر، (األمر في الموسیقی والفنون التشکیلیة
                                                                  امتداد الرمزية في البالد األوروبیة األخرى 

الشك أن الشعر کان الجنس األدبي األولی بالرمزیة، ألنها مدرسة فنیة. ولکن هذا لم یمنع انتقال 
بکرة لنقلها إلی المسرح. ومنها محاولة الشاعر آثارها إلی أجناس أدبیة أخری: فقد جرت محاوالت م

وفي الروایة انصرف بعض الکتاب الدرامیین عن الواقعیة  .1ماالرمیه في مسرحیته: أمسیة أحد الفونات
إلیجاد نوع من اللغة الرمزیة غیر الواقعیة. ولکن الرمزیة في المسرح والروایة لم تنل من النقاد ومؤرخي 

في الشعر. وفي خارج فرنسا، انتقلت آثار الرمزیة إلی بلدان أوروبا وأمریکا األدب حظاا وافراا کما 
وفي ألمانیا ظهر في النصف األول من القرن العشرین ریلك واستیفان  بسرعة وفي إطار من اإلعجاب.

 2جورج متأثرین بکتابات بول فالیري وطریقة الشعر الحّر. وأما البلجیکیون فمنهم ماترلنیك
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(. وکانت إنجلترا مستعدة لقبول الرمزیة من قبل، قد أحدثت مدرسة 98م: 1978جندي، ال(3ورودنباخ
بأثره الشاعرین  1م. من جهة أخری عّرف جورج مور1852ماقبل روفائیلي جواا مغموضاا  قبل سنة 

م. کان یتجمع الشعراء اإلنجلیزیون أمثال، 1891المجهولین، رامبو وفیرلین إلی اإلنجلیزیین سنة 
د لوجایی ین، وآرثور سیمونز، وویلیام باتلرییتز، وإرنست داونسن ولیونل جانسن في نادیة کل ریچار

أسبوع في لندن وینعقدون أوساطاا شبیهة بأوساط الرمزیین في بیت ماالرمیه. کان أبرز هوالء الشعر هو 
رعرع باتلر في ین وتویلیام باتلرییتز. کان باتلر من ایرلندا وأِلبه عالقات کثیرة بالرمزیین الفرنسی

أوساطهم منذنعومة أظفاره وتعرف علی اللغة الرمزیین. وأسس الجمعیة األدبیة الوطنیة إلیرلندا وشجع 
التعاون بین الکتاب وبین الناس. الموضوع الرئیسي ألشعاره هو بیان آمال الناس وآالمهم کالحب 

تمهیدات انتشرت الرمزیة في وبهذه ال (.770-2/775ش: ج1391سیدحسیني، (والهجران والتهّرب
. وفي أمریکا نحا إزرا باوند )حوالي 7إنجلترا بصبغتها الفرنسیة وتطورت في مجال الشعر أوالا والنثر ثانیاا

م( منحی رمزیاا یختلف عن المنحی الفرنسي. ولکن زعیم الرمزیین کان ت.س إیلیوت، وکان 1928
لیر ولکن بطریقة جدیدة مبالغة في الرمز. وهو شعره ذاطابع تشاؤمي کئیب مّتبعاا في ذلك خطا بود

وفي روسیا ظهرت  (.132-131م: 1999األصفر، (الذي نقل أسلوب الشعر المنثور إلی اإلنجلیزیة
الرمزیة منذ نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین علی ید أمثال بریسوف و 

أیضاا إلی إیطالیا وإسبانیا وغیرها من وامتدت آثار الرمزیة  (.135م: 1992تشادویک، (فولونسکي
   (.132م: 1999األصفر، (االقطار األوروبیة

ومهمایکن من شيء فإن الرمزیة لم تمت، ولکنها لم تبق علی الصورة المثالیة التی أرادها  
ماالرمیه، ولم یعش ما تفّرع عنها من أشکال متطرفة وتخلت الرمزیة عن تعسفها وجمودها واعتزالها 

ة ولم یزل منها شعاع یتسلل إلی أدب المعاصرین في فرنسا وفي بعض البالد الغربیة األخری. الحیا
وهی علی أیة حال قد استنفدت قبل الیوم معظم نشاطها وأشهر ممثلیها قد صاروا في عدد األموات، 

مة ذومبادئها ومثلها العلیا في طریق االنقراض ونستطیع أن نقول بوجه عام: إنها قد أصبحت في  
الجندي، (التاریخ بحیث یمکن عن ندرل الطابع الخاا ألهدافها کما یمکن أن نقدر منزلتها

 (.121م: 1978
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ة و نشأتها في األدب العربي مزي   الر 
ة عند العرب لغًة   واصطالحاً  مزي     الر 

)المصدر اللسان الرمز بالمعنی اللغوي هو اإلشارة بالشفتین أو العینین أو الحاجبین أو الید أو الفم أو
(. ویری بعضهم أّن أصل الّرمز هو الصوت الخفی الذي الیکاد یفهم، وأّن ذلك هو ما عناه 39نفسه: 

( اٍم إاّلَرمَزاا َم الّناَس َثالَثَة َأیَّ وإذن  (.11القرآن الکریم، آل عمران: (اهلل تعالی بقوله :َآَیُتَك َأاّلُتَکلِّ
في لغة العرب هو اإلشارة. وفي کالم العرب ما یدل علی: أّن  نستطیُع أن نقول بوجه عام: إّن الرمز

اإلشارة )أو الرمز( طریق من طرق الداللة، فقد تصحب الکالم فتساعده علی البیان واإلفصاح، أِلنَّ 
حسن اإلشارة بالید أو الرأس من تمام حسن البیان أو تنوُب عن الکالم وتستقل هی بالداللة. تلك 

عنی الرمز لغةا عند العرب، وقد عّرفنا أّنه اإلشارة، وأّن اإلشارة طریق من طرق الداللة مقدمة بیّنا فیها م
 له ممیزاته الخاصة.

فقد عقد في کتابه "نقد  -:1الرمز بالمعنی االصطالحی فیما وصلت إلیه هو قدامة بن جعفر     
الم. وهو قال: هو ما أخفی من الکباباا للرمز، ففسره أوال تفسیراا لغویاا ف -إن صحت نسبته إلیه -النثر"

یفهم الرمز علی أّنه اصطالح بین المتکلم وبعض الناس ثّم یخلط بین هذا المفهوم وبین رمزیة 
وفي کتابه "نقد الشعر" ینقل مفهوم الرمز من معناه الحسی اللغوی إلی مصطلح أدبي، إذ  -افالطون. 

الجندي، (تمیز اإلشارة الحسیة بالسرعة والقصر یطلق اإلشارة وهي معنی الرمز علی اإلیجاز. مالحظاا 
بعد قدامة فجعل الرمز من أسماء اللغز، فهو یقول: وللغز  2وقد جاء النویري (.12-13م: 1978

أسماء: فمنها المعایاة والعویص والرمز والمحاجاة وأبیات المعانی والمالحن والمرموس والتأویل 
لمعمی والممثل. ومعنی الجمیع واحد واختالفها بحسب والکنایة والتعریض واإلشارة والتوجیه وا

، ویجعلها دالة علی معنی واحد، إنما ینظر  وجوه اعتبارات. والنویری إذ یقرن بین هذه األسماء جمیعاا
إلی معانیها اللغویة، وأنها تلتقي أخیراا في الداللة علی معنی الخفاء والغموض، وإال فإّن لبعض هذه 

حیة، التدّل علی معنی اللغز االصطالحي لدی البالغیین کالتعریض والکنایة األسماء معاني اصطال
 (.15-18المصدر نفسه: (والتوجیه والتوریة

                               نشأة الرمزية في األدب العربي    
قامت الرمزیة علی السریة والروحانیة، وقامت الکالسیکیة علی العقالنیة، والرومنسیة علی 

                                                                                 

 الكاتب والمؤرخ البغدادي في القرن الرابع للهجرة. - 1
 هـ . ق.117" نویري": من علماء وخطاطان مصرمحمدبن محمد ملقب بـ - 5
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نفعالیة، والبرناسیة علی الحسیة، في قلب هذه التحدیدات لم یکن العربي علی مقدرة بأن یلّم بهذه اال
التجربة ألن الظروف لم تتسَن له أن یلج هذه المعتقدات. لکن ما یسمی باألساطیر قد غزا الشعر 

النفس  ها تنقل معاناةالعربي وبین األسطورة والرمز عالقة بنیویة وطیدة. األسطورة هي الرمز األکبر ألن
تحت وطأة ذاتها ووطأة الحیاة والکون من خالل حالة کلیة شاملة. وعلی الرغم من ذلك لسنا نجد 
في الشعر العربي الجاهلي قوة غیبیة تطرأ وتغیر المصائر، وإنما کان الجاهلي یعمد إلی ذاته و یخلق 

الذي کان یقتحم به وعورة المسالك أو من خالل فرسه  3أسطورة القوة الفردیة کما في شعر عنترة
حیث اعتصم بذاته الفردیة واعتبرها البدایة والنهایة وتحدی  1وصعاب الجبال. أو کما فعل الشنفری

یبة الصورة الغ الجوع. إال أن الرمز بمعناه الذي حددناه سابقاا یبقی خجـــول الرؤیــــة وافـــــــتقاد
 (.1/150م: ج1991عید، (االنتصار علی نفسه من خالل نفسهساقه الجاهلي إلی الواقعیة حتی توهم 

 2وفي رأي بعض البحاثة أن الشعر الصوفي هو علی صلة وثیقة بذلك المنحی. والحقیقة أن أبا تمام
ربما لمعت في سماء شعره بعض الرؤی الرمزیة الطارئة، إال أن طبیعة شعره کانت تناقض التجربة 

فقد راجعنا أشعارهم وفق المفاهیم في المذهب الرمزي فلم نکد نقع  الرمزیة. أما الشعراء الصوفیون
علی لملمات حیث کان معظمهم من األدباء االنحطاطیین یتولون المعاني القدیمة الهرمة في الحب 
والرحیل واللوعة والخمرة، ویستنبطون لها التعاویذ، إنما الرمزیة هي حالة من الروحانیة  المقیمة 

. وهي الحلولیة الفعلیة التي یتهدم بها جدار العقل والحواس والمادة. في 3للیغوریاالتي ال تتوسل ا
عالم الغیب النفسي، وعبر تلك الرؤیا تأخذ المظاهر المادة دالالت أخری، حاالت استشراف. ومع 

في  اأن الصوفیة کانت تعبر عن نزعة مماثلة إال أنه لم یقّدر لها هذا اإلبداع الکلي ألنها أوقعت نفسه
أذیال الشعر العربي المترهل. فبقیت التجربة الرمزیة مقفلة علی المتصوفة العرب الذین أفاؤوا إلی 

   (.150-155المصدر نفسه: (ظالل التشابیه واأللوان البدیعیة
نری في بعض آثار األدباء الشعریة والنثریة من العصر الجاهلي حتی العصرالعباسي بعَض مالمح 

أو علی مضامینها، کعالم الخیال، والمجهول والغموض، والبعدعن الواقع وإتیان تدل علی الرمزیة 
الکالم بصورة رمزیة و إلخ، ومن أجل هذا نأتي بعاملین رئیسیین مؤثرین في فهم الرمزیة قبل 

والثاني: الدعامتان للرمزیة العربیة  األول: لونان شبیهان بالرمزیة في األدب العربي، العصرالحدیث:

                                                                                 

 عنترة الشداد العبسي: الشاعرالملحمي في العصرالجاهلي. – 5
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 وبیة.األسل
                                                                                                                                             لونان شبیهان بالرمزية في األدب العربي    

                                                                                                                          التصوف -أ
                                                                                          ألّنه في جوهره یلتقي النزعات الرمزیة الفلسفیة العامة في مواطن عدة، أشهرها ممایلي: 

انوا یعتبرون في مذهبهم الجدید أّن کل جمیل في األرض إنما هو لمحة من الشعراء المتصوفة ک –أ
 (.170کرم، التا: (جمال اهلل، وجعلوا العالم خیاالا الحقیقة، ووحدوا بین ذات اإلنسان وذات اهلل

إنعتقوا من الحواس تقّیدهم وتسّمرهم إلی األرض، فحذروا هذه الحواس وترکوا العنان للروح  –ب
 (.175المصدر نفسه: (ي شطحاتهاحتی تنطلق ف

إّن الصوفي منطفئ الحس، في غیبوبة تقله إلی عالم أرحب وهذه أیضاا شبیهة بفکرة المجهول  –ج
(. والنسال المتصوفون یرمزون ألنهم الیستوضحون 99م: 1959بقاعي وهاشم، (عند الرمزیین

و نشوة من نشوات الذهول. المعاني الغامضة التي تجیش بها نفوسهم في حالة کحالة الغیبوبة أ
فیؤثرون التشبیه ألنهم عاجزون عن التوضیح ویخاطبون من یعرف حالهم برمز من هنا وتوریة من 
هنال فالیحتاج منهم إلی زیادة إیضاح. وأیضاا کهان الدیانات یرمزون ویعمدون کثیراا إلی الکنایات 

الیطلعون سواد الناس علی دخائلها، واأللغاز، ألنهم یجعلون لغة الدین لغة سریة ینفردون بها و
فیختارون الرمز في التعبیر وإن قــدروا علی اإلفصاح والتصریح. علی أن التشابه في النزعات 
أوبعضها الیفضي بالحتم إلی تشابه أو مطابقة أومجانسة تامة في اإلنتاج. فبین الشعر الصوفي 

                                                      . (212-2/213م:ج1991عید، (والرمزیة بون وخالف في الجوهر
                                                                                األدب المتأثر بالفکر الیوناني -ب

انصرف هذا األدب في بعضه عن المادة والواقع الحسي وغاا علی الفکر المجرد، فنشأ عن هذا 
علی الفکر أدب خارج في بعضه عن العمود الشعري المألوف. وُأحتشدت الِفکُر العدیدة في  الغوا

البیت الواحد، فتراّصت األلفاظ واشتبکت المعاني وکان من جّراء ذال التراا وهذا اإلشـتبال 
الغموض، ویکون الغموض نقطة إلتقاء األدب العربي  إحتـــــیال معنوي أدی إلی بعـــــض

  (.99م: 1959بقاعي وهاشم، -175کرم، التا: (ةبالرمزی

                                                                                                                                               الدعامتان للرمزية العربیة األسلوبیة
 اإليجاز -أ

حد البالغة لدی کثیر من النقاد والبلغاء في -الرمزیة العربیة األسلوبیة  هو إحدی دعامتي -اإلیجاز 
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واألصل في مدح »لتفضیل اإلیجاز علی غیره ویقول:  1األدب العربي. ویعلل ابن سنان الخفاجي
اإلیجاز واالختصار في الکالم: أّن األلفاظ غیر مقصودة في أنفسها وإنما المقصود هو المعاني 

. واإلیجاز «حتیج إلی العبارة عنها بالکالم، فصار اللفظ بمنزلة الطریق إلی المعانيواألغراض التي ا
من طبیعة الشعوب السامیة، وأول الفروق بین اللغات السامیة واخریة أّن األولی إجمالیة واألخری 

لکلمة اتفصیلیة، وطبیعة اللغات اإلجمالیة االعتماد علی الترکیز واالقتصار علی الجوهر، والتعبیر ب
الجامعة واالکتفاء باللمحة الدالة، کما أّن طبیعة اللغات التفصیلیة العنایة بالدقائق واإلحاطة بالفروع 
واالهتمام بالمالبسات واالستطراد إلی المنابسات والمیل إلی الشرح. اإلیجاز في األدب العربی 

لی من النثر ألّن الشعر في حاجة إ بالغة في النثر، کما هو بالغة في الشعر، لکن اإلیجاز أولی بالشعر
کل ما یقوی دعائم الخیال فیه. وإبن رشیق یری أیضاا  أن اإلیجاز من خواا الشعر فهو یضّمه إلی 
غیر المباشرة في التعبیر، لیکونا مفهوم اإلشارة عنده، ویعدهما معاا من غرائب الشعر وملحه وبالغة 

یس یأتي بها إال الشاعر المبرز والحاذق عجیبة تدل علی بعد المرمی وفرط المقدرة، ول
 (.71-71م: 1978الجندي، (الماهر

 غیر المباشرة في التعبیر -ب
فهي من  -الدعامة الثانیة للرمزیة العربیة- وأما غیر المباشرة في التعبیر أو ُبعد المعنی عن ظاهراللفظ

اللغة، لصلة من الشبه، أو  خواا اللغة األدبیة بوجه عام. ومعنی هذه الخاصة: الخروج علی أوضاع
ألّیة عالقة من التجوز، ومن ثم الیتقید األدیب بنص اللغة تقید اللغویین. وأکثر ما یستهدفه األدیب 
من ذلك هو إرضاء حاسته الفنیة الجمالیة، والتعبیر عما الیمکن التعبیر عنه باأللفاظ الوضعیة. وقد 

ر مسالك مختلفة أهمها الکنایة والمجاز، وإذا کانت سلك األدب العربی إلی غیر المباشرة في التعبی
هاتان الدعامتان قد تعاونتا علی بناء الرمزیة عند العرب فإّنهما من جهة أخری کانتا تسیران في 

 (.71المصدر نفسه: ا(اتجاهین متضادین قوة وضعفا علی مرالعصور واألزمان
 الرمزية في العصرالحديث

األدب العربی في العصر الحدیث وذلك التصال العرب بالثقافة قدأخذت الرمزیة الغربیة تغزو 
الغربیة وبالعالم الغربی بالوسائل المختلفة، وأخذت الرمزیة تتعصب لنفسها، وبخاصة في مجال 
الشعر الغنائی في لبنان: لشدة اتصاله بالثـــقافة الغـــربیة، ونشاط أبنائه في االتصال بالغــــــرب، 

(. وهکذا انتشرت مالمح 133المصدر نفسه: (والنــــــقل عنه والتــــتــــلمذ علیهومعرفــة لغاته، 
الرمزیة في اخداب العربیة ووذلك متأثر بالرمزیة الغربیة. کما رأینا إّن المیدان األول للرمزیة األدبیة 
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ه هو الشعر یالتي اصطبغت بالصبغة المذهبیة في فرنسا کان الشعر، أیضاا أول میدان دخلت الرمزیة ف
في األدب العربي. واستطاع الشعراء أن یستعینوا بمبادئ المدرسة الرمزیة الغربیة في أشعارهم 
. نتیجة علی هذا انتقلت الرمزیة إلی األدب العربي علی ید رواد أمثال عبدالرحمن  مضموناا وأسلوباا

زیة في األدب العربي وعرف الشاعر اللبناني سعید عقل بزعیم الرم 2وأحمد زکي أبوشادي 1شکري
وبعدذلك دخلت الرمزیة في مجال المسرحیة إنطالقاا من مسرحیة مفرق الطریق من  المعاصر

کماذکرنا سبب دخول الرمزیة الغربیة في األدب العربي الحدیث هو اتصال العرب  .3بشرفارس
 بالثقافة الغربیة وبالعالم الغربی، وهنا نذکر أهم عوامل هذا االتصال.

 تصال العرب بالثقافات األجنبیة  عوامل ا
: االستعمار الفرنسي 1هنا نأتي بأهم األسباب التي اتصلت بها الثقافة العربیه بالثقافة األجنبیة؛ 

: البعوث 7: الهجرة إلی األمریکیتین، 1 : االستشراق،3: اإلرسالیات التبشیریة، 2 واإلنجلیزی،
ها فغیر میسور، واتصال العرب بالمدنیة الغربیة : الترجمة. أما حصر هذه األسباب کل0 العلمیة،

وثقافتها له آثار في حیاة العامة المادیة والمعنویة بوجه عام، کما أّن له آثار في األدب العربی بوجه 
أنوار وگلچین راد، التا: (خاا. خاصة في تقلیدهم لمذاهب األدب األوروبي التي تکون منها الرمزیة

53.) 
 في األدب العربی الحديث أسباب ظهور الرمزية 

 التقلید -أ
إّن من آثار الثقافة األجنبیة في األدب العربی تقلید األوروبیین في مذاهبهم األدبیة ومنها الرمزیة،   

م: 1978الجندي، (وکان هذا التقلید عامالا من عوامل تفشی الرمزیة في األدب العربی الحدیث
399.) 

                                                           الهجرة  -ب
لقد هاجر کثیر من اللبنانیین إلی خارج الوطن، والسیما إلی آمریکا، بسبب ماعانوا من الفقر  

والحرمان، وفي ظل حکومة غاشمة تستحل األرزاق وتهدد األرواح. هاجر هوالء اللبنانیون إلی أمریکا 
طانهم، وکانت حریتهم األدبیة أبرز ألوان الحریة وثاروا وأفئدتهم ظمأی إلی الحریة التی فقدوها في أو

                                                                                 

 م.1331هو الشاعر والناقد المصري – 1
 م.1315هو الشاعر واألدیب و العالم المصري – 5
 هو الشاعر والكاتب المصري. – 5
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علی اللغة وأسالیبها القدیمة وتکونت من هوالء القوم مدرسة رومانتیکیة، فقد وجدت الرمزیة العربیة 
وقد  1بذورها األولی في الرومانتیکیة المهجریة. وزعیم مدرسة المهجر والشك هو جبران خلیل جبران

لتصویری بـ "ولیم بالل" اإلنجلیزي، الشاعر الرسام الذي کان ینحو في شعره تأثر في أدبه و فنه ا
                                                                                  (.123-127المصدر نفسه: (ورسمه منحی صوفیاا رمزیاا 

 طالئع الرمزية في األدب العربي الحديث 
بعیداا عن حرکة التحول إلی المدرسة الرمزیة التي غزت وطغت علی األدب  لم یکن األدب العربي

العالمي والفکر الغربي؛ فانتقلت الرمزیة إلی األدب العربي علی ید أدباء رّواد، أمثال عبدالرحمن 
ش: 1381خورشا، (شکري وأحمد زکي أبو شادي، رائدي اإلتجاه الرمزي في الشعر العربی الحدیث

211.)     
                                              2لرحمن شکريعبدا

ُأعِجَب عبدالرحمن شکري کلَّ اإلعجاب بشعراء الرومانسیة اإلنجلیزیة وقرأ أیضاا لزعماء المدرسة 
األدبیة)الواقعیة( في بریطانیا، الذین صبغوا شعرهم بالحزن والکآبة والتشتاؤم، فتأثر شکري بهذه 

. وبهذه التمهیدات کونت في نفسه رغبة إلی المذهب الرمزي النزعة وجاء أدبه  حزیناا کئیباا متشائماا
حتی یستطیع أن یعرب عن آالم نفسه وتشاؤمه في إطار الرمز. وشکري لم یکن من المهتمین باختیار 
األلفاظ ذات الجرس والرنین في شعره، بل کان بسیطاا في تعبیره، یستعمل الکلمات البسیطة 

الذین غمروا أشعارهم بالتشابیه واالستعارات   . مثلما سخط علی طریقة الشعراء التقلیدیینوالمألوفة
والمبالغات التي لم یکن لها تأثیر في نفس القارئ أو المستمع. وأخیراا فقد اهتم الشاعر باإلتجاه 

ش: 1392أنصاري،(العاطفي في الشعر ودافع عنه وعن دوره في الحیاة واتصاله بالنفس اإلنسانیة
103-101.) 

                                                                                               3أحمد زکي أبو شادي
اما أحمد زکي أبوشادی فهو یدعو إلی التعبیر الرمزی في مقاالته وردوده ومقدماته لدواوینه ودواوین 

و قدأشرت »رت دواوینهم بهذه المقدمات ومن ذلك قوله: غیره من شعراء مدرسة آبولو، الذین صد
، و «الی أهمیة الرمز فی البالغة الفنیة، وهذا الرمز هو من لغة الطبیعة التی تؤثر هذا النوع من التعبیر

نماذج  ، وفي دواوین شعره«أمیل إلی التعبیرالرمزي وأعتبره أرقی األسالیب الفنیة»هویقول مرة أخری: 
                                                                                 

 م.1335هو الشاعر والكاتب اللبناني – 1
 م.1331هو الشاعر والناقد المصري – 5
 م.1315هو الشاعر واألدیب والعالم المصري – 5
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(. ففي األدب العربي لم تظهر الرمزیة مذهباا 287-280المصدر نفسه: (سلوبعدیدة لهذا األ
محدداا کما ظهرت المذاهب األخری، بل دخلت أعمال األدباء العرب من خالل اطالعهم علی 
الثقافة الغربیة. وتجد أمثلة کثیرة للمذهب الرمزي في  قصائد الشعر الحّر الذي مال إلیه معظم 

، والشعراء العراقیین هم عبد الوهاب 2، ومحمود درویش1مثل صالح عبدالصبور الشعراء المعاصرین،
 م1915، وفدوی طوقانم1923ونازل المالئکة م،1920، وبدر شاکر السیابم1920البیاتي

(. والتزال أصداء الرمزیة تتردد في أزمنة متعاقبة وبلدان کثیرة وفي 212ش: 1381خورشا، (وغیرهم
األصداء إنما تعود مباشرة أو بشکل غیر مباشر إلی المحور الرمزي الفرنسي أشکال مختلفة، وکل هذه 

 (. 132م: 1999األصفر، (في القرن التاسع عشر
وبالطبع فإن هذه المحاوالت کانت بدایات وإرهاصات المدرسة الرمزیة في األدب العربي،      

ي عّده مؤّرخو األدب زعیم إذ واکبتها محاوالت أخری لشعراء عرب آخرین، ومنهم سعید عقل الذ
المدرسة الرمزیة الحدیثة الحافلة بالموسیقی والالمحدودیة الفکریة. وقد استهوته التیارات الرمزیة، 
فانتقل في نظریاته وفّنه إلی التعقید والترکیب، وانتقل من کالسیکیته الصارمة إلی رمزیة تتناحر فیها 

(. وأضاف الی التعقید الطبیعي في 052-052 م:1980الفاخوري، (الحروف واأللفاظ والمعانی
 (.280هـ: 1392أنصاري، (کتابته تعقیداا صناعیاا یذهب بشیٍء من وهج کتابته، وبکثیٍر من روعة فنه

 ظهور الرمزية في األدب العربي الحديث  
و أإّن شعراء القرن الماضي کانوا علی اإلجمال محافظین کل الحفاظ علی القدیم، الیعنیهم اختراع 

تجدید وإنما همهم في تحدي أسالفهم، واالستمداد من آثارهم، إال الذین عرفوا الثقافة األجنبیة، 
وتأدبوا بأدب الغرب، فقد کان لهم بعض الحظ من الجدید، وهم قلة. وکان الجدید أوضح في شعر 

ین؛ فإنهم نانیالذین تخضرموا و أدرکوا حضارة القرن العشرین واتصلوا بآداب الغربیین، السیما اللب
علی الغالب أقرب من غیرهم إلی التجدید والتغرب. وتختلف درجات التجدید في قطر واحد أو في 
قطر وآخر باختالف الثقافة والبیئة، فالمجددون من النصاری أعرق من المجددین المسلمین ومن هنا 

ألجنبیة، الثقافة اکان الجدید أوضح في لبنان ثم في مصر. ونشأت بعد الحرب الکبری فئة تلقت 
والفرنسیة منها بنوع أخص. فحاولت هذه الفئة أن تطرَح األدب القدیم وتنحَو نحو الغرب في أغراض 

(. إننا نجد الدعوة إلی الرمزیة ومبادئها، أقوی وأشد عند شاعرین من 179کرم، التا: (شعرها ومعانیه
                                                                                 

 هو الشاعر المصري ومن أحد رواد حرکة الشعرالحر العربي. – 1
 م.1114هو الشاعروالكاتب الفلسطيني  – 5
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، هما سعید شعراء األدب العربي الحدیث، حاوال أن یقلدا الرمزیین الغر بیین في المبادئ واإلنتاج معاا
عقل زعیم األدب الرمزي في لبنان، وبشر فارس زعیم الرمزیة في مصر، وله أول مسرحیة نثریة رمزیة، 

 (.51أنوار وگلچین راد، التا: (بعنوان "مفرق الطریق"
                                                                                                                                 لهذا نتناول الرمزیة في األدب العربي في مرحلتین:   

في المرحلة األولی نتناول الرمزیة في مجال الشعر، ونهتم إلی لبنان لوجود الشاعراللبناني سعیدعقل 
لك ألّن ریح الرمزیة دخلت إلی ألذي ُسمي بـــــ "زعیم الرمزیة" في األدب العربي الحدیث. وکذ

، خالل عهد االنتداب الفرنسي.                                                                                                                لبنان أوالا
 بمصر ألن أولونهتم  -المسرحیة نموذجاا -وأما في المرحلة الثانیة نتناول الرمزیة في مجال النثر

 مسرحیة رمزیة نشأت في األدب العربي تنتسب إلی بشرفارس ألذي کان من أدباء مصر. 
                                                                                             الرمزية في لبنان

وتوطد حضورها مع  م 1919بعد عام أي  دخلت ریح الرمزیة إلی لبنان أوالا خالل االنتداب الفرنسي
وإّن اخداب الفرنسیة تعممت وغدت أساساا من أسس الثقافة، وتوغل نشر بعض الصحف في لبنان. 

وأما إّن األدب  (.8کرم، التام: (أدباء لبنان في استقصائها، فأهرقوا منها في نفوسهم ما لیس بالیسیر
الفلسفیة، لتقربه من أوروبا ولتثقفه بثقافتها العلمیة و اللبناني في نزعته الحدیثة البعیدة عن الصحراء،

اعتبر نفر من أهلیه خطأ أن الحضارات منفصل بعضها عن بعض، فاستشعر أن األدب العربي غریب 
عنه، بعید عن روحه. فتحدث بلبنان المنطوی علی ذاته وبالشخصیة اللبنانیة، محاوالا أن ینفي عنها 

رحٍم تصله باألقطار العربیة اخخری المتاخمة والمجاورة. وجعل  اللون العربي القدیم وکل صلة
بعض األدباء یحددون للبنان ثقافة خاصة منفردة مستقلة بحّد ذاتها عائدة في بعضها إلی العنصریة 
الفینیقیة، یتغّنون بها وبأمجاد فینیقیا. وحمل أصحاب هذه النزعة علی المقلدین المسرفین في 

. التقلید، رائین أن ف ، وفي التزام القدمیة اللغویة، والرجوع إلی الصحراء نفوراا وانقباضاا ي التقلید تزمتاا
وللبنان أدبه الخاا، فأدبه الیرجع إلی ماوراء القرن الثامن عشر. فنشرت القصائد التي تتغنی بمجد 

صر لیمیة بین مالقیم القدیمة وإحیائها، واالعتزاز، وإثارة الحمیة الوطنیة. وکان أن نشأت حزازات إق
ولبنان. فنسب بعض مؤرخي مصر کل النهضة الحدیثة إلی المصریین، وبخسوا حق اللبنانیین في 
المساهمة بخلق هذه النهضة، فاعتّدت هذه الفئة مسرفة في نقیصتها، منکرة علی مصر جمیع ما 

واستنکافه عن  ،صنعته في سبیل النهضة. فنتج عن تقّلص لبنان في تاریخه، وعن الحزازات اإلقلیمیة
 -الثقافة األزهریة، شعر لبناني یستقي من األدب األوروبي مباشرة، ومن األدب الفرنسي بنوع أخص

ألدب وأخذ الشعراء با فتزود بها معظم األدباء. -ألن الثقافة الفرنسیة وآدابها تعّممت خالل االنتداب
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ترجمة حرفیة أو بتصرف. وکان لمصر منه الرومنتیکي أوالا جّد األخذ، فترجموا ما وقع منه في أنفسهم 
حظ وفیر. وکان منهم من نسج علی منواله ألنه القی فیه طریقة مثلی للتعبیر عن آالمه وآماله الضائعة. 

، لشبیهة بالتي زّینت 1ونمیل إلی أن األسباب التي دعت إلی "داء العصر" بعد اندحار نابیلیون بنابارت
م وبعد آالم الحرب الکبری 1928وذلك بعد فشل الدستور عام  للمصریین واللبانیین هذا األدب،

علی أن جبران خلیل جبران، وقد قبس عن  وقد تصاعدت من التراب رائحة الموت والفناء في الشرق.
الکتاب المقدس وعن مذهب القوة النتیشي، والطبیعة اللبنانیة، کما قبس عن الرومنتیکیة، لم یترل 

ید. فنحا من کان بعده نحوه، علی أن تقلیدهم له ولألدب الفرنسي جاء في هذا الباب زیادة لمستز
شاحباا سطحّیاا یکاد یکون مستکرهاا لما فیه من تقلید باٍد ومیوع. فحدث رّد فعل کالذي حدث في 
فرنسا في الربع األخیر من القرن المنصرم. فکما إن الرومنتیکیة لم تعّمر کثیراا بل ماشت األدب 

بودلیر والبرناس، کذلك ما لبثت في لبنان حتی خبت. وجری التطور نحو النزعة  الجدید في عهد
الرمزیة لم یبَق منها إال شعاع. وإذن فالرومنتیکیة في لبنان، مثلها في أوروبا، اشتملت علی بذور 

 يحیاتها وموتها، وقام علی إنقاضها اتجاه جدید. ولم یکن المیل الرمزي في األدب اللبناني رّد فعل ف
، وبنوع أخص، إعراضاا عن الطریقة الترسلّیة المتعارفة  وجه االتجاه الرومنتیکي فقط، بل کان أیضاا
وخروجاا علی المألوف في الشعر. وفي اإلعراض عن الطریق الترسلیة المتعارفة استنکروا التعاقب 

األلفاظ التي علی المعنی الواحد، وتعّمد السجع والتجنیس واإلرساد والتقّعر الفظي، وأغفلوا 
التنتسب إلی البیئة الحدیثة بشيء والتعّبر عن نزعاتنا وأهوائنا وحاجاتنا. وأدخلوا علی اللغة ألفاظاا قد 
تکون مستقاة من اللهجة العامیة علی أنها لغة الحیاة، أو منتقاة لما فیها من قیم معنویة حیویة وغنائیة، 

وا البالغة للغناء، معتبرین أن جوهر الشعر غناء قبل غافلین أحیاناا عن قواعد البالغة. ولطالما سخر
 (.189-192المصدر نفسه: (أن یکون معنی وبالغة في اللفظ

رّد فعل في وجه الرومانتیکیة المائعة  -1وإذن فهذا االتجاه الرمزي اللبناني کان ولید انفعالین:    
فأعوزتهم الوسیلة األدائّیة فأووا  والحاجة إلی التعبیر عن حیاة جدیدة -2واألدب العربي الصناعي؛ 

إلی األسرار التي استکنتها أساتذتهم الشعراء الغربیون. ثم إنهم اعتبروا ِضّلةا أن أدبنا القدیم دأب علی 
الصناعة وأهمل الفکر، علی أنهم هم أیضا لم یستقصوا معالم الفکر التجریدي لضآلة ثقافتهم 

ا یجول في العقل الباطن مما أظهره مجهر السیکولوجیا الفلسفیة، بل سبروا غور النفس یبحثون عم

                                                                                 

 م.1711ناپلئون بناپارت:  – 1
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   (.193المصدر نفسه: (الحدیثة. وهکذا اتصلوا ببعض المظاهر الرمزیة في األسلوب والمعنی   
  زعیم الرمزية في األدب العربي الحديث الشاعراللبناني؛ سعیدعقل 

، وأیضاا یقلد   1ینالمسرح الکالسیکي خاصة أعمال راسبدأ سعید عقل في مطلع حیاته األدبیة رومانسیاا
وینهج نهجم في مسرحیاته. وقد یخرج الشاعر أحیانا من تلك الکالسیکیة الی الغنائیة  2وسوفوکلیس

العربیة والملحمیة القصصیة. ثم اعتمد األسلوب الرمزي في الشعر، وَتقّید کثیرا فی ذلك. فجاء شعراا 
کعادة الرمزیین اعتمد سعید عقل علی عنصر الموسیقی غامضاا غارقاا فی التعقیدات الکالمیة. و

وبعبارة أدق علی اإلیقاع الغنائي، وعلی الخاصة الموسیقیة فی األلفاظ، وکما هو شأن الرمزیین فانه 
یلقي شعره بحیث یکاد یکون انشاداا یستهوي سامعیه وقارئیه. وفی کل ذلك نعته مؤرخو األدب بزعیم 

(. هو بعد تعلیمه االبتدائي والثانوي 285-288هـ: 1392نصاري، أ(المدرسة الرمزیة الحدیثة
وتحصیله الثقافي بلبنان انتقل إلی باریس لتکمیل دراسته األدبیة. أثرت ثقافته الفرنسیة في أفکاره، 
وتزعم فکرة الکتابة األدبیة باألسالیب الفرنسیة والتحرر من قیود الشعر مما مهد لقصیدة النثر. کما 

(. 211ش: 1381خورشا، (بة العربیة باألبجدیة الالتینیة وهکذا الکتابة باللهجة العامیةعالج الکتا
وکتب هو موضوعاٍت باللهجة اللبنانیة. وکان یطالب بالتجدید في الشعر من حیث الموضوعات 

(. کما استهوته المدرسة الرمزیة فعمد إلی الغموض والتعقیدفي 280ش: 1392أنصاري، (واألوزان
مل علی استیحاء التاریخ اللبناني القدیم واستلهام األساطیر الیونانیة وکذلك قصص التوراة شعره، وع

وله دیوان شعر  2و"بنت یفتاح" 1والعهد القدیم مادة ألفکاره. وله مسرحیتان شعریتان هما "قدموس"
تنوعة (. وکانت آثاره األدبیة م211ش: 1381خورشا،(م1981باللغة الفرنسیة اسمه: الذهب صدرعام 

ولبنان إن حکی )تاریخ و أساطیر(،  م،1935ومتعددة النشاطات منها: المجدلیة )ملحمة( سنة 
 م،1959وقصائد من دفترها )دیوان(، سنة  م،1901وأجراس الیاسمین )دیوان(، سنة  م،1902سنة

والذهب )قصائد باللغة الفرنسیة(،  م،1958وخماسیات )باللهجة العامیة اللبنانیة(، 
وهکذا فإّن سعید عقل کان من أرباب المدرسة الرمزیة، وقد سار  (.285ش: 1392نصاري، أ(م1981

في طریقها عّلها تعّبر عما في نفسه من عمق واتساع، ولهذا تضاءلت عنده النزعة الرومانسیة التي 
فها صراودته وراودها في مطلع عهده بالشعر، وراح یعتمد علی رمزّیة األحرف واأللفاظ والتعبیرات، فر

                                                                                 

 هو المسرحي الفرنسي في القرن السابع عشر.  - 1
 أشهر أعالم المأساة في األدب اإلغریقي القدیم.من  – 5
 شخصية أسطوریة یونانية. – 1
 من التوراة. -11الفصل -خصية یفتاح وابنته تناولها سفرالقضاة ش – 5
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فسیفساءات تلتمع من ورائها ومن خاللها معانیه البعیدة في لوحات وأطیاف الیبلغها العقل إاّل بعد 
 (.081م: 1980الفاخوري، (الَکّد والجهد

                                                                                                                                                                                      الرمزية في مصر
                                                                                                                                 3بشرفارس

م، وّطا لها المؤلف بمقدمة بّین فیها 1938 کتب بشر فارس مسرحیة تحت عنوان مفرق الطریق سنة
الرمزیة استنباط ماوراء »اتجاهات المذهب الرمزي وخصائصه، وبحث فیها الرمزیة وحددها بقوله: 

ففي «. الحس من المحسوس، وإبراز المضمر، وتدوین اللوامع والبواده، بإهمال العالم الحقیقي
إلی أّن العالم الخارجي لدی وقوعه تحت الحواس  القسم األول من التحدید إشارة إلی التجرید، و

یولد فینا شعوراا یمّر في ذواتنا ومضات خاطفة. ثم یستقر هذا الشعور في أعماق العقل الباطن. غیر 
. وعلیه فهو ُیقر دفعة بأن الرمزیة انطواء علی  أن األعماق الباطنیة التدرل إال خطفاا والتعرض إال خطفاا

ده انفعالنا باألشیاء من احساس خفي. ولما کان هذا الذي تنطوي علیه أعماقنا الذات وتدوین لما ولّ 
م ث تیاراا ال یقبل الهدوء واالستقرار، عسر علینا التقاطه وتدوینه، وظهرت منه للعقل الواعي ُلمع.

: یعد الملموس منبثق االنطالق إلی عالم أمثل، إلی عالم روحاني یوفق بین الواقع » یضعیف قائالا
فهو ُیقر ثانیاا بأن األشیاء صورة لعالم مثالي بنته أوهامنا وجاء العالم الوضعي الواقعي «. لموهوموا

موافقاا لهذا الموهوم. وإنه السبیل إلی معرفة الباطن إال عن طریق الرمزیة، ألن الذات الفنانة ُتعکس 
-101کرم، التا: (طنیةعلی اللوح الموضوع المرئي بفضل عینین ُدّربتا علی لمح المشاهدات البا

(. وأما مسرحیة مفرق الطریق فهي تعالج الصراع بین الشعور )یکشف عن بواطن الذات( وبین 170
العقل )الیستوعب إال نواحیها الیقظة الواعیة(: تعالج العاطفة التي تدفع اإلنسان إلی الشر، والعقل 

في  بین الخیر والشر، فلیختر الواقف الذي یرشد اإلنسان إلی الخیر. وهو یعني بمفرق الطریق مفرقها
وهذه المسرحیة من حیث هي أدب مسرحي رمزي لیست ذات خطر یعتد  هذا المفرق أي النجدین.

، وإّنما عمد الکاتب في  به. ذلك بأنها ال تعالج الفکرة عالجاا مسرحیاا یصور الجو تصویراا رمزیاا حقاا
الجندي، (ألسنة األشخاا لیعلمنا تلك المبادیءأکثر األحیان إلی مبادیء الرمزیة فأجراها علی 

  (.719-722م: 1978
                                                                                 

م من عائلة لبنانية االصل. وتعلم في مدرسة اآلباء اليسوعيين في القاهرة. إّن أدبه  1131ولد بشر فارس في مصر سنة  - 5
لك أدبًا بلورت دعوته تیمثل األدب الرفيع الذي ظل یكافح سنوات طویلة نظریًا وعلميًا من أجل تثبيت دعائمه، وقد ت
 وشعرًا في المذهب الرمزي الذي کان واحدًا من رواده في األدب العربي إن لم یكن رائده األول.
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                                                                         األغراض التي استهدفتها الرمزية العربیة
                                                                                                      ومن الممکن حصر األغراض التي استهدفتها الرمزیة العربیة في أربعة:

أولها: تیسیر التعبیر عن المعانی التي الیتسنی التعبیر عنها بطریق مباشر وإن کانت هذه المعانی مما 
 یدور في عالم الحس.

 الي األدبی.ثانیها: إرضاء الحاسة الفنیة الجمالیة التي التصطدم بالعرف الجم
 ثالثها: إظهار البراعة والذکاء.

 (.723المصدر نفسه: (رابعها: اتخاذ الرمز تقیة لدفع األذی والّضرر

                                                                النتیجة                                                              
زّیة کلمتین مترادفتین لعملة واحدة. نشأت البحوث النفسیة وخاصة دراسة الالشعور إّن الّرمز والّرم

في القرن التاسع عشر، وتکّونت الحاجة إلی أدٍب یثور علی أدب الواقع والعالم المحسوس، ونتیجةا 
لهذه األمور نشأت المدرسة الرمزیة. وتکونت الخطوات األولی لهذه المدرسة في اخداب الشمالیة 

أروبا )ألمان وإنجلیز( وفي أمریکا، و ُیعد جوته وولیم بالل وإدجار اخن بو ِمن المؤسسین  في
الحقیقیین للرمزیة. ظهرت المبادئ الرئیسة للرمزیة في فرنسا، وأیضاا تطورت وبلغت ذروتها فیها، 

مختلفة عربیة الومنها انتشرت في البالد األوروبیة األخری. إّن الرمزیة قد کانت موجودة في العصور ال
بأشکالها الخاصة، وأما إثر اتصال العرب بالثقافات األوروبیة فانتقلت الرمزیة األوروبیة إلی األدب 
العربي في العصر الحدیث. واستطاع الشعراء أن یستعینوا بمبادئ المدرسة الرمزیة األوروبیة في 

. واألسباب التي دعت إلی ظهور الرمزی ة بالمفهوم األوروبي في األدب أشعارهم مضموناا وأسلوباا
العربي الحدیث، هما؛ التقلید والهجرة. وانتقلت الرمزیة األوروبیة إلی األدب العربي علی ید أدباء 
رواد أمثال عبدالرحمن شکري وأحمد زکي أبوشادي رائدي اإلتجاه الرمزي في الشعر العربي 

في األدب العربي الحدیث. وتطّورت الحدیث، وُعرف الشاعر اللبناني سعید عقل بزعیم الرمزیة 
 .  الرمزیة وتکونت مبادئها وانتقلت من الشعر إلی المسرح أیضاا

 المصادر و المراجع
 القرآن الکریم.    

. مجلة اللغة العربیة وآدابها«. الرمزیة في أدب نجیب محفوظ»م. 2220أصغري، جواد. شتاء 
 .7-15تهران. السنة األولی. العددالثالث. صص

. دمشق: منشورات اتحادالکتاب المذاهب األدبیة لدى الغربم. 1999فر، عبدالرزاق. األص
 العرب.                                 
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Symbolism and its Effects between both Western and Arabic literature 
Abstract  
Surely the purpose of literature here is poetry and prose, whether Arab or non-Arab 
nations. And since the symbolism arose as a popular literary school of the West 
literature in generally, and especially in French literature, reviewing of the symbolism 
between both Western and Arabic literature, first it is necessary to express the concept 
of Western symbolism. Thus, this study clarifies symbolism concept in the word and 
term and the way of formation the school, first in Western literature and then in Arabic 
literature. In writing this article we have emphasized the descriptive and analytical 
method, and the    aims of this research are as below: Getting acquainted with Symbol 
and Symbolism concept in the word and term, Presenting a The most important 
features School of Symbolism, then Specifying the How to Formulate the School of 
Symbolism in Western literature, and finally Specifying the How to Formulate the 
School of Symbolism in Arabic literature.      
Keywords: Symbol and Symbolism, School of Symbolism, Western literature, 
Arabic literature. 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آ  م.2222ذار جامعة طهران )مجم 

يةصورة اآلخر ا   لفرنسي في الرواية الجزائر
 معمر حجیج أنموذجاً 

 1ط.د/ نادية مرج
  میلة –المرکز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

 الملخص
تعد ثنائیة األنا واخخر من أهم مباحث األدب المقارن، إذ تحیل هذه الثنائیة الجدلیة في األغلب 

لثقافي، وهذا الصراع ألهب خیال المبدعین وحرل أقالمهم علی الصراع الطبقي والحضاري وا
ما جعل الخطابات األدبیة أرضا خصبة  تغذیه، فکانت الروایة في صدارة األجناس األدبیة التي 
تبنت هذه العالقة بین األنا واخخر، إذ ال نجد نصا روائیا إال وفیه بعض من شظایا هذه الثنائیة 

ها من حیث المفهوم کثنائیة الشرق والغرب، المرکز والهامش، الجدلیة أو ثنائیات ارتبطت ب
الروایة علی احتواء المجتمع والتعبیر عنه مکنتها  الفوقیة والدونیة، الذکورة واألنوثة...، فمقدرة

من الکشف عن الصراع والصدام القائم بین األنا واخخر، وعلیه تهدف المداخلة لکشف الصورة 
 فرنسي في روایاته.التي رسمها معمر حجیج لل

 .اخخر، الروایة الجزائریة، الفرنسي، معمر حجیجالکلمات المفتاحیة: 

                                                                                 

1.  n.merdj@centre-univ-mila.dz 

mailto:n.merdj@centre-univ-mila.dz
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 مقدمةال
اهتم الباحثون في مجال الدراسات األدبیة المقارنة بتقصي صورة اخخر من خالل الغوا في خبایا 

ته وعاداته افالنصوا األدبیة بغیة الوصول إلی الصورة التي یرسمها أدب شعب ما حول شعب آخر وثق
وتقالیده، فاخخر في نظر الشعوب هو من یختلف في لغته أو عرقه أو انتمائه الدیني والجغرافي، مع 

لذلك فقراءة ثنائیة األنا واخخر ال یمکن العلم أن صورة اخخر تضمر في ثنایاها صورة األنا وثقافته، 
 الفردي والجماعي. أن تنعزل عن قراءة األنساق الثقافیة التي اختفت في الالوعي

تعد ثنائیة األنا واخخر من أهم مباحث األدب المقارن، إذ تحیل هذه الثنائیة الجدلیة في و  
األغلب علی الصراع الطبقي والحضاري والثقافي، وهذا الصراع ألهب خیال المبدعین وحرل 

ة ة األجناس األدبیأقالمهم ما جعل الخطابات األدبیة أرضا خصبة  تغذیه، فکانت الروایة في صدار
التي تبنت هذه العالقة بین األنا واخخر فال نجد نصا روائیا إال وفیه بعض من شظایا هذه الثنائیة 
الجدلیة، أو ثنائیات ارتبطت بها من حیث المفهوم کثنائیة الشرق والغرب، المرکز والهامش، الفوقیة 

المجتمع والتعبیر عنه استطاعت الکشف عن  والدونیة، الذکورة واألنوثة، فمقدرة الروایة علی احتواء
 الصراع والصدام القائم بین األنا واخخر.

والروایة الجزائریة زخرت بصورة اخخر الفرنسي الذي بقي عالقا في أذهان الجزائریین بالرغم   
من االستقالل، إال أن صورة الفرنسي ظّلت محفورة في ذهن المبدع الجزائري وهو ما تجسد في 

لذلك تسعی هذه المداخلة إلی إبراز صورة  تهم حیث تالقح الخیالي مع الواقعي التاریخي،کتابا
اخخر الفرنسي في روایات معمر حجیج بما تحمله من مرجعیات ثقافیة وکولونیالیة، باإلجابة عن 

 التساؤالت التالیة:
 کیف هي الصورة التي رسمها الروائي الجزائري عن اخخر الفرنسي؟ 
 ا اعتمد الروائي معمر حجیج في تصویره لآلخر الفرنسي؟علی ماذ 

 وهل اتخذت صورة اخخر في الروایات نمطا واحدا؟ أم تأرجحت بین السلبي واإلیجابي؟ 
I. مفهوم األنا واآلخر 

ما من شك في أن اإلحساس بالهویة، أو الوعي بالذات، وبالتالي الوعي بصورة اإلنسان عن نفسه، أو 
بوجود اخخر المغایر، ومعرفة السمات   ة ذلك بمفهوم الغیریة، أي بمعنی الوعيتصوره لنفسه، وعالق

الممیزة، والحدود الفاصلة بین األنا واخخر، والذي یطرح بدوره وبصورة مباشرة، مسألة آلیات 
التشکل الداخلي للهویة نفسها، ودینامیات صیرورتها المستمرة، ومن ثم طرق مقاربتها لآلخر 

 ، لهي من أقدم، وأرسخ، وأوضح حقائق الوجود البشري.ونظرتها إلیه
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هذا موضوع تحت مصطلحات کثیرة ومفاهیم تختزل هذه العالقة الجدلیة منها:  وکثیرا ما عولج  
نحن واخخر، الذات واخخر، األنا واخخر. ولکن یبقی مفهوم هذه الثنائیة  معقدا ویختلف باختالف 

تقابل تعارض وتضاد ( Autreمعنی لها سوی أنها المقابل لآلخر )المفکرین وتوجهاتهم فاألنا " ال 
وهو ما نترجمه الیوم بلفظ الهویة أو العینیة أي کون  (Identitéأو أنها المطابق لنفسه المعبر عنه )

فاألنا هي النفس البشریة بما تملکه وتحمله  (21، صفحة 2229)الجابري،  الشيء هو هو عین نفسه"
 ثقافیة نفسیة أیدیولوجیة وما تحویه من أفکار وطموحات وصراعات. من ممیزات ومظاهر

وعلیه یکون اخخر هو " الکائن المختلف عن الذات، وهو مفهوم نسبي ومتحرل، ذلك أن اخخر    
ال یتحدد إال بالقیاس إلي نقطة مرکزیة هي الذات، وهذه النقطة المرکزیة لیست ثابتة بصورة مطلقة، 

م، )کاظ القیاس إلي کفرد أو کجماعة معینة وقد تکون داخلیة کالنساء والرجال"فقد یتحدد اخخر ب
إذا لتحدید مفهوم األنا البد من وجود األنا/ الذات المرکزیة نقیس من خاللها  (22، صفحة 2221

ذلك اخخر ونتعرف علیه، فاخخر یعني شخصا آخر أو جماعة مغایرة، قد ینتمي لنفس المجتمع الذي 
یه، ویشترل معي في الثقافة والدین والوطن )نساء/ رجال(، أو یختلف عني تماما في اللغة أنتمي إل

 والعقیدة والوطن ویحمل سمات ثقافیة وحضاریة متمایزة.
إذا ال وجود خخر دون وجود األنا فال بد من توفر شرط االختالف والتمایز حتی یمکن التفریق     

یه، فبمجرد قول عبارة صورة اخخر یتبادر إلی األذهان مفهوم بینهما فکالهما یحدد غیره ویحیل إل
الذات/األنا.  وعموما األنا نعني بها العرب، الشرق، بلدان العالم الثالث، التخلف، الضعف، الفقر، 
الخوف، التبعیة، الهامش، أما اخخر فهو الغربي الشمال، التفوق، التحضر، التطور، القوة، المرکز، 

 الهیمنة.
خخر"، اذلك نجد الکثیـر من العالقــات داخل الّنص األدبــي مفیــدة من أجل دراسة "وب   

: دراسة العالقــات الذکـریـة واألنثـوّیـة ضمن االنتساب إلی ثقـافات متنوعة )الرجل العربــي  مثالا
وصف المخالف یقیـم عالقة مع المرأة الغربّیـة أکثر من المرأة العربّیة مع الرجل الغربي( وهنال ال

الذي یساعد علی تقدیم صورة اخخر من خالل ثنائیات متناقضة تدمج الطبیعة والثقافة مثال: متوحش 
مقابل متحّضر، وبربري مقابل مثقف، وإنسان مقابل حیـوان، ورجـل مقــابل امرأة، وکـائـن متفـّوق 

 .(270، صفحة 2222)حمود،  مقـابل کائن ضعیف
یة جدل العالقة بین األنا واخخر وطرحتها بوجهات نظر مختلفة " تختلف ورصدت الروایة العرب   

باختالف وجهة نظر الروائي، قد یبرزها بصورة، معقدة، وشائکة وقد یظهرها بصورة واضحة خاصة، 
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إذا اقترنت باخخر، وهو العدو بحد ذاته، لتصبح األنا في موقع صدامي، وصراعي علی الدوام معه" 
حیث یصوغ الروائي العالقة بینهما عن طریق المقابلة صورة األنا / الذات  (30حة ، صف2212)عبید، 

أو النحن العربي وصورة اخخر/ الغربي المتحضر، لتصبح بذلك هذه الثنائیة الجدلیة األنا واخخر 
قیمة مرکزیة في الخطاب الروائي یظهر صراعها جلیا في بعض البنی النصیة وینصره في بنی أخری 

 وهم المتلقي بالتواؤم واالنسجام لکنه یخفي الصراع الحضاري بین الشرق والغرب. حتی ی
يمة     يخ البشري، وکانت سبب أول جر وتعد فکرة التمايز والتفاضل فکرة متأصلة في التار

َبانً بین بني البشر، قال تعالی: َبا ُقْر  اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ
َ
َحِدِهَما َوَلْم ا َفُتُقبِّ "َواْتُل َعَلْیِهْم َنَبأ

َ
َل ِمْن أ

ِقیَن" ُ ِمَن اْلُمتَّ ُل اهللَّ َما َيَتَقبَّ َك َقاَل ِإنَّ ْقُتَلنَّ
َ
ْل ِمَن اآْلَخِر َقاَل أَل  فالصراع من أجل (25)المائدة،  ُيَتَقبَّ

ية ال يمکن العدول عنها بسهولة، وتبلورت هذه الفکرة حديثا في  المکان والتمیز صفة بشر
فة الکولونیالیة الغربیة، التي تبنت النظرة الفوقیة المتعالیة، وأسست لثنائیة الثقا

 المرکز/الهامش،  األنا/اآلخر.
وقد شکلت ثنائیة األنا/ اآلخر البؤرة المرکزية التي اتکأ علیها المؤلف في بناء نصوصه    

، (عبورجنون، معزوفات الالروائیة )مهاجر ينتظر األنصار، اللیالي حبلی باألقمار، ذاکرة منفی ال
علیه و فهي روایات تزخر بالصراعات بین الشرق الممثل في الجزائر والغرب الممثل في فرنسا،

سنحدد مجال هذه الدراسة في الروایات، بتحدید رؤیة الجزائري لآلخر الفرنسي باعتباره مقابال لألنا 
ل ة فرنسا في الرواية من خالوکیف تشکلت صور مختلفا عنها ثقافیا واجتماعیا وإیدیولوجیا، 

  الحوار الذي دار بین الشخصیات في الروايات، لینقل لنا صورة المتخیل الجزائري عن فرنسا.
 أوال: صورة الضابط 

تعد شخصیة الضابط الفرنسي من أهم الشخصیات التي میزت روایتي ) اللیالي حبلی باألقمار 
ضوع الثورة التحریریة الکبری والصراع العسکري بین ومعزوفات العبور(، ألنهما روایتان تعالجان مو

فرنسا والجزائر، وشخصیة الضابط تمثل السلطة الفرنسیة بکل ما تحمله من کراهیة وحقد ضد 
 الجزائریین، ویعکس الضابط الهمجیة االستعماریة.

نطلقا من موتتجلی النظرة االستعالئیة واإلحساس بالتفوق في روایة ) اللیالي حبلی باألقمار(    
" أال تتذکر ما قاله الضابط الفرنسي لجدي؟ ـ  بلی.بلی.أتذکر ذلك اعتزازه بالحضارة األوروبیة 

جیدا. کان يقصد تثبیط عزائم أبي العظیم رحمه اهلل قال له يومذا َ: أنتم ال تخشون من الموت 
ماثیل للموت صنع تألنکم لم تستطیعوا صنع حیاة الرفاهیة التي ننعم بها. أنتم فنانون مهرة في 

بوجوه مکفهرة مقززة، وقلوب میتة، لکنکم ال تحسنون صنع تمثال واحد للحیاة. أجابه جدي 
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 بالقول الفصل
يع بشر تحسنون صنع رفاهیة الحیاة المشوهة بوجوه   ـ أنتم صورة ممسوخة مزورة من مشار

ي درت رة، وقلوب صآدمیة براقة خادعة، وأنیاب ذئبیة، ومخالب الکواسر والسباع، ونفوس شر
إلیکم من وحوش منقرضة لیس فیها أي دماء آدمیة، تتلذذون بتعذيب وتقتیل غیرکم، وشرب 
دمائهم بشراهة الذئاب المسعورة. أما نحن فال نخشی من العباد حتی لو أنهم کانوا وحوشا 
 دمويین مدججین بآالت التنکیل والتقتیل مثلکم، ولکننا نخشی رب العباد، والحیاة عندنا

مقدسة لکل الخلق، والموت حق علی کل نفس، ونحن ال نصنع تماثیل  نعبدها، بل نعبد اهلل 
 الواحد األحد، والقلوب ال تکون میتة حتی تفرغ من اإليمان، وتکفر بخالق ربها المنان."

 .(322، صفحة 2218)حجیج، اللیالي حبلی باألقمار، 
عن الصراع الحضاري بین الغرب المادي فهذا الصراع بین الجد والضابط نموذج مصغر      

والشرق الروحاني، ففي حین یفتخر الغرب بقدرته علی صناعة الرفاهیة، تسطع نور اإلیمان من 
الشرق، فالحضارة األوروبیة رکزت علی الصناعة  وشیأت العالقات اإلنسانیة وتحولت إلی آالت 

 مستعدة للتدمیر والقتل.
طع إطفاء شعلة الوطنیة وروحها في نفوس الجزائریین مهما ارتکبوا واالستعمار الفرنسي لم یست    

من أعمال تنأی عن األخالق والقیم، وال یجود متنفسا لغضبه إال بالعودة لحضارة األنوار لیستمدوا 
منها القوة، في حین تکون الشتائم واالزدراء لآلخر الجزائري الذي فرض تفوقه في حرب السالم، فلن 

" بقي ذلك الهروب غصة في حلق الضابط الفرنسي، تفوق في الحرب الکالمیة یسمحوا له بال
 ولم يستطع بلعه، وکان يصیح کالمعتوه:

أنا ممتلئ بخطط حربیة علی يد أشهر الجنراالت، وتخرجت من المدارس الحربیة،  
يات القدر. کتیبتي وقعت  وأخسر الرهان أمام هذا البدوي المتخلف الجلف. هذه من سخر

 !ئي وغروري في فخ کمین محکم، وأبید معظمها. أسأل نفسي بمرارة من يکون هؤالء؟بغبا
يقیا، بل أشباح تظهر فجأة، وتختفي. سنسجل کل من ينتمي  کید هم وحوش من أدغال إفر بالتأ
إلیهم في القائمة السوداء. هؤالء خارجون علی القانون، ولیسوا ببشر، وبالقانون نصادر کل 

ورقابهم، ويصبحون ال حیلة لهم غیر العمل عند أسیادهم الکولون  أراضیهم ومواشیهم،
يع بشر ال مفر من  لیعیدوا ترويضهم. إن لم ينفع هذا العقار السحري لتحويلهم إلی مشار
يدهم لیعیشوا کالکالب المسعورة. ال بد من الرمي بهم في البحار إلفراغهم من الدماء  تشر
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ويمسخون سالحف  م في الصحاري لتخنق أنفاسهم،التي تغلي في عروقهم، أو رمي أشباحه
 . (112، صفحة 2218)حجیج، اللیالي حبلی باألقمار، ال تخرج رؤوسها أبدا." 

فالثوار أثبتوا  أن  االنتصار یتحقق من اإلرادة واإلیمان، وساحة المعرکة ال تعترف بالشهادات  
 فوقون بعزیمة وحبهم للوطن الذي یجريوالتحصیل العلمي، فنجد الثوار الذین لم یلجوا المدارس یت

في عروقهم،  في المقابل نجد الضابط الفرنسي بکل معارفه وعتاده الحربي  یبوء بفشل ساحق یشوه 
 مسیرته کقائد في جیش یتغنی بحضارته وقوته.

وأما روایة )معزوفات العبور( تصور لنا شخصیة الضابط الذي یتمیز بالعنف والقسوة، فهو  
ة تتلذذ بممارسة فعل التعذیب علی المساجین،" سأترکه یموت کالقنفذ ببطء، وأنا شخصیة سادی

سأتلذذ کلما مات منه جزء، سأجعله یموت بالتقسیط، والموت بالجملة نوع من السخاء یهدی مجانا 
لهذا الصعلول، خذوه، وارموه في المطمور رقم سبعة لیعیش مع الفئران، والصراصیر، والعناکب، 

البرغوث، وال تترکوا معه األفاعي، فهي تهدي له نیابة عنا الموت بالجملة، سأحرمه منها ما والقمل، و
فهم یتلذذون بالتعذیب لدرجة  (135، صفحة 2210)حجیج،  دمت هنا. ال تبخلوا بالبول علیه"

یرفضون فیها أن یقتل السجین مرة واحدة، بل یسعون لقتله مرات عدیدة، وبقتل أجزاء من روحه مرة 
 بعد مرة لیصبح مسخا وجسدا بال روح.

وتبلغ النتعة بالتعذیب مداها عندما یتخلی الضباط الفرنسیین عن ما بقي من إنسانیتهم    
باستعمالهم لکّل الطّرق التي ال تخطر علی البال، فهم یتحولون لحیوانات هائجة عندما یتعلق األمر 

یستأصلك، ولن تنجب بعدها مخلوقات هابطة، بالثوار المساجین  " سأقطع لك ما یفقدل رجولتك، و
 ووقحة مثلك.

وأمر أعوانه بالتنفیذ، فسمع المعتقلون صراخا غیر معهود من )بوحة النیة( یتجاوب في أنحاء 
)حجیج،  المعتقل کله، وکل واحد منهم راح یفسر، ویفك لغز ما وقع لـ)بوحة النیة( المسکین"

رت من کال  )بوحة النیة( عن الجزائر وعن اإلسالم، وکل هذه السادیة انفج (118، صفحة 2210
فاخخر الفرنسي لیس مستعدا ألي کالم یمجد اإلسالم فهم أصحاب الحضارة وغیرهم ال یمکن أن 
یرقی لیکون إنسانا فما بالك بإبداء رأیه، "اخن سیکون الکالم لي وحدي ألفرغ غضبي من کالم هذا 

عت اخن رد علي بکالمك السخیف..إذا کان قرآنکم یقول لکم الحقیر، ها هو قد فقد وعیه..إن استط
کنتم خیر أمة أخرجتم للناس، فأنا ال أومن به، وهیهات أن تکونوا کذلك یأیها الکائن من المخلوقات 
الهابطة فمن أراد أن یعرف صحة نظریة )داروین(، فلیأت هنا، ولیعش مع هذه الکائنات غیر المکتملة، 

ون الحلقة المفقودة ما قبل القرود، ولیس ما بعدها کما یتحذلق )داروین(، وله فسیتأکد بأنهم یمثل
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العذر، فهو لم یشاهد بأم عینه هذه المخلوقات الهابطة، وإال سیکون له رأي آخر، فهؤالء لم تسمح 
لهم الطبیعة بأن یصبحوا أنصاف بشر، أو قرودا کاملة..قرآنکم یقول لکم نحن مسخنا خنازیر أو قرودا، 

)حجیج، معزوفات العبور،  ولکن أنتم لم تکونوا بشرا حتی تمسخون، واألجدر بکم أن تنقرضوا"
فالضابط الحاقد علی کل الجزائریین،  صب کل الغضب الذي یکنه لهم في  (118، صفحة 2210

شکل تعذیب لـ)بوحة النیه(، وهذا الضابط المؤمن بنظریة داروین التطوریة ال یسمح بأن یتساوی 
سي مع الجزائري في األصل، ففي نظره هم مخلوقات لم ولن تتطور ومآلها االنقراض، فهم الفرن

 مخلوقات غیر مکتملة وبالتالي لن تقدر علی بناء حضارة.
وهذه النظرة العنصریة امتدت إلی کل شيء متعلق بالدین، فهم یتربصون بیوم الجمعة الذي   

" عشتم في إحدی الجمعات یوما من أکثر إلعدام، یمثل عید للمسلمین، ویفضلونه لتنفیذ أحکام ا
أیامکم مأساویة، واختار السفاحون هذا الیوم المبارل المقدس عندکم نکایة بکم، واستخفافا بدینکم 
الحنیف، فقاموا بإعدام أکثر من عشرة أبطال أمام أعینکم، وعذب أکثر من عشرین، فکان یوما مفجعا 

عبة ال تکاد تفارق أرواحکم، وتحفر ألما ال یمحی من ذاکرتکم حزینا، کانت مناظره الدمویة المر
فکل ما یمثل رمز لسسالم  (97، صفحة 2210)حجیج، معزوفات العبور،  بشظایا من الزجاج"

طون علیهم عذابا یحاول هؤالء الفرنسیین تدمیرها، فلم   یکتفوا بإیذائهم في أجسادهم، وراحوا یسلِّ
 ال ُتشفی، ویبقی أثره في نفسیتهم إلی األبد. آخر، آالمه ال ُتنسی، وآثاره

وبالرغم من کل هذه الوحشیة إال أن هنالك ضباط لیسوا بنفس همجیة سابقیهم " انهزم الکولونیل 
حین تعرضت قافلته العسکریة لکمین، فقتل من قتل، ومن بینهم الکولونیل، ونجا نائبه، فتولی مهمة 

عاملتکم، وکان جامعیا متخصصا في الفلسفة المارکسیة، المعتقل، وکان یعارض أسلوب سلفه في م
ومن الذین یؤیدون الخدمة العسکریة، فأمر بإخراجکم من )المطامیر(، فاستقبلکم زمالؤکم 
بالتهلیل، والتکبیر، وکان )الحرکی(، والمجندون من أبناء )الکولون( ینتظرون انتقاما شرسا، وشنیعا 

یقل عن اإلعدام الجماعي لکم حرقا بالنیران، وللشعب کله في تلك من العملیة التي اندحروا فیها ال 
فهذا الضابط الجدید المتسربل  (108-105، الصفحات 2210)حجیج، معزوفات العبور،  الناحیة"

 برداء المارکسیة لم یکن کسابقه في التعذیب ورحم السجناء من البقاء في المطامیر.
لکتابة مسرحیاتهم التي تساعد علی رفع الهمم من  وکذلك وجود ضابط آخر  ساعد  السجناء  

جهة، والمقاومة علی االستعمار، ولکن هذا لم یکن محبة منه ولکن کون هو وجماعته یحارب ضد 
فرنسا، فالهدف المشترل هو ما جعله یساعد السجناء، فإذا اندلعت الفوضی في الجزائر یساعد ذلك 
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بة مالزم نشاطك، فکنت تنتظر عقابا یصل إلی حد " فقد اکتشف ضابط برتعلی تحریر کورسیکا 
اإلعدام، أو التعذیب إلی درجة فقدان اإلحساس بخروج الروح من جسدها، ولکن ما وقع لم یکن 
في الحسبان، فقد أحضر لك کل مستلزمات الکتابة خفیة عن زمالئه، فظننت أنه یلعب بعقلك، 

األمانة،  أن تفتك بها، ولکنه انفرد بك، وسلمك ویتسلی بك، کما تلعب، وتتسلی القطط بالفئران قبل
وأرشدل إلی طریقة إخفائها، وأسر في أذنك بأنه ینتمي لحرکة من کورسیکا تسعی لالستقالل عن 

حجیج، ) فرنسا، وقال لك بکل ثقة، واطمئنان: ال تخافوا مني منذ الیوم، فإننا مشترکون في الهدف"
 .(111-112، الصفحات 2210معزوفات العبور، 

 ثانیا: صورة األستاذ
یسعی الروائي "معمر حجیج" إلی إبراز النظرة المتطرفة والعدائیة لکل ما هو جزائري، وکل ما یمیز 
هذا المجتمع من ثقافة وعادات وتقالید، والتي تعود غالبا إلی الدین اإلسالمي،  فاخخر یسعی دائما 

میة،    وهذه النظرة المتعالیة تجسدت في روایة لخلخلت کل ما یمثل الهویة الجزائریة العربیة اإلسال
)ذاکرة منفی الجنون( علی لسان الشخصیات الفرنسیة، وأولها أستاذة معیوفة في مادة التاریخ التي 
غیرت اسم معیوفة لیتماشی وحضارة األنوار،"رأتني أستاذة التاریخ العنصریة مهمومة، فسألتني، 

من الیوم من حرف العین الحلقي العربي المنجس  فشرحت لها السبب، فقالت لي: سأخلصك
 السمك، واسمیك علی برکت الرب واالبن وروح القدس مادموازال جولییت مأیوفة )

Madenoiselle Juliette Maioffa أهذا یرضیك، ویبعد عنك نحس حروف من ساللة الحفاة ،)
إن اللغة ترتبط بالهویة ، (53فحة ، ص2219)حجیج، ذاکرة منفی الجنون،  العراة رعاة اإلبل والشاة؟!"

ر عنه وتبرز طریقة أهله في التفکیر والتعبیر، واالستعمار  ارتباطا وثیقا فهي رمز للمجتمع الذي تعبِّ
حاول بکل الطرق مسح الهویة الجزائریة بالقضاء علی اللغة العربیة، واالستعمار اللغوي والثقافي 

 مدرسة التاریخ في تغییرها السم معیوفة بمحو حرف العینیسعی لتشویه اللغة العربیة،وهو ما تبنته 
الذي یرمز للغة العربیة، وکذلك التحقیر من کل ما ینتمي إلی هذه الثقافة المتدنیة ثقافة الحفاة العراة 
حسب النظرة العنصریة الفرنسیة، فأستاذة التاریخ تحاول تدمیر کل ما قد یربط معیوفة بثقافتها العربیة 

 اإلسالمیة.
وبالرغم من کل هذا الرفض الذي یلقاه کل ما یمثل صورة الجزائر، إال أن الهویة الجزائریة 

لیسار فتحُول االسم من اواالعتزاز بهذه الحضارة اإلسالمیة بقي راسخا في قلب بطلة الروایة معیوفة؛ 
تخلی عن یإلی الیمین یعني أنه سیکتب باللغة الفرنسیة وینطق بها، وسیمتلئ شیطان العنصریة و

 الروح اإلنسانیة
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ومن بین الفرنسیین الذین کانت صورتهم عن الجزائر سلیمة وغیر مشوهة، هي أستاذة األدب   
ین "حفظت أشعار  أبي مدلبطلة الروایة معیوفة، فقد شجعتها علی حفظ األشعار المنادیة بالحریة، 

لألطفال في قریة منعة  الغوث، وحفظت أشعار آنا غریکي، وقدمت بحثا عن قصیدتها عن حبها
الجوهرة في حضن جبال األوراس الشماء مهد الثوار، وعن بول إلوار في قصیدته عن الحریة، وقصائد 
لشعراء آخرین متعاطفین من روحهم اإلنسانیة الحرة مع الثورة التحریریة في الجزائر، وقد شجعتني 

حرریة في العالم، وأخفیت ذلك عن أمي أستاذة األدب، ویبدو أنها أیضا متعاطفة مع کل الحرکات الت
)حجیج، ذاکرة  وأبي، وأخشی من أحد طلبة محتشد ریفزالت أن یفشي ذلك، ویکون کارثة علّي"

، فأستاذة األدب التي تبنت الفکر التحرري، لم تکن تمانع من أن (91، صفحة 2219منفی الجنون، 
 طلبتها یحفظون أشعار لمن تعتبرهم حضارة األنوار خونة.

وإن کانت روایة )ذاکرة منفی الجنون( التي تجری أحداثها في فرنسا، کانت حریة األساتذة     
واضحة في التعبیر عن کرهمم لکل جزائري، أما في روایة )مهاجر ینتظر األنصار( یظهر الکره للجزائر  

 (Columbus)مختفیا تحت رداء الثقافة، فحین استعمل األستاذ السربوني شخص "کولومبوس"  
لوصف بطل الروایة مراد وهو طالب متمیز في جامعة سوربون، طلب منه أستاذه أن یحّضر أطروحة 
دکتوراه الدولة في علم اجتماع الطوائف الدینیة، وأن یحاول فك لغز المرأة المیزابیة، یقول مراد:" کنت 

أنني نفسي ک متفوقا علی کل الفرنسیین، وعلی رأس دفعتي في الدراسات المعمقة..کنت أتخیل
إمبراطور العلوم في جامعات بقاع الدنیا کلها..اختارني أستاذي السربوني المرموق إلنجاز بحث 
 أکادیمي لتحضیر أطروحة الدکتوراه الدولة، وأکون له کولومبس جزائري، واکتشف له قارة غردایة"

 .(2210)حجیج، مهاجر ینتظر األنصار، 
ة ینسب إلیه اکتشاف القارة األمریکیة، فیفسر المتلقي هذا وکریستوفر کولومبس هو أشهر رحال    

التشبیه بأن "األستاذ السربوني" یرید أن یحفز "مراد" ویحثه لیصبح مکتشفا یکتشف قارة سادسة متمثلة 
في لغز المرأة المیزابیة، إال أن کولومبس یضمر دالالت في شخصه، فهو یعد أکبر مجرم في تاریخ 

ذا أدی إلی إبادة عراقة حضاریة وإنسانیة ومجتمعات بأکملها حضارة الهنود البشریة، فاکتشافه ه
الحمر التي تعرضت لحرب تصفیة وتنقیة عرقیة عنصریة، قادتها الجیوش األوربیة المعتزة بمرکزیتها، 

األراضي المکتشفة قابلة لالستیطان ألن سکانها  -فحسب رأیه-کما أسس لخطاب یبرر االستعمار 
ألنا اقارنة باألوروبیین، وهذه التوریة الثقافیة تبرز لنا هذه العداوة المتجذرة بین أقل تحضرا م

الجزائري( واخخر )الفرنسي(، فهذا األوروبي بحّثه لمراد علی اکتشاف لغز المرأة المیزابیة إنما هو )
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بها  یتصلبحث عن خلخلت هذا المجتمع المیزابي المحافظ. ومحاولة إلعدام الثقافة الجزائریة وما 
 من فکر عربي إسالمي. 

ویطمح هذا األستاذ السوربوني أن یتشبع مراد بحضارة األنوار الممجدة للعقل والمناهضة لکل   
أشکال التدین، ویأمل أن یرقص علی أنغام بحث مراد، هذا البحث الذي سیخلد في األذهان کلحن 

سحر أسماعنا بصوت بحثك الریان یا مسیو مراد کن ل)أورفیوس( تأورفیوس األسطوري، یقول:  "
وموسیقاه حق یرقص لك الشجر والحجر، وتتغیر مجاري أنهار المعرفة في کل بقاع الدنیا، وال تترکه 
للدغات أفاعي الصحراء، فیموت کما ماتت حبیبة أورفیوس بلدغة ثعبانا وکن کفالسفة األنوار حین 

اعة علی استخدام عقلك ، وأن ذال یمکن رفعوا شعارا خالل الثورة الفرنسیة: "لتکن لدیك الشج
 .(173، صفحة 2210)حجیج، مهاجر ینتظر األنصار،  "..إفتکال حریتك من وصایة أي کائن من کان

ویصرح مراد عن حقیقة هذا البحث بقوله:" فرض علي أستاذي بعد أخذ ورد أن أحضر    
نة في صدفتها. ویجهلها أطروحتي عن المرأة اللغز في المجتمع المیزابي..هي کلؤلؤة مسجو

، 2210)حجیج، مهاجر ینتظر األنصار، المستشرقون الفرنسیون، فأراد أن یفتح هذا القمم ببحثي" 
، بحث اقترحه األستاذ السوربوني لیفتح المجال أما المستشرقین لبث سمومهم في (15صفحة 

یمتاز بذکاٍء  اخخر ضح أنالمجتمع المیزابي الذي وقف صامدا أمام کل محاوالت اختراقه. هذا ما یو
وخبٍث في الوقت نفسه، فهو ال یکشف ما ُیکّنه من مشاعر حقیقیة داخله اتجاه " األنا"، وإّنما یتواری 

 خلف عباءة العلم وحضارة األنوار. 
 ثالثا: صورة األديب

وطانهم أ کانت آراء األدباء مختلفة بین دعم الجزائریین والثورة والحریة وبین من فضلوا أن یختاروا
رغم کل شيء  ومن بینهم " ألبیر کامو؛ فهو جوهرة األدب الفرنسي، ومفخرتها..ألیس هو الذي ال 
یری الجزائر إال من غواني فرنسا التي ورثت نقاء دمائها من جدودنا الرومان؟ ال وجود لحضارة عتیقة 

رب تخلف فیها غیر تخلف العقائمة في الجزائر غیر حضارة أجدادنا الرومان والبیزنطیین، وال وجود لل
الحفاة العراة. ال یمکن التفریط في الجزائر فزواجها الفرنسي کاثولیکي، وال یمکن لها الطالق 
للتتزوج علی الرغم من أنفها باإلرهاب األعمی الذي تمارسه جبهة التحریر المصنوعة من مخابرات 

ساللة إرهاب السیوف، وقطع الرؤوس األمبریالیة العربیة الغارقة في التخلف والوحشیة، وهم من 
، 2219)حجیج، ذاکرة منفی الجنون،  الذي یخفونه بمهارة السحرة، ویسمونه فتوحات إسالمیة!"

، فحضارة الجزائر حسب کامو هي (129، صفحة 2210( )حجیج، معزوفات العبور، 120صفحة 
نهم نظرتهم للجزائر دونیة، ولکما ترکه الرومان، والتخلف کل ما تعلق بالعرب ووجودهم، فالفرنسیین 
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یرفضون أن تعیش الجزائر حّرة، ویدعون أن الحضارة لکل ما هم فرنسي، أما التخلف والفساد متجذر 
 في کل ما هو جزائري، وبالرغم من عیشه بالجزائر إال أنه اختار فرنسا.

عن أمي قبل أن  سأدافعفکامو قد تخلی عن کل قیم الحریة والعدالة، وقال مقولته الشهیرة: "   
، وهذا یعني 1978، في حفل استالم جائزة نوبل لألدب عام (15)بودربالة، صفحة أدافع عن العدالة" 

 أنه یضع فرنسا فوق کل اعتبار، ویدافع عن مصالحها وحضارتها بما یکتبه ویبدعه.
ون بول  جحطمه األدیب والفیلسوف والصورة المتعالیة للفرنسیین والکره المتجذر  للجزائر    

من خالله جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر، أمضی  سارتر بکتابه )عارنا في الجزائر(  فقد فضح 
المؤّید للثورة الجزائریة، واستقالل الجزائر، وکانت مواقفه صریحة وواضحة، علی مستوی   121بیان 

  النصوا والکتابات، وکذلك بالمواقف والمظاهرات التي قادها في باریس.
وسارتر بمواقفه الصامدة أثر في غیره من األوروبیین وأسهم في نشر الوعي وتدویل القضیة   

الجزائریة، "ألیس سارتر هو من وراء تحریك عبقریة بیکاسو في الفن باسم اإلنسانیة، والذي فضحنا 
عدام اإلفي العالم بلوحته التي جابت معارض العالم دفاعا عن "جمیلة بوباشة" التي حکم علیها ب

 بالمقصلة لفصل رأسها عن جسدها المحشو بالحقد علی فرنسا؟ 
ألیست تلك التافهة القندس سیمون دي بوفوار، وجیزیل حلیمي تستحقان الحرق علی نار تلتهم 

، ففرنسا (127، صفحة 2219)حجیج، ذاکرة منفی الجنون،  جسمیهما عضوا عضوا جزاء خیانتهما؟"
ي حول القضیة الجزائریة، وتخشی من التعاطف الدولي مع الجزائر کانت تمارس التعتیم اإلعالم

أصدرت المحامیة جیزیل حلیمي کتابا باالشترال مع الفیلسوفة التي وصفت شعبها بالهمجیة، وحین 
الفرنسیة سیمون دي بوفوار، تشید فیه بکفاح ومقاومة وشجاعة جمیلة بوباشا، وتعرضها لکل ألوان 

االستعمار الفرنسي؛ یتضمن غالف الکتاب لوحة شهیرة للمناضلة البطش والتعذیب من طرف 
الجزائریة الکبیرة، رسمها الفنان العالمي بیکاسو، جعلت کل العالم یری همجیة ووحشیة االستعمار 

 الفرنسي، وتدلیسه للحقائق لربط الهمجیة بالثوار المدافعین عن حقهم في االستقالل والحریة.
لی جرائم أن الّصمت ع لسفة المارکسیة وحق الشعوب في التحرر کان یریوسارتر المتشبع بالف    

"ال عدو   االستعمار، هو جریمة أخری، ولکن أصحاب النظرة المشبعة باإلرث الیوناني تری أنه
للحضارات اإلنسانیة العظیمة إال الفلسفة المارکسیة والوجودیة، وهما وجهان للفوضی. هذه تبشر 

 لفئران والجرذان، وتلك تبشر بتقسیم الحریة علی األفاعي والذئاب..بتقسیم الثروة علی ا
کان سارتر یفتخر بلباس جلباب راهب اإللحاد التائه في متاهات کهوف الوجود األسطوري 
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المزعوم المزخرف بألوان ال حدود فیه للحریات الحیوانیة المتمردة لتحطیم آلهة أصنام الماهیة 
 عمی، ویدعي بأنه فیلسوف اإلنسانیة المبشر بعالم أبهی وأحلی..الصماء بحسب زعم صاحبها األ

وما یحز في قلبي أکثر خیانة: فرانز فانون، ومحامي الثعابین جال فیرجاس اللذین لم یجدا 
کالن بید من خیراتنا، وینعمان بحریات دولتنا، ویخونان بالید األخری."  احتضانا إال في دولتنا، فکانا یأ

فسارتر دافع بکل ما یملك من قوة علی القضیة ، (127، صفحة 2219ی الجنون، )حجیج، ذاکرة منف
وقد تجلت مواقفه الواضحة أیضا، عندما وقع مقدمة الکتاب الشهیر )معذبو األرض( لفرانز الجزائریة 

ا لهکذا نصوا تفضح سیاسات االستعمار طبیب ، وفانون الفانون، مثّمنا ما جاء في الکتاب، ومشجعا
ف االجتماعي، صاحب فکر التحرر ضد العنصریة االستعماریة، وهو فرنسي ولکنه استطاع والفیلسو

أن یکون مع الثورة الجزائریة ومع الکفاح الجزائري ضد المستعمر، وقد اختار أن یکون جزائري ودفن 
مع أحرار الجزائر، والمحامي جال فیرجاس الذي رأی في الجزائریین أصحاب حق، ودافع عن 

 هة التحریر الوطني.مسلحي جب
لقب بصدیق الثورة الجزائریة، وذلك ألنه قام بتصویر معاناة الجزائریین إبان أما رونیه قوته   

ب من بطلوألبیر ألیمون االستعمار، لکن فیلم  )ساقیة سیدي یوسف(  الذي تعاون علی إنجازه مع 
اقیة تعمار في حق سکان قریة سفرانس فانون، وهو الفیلم الذي یستعرض الجریمة التي اقترفها االس

سیدي یوسف الواقعة علی الحدود الجزائریة التونسیة، کشهادة حیة علی وحشیة االستعمار، متسببا 
في إثارة الرأي العام العالمي ضد فرنسا، ما جعل کل المؤیدین لالحتالل الفرنسي یرونها من الخونة 

ب سوء مسخا الفن السابع لیجعال منه کلبا متشردا "وأما رونیه قوته وألبیر ألیمون فهما جروان من کال
جائعا یدور في مزابل التخلف، ویحاول إقناع أصحاب الفکر المتنور في فیلمه السخیف )الجزائر 
أمة(، ولم یندم بأنه ارتکب فاحشة سینمائیة، وفیلمهما ساقیة سیدي یوسف، وهما یتعاطفان فیه مع 

دة. وفیلمه الجنوني جیش التحریر، وهل من عاقل یصدق بتغلیف الذئاب التي ال دواء لشرها غیر اإلبا
اإلجرام بالحریة؟ وفیلمه العبثي)الجزائر تلتهب(؛ ومن یتجرأ علی إشعال النار في کل شيء إال 

، فهذه الصورة التي (120، صفحة 2219)حجیج، ذاکرة منفی الجنون،  المجانین، أو المجرمون.."
تلف في مخقضیة الجزائریة ووحشیة االستعمار، حرکت الرأي العام قمتها السینما الفرنسیة عن ال

 أرجاء العالم، وحصدت فرنسا من هذه الحرکة السینمائیة إدانة المجتمع الدولي.
وأسهم العدید من الشعراء واألدباء الفرنسیین في کتاباتهم وتبنوا القضیة الجزائریة "هؤالء    

بول سارتر، وما کتبه في األزمنة الحدیثة عن )حاملي الشعراء والمفکرون واألدباء هم: جان 
الحقائب(، وهم شبکة الدعم المباشر للثورة التحریریة الجزائریة، وکتاب جان جینیه )الحجب(، 
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وکتاب بیار غیوتا )قبر لخمسمائة ألف جندي(، ومادلین ریفو التي عانت من عذاب النازیین، واغتالتها 
ن الثورة الجزائریة، ومساندتها الستقالل الجزائر، ومن الشعراء الذین منظمة الجیش السري لمواقفها م

)حجیج، ذاکرة منفی  کانوا ضد الحرب في الجزائر، وقصائدهم منشورة في مجلة عمل الشعریة"
 .(92-91، الصفحات 2219الجنون، 

 لجنون( رکزتکل هؤالء األدباء دافعو عن حق الجزائر في االستقالل،  ولکن روایة )ذاکرة منفی ا  
علی الشاعرة العظیمة آنا غریکي التي سکنت الجزائر وتغنت بأشعارها بالثورة الجزائریة "نامت آنا 
غریکي قریرة العین بهدهدة األشعار لثورة األطفال، وتسللت أنوار األقمار خجولة هادئة لتبوح لها 

اهه کل من یعکره لتبقی می بفاجعة ترشح کل الثوار لمن یلفظهم التاریخ کالبحر حین یرمي خارجه
صافیة نقیة إلی األبد.. کانت آنا غریکي تردد: أخشی أن ینخدع أحبابي الثائرون في آخر نفس الثورة، 
ولکن حلم الثورة لن یبرح أي ذاکرة ذاقت من فاکهتها اللذیذة التي ال مثیل لها حتی ولو أثخنت 

ن بة في الروح لیشقی الجسد، ویتمنی أبالجراح، بل ستبقی شجرتها تزهر، وتفوح بروائحها الطی
، فآنا غریکي عاشت بالجزائر (113، صفحة 2219)حجیج، ذاکرة منفی الجنون،  تنفصل روحه عنه"

وأصبحت جزائریة العشق والهوی، وأسهمت بأشعارها في بث العزیمة واألمل في النفوس الحرة، 
 تقالل أواخر الثورة.لکن خوفها کان من الغدر الذي قد یفتك بالثورة وبحلم االس

ولکن ذلك تحول واقعا بعد خیانة حبیبها الشیخ عالوة الذي وفي آخر نفس للثورة خانها، وغدر  
بالثوار أوال وأنهی قصة حبه خنا بقصة خیانة، وظلت تلك الخیانة غصة تنخص علیه حیاته البائسة في 

وإمامهم، والموزع للبرکات  محتشد العذاب، محتشد ریفزالت،"کان شیخي عالوة سید المنبوذین،
علی أوالدهم، والکرامات علی نسائهم، وحفار قبورهم، وقراءة سورة )یس( لتحریر أرواحهم من 
أجسادهم..کان ال شوق له إال بسماع صوت الشیخ حمدان من رسائله تذکره بروحانیاته الثوریة 

ین في حلقه، وخیانة العهد بینه وبالمغتالة بخیانته في آخر لحظة من عمر الثورة، والتي ما زالت غصة 
حبیبته آنا نور التي ما زالت تزف له تحایا الثوار معطرة من نسمات جبال منعة المعطرة مع کل شروق 

)حجیج، ذاکرة منفی  في الجزائر البیضاء." 1900ینایر  0شمس وغروبها إلی آخر رمق لها في 
 .(122، صفحة 2219الجنون، 

 خاتمة
أن تبرز حضور صورة اخخر الفرنسي في المنجز الروائي لمعمر حجیج من  حاولت هذه المداخلة

خالل تصویره  لها، من خالل عرضه للشخصیات الفرنسیة في روایاته، بالترکیز علی ثنائیة الجدلیة  
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 األنا واخخر، فاخخر هو انعکاس لألنا، وتوصلنا إلی ما یلي:    
 سالمیة في الجزائر .سعي الفرنسي تدمیر الثقافة العربیة اإل -
أراد الفرنسي هدم اإلنسان الجزائري نفسیا حتی ال یتمکن من المقاومة واالستسالم لحضارة  -

 األنوار.
جاءت صورة الفرنسي في روایتي معزوفات العبور واللیالي حبلی باألقمار مرتکزة علی الضباط  -

 الفرنسیین وأسالیبهم البشعة في التعذیب.
جر ینتظر األنصار الحقد الدفین في نفوس الفرنسیین باتجاه کل ما هو جزائري أظهرت روایة مها -

 رغم اإلدعاء بالعکس، وهو ما کشفته التوریة الثقافیة.
رکزت روایة ذاکرة منفی الجنون علی الصراع الحضاري بین الجزائریین والفرنسیین بعد  -

 االستقالل.
 المصادر والمراجع

 القرآن الکریم
(، اإلسالم والغرب األنا واخخر، القاهرة، الشبکة العربیة 2229د العابد، )الجابري، محم

 لألبحاث والنشر.
بودربالة، الطیب، صورة الجزائر في الروایة الفرنسیة، مجلة اللغة العربیة وآدابها، جامعة الشهید 

 .5، ا2، ع2حمة لخضر الوادي، مج
تنة، الجزائر، دار المثقف للنشر ، با1(،اللیالي حبلی باألقمار، ط2218حجیج معمر، )

 والتوزیع.
 .دار قانة للنشر والتوزیع، باتنة، الجزائر، 1(،معزوفات العبور، ط2210حجیج معمر، )
 .دار قانة للنشر والتوزیع، باتنة، الجزائر، 1(،ذاکرة منفی الجنون، ط2219حجیج معمر، )
 .دار قانة للنشر والتوزیعائر، ، باتنة، الجز1(،مهاجر ینتظر األنصار، ط2210حجیج معمر، )

، بیروت، منشورات إّتحاد 1(، مقاربات تطبیقیة في األدب المقارن، ط2222حمود، ماجدة،) 
 الکّتاب العرب .

 ، األردن، عالم الکتب الحدیث.1(، جمالیات التشکیل الروائي، ط2212محمد صابر، ) عبید، 
المتخیل العربي في العصر الوسیط(، ( تمثیالت اخخر)صورة السود في 2221کاظم، نادر، )

 ، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.1ط
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Abstract  
The duality of the ego and the other is one of the most important topics of comparative 
literature, as this dialectical duality refers mostly to the class, civilization and cultural 
struggle, and this conflict inflamed the imagination of the creators and moved their 
pens, making literary discourses a fertile ground to nourish it, and the novel was at the 
forefront of the literary races that adopted this relationship between the ego And the 
other, as we do not find a narrative text that does not contain some of the fragments of 
this dialectical duality or binaries that are related to it in terms of concept, such as the 
dualism of East and West, center and margin, superiority and inferiority, masculinity 
and femininity... The novel’s ability to contain and express society enabled it to reveal 
the conflict And the clash between the ego and the other, and accordingly, the 
intervention aims to reveal the picture that Muammar Hajjaj painted for the French in 
his novels. 

Keywords:  the other, Algerian novel, French ,Muammar Hajjaj. 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 صورة اآلخر في المسرح الجزائري
ة  يا الدم"قراءة في مسرحی   لعز الدين جالوجي "هستیر

 1شهیناز حاج عزام
 )الجزائر( 1917ماي 28جامعة : اه سنة ثانیةطالبة دکتور

 ملخصال
یعّد المسرح فّنا وجنسا أدبیا استطاع أن یتربع علی عرش الدراسات الثقافّیة واألدبّیة الیوم؛ ذلك 
أّنه أداة فّعالة تعکس التجربة اإلنســانّیة حرکة وقوال، وقد عرف تطورا ملحوظا علی مّر العصــور 

ال طالما ارتبط المســرح  الجزائري علی وجه الخصــوا.بمـا في ذلـك المســرح العربي و
بتبنیه لمســألة الهوّیة الثقافّیة للشــعوب، فکان بمثابة  روح األمة والمرآة   بـاإلنســان والواقع

العـاکســة لهـا  التي تعکس أحالمهـا وتطلعـاتها عبر الزمن، اســتطاع بذلك اختالج الذات 
عوب بشرائحها المختلفة  وبذلك لعب دورا االنسـانّیة ومالمسـة جوهرها بمخاطبته کافة الشـ

عّد هذا ی هاما في توجیه الحرکة الثقافّیة عبر فضاء رکحه مجسّدا تمثالت البشر لذواتهم واخخر.
ــاني منذ القدم ؛ وقد ارتبط   other) اخخر/  (االخیر ــائل التي أّرقت الفکر اإلنس من بین المس

حیث أّن الهوّیة محدّدة في جزء منها کاختالف  هذا المفهوم بشــکل وثیق بالهوّیة واالختالف،
عن اخخر، وهو مـا أفرز لنـا ثنائیة األنا واخخر التي شــکلت جدال فلســفیا ألقی بظالله علی 
السـاحة األدبیة   مؤسـسا لمفهوم الغیریة وهو من المفاهیم األساسّیة في صوغ الذات االنسانیة 

ــنا بالذات ال یمکن أن ی ــاس کملها، ألّن إحس ــيء آخر غیر الذات،  کّل بأ تکون إال في مقابل ش
ذلك ســنحاول تتبعه ورصــد حیثیاته من خالل ورقتنا البحثّیة الموســومة ب " صــورة اخخر في 

 المسرح الجزائري ".
ة: ة/  الـذات / اخخر/ المســ الکلمـات المفتـاحیـ  رح الجزائري/ الغیرّیة/ المســرح / الهویـّ

 .االختالف
 

                                                                                 

1.  hadjazzem.chahinez@univ-guelma.dz 
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 المقدمة
م الی طبقات یعکس األدب والفن بطریقة "إّن األدب وا لفن هما ســالح الطبقة ففي المجتمع المقســّ

 -کارل مارکس-  مباشرة أو غیر مباشرة معنویات طبقة معّینة وآرائها السیاسّیة وذوقها الجمالي"
ــیید کیان أفراده؛    ــاهم في تش ــه الفکرّیة التي یقوم علیها والتي تس ــس إّن لکل مجتمع ثقافته وأس
ــیرورة الواقع وتحوالته  ولعّل  ــتهان به في هذه الثقافة من خالل مواکبته لس ــکل جزء ال یس األدب یش

" إّن  E .durkheimاالجتماعّیة والسیاسّیة ..وهو ما یشیر الیه عالم االجتماع الفرنسي امیل دورکایم 
أصول خاصة  األدب ظاهرة اجتماعّیة، وأّنه انتاج نسبي یخضع لظروف الزمان والمکان، وهو عمل له

بـه وله مدارســه وال ینبني علی مخاطر العبقرّیة الفردّیة، وهو اجتماعي أیضــا من ناحیة أّنه یتطلب 
 (.13،ا 2221جمهورا یعجب به ویقّدره." ) علی عبد المعطی،

ّیة       فالمتتبع للدراسـات األدبیة سواء العربیة أو الغربّیة یالحظ مدی احتواء األدب لمسألة الهو
ّیة للشـعوب واألمم سـیما والتي عانت من شـرخ کبیر وتمزق هویاتي  نتیجة االستعمار والغزو الثقاف

الثقـافي الـذي اکتســحهـا؛ ولعل الوطن العربي لیس ببعید عن ذلك وهو ما تبناه عدید الکتاب في 
 أعمالهم األدبیة سواء الروائّیة أو المسرحّیة.

تسـلیط الضـوء علی ما عایشه االنسان العربي من ولعل هذه األخیرة قد لعبت دورا عظیما في     
ــها الفرد آنذال اذ أّن " التغّیرات التي تحدث في المجتمع  ــایا التي کان یعیش خالل مواکبة أبرز القض
نتیجة التحّوالت السیاسّیة واالقتصادّیة واالجتماعّیة کّلها تؤثر في الوضع االنساني ومن ثّم في شکل 

( ؛وهو 13عني أّن األدب انعکاس للواقع االجتماعي" ) صالح فضل،االدراما ومضـمونها، وهذا ی
ما یظهر من خالل عدید المسـرحّیات التي أبدت لنا صـورة الضیاع الهویاتي لسنسان العربي الذي 
ة التي تزحزحـت بفعل االســتعمار وفیما بعد  ظـل یکـابـد طویال من أجـل صــون هوّیتـه الثقـافیـّ

 ل ما هو عربي .باالستشراق الذي راح ینخر في ک
ة:-1    الخطاب المسرحي وأسئلة الهوي 

یعّد المسـرح من بین الفنون التي عرفت منذ القدم، واستطاعت أن تجذب اهتمام الجمهور لها نظرا 
لطبیعتها الکومیدیة الفکاهّیة التي وجد فیها ســبیال للتســلیة والترفیه آنذال، کما یعّد أحد أبرز الفنون 

ــد أهم متغّیراته وتطوراته علی واألجناس األدبیة الت ــتطاعت أن تتغلغل في أغوار المجتمع لترص ي اس
کثر الفنون ارتباطا بالحیاة فهو نشاط جماعي جدلي تتحّول فیه الممارسة  کافة المیادین نظرا لکونه " أ

ــ ــال والتلقي واعادة انتاج الداللة بص ــة اجتماعّیة معرفّیة عبر عملّیات االرس رة واالبداعّیة الی ممارس
، 2222مســتمّرة مع کـّل عرض في ســیاق توأمة الحوار الدائم مع الواقع المتغّیر") نهاد صــلیحة،
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 ( ، ما جعله یحتل مساحة واسعة في الساحة األدبیة والفنّیة ولدی الجمهور.11ا
  فکیف کان ظهوره في الوطن العربي وهل استطاع أن یواکب حیاة االنسان العربي في

 ن تحوالت علی جمیع األصعدة؟خضم ما عاشه وعایشه م
 وما هي أبرز السمات التي امتاز بها المسرح العربي في مقابل المسرح الغربي؟ 

 المسرح في الوطن العربي:-2 
ــیر في ذلك الی  هنال تباین في المواقف بین من یذهب الی أّن المســرح عرف في البیئة العربیة ویش

قة(، وبین من ینفي ذلك ویری في المسرح فّن دخیل أنواع الفرجة )القوال/ الحکواتي ومسـرح  الحل
في ثقافتنا، مسـتدلین علی أّن االنسان العربي لم یعرف االستقرار وکان یعیش في ترحال دائم وهو ما 
ال یتوافق مع خاصـیة أسـاسّیة من خصائص المسرح اال وهي االستقرار؛ وبذا یتم ارجاع ظهوره الی 

رح بمعناه الغربي في العصر الحدیث علی اثر احتکاکهم بالثقافة التأثر بالغرب؛ " عرف العرب المس
الغربّیة في بدایة القرن التاسـع عشـر میالدي، حیث ظهرت بعض الفرق المسـرحّیة في بالد الشام، 
ــرین  ــینیات القرن العش ــجیعا کبیرین.. ومع بدایة خمس ــر والقت فیها قبوال وتش ثّم انتقلت الی مص

 (،mawdoo3.comلعربي انتشارا کبیرا.." )عمار نقاوة عن موقع انتشر المسرح في العالم ا
کما أّن  "  الثابت أّن العرب مارسوا مظاهر الفرجة المسرحّیة دون أن یدرکوا عالقتها بالمسرح       

والدراما وتعرفوا علی المســرح في شــکله المعروف لنا اخن للمرة األولی مع الحملة الفرنســّیة علی 
 (.227أو یعرفوا النص الدرامي" ) خالد أمین، ا مصر ولم یکتبوا

اال أن هذا ال ینفي الدور الذي لعبه المســرح في الوطن العربي فیما بعد لتکون له رســالة        
هادفة للجمهور بغیة التوعیة والتوجیه ســیما في فترة االســتعمار وما بعد االســتقالل والمحاولة لدفع 

اظ علی مقومات الهوّیة الوطنّیة والعمل علی تعزیزها ذلك أّنه کان الشعوب لنفض غبار التبعّیة للحف
" وســیلـة وأداة توجیـه ووعظ وحث واقناع وقادر علی احداث الصــدمة لدی المتلقي وتعتمد فکرة 

 (.38العرض المسرحي علی غریزة التواصل.." ) المرجع السابق، ا 
ــرح في الجزائر؟ وهل کان یحمل ــّیة الجزائرّیة  کیف کانت بوادر ظهور المس في وعاءه هّم القض

 سیما ابان الثورة؟
 المسرح الجزائري -3

عرفـت الجزائر کغیرها من بلدان العالم فن المســرح وتبنته وذلك نتیجة تعاقب عدید الحضــارات 
وانصهار الثقافات وتداخلها؛  والتي خّلفت وراءها عدید المسارح المشّیدة في مختلف أنحاء الوطن 
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ثال: ) مسرح قالمة، تیمقاد، جمیلة...( علی اعتبار أّن " النشاط المسرحي نصا وتمثیال علی سبیل الم
هو نشـاط انسـاني ارتبط بکّل المجتمعات االنسانّیة علی اختالف الشکل الذي تألفه البشرّیة عندنا 

 (.19، ا2222الیوم.." ) عز الدین جالوجي،
مســرحّیة عن طریق هذه الحضــارات فکان من وبذا عرف  الجمهور الجزائري عدید األنواع ال    

ترکیا والدولة العثمانّیة  خیال الظّل أو ما عرف بمسـرح القاراقوز  والذي یسـتقی مواضیعه من  الواقع 
ــتعمار  ــّیة ابان االس ــه وتقدیمه الحقا من قبل الدولة الفرنس المعاش في الجزائر والذي منع من عرض

للثورة، ومن هنا نستشف الدور الهام الذي کان للمسرح  خشـیة منهم أن یسـتعمل کوسیلة تحریضّیة
الجزائري ابان مرحلة االستعمار من بث رسائل التوعیة والحث علی المقاومة والتشجیع لنیل الحرّیة 
فوقع علی عاتق الکتاب المسـرحیّین ضرورة تسلیط الضوء علی الحیاة االجتماعّیة  تزامنا والرهانات 

 رد آنذال.الکبری التي یواجهها الف
ثّم بدأ االهتمام الفعلي بالمسرح وتقدیم عروض مسرحّیة جزائریة تدعو لتعزیز الهویة الثقافّیة    

وتوطین مقومات األمة الجزائریة والحث علی السـمو بها واالعتزاز بها؛ یقول في هذا السـیاق صالح 
متها، في فضــائه وعلی رکحه لمبارکّیة في حدیثه عن المســرح بأّنه " روح األمة وعنوان تقّدمها وعظ

تعّبر الشـعوب عن قضایاها االجتماعّیة والسیاسّیة، وترسم أحالمها وتطلعاتها، فهو أقرب الفنون الی 
الذات، ألّنه یّصور التجربة االنسانّیة حرکة وقوال.. وبالتالي فإّن أثر المسرح أشّد وقعا من بقیة الفنون 

وهو ما یؤکد أهمیة فن المسـرح في الوسط االجتماعي (. 1، ا2225األخری" ) صـالح لمبارکّیة، 
ورســائله الهادفة في نشــر الوعي الســیاســي باعتباره أداة للتحرّر من کّل القیود بحیث یتحرّر المبدع 

التي  والفّنان علی خشبة المسرح لذا سعی المستعمر الفرنسي الی تطویق هاته األعمال المسرحّیة 
ــکینته بتعریتها  ــرب في جذور الهوّیة راحت تهّدد س ــبله للض ــم وس ــي الغاش ــورة اخخر الفرنس ص

الجزائرّیة ذلك أن هذا التمثیل الذي نقله الممثل والکاتب المسرحي عبر نّصه ورکحه انما یرجع الی 
" تلـك الرغبـة الواعیـة أو الالواعیة في تحصــین " هوّیة الثقافة" وحراســتها من اختراقات الثقافات 

حفاظ علی " الهوّیة النقّیة " مصـانة من أي تشویه أو تحریف أو تدخل من قبل األجنبیة، فمن أجل ال
ة من أجـل هذه الغایة تمارس الثقافات تمثیالتها علی اخخرین") نادر  عنـاصــر من ثقـافـات أجنبیـّ

 (.15، ا2221کاظم،
                                                                                 

 ید األعمال المسرحّية الجزائرّیة التي دفعت برکب المسرح الجزائري نحو العالمّية  نذکر یمكن االشارة هنا الی عد
علی سبيل الذکر ال الحصر: أعمال الراحل رشيد القسنطيني " بابا قّدور الطماع "، و محي الدین بشتارزي " فاقو، 

 کي، عزالدین جالوجي وغيرهم..وولد عبد الرحمان  کا الخداعين"، وبعد االستقالل کل من عبد القادر علولة
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يا الدم ة هستیر  اآلخر في مسرحی 
راسات الثقافّیة واألبحاث المابعد کولونیالّیة، بؤرة مرکزّیة في حقل الد Identityتعّد مسـألة الهوّیة 

إذ شـّکلت قلقا فکرّیا شـغل عدید الدارسین والباحثین، فکانت موضوعا دسما کثرت فیه السجاالت 
والنقاشــات بمختلف أبعادها ومســتویاتها، فغدت بذلك الحجر األســاســي لعدید الحقول الفکرّیة 

ة " ة،  والتي أفرزت بـدورهـا ثنـائیـّ األنا واخخر"  حیث " یرتبط مفهوم اخخر بشــکل وثیق  والمعرفیـّ
ة واالختالف، حیـث أّن الهوّیة محدّدة في جزء منها کاختالف عن اخخر.." ) کریس بارکر،  بـالهویـّ

ــر/ المقدس 73، ا2218 ــألة الثنائیات ) الخیر والش ــان منذ القدم مولوع بمس ــیما وأّن االنس (؛س
خر( "ثنائیات االختالف هذه غالبا تتضمن عالقة ترتبط بالسلطة، والمدنس/ الشرق/ الغرب/ األنا واخ

ــاء، بحیث یکون جزء منها مخّوال ألن یمتلك هوّیة ایجابّیة، بینما الجزء الثاني منها  االدماج واالقص
 (73یکون آخر تابعا" )کریس بارکر،ا 

ــرورة تفوق طرف علی آخر    ــي بالض زیة لتکون المرک وهو ما یرمي الی أّن فکرة الثنائیات تقتض
ألحدهما في حین یکتفي اخخر بدائرة الهامش؛ ذلك أّن " سمة اخخر المائزة هي تجسیده لیس فقط 
لکـل ما هو غریب " غیر مألوف" أو ما هو " غیري" بالنســبة للذات أو الثقافة ککل، بل أیضــا کل ما 

الی مسألة الشرق والغرب  (،  ولعله بالعودة21، ا2222یهدّد الوحدة والصـفاء" ) سعد البازعي، 
نجد أن " مفهومي الغرب والشـرق اسـتخدما ووظفا في سیاقات غامضة، وساهم هذا االستخدام في 
ــرق الی مفهوم  ــرق، فقد تحّول کل من الغرب والش ــة عن الغرب وعن الش ــور نمطّیة ملتبس انتاج ص

ل أو تمثیلي، بنـاء علی میتـافیزیقـا تنهض علی تمرکز ذاتي محـاط بتم مة له، رکزات عدیدة داعمتمثـّ
فـابتعـد الوجود المتعّین لواقع کـّل منهمـا، وغاب بذلك المعطی الواقعي للمفهوم، حیث نســجت 
مکوناته ومرکباته وفق أشــکال متخّیلة ونمطّیة تســتلهم کّل امکانیات التهمیش وااللغاء  " )حســن 

تفکیك هذه الثنائیات  (وهو ما دفع بعدید الباحثین والناقدین الی محاولة15، ا2228شــحـاتـة، 
وتقویضها مؤسسة  لمفهوم االختالف الذي یرفض المقابالت الثنائّیة مع هذا اخخر، وهو ما انعکس 
جلیـا في الـدراســات النقـدّیة مع دریدا واســتراتیجّیة التفکیك التي نادی بها لهدم مبدأ التراتبیات 

                                                                                 

 أصبح مفهوم الهوّیة مقولة مرکزّیة داخل الدراسات الثقافّية خالل فترة التسعينات، وهي مفهوم یتعلق باألوصاف الثقافّية
لألشخاص، التي نعّرف من خاللها بشكل وجداني ، کما تهتم بالمماثلة والمغایرة، أّما بالنسبة للدراسات الثقافّية، 

ّیة تعّد مصادر ثقافّية بطبعها، وبشكل خاص فتعّد ا ّیة إنشاء ثقافّيا ألّن المصادر الخطابّية التي تكّون مادّیة الهو لهو
 (531/535، ص 5313فنحن مشكلون کأفراد داخل عملّية اجتماعّية یمكن فهمها عادة کمثاقفة) کریس بارکر،
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تهاوت فعال المرکزّیات وســقط وتقویض الثنائّیات بحبث ال یغدو الفضــل لطرف علی آخر؛ فهل 
 الکل في قبضة الصیرورة؟

المالحظ للنصـوا المسرحّیة الجزائرّیة أّنها تبنت هي األخری هذه الثنائّیات في محاولة منها   
 لرصد تمثالت االنسان لذواتهه واخخر؛ فکیف تجسّدت صورة اخخر في المسرح الجزائري؟

الثقافیة في مقابل وجود هذا اخخر الغربي الذي ثّم هـل حافظ الکاتب المســرحي علی هویّته 
 اکتسح نصوصه المسرحّیة علی اعتبار أّن ال وجود لألنا اال في مقابل هذا اخخر؟

ــرعان ما  المتتبع ألحداث مســرحّیة " هســتیریا الدم" للکاتب الجزائري عز الدین جالوجي   س
 ها أحداث مسـرحّیته هي شخصّیة القائدیکتشـف أّن الشـخصـّیة الرئیسـّیة البارزة  التي تتمحور علی

 Françoisالعسکري فرانسوا 
ــتعمرین، ولعّل العنوان  ــارل فیها مع المس  "الذي یعود بمخیلته الی أحداث ثورة التحریر أین ش

يا الدم"  یأتي لیلخص لنا الندم الذي عایشه ذلك القائد الذي أدرل یقینا فیما بعد أن ما قام به هستیر
جریمـة ال تغتفر لتتحول حیاته فیما بعد الی کابوس وهســتیریا تراوده دماء األبریاء في حق األبریـاء 

سـیما المرأة الجزائرّیة "زهرة "التي رفضـت قتله عندما وقع أسیرا في ید المناضلین لیقتلها هو الحقا 
ــیم  الذي ال ــي الغش ــفقة وهو ما یختزل حقیقة الغدر والخیانة التي طبعت هذا اخخر الفرنس  بال ش
یحمـل في ذراته اي رحمة اتجاه البشــر،  وهو ما نالحظه في قول أحد المناضــلین الجزائریین وهو 
یصــفهم قـائال: "لقـد أمات فّي األوروبّیون کّل مشــاعر االنســانّیة، اّنهم یقتلون بعضــهم البعض 

حیاة لکالشــیاطین، ویغتصــبون النســاء والعجائز وحتی األطفال، یحرقون مدنا وقری کاملة، یبیدون ا
ة لم أشــهد لها مثیال"؛ لیختم قوله بأّنه ال زال یؤمن "أن الحرب أخالق ،وأنني ال یمکن أن  بوحشــیـّ

ــتیریا الدم، ا  ــانّیة األّم الجزائرّیة 31أکون یوما همجّیا " ) هس (؛ فغدر اخخر في مقابل رحمة وانس
 الذي یظهر من خالل قولها حین أرید قتل القائد العسکري:

 ین المجاهدین والضابط الذي انکمش خلفها"تقف األم ب 

                                                                                 

 لمسرح ابداعا ونقدا وتدریسا إضافة  إلی الكتابة في النقد أستاذ  محاضر، دکتوراه أدب حدیث ومعاصر، مهتم بالسرد وا
، بدأ نشاطه األدبي في سّن مبكرة وهو علی مقاعد الثانوي، 1115والشعر وأدب الطفل قصة ومسرحا، من مواليد 

 1114ونشر أعماله األولی في الثمانينيات عبر الصحف الوطنّية والعربّية، صدرت مجموعته القصصّية األولی سنة 
بعنوان " لمن تهتف الحناجر؟"، له حضور قوي في المشهد الثقافي واالبداعي، من أعماله المسرحّية: البحث عن 
الشمس، ملح وفرات، هستيریا الدم، غنائّية الحب والدم، مسرح اللحظة...بقلم عز الدین جالوجي عن موقع: 

diwanalarab.com/26291 



 095  صورة اخخر في المسرح الجزائري

 

 

 

 تقول األم:
أنتم یا أبنائي أشــرف من أن تجهزوا علی جریح، وثورتکم أخالق قبل أن تکون ثأرا وقتال...لن -

(. هذا الموقف یعّبر عن انســانّیة 51أســمح بقتل أســیر مجروح في بیوتنا " ) هســتیریا الدم، ا 
 الجزائریین وبطش المستعمر الفرنسي.

وبالعودة الی بدایة المســرحّیة نجد أنه یفتتحها باإلشــارة الی الدیکور واألثاث الفاخر الذي    
ة المختلفـة التي تعکس تعـدد الثقافات والشــعوب یقول في بدایة  یـدل علی الثراء والتحف األثریـّ

ر، خمســرحیتـه " کان البیت فاخرا ینبئ عن ثراء األســرة ووجاهتها، وکان الصــالون مترعا بأثاث فا
ة ترمز لشــعوب وثقـافات مختلفة.." ) هســتیریا الدم، ا (؛ وهو ما یعکس تداخل 5وبتحف أثریـّ

الثقـافـات وتعـّددهـا ولعـل هذا یحیل ضــمنّیا أّنه ال وجود لثقافة اال من خالل محاورتها ومثاقفتها 
ســألة لحضــارات أخری ولعل هذا یقترب من الفکرة التي نّوه الیها  هومي بابا من خالل دحضــه "لم

نقاء الثقافة أو نقاء الهوّیة الثقافّیة ألّن الثقافة الیوم ال تقع في لّب نقي بل تترامی علی حواف الثقافات 
( ولکن طبعا 08، ا 2218األخری، فال وجود لهـا ااّل في تخوم هـذه الثقـافات" )لونیس بن علي،

 ثوب هویتنا وثقافتنا العربّیةهـذا لیس فیما معناه التماهي واالنصــهار في ثقافة اخخر والخروج من 
 األصیلة.

"، والمعلوم أّنه شــخصــّیة بارزة عبر التاریخ ثم یتـابع قـائال " في الزاویـة تمثال کبیر لنابلیون   
األوروبي وکذا في الوطن العربي من خالل الحمالت التي قادها، ووضــع تمثال کبیر له داللة علی 

علی عدم غیابه عن وعي العقل الغربي الذي کان یعّده تقدیس شخصّیته وهو بهذا یستحضره کداللة 
أنموذجا یقتدی به من هنا یمهّد الکاتب أّنه بصـدد وصـف بیت فرنسـي من خالله استحضاره لهاته 
التفاصیل التي تبدو غریبة علی البیت العربي کما یذهب الکاتب من خالل ما سیأتي الحقا للتذکیر 

ا االنسان العربي الذي طالما وصف بالرجعّیة والبربرّیة في مقابل بالتمییز والعنصریة التي کان یلقاه
صـفاء الجنس األوروبي وعبقریته وهو ما نستشفه من قول الکاتب: "ولوحة تشکیلّیة عمالقة رسمت 
ــبه عاري، یمتطي ظهره رجل أبیض بثیاب خفیفة وقبعة  ــالت ش ــود مفتول العض ــورة رجل أس بها ص

                                                                                 

 1713لعسكریين في التاریخ، والذي قاد الحملة الفرنسّية علی مصر والشام )نابليون: یعّد من أشهر وأذکی القادة ا-
(هو أول امبراطور لفرنسا، خاض الكثير من الحروب في شتی أنحاء العالم، ویقال بأّنه من المساهمين في ظهور 1331

 (mawdoo3/comالحضارة الفرنسّية الحدیثة) ليلی العاجيب عن موقع 
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 (؛5یریا الدم، اسعف کبیرة، وغلیون طویل") هست
ــاس اللون     ــح بین الرجلین علی أس ــوء علی هذه العبارة ندرل التمییز الواض اذا ما ســلطنا الض

وکـأنه أراد مقابلة الرجل األســود لسنســان العربي ذي الطبیعة البدوّیة المتخلفة واخخر الفرنســي 
ــخ في ذهنّیة العدید في البلدان الغرب ــاءة األبیض المتفوق وهو ما نجده مرس ّیة من خالل محاولة اس

تمثیل األنا العربّیة وتشـویهها، ففي الوعي الجماعي للشـعوب طالما ارتبط األسود بالشؤم فکان هو 
 العبد ورمز التخلف والدونّیة بینما األبیض هو السّید والمتفوق دائما.

و األســود )أفأینما وجدت ثنائّیة " األبیض واألســود " کان المرکز من نصــیب األبیض لیکون    
العربي في دالته في هذا الســیاق(هو ذلك اخخر المهمش، " حیث یحتفظ الســواد بدالالت ســلبّیة 
ــترکة بین  ــؤم والکآبة والقلق واالحباط]...[ تکاد تکون عالمّیة ومش ــقوط والش ثابتة في الخطیئة والس

ألســود هنا کغیره (؛ ولعل ا110، ا 2221الثقـافات بین المتحضــرین والبدائیین " ) نادر کاظم، 
ممن وضـع في خانة الثنائّیات أین تعّزز األنا وتکبح امتیازات الغیر" لترمز حالة الغیرّیة الی الهامشي 
والطرفي الذي ال سـبیل أمامه لبلوغ مراکز السلطة وکّل من یستبعد من المرکز بسبب االنتماء العرقي 

قة له بالتقالید المعیارّیة ویوصف بأّنه آخر" ) أو الطائفي أو بسـبب النوع أو الدیانة یصـنف أّنه ال عال
ة لیکون األقوی أعلی الهرم بینما 207، ا2222ســارة جـامبـل،  (، وهو مـا یعّزز لمفهوم التراتبیـّ

الضـعیف ) األسود/ العربي/ الشرق( في أسفل الهرم ، وهو ما دعمته الدراسات والنظرّیات الغربّیة " 
لشــعوب واألمم إلی أصــناف متمایزة ومتعارضــة مثل "برابرة"، کـالنظرّیة التطورّیة التي صــنفت ا

و"متمدنون"، وعلیها نسـج التمرکز الغربي الذي نجد أصـله النظري في التقسـیم األســطوري للعالم 
 (25، ا2228القدیم الی إغریق وبرابرة، أو الی أحرار بالطبیعة وعبید بالطبیعة" )حسن شحاتة،

فوق لدی اخخر الغربي وشــکل نوع من النرجســّیة في مقابل األنا وهو مـا ولّد میتافیزیقا الت    
کیدا ألفضلیته في مقابل ترسیخ التهمیش للذات العربّیة علی مدی تاریخ  العربّیة، تعزیزا لهیمنته وتأ
طویل من االقصـاء؛ " فمع النهضة األوروبّیة دعم التمرکز العرقي، وبرز الی الواجهة معیار " التقّدم" 

نّیة" لفصـل جدید بین الشـعوب، حیث بدا الغربّي صـورة للتفوق والصــفاء والقوة" )حسن أو " المد
 (28شحاتة، ا

ولعل صـورة اخخر الفرنسي ال تبتعد کثیرا عن هذا التصور ذلك أّن االنسان الجزائري ونتیجة ما 
ــه لنا ا خ فیه عدائّیة اتجاه اخخر وهو ما یعکس ــّ ــتعمار رس ــتبداد وظلم االس ــه من اس ــرح عایش لمس

الجزائري الذي ولد من رحم معاناة الشـعب ابان الثورة والذي کان معبئا بالصـور السوداویة عن هذا 
ــان الجزائري آنذال ، وهو ما تجّلی في  ــها االنس اخخر في ظّل أزمة الهوّیة ومرحلة الفراغ التي عایش
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ط الضـوء علی األعمال المسـرحّیة التي  حاولت تخطي جدار الخوف وکسـر طابو الصـمت وتسـلی
مواجع األمة الجزائرّیة ورفع قضــّیتها للعالمّیة في ظّل محاولة المســتعمر الفرنســي تضــییق الخناق 
علی األنا الجزائرّیة وتکمیم أفواهها وتصوریهم کهمج وبربر؛ مّما ورد في المسرحّیة تطلع العسکري 

اعهم، وانتصار المخلص  میشـال لهزیمة الشـعب الجزائري  " وانتصـار فرنسـا علی همج البشر ورع
ــتیریا الدم، ا ــاللهم" ) هس ــیاطین وض ــف 12علی أوهام الش (؛ وهنا یکمن التناقض بین أن یوص

ــیطان، لکن الکاتب  رّد االعتبار من خالل  ــاحب األرض ب الش ــتعمر بالمخلص في حین ص المس
ة في المشارکالشـخصـّیة الرئیسّیة فرانسوا الذي ظل یعایش کوابیس االستعمار من خالل ندمه علی 

حرب أخذت بأرواح األبریاء واغتصـاب حریتهم بحیث نسـتشف ذلك من خالل رّده علی الجندي 
العسـکري میشـال: " ال تقل همج، ال تقسـموا الناس إلی متحضـّرین وهمج، وأنتم تسرقون خیرات 

فاکم ( ؛ ویواصل قائال: "ک10الشـعوب متسـتّرین وراء  هذه الکذبة المکشـوفة ") هستیریا الدم، ا
کذبا، کفاکم افکا وبهتانا، کفاکم متاجرة وســفکا للدماء باســم الوطن والشــعب.." ) هســتیریا الدم، 

 ( ثّم یأمره بأن ینزع بدلته العسکرّیة 11ا
کید علی صدق    الکاتب هنا أراد أن یعید االعتبار لالنا الجزائرّیة من خالل شـخصّیة فرنسّیة للتأ

ة هذا اخخر وهمجیّته بســرقة أرواح األبریاء وحریتهم الذي کان القضــّیة الجزائرّیة في ظّل وحشــیّ 
بمثابة الجحیم کما وصـفه سارتر:" السبب في نظرة سارتر المتشائمة الی عالقة االنسان باخخرین ال 
ینحصـر في طبیعة سـارتر وتکوینه النفسـي إّنما یعزی إلی أّن مسرحه قد ولد في جو فرنسا المحتلة 

الشعبّیة وما تبع ذلك من وحشّیة االستعمار وألوان الخیانة بین الفرنسیین أنفسهم وفي عصر المقاومة 
مّما جعل هذا المسـرح یستنشق هواء الحرب والقتل والتعذیب ویفوح بجمیع ضروب االذالل التي 

(، وهو ما یتوائم مع اي مسرح 108،ا1901توجه ضّد روح االنسان وجسده وسعادته" )لطفي فام،
لثورة والمعاناة والدور الذي لعبه في رصد المشکالت الحیاتّیة لسنسان علی اعتبار أن ولد من رحم ا

 (102، ا2218المسرح هو " فعل کینونة وتحرّر ووجود")رزیقة بوشلقّیة،
 خاتمة

لعل ما نختم به خوضـنا في قضّیة الهوّیة ومسألة اخخر هي " االعتراف بأّن الحوار مع الذات البّد أن 
ر مع اخخر، أو یسیران معا جنبا الی جنب بناء علی قاعدة التعددّیة الثقافّیة ومعرفة الذات یسبق الحوا

ومساءلتها، وبلورة أطر مرجعّیة للحوار البّناء ورفض کّل أشکال التمییز العرقي والدیني]...[ والحوار 
بعیدة عن کّل نّیة وأیضـا للحفاظ علی الخصـوصّیة الثقافّیة شریطة أن تکون منفتحة علی الثقافة الکو
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أشــکال التعصــب والتقوقع والعنصــرّیة ورفض اخخر واإلســاءة إلی تراثه الروحي والثقافي")حســن 
 (117، ا2228شحاتة، 

لیبقی الهدف األسـمی لسبداع األدبي والفني هو السّمو بالذوق الجمالي وتحقیق ما هو انساني  
  ات األیدیولوجّیة.بعیدا عن الطائفّیة أو العرقّیة وبعیدا عن الخطاب

 مصادر والمراجعال
 ، کلّیة اخداب والعلوم اإلنسانّیة الطوبریس.1أمین خالد، الفن المسرحي وأسطورة األصل، ط

، القاهرة، دار رؤیة للنشــر 1، معجم الدراســات الثقافّیة، تر: جمال بلقاســم،ط2218بارکر کریس،
 والتوزیع.

، المغرب، المرکز الثقافي 3ل النـاقـد األدبي، ط(، دلیـ2222البـازعي ســعـد، الرویلي میجـان، )
 العربي.

، 1، إدوارد ســعید من نقد خطاب االســتشــراق إلی نقد الروایة الکولونیالّیة،ط2218بن علي لونیس،
 الجزائر، دار میم للنشر.

ــلقّیة رزیقة،  ــرحّیة لألطفال" لعز الدین جالوجي، 2218بوش ، تجلّیات اخخر في کتاب" أربعون مس
، 2لدراســات النقدّیة واألدبیة المعاصــرة، المرکز الجامعي تیســیمســیلت الجزائر، مجلدمجلة ا

 .3عدد
، القاهرة، المجلس األعلی 1، النسـوّیة وما بعد النسوّیة، تر: أحمد الشامي، ط2222جامبل سـارة، 

 للثقافة.
 ة.، الجزائر، دار هوم1، النص المسرحي في األدب الجزائري، ط2222جالوجي عز الدین، 
 (، هستیریا الدم، الجزائر، دار المنتهی للطباعة والنشر.2222جالوجي عز الدین،)

، دار 1، الذات واخخر في الشــرق والغرب صــور ودالالت واشــکالیات، ط2228شــحاتة حســن، 
 العالم العربي.

 ، المسرح بین الفن والحیاة، القاهرة، الهیئة المصرّیة للکتاب.2222صلیحة نهاد، 
 mawdoo3.comلی، من هو نابلیون بونابرت، ینظر للموقع: العاجیب لی

 '، فلسفة الفن، رؤیة جدیدة، االسکندرّیة، دار المعرفة الجامعّیة.222عبد المعطی علي، 
 ،المسرح الفرنسي المعاصر، القاهرة، دار القومیة للطباعة والنشر.1901فام لطفي، 

 لهیئة المصرّیة العامة للکتاب.، مناهج النقد المعاصر، القاهرة، ا1990فضل صالح،
، بیروت، 1، تمثیالت اخخر صــورة الســود في المتخّیل العربي الوســیط، ط2221کـاظم نـادر، 
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 المؤسسة العربّیة للدراسات والنشر.
 ، الجزائر، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع.2، المسرح في الجزائر، ط2225لمبارکّیة صالح، 

 .mawdoo3.io/Article 5697سرح، االطالع علی الموقع: ، تعریف الم2222نقاوة عمار، 
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Abstract 
Theater is an art and literary genre that managed to be the focus of cultural and literary 
studies today. It is an effective tool that reflects the human experience, both physically 
and verbally, and has evolved significantly throughout the ages, particularly Arab and 
Algerian theatre. Theater was always linked to the human and reality by adopting the 
issue of peoples’ cultural identity, as it was the soul of the nation and its mirror that 
reflects their dreams and aspirations over time. Theater managed to shake the human 
self and touch the essence of it by addressing all peoples in their various segments, 
playing an important role in guiding the cultural movement through the stage, 
embodying human representations of oneself and the other. The other is among the 
issues that have plagued human thought since ancient times. This concept has been 
closely linked to identity and difference, as identity is defined in part as different from 
the other. This has given us a duality of the self and the other that has created a 
philosophical debate, which has cast a shadow on the literary scene, establishing the 
concept of otherness, which is central to the development of the entire human self 
because our sense of the self can only be formed in turn for something other than self. 
All of that we will try to track down through our paper entitled “The Image of the Other 
in Algerian Theater.” 

Keywords: theater, identity, self, other, Algerian theater, otherness, difference.  



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

اة المسم کورتیلمون" رمة في رحلة المستشرق "جول جرفیهصورة مکة المک
 "رحلتي إلی مکة المکرمة"

يدة مقالتي  1د/ فر
 (الجزائر) جامعة عباس لغرور خنشلة: -أ-تاذ محاضر أس

 الملخص
تعد الصورة أحسن تقانة لرؤیة مالمح اخخر وفضائه، وعلیه ال یمکن أن نستخّف بالصورة التي 
یشکلها الرحالة/المستشرق عن فضاء اخخر في نصه الرحلی، فهي فعل ثقافي یتمظهر من 

ی خصوصیاته واستغاللها في عملیة معرفة اخخر خالله تفاعل الذات مع اخخر، واالطالع عل
والتواصل معه، علما أن الرحالة یمکنه أیضا أن یجسد مالمح ذاته من خالل معرفة مالمح اخخر 
 وفضائه، وهذا یمکننا من معرفة أفکاره، وانفعاالته، وأهدافه التي تجلت في عالم نصه الرحلي.

ة: "رحلتي إلی مکة المکرمة"؛ إذ تمثل رؤیة وهذا ما نجده في رحلة "جول جرفیه" الموسوم
الذات للفضاء/مکة، واخخر؛ وبذلك فقد أعاد کتابة فضاء اخخر وثقافته، ولکن دائما حسب 
منظوره، وحسب العالقة التي تربط بین طبیعة البالد التي جاء منها والفضاء المنظور إلیه، لیحدد 

تا، األصلیة التي جاء منها والجغرافیة البدیلة مؤقبذلك طبیعة العالقة التي تربط بین الجغرافیة 
والتي حاول من خالل تجوله بین األماکن المختلفة في مکة أن یلتقط کل ما هو جدید وغریب 
عن هذا الفضاء الواسع/مکة؛  لیشکل بذلك  مجموعة من األفکار والتصورات عن هذا الفضاء 

تحرر بین اإلیجابیة والسلبیة، وقد استطاع  أن ی بکل مکوناته الجغرافیة والبشریة،  والتي تراوحت
من نزعته الشخصیة نوعا ما، فقدم بذلك صورة موضوعیة عن هذا الفضاء الجدید، وهذا من 

 شأنه أن یقضي علی التعصب ویعزز التواصل اإلیجابي بین األنا واخخر.

 أنا؛ آخر؛ رحلة؛ صورة؛ مکة. الکلمات المفتاحیة:

                                                                                 

1.  farida.meguellati@yahoo.fr 

mailto:farida.meguellati@yahoo.fr
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 مقدمةال
رحلة نحو الذات، بحکم أن ما ُیشاهد وما یوَصف »لی بلد جدید یجسد في حقیقة األمر إن الرحلة إ

(، وبذلك 5سلسلة ندوات  مناظرات ، صفحة «)ال ینم إال عن المقارنة مع الذات، بشکل من األشکال
لیس رحیالا جغرافیاا فحسب، وإنما هو دنو "تاریخي" من الذات، دنو »فالرحیل إلی جغرافیة جدیدة 

( ، وعلیه فمعرفة الذات ال 12، صفحة 2221النعیمي، «)رفّي في أبهی صوره، وأکثر حاالته إشراقاا مع
تتجلی إال عبر معرفة اخخر، وهذا یعني أن اخخر یعد رافدا مهما من روافد بناء الرحلة؛ ألن أي رحلة 

  ال تخلو من الناظر والمنظور إلیه، وهذا ما یجعلها غنیة بصور متعددة لآلخر. 
نسبة من االهتمام بین شعبین لیکون » کما ُتکون الذات عادة صورة عن اخخر إذا کانت       

وهذا االهتمام هو الذي یدفع الناظر إلی (،  78، صفحة2213)حنون، « أحدهما صورة عند اخخر
 جمع المعلومات عن مختلف المجاالت لدی المنظور إلیه لُیرسم بذلك صورة عنه، وهذه الصورة

ترسخ في عقلیة شعب معلومات عن شعب آخر قد تکون صحیحة أو خاطئة وتظهر هذه »مکانها أن بإ
المعلومات في األدب الذي یعتبر سجال صادقا لشعور شعب معین وصورة ثابتة للعالقات التي تربطه 

، 1952طحان، «)بغیره، وقد تتجلی هذه الصورة في أدب الرحلة وفي مجمل اإلنتاج األدبي... 
( ، وبذلك تعد الرحلة من أهم القنوات التي تسهم، وتساعد علی تکوین صورة جلیة عن 01 صفحة

عادة یحبون التجوال في األقطار والبلدان المختلفة ویشاهدون عادات » اخخر باعتبار أن الرحالة  
 (. علما أن صور الشعوب00، صفحة 2213حنون، «)تلك الشعوب وتقالیدها مع المناظر الطبیعیة...

في آداب الشعوب میدان من میادین األدب المقارن، ویعتمد في ذلك علی عملیة التأثر والتأثیر 
(، والغرض من دراستها في األدب المقارن 00، صفحة 2213المتجلیة بین شقي الموضوع )حنون، 

 هو محاولة توضیح تلك الصور وإبراز جمالها أو قبحها والبحث عن قیمتها األدبیة، وکذلك تمکین
الشعوب من إدرال األوهام التي یکونها بعضهم عن بعض فتطهر عقلیاتها من تلك األوهام. حنون، 

وبذلك فالصورة تنتمي إلی األدب المقارن بوصفها تجسد االلتقاء بین (.  07-01، صفحة 2213
الذات واخخر، وهذا االلتقاء یعکس عملیة "التأثر والتأثیر"، هذا المصطلح من أهم مصطلحات 

بإبراز تأثیر شعب معین في ثقافة أخری مغایرة؛ إذ یسهم ألدب المقارن وأکثرها شیوعا؛ ألنها تهتم ا
کونت روسیا أثرت في الثقافة الفرنسیة حتی ت»هذا التأثیر في تکوین صورة في ذهن المتأثر، فمثال 

هـ، 1111ي، الحرب«)صورة للروسي في أذهان الفرنسیین عکسها األدباء الفرنسیین في أعمالهم...
سیکون من أوسع میادین األدب »( ، ولهذا أقر "محمد غنیمي" بأن میدان التأثر والتأثیر 102صفحة 

 (. 119غنیمي، دت، صفحة «)المقارن وأکثرها روادا في المستقبل 
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ال بد أن تنشأ عن وعي مهما کان صغیرا باألنا مقابل اخخر، وهي »ویمکن القول إن الصورة         
أدبي مستمد من نظامین ثقافیین ینتمیان إلی مکانین مختلفین )أي المکان الذي نشأت فیه تعبیر 

، صفحة 2212)حمود، « الصورة أي بلد الناظر، والمکان الذي تقدمه الصورة؛ أي بلد المنظور إلیه
(، وهذا یعني أن الصورة أحسن تقانة لرؤیة مالمح اخخر وفضائه، وبذلك ال یمکن أن نستهین 12

الصورة التي یشکلها الرحالة/المستشرق عن فضاء اخخر في نصه الرحلی، فهي فعل ثقافي یتمظهر ب
خالله تفاعل الذات مع اخخر، واالطالع علی خصوصیاته واستخدامها في عملیة معرفته،  من

والتواصل معه، علما أن الرحالة یمکنه أیضا أن یجسد مالمح ذاته من خالل معرفة مالمح اخخر 
 ائه، وهذا یمکننا من معرفة أفکاره، وانفعاالته، وأهدافه التي تجلت في عالم نصه الرحلي.وفض

وهذا ما نجده في رحلة "جول جرفیه" الموسومة بـ: "رحلتي إلی مکة المکرمة"؛ إذ تمثل رؤیة        
م یالذات لفضاء اخخر/مکة؛ فکانت رحلته في حقیقتها صورة للمجتمع العربي؛ إذ عمد إلی تقد

صورة فضاء اخخر َعْبَر رؤیته الخاصة؛ إذ نجد الصور اإلیجابیة لآلخر إلی جانب السلبیة، وعلیه فهذه 
الدراسة ستنطلق من مجموعة من التساؤالت منها: ما طبیعة الصورة التي رسمها "جول جرفیه" عن 

والتسامي؟ أم فضاء اخخر/مکة المکرمة؟ هل هي صورة سلبیة سیطرت علیها مشاعر الکره والحقد 
أن الرحالة استطاع أن یتحرر من نزعته الشخصیة؟ وهل استطاعت الرحلة أن تقدم صورة موضوعیة 
عن هذا الفضاء الجدید، وهذا من شأنه أن یقضي علی التعصب ویعزز التواصل اإلیجابي بین األنا 

  ل والقراءة.وهذا التحلیل سیستعین بآلیات الوصف إضافة إلی منجزات آلیات التأوی واخخر؟
... مراوغ یستعصي علی التعریف والحّد «إن مصطلح األنا  مفهوم األنا واآلخر:-2

االصطالحي؛ ألّنه یدخل في مشارکة کبیرة في أغلب الفروع اإلنسانیة )الفلسفة، علم النفس، علم 
(، وبذلك فهذه الصعوبة تکمن في عالقته بعدة 185، صفحة 2229)الحداد، « االجتماع...(

الفرد الموضوع القائم بذاته المرتبط بالروح، أو الحامل »صصات معرفیة، ولکنه یعکس دوما تخ
، ایغورکون«)المادي للنشاط الذي یکتسب واقعیة الحیاة في التعامل فقط مع شخص آخر؛ "أنت"

أنا" تعني دائما إبراز نقیض الذات، شيء ما مختلف أو شخص »"(، ولکن  تبقی 11-12، صفحة 1992
أنا" وتکتسب  -ُملکي" "أنا -نحن" "أنا -أنت( " أنا -)أنا= اخخر( )أنا -مام شخص أخر )أنا= الالأنا(ما أ

معنی ]معّینا[ في سیاق هذا المعنی، وکلما کانت اإلیحائیة أکثر تجریدیة یتناقض فیها "أنا" کلما کان 
رها...إن أکید علی اختالفها عن غیالألنا( ال تحوي شیئا سوی الت -التحدید أقل فیه ذاته. إن ترکیبة )أنا

(، 11، صفحة 1992)ایغورکون، « اخخر" تفترض لیس فقط التفریق، بل التأثیر المتبادل القوي -" أنا
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وبذلك فاألنا متمیزة عن اخخر بما تحمله من خصائص ثقافیة ومکونات اجتماعیة، وفکریة مختلفة 
أما  األنا هي الذات المفکرة»...خر، وتبقیتصبغه بصبغة خاصة تسهم في إبرازه وجعله نقیضا لآل

(، وبذلك یعد اخخر المغایر والمختلف 131، صفحة 1982صلیبا، «)الموضوع الخارجي هو اخخر
عن األنا، هذه األخیرة التي ال تظهر من خالل عالقتها بذاتها، بل من خالل مواجهة اخخر، هذه 

القة مع اخخر قد تکون سلبیة أو إیجابیة حسب المواجهة التي تعکس حقیقتها وتجعلها تدخل في ع
 الناظر والمنظور إلیه. 

لون أدبي ذو طابع قصصي فیه عموما فائدة للمؤرخ مثل »إن الرحلة  اآلخر في الرحلة: -3
الباحث في األدب، والجغرافي وعلم االجتماع وغیرهم، کما هو ضرب من السیرة الذاتیة في مواجهة 

ف معالم وأقطار، ووصفها والحکم علیها، وعلی المجتمع فیها حکاما ظروف وأوضاع، وفي اکتشا
ومواطنین، فهو وصف في النهایة لکل ما انطبع من ذلك، وسواه في ذهن الرحالة عبر مسار رحلته، 
وفي احتکاکه بالمحیط یتآزر في ذلك الواقع والخیال، وأسلوب القص، والحقائق العلمیة التاریخیة، 

( وبذلك فالرحلة من أهم 95، صفحة 1997ابن قینة، «)ماعیة، والنفسیة، وغیرهاوالجغرافیة، واالجت
القنوات المساعدة علی تکوین صور الشعوب؛ ألن الرحالة عادة یحب التجوال في األقطار والبلدان 
المختلفة، ویشاهد عادات تلك الشعوب وتقالیدها مع المناظر الطبیعیة المتعددة، والمختلفة)حنون، 

(، وهذا یمنح له فرصة معرفة اخخر وذاته؛ ألن هذه األخیرة تصبح بصدد المواجهة 00فحة ، ص2213
تقدیر الذات ذاتها ال یختزل في مجرد عالقة للذات بذاتها »اإلیجابیة لمعرفة قیمتها وتقدیرها؛ أي أن 

ذا (، فه770، ا2223)ریکور،  «فهذا الشعور یتضمن فضال عن ذلك طلبا موجها إلی اخخرین...
  یعکس وجود عالقة بین بین األنا واخخر، وکذلك ضرورة انفتاحه علی الغیریة.

في رحلته اخخر/  (Jules Gervais-Courtellemontوقد صور "جول جرافیه کورتیلمون" )   
العربي الحجازي إیجابا وسلبا؛ إذ جسد في رحلته صورة عن طبیعته، ونمطه في الحیاة فوصف بعض 

، والناحیة الدینیة، وبخاصة أنه کان یرغب في معرفة کل ما یخص الشرق المعاصر، عاداته وتقالیده
وبخاصة هذه المدینة المقدسة/مکة التي قام بالمستحیل من أجل دخولها، وکأنها لغز بالنسبة 

لقد رغبت بکشف سر هذه المدینة المقدسة لیس إلتمام رحلة کبقیة »للمستشرقین؛ إذ یقول "جول": 
ما الدافع هو أن أکمل أبحاثي حول الشرق المعاصر. هذا الشرق المسلم الذي أخذت الرحالت وإن

 (. 27، صفحة 2213کورتیلمون، « ) علی عاتقي أمر وصفه مجتازا إیاه بکل االتجاهات
ونعاین من هذا االعتراف أن الرحلة تعکس ثقافة صاحبها وهدفه واهتمامه إضافة إلی وعیه        

(.  وقد رسم الرحالة صورة عن هذه المدینة 17-5، الصفحات1980مامة، بالزمان والمکان )ز
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ولکي یکون وصفي بلیغا، فقد أحببُت إغناء العمل »...المقدسة بکلماته وعدسته أیضا؛ إذ یقول: 
 «بصورة دقیقة جدا للطبیعة المحیطة ُمدرجة بأمانة بین صفحات الکتاب وملتقطة بواسطة آلة التصویر

 (28، صفحة 2213.) کورتیلمون، 
کما وصف بعض األحداث التي عاشها، والمواقف التي تأثر بها، والصعوبات التي عانی منها        

في بالد اخخر/ العربي الحجازي، وتبقی الصورة التي قدمها مصبوغة بعناصر  متجلیة في ذهن 
 وتعکس الصورة)الکاتب والجماعة( والتي تحل محل العنصر األصلي، وهو عنصر غائب )أجنبي(، 

بذلك بدال عنه مزیجا من المشاعر واألفکار  ویتحقق ما یسمی باالنزیاح الخیالي؛ أي أن الصورة 
( وهذا ما ینعکس علی الصورة التي 92، صفحة 1995المقارنة لیست نسخة مطابقة للواقع.)باجو، 

ونشرها کتابا سنة م، 1891قدمها "جول" لآلخر من خالل رحلته إلی الحجاز،  والتي قام بها سنة 
بفرنسا؛ ولکنه قد خشي من اإلقرار بإسالمه في هذه النسخة وادعی أنه یحب الشرق ویحب  1890

، وبذلك فهو من خالل اإلسالم ببساطته ومعتقداته الراسخة، دون أن تکون له الجرأة علی اعتناقها
یقة ما یجسد صورة تعکس حقفعل الکتابة قدم ثلة من األفکار عن مجتمع  أجنبي بالنسبة إلیه، وهذا 

اخخر؛ ولکنها صورة متجاوزة للواقع؛ ألن الرحالة یعتمد علی خیاله وخلفیاته المعرفیة المشبعة  
 .بالثقافة الناظرة 

وقد صرح "جول" أنه یسعی لمعرفة هذه المنطقة المقدسة وجمع المعلومات عنها وبخاصة       
ندما عزم علی الرحلة إلیها، ولقي تشجیعا من طرف أنها محصنة ضد األجنبي غیر المسلم، لذلك ع

بعد أن خططت بشکل جید للرحلة عرضت مشروعي بشکل دقیق »حاکم الجزائر العام؛ إذ یقول: 
 . Cambonعلی حاکم الجزائر "مسیو کامبون 

لقد أبدی اهتماما شدیدا، وبخاصة أن رحلة الحج من أهم ما یشغل باله وفرصة الحصول        
ومات حقیقیة نزیهة ودقیقة عن الحجاز نادرة جدا بما أنه لم یدخل أي فرنسي إلی المدینة علی معل

، صفحة 2213کورتیلمون، «) أي منذ سبعة وخمسین عاما Léon  Rocheالمقدسة بعد لیون روش 
، ولکن وزارة الثقافة لم تصرح له بمهمة علمیة رسمیة، بل أبدت رغبتها في تخلیه عن فکرة (31

حسب تصریحه، ولکنه تجاوزها، واعتمد علی مساعدة األصدقاء الذین بفضلهم استطاع  المشروع
تنظیم أمور رحلته، وقد منحه الحاکم العام جواز سفر باسم عربي وهو: عبد اهلل بن البشیر، وبما أن 
الجغرافیة الجدیدة التي یود زیارتها، وجمع معلومات نزیهة عنها حسب تصریحه جغرافیة مقدسة 

المسلمین، لذلك فقد اعتنق اإلسالم حسب المذهب المالکي المتبع في الجزائر، وذلك تجنبا لدی 
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  (. 37، صفحة 2213) کورتیلمون، ألي تعصب دیني، وحتی ال یلقی مصیر مواطنه "لیون روش".
ة مشیدهذه المدینة »بعد وصول " جول جرافیه" إلی جدة وصفها بقوله:   انطباعات عامة: -1.3

البحر في واد منخفض رملي ال أثر فیه ألیة تلة أو اعوجاج في األرض ...عبارة عن شاطئ  علی شاطئ
شدید الحرارة وقاحل، میناؤها کئیب وحالته یرثی لها ستکون هذه اإلقامة من أسوأ اإلقامات التي 

یة، الیمکن تخیلها مجموعات من الناموس تهاجمك لیال ونهارا المیاه سیئة الحرارة منهکة والرطوبة ع
وال أثر ألیة خضرة یمکن لها أن تبهج هذا المنظر الکئیب الحزین الذي یحیط بها...الحرکة في 
المدینة کثیفة في الشوارع والمحالت فهي مرکز تجاري ضخم والمنازل مبنیة بشکل متین...لکن ال 

 « )یمکن لشيء أن یغطي طابع الموت، والعدم الذي یستحوذ علیك منذ وصولك إلی جدة...
(.  قدم الرحالة أثناء دخوله للحجاز صورة سلبیة عن طبیعتها؛ 75-70، صفحة 2213کورتیلمون، 

إذ وصف مدینة جدة بوصف ینم عن صعوبة المعیشة فیها، وعد إقامته فیها من أسوأ اإلقامات، وهذا 
 یعود إلی طبیعتها الصحراویة القاسیة التي تثیر في النفس الحزن والخواء.

یحیط »رحالة إلی تقدیم معلومات خاصة بالتحصینات الخاصة بالمدینة؛ إذ یقول: کما تعدی ال  
بالمدینة سور قوي یحمیها من هجوم قبائل البدو في المنطقة في أیام الثورات إال أن الثغرات تظهر في 

(، فهذا الوصف یقدم طبیعة 75، صفحة 2213کورتیلمون، « ) کل مکان من الحائط المنهدم...
التي اتخذتها الدولة لحمایة المدینة، ولکنها تفتقد إلی االهتمام واإلصالح، کما وجد  التحصینات

 »في طریق عودته من زیارة قبر "حواء" مقبرة متواضعة للمسحیین المنبوذین حسب تصوره؛ إذ یقول: 
 ط...مررنا علی یسارنا بمقبرة متواضعة للمسیحیین المنبوذین وکأنها نزُل للموت یوجد جدار یحی

بحقل مربع حیث یرقد في التراب الملتهب بعض األوروبیین سواء کانوا قناصل أو مسافرین وسواء 
ماتوا في جدة بشکل طبیعي أو قتلوا کأغلبهم  مثل المسکین شارل هوبر الذي له قبر متواضع یضم 

ون، کورتیلم« ) بداخله األجزاء المتبقیة منه ...وهذا إن لم یکن بقیة قناصلنا ضحیة خداع مشوؤم...
(، نعاین من هذا النص أن الرحالة قد رسم بکلماته صورة سلبیة أیضا لآلخر/ 78، صفحة 2213

العربي الحجازي، وذلك من خالل محاولته إلثارة عواطف الرأفة والشفقة لدی المتلقي نتیجة إهمال 
انیة لدی نعدام اإلنسالعربي للمیت المسیحي وجعله منبوذا في مقبرة بعیدة ومهملة، وکأنه یشیر إلی ا

اخخر، علی الرغم من أن المسیحي إنسان وله الحق في االهتمام بحیاته وموته علی حد سواء، وهذا 
کله یقوده إلی کشف طبیعة المشاعر واألفکار لدی اخخر، وإبراز تعالي الذات باعتبارها غنیة بمشاعر 

وة وکا خارج أسوار المدینة، وتقابلها قساإنسانیة فاضت حزنا عندما رأیت المیت المسیحي منبوذا ومتر
 اخخر التي تجلت من خالل تعاملها مع المیت المسیحي.
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فهي تمکن الناظر من معرفة ، تعد الصورة ترجمة لآلخر وللذات أیضاصورة مکة / الفضاء:  -4
ها ل أفکار اخخر ومشاعره، ودائما باعتباره عضوا في جماعات وأسر معینة تقطن في منطقة جغرافیة

خصوصیة معینة تؤثر بشکل مباشر في قاطنیها، والرحالة " جرفیه" حاول أن یقدم صورة تعکس حقیقة 
هذا الفضاء/مکة، وذلك من خالل إعادة کتابة فضاء اخخر وثقافته، ولکن دائما حسب منظوره، 

بذلك طبیعة  ددوحسب العالقة التي تربط بین طبیعة البالد التي جاء منها والفضاء المنظور إلیه، لیح
العالقة التي تربط بین الجغرافیة األصلیة التي جاء منها والجغرافیة البدیلة مؤقتا والتي حاول من خالل 
تجوله بین األماکن المختلفة في مکة أن یلتقط کل ما هو جدید وغریب عن هذا الفضاء الواسع/مکة 

ء لتشکیل مجموعة من األفکار الذي شکل بالنسبة إلیه لغزا لذا قرر الترحال إلی هذا الفضا
 والتصورات عن هذا الفضاء بکل مکوناته الجغرافیة والبشریة.  

 صورة مکان اآلخر -1.4
من  مبنیة بطریقة متینة: »...رسم صورة لمنازل مکة بعدسته وکلماته أیضا؛ إذ یقول *منازل مکة:

ممة بطابقین أو الحجر والمالط حتی أنها مدعمة بعوارض من الخشب داخل الجدران...مص
ثالثة...جمیعها مزینة بمشربیات من الخشب الهندي...المنازل من الداخل مهیأة بشکل ذکي بالنسبة 

نستشف من هذا النص أن الرحالة استخدم   (. 90، صفحة 2213) کورتیلمون،  «للراحة خاصة...
ل الناحیة المادیة بألفاظا مناسبة لیقدم صورة مفصلة عن نمط بناء المنازل في مکة، ولم یکتف ب

تجاوزها إلی وصف الناحیة المعنویة، فهذه المنازل المکونة من الطوابق العلیا تؤمن التیارات الرائعة 
التي تمکن سکانها من استنشاق الهواء بعمق، ومن أکثر األماکن راحة حسب الرحالة في هذه المنازل 

ة الحال یعود إلی نمط الحیاة في هذه هي الشرفات، ولکنها ال تستخدم إال في اللیل وهذا بطبیع
یعتني السکان بنظافتـ]ها وهي[ تشبه في »المنطقة، کما أن الفضاء الخارجي/الشوارع حسب الرحالة 

وعلیه (. 95، صفحة 2213) کورتیلمون،  «شکلها العام شوارع دمشق أو شوارع القاهرة القدیمة...
ذا یعني أن الرحالة لم یقابل فضاء اخخر بفضائه، فالرحالة شبه شوارعها بشوارع دمشق والقاهرة، وه

وبخاصة أن طریقة التنظیف مازالت تعتمد علی طرق بدائیة ال عالقة لها بالحضارة والتقدم في فضاء 
وبذلك فهو ظل  (. 95، صفحة 2213) کورتیلمون، «إزالة األقذر علی ظهور الحمیر»األنا؛ إذ تتم 

د ذلك رسم صورة أخری لقریة غریبة ومضحکة حسب تعبیره یدور في حلقة فضاء اخخر؛ ألنه بع
إنها قریة غریبة مضحکة مبنیة بطریقة ال یمکن تصدیقها! إنها مشیدة بواسطة صفائح البترول »...بقوله: 

، وهذه صورة سلبیة وساخرة من طبیعة هذه القریة، (95، صفحة 2213) کورتیلمون،  «القصدیریة...
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 سبتها لونا أسودا یؤثر علی نفسیة الناظر.وبخاصة أن هذه الصفائح أک
کما قد الرحالة صورة عن قصور الشریف األکبر هو حاکم "مکة"، وتمثل قصوره معالما       

ثالثة قصور في مکة، إال أن أحدها قد دمر ...بسبب حریق هائل. یوجد »عمرانیة في مکة، فهو یملك 
لی بعد خمسمئة متر فقط من الحرم. عمارته جمیلة الثاني وهو أقدمها وأجملها في الشارع الرئیسي ع

وهو مزین بمشتریات قدیمة رائعة ...أما الثالث...فیوجد في الطریق الشمالي للمدینة علی طریق ِمنی 
 (،122-99، صفحة 2213) کورتیلمون،  «إنه مبني علی الطریقة الحدیثة وتحیط به حدیقة...

خصیة الذي تسکنه؛ لذا نجده استخدم لفظة "قصر" فالرحالة رسم صورة لمکان یعکس طبیعة الش
لیدل علی أهمیة المکان والشخصیة التي تسکنه، ونجده قد استخدم ملفوظات تعکس جمال 
القصور، وبخاصة القصر الثاني منها: أجمل، مزین، البرنزیة، جمال رائع...کلها توحي بجمال 

 المکان وأهمیة الشخصیة التي تقیم فیه.
حمام هو فضاء لعالقة اإلنسان بجسده کما یحقق حاجیات الجسد من الماء، إن ال *الحمام:

ویحقق أیضا عالقة انسانیة وجسدیة من خالل فرا لقاء وحمیمیة االنسان باإلنسان أو الجسد 
بالجسد اخخر)بو شمة، دت ( ، وعلیه فهذا الفضاء یحقق عالقة الفرد بجسده وجسد اخخر، ومکة 

ز حمام فیها من طرف دائرة الصحة الترکیة حسب الرحالة مخصصا لتطهیر في تلك الحقبة تم انجا
مالبس الحجاج عند عودتهم من منی، ولکن السکان رفضوا هذا الفضاء وعدوه فضاءا سلبیا یؤثر علی 

 أي ضالل هذا دفع» طبیعة حیاتهم االجتماعیة؛ وقدم الرحالة صورة تعکس رفض السکان؛ إذ یقول:
تطهیر داخل المدینة؟...لقد ثار الجمیع مباشرة فدخل عدد من المشایخ العرب  األطباء لبناء حمام

، ( 122، صفحة 2213) کورتیلمون،  «إلی الشریف األکبر، وبغضب شدید أعلنوا العصیان العام
فهذا النص یعکس ثقافة الرفض لدی اخخر، ففکرة إقامة الحمام یرفضها اخخر، فالحمام مکان جدید 

ن فضاء مکة، فهو خروج عن المألوف والعادات حسب ثقافة اخخر؛ وهذا ما عکسه وغیر مألوف ضم
وا نساءنا بحجة تطهیر» الناظر  من خالل أقوال سکان المدینة لـ"لشریف األکبر" بقوله:   یریدون أن ُیعرُّ

لباسهن، وأنت تسمح بهذا العار! إنك غیر جدیر بأن تکون الشریف، وإن کنت امرأة فنحن الرجال 
)  «بضتنا جاهزة مثارة، ونحمل أکفاننا بأیدینا! إن کنت ترید الحرب، فنحن مستعدون للموت...ق

، فعلی الرغم من أن بعض المصادر تذکر وجود حمامات في مکة، (122، صفحة 2213کورتیلمون، 
 وحمامات الرجال منفصلة وبعیدة عن حمامات النساء،  إال أن الرحالة قدم صورة سلبیة عن أهل مکة

تعکس موقفهم من هذا النمط المعماري الجدید الذي رفضوه بحجة تعریة المرأة في مکة التي کانت 
دوما محافظة ومحتشمة، وبالفعل قام العرب کما بین الرحالة بتخریب هذا السرح السخیف الذي 
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یشکل حسب تعبیره تحدیا بالنسبة للحس السلیم للبشریة، وأیضا بالنسبة للعلم والتطور حسب 
عبیره، وهذا الموقف حسب تصوري یشکل سخریة متضاربة، فهل فعال الرحالة یساند السکان؟ ت

 وبخاصة أنه وصفه بالسرح السخیف وبأنه ضد التطور.
ویمکن القول إن مکان اخخر یعد عنصرا مهما للصورة؛ إذ وضحت الصورة التي رسمها الرحالة   

 لعمرانیة، فهي تجسد البساطة. بقلمه طبیعة المکان وثقافة اخخر من الناحیة ا
رسم الرحالة صورة للفضاء الخارجي لمکة والذي تجلی في بعض األماکن المفتوحة  * الواحة:

تتألف... من بضع هکتارات من »مثل الواحة، وبعد خروجه من القریة السوداء وصل إلی واحة 
ة هذا البلد شدید الحرار الحدائق وحقل برسیم صغیر ومئات من الشوکیات ومثلها من النخیل...في

الملتهب الخالي من الزرع کأنه میت کان هذا المرج الفقیر الصغیر بالنسبة لي الذکری والحلم 
)  «والماضي...واألمل...خارج هذه الواحة ال یوجد؛ أي أثر ألیة خضرة في مکة تستحق الذکر

نا" وقیمتها وبهائها، فهو ومن خالل هذه الصورة تتضح أماکن "األ (. 98، صفحة 2213کورتیلمون، 
)  «مروج فرنسا الجمیلة واألنهار المتدفقة والظالل الرطبة للوطن...»یأمل حسب قوله أن یري 

قدم الرحالة صورة ماثلة أمام عینیه لمکان اخخر، وصورة في خیالیه  (. 98، صفحة 2213کورتیلمون، 
، أراد من خالل هذه التقانة أن یبرز جمال لمکانه الغائب، وکأنه یقارن بین مکانیین)الناظر/المنظور(

بالده، ویظهر قحالة بلد اخخر/ العربي الحجازي، فبلده منبع األمل والحیاة، أما بلد اخخر فهو میت 
حسب تعبیره، فهو قابل بین األنا واخخر، وهذه صورة سلبیة عن مکان اخخر، فهو لم یعترف 

عایش معها، فهي موطنه، ویدافع عنه بکل شراسة بخصوصیة مناخ المنطقة، فالعربي الحجازي ت
بغض النظر عن طبیعة المناخ فیها، فهذا األمر متجذر في ثقافته بغض النظر عن موقف عن رؤیة 

 الناظر التي تعکس تأففه من هذه الطبیعة.
)کورتیلمون، یحمل الرجل العربي "الجنبیات" " وهي خناجر یحملها في حزامهالعادات: -2.4

الجنبیة المرعبة التي ال یمکن االستغناء عنها وهي ذو »ووصفها الرحالة بقوله:  (. 82حة ، صف2213
وهذا یعکس الخصوصیة الثقافیة، کما أنها (. 82، صفحة 2213) کورتیلمون، «للغایة نصل مقوس

 تعد رمزا للرجولة والنخوة والشجاعة، وهي میزة یتمیز بها بخاصة البدو.
عادات العربي في أکل الطعام وکذا عدم شربه للماء أثناء تناول العشاء؛ کما أشار الرحالة إلی   

کل بأصابعي األرز المطبوخ بالسمن، في الحقیقة کنت أرمي الکثیر منه علی »إذ یقول:  یجب أن آ
مالبسي وعلی السجادة. کان السمك مرفقا بصلصة غیر مألوفة الطعم ورغم شجاعتي لم أستطع بلعها 
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کل العشاء کله دون أن تشرب الماء...دون أن أشرب الما  «ء بشکل متکرر...یقتضي العرف هنا أن تأ
فهذا النص یعکس طریقة اخخر وعادته في األکل فهو ال یستخدم  (. 02، صفحة 2213) کورتیلمون، 

المالعق والشول، وال یحب التکلف، وفي المقابل األنا/الرحالة لم تستطع التکیف مع هذا الموقف، 
 تقن األکل باألصابع، وهذا یعکس اختالف الثقافة االجتماعیة والعادات. لذا لم ت

وکذلك من العادات التي ذکرها الرحالة هي شرب الشاي خارج الوجبات وطوال النهار؛ إذ        
خارج أوقات الوجبات، وطوال النهار بمناسبة ومن غیر مناسبة علینا تجرع الشاي ثم الشاي »...یقول: 

. یقتضي األدب أن یتم تقدیم ثالث کؤوس الواحد تلو األخری، وبالمقابل یجب شربها وأیضا الشاي
، ویبدو من خالل هذا النص أن الرحالة ال یستسیغ (123، صفحة 2213) کورتیلمون،  «بالکامل...

هذه العادة التي قد تؤثر علی راحة وطبع الضیف. وعلیه فاحتکال األنا باخخر یکشف اختالف نمط 
 بینهما وصعوبة تقبل بعض العادات الغریبة. الحیاة

کل:-3.1 کما قدم الرحالة من خالل وثیقته/الرحلة صورة عن المطبخ المکي؛ إذ  المطبخ/األ
إن الوقود نادر جدا في مکة یحرق الکثیر من روث الجمال »أشار إلی الوقود الذي یستخدم فیقول: 

فحم یصنع من نبات الّسنا البري، وهو یحترق الجاف، والقلیل من الخشب، وأخیرا نوع رديء من ال
فهذا النص یعکس  (،121، صفحة 2213) کورتیلمون، «بسرعة کبیرة مخلفا رمادا أیض دقیقا جدا

سیط والطعام هنا ب»بساطة الحیاة في مکة ونقص وسائل الرفاهیة، حتی الطعام بسیط جدا؛ إذ یقول: 
ستخرج من النعاج عندها سیکون شهیا. لألسف جدا، فقط لو أنهم ال یستخدمون فیه الّسمن الم
، فهذا النص (122، صفحة 2213) کورتیلمون،  «طعمه المدهن غیر مستساغ من قبل األوروبیین...

یعد کشاهد علی االختالف القائم بین األنا واخخر، وبذلك فهو یقدم معلومات عن الناحیة 
یقدم للزوار الذین یدفعون مبلغا مالیا  االجتماعیة لدی اخخر، کما قدم صورة عن الطعام الذي

في الصباح ...عند الساعة السادسة تقریبا »...للمطوف الذي یتحمل نفقات اإلقامة لدیه؛ إذ یقول: 
التي  Gymnaseیقدمون لنا کوجبة أولیة نوعا من الفطیرة علی شکل رقائق تشبه کثیرا فطیرة الجیمناز 

البلدي وبالتالي فرائحة الدهن والزنخ تفوح منها بشکل نصنعها إال أنها محضرة بالطبع بالسمن 
مفرط! فیما عدا ذلك هي مصنوعة بعنایة ومسقیة بوفرة بالحلیب المحلی أو بالعسل. وفي بعض 
األوقات کنوع من التغییر یضاف إلیها اللوز المجروش أو الفستق...عند الّساعة الحادیة عشر یجلبون 

منخفضة ویضعون کل شيء بآن واحد، الوجبات والمقبالت، الفجل لنا الوجبة الرئیسیة علی طاولة 
ولحم الخروف المطبوخ مع الشعیریة ونقانق لحم الخروف المشویة والطمطم المحشوة والسمك 
المقلي والدجاج بالمرقة الحمراء والبطیخ المقطع قطعا صغیرة والمشرب بالماء المحلی بالسکر 
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، نعاین من هذا النص سخاء المائدة (122، صفحة 2213لمون، ) کورتی«واألرز المطبخ بالسمن.... 
المکیة، ولکن مقابل مبلغ مالي یدفعه الزائر، فهي تحتوي علی کل أنواع الطعام، وبخاصة أن أهل 

 -(، وقد أشار الرحالة إلی استخدام الدهن2228مکة یتفاخرون بکثرة الطعام وتنوعه )الخریف، 
البلدي في عملیة الطهي، وهذا ما ال یستسیغه  -بشکل مفرط!  فرائحة الدهن والزنخ تفوح منها

األوروبیون، ولکن الرحالة قد استطاع التأقلم مع هذه النکهة الجدیدة، وکذلك طریقة األکل؛ إذ 
کل القلیل من کل شيء بنهم »یعتمد علی أصابعه، تماشیا مع عادات المجتمع المکي؛ إذ یقول:  نأ

تنا بأقل من عشر دقائق!...عند الساعة الثالثة هنال وجبة صغیرة من واضح وبأصابعنا ثم ننهي وجب
 (. 27، صفحة 2213) کورتیلمون، «نفس النوع لکن أقل وفرة وهذا کل شيء حتی یوم الغد التالي

ونعاین من النص تأقلم األنا وتقبلها لطعام اخخر، وهذا ما عکسه ملفوظ "بنهم" و"بأصابعنا"، فهو تقبل 
وکذلك طریقة األکل، کما بین عادات اخخر في تقدیم الطعام من حیث الزمن "  نوعیة الطعام

السادسة/ الفطور، الحادیة عشر/ غداء، الثالثة مساء/ عشاء"، ونالحظ أن الواجبات تقدم في وقت مبکر 
ذا هسواء أکان األمر متعلقا بالفطور، أم بالغداء، أم بالعشاء، وربما هذا له عالقة بعاداتهم الخاصة ب

 الجانب.
ُعرفت المرأة في مکة بلباسها المحتشم، ولکن   المظهر الخارجي لآلخر )اللباس(: -4.4

ترتدي نساء مکة المالبس األکثر قبحا » الرحالة قدم صورة سلبیة عن لباس المرأة في مکة؛ إذ یقول: 
من هذا الزي نحیلة التي یمکن تخیلها إنها تظهر في الشارع وکأنها نوع من الجراد ...تظهر أرجلهن 

کثر قبحا من سراویل أهل تونس  جدا فهي ملفوفة بسراویل ضیقة حتی األفخاذ وهذا السراویل أ
وینسدل من تسریحتهن العربیة وشاح بلون غامق یصل طوله حتی منتصف الساق فیکتمل بذلك 

ن کثیر من األحیاالتشابه مع الحشرة المضحکة...هذا المظهر غیر المغري ...البد أنه یخفي وراءه في 
 .(121، صفحة 2213) کورتیلمون، ««نساء جمیالت جدا

قدم الرحالة من خالل هذا الوصف صورة سلبیة عن المرأة ولباسها، وصورة المرأة في مکة          
نقیضة لصورة المرأة األوروبیة، فهذا الوصف ینم عن الحشمة والوقار عند المرأة المکیة/المسلمة، 

نتها إال في بیتها، وهذا ما لم یعجب الرحالة؛ لذا فهو یعترف بوجود نساء جمیالت فهي ال تظهر زی
مخباءات وراء هذا اللباس المتعارف علیه لدی المکیین، وکأن الرحالة من خالل هذا الوصف البشع 

یر غلم یحترم عادات وتقالید اخخر، بل أراد أن تکون المرأة الحجازیة سافرة کالمرأة األوروبیة، وهذا 
 وارد في تلك الحقبة علی األقل.
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ما دام الفضاء/مکة یضم فئة بشریة معینة فهذا یعني أنها تملك لغة  صورة اللغة العربیة: -5.4
قادرة علی حمل أفکارها وحضارتها، وهي في حقیقة األمر تستخدم أفضل لغة في العالم وهي اللغة 

بب القرآن الکریم، لذا فقد حاول "جول جرفیه" العربیة لغة القرآن وهي اللغة الوحیدة المحفوظة بس
أن یقدم صورة عن اللغة العربیة؛ ألنها تعکس حقیقة هذا الفضاء بکل أفکاره وتصوراته وتحوالته علی 

( مفتي المذهب المالکي؛ 1923مر العصور؛  لذا راح یتساءل عن أصولها، فسأل "الشیخ عابد" )ت
دثت في موضوع أصل اللغة العربیة فقلت له: " یزعم علماؤنا تجرأت في یوم من األیام وتح»إذ یقول: 

أن الکتابة العربیة مشتقة من أصل عبري. أجابني بسخط: "أي دجل هذا إننا نملك في متحف الکتب 
) ««مخطوطات قدیمة بأحرف منفصلة تعود للعصور األولی قبل محمد صلی اهلل علیه وسلم بکثیر

ن من هذا النص رغبة "جول" في معرفة أصول اللغة العربیة، ، نعای(97، صفحة 2213کورتیلمون، 
فهذا األمر یعد عنده من األولویات العلمیة؛ لذلك راح یتساءل في تلك الحقبة عن سبب تقاعس 
علماء المسلمین أمثال "حمدي باي" عن تنویر العالم الغربي باألصول الغامضة للغة العربیة حسب 

للغة العربیة هي إحدی أقدم لغات العالم ومن الممکن أن تکون اللغة تعبیره، وبخاصة أنه مقتنع أن ا
، فهذا الحکم یعکس اعتراف الرحالة بأهمیة (90، صفحة 2213) کورتیلمون، «األم لکل اللغات

 اللغة العربیة، وقدمها في العالم.
، ایعد الفضاء الذي رحل إلیه "جول" فضاء دینیا ممیزصورة رجال الدين/الشخصیات:  -6.4

فمکة موطن الرسول صلی اهلل علیه وسلم، وبذلك  فرجل الدین له مکانة مرقومة في المجتمع العربي 
إذ ؛ مفتي المذهب المالکي الحجازي، والرحالة التقی بأهم رجل دین في مکة وهو "الشیخ عابد"

ف "أحمد بوشناق" مصحفا؛ إذ یقول:  ودة ویقدم هو أیضا یکن لي م»ذهب إلیه بعد أن أهداه "المطوِّ
لي مواعظ وخطبا مهمة عن األخالق...إنه یعلق بخیط من الحریر مفتاح بیته وقرآنا کریما بهزه فیتفاءل 
باهتزازه ویتوقع لنا عودة میمونة...وبعد بعض االبتهاالت الحروفیة ترل الکتاب المقدس الذي اتجه 

ل الدین هؤالء بالسحر والجن علی الفور نحو الشرق وهذه إشارة للسعداء األکثر حظا...یعتقد رجا
، صفحة 2213) کورتیلمون،  «وتصطبغ خرافاتهم الساذجة بفلسفة طفولیة لکنها أخالقیة ومسلیة

85-88). 
إن الصورة التي رسمها لرجال الدین تتراوح بین السلبیة واإلیجابیة، هذه األخیرة تتجلی في         

والنصائح التي قدمها له، ولکن السلبیة تتجلی في المعاملة األخالقیة التي تلقاها من طرف الشیخ 
وصفه رجال الدین بالسذاجة، واإلیمان بالخرافات کالسحر والجن، وهذا غیر مقبول، فاإلسالم یقر 
بوجود الجن والسحر، وبذلك فهو ینکر ما أقر به اإلسالم علی الرغم من نطقه بالشهادة، وهذا یعکس 
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لدخول مکة، وهذا ما أقره بلسانه عندما استرجع ما حصله سبب إسالمه، فهو استخدمه کتأشیرة 
 لمواطنه "لیون روش" فهو أراد أن یتفادی ما حل به، وهذا یعد تنکرا لما أقره اإلسالم.

ومن الشخصیات التي تعامل معها الرحالة "عبد الرحمن بوشناق" مضیف الرحالة یعاني من        
ع األوروبیین بالنسبة للعرب أطباء، ال ندري لماذا أصدر معدته، فقد وصف له دواء علی أساس أن جم

 هذا الحکم؟ فهذه نظرة دونیة لآلخر.
کما تربطه عالقة صداقة بالشیخ عابد مفتي المذهب المالکي، الذي یعشق حسب تعبیره        

سرد القصص والحکایات واألشعار التي من خاللها یبین المعجزات التي تحدث علی هذه البقاع 
کثیرا ما کان الشیخ عابد یقص علي قصصا ...فهو یرید أن یقنعني بألغازهم »قدسة؛ إذ یقول: الم

، فهذا النص یعکس صعوبة تصدیقه لهذه القصص (91، صفحة 2213) کورتیلمون،  «المقدسة...
 التي تعکس قداسة المکان، وهذا یدل علی اختالف ثقافة األنا وتفکیرها عن اخخر وثقافته وقناعاته.

کما قدم الرحالة صورة عن شخصیات لم تستطع العودة إلی بالدها بعد أداء مناسك الحج        
من بین هذه الشخصیات حمال جزائري یعیش في مکة کدرویش، فلقب بالدرویش الجزائري؛ إذ 

إنه یمضي کل وقته في الجامع الکبیر، یصلي ویتأمل وعندما یحین وقت الوجبات یصحبه »یقول عنه: 
کل بمنتهی الزهد وجهه رقیق أصدق اؤه إلی منازلهم فیتبارکون به یجلس دون تکلف علی موائدهم ویأ

ظریف ومظهره خامل إال أنه من وقت خخر وبسبب وجودنا تستحوذ علیه ذکریات الوطن فتخرج منه 
 دتنهیدة ویقول: " ألیس بلدنا جمیال"؟ آه کم أرغب في رؤیته. إنه یغمرني بلطفه ویکون حاضرا عن

قیامي بفروضي الدینیة فیساعدني بحکم خبرته وأستطیع التکلم معه باللهجة الجزائریة وهذا ما یفرحه 
نعاین من هذا النص أن الرحالة یعکس سلول وتصرف  (81، صفحة 2213) کورتیلمون،  «کثیرا

 اخخر اتجاه بعض الشخصیات التي تقطعت بها السبل واضطرت للبقاء في مکة بعیدة عن وطنها،
فالدرویش الجزائري لقي معاملة طیبة من طرف اخخر، کما کشف تعامل األنا بدورها مع هذه 
الشخصیة/الدرویش الجزائري، فقد عامله بلطف وهذه یعکس عالقة تواصل واعتراف بالشخصیة 

 المقابلة البسیطة.
وله صرسم الرحالة صورة للمدینة المقدسة وکیفیة وصورة المدينة المقدسة/الکعبة:  -7.4

إلی الکعبة الشریفة، وبین موقف اخخر من بعض الطیور التي تعد مصدر احترام لدی غالبیة سکان 
وء عند ظهور ض»مکة، وهي طیور السمان التي یعتنی بها في الجامع الکبیر، وقد جسد صورة بقوله: 

دان بوابة مزرعة ویبعالنهار اجتزنا بوابة المدینة المقدسة إنها بوابة مؤلفة من عمودین یشبهان أعمدة 
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عن بعضهما بضعة أمتار. قیل إن هنا أیضا آخر حد للصید فبعد قطع هذه المنطقة یحرم قتل حیوان 
مفترس أو حتی قتل عصفور مهما کان نوعه، وبالفعل مع طلوع النهار مررنا بأسراب ال تحصی من 

...ثم أحاطت بنا طیور الحجل ومستعمرات کاملة من عندلیب الصحراء تهرب مهرولة أما منا
مجموعات طائرة من الحمام وکأنها غیوم...في الحقیقة هذه الحمائم مصدر احترام لغالبیة سکان مکة 

، صفحة 2213) کورتیلمون، « «...تعتبر تقریبا مقدسة...سحقها سیعد تدنیسا حقیقیا للمقدسات...
ذا السلول جعله حذرا ، نقل لنا الرحالة التصرف الجمعي لدی سکان المدینة المقدسة، وه(09

لذلك حاول أال یسحق أي حمامة؛ ألن ذلك سیولد انطباعا سیئا لدی مرافقه، وهذا یدل علی عالقة 
 احترام اخخر ومعتقداته.

وبعد أن یدخل الرحالة المدینة المقدسة وبعد تعاقب عدة شوارع یصل إلی الجامع الکبیر؛        
ة حتی تصل إلی الجامع الکبیر ...مباشرة بعد أن استقبلنا تتعاقب الشوارع وکلها متشابه»إذ یقول: 

مطّوفنا عبد الرحمن بوشناق دخلنا ضمن األسوار المقدسة للحرم وهو الجامع األکبر واألوحد لمکة 
کلها ها هي ذي الکعبة أمامنا بهیئتها الملکیة مرتدیة کساءها األسود الثمین. لیست الکعبة کما نظن 

اهلل علیه وسلم فإن قبره موجود في المدینة إنها بالنسبة للمسلمین بیت اهلل عموما قبر النبي صلی 
نقل لنا الرحالة من خالل هذا النص  (52، صفحة 2213) کورتیلمون،  «الحرام وهي مرکز الکون

انطباعه الخاا عندما رأی الجامع الکبیر والکعبة ألول وهلة، إذ شعر بقداستها، وذلك من خالل 
ذي الکعبة أمامنا بهیئتها الملکیة مرتدیة کساءها األسود الثمین" فهذه صورة تنم عن  قوله: " ها هي

تسلل هیبة الکعبة إلی قلبه. کما صحح بعض االعتقادات ربما عند الشعوب األوروبیة، وهي أن الکعبة 
 هي مرکز الکون، أما قبر الرسول صلی اهلل علیه وسلم موجود في المدینة.

صورة للمطوف "عبد الرحمن بوشناق"/اخخر توحي بثقافته ومعرفته الدینیة وذلك  کما أنه قدم       
وما إن وصلت حتی أسرع مّطوفي یقول »من خالل تصحیحه لبعض المفاهیم لألنا/الرحالة؛ إذ یقول: 

لي: "أخي ال تظن أنه علیك عبادة هذا الحجر أو الحریر أو حتی الذهب الذي یغطیها هذا لیس 
علیك أن تعرف أنك في مرکز الکون جمیع صلوات المسلمین في کل أنحاء العالم  المقصود إنما

مون، ) کورتیل«تتجه إلی هنا لترتفع مباشرة إلی السماء إنك هنا أقرب ما تکون إلی اهلل هذا کل شيء
فاخخر عکس الصورة الحقیقیة لمناسك العمرة أو الحج، وقدم المفهوم الحقیقي  (52، صفحة 2213
مناسك والغایة منها، ونالحظ أن الرحالة بعد ذلك قدما وصفا یوحي بجمالیة الجامع الکبیر؛ لهذه ال

اقتربت الساعة من السادسة صبحا هنال بریق زهري لونا أخاذا علی األشیاء فیعطیها مسحة »إذ یقول: 
جامع لالصباح النضرة جلسنا بخشوع علی بالط المسجد، وبعد لحظة تأمل بدأنا أول صالة...یبدو ا
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ممتلئا ...عدد کبیر من المؤمنین یطوفون حول الکعبة یمشون بأرجلهم العاریة علی البالط الرخامي 
، صفحة 2213) کورتیلمون، ««بمنتهی األدب دون أن یصدروا أي صوت وکأنهم أشباح بیضاء

لخشوع اقدم الرحالة صورة تنم عن جمال الجامع، وبین هیئة الطوافیین حول الکعبة التي توحي ب(52
والخضوع وغیاب الروح عن کل ما یحیط بهم فهم في لحظة هیام وتجاوز لکل ما هو دنیاوي وذلك 

 طلبا للمغفرة ومرضاة اهلل سبحانه وتعالی.
کما قدم الرحالة صورة عن األعمال المخصوصة التي تقام أثناء دخول الجامع الکبیر        

بن عم مطّوفي وجعلني أقوم بسبعة أشواط من الطواف أمسك بیدي أحمد بوشناق ا»والکعبة؛ إذ یقول: 
حول الکعبة وأنا أتلو وراءه وبصوت عال أدعیة الشعیرة التي أقوم بها هذا هو طقس الطواف. ثم أخذني 
عند إحدی زوایا الکعبة ألقبل الحجر األسود المشهور هذا الحجر المرفوع علی علو شخص ضمن 

قریبا. عندما قبلته لم أشعر ببرودته کما هو حال الرخام سم ت82إطار مصمت بیضوي الشکل قطره 
باألحری تشم فه رائحة العنبر وتشعر بطعم البارود یقال إنه نیزل أما أنا فأعتقد أنه حجر صوان...ثم 
خرجنا من الجامع وقد وضعت لباس إحرامي علی کتفي حسب المذهب المالکي وانطلقنا إلی 

ع سبعة أشواط وبخطوات تتراوح بین الهرولة والمشي السریع السعي. إلنجاز السعي علیك أن تقط
کم 5المسافة التي تفصل بین رواق مقدس اسمه الصفا وآخر ماثل له اسمه المروة...یجب قطع 

بخطوات سریعة ونحن نتلو مرددین الصلوات واألدعیة وراء المطوف...إنني في حالة تنویم مغناطیسي 
ع وال بالعطش لکن عندما أنهینا...قمت بحلق رأسي بشکل رمزي تجعلني ال أشعر بالتعب وال بالجو

 (52-51، صفحة 2213) کورتیلمون، «عند الصدغ...  
قدم الرحالة صورة ألعمال مخصوصة تمتد إلی عمق الزمن والتاریخ، إنها صورة توضح للثقافة      

سعها ة اخخر وبذلت کل ما في والناظرة طبیعة الثقافة المنظور إلیها، ویبدو أن األنا انغمست في ثقاف
عدنا إلی الجامع المقدس »...لتبیان صفاء سریرتها، وبخاصة عندما شرب "ماء زمزم"؛ إذا یقول: 

فشربت دفعة واحدة قصعة الماء التي قدمها إلي أحد المحتفلین بالعمل الذي أنجزناه وألحقتها 
 ریر أحمد بوشناق فقد اجتزت دون أدنیبالثانیة مباشرة وقد شربتها بنفس النهم عندها انفرجت أسا

شك االختبار النهائي الذي یثبت بالنسبة لهم صفاء قلبي وسالمة نیتي. شربت بفرح المیاه المقدسة 
لنبع زمزم، وطلبت شربها مرة ثانیة؛ وحسب عقیدتهم ال یمکن ألي مسیحي أن یشرب هذا الماء دون 

من خالل هذا النص قدم   (52، صفحة 2213ون، ) کورتیلم« أن ینعصر حلقه فیشعر باالختناق....
صورة صادقة عن معتقدات اخخر، وکذلك صورة عن صدقه ومحاولته لتحقیق نوع من التواصل 
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 اإلیجابي مع اخخر وکسب ثقته واحترام قناعاته.
کما قدم صورة تعکس أحد أعظم شعائر المسلمین وهي الصالة، لقوله تعالی: َومن یعظْم       
(، فالرحالة رم صورة للمسلمین وهم یؤدون 32هلِل فإنها مْن تقوی الُقلوِب) )سورة الحج اخیة شعائر ا

یبدأ اإلمام صالة العشاء. یهرع إلی الصالة عشرون »صالدة العشاء داخل األسوار المقدسة؛ إذ یقول: 
کون إلمام...للسألف مؤمن یصطفون بطریقة منظمة، وهم ساکنون کأنهم أصنام ثابتة. "بسم اهلل" قال ا

هیبة عظیمة والصمت الخاا بالعبادة یمأل القلوب. "اهلل أکبر" تنحني الجباه. "اهلل أکبر" یردد الجمیع 
في آن معا وبصوت منخفض وراء اإلمام إال أّن عددهم کان کبیرا لدرجة أن الکلمات التي یلفظونها 

إلیمان وینحني له هذا الجمع بصوت منخفض تجتمع وکأنها صفیر مدهش یهتز طویال ویتوهج من ا
..وتتالی .-جمیع الجباه تلمس األرض مرتین کإشارة للطاعة والتعبد-من المصلین. وتستمر الصالة

الرکعات حتی نصل إلی السالم األخیر الذي ُیختم به العمل. الصالة قد انتهت إال أن النشوة مستمرة 
) «..التسابیح علی سبحاتهم العاجیة.وبصمت یبقی المصلون جالسین علی األرض یحملون ویتلون 

هذه الصورة تعکس تعظیم المسلم لشعیرة الصالة وإظهارها،  (51، صفحة2213کورتیلمون، 
وضرورة إتیان الجماعة، وهذا الوصف یعکس هیبة هذه الشعیرة، وعلیه فقد رسم الرحالة بکلماته 

 صورة تعکس ثقافة اخخر وعقیدته. 
تعد هذه المنابع من أهم المصادر التي تزود  م وعین زبیدة:منابع المیاه/ بئر زمز -8.4

الحجاج بالمیاه، وکذلك تزود مکة بمیه الشرب، ونظرا ألهمیتها قدم الرحالة صورة تعکس أهمیتها 
وصلنا إلی عین زبیدة وهو »وخطورتها في الوقت نفسه وبخاصة میاه "عین زبیدة"؛ إذ یقول عنها: 

فور وسط واد ضیق عند حافة الطریق ویغذي هذا الحوض أنبوب کحوض سباحة مستطیل الشکل مح
الماء ذاته الذي یزود مکة بمیاه الشرب. یأخذ الحجاج العائدون من عرفات ومنی حماما سریعا عند 
"عین زبیدة" ...ولکنها عادة مضرة جدا خاصة في أوقات األوبئة... من المؤکد أن سباحة هذا الجمع 

ب أخطارا مرعبة کالتلوث المباشر واألوبئة، لکن یبدو أن االهتمام الغفیر في هذا الحوض یسب
فهذه الصورة التي قدمها  (129، صفحة 2213. ) کورتیلمون، «بالخدمات الصحیة أمر غیر مهم هنا

تعکس طبیعة هذا المنبع ومدی خطورته علی صحة الحجاج، وهي صورة سلبیة تنم عن عدم االهتمام 
 بصحة الحاج.

إنه بناء مغلق جیدا ومغطی، وهو عبارة عن غرفة کبیرة مربعة »بئر زمزم فوصفه بقوله: أما        
جدرانها وسقفها من الرخام حافة البئر محاطة بسور من الحدید ویقوم عبید بإخراج السائل العجیب 

) کورتیلمون،  «من فوق السور بواسطة دالء من الجلد ثم یضعونه في أحواض صغیرة من الرخام
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، فهذه الصورة تعکس أهمیة هذا المنبع عند المسلمین، وأراد من خاللها تبیان (129صفحة  ،2213
الفرق بینه وبین "عین زبیدة"، ولیصحح الفکرة الخاطئة عن بئر زمزم، ومفادها أن ماء البئر قد فسد 

مین، لبسبب کثرة الوضوء ووطء أقدام الدواب. هذه الصورة توضح حقیقة بئر زمزم المقدس عند المس
فهو ماء صاف، وهو خیر ماء علی وجه األرض، وبالتالي فالرحالة قدن صورة إیجابیة للمتلقي عن 

 حقیقة هذا الماء وصحح بذلك بعض المفاهیم الخاطئة حول هذا المنبع المقدس.
 خاتمة -5

حاول المستشرق "جول جرفیه" أن یقدم صورة موضوعیة تعکس حقیقة هذا المکان المقدس/مکة، 
صة أن األنا ال تظهر من خالل عالقتها بذاتها، بل من خالل مواجهة اخخر، هذه المواجهة التي وبخا

تعکس حقیقتها وتجعلها تدخل في عالقة مع اخخر قد تکون سلبیة أو إیجابیة حسب الناظر 
 والمنظور، ولعل من أهم النتائج التي توصلنا إلیها ما یأتي:

عدة علی تکوین صور الشعوب، وهذا یمنح فرصة لألنا تعد الرحلة من أهم القنوات المسا-
لمعرفة اخخر وذاته في الوقت نفسه؛ ألن هذه األخیرة تصبح بصدد المواجهة اإلیجابیة لمعرفة قیمتها 

 وتقدیرها. 
قدم الرحالة من خالل فعل الکتابة ثلة من األفکار عن مجتمع أجنبي بالنسبة إلیه، وهذا ما -

اخخر؛ ولکنها صورة متجاوزة نوعا ما للواقع؛ ألن الرحالة یعتمد علی  یجسد صورة تعکس حقیقة
 خیاله وخلفیاته المعرفیة المشبعة بالثقافة الناظرة.

سعی الرحالة إلی معرفة هذه المنطقة المقدسة/مکة وجمع المعلومات عنها وبخاصة أنها -  
ا لقي تشجیعا من طرف حاکم محصنة ضد األجنبي غیر المسلم، لذلك عندما عزم علی الرحلة إلیه

 الجزائر العام.
قدم الرحالة أثناء دخوله للحجاز صورة سلبیة عن طبیعتها؛ إذ وصف مدینة جدة بوصف ینم  -

عن صعوبة المعیشة فیها، وعد إقامته فیها من أسوأ اإلقامات، وهذا یعود إلی طبیعتها الصحراویة 
ا تعدی الرحالة إلی تقدیم معلومات خاصة القاسیة التي تثیر في النفس الحزن والخواء.  کم

 بالتحصینات الخاصة بالمدینة.
رسم بکلماته صورة سلبیة لآلخر/ العربي المکي،  وذلك من خالل محاولته إلثارة عواطف  -

الرأفة والشفقة لدی المتلقي نتیجة إهمال العربي للمیت المسیحي وجعله منبوذا في مقبرة بعیدة 
ی انعدام اإلنسانیة لدی اخخر، علی الرغم من أن المسیحي إنسان وله الحق ومهملة، وکأنه یشیر إل
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في االهتمام بحیاته وموته علی حد سواء، وهذا کله یقوده إلی کشف طبیعة المشاعر واألفکار لدی 
اخخر، وإبراز تعالي الذات باعتبارها غنیة بمشاعر  إنسانیة فاضت حزنا عندما رأیت المیت المسیحي 

ومتروکا خارج أسوار المدینة، وتقابلها قساوة اخخر التي تجلت من خالل تعاملها مع المیت منبوذا 
 المسیحي.

إعادة کتابة فضاء اخخر وثقافته، ولکن دائما حسب منظوره، وحسب العالقة التي تربط بین  -
بین الجغرافیة  تربططبیعة البالد التي جاء منها والفضاء المنظور إلیه، لیحدد بذلك طبیعة العالقة التي 

األصلیة التي جاء منها والجغرافیة البدیلة مؤقتا والتي حاول من خالل تجوله بین األماکن المختلفة 
في مکة أن یلتقط کل ما هو جدید وغریب عن هذا الفضاء الواسع/مکة الذي شکل بالنسبة إلیه لغزا 

والتصورات عن هذا الفضاء بکل لذا قرر الترحال إلی هذا الفضاء لتشکیل مجموعة من األفکار 
 مکوناته الجغرافیة والبشریة.  

ضرورة معرفة أصول اللغة العربیة حسب الرحالة، فهذا األمر یعد عنده من األولویات العلمیة؛   -
لذلك راح یتساءل في تلك الحقبة عن سبب تقاعس علماء المسلمین أمثال "حمدي باي" عن تنویر 

امضة للغة العربیة حسب تعبیره، وبخاصة أنه مقتنع أن اللغة العربیة هي العالم الغربي باألصول الغ
 .إحدی أقدم لغات العالم ومن الممکن أن تکون اللغة األم لکل اللغات

رسم صورة لرجال الدین تتراوح بین السلبیة واإلیجابیة، هذه األخیرة تتجلی في المعاملة -
 ح التي قدمها له، ولکن السلبیة تتجلی في وصفه رجالاألخالقیة التي تلقاها من طرف الشیخ والنصائ

 الدین بالسذاجة، واإلیمان بالخرافات کالسحر والجن.
قدم الرحالة صورة عن األعمال المخصوصة التي تقام أثناء دخول الجامع الکبیر والکعبة،  -

المسلم  یموبخاصة ما یتعلق بالطواف والسعي والصالة. وبخاصة هذه األخیرة فصورتها تعکس تعظ
لشعیرة الصالة وإظهارها، وضرورة إتیان الجماعة، وهذا الوصف یعکس هیبة هذه الشعیرة، وعلیه 
فقد رسم الرحالة بکلماته صورة تعکس ثقافة اخخر وعقیدته. کما صحح بعض األفکار الخاطئة فیما 

 یخص بئر زمزم، وعین زبیدة.
 المصادر والمراجع
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Abstract 
The image is the best technology for seeing the features and space of the other, and 
therefore we cannot underestimate the image that the traveler/Orientalist poses about 
the space of the other in his text. The traveler can also embody the features of himself 
by knowing the features of the other and his space, and this enables us to know his 
thoughts, in his travel. This is what we find in Jules Gervais' tagged trip: "My travel to 
Makkah Al-Mukarramah"; It represents the self's vision of space/Mecca, Thus, he 
rewritten the space and culture of the other, but always according to his perspective, 
and according to the relationship between the nature of the country from which he 
came and the visible space to him, to determine the nature of the relationship between 
the original geography from which he came and the temporary alternative geography, 
which he tried through his wandering between different places In Makkah, SO he can 
capture everything that is new and strange about this vast space/Mecca to form a set 
of ideas and perceptions about this space with all its geographical and human 
components. Which ranged from of positive and negative and this It would eliminate 
intolerance and promote positive communication between the ego and the other. 

Keywords꞉ ego,  other,  travel,  image, makkah 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 صورولوجیا الرقیق والجواري في الشعر العباسي

 1 راضي بوعذار
 بها دکتورا في اللغة العربیة وآدا

 طه برومي
 اماجستیر في اللغة العربیة وآدابه

 الملخص
م من شعب إلی شعب آخر ، أو من بلد إلی بلد ما ، فهّي تهدف إلی بیان  الصور ولوجیا صورة ُتقدَّ
صورة الذات في أدب آخر، أو العکس ، و هي تأخذ حیاتها وکینونتها من اخخر ، فالذات واخخر 

ة واالحساس بوجود اخخر . عرف العرب اخخر وجهان لعملٍة واحدٍة ، ومن خ اللها نظهر الهویَّ
ما الحروب والفتوحات في  من خالل االحتکاک باالمم المجاورة ، وعن طریق التجارة والسیَّ
العصر االسالمي وبخاصة في العهد العباسي ، فأتسعت دایرة الذات العربیة ، ونظر العرب إلی 

نها الرقیق والجواري ، التي انتشر بشکل واسع في العصر اخخر من خالل الثنائیات ومن ضم
العباسي ، فشجع الخلفاء بأستجالب الرقیق والجواري الی البالد العربیة ، حیث اصبح الرقیق 
والجواري یباع وُیشتری في االسواق ، فتحولت النخاسة إلی حرفة ومهنة ، وُعِمَل علی تأدیب 

الت الموسیقیة والغناء ، فتعلق الشعراء بالجواري وتثقیف الجواري ، و تعلیمهن ضرب اخ
المغنیات وقاموا یدفعون لهن الهدایا والهبات ، وصاروا یتغزلون بهن ، ویصفونهن في اشعارهم . 
کما اسهم الرقیق والجواري في ابتداع فن الغناء وایضاا بعض الفنون الشعریة الجدیدة . یقوم هذا 

ق والجواري في الشعر العباسي ، معتمداا علی المنهج البحث بالکشف عن صورولوجیا الرقی
التاریخي ، في  ضوء النقد المقارن،حیث تتکون صورة اخخر تبعاا ألوضاع  –الوصفي  –التحلیلي 

 التفاعل والنشاط المشترک المباشر و غیر المباشر بین الجماعات.

 لجواري  ، االدب المقارن: الصور ولوجیا ، العصر العباسي ، الرقیق ، امفتاحیةالکلمات ال
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 المقدمة
تتکون الشخصیة اإلنسانیة من األنا/ الذات ، فالنفس البشریة هي األنا ، واألنا هي الذات وماتحمله 

 ،علیه من أفکار ، وآمال ، وطموحاتمن مظاهر وخصائص ثقافیة أو نفسیة أو ایدیولوجیة ، وما تشتمل 
        (                                                                                                                             9:  2227تشّکل مرکز الشعور عند اإلنسان .)عاّلم،  وصراعات ، وتوترات ، وبالتالی فإن الذات

األنا خبرة  یعةوتتحقق الذات من خالل التواصل والتداخل في عالقاتها المتشابکة مع اخخر ، فطب
شعوریة تتجسد فیها وظیفة توحید أشکال وضروب نشاط اإلنسان ، وتشّکل الذات األفکار الواعیة 
وغیر الواعیة ، والعواطف التي تشکل معنی )النحن( ، کما أن الوعي بالذات یؤدي الی تکوین الهوّیة 

تها وبذاتها یؤدي الی وعیها القائمة علی االختالف والتمایز عن اخخر ، ألن وعي الجماعة بخصوصی
باالختالف عن الجماعات االخری ، وبذلک یسود التوازن واالنسجام ، أو التنافر واألضطراب. 

( هذا وأن صورة الذات مرآة لصورة اخخر أو العکس ، فال وجود "أنا" دون وجود  81: 1985)أبوزید ،
عن ذواتنا ال تتکون بمعزل عن صورة اخخر ، واستخدام أي منهما یستدعي صورة اخخر ، فصورتنا 

( إن صورة  812: 1993اخخر لدینا ، ولذلک قیل : األنا واالخر مولودان معاا .) ابوالعینین، 
اخخرالتظهر بشکل نمطٍي واحد ، بل تبدو بانماط متعددة ال تحتمل نسقاا محدداا أو ثابتاا ، بل تالزمه 

القة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والفکریة وتحکم عسمة التبدل والتغییر وفقاا لطبیعة الظروف 
الذات باخخر عالقة تأثیر وتأثر متبادل ، ویؤثر کل منهما في اخخر ویتأثر به ، دون أن یتماهی أحدهما 

 (                                                       121: 1983في االخر تماماا . )البزری، 
اخخر من خالل االحتکاک باألمم المجاورة ، عن طریق الحروب ، أو التجارة ، وعرف العرب  

أو المعاهدات و المواثیق ، فکانت بعض القبائل العربیة تقیم عالقات جوار مع اخخر الفارسي ، أو 
النبطي ، أو الحبشي ، ففي العصر العباسي تطورت الحیاة تطوراا کبیراا ورافق ذلک تغییر النظم 

اعیة و السیاسیة والثقافیة ، وما هذه المظاهر والتجدیدات اال مظهر من مظاهر الحضاریة التي االجتم
طرأت علی الحیاة العربیة ، وما اصابها من تطّور ورقي ونماء ، والتأثر بالرواسب والمؤثرات الثقافیة 

اته. ته ومعتقدوالحضاریة نتیجة امتزاج العرب بغیرهم من األجناس ، وحضور اخخر بأفکاره وحضار
( فنتشر الرقیق والجواري في العصر العباسي وهو من االخر في المجتمع   18: 1983) الوافی ،

العربي انتشاراا کبیراا أثر الفتوحات االسالمیة وکثرة الحروب مع اخخرین ، فشجع الخلفاء علی 
تجارة  ان الرقیق واصبحتاستجالب الرقیق ،  وُأنشأت االسواق لبیع الجواري وشرائهن ، فارتفعت أثم

في العهد العباسي ، وُفتحت الحوانیت وأماکن اللهو ، ودور النخاسة ، فقام الشعراء بالتردد علی هذه 
األماکن حاملین الهدایا والهبات لّتمتع بالجواري والرقیق وال سّیما اللواتي ُیحسّن الغناء والضرب 
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، والهٍس واحتغزلوا بهن ، واسهبوا فی وصف کل جنعلی اخالت الموسیقیة ، فمدح الشعراء الجواري و
مما یدل علی کثرة الرقیق والجواري في المجتمع العربي في العهد العباسي . فهذا النوع من الشعر 
یّتجه نحو رسم صور ولوجیا اخخر و هو الرقیق والجواري وأثره في الحیاة العربیة في هذا العهد. مما 

الی التجارب السابقة نحو صور ولوجیا اخخر علی محور التحوالت یضیف تجربة قائمة بحد ذاتها 
التاریخیة واالدبیة بافرازاتها الالمتناهیة. علماا بأن هذه النوع من الدراسة لم تنل المنزلة التي تستحقة 
في مجال الصورولوجیا . إذ توافرة الصورة للرقیق والجواري من حیث الصورولوجیا في الشعر 

                                                                                           ما تحاول هذه الدراسة الی اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت و منها.                  العباسي، وهذا
 أسئلة البحث

 کیف عملت الثقافة العربیة علی استحضار الرقیق والجواري وتقدیمه؟   -
 د صورة ولوجیا الرقیق والجواري حاضرة في الشعر العباسي؟هل تع-
 کیف تبدو صورولوجیا الرقیق والجواري في الشعر العباسي؟-

 خلفیة البحث 
مصادر البحث ومناهله متعددة ، فاضافة الی دواوین شعراء العرب في العهد العباسي کأبي نؤاس، 

 ،عنوان اخخر : المفارقة الضروریةک کتاب تحت وأبي دالمة ، وابن الرومي وغیرهم من الشعراء ، هنا
لدالل البزري وهي تشیر فیه الی صورة اخخر عبر المؤثرات االیدیولوجیة والسیاسیة و الفکریة ، فهي 
متغّیرات ال تتسم بالثبات أو النمطیة .وکذلک کتاب حرکة التجدید في الشعر العباسي لمحمد الموافي 

التاثیر والتأثر المتبادلة والصراعات المستمرة ما بین الذات العربیة ، الذي یبحث من خالله عملیة 
وتلک التاثیرات . وکتاب اتجاهات الغزل في القرن الثاني لیوسف بکار، یشیر فیه  إلی إسهام اخخر 
في إنشاء الفنون الشعریة الجدیدة التي لم تکن معروفة في الشعر العربي آنذلک . وکذلک مقال 

ادي تحت عنوان آخر الفنان الکردي في شعر عبد الوهاب البیاتي ، دراسه لمحمد هادی مر
صورولوجیا في االدب المقارن یحاول الباحث من خاللها ابراز أهمیة الدراسات االدبیة المقارنة التي 
ُتقّوم عالقاتنا مع اخخر، و عبدالوهاب البیاتي أحد الشعراء الذي إختص قصائد کثیرة في دیوانه إلی 

صورة اخخر. ومقال لجعفر جعفرزاده وهو صورولوجیا شخصیة بهاالدین البویهي في شعر  عرض
شریف الرضي ، وتمت فیه دراسة صورة بها الدولة االمیر االیراني في شعر شریف الرضي حیث 

       تسلمت اسرته مقالید الحکم في اقالیم من ایران والعراق.                                            
 علم الصورة ومفهوم الذات 
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تعد دراسة الصورة االدبیة أو الصورولوجیا أحد فروع االدب المقارن وأحدث مجاالت البحث وأهمها 
. وقد ظهر علم الصورة في المدرسة الفرنسیة مع جان ماري کاریة ، کما أخذه افرانسوا غوریا وأحد 

. ومن ثم أخذ یتطور  1971به االدب المقارن عام اقطاب االدب المقارن في فرنسا ودافع عنه في کتا
( فقد اعتنق الیوم أکثر الباحثین بأن الصورة  12: 2222هذا النوع من الدراسات بشکل سریع. )رایس ،

المعروضة في آثار أدیب ما أو صاحب فن ما ، ال تنتزع من العالم الخارجي الحقیقي البحت ، بل 
کل صورة ینبثق عن احساس ، »ی رأي دانیل هنري جوي : هناک تدخل أنواع من التحکمات . فف

مهما کان ضئیالا باالنا بالمقارنة مع االخر ومن هنا بالمقارنة مع مکان آخر ، الصوره هي اذن تعبیر 
( اذ  91:  1998)باجو ، .« أدبي أو غیر أدبي ، عن إنزیاح مغزی بین منظومتین من الواقع الثقافي 

اسة صورة ثقافة الذات في أدب اخخر ، أو ثقافة اخخر في أدب الذات یهدف علم الصورة الی در
، أو امة ان الصورةالثقافیة لبلد ،)االنا( وبهذا الصدد نستطیع القول بان علم الصورةیدخل في مجال بی

 أو ثقافة ما.                                   
ذي یکّون إحساس المرء بهویته وذاته یشیر مفهوم الذات الی أنه ذلک التیار من التفکیر ال

الشخصیة . فهي مرکز الشخصیة في نفس الفرد/ االنسان ، فهي تنمو وتفصح عن قدراتها من خالل 
البیئة المحیطة أو الوسط االجتماعي ، ویبرز الشعور باالنا من خالل تالزم الذات مع اخخر وبذلک 

لة ، أو المجتمع ، أو االمة ، فتتحول الذات من فان الذات الجماعیة )النحن( تتحقق عن طریق القبی
إطارها الفردی إلی االطار الجمعی ، أي نحن الجماعیة التي تتشکل من مجموعة من االفراد یشعرون 

:  1993بالتآلف فیما بینهم کما یشعرون باالختالف و االفتراق عن الجماعات االخری)ابوالعینین ، 
وضاع التفاعل والنشاط المشترک المباشر وغیر المباشر بین ( وتتکون صورة اخخر تبعاا ال 813

الجماعات ، باخخر من خالل القبیلة واالمة مروراا باللغة والثقافة ، هو من وجهٍة مثالیة نموذجیة طرفا 
نزاع أو نفی ، ولکن هذه الثنائیة مّرت بالفکر والواقع الثقافي واالجتماعي بمراحل مختلفة ، وتخللتها 

یرة تنوعت معها وتشّعبت بین اخنا واخخر بحیث یمکن الحدیث عن تیبولوجیا اخخر ونسق وسائط کث
( وبالتالی فان ما یتشکل لدینا من صورة لذواتنا أو لآلخرین ال تکون  138: 1999اخخریة .)لبیب ، 

نا / النحن ، محددة ونقیة ، فإذا کانت صورتنا عن اخخر قواماا مکوناا لال –في جمیع الحاالت –دائماا 
فان صورة النحن هي النقطة التي عندها نستدرج الصورة التي لنا اخخر أو اخخرین والصورة التی 

                                                     (  .                                                                                                                    071: 1993لآلخرین عّنا نحن )الکنز ،
وربما تشکل صورة اخخر من عناصر انتقائیة ، هي مانرید أن نثبتها في أذهاننا عن هذا اخخر ، في 
حین تغیب عنها عناصر ُاخری ال نراها أو النرید االعتراف بها ، واحیاناا غرائبیة عن اخخر عبر االطارین: 
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 ( 121: 2222مکاني معاا لوصف اوضاع اخخر وطبائعة. )البزري ،الزماني و ال
 انتشار الرقیق والجواري 

انتشر الرقیق وهو من اخخر / غیر العرب في المجتمع العربي انتشاراا کبیراا  والسّیما في العصر 
الحروب  ةالعباسي ، وکان الرقیق والجواري قد تدفق إلی بالد العرب إثر الفتوحات االسالمیة ، وکثر

( 203: 1958ة وکبیرة .) البالذري، مع االخرین ، وکانت غنائم المسلمین من الرقیق والجواري کثیر
وشجع الخلفاء والوالة علی استجالب الرقیق ، واستخدام الجواري ، فتعددت اجناس الرقیق 

دیان واجناس والجواري في قصور الخلفاء ومنازل الوالة ، وکُثر في المجتمع العربي . وکان من ا
متعددة ، و منه االبیض واالسود ، وکان الرقیق االبیض ُیحمل إلی بالد العرب من وراء النهر ، 
والصقالبة ، أو من الترک من البادیة ترکستان ، کما ُیحمل من االندلس ، ایضاا ، وأصله من سبي االفرنج 

 الی بالد العرب ، وأما الرقیق االسود، وأفضل الرقیق الذي کان ُیرّبی في سمرقند وخوارزم ، ثم ینقل 
فکان مصدره من بالد الحبشة ، وافریقیا ، والسودان . ورغب الخلفاء فی امتالک الجواري ، وأکثروا 

( وکان الرقیق یباع ویشتری في االسواق ،  322: 1985منهّن ، وحثوا علی اجتالبهّن . )زیدان ، 
 بحت تجارة مزدهرة في حاضرة الدولة العباسیة ، ویصفویفاضل بین الرقیق بالحسن ، أو القبح ، وأص
الرقیق تجارة من التجارات تقع علیها المساومات ، »الجاحظ تجارة الرقیق وأسلوبها بقوله : 

والمشاورة بالثمن ، ویحتاج البائع والمبتاع أن یستشفا الِعلق ، ویتأماله تامالا بّیناا یجب فیه خیار الرؤیة 
. «بیاعات ، وإن کان ال یعرف مبلغه بکیٍل وال وزٍن ُیعرف بالحسن والقبح المشترط في جمیع ال

( ولذلک ارتفعت أثمان الجواري والرقیق ، وبلغت اخف الدنانیر . وبلغت  101:  1991)الجاحظ ،
تجارة الرقیق أوجهاا في العصر العباسی ، وتعددت أجناسه واعراقه ، واثرت فی الحیاة االجتماعیة 

تاثیراا واسعاا ، وکان للجواري أبرز األثر في حیاة الخلفاء والمجتمع ، وبخاصة اللواتي تمتعن والثقافیة 
بحٍظ وافٍر من الجمال واالدب، وإجادة الغناء والضرب علی اخالت الموسیقیة ، أمثال حبابة وساّلمة 

نی ، ا به .)االصفها، ونهض الرقیق والجواري بفن الغناء نهضة عظیمة ، بل ابتدعوا فن الغناء وارتقو
( وکان الخلفاء یجیزون الشعراء بإعطائهم الجواري الحسان ، فقال ابن مّیادة الشاعر  212: 2222

                                                                                                                                     في جاریة حسناء اهداها له الولید ابن عبدالملک حیث انها ال تفصح إذا تکلمت :                                                    
                                                                  جزاک اهلل خیراا من امیٍر               فقد أعطیت ِمبراداا سخونا                                                              
بینا                                                                                                                               بأهلي ما ألّذِک عند نفسي            لو أنِک بالکالم ُتعرِّ

 (                                                                                                    233: 1982ا           یوادي الجزِع حیَن تبَغمینا .)ابن مّیادة ،کأّنِک ظبیٌة َمضغت أراک
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وأطلق العرب لفظ العبید علی الرقیق عامة ، وأصبحت هذه اللفظة ُتطلق علی کل من وقع 
ستعباده في الفترة االسالمیة االولی ، وُفرض علی األرقاء الوظائف واألعمال المحددة من استرقاقه أو ا

قبل أسیادهم ، فعملوا في المنازل ، واعمال الزراعة ، والحرف الیدویة ، وتطور مدلول هذه اللفظة مع 
، صول العرقیةباأل ق وتعدده وارتبطاتساع الدولة العربیة االسالمیة ، ودخول أجناس کثیرة ، وکثرة الرقی

( ولعبت  08:  1991واکتسب داللة لونیة ، فأصبح لفظ العبد یعنی : المتصف بالسواد. )ابن حسن ، 
اجناس العبید واصولهم دوراا بارزاا في تشکیل صورتهم ورسم ابعادها في االدب والشعر العربي 

 بید ، وخالفوا في ذلک تعالیم.وکانت معاملة العرب للجواري والرقیق معاملة قاسیة ، فاضطهدوا الع
الدین الحنیف الذي أبطل الرق ، وأمربتحریر العبید ، واحترام إنسانیة اإلنسان، وکانوا یعملون باألرض 
والزراعة أو الحرف والصناعات ، وظهر العبید من الخصیان الذین کانوا یقومون باالعمال المنزلیة 

جاریة فتاة أحیاناا ، و ُلقي الفتی معاملة قاسیة ، فاضطهد والخدمة. وکان العبد من هؤالء ُیسمی فتی وال
وُأمتهن من سیده ، وکان ُیضرب کالدواب ألدنی االسباب ، فقد مرَّ رجٌل بصدیق له ، فرآه یضرب عبداا 
له ، فنهاه عن ذلک ، وأخذ یذکره بحق الصدیق في عبودیة الطاعة وأخّوة العبد في حق االیمان ، وقال 

                                                                                                         في ذلک :     
                                                     إن کنَت تطلُب َفضالا          إذا ُذکرَت و مجداا                                                                             

 (                                                                                                                       312:  1990فکن لعّبدک ِخالا             وُکن لخلک َعبداا .)التوحیدي ، 
 أسواق الرقیق والحانات:

کبیرة في الدولة العباسیة سوق کبیر خاا للرقیق ، یتم فیة البیع والشراء ، وکان یقوم کان في کل مدینة 
علی مراقبتها وتنظیمها موّظف ، کان ُیطلق علیه قّیم الرقیق یهتم بها ویدیر شؤونها ، ومن هذه األسواق 

جلب لتی یسوق سامراء ، وهي سوق مرّبعة الشکل ، کبیرة کما کان سوق سمرقند من اکبر األسواق ا
( مما یدل علی کثرة الجواری واإلماء في المجتمع العربي في  70: 1953منها الرقیق .)ضیف ،  

العصر العباسي ، وانتشار القیان في قصور الخلفاء واالمراء ، وفي األسواق والمالهي والحانات ، 
لم یکن بینهن وبین وکان الرقیق من الجواري واإلماء اکثر عدداا من الرجال ، فاختلطن بالرجال و

الرجال حجاب ، بینما کان الحجاب یحول بین المرأة العربیة والرجال. فکثرت الجواری في قصور 
الخلفاء وحظیت هذه الجواري بمکانٍة مرموقة لدی الخلفاء والوزراء وأعیان المجتمع ، وکثر اللهو 

ة اصبح کثیر من الجواري ُأمهات الخ لفاء ، وخاصة الجواري الرومیات والفساد في المجتمع ، ومن ثمَّ
والترکیات ، فالمنصور والهادی والمعتصم والمأمون والمقتدر و غیرهم من أبناء أجنبیات وغیر 

: 1992عربیات ، مما أثر علی السیاسة العباسیة ، وأّدی إلی تدخل اخخر في الحکم العباسي . )متز ، 
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وکان الشعراء یقصدون الحوانیت وأماکن اللهو ، ودور النخاسة التي کانت تغص بالجواري 
والمغنیات ، وکان یقوم علی إدارة هذه األماکن النخاسون وهم من األعاجم من غیر العرب .و کان 

یحملون الهدایا والهبات لهم لیتمتعوا باللهو والتغزل الشعراء یقتربون الی النخاسین وجواریهم ، و
بالجواري ، وکانت دور النخاسة من األماکن التي یقصدها الشعراء ویترددون علیها ، وصار النخاس 
ُیزار وال یکّلف الزیارة ویهدی الیه . و اکثر الشعراء من الغزل بالجواري ، وذکر مفاتنهنَّ ومحاسنهن ، 

المصحوب باللهو و المجون و الخالعة ، مما أّدی الی ظهور فن الغزل و وصف اللقاء معهن 
( یصف علي ابن الجهم جواري  108: 1991بالجواري ، والغالمیات ، والغزل بالمذکر .)الجاحظ ،

أحد النخاسین و یصّور أسالیب الجواري والرقیق في ابتزاز الضیف أو الزائر ، حیث التوجد عندهن 
ی ذلک کصاحبهن أو صاحب الحانوت والدار ولیس لدیه أي شي ء من من حشمة للضیف وهن ف

الغیرة والحمیة حتی یدفع عنهن ایادی السفها ، مادامت الهدایا والهبات کثیرة ، فیذکر ابن الجهم 
 طرق االغواء واللهو التي اتصفهن بها ،                      

                                                                                                                                               ویقول:                                          
ِل  یِف ِحشَمُة           وال رَبُهنَّ بالَمهیِب الُمَبجَّ  َأَوِنَس ما َبیَنُهنَّ للضَّ

یُف فلَّ َح  ِل ُیسرُّ إذا ماالضا  َیاُؤُه                و َیغُفل عنه وهو غیُر َمَغفَّ
کِل  اا من لبوٍس أو َمأ فیَهة َغیَرةا             إذا َناَل حظَّ  وال َیدَفُع األیدي السَّ

راِب الُم  ةا       ودمَت ملّیاا بالشَّ  (72:  1952َعّسِل .)ابن الجهم ، لَک البیُت ما دامت هدایاَک جمَّ
في العصر العباسي إلی حرفة ومهنة ، یعمل في إمتهانها غیر العرب ، فهي  وتحولت النخاسة

تحتاج إلی معرفة ودرایة ودربة في طبائع النفوس ، وانتشرت هذه األماکن في المجتمع العباسي ، 
وساعدت علی االنحالل الخلقي واالنفالت ، ونشر الفساد واللهو والمجون ، واشتهر الشاعر ابو 

اللهو والمجون ، ونجده یفّضل عمل النخاسة علی قول الشاعر ، لما یدّره من ربح دالمة بالظرف و
                                                                   وفیر ، فیقول :                                                                                                               

اساا  عُر أعزُبُه وُکن َنخَّ  إن ُکنَت تبغی العیَش حلواا صافیاا            فالشِّ
ٍد                ُیحدثَن ُکلَّ َعشیٍة أغراساا   َتنل الطرائَف من ِظراِف ُنهَّ

اساا )ابو دالمة ، بُح فیما بیَن ذلَک راهٌن               َسمحاا ببیعَک کنَت أو َمکَّ  ( 77:  1987والرِّ
 تثقیف الجواري ومدحهن
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 ،لجواري الغناء والضرب علی اخالتوإلی جانب دور النخاسة ، وجد المغنون الذین کانوا یلّقنون ا
ویعملون علی تثقیفهن، ثم یقومون ببیعهنَّ مرة ثانیة ، فتزداد أثمانهن وترتفع أسعارهن ، فکلما کانت 

دب ، ازداد ثمنها وارتفع قدرها ، وقام ابراهیم الموصلی جاریة علی حٍظ وافر من الغناء والثقافة واأل
وابنه إسحق بهذه االعمال وتعلیم الغناء وکذلک یزید حوراء ودحمان وابراهیم المهدي وغیرهم . 
وعني اصحاب الجواري والنخاسون بتثقیف الجواري وتعلیمهن ، فانتشر تادیب الجواري وتعلیمهن 

وتعلق الشعراء بحب الجواري والتغزل بهن ، وأصبح بعضهم . وسیقیة الغناء ، والنقر علی اخالت الم
التغزل بها ، وذکرها في الشعر ، ومعظمهم من الموالي ، ومن أصول غیر عربیة  ُیعرف بجاریته ، لکثرة

، ومن ذلک نجد بشاراا یعشق )عبده( وأباالعتاهیة یتغزل )بعتبة( وأبا نؤاس یهیم في )جنان( وینسحب 
غزل والعشق علی مسلم بن الولید ، ودعبل الخزاعي ، وأبي الشیص ، والحسین بن مثل هذا ال

( امتدح الشعر العربي الجاریة السوداء وتغزل الشعراء 112: 2222الضحاک وغیرهم. )بدوی ، 
بالمرأة السوداء ، نجد ذلک عند أبي الشبل الذي تغزل بجاریة سوداء کان قد عوقب في حبها وعشقها 

 کتاب اخغانی ألبی فرج االصفهانی ،         ونجد ذلک في
                                                                                                   یقول :                                                                                                                        

عِج  واِد والدَّ  َغدت بطوِل الَمالِم عاذلة           تلوُمنی في السَّ
لو عن ُغَرٍر       ُمفترقات األرجاِء کالسّبِح   َویُحَک کیَف السَّ

ب اهلل ُمسلماا بهم           غیري ، وال حان منهم َفَرجي  ال َعذَّ
واد ُمبتهٌج             وکنُت بالبی ني بالسَّ  ( 132: 2222ِض َغیر ُمبتهِج       )االصفهانی ، فأنَّ

وأیضاا یذکر االصفهاني في کتابه ، الشاعر أبو الشیص محمد بن رزین المّکنی بأبي جعفر ، یصف 
جاریة سوداء وُحسن رائحتها، فهی تکتسب اللون األسود ، و الرائحة الطیبة من المسک ، فهو افضل 

                                                                                                                                                                                              واکرم نسب ، یقول متغزالا فیها    
ة الّذهِب                  تتلُف نفسي وأنِت فی لَ   عِب لم ُتنصِف یاسمیَّ

خذ ولم َیطلِب   یا بنَة عمِّ الِمسِک الذکي وَمن             لوالِک لم ُیتَّ
کِرم بذلَک ِمن َنسِب )االصفهانی ،  واد وفی الرُّ      یِح فأ  ( 281: 2222ناَسَبِک المسُک في السَّ

ر ، اوأمتدح عبداهلل بن المعتز جاریة سـوداء ، فوصفها بمسکة العطار ، تبدو کالخال في وجه النه
 وکأّنها لعبة جمیلة صنعتها یُد نجاٍر ماهر.

هار ار         َوخاَل وجِه النَّ  یا ِمسکة الَعطَّ
ار  وُلعبةا أحکمتها         عنایُة النجَّ
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 ( 182: 1952من آبنوس ُتسّمی     بالُیمن بیَن الجواری )ابن المعتز ، 
 ابتداع فنون جديدة

ساهم في ابتداع فن الغناء والنهوض به ، وهم الذین أدخلوا تجدر اإلشارة إلی أن الرقیق والجواري 
هذا الفن الجدید إلی الثقافة العربیة ، ونما الغناء وازدهر برعایة الجواري والمغنیات ، وکان کثیر من 
المغنیات یحترفن هذا الفن ، وبرزن فیه ، ولذلک ارتفعت أثمانهن ، باإلضافة إلی ما یتمتعن به من 

عذوبة حدیث ، ونظم للشعر أحیاناا کدنانیر البرمکیة وُعریب ، والکثیر غیرهن ، وکنَّ جماٍل ودالل و
علی درجة عالیة من الثقافة في فنون األدب والموسیقا والرقص ، وکانت بعض المغنیات یتفننَّ في 

أبیات من  ،التأنق والتزّین والهیئة ، فارتدین األلبسة الجاذبة والقالنس ، وقد ُیکتب علی هذه األلبسة 
                                                                        الشعر ، فُعریب المغنّیة کانت ترتدي قمیصاا موشی بالذهب ُکِتَب في وشاحه :                                                      

 قضي علی قلبي َله بالذي یقضيوإّني ألهواُه ُمسیئاا وُمحسناا                وأ
خِطَک ال تمضـي ) ضیف ،  ی ال َیناُلني         وحتی متی أّیاُم سـُ :  1953فحّتی متی َروُح الرضـِّ

92 ) 
وجملة األمر ، لقد کثرت الجواري من الرقیق و اإلماء في الدولة العربیة کثرة کبیرة ، والسیما في 

ه أکبر األثر في حیاة المجتمع العباسي ، ومعظم أصول العصر العباسي باقتناء الجواري، مما کان ل
الجواري من جنسیات متعددة وغیر عربیة ، من بالد السند والحبشة وغیرها من البالد ، ونهض الرقیق 
بفن الغناء العربي ، کما ساعد علی انتشار اللهو والمجون والفساد ، وساعد علی امتزاج اخخر بالذات 

ت جدیدة وإشاعة تقالید جدیدة في البیئة العربیة ، فالتنوع العرقي أدی إلی مما أدی إلی نقل ثقافا
اختالط الثقافات ، ونشر مظاهر من ثقافة اخخر وحضارته ، مما إنعکس علی األدب والشعر العربي 

ت أوزانه لیتالءم وفن الغناء .                                                                                                                         ، وأکثر الشعراء من الغزل بالجواري ، فرّقت ألفاظ الشعرالعربي وخفَّ
وذکر أبوالطیب محمد بن اسحاق الوشاء في کتابه الموشی أو الظرف والظرفاء . قد کثرت 

کن جاریة محمود الوراق الجواري المغنیات في العصر العباسي کثرة مفرطة کُعریب وعنان وس
وغیرهن ، وهیأت الحضارة الجدیدة وسائل التجمل وأسالیب التأنق ، فانتشرت أدوات الزینة کالثیاب 
الموشاة ، والدمالج ، والخالخیل وغیرها ، وقد وصف الشعر العربي هؤالء القیان ، وأثرهن فی حیاة 

 ري :                                                                                        المجتمع ، قال احد الشعراء في وصف أسالیب القیان والجوا
 نُت ُجرُت عن القصدِ َصَحوُت فأبصرُت الغوایُة ِمن ُرشدي             وأیقنُت أّني کُ 

 فال تعشقن َمن کان یعَشُق قینةا                   فما هو منها في َسعیٍد والسعدِ 



 212 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

ةا                   وترفدَک عشقاا ما غنیَت أخا رفِد      دَک ما دامت هدایاک جمَّ  َتوُّ
 نّیاا َحَبتُه بالتحّیِة والودِّ إذا ما رأت في مجلس َمن تخالُه               غ

ت علی أقداحه کل ما اشتهی            وقالت له : ماذا ُترید أنا أفدي  وغنَّ
طَل وأسقني            فقد ُحزَت قلبي واشتملَت علی وّدي  وتومي الیه أشرب الرَّ

 فمن بیَن خلخاٍل یصاغ وخاتٍم           ومن ُدملج ُیهدی علی أثر الِعقد ِ
 (138:  1990الَبَرد ِ. )الوّشاء ،وِب خزٍّ بعد وشٍي وُملجٍم       ومن ُمصمٍت ُبشری علی أثر ومن ث

وأسهم اخخر من الجواري والرقیق في نشأة فنون شعریة جدید ، کالُغالمیات ، والغزل بالمذکر ، 
ي ظاهرة طارئة وما الغزل الغلماني والغالمیات إال مظهر من مظاهر األثر اخخر في حیاة العرب ، وه

علی الشعر العربي ، لم تکن معروفة سابقاا ، وتؤشر علی ما أصاب المجتمع اإلسالمي من إنحالل ، 
                                                                                                                                           وفساد ، ومجون بوجود الجواري والرقیق ، وتغلغل نفوذ اخخر في الدولة العباسیة.                                                  

 وصف الجواري
وصف الشعراء الجواري و القیان ، وأکثروا من التغزل بهنَّ ، ومن هؤالء الجاریة الرومیة ، فوصف 

وقد ُذکرت المرأة الرومیة بصراحة فی الشعر العربی ، الشعراء هذه المرأة بالحسن والجمال الفائق ، 
فأبو نوأس ، یری جاریة رومیة في بغداد ، فیصفها ، ویذکر محاسنها متغزالا بها ، فهي تجمع أجمل ما 
إتصفت به نساء األرض من الشام والهند والترک ، وبذلک فهی تفوق نساء األرض بالحسن والجمال 

ها من طخ     ارستان .                                                                                                                     ، رشیقة القّد کأنَّ
ة  أبَصرُت في بغداَد ُرومّیةا            َتقُصَر َعنها ُکلُّ ُأمنیَّ
ة ال         َخلوِة في نکهٍة زنجّیة رِف شآمیَّ ُة الطَّ  قصریَّ
ة ة ال      ّساعد في قدِّ طخاریَّ ة الساقین ، ترکیَّ  صغدیَّ

ة ة الحاجب ، نوبّیة ال      فخذین في َزهو عبادیَّ  هندیَّ
ة . )أبونوأس ،  ُة الُحسن کیسانّیة ال       أرداف في ألیة عاجیَّ  ( 325: 1980حیریَّ

لسماع صوتها ، وبذلک وابن الرومي یصف أحد نساء الروم بالحسن والجمال ، تطرب اخذان    
غدت نزهة للناظر ، فحسنها یسرُّ الناظرین ، عیونها واسعة ، کأنها َمهاة جمیلة تلعب فوق الروابي 

 مابین قطیع من المهاة .                                                                  
وم ال َیکِذُبنا           لوُنها الُمشر  ق َعن َمنِصبهِمن بَناِت الرَّ

 َشِهَد الشاهُد ِمن أحَسِنها           َفحکی الَغائُب ِمن أطیَبها
 فهي َحسُب الَعیِن ِمن ُنزَهِتها     وهي َحسُب األذِن ِمن َمطَرِبها
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ي في َمشَربها  تشُرع األلَحاُظ في َوجَنتها         َفُتالقی الرَّ
 ( 179: 1981مِل فی ربَربها . )ابن الرومی ، َو إذا قاَمت في َملَعبها            کَمهاة الرَّ 

اس ، ورموش  کما وصف ابن الرومي ایضاا جاریة ترکیة فائقة الجمال والطاقة ، وُحسن قدها المیَّ
عیونها کأنها سهام تصیب بها فؤاد الناظر الُمسالم ، أبراز الشاعر مفاتن الجاریة الترکیة ، وإجادتها في 

                                                                          ، واسنان إذا ما تبسمت کأنهن سبائک ذهب یضئ سناها ، یقول متغزالا :                                                              الغناء والضرب علی الطبول
لِم ال في الَمعارِک فتاٌة ِمن األتراک َترمي بأسهٍم            یصبَن الَحَشا   في السِّ

 لطیفُة قدِّ الثدی ُتسِند عوَدها             إلی ناِجٍم في َساحِة الصدِر حالک ِ
 تطامُن عن قدِّ الطوِل قواُمها              َوأربی علی قدِّ القصاِر الحواتک ِ

اصٍة بالَطبِل والَصنِج کاعٌب           لها غنُج مخناٍث َو َتکریه   فاتِک َورقَّ
ت َعن سَبیکِة َسابِک .)ابن الرومی ،  ناها فشفَّ فوف إضـاءها      سـَ :  1981إذا هي َقاَمت في الشـُّ

100 ) 
ووصف شعراء العرب في العهد العباسي ، اخخر من غیر العرب من خالل اللون ، کالصفرة ، أو 

خخر بزرقة العیون ، الصهبة ،أو السواد ، کما وصف أبو نوأس زقاق الخمر باخحباش ، أو وصف ا
فارتبطت هذه األوصاف للداللة علی اخخر ، ألن اللون هو اّول ما یتبّدی لسنسان عند رؤیته اخخر ، 

                                                                                                                                           فاصبح اللون یحمل داللة کاشفة عن الهویة وعالمة هامة في تحدید النسب للمرء.                                                     
 النتائج

اختلط العرب باخخرین من اخعاجم أي غیر العرب منُذ العصر الجاهلي ، وازداد اتصالهم باخخر 
ي ، أثناء الحروب والفتوحات . فتدفق الجواري والرقیق في العصر االسالمي والسیما العهد العباس

إلی البالد العربیة إثر هذه الحروب والفتوحات ، وشجع الخلفاء والوالة علی استجالب الرقیق 
والجواري ، واصبح الرقیق والجواري ُیباع وُیشتری في االسواق ، وُیفاضل بین ذلک بالحسن أو القبح 

ما اللواتی یتمتعن بالجمال ، وکان للرقیق والجواري أثر  فی حیاة العرب في ذلک الوقت و ال سیَّ
وإجادة الغناء والضرب علی اخالت الموسیقیة ، وبدأ الشعراء یتطرقون إلی الحانات وأماکن اللهو 
حاملین الهدایا والهبات ، فاکثر الشعراء من الغزل والمدح و وصف الجواري ، وتحولت النخاسة في 

لی حرفة ومهنة ، و ِوِجَد المغنون الذین ُیَلقنون الجواري الغناء والضرب علی اخالت العصر العباسي إ
الموسیقیة ، ویعملون علی تثقیفهن ، فأنتشر تأدیب الجواري وتعلیمهن ، وتعّلق الشعراء بالجواري 

هر دوصار ُیعرف بعضهم بجاریتة ، وساهم الرقیق والجواري في ابتداع فن الغناء والنهوض به ، واز
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هذا الفن ، کما أسهم اخخر من الجواري في نشأة فنون شعریة جدیدة في العصر العباسي . فاتسعت 
دائرة حدود الذات العربیة مما مّکن العرب معاینة اخخر والتواصل معه ، وتحدید أوجه االفتراق 

 منها الرقیقواالختالف بینه وبین اخخرین ، ونظر العربي إلی اخخر من خالل الثنائیات ومن ض
والجواري ، وکذلک الدالالت التی تقوم علی المظاهر اللونیة ، فانتشرت هذه الصورة في العصر 
العباسي . حیث ُیعد هذا العصر أعظم عصور األدب واکثرها ازدحاماا باالحداث السیاسیة والفکریة 

 اسي .  واختالط الدماء . فعلی أثر ذلک ُوِلَدت صورة هذه االقلیات في الشعر العب
 والمراجع المصادر

، تحقیق احسان عباس ، بیروت  7( ، االغانی ، جلد 2222األصفهانی ، ابوفرج علی بن الحسین ، )
 ، دار صادر

( ، االدب العام والمقارن ، ترجمة غسـان السـید ، دمشــق ، منشورات  1995باجو ، دانیل هنری ، )
لحضــارة العربیة ، القاهرة ، دار قباء للنشــر ( ، الســود وا 2222بدوی ، عبده ،) -اتحاد الکتاب 

 والتوزیع
 ، بیروت ، مرکز دراسات الوحدة العربیة  1( ، اخخر المفارقة الضروریة ، ط 2222البزری ،دالل ، )

ف بیروت ، دار الکتـاب  1( ، فتوح البلـدان ، ط 1958البالذری ، ابو العبـاس احمـد بن یحی ،) 
 العلمیة 

( الصــداقة والصــدیق ، تحقیق ابراهیم  1990علی بن محمد بن العباس ، )التوحیـدی ، ابوحیـان 
 ، دمشق ، دار الفکر 2الکیالنی ، ط 

ــائل الجاحظ ، جلد 1991الجاحظ ، ابوعثمان عمرو بن بحر، ) ــال هارون ،  2( رس ، تحقیق عبدالس
 ، بیروت ، دارالجلیل 1ط

 ، بیروت ، لجنة التراث العربی 2م بک، ط ( ، دیوانه ، تحقیق: خلیل مرد 1952ابن الجهم ، علی ،)
( ، العبیـد والجواری فی حکـایـات الف لیلة ولیلة ، تونس ، دار  1991ابن حســن، المنصــف ، )

 سیراس
ــن ، ط 1987ابو دالمة ، زند ابن لجون ، ) ــدی علی حس ــة  1( دیوانه ، اعداد رش ــس ، بیروت ، مؤس

 الرسالة 
والجزائری فی الکتابات النثریة الفرنســیة خالل القرن ( ، صــورة الجزائر  2221رایس ، رشــید، )

 التاسع عشر، قسنطینة ، جامعة منشوری
 1( ، دیوانه ، تحقیق حسین نصار، جلد 1981ابن الرومی ، ابوالحسن علی ابن العباس بن جریح ، )
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 ، مصر الهیئة العامة للکتاب
 مصر ، دار المعرفیة الجامعیة ( ، سیکولوجیة الذات والتوافق ، 1985ابو زید ، ابراهیم ،) 
 ، بیروت ، منشورات مکتبة الحیاة  2( ، تاریخ التمدن االسالمی ، ط 1921زیدان ، جرجی ، )  

 ، مصر ، دار المعارف 0( ، العصر العباسی االول ، ط 1953ضیف ، شوقی ،)
ة االسرائیلیة فی ( ، االنا واالخر، الشـخصـیة العربیة والشخصی 2227عاّلم ، عمرو بن عبدالعلی ، )

 ، بیروت ، دار العلوم  1الفکر االسرائیلی المعاصر، ط
ــورة االخر فی الخطاب الروائی العربی ، تحریر  1993ابو العینین ، فتحی ، )  ــورة الذات وص ( ، ص

 الطاهر لبیب ، تونس ، منشورات الجمعیة 
 معیة ، تونس ، منشورات الج 1( اخخریة والتراث ، ط 1993الکنز ،علی ، )

ــورة اخخر العربی ناظراا ومنظوراا الیه ، ط 1999لبیب ، الطاهر ، ) ــات  1( ، ص ، بیروت ، مرکز دراس
 الوحدة العربیة

ــالمیة فی القرن الرابع الهجری ، ترجمة محمد عبد الهادی ابو  1992متز ، آدم ) ــارة االس ( ، الحض
 ، مصر ، الهیئة العامه للکتاب 2ریده ، ط
ادة ، ال ( شــعر ابن مّیادة ، تحقیق حّنا حداد ، دمشــق ، مجمع اللغة  1982ّرمـاح بن ابرد ،)ابن میـّ

 العربیة 
، بیروت ،  1( ،طبقات الشــعراء ، تحقیق عبدالســتار احمد فّراج ، جلد 1952ابن المعتز، عبداهلل ، )

 دار الکتاب العربی
جید الغزالی ، بیروت ، دار ( دیوانـه ، تحقیق احمد عبدالم 1980ابو نوأس ، الحســن بن هـانی ، ) 

 الکتاب العربی 
 ، القاهرة ، مطبعة التقدم  1( ، حرکة التجدید فی الشعر العباسی ، ط 1983الوافی ، محمد ، ) 

( المواشی أو الظرف والظرفاء ، بیروت ، دار 1997الوشاء ، ابو الطیب محمد بن اسحاق بن یحیی )
 صاد
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Abstract 
Imagism and reflectionism defined as a mirror that represent the ehara cteristics of 
one groupa cteristics of one group of people to other people or one country to other 
country. The main agism is to reflect ourselves features in others literature and vice 
versa . Infact   this bilateral relat ion ships in which one group of people is nourished 
and vitalized by the other group of people or country . To be precise  they are sides of 
the same coin and they shape their iden tity and presence on the same level . During 
Abbasids dynasty and period  Arabs got familerized by other neigbbor nations 
through Wars victories captures of neighboring countries or thro ugh trades they were 
able to get acg uainted with other people . Therefore the boundaries of Arabs structwe 
nature and racial nature was expanded through bilateral relations by buying male and 
female slaves . This nature of bilateral aspects of relation was vast and the Abbasids 
khalifhates encouraged the importate of slaves to Arabs lands and this encouragement 
to import slaves paved the way to the extensive business of selling and buying slaves 
in Arabian lands . Arabs were training the slaves to play music instruments . The Arab 
poets became very interested in slaves and gave them costly gifts because of their 
skills at singing and playing musical in struments .the poets also started to des cribe 
and praise these imported slaves in their poems because these slares had great roles in 
helping the poets to create arts and songs and some other new styles of poetry the 
present reseach study used descriptive analytical method in order to study the in 
fluence and images of slaves in the Abbasids poets this study shows images and 
reflections are mirrored and shape in these two –side relation because of direct and 
indirect in ther actions between Arbs owners and their slaves .                 
Key words : Imagism , Abbasids era , Slaves , Slave-girl , Comparative literature



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 ظاهرة االستشراق في اللغة العربیة بین مجهودات التعمیر ومؤامرات التدمیر

 1علي عبد اهلل محمد النیجیري
 (النیجر ،مدینة مرادي)جامعة أبي بکر إبراهیم العالمیة : ي التربیةدکتوراه ف

 2صالح إبراهیم صالح
 نیجیریا ،جامعة أبوجا، عاصمة نیجیریا: االسالمیة الدراساتماجستیر 

 الملخص
تناولت هذه الدراسة عنوان:" ظاهرة االستشراق في اللغة العربیة بین مجهودات التعمیر ومؤامرات 

إنتاجاتهم العلمیة  بین في نهوض اللغة العربیة بحث یحتوي علی ظاهرة االستشراق ودوره التدمیر " وهو
ومجهوداتهم الفکریة والثقافیة، وبین مؤامراتهم الخبیثة ضد اللغة العربیة في دس السم علی العسل، 

سیاسیة، ، والوإلقاء الشبهات علی إنکار أصالة اللغة العربیة وآدابها، في سبیل تحقیق أهدافهم الدینیة
فقد شهدت األمة اإلسالمیة في القرن الثامن  واالقتصادیة، علی العالم العربي واإلسالمي جمعاء.

والتاسع عشر تدفق المستشرقون علی دراسة تاریخ العالم العربي واإلسالمي، وشکلت حرکة 
یة علی لتصورات الغرباالستشراق تیاراا فکریاا علی دراسة اللغة العربیة وآدابها، فأسهمت في صیاغة ا

اربت فقد تضة. العالم العربي واإلسالمي، واحتلت حیزاا مهماا من تاریخ البشریة ومن الحیاة اإلسالمی
اخراء بین أدباء العرب والباحثین حول هذه الظاهرة االستشراقیة في اللغة العربیة وآدابها بین الرافضین 

جهوداتهم العلمیة والفکریة والثقافیة في اللغة العربیة والمؤیدین لها، حیث یرون ثلة من األدباء أن م
وغیرهم ممن تأثروا بالثقافة الغربیة، ویقابل هذا االتجاه  یدان،زتطور وتقدم، کطاه حسین، وجرجي 

 ومن هنا جاءت. آراء الرافضین الذین الحظوا مؤامراتهم الخبیثة ضد اللغة العربیة والعلوم اإلسالمیة
 ظاهرة االستشراق في اللغة العربیة بین مجهودات التعمیر ومؤامرات التدمیر".مشکلة الدراسة" :" 

وتهدف هذه الدراسة إلی التعرف علی االستشراق والمستشرقین في مجال اللغة العربیة، التعرف علی 
مجهوداتهم العلمیة والفکریة والثقافیة، في النهوض باللغة العربیة، التعرف علی دوافع المستشرقین 

الیبهم وخططهم الخبیثة في تدمیر اللغة العربیة وآدابها،  التعرف علی إنتاجاتهم العلمیة والفکریة وأس
 والثقافیة في نشر اللغة العربیة والعلوم اإلسالمیة.

 عربیة، األصالة اللغویة.: اإلستشراق، اللغة الالکلمات المفتاحیة
                                                                                 

1.  Alisisa836@gmail.com 
2.  salenasir2012@gmail.com 



 216 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

 المقدمة
واإلسالمي بهدف الهیمنة والسیطرة علی الثقافة  يلقد تعدد حرکات المستشرقین علی العالم العرب

اإلسالمیة والعربیة، فقامت جماعة من المستشرقین بتعلم اللغات الشرق وعلومه بغرض التعلم 
والتثقف إبان الدولة األمویة في األندلس، وأرسلت الکنیسة الغربیة وفوداا لتعلم اللغة العربیة وآدابها 

ت اللغة العربیة من أرقی اللغات تقدماا وتحضراا في القرون الوسطی، من العلوم اإلسالمیة، مما جعل
ومن ممیزات اللغة العربیة أو التراث اإلسالمي العربي کثرة المخطوطات التي خلفها المسلمون 
وراءهم، واحتاج المستشرقون هذا الوعاء من أوعیة المعلومات إلی عنایة خاصة من حیث مادته 

عنایة المسلمین بهذا الوعاء المهم عنایة فائقة في الوقت الذي کان فیه الوعاء  الورقیة ومحتواه، وکانت
 األوحد لنقل المعلومات.

وتسعی هذه الدراسة إلی تتبع أثر المستشرقین في مجال اللغة العربیة بین المجهودات المبذولة    
ي النظرة ة وآدابها، رغبة فلمستقبلها نحو التقدم والتطور، وبین مجهوداتهم الخبیثة ضد اللغة العربی

العادلة للظاهرة االستشرقیة دون إغفال الدوافع واألهداف التي قادتهم إلی االهتمام بالتراث العربي 
  واإلسالمي عامة وباللغة العربیة خاصة، مما دفعتهم إلی االهتمام بمصادره العلمیة. 

 ث إجابة علی التساؤالت التالیةوتأتي مشلکة البح
رة االستشراقیة لتعلم المستشرقون اللغة العربیة وآدابها بین مجهوداتهم التعمیریة ماهي الظاه

 ومؤامراتهم التدمیریة؟
 ما دور المستشرقین في تعلم اللغة العربیة وآدابها بین مجهودات التعمیر ومؤامرات التدمیر؟  
 ما هي الدوافع واألسالیب في تعلم المستشرقون اللغة العربیة وآدابها  ؟ 
 ماهي الوسائل والخطط التی یتخذها المستشرقون في مجال اللغة العربیة وآدابها؟ 

  وتهدف هذه الدراسة  
 التعرف علی ظاهرة االستشراق والمستشرقین في مجال تعلم اللغة العربیة وآدابها. 

 التعرف علی مجهوات المستشرقین في نهوض اللغة العربیة وآدابها.
 رقین وأسالیبهم وخططهم الخبیثة في تدمیر اللغة العربیة وآدابها. التعرف علی دوافع المستش

 التعرف علی دور المستشرقین العلمیة والفکریة والثقافیة في نشر اللغة العربیة وآدابها. 
 : التاریج والوصفي. منهج البحث

 وتحتوي هذه الوریقة المتواضعة إلی عدة مباحث:  
 الستشراق ومدارسهم الفکریة .المبحث األول:لمحة بسیطة عن نشأة ا
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 المبحث الثاني: دوافع المستشرقین في اللغة العربیة وآدابها .
 المبحث الثالث: أسالیب المستشرقین وخططهم الخبیثة في اللغة العربیة وآدابها .

 المبحث الرابع: جهود المستشرقین المتحمسین لنشر اللغة العربیة وآدابها. 
 والمراجع . الخالصة : وتشمل النتائج 

 المحور األول: لمحة بسیطة عن نشأة االستشراق ومدارسهم الفکري
من قبل أن یشرع الباحث في تناول الموضوع ینبغي علی الباحث أن یسلط الضوء علی کل من کلمة 
االستشراق لغة ومدلولها عند المصطلحین العرب وغیرهم، ثم یحدث عن تاریخ تنشئة هذه الفکرة 

 یعقب الباحث علی ذکر مدراسهم الفکریة والعلمیة والثقافیة . العلمیة، وأخیراا 
 المطلب األول: االستشراق لغة واصطالحا 

االستشراق لغة: االستشراق"مشتقة من الشرق، وبالتدقیق الشرق العربي اإلسالمي، ویعرفه 
تهم(، ارالقاموس:)بأنه مجموعة المعارف التي تتعلق بالشعوب الشرقیة، ولغاتهم،وتاریخهم، وحض

 وفي المجاز عندهم تذوق أشیاء الشرق.
أما في اللغات األوروبیة فثمة تعریف آخر یدل علی أن المقصود بالشرق لیس الشرق    

الجغرافي، وإنما الشرق المقترن معنی الشروق والضیاء والنور والهدایة، وهذا ما تناوله سید محمد 
فقط  الغربیة، حیث یری أن کلمة استشراق ال ترتبط الشاهد في تعریفه لالستشراق مستعیناا بالمعاجم

بالمشرق الجغرافي، وإنما تعني أن الشرق هو مشرق الشمس، ولهذا داللة معنویة بمعنی الشروق 
مازن بن صالح مطبقاني، سنة ) والضیاء والنور والهدایة، بعکس الغروب بمعنی األفول واالنتهاء. 

  ،(.1م ، ا 2221
هو:) مصطلح أو مفهوم عام یطلق عادة علی اتجاه فکري، ویعني بدارسة االستشراق اصطالحا: 

الحیاة الحضاریة لألمم الشرقیة بصفة عامة، ودراسة حضارة اإلسالم والعرب بصفة خاصة (، ویذهب 
عمر فروخ إلی أن االستشراق هو) اهتمام علماء الغرب بعلوم المسلمین، وتاریخهم، ولعاتهم، وأدابهم 

 (.5م، ا. 2225داتهم، ومعتقداتهم، وأساطیرهم(. )عادل ماجد ، سنة ،وعلومهم، وعا
وقد عّرف غربیون االستشراق ومن هؤالء المستشرق )رودي بارت( حیث یقول:" االستشراق علم 
یختص بفقه اللغة خاصة، وأقرب شيء إلیه إذن أن نفکر في اإلسم الذي أطلق علیه، کلمة استشراق 

شرق تعني مشرق الشمس، وعلی هذا یکون االستشراق هو علم الشرق  مشتقة من کلمة "شرق" وکلمة
أو علم العالم الشرقي، ویعتمد المستشرق اإلنجلیزي )آربري( تعریف قاموس أکسفورد الذي یعرف 
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 (2، ا، 2221مازن بن صالح مطبقاني ،سنة  المستشرق بأنه " من تبّحر في لغات الشرق وآدابه." )
سشتراقیة بعد توسع االستعمار الغربي في الشرق، فتناولت دراسة جمیع ثم توسعت الدراسات اال  

حمن عبد الر )دیانات الشرق، وعاداته، وحضارته، وجغرافیته، وتقالیده، ولغاته، وکل ما یتعلق له. 
 (.121م، ا. 2222حسن حبنکه المیداني " سنة 

 المطلب الثاني : نشأة االسشتراق 
ثقافیة في أعقاب ذلك الصدام العنیف بین الحضارتین المختلفتین نشأت حرکة االستشراق کظاهرة  

، الحضارة اإلسالمیة الشابة المثوبة، والحضارة الغربیة المسیحیة المترنحة المتخاذلة ، واستطاعت 
الحضارة اإلسالمیة أن تنبسط سلطاتها علی جزء کبیر من آسیا وأفریقیا، وامتدت إلی جنوب أوروبا، 

یرة ذات قوة وحضارة، وأسهمت في ثقافة اإلنسان، وأضافت الکثیر من المعارف وأقامت دوالا کب
م، ا 2212والنظریات واألراء فی مختلف حقول المعرفة اإلنسانیة. ) محمد فاروق النبهاني ، سنة 

8) 
ولما أصاب الحضارة اإلسالمیة الرکود والتوقف واضطربت أوضاع المسلمین وتمزقت دولهم،  

لترف واللهو، طمع فیهم عدوهم الجاثم علی حدودهم المترقب ألوضاعهم الطامع وانصرفوا إلی ا
في أرضهم، وأخذ یعد نفسه لمواجهة ذلك العدو اللدود، وفجأة انطلقت الحمالت الصلبیبیة متالحقة 
قویة متحدیة مستنفرة، وأخذت طریقها نحو القدس مخترقة قلب العالم اإلسالمي ، مدعمة بتحالف 

کنیسة والملول االروبیین، واستطاعت أن تقیم دولة صلیبیة في القدس، وأن تحکم مقدس بین ال
 (.9م ،ا. 2212قبضتها علی جزء من العالم اإلسالمي. ) محمد فاروق النبهاني، سنة 

يخ االستشراق   المطلب الثالث: تار
ولکن أن  ال یعرف بالضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقیة، وال فی أي وقت کان ذلك،

بعض الرهبان الغربیین قصدوا األندلس في إبان عظمتها ومجدها، وتثقفوا فی مدرستها، وترجموا 
القرآن، والکتب العربیة إلی لغاتهم، وتتلمذوا علی علماء المسلمین فی مختلف العلوم، وخاصة في 

 الفلسفة، والطب، والریاضیات.
م بعد 999لذي انتخب بابا للکنیسة روما عام "الراهب "جربرت" ا –ومن أوائل هؤالء الرهبان   

وجیران ردي کریمون  1170-192تعلمه في معاهد األندلس، وعودته إلی بالده، وبطرس المحترم" 
 م.1185 -1111
وبعد أن عاد هؤالء الرهبان إلی بالدهم، نشروا ثقافة العرب ومؤلفات أشهر علمائهم، ثم أسست  

مدرسة "بادوي" العربیة ، وأخذت األدیرة والمدارس العربیة تدرس  المعاهد للدرسات العربیة، أمثال
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واستمرت –وهي لغة العلم في جمیع بالد أروبا یومئذ –مؤلفات الغرب المترجمة إلی االتینیة 
الجامعات الغربیة، تعتمد علی کتب العرب وتعتبرها المرجع األصلیة للدراسة قرابة ستة قرون . ) 

 (.18م، ا.2222مصطفی السباعي ، سنة 
( 1853وفي الربع األخیر من القرن التاسع عشر، عقد أول مؤتمر للمستشرقین في باریس عام )    

وتوالی عقد المؤتمرات التي تلقي فیها الدراسات عن الشرق، وأدابه، وحضارته، وما تزال تعقد حتی 
 (. 123م" ا. 2222هذه األیام. ) عبد الرحمن حسن حبنکه المیداني"  سنة 

 المطلب الرابع : مدارس االستشراق 
اختلف الباحثون في تصنیف مدارس االستشراق ، فمنهم من راعی التصنیف الموضوعي، وذکر 
المسشترقین حسب تخصصاتهم العلمیة، ومنهم من اختص بالدرسات القرآنیة ، ومنهم من اختص 

ءات شراقیة بحسب انتمابدراسات السنة النبویة، وهنا یتجه الباحث إلی تصنیف المدارس االست
واألمیرکیة، واألسبانیة،  أفرادها، إلی المدرسة الفرنسیة، واالنجلیزیة، واأللمان، واالیطالیة، واالسبانیة،

کبر دور في دراسة المسشتراقین في العالم العربي  وسیکتفي الباحث بمدرستین کبیرتین اللتین تمثال أ
انیة، وسیشرح الباحث علی نوعیة کل من هاتین واإلسالمي، وهما المدرسة الفرنسیة، والبریط

 المدرستن واهتماماتها نحو اللغة العربیة بین النوع اإلیجابي والسلبي لنشر اللغة العربیة وآدابها.
 المدرسة الفرنسیة 

تعد المدرسة الفرنسیة االستشراقیة في فرنسا من أبرز المدارس االستشراقیة، وأغناها فکراا وأخصبها  
، ویعود السبب ذلك العالقات الوثیقة التي تربط فرنسا بالعالم العربي إنتاجاا  وأکثرها وضوحاا

واإلسالمي قدیماا وحدیثا، وکانت فرنسا موجودة في معظم عالقات العرب بأروبا، في حاالت السلم 
والحرب، فالعرب وصلو إلی حدود فرنسا وأخافوها، وکانت علی وثیقة لدولة الخالفة العباسیة في 

یام شارلمان والرشید، وشارکت في الحروب الصلیبیة، وتطلعت إلی احتالل أجواء من الوطن العربي أ
، وغزا نابلیون مصر، وأقام عالقات سیاسیة واقتصادیة معها، واحتلت فرنسا المغرب العربي وسوریا 

الدراسات عنیت ب ولبنان ، وهذا التاریخ السیاسي المتواصل، جعل فرنسا من أوائل الدول األوربیة التي
العربیة واإلسالمیة، لالستفادة منها في ترجمة آثارها وإنشاء کراسي علمیة لتدریسها منذ القرن الثاني، 

، يوأوفدت طالبها لمدارس األندلس لدراسة الفلسفة والحکمة والطب فیها. ) محمد فاروق النبهان
 (.22م،ا، 2212سنة 

والجامعات الفرنسیة لدراسات اللغات الشرقیة ،  ومنذ وقت طویل أنشئت کراس في المعاهد   
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ومنها اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة ، ویوجد في مکتبة باریس الوطنیة أکثر من سبعة آلف 
مخطوط عربي، ونوادر من األثار اإلسالمیة من نقود وأختام وخرائط ، وأسهم المسیحیون اللبنانیون 

نسا، وصدرت في فرنسا مجالت اهتمت بالتراث العربي في نقل بعض المخطوط العربیة إلی فر
واإلسالمي والتعریف به، واستطاع األدب العربي أن یؤثر في األدب الفرنسي، وانتشرت بعض الکتب 
األدبیة العربیة في فرنسا، کما تأثرت بعض المفکرین الفرنسیین بما اطلعوا علیه من تراث العرب 

خلدون، والنزعات الصوفیة، واستعملوا کثیراا من المصطلحات وفلسفتهم من أمثال ابن رشد، وابن 
م ،ا، 2212الدینیة التي کانت ساندة في التراث العربي اإلسالمي.) محمد فاروق النبهاني، سنة 

23.) 
 المدرسة النجلیزية

تتمیز المدرسة االستشراقیة االنجلیزیة بالعمق والدقة ، وهي أکثر المدارس صلة بالشرق ، وبخاصة 
الشرقي األوسط واألقصی، وکانت صالت بریطانیة بالشرق قویة عن طریق االتصاالت الثقافیة ب

والسیاسیة والعسکریة واالقتصادیة، وکانت المدرسة االنجلیزیة وثیقة الصلة بمنطقة الخلیج، 
 هوالعراق، وفلسطین، ومصر، باإلضافة إلی صالتها الوثیقة بالهند، واإلسالم في المنطقة الهندیة ل

 تراث عریق، وال یمکن إغفال أهمیة تلك البالد الهندیة في إغناء الفکر اإلسالمي. 
ثم أخذت الجامعات االنجلیزیة األخری تنشئ أقساماا للدراسات الشرقیة ومعظم الجامعات    

االنجلیزیة الیوم تدرس اللغات والدراسات الشرقیة ، ثم أخذت هذه الجامعات تنشئ مدارس وکلیات 
لها، في أفریقیا، والبالد العربیة واإلسالمیة وفي الهند، والباکستان، واهمتمت مکتبة المتحف تابعة 

البریطاني في لندن بالتراث الشرقي، وضمت إلیها مکتبات بعض القناصل الذین عملوا في القاهرة، 
ف، حوبغداد، ومسقط، ودمشق، وجمعوا کثیراا من المکتبات الشرقیة من مخطوطات، ووثائق، ومصا

ومعاجم وأوراق البردي، ومسجالت رسمیة ، وهنال فهارس للمخطوط العربیة، وفهارس للکتب 
م ،ا، 2212العربیة في المتحف البریطاني وضعها بعض الباحثین .) محمد فاروق النبهاني، سنة 

28  ) 
دم والتطور قاالستشتراقیة األروبیة متمثلة من مدرستین کبیرتین حظیت بالت وخالصة القول أن المدارس

نحو تعلم اللغة العربیة وآدابها، حیث انطلقت المدرسة االستشراقیة في البدایة کحرکة استشراقیة أوربیة 
واحدة، تعني بدراسة الشرق وعلومه، ولم تکن لها عاصمة خاصة، انطلقت إلی األندلس إبان حضارتها 

  علوم الشرق بشکل عام، والعالموتطورها العلمي، والثقافي، والفلسفي، ورغبة الغرب في اکتشاف 
العربي اإلسالمي بشکل خاا، ومعرفة هذا العالم الغامض الذي انطلقت منه الحضارات اإلنسانیة 
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 ذات اإلشعاع الروحي والبعد االنساني.
 المحور  الثاني: دوافع المستشرقین في تعلم اللغة العربیة وآدابها.

شاف لآلخر، وهو تطلع طبیعي وفطري، فکل شيء بدأت دوافع االستشراق األولی کمحاولة استک
یبحث عن اخخرـ وکل ضفة بدافعها الفضول لمعرفة الضفة المقابلة لها ألنها اخخر، واخخر في 
جمیع الظروف هو الخصم والمنافس والتناقض، ومحاالت االستکشاف األولی کانت طبیعیة تلقائیة 

 ی اخخر، یبحث عن ذاته من خالل ذلك اخخر.عامالن مقابالن، شرق وغرب، کل منهما یتطلع إل
في الشرق ثقافات متنوعة، وحضارات وأدیان، والغربي یجد في الشرق صورة مکملة لذاته،   

ولهذا فهو ال یرفض الشرق کتراث إنساني وکتجربة حضاریة، فالحضارت الالحقة الغالبة ال تضیق 
المقاوم المهدد للقیم الغربیة. ) محمد بحضارات سابقة مستسلمة، وإنما یرفض الشرق المتحدي 

 (. 13م ،ا،2212فاروق النبهاني، سنة 
 وهنال عدة دوافع ساعدت علی تدفق المستشرقین علی دراسة  اللغة العربیة وآدابها وهي مایلي:   

 المطلب األول: الدافع الديني: أو المذهبي ضد االسالم والمسلمین. 
قساوسة النصاري، ثم استمر بعد ذلك ومعظم المستشرقین من رجال عرفنا االستشراق بدأ بالرهبان وال

الکهنوت المسیحي، وکان هؤالء مدفوعین بدافع االنتصار للنصرانیة، والرغبة بتنصیر المسلمین 
 الذین اکتسحوا إمبراطوریتهم، واستطاع دینهم الحق أن یغلب النصرانیة المحرفة في نفوس اتباعها.

ی اإلسالم، وتشویه محاسنه، وتحریف حقائقه، بغیة إقناع جماهیرهم واتجه هؤالء للطعن ف   
التي تخضع لزعاماتهم الدینیة، بأن اإلسالم دین ال یستحق االنتشار، وبأن المسلمین فوم همج 
لصوا، سفاکو الدماء، یحثهم دینهم علی الملذات الجسدیة، ویبعدهم عن کل سمو روحي 

هجوم في العصر الحاضر، بعد أن رأوا الحضارة الحدیثة قد وخلقي، ثم اشتدت حاجتهم إلی هذا ال
زعزعت أسس العقیدة بالنصرانیة عند الغربیین، وأخذ تشککهم بکل التعالیم التي کانوا یتلقونها عن 
رجال الدین عندهم یزداد، فلم یجدوا وسیلة أجدی من تشدید الهجوم علی اإلسالم، بصرف أنظارهم 

من عقیدة وکتب مقدمة، وهم یعلمون ما ترکته الفتوحات اإلسالمیة األولی الغربیین عن نقد ما عندهم 
، ثم الحروب الصلیبیة، ثم الفتوحات اإلسالمیة العثمانیة في أوروبا بعد ذلك في نفوس الغربیین، 
من خوف شدید من قوة اإلسالم، ومن کره ألهله، فاستغلوا هذا الجو النفسي، وازدادو نشاطاا في 

 (.128م ، ا. 2222المیة. ) عبد الرحمن حسن حبنکه المیداني سنة الدرسات اإلس
فهدف هذا الدافع : هو إخراج المسلمین عن دینهم، فإن أمکن تنصیرهم فذال، وإال فإبقاؤهم    
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ال دین لهم مطلقاا هدف مرجو یحقق للنصاری منافع ومصالح سیاسیة، واقتصادیة، واستعماریة، وغیر 
من دینهم وسائل مثیرة ، منها:) عبد الرحمن حسن حبنکه المیداني، سنة  ذلك، وإلخراج المسلمین

 (.129م ، ا. 2222
 : تنفیر المسلمین من دینهم، وحملهم علی کراهیته .1
 : تشویه اإلسالم والتشکیك فی أسسه، وتوجیه المطاعن له.2
أدب من علم و : تشویه التاریخ اإلسالمي، وتشویه حضارة المسلمین، وکل ما یتصل باإلسالم3

 وتراث.
: نبش الحضارات القدیمة وإحیاء معارفها، وبعث الطوائف الضالة والحرکات الهدامة القدیمة 1

 : تزیین ما في المسیحیة من تعالیم وأحکام .7
: استدراج المسلمین لألخذ بالحضارة المادیة الحدیثة، وما فیها من مغریات للنفوس، 0

 ت، وباهرات للنظر.ومرضات لألهواء، وأسرات للشهوا
 :  المطلب الثاني: الدافع االستعماري

لما انتهت الحروب الصلیبیة بهزیمة الصلیبین، وهي في ظاهرها حروب دینیة وفي حقیقتها حروب 
استعماریة، لم ییأس الغربیون من العودة إلی احتالل بالد العرب وبالد اإلسالم، فاتجهوا إلی دراسة 

من عقیدة وعادات وأخالق وثروات، لتعرفوا إلی مواطن القوة فیها  هذه البالد وفي کل شؤونها
فیضعونها، وإلی مواطن القوة فیغتنموها، ولما تم لهم االستیالء العسکري والسیطرة السیاسیة، کان 
من دوافع تشجیع االستشراق أضعاف المقاومة الروحیة والمعنویة في نفوسنا، وبث الوهن واالرتبال 

ك عن طریق التشکیك بفائدة ما في أیدینا من تراث، وما عندنا من عقیدة وقیم إنسانیة، في تفکیرنا، وذل
فنفقد الثقة بأنفسنا، ونرتمي في أحضان الغرب نستنجدي منه مقاییس األخالقیة والمبادئ العقائدیة، 
وبذلك یتم لهم ما یریدون من خضوعنا لحضارتهم وثقافتهم خضوعاا ال تقوم لنا من بعده 

 (.22م ا. 2212.):مصطفی السباعي، سنة قائمة
 المطلب الثالث: الدافع االقتصادي 

ومن الدافع التي حرضت کثیر من الغربیین علی الدراسات االستشراقیة ، رغبتهم بغزو البالد 
، یهدفون فیه إلی االستیالء علی األسواق التجاریة ، والمؤسسات المالیة  اإلسالمیة عزواا اقتصادیاا

واالستیالء علی الثروات األرضیة، واستغالل الموارد الطبیعیة، والحصول علیها بأبخس المختلفة، 
األثمان، وإماتة الصناعات المحلیة القدیمة، لتکون بالد المسلمین بالد استهالل لما تصدر المصانع 
اخلیة الغربیة، وبهذا صارت الدراسات االستشراقیة وسیلة من وسائل کسب المال لکثیر من 
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ستشرقین، ومن خالل معرفتنا لهذا الدافع نستطیع معرفة الهدف الغالي المرتبط به، فهدف هذا الم
م ، 2222الدافع : تحصیل األموال والمطامع االقتصادیة . ) عبد الرحمن حسن حبنکه المیداني "  

 (.131ا. 
 المطلب الرابع: الدافع السیاسي 

نه رأت الدوائر االستعماریة أن حاجتها السیاسیة تقضي قبل االستعمار وبعد تحرر البالد اإلسالمیة م 
بأن تکون لها في قنصلیاتها، وسفاراتها، ومندوبها في األمم المتحدة، وسائر المؤسسات الدولیة، من 
لدیهم زاد جید من الدراسات االستشراقیة ، لیقوم لهم هؤالء بمهمات سیاسیة متعددة مرتبطة 

الم اإلسالمي، ومنها ما یلي:) عبد الرحمن حسن حبنکه المیداني "  بالشعوب اإلسالمیة، وبلدان الع
 (.132م ا. 2222سنة 

 : االتصال بالسیاسیین والتفاوض معهم، لمعرفة آرائهم واتجاهاتهم .1
 : االتصال بعمالئهم وأجرائهم، الذین یخدمون أراضهم السیاسیة داخل شعوب األمة اإلسالمیة.2
 لصحافة للتعرف علی أفکارهم وواقع بالدهم.: االتصال برجال الفکر وا3
 : بث االتجاهات السیاسیة التي تریدها دولتهم ، فمن یریدون بثها فیهم وإقناعهم .1
فهدف هذا الدافع : تحقیق غایات سیئة ، ترید تحقیقها الدول الموجهة لهذا النوع من الدراسات   

 لتسیر دول العالم اإلسالمي في أفالکها .
 .في ذلك هدفان : دیني ، واستعماريلمسلمین نبیهم، وقرآنهم، وشریعتهم، وفقهم، ف: تشکیك ا1
ـ یدعون أن الحضارة اإلسالمیة منقولة عن حضارة 2 :  تشکیك المسلمین بقیمة تراثهم الحضاري 

الرومان، ولم یکن العرب والمسلمون إال نقلة لفلسفة تلك الحضارة وأثارها، ولم یکن لهم إبداع 
تکاري، وقلیالا ما یفعلون یذکرونها علی مضض مع انتقاا کبیر.) مصطفی السباعي، سنة فکري واب

 (.31م ا.2222
 . المحور الثالث : وسائل المستشرقین وخططهم الخبیثة في اللغة العربیة

 المطلب األول: وسائل المستشرقین ضد اللغة العربیة
 الخبیثة إال سلکوها ومنها : لم یترل المستشرقون وسیلة لنشر أبحاثهم وبث آرائهم  

کثرها کثیر 1 :تـألیف الکتب في موضوعات مختلفة عن اإلسالم واتجاهاته ورسوله وقرأنه، وفي أ
 من التحریف المعتمد في نقل النصوا أو أبتارها.

 : إصدار المجالت الخاصة ببحوثهم حول اإلسالم وبالده وشعوبه.2
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لتزاول أعماال إنسانیة في الظاهر کالمستشفیات، :إرسالیات التبشیر إلی العالم اإلسالمي 3
 والجمعیات، والمدارس، والمالجئ، والمیاتم، ودور الضیافة کجمعیات الشبان المسیحیة وأشباهها.

: القاء المحاضرات في الجامعات والجمعیات العلمیة، ومن المؤسف أن أشدهم خطراا وعداء 1
ة واإلسالمیة في القاهرة ودمشق، وبغداد، والرباط، لسسالم کانوا یستدعون إلی الجامعات العربی

 وکراتشي، والهور، وعلیکرة وغیرها لیتحدثوا عن اإلسالم .
: مقاالت في الصحف المحلیة عندهم ،وقد استطاعوا شراء عدد من الصحف المحلیة في بالد 7

 (.37م، ا.2222العرب والمسلمین. ) مصطفی السباعي، سنة 
تبشیر واالستعمار" للدکتور عمر فروخ ومصطفی الخالدي، وهو من أهم وقد جاء في کتاب " ال 

 الوثائق التاریخیة عن نشاط المستشرقین والمبشرین لخدمة االستعمار مایلي: 
" یعلن المبشرون أنهم استغلو الصحافة المصریة علی األخص للتعبیر عن األراء المسیحیة أکثر 

د ظهرت مقاالت کثیرة في عدد من الصحف المصریة ، مما استطاعوا في أي بلد إسالمي آخر، لق
 إما مأجور في أکثر األحیان ، أو بال أجرة في أحوال نادرة." 

: عقد المؤتمرات إلحکام خططهم في الحقیقة،  ولبحوث عامة في الظاهر، وما زالوا یعقدون 0
 م حتی اخن .1583هذه الموتمرات منذ عام 

ارف اإلسالمیة " وقد أصدروها بعدة لغات، وبدأوا بإصدار طبعة : إنشاء الموسوعات "دائرة المع5
 (.  37م ، ا, 2222جدیدة منها . )مصطفی السباعي ، سنة 

 المطلب الثاني: خطط المستشرقین ضد اللغة العربیة   
وأما خططهم الخبیثة فهي تتمثل في إصدار المجالت التي يصدرها المستشرقون في الدول  

يطاني، منها ذات استعمار فرنسي  : وبر
م ثم 1822م أنشأ الفرنسیون جمعیة للمستشرقین ألحقوها بأخری في عام 1585: في عام 1

 أصدورا " المجلة اخسویة " .
م وقبل الملك أن یکون 1823: وفي لندن تألفت جمعیة لتشجیع الدراسات الشرقیة في عام 2

  ولي أمرها ، وأصدرت " مجلة الجمعیة اخسیویة الملکیة".
م أنشأ األمریکیون جمعیة ومجل باسم" الجمعیة الشرقیة األمیریکیة " وفي 1812: وفي عام 3

العام نفسه أصدر المسشرقون األلمان مجلة خاصة بهم، وکذلك فعل المستشرقون في کل من النمسا 
 وإیطالیا وروسیا.

 (.12م ،ا 2222)مصطفی السباعي ،سنة 
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شرقین المعاصرین وأهم کتبهم في التراث العربي وهنا یذکر الباحث أسماء أخطر المست 
 اإلسالمي:

: أ. ج أربري  إنجلیزي معروف بالتعصب ضد اإلسالم والمسلمین، ومن   (A.J.Arberry)أوالا
محرري " دائرة المعارف اإلسالمیة " اخن أستاذ بجامعة کمبردج ، ومن المؤسف أنه أستاذ لکثیر من 

 ات اإلسالمیة واللغویة في إنجلترا ومن کتبه :المصریین الذین تخرجوا في الدرس
 م 1913: اإلسالم الیوم " صدر في عام 1
 م .1915: "مقدمة لتاریخ التصوف " صدر في عام 2
 م.1972: " التصوف " صدر في عام 3
 م.1972: ترجمة القرآن " صدر في عام  1

إلسالم ، حاضر في إنجلیزي معاصر، اشتهر بالتعصب ضد ا (A. Geom)ثانیاا  الفردجیوم 
جامعات إنجلترا وأمریکا، وتغلب علی کتابته وآرائه الروح التبشیریة ، ومن أهم کتبه " اإلسالم " ومن 
المؤسف أنه تخرج علیه کثیر ممن أرسلتهم الحکومة المصریة في بعثات رسمیة للخارج لدرسة 

 اللغات الشرقیة .
رنسي متعصب جدا ضد اإلسالم ف ) (Baron garra de vaux: بارون کارا دي فو: 3

 مصطفی السباعي ،سنة والمسلمین، ساهم بنصیب بارز في تحریر " دائرة المعارف اإلسالمیة . )
 (.11م،  ا  2222

 المطلب الثالث: منهجیة المستشرقین في التعامل مع اللغة العربیة 
صلبة  رکة والتقدم وبماله منلقد أدرل االستشراق بماله من معرفة تأثیر اللغة العربیة في السیر والح

بعلومها وآدبها وفنونها وأدابها وفنونها وبماله من درایة لقرآنها وعروبتها وتراثها، فقر أن یتناول السهم 
لیصوبه في قلب أصحابها لیردیهم قتلی ، لقد کان في ترکیز الجهد االستشراقي علی دراسة الجوانب 

علی األمة االسالمیة وتسیرها علی النحو الذي یریدون، الحضارة اإلسالمیة، أکبر عون في السیطرة 
ولکن غرضا کهذا ال یتأتی تحققه مالم تدرس العربیة دراسة مستفیضة بوصفها لغة الدین اإلسالمي، 
وفي هذا یقول) برنادیس لویس ( وقد وجد الطلبة االنکلیز في الهند لدی دراستهم لغات مسلمي 

یباتهم تحتم علیهم دراسة العربیة التي هي أساس الثقافة اإلسالمیة الهند ومدینتهم، أن أبحاثهم وتنق
 في أي لغة من اللغات . 

 (.50م ، ا،2218)نور زمان مدني، ومحمد التماس خان سنة 
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فأقبل االستشراق علی دراسة لغة المسلمین وأعلن المستشرقون هجومهم علی اللغة العربیة   
یخ القدیم والعصور العربیة األخری ، کما اتهموها فی العصر بتلفیق الشبهات حول أصالتها فی التار

الحدیث أنها لغة عاجزة عن الوفاء بمتطلبات العصر الحدیث وغیر قادرة علی مواکبة التقدم العلمی، 
ووصل بعضهم األمر إلی اعتبار اللغة العربیة لغة میتتة، مثلها مثل اللغة االتینیة والتکنولوجي بالنسبة 

بیة الحدیثة ، وبأنها لغة دینیة بمعنی أنها تستخدم في المجال الدینی وفیما یتعلق بالعبادة، للغة األورو
ولکنها تصلح کلغة للحدیث والکتابة تشبیها لها ببعض اللغات الدینیة القدیمة، والتي انحصر مجال 

قر به ة ، وهو ما أاستخدامها فی المجال الدیني، ولم یعد لها استخدام فی الحیاة الیومیة مثل السریانی
المستشرق "برینو" لطالبه في درس اللغة العربیة حین قال: "أترید یا صاح أن تتکلم مع األهالي الذین 
حولك وأن تختبر المسلمین فی زیارتك لتعرف ما یهمك؟ أالتظن أنی سأعلمك لغة القرآن؟ فهذه 

ن غة التی أنزل اهلل بها کتاب المسلمیاللغة قد ماتت وال یتکلم بها أحد، فهي االتینیة العرب، وهی الل
، وهی لغة الصلوات واالستغاثات والتمنیات أحیانا، وهی کذالك المستعملة فی جنة " محمد" 

. ) نور زمان  "االجتماع بالحور العین وسأحبب إلیك دراستها فی المستقبل إذا أرادت أن تتذوق حالوة
 (.55م ، ا، 2218مدني، ومحمد التماس خان، سنة 

ووصف المستشرقون اللغة العربیة بالجمود وبأنها لغة بدویة ال تصلح للتعبیر عن المصطلح    
العلمی الحدیث وأنها السبب فی التخلف الحضاري، ألنها غیر قادرة علی استیعاب الحضارة 

بیة رالحدیثة، ویقابل هذا الذم في اللغة العربیة الفصحی الثناء علی اللغة العامیة وعلی اللهجات الع
المختلفة ووصفها جمیعا بالمرونة والسهولة والقدرة علی التعبیر عن المطالب الحدیثة، ومدحوها 
کوسیلة تثقیف للجماهیر العربیة، وللتخلص من األمیة المنتشرة بسسب صعوبة اللغة العربیة 

 (.50م، ا، 2218الفصحی. ) نور زمان مدني، ومحمد التماس خان، سنة 
االستشراق بإدخال تدریس لهجات العرب المختلفة فی مدارسهم وجامعاتهم ومن أجل هذا قام   

م ظهر کتاب " قواعد العربیة العامیة في مصر" لـ ولهام سبیتا الذی کان 1882ومعاهدهم، وفي سنة 
أول کتاب في العامیة المصریة من األجانب وظهر کتاب "المقتضب فی عربیة مصر" لـ فیوت وباول 

وجهة علمیة لتسهیل دراسة العامیة المصریة ،تلك التی ضاعت کرامتها علی حد  اللذان اتجها فیه
قولهما لترکها تنساب مفککة بدون ضوابط، حتی أصبحت الوجود لها کلغة مکتوبة ولم یفتهما أیضا 
أن یرددا الشکوی من صعوبة اللغة العربیة الفصحی وخاصة حروفها الخالیة من حروف الحرکة. ) 

 .(.55م، ا، 2218، ومحمد التماس خان سنة نور زمان مدني
وهنال من دعا إلی استبدال الحروف العربیة بالحروف االتینیة، فالمستشرق "فنسك" الذی نشر    
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 "رسائل عدیدة مکتوبة بحروف أدبیة في اللغة المصریة القدیمة ومن بینها رسالة "أجرومیة مصری
مسلة، یقصد: باللسان المصري ومعها أمثلة، وهذه کتبها علی هذا النحو: بل لسان المصری ومعها أ

الدعوة إلی استبدال الحروف العربیة بالحروف االتینیة قصد التیسیر، یتجاهل أن اإلمالء بالعربیة 
أیسر، وأکثر انضباطاا من اإلمالء والکتابة فی اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة اللتین تکثر فیهما الحروف 

لکلمات التي لها نطق یختلف عن الهجاء. ) نور زمان مدني، ومحمد التماس التی تکتب والتنطق ، وا
 .(.55م ، ا، 2218خان، سنة

وهنا یلتفت الباحث من مؤامرات المستشرقین الفرنسین والبریطانین ضد اإلسالم والمسلمین،     
رف آخر، ط حیث نجد نشاطاتهم مرتبطة باالستعمار والتبشیریة ضد الدول العربیة واإلسالمیة، من

یوجد جهود المستشرقین األلمانین الذین لم یرتکزوا عن التبشیر أو االستعمار بل عکفوا علی البحث 
والتتبع للعلوم الطبیعیة واللغویة معجبین باللغة العربیة ومهتمین بثقافتها وعلومها، وقد ساهموا 

بیة الذین اشتهروا باللغة العرمساهمة جبارة في تحقیق والنشر والترجمة ، ویخص بالذکر األلمانیون 
وآدابها ، وقد افرد استاذ صالح الدین المنجد بدراسته عن المستشرقین األلمان في کتابه القیم " 

 المستشرقون األلمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربیة.
 المحور الرابع : جهود المستشرقین المتحمسین في نشر اللغة العربیة

  في نشر اللغة العربیة ول: : جهود المستشرقینالمطلب األ   
من الصعب أن ننکر أثر الدراسات االستشراقیة في الفکر العربي اإلسالمي، من حیث تطویر المناهج 
العلمیة وتشجیع الدراسات النقدیة وإحیاء بعض أمهات الکتب العربیة، واالهتمام بالدراسات 

اسات الللغویة في إطار اللغات الشرقیة التي تمثل دور المعجمیة والموسوعیة ، وإیجاد مناهج للدر
الحضارات الشرقیة ذا الطبیعة المتمیزة المعبرة عن الشخصیة الشرقیة في إطارها الفکري وفي تکوینها 
الثقافي، ولیس من الخطأ القول بأن الدراسات االستشراقیة أسهمت في تکوین الظروف المناسبة 

ریة التي شهدتها العالم العربي في بدایة القرن العشرین ، إذ من المؤکد للنهضة العربیة والیقظة الفک
أن الحضارة اإلسالمیة شهدت رکوداا واضحاا وجموداا في العهد العثماني، وتوقفت الحرکة العلمیة 
نراجعت مظاهر الحیاة في العالم العربي، وشاعت قیم وتقالید تکرس التخلف وتنظر بعین الریبة 

لکل حرکة ثقافیة حیة، ولکل مدرسة علمیة ترفع شعار التجدید وتدین مظاهر  والحذر والرفض
 (.37.ا. 2212التخلف .) محمد فاروق النبهاني ، سنة 

وال ینکر المتابعون فضل المستشرقین في إثارة التراث وخدمته حتی الباحثین العرب المسلمین     



 248 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

د علي " علی أنه "لوال عنایة المستعمرین بإحیاء مع التفاتهم العملیة للتراث وفي هذا یوکد " محمد کر
آثارها لما انتهت إلینا تلك الدرر الثمینة التي أخذناها من طبقات الصحابة ، وطبقات الحفاظ، 
ومعجم ما استعجم ، وفتوح البلدان، وفهرست ابن ندیم، ومفاتیح العلوم، وطبقات األطباء، وأخبار 

بن حوقل ، الهمذاني ، وشیخ الربوة، وابن جبیر، وابن بطوطة، الحکماء ، والمقدسي، واالسطخري، وا
إلی عشرات من کتب الجغرافیة والرحالت التي فتحت أمامنا معرفة بالدنا في الماضي، وبها وقفنا 
علی درجة حضارتها ، ولوال إحیاؤهم تاریخ ابن جریر، وابن األثیر، وأبي الفداء، والیعقوبي، 

ن أبي شامة، وابن الطقطقي، وحمزة األصفهاني، وأمثالهم، لجهالنا والدینوري، والمسعودي، واب
تاریخنا الصحیح ، وأصبحنا في عمامة من أمرنا ، ولوجئتنا نعدد حسنات دواین الشعر، أو کتب األدب 

 .(22م، ا. 1990والعلم التي أحیوها لطال بنا المطال." )علي بن إبراهیم النملة ، سنة 
المستشرقین بالتراث العربي اإلسالمي، من حیث المقاصد من خالل ویمکن أن نصنف اهتمام   

 تصنیف المستشرقین إلی أربع طوائف :
الطائفة األولی : طائفة قصدت إلی التعرف علی أثر الفکر والتراث العربي واإلسالمي علی 

 الحضارة الغربیة.
حضارة علی مدی تأثیر الالطائفة الثانیة : تلك التي اهتمت بالتراث العربي اإلسالمي للتعرف 

 األوربیة علیه .
 الطائفة الثالثة : طائفة وقفت موقف العداء للتراث وأهله وحاربته محاربة علنیة وسریة .

الطائفة الرابعة : تلك التي کانت منصفة إلی حدما، ألنها تؤمن أن صناعة فکر الحضارة مهمة 
 (.37م،اا، 1990االنسانیة جمعاء . ) علي بن إبراهیم النملة ،سنة 

أما من حیث منهجیة التي أتبعها المستشرقون في دراسة التراث فلم یقتصرو علی المنهج     
التاریخي ، بل شملت المنهج التحلیلي، والمنهج االسقاطي، ومنهج األثر والتأثر، ومنهج المطابقة 

ا قد تقترق، وهي نفسهوالمقابلة، وقد تجمع هذه المناهج في دراسة واحدة ، أو عند مستشرق بعینه، و
قد استخدمها األوروبیون في مجال الدراسات اإلنسانیة بصورة عامة، وألنها تستند إلی المذهب 
الوضعي الذي طبقه المستشرقون علی الدراسات اإلسالمیة في القرن التاسع عشر والعشرین، ولم 

راسات االنسانیة. )علي بن یحیدوا عنه إلی اخن، بالرغم من نبذ هذا المذهب في الوقت الحاضر للد
 (.37م ، ا، 1990إبراهیم النملة، سنة 

ومن أسباب ظهور المستشرقین وتقدمهم علی دراسة العلوم الشرقیة أن الظروف الغامضة التی    
اعترضت  المجتمع اإلسالمي في اخونة اخخیرة ، وضعف الدولة العثمانیة، نتیجة التدخل الغربي 
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قد أوحش الواقع االجتماعي للدولة العثمانیة، وسبب ضعف القوة المرکزیة البغیض بنیة االستعمار 
بعد أن سادت وتقدمت حضاریا وثقافیاا للعالم األروبي،  -للدولة، وأصبحت رمزاا للتخلف والجمود،

ارتفعت األصوات  -والعالم الداني والقاصي، وخاصة في عهد محمد السادس فاتح القسططینیة،
ح األوضاع االجتماعیة والسیاسیة، وظهرت نیجیة ذلك ثورات عربیة مناهضة الحرة مطالبة بتصحی

للحکم الترکي، وظهرت حرکة دینیة سلفیة داعیة لتصحیح المفاهیم الدینیة، وزعمت قیادتها بناء 
الترکیة الجدیدة تحت المسمی "جماعة االتحاد والترقي" کل هذه الظروف ساعدت علی ضعف 

 الحرکة العلمیة االستشراقیة بدعوة االستعماریة.الدولة العثمانیة وظهور 
وأخیرا فقد ظهرت نبیجة کل هذه العوامل والظروف مدارس اصالحیة تختلف اتجاهاتها    

 ومنطلقاتها ومیولها إلی قسمین وهما :
: مدرسة إصالحیة متأثرة بالغرب معجبة بحضارته داعیة إلی االقتباس من ثقافته وفکره معلنة 1

أن الطریق الوحید للنهضة یکمن في نبذ الماضي والتنکر له واالقتداء الکامل بالغرب، لکل صراحة 
واقتفاء أثره في الثقافة والسلول والقیم والعادات، وهذه المدرسة تأثرت بالمدارس االستشراقیة ، 
 ونبنت الفکر االسشتراقي، وحملت رایة الدفاع عن الغرب ، وهاجمت الثقافة اإلسالمیة والعربیة

وأعلنت عداءها للتراث العربي واإلسالمي، وطالبت بتحدیث الفکر العربي والتصدي للتراث بالنقد 
 (.30م .ا. 2212والتجریح . )محمد فاروق النبهاني ،سنة 

:مدرسة إصالحیة رافضة للغرب مشککة في مهمة المستشرقین ناقدة للحضارة الغربیة ، مبنیة  2
للتراث الجاهلي، مؤکدة جهل المستشرقین بالتراث العربي  فساد منهج المستشرقین في دراستهم

واإلسالمي، وحقدهم علیه ، وحرصهم علی محاربته والتشکیك في قیمته العلمیة، ومن أهم أسباب 
نشأة  هذه المدرسة أنها أرادت أن تواجه المدرسة االستشراقیة ، وأن تتصدی الفترائها ضد اإلسالم ، 

وقادتها بالمستشرقین ، کما وقع التطرف في مواقف المدرسة الغربیة  وأن تکشف عن ارتباط رموزها
الوافیة لمنهج المستشراقین وأرائهم، فقد وقع في مواقف المدرسة اإلسالمیة التي رفضت کل قیم 

م، .ا. 2212ق النبهاني ،سنة الغرب وأعلنت عدائها المطلق للمدراس االستشراقیة. ) محمد فارو
لباحث بين أراء الناقدین بين المستشرقين المتحاملين علی اللغة العربية بالنظر العداء، وبين المتحمسين ومن هنا یقف ا   (.35

في دفع عجلة البحوث العلمية ، وتنمية المناهج،   بالتطور والتقدم نحو تقدم اللغة العربية وآدابها، لقد أسهمت حرکة االستشراق
بط الصلة بين المناهج الغربية والمناهج الشرقية، وتعميق الصلة بين علماء االستشراق وتشجيع حرکة التأليف والبحث والتحقيق، ور

 والعلماء العرب والمسلمين. 
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 جابیة للمدارس االستشراقیة مايلياألثار اإلي المطلب الثاني :
 أوال : في مجال تحقیق المخطوطات  

 اا قیمة، وجهودهم في هذا المجالاهتم المستشرقون بتحقیق التراث العربي اإلسالمي، ونشروا کتب
واضح، وال یمکن إنکاره، فقد تصدوا للتراث بشجاعة، وتحملوا مشاق البحث بصبر، وتحقیق 
النصوا لیس بیسیر، فلیست القضیة قاصرة علی قراءة المخطوط ، فقد تکون النسخة لیست أصلیة 

والبد هنا من الحصول علی  ، والبد هنا من معرفة النسخة األصلیة التي یجدر أن تکون معتمدة،
النسخ من المکتبات لتحقیق النص األصلي، ولکي یتم تحقیق النص، البد من االستعانة بمنهج نقدي 

 یمکن المحقق من استکشاف النص ومعرفة دالالت األلفاظ .
وممن استفاد من منهج المستشرقین في التحقیق ونقل هذا المنهج إلی العربیة المرحوم أحمد    
اشا)المعروف بشیخ العروبة ( الذي أشاد بمنهج المستشرقین في دقة التحقیق واستخدام زکي ب

عالمات الترقیم، والعنایة بالفهارس، وألف األستاذ البحاجة عبد السالم هارون کتاباا في فن التحقیق 
سماه " فن تحقیق النصوا ونشرها" سجل فیه خطوات التحقیق ومراحله وضوابطه ،واستفاد من 

اته الطویلة في هذا المجال ، ثم کتب بعد ذلك الدکتور صالح الدین المنجد کتابه" قواعد تحقیق خبر
م واعترف فیه بأهمیة منهج 1970المخطوطات" الذي قدمه إلی موتمر المجامع العلمیة بدمشق عام 

تموا هالمستشرقین في تحقیق النصوا، وخاصة منهج المستشرقین األلمان الذین أتقنوا هذا الفن وا
 (.38م،ا. 2212به . ) محمد فاروق النبهاني ،سنة 

ومن هنا یری الباحث أن اهلل سخر للمستشرقین خدمة هذه اللغة المیمونة سبیل تقدمهم نحو    
التعلیم والتقدم الحضاري المادي، ولدیهم باع طویل في میدان تحقیق النصوا العربیة وأدبها، وال 

التراث العربي االسالمي ، وأغنوا مدارسنا العلمیة بتجربة علمیة شك أنهم بهذا المنهج قد خدموا 
رائدة، الذي لواله لما استخرج العالم الغربي من ظلمات الجهل والهوی إلی التنور والتثقف نحو بناء 

 األمة ومستقبل حیاتها، وکما یقال في األثر: ) کل شيء مسخر لما خلق له(.
 والموسوعي ثانیا: االهتمام بالتألیف المعجمي 

اهتم المستشرقون بالتألیف المعجمي والموسوعي للعلوم العربیة واإلسالمیة وانکبو علی خدمة 
التراث العربي وتدوین تاریخ األدب العربي ، وإعداد موسوعات ومعاجم علمیة، تساعد الباحث علی 

لعنایة ارس متقنة ، واإعداد بحوثه العلمیة وتیسیر مادة البحث لدیه ، وتزوید المؤلفات العلمیة بفه
بالتقسیم والتبویب، ولو رجعنا إلی کتب التراث العربي واإلسالمي، لوجدنا أن معظم کتب التراث 

 ینقصها منهج التقسیم والتبویب الموضوعي، وأحیانا تخلو من فهارس تیسر مهمة الباحث.       
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بحوث وأعدوا مؤلفات في ولقد حرا المستشرقون علی التزام هذا المنهج العلمي في إعداد ال 
تاریخ األدب العربي ، وقسموها هذا التاریخ إلی مراحل ، وأعدوا لکل مرحلة تاریخها وحددوا 
خصائصها، ومن أوائل الذین تاثروا بمنهج المستشرقین في تدوین تاریخ األدب العربیة، األستاذ 

ستاذاا لألدب العربي في م والذي تخرج في األزهر، وکان أ1921حسن توفیق العدل المتوفی سنة 
المدرسة الشرقیة ببرلین، ولما عاد إلی مصر عین أستاذاا بدار العلوم، وألف عدداا من الکتب من أهمها 

 ،واا في الجمعیة األسیویة الملکیة" تاریخ آدب اللغة العربیة " وأصول الکلمات العامیة ، وانتخب عض
 (.39م .ا. 2212فاروق النبهاني، سنة وعین أستاذا بجامعة کمبریدج ومات فیها. )محمد 

وعني المستشرقون بإعداد معاجم لغوي ، وصدرت عدة معاجم قیم المادة العلمیة واضحة   
المنهج، جیدة الترتیب والتبویب، اعتمدت في مادتها العلمیة علی المعاجم العربیة األصلیة ، 

عاجم لکانت االستقادة منها أکبر، والتراث العربي بمعاجمه اللغویة األصلیة ، ولوخدمت تلم الم
وحققت أهدافها في تیسیر االستفادة منها في مجال اللغة والمعرفة. ) محمد فاروق النبهاني ،سنة 

 (.12م، ا 2212
 ثالثا: إعداد دائرة المعارف اإلسالمیة 

ل تعد دائرة المعارف اإلسالمیة من أهم أعمال المستشرقین ألنها جمعت جهودهم العلمیة في عم
موحد، وتناول کل واحد منهم ما یدخل ضمن تخصصه العلمي، واشتملت علی بحوث ودراسات 
وأراء ومعارف عظیمة الفائدة واألهمیة ، وهي تعني عن خزانة علمیة ، وتوفر للباحث جهداا ال یستطیع 
تحقیقه في سبیل االطالع علی کل ما یتعلق بالتراث اإلسالمي.) محمد فاروق النبهاني ،سنة 

 (.12م.ا. 2212
 ،العمل عدد من الباحثین المتمکنینوترجمت دائرة المعارف اإلسالمیة إلی العربیة ، وقام بهذا    

ثم صدرت محموعة دراسات تقویمیة ونقدیة أشاد فیها کاتبوها بأهمیة هذه الموسوعة ، وصححوا 
لبیان أهمیة دائرة الکثیر من أخطائها، کما نشرت دراسات عن الترجمة، ومن أبرز الذین تصدوا 

المعارف اإلسالمیة، الدکتور أحمد أمین، والدکتور عبد الوهاب عزام، واألستاذ إسماعیل مظهر، 
م کما کتب األستاذ "محمد کرد علی " بحثه القیم في مجلة 1933ونشروا ذلك في مجلة "الرسالة" عام 

فیه بهذا العمل العلمي العظیم المجمع العلمي العربي بدمشق بعنوان " المعلمة اإلسالمیة " أشاد 
قبل صدور الترجمة العربیة بسنوات ، وأشار إلی ما أعده العلماء العرب في القدیم من موسوعات 
ضخمة ومعاجم نفیسة، من أمثال الحموي، والخوارزمي، والبیروني، والقلقشندي، وابن خلدون ، 
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 ة اإلسالمیة للغات االجنبیة في مجلة "ونشر األمیر شکیت أرسالن مقاال مهما بعنوان " االنسیکوبیدی
 اإلسالم " لصاحبها األستاذ محمد داود.

 (.   11م،.ا.2212)محمد فاروق النبهاني ،سنة 
 .المطلب الثالث: نموذج ممن تأثرو بمنهجیة المستشراقین من األدباء العرب

ي العالم والنقاد ف الشك أن تأثیر منهجیة االستشراق قد ترل صدی لبعض األدباء العرب والفالسفة
العربي واإلسالمي من بین أولئك الذین تتلمذوا علی أیدیهم، الدکتور طه حسین صاحب کتاب " في 
األدب الجاهلي"  لقد استفاد من جهود هؤالء العلماء المستشرقین وأمثالهم واستخدام مصاردهم، 

جمعت لجنة الغمراوي ومناهجهم في دراسة الشعر العربي القدیم والحضار اإلسالمیة، ولذا أ
 والعوامري محمد عبد المطلب بأن الکاتب قد مس مشاعر العرب والمسلمین في : 

 : اإلیمان بتوتر القرآن وقراءته وأنه الوحي من عند اهلل 2: الوحدة القومیة والعاطفیة الدینیة 1
 یه عن الکذب : محاولة التشکیك في صدق القرآن ونه1:کرامة السلف من أئمة الدین واللغة     3
: تنزیه القرآن عن التهکم 5: محاولة إضاعة الوحدة اإلسالمیة  0: حرمة الصحابة والتابعین  7

: إساءة األدب العام مع اهلل 12: براعة القرآن مما رماه به المستشرقین من أعداءه  8واالستخفاف  
 ورسوله .

بل رفض کل أوراده القدامي من بنی طه حسین موقفه من الشعر الجاهلي  متبعا منهج الشك    
األدب سواء من شعر ونثرا، فیقول " أرید أن أقول الشك" أرید أال أتقبل شیئا مما قاله القدماء في األدب 
وتاریخه إال بعد بحثه وتثبت،إن لم ینتهیان إلی الرجحان . ) نور زمان مدني، ومحمد التماس خان، 

 (.83م ،ا.2218سنة 
المستشرقین ایضاا جرجي زیدان ، لقد کان بمعرفته للغات واطالعه علی  وممن تأثروا بمنهجیة   

المناهج الجدیدة أشبه شيء بهمزة وصل بین الحرکة العلمیة العربیة وحرکة االستشراق المتدفقة 
النشاط في أوربا وأمریکا، واتصلت العالقات بینه وبین أعالم المستشرقین مثل ) ثیودر نولد( و 

( و) مارجولیوث( و)أدوارد سخاو(، وکان معظم هؤالء یفدون علی القاهرة للدراسة )یولیوس فلهاورني
والبحث عن المخطوطات أو لنشر بعض ما أعدوه من مخطوطات عربیة، فاتصلوا جرجي زیدان وأخذ 
عنه وأخذ عنهم، ووجدوه یبحث عن أسلوبهم مع تفوقه علیهم في العلم بالعربیة ، فعظمت قیمته في 

لو یقرؤون في الهالل وما ینشر من کتب وتصدی نفر منهم  لترجمة بعض رویات تاریخ أعینهم وأقب
اإلسالم ، فکانت هذه الروایات من أول ما ترجم من اللغة العربیة من عیون األدب العربي الحدیث. 

 (81م ،ا.2218)نور زمان مدني، ومحمد التماس خان، سنة 



 251 االستشراق في اللغة العربیة بین مجهودات التعمیر ومؤامرات التدمیر ظاهرة

 

 

 

اإلسالم کالما صادقاا غیر أنهم قلة ، وصوتهم  یقول عمر فروخ إن بعض المستشرقین قالوا في
 (.19م ، ا,1995غلب علیه ضجیج المنائین الحاقدین علی اإلسالم .) علي بن إبراهیم النملة، سنة 

وهذا الکالم هو في غایة االنصاف والعدل لکل من یبحث عن المستشرقین ودورهم في التراث 
هنا یطرح  الباحث تساؤالت حول مصداقیة اإلسالمي العربي واللغة العربیة خاصة،  ومن 

المستشرقین في تناول التراث العربي اإلسالمي المثمثل فی اللغة العربیة وآدبها وتاریخها، هل نطرح 
کل ما أرده المستشرقون من بحوث علمیة حول اللغة العربیة وآدابها ؟ أم نستفید به بمجرد اإلطالع 

 بدون التثبت والتحقق؟ 
رآن علمنا منهجیة أخذ القول من فاسق تبین فسوقه وفجوره بقوله " یأیها الذین آمنوا الجواب إن الق

 (.0: لحجرات افتصبحوا علی مافعلتم نادمین (.) إن جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا أن تصیبو قوما بجهلة
کل ما أورده المستشرقون في کتبهم، ومع ذلك الننسی فضلهم   فلنکن علی حذر شدید في تقبل   

ي تنقیح وتفصیل بعض المسائل العلمیة اللغویة، والمناهج الدراسیة العلمیة الذین توسعوا فیه  ف
 ووضعوه التبویب والفهارس بموضوعیة صادقة، وتخرج الباحث بعدة نتائج تتمثل فیما یلي: 

:تعتمد حرکة االستشراق في المبدأ علی مجموعة المعارف التي تتعلق بالشعوب الشرقیة، 1
،وتاریخهم، وحضارتهم، ثم توسعت الدراسات االسشتراقیة بعد توسع االستعمار الغربي في ولغاتهم

الشرق علی دراسة جمیع دیانات الشرق، وعاداته، وحضارته، وجغرافیته، وتقالیده، ولغاته، وکل ما 
 یتعلق له.

 : نشأت حرکة االستشراق کظاهرة ثقافیة في أعقاب ذلك الصدام العنیف بین الحضارتین2
المختلفتین ، الحضارة اإلسالمیة الشابة المثوبة، والحضارة الغربیة المسیحیة المترنحة المتخاذلة ، 

 واستطاعت الحضارة اإلسالمیة أن تنبسط سلطاتها علی جزء کبیر من آسیا وأفریقیا.
: تأثرت حرکة االستشراق بمدرستین کبیرتین حظیت بالتقدم والتطور نحو تعلم اللغة العربیة 3

آدابها، وهما فرنسا وبریطانیة حیث انطلقتا المدرستان مع االستعمار العالم العربي واإلسالمي لتعلم و
 للغات الشرق ومعرفة أماکن الضعف والقوة لدیهم.

: تمتلت حرکات االستشراق في المبدأ کمحاولة استکشاف لآلخر، وهو تطلع طبیعي وفطري، 1
لك خدمة للکنیسة وهو إخراج المسلمین عن دینهم، ثم ثم انقلب الحال إلی الدوافع الدینیة وذ

 توسعت المطامع الکنسیة إلی تحقیق منافع ومصالح سیاسیة، واقتصادیة، واستعماریة لها.
: استخدمت حرکات االستسراقیة وسائل وأسالبیب مختلفة سبیل تحقیق أهدافهم الدینیة 7 
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کتب حاثهم وبث آرائهم الخبیثة منها، تـألیف الوالسیاسیة واالقتصادیة واالستعماریة، وسیلة لنشر أب
في موضوعات مختلفة عن اإلسالم واتجاهاته ورسوله وقرأنه مشوهة بأرائهم التافهة، ثم إصدار 
المجالت الخاصة ببحوثهم حول اإلسالم وبالده وشعوبه، ثم إرسالیات التبشیر إلی العالم العربي 

هر کالمستشفیات، والجمعیات، والمدارس، والمالجئ، واإلسالمي لتزاول أعماال إنسانیة في الظا
 والمیاتم، ودور الضیافة کجمعیات الشبان المسیحیة وأشباهها.

: تجلی أثر الدراسات االستشراقیة في الفکر العربي اإلسالمي، من حیث تطویر المناهج 0
م بالدراسات العلمیة وتشجیع الدراسات النقدیة وإحیاء بعض أمهات الکتب العربیة، واالهتما

المعجمیة والموسوعیة ، وإیجاد مناهج للدراسات اللغویة في إطار اللغات الشرقیة التي تمثل دور 
الحضارات الشرقیة ذا الطبیعة المتمیزة المعبرة عن الشخصیة الشرقیة في إطارها الفکري وفي تکوینها 

 الثقافي.
 المراجع المصادر و 

اق والمستشرقون مالهم وما علیهم ، دار الوراق للنشر م(" االستشر2222مصطفی السباعي، )سنة 
 والتوزبع، المکتب االسالمي".

م( االستشراق " کلیة الدعوة االسالمیة، جامعة اإلمام محمد بن 2211مازن بن صالح مطبقاني، )سنة 
 سعود اإلسالمیة.

ة نظمة اإلسالمیة للتربیم( االستشراق، تعریفه ، مدارسه ، آثاره ، الم2212محمد فاروق النبهاني،)سنة 
 .والعلوم والثقافة ، أسسکو

م(، أثر االستشراق في اللغة العربیة وآدابها، 2218نور زمان مدني، ومحمد التماس خان،) سنة 
 . 1المجلد الخامس ،العدد 

م(، الفهم االستشراق لتفسیر القرآن الکریم " وهي رسالة لتحصیل 2225عادل ماجد محمد ") سنة 
 ستیر في الشریعة والعلوم االسالمیة ، جامعة کوفة.درجة الماج

م.(" أجنحة المکر الثالثة، وخوافیها، التبشیر 2222عبد الرحمن حسن حبنکه المیداني،)سنة 
 واالستشراق االستعمارـ دراسة وتحلیل وتوجیه، دار القلم دمشق، الطبعة الثامنة.  

تشرقین في نشر التراث العربي اإلسالمي، م(، إسهامات المس1990علي بن إبراهیم النملة،) سنة 
 مکتبة الملك فهد الوطنیة، الطبعة األولی الریاض .
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Abstract  
This study dealt with the title: “The Phenomenon of Orientalism in the Arabic Language 
Between Efforts of Reconstruction and Plots of Destruction,” a research that contains the 
phenomenon of Orientalism and its role in the advancement of the Arabic language between 
their educational productions and their intellectual and cultural efforts, and their malicious 
conspiracies against the Arabic language  and to cast suspicions on Denying the authenticity 
of the Arabic language and literature, the way to achieve their religious, political, and 
economic goals for the Arab and Islamic world as a whole.  In the eighteenth and nineteenth 
century, the Islamic nation witnessed the influx of Orientalists to study the history of the Arab 
and Islamic world, and the Orientalist movement formed an intellectual current on the study 
of the Arabic language and its literature. It contributed to the formulation of Western 
perceptions of the Arab and Islamic world, and occupied an important part of human history 
and Islamic life. There have been conflicting opinions between Arab writers and researchers 
about this Orientalist phenomenon in the Arabic language and its literature, between those who 
reject it and its supporters where a group of writers see that their educational, intellectual and 
cultural efforts in the Arabic language are development and progress, such as Taha Hussein, 
Jurji Zaidan, and others who have been influenced by Western culture,This trend contrasts 
with the views of the rejectionists who noticed their malicious plots against the Arabic 
language and Islamic sciences, as Ahmed Faris al-Shidyaq said in his book “Dil al-Fariyaq” 
that these “Orientalist” professors did not take knowledge from the original source (sheikh) 
elders, but rather intruded upon it and jumped into it, and whoever get something he only got 
it through the priests, then he put his head into a pipe dream, and make the illusion that he 
knows something while he is ignorant of it... Hence the problem of the study: “The 
phenomenon of Orientalism in the Arabic language between the efforts of reconstruction and 
the conspiracies of destruction.” This study aims to identify orientalists and orientalists in the 
field of the Arabic language, to identify their educational, intellectual and cultural resources 
in the advancement of the Arabic language, to identify the motives, methods and malicious 
plans of Orientalists to destroy the Arabic language and its literature, to identify their 
educational, intellectual and cultural productions in spreading the Arabic language. and 
Islamic educations. 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

العربي منظورا إلیه: قراءة في کتاب "رحلة إلی فلسطین" للکاتب الیوناني 
 نیکوس کازانتزاکیس

 1طبیش حنینة
 خنشلة )الجزائر(، جامعة الشهید عباس لغرور، کلیة اخداب واللغات، اضرة صنف أأستاذة مح

 ملخصال
تروم الدراسة البحث في صورة العربي في أدب الرحلة الغربي، وتتخذ من کتاب "رحلة إلی 
فلسطین" للکاتب الیوناني نیکوس کازانتزاکیس نموذجا للتطبیق، وهذا من أجل استجالء صورة 

ثقافة الغربیة بوصفها ثقافة ناظرة، وعلیه فإن هذه الدراسة تروم تفکیك الخطاب العربي في ال
الرحلي الستنباط صورة العربي بوصفه أنا في مرآة اخخر )الثقافة الغربیة(، وتأسیسا علی ما سبق 
ذکره فإن اإلشکالیة التي یجتهد بحثنا لسجابة عنها هي: کیف رسم اخخر /الثقافة الغربیة صوره 

الذات/العربي؟ ما هي منطلقاته ومرجعیاته في رسم هذه الصور؟ إلی أي مدی أسهمت عن 
مشاهدات نیکوس کازانتزاکیس في رسم صورة واضحة المعالم للعرب؟ ولسجابة عن هذه 
األسئلة قسمنا بحثنا إلی ثالثة مباحث؛ األول جاء بعنوان: في أهمیة کتاب رحلة إلی فلسطین، 

صناه الستجالء صورة العرب المسلمین في متن الرحلة، في حین تتبعنا أما المبحث الثاني فخص
في المبحث الثالث من الدراسة صورة العرب المسحیین، وقد ذیلنا ورقتنا البحثیة بخاتمة حوت 
أهم نتائج البحث ومنها: أن نیکوس کزانتزاکیس قدم صور متعددة للعرب ترواحت بین اإلیجابیة 

 م الروحي والهدوء النفسي هذه الصور. والسلبیة، وقد أطر السال

 : الصورولوجیا؛ رحلة إلی فلسطین؛ األنا؛ اخخر، نیکوس کازانتازاکیس.الکلمات المفتاحیة

                                                                                 

1.  hanina.tabiiche@univ-khenchela.dz 
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 المقدمة
إذا کانت الرحلة حرکة فعلیة في المکان؛ فإن کتابتها هي حرکة رمزیة في الزمان بما یضمنه فعل کتابة 

لها في الزمان وفي المکان معا، ما یجعلها تکتسي طابعا هذه المشاهدات والمعاینات من إسفار 
توثیقیا مهما، وذلك راجع لقیمتها التاریخیة الکامنة في ما تحفظه لنا هذه المتون من معرفة ثمینة 
تحصل للرحالة عبر المشاهدة وتسجیل مجمل انطباعاته عن ثقافة المجتمعات والشعوب التي 

ساس تعّد الرحلة واحدة من آلیات المثاقفة المباشرة، لما توّفره ارتحل إلیها وخالطها، وعلی هذا األ
من احتکال مباشر بین الثقافات )الثقافة الناظرة والثقافات المنظور إلیها(، کما تعد الذات وعاءا لهذا 
التفاعل الثقافي الذي یعید إنتاج هذه الثقافة في قالب جدید، لذا کثیرا ما أسهمت الرحالت في 

ة اخخر؛ لیعطي الرحالة صورة أکثر واضحة وموضوعیة، بعیدة کل البعد عن النمط تصحیح صور
الجاهز والمقولب، صورة تتشکل عبر االتصال المباشر بما یحققه هذا األخیر من تجربة فعلیة تفضي 
إلی تسجیل انطباع واضح وحقیقي. وعلیه فإن هذه الدراسة تروم البحث في متن رحلي یعود لبدایات 

العشرین إنه کتاب "رحلة إلی فلسطین" للکاتب الیوناني نیکوس کازانتزاکیس، وذلك من أجل القرن 
بوصفه منظور  عن العربي -بوصفها ثقافة ناظرة-البحث في أنماط الصور التي سجلتها الثقافة الغربیة 

کررها تإلیه، ثقافة طالما نظرت بعین الریبة والتعالي لکل ما هو عربي فأنتجت صور سلبیة جاهزة 
دون اختبار لمدی صحتها. وهذا ما وعاه نیکوس کازانتزاکیس استغل فرصة سفره إلی فلسطین لینتج 
صور جدیدة اختبرها عبر مشاهدات ومعاینات فعلیة، وتأسیسا علی هذا کان اإلشکالیة المحوریة 

ربي؟ الذات/العللدراسة تدور فلك هذه األسئلة الفرعیة: کیف رسم اخخر /الثقافة الغربیة صوره عن 
ما هي منطلقاته ومرجعیاته في رسم هذه الصور؟ إلی أي مدی أسهمت مشاهدات نیکوس 

 کازانتزاکیس في رسم صورة واضحة المعالم للعرب؟. 
 في أهمیة کتاب رحلة إلی فلسطین -1

یکتسي أدب الرحالت عموما أهمیة بالغة لما یوّفره من مادة دسمة عن الشعوب والعصور التي ینتمي 
یها الرحالة، وهذه المادة تتعلق بمناٍح عدیدة: تاریخیة وثقافیة، سیاسیة، اجتماعیة واقتصادیة، وما إل

تجدر اإلشارة إلیه ها هنا هو "أن عددا کبیرا من الرحالة األوروبیین قد أسهموا إسهاما إیجابیا بتقدیم 
(، 12، ا1989)فهیم،  معلومات مفیدة ومعرفة بالشعوب غیر األوروبیة لم تکن متوفرة من قبل"

الکاتب الیوناني الشهیر واحدا من الرحالة الذین  Nikos Kazantzakisویعد نیکوس کازانتزاکیس 
ارتحلوا إلی الشرق واستطاعوا أن یوثقوا مشاهداتهم لتصبح فیما بعد وثائق تاریخیة مهمة عن تلك 

الرحلة في مقدمة الکتاب: "فقد وجدنا الفترة، وهذا ما انتبه إلیه الدارسون، ومن ذلك ما یذکره مترجما 
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أّن من المناسب أن یکون هذا الکتاب مشتمال علی علی هذه الوثیقة التاریخیة التي کتبها اهم روائي 
والتي أدان فیها الصهیونیة قبل أن ینتبه العالم إلی  یقصدان القرن العشرینومفّکر في هذا القرن 

ع علی العالم أجمع نتیجة لهذه الحرکة التي سیکون وقودها الخطر الصهیوني وإلی الکوارث التي ستق
(. هکذا إذن تصبح الرحلة مصدرا مهما من مصادر 3، ا1989الیهود قبل غیرهم" )کازانتزاکي، 

التأریخ بل إنها أصدق وأدق منه في التقاط دقائق األمور؛ وعلیه فهي تتفوق علیه في التعبیر عن الواقع، 
ماال یکشفه التاریخ، فالتاریخ عام یشتمل علی تصویر لحیاة البلدان "الرحالت تکشف ذلك أّن 

االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة، ونظم الحکم لشعب من الشعوب وهذا ما حققته الرحالت غیر 
أنها أعطت کل ذلك بعده المناسب. وتطرقت إلی تحلیل جوانب لم تتطّرق إلی تحلیلها الوثائق 

ت بوضع کل ذلك في دائرة اإلشعاع التي توّجه إلیها الستجالء الواقع التاریخیة، فقامت الرحال
(. هکذا إذن تتمیز الرحلة وتتفرد 72، ا2228)الشوابکة،  وإخراج التاریخ عن حدوده الضّیقة"

 بالدقة والخصوصیة بعیدا عن العمومیات.
 الحظاتوال شك عندنا أن هذه الخصوصیة والدقة تنبثق وتنبع من الحرا علی تسجیل الم

والمشاهدات واالنطباعات بصدق وأمانة بعیدا عن سطوة الذات الناظرة وهیمنة ثقافتها؛ والقول بهذه 
الفکرة ال یعني البتة المثالیة بقدر ما نعني به اتباع منهج علمي یقوم علی رکائز وقواعد منهجیة طالما 

کال المعاینات الشخصیة واالحت احتفل بها الحقل االثنوجرافي؛ ویبدو أّن کازانتزاکیس قد نجح عبر
المباشر في تقدیم صور واضحة عن اخخر العربي؛ بعیدا عن الصورة النمظیة التي طالما رسحت في 

 الثقافة الغربیة؛ وفیما یلي تفصیل لهذه الصور التي رصدناها في متن الرحلة.
 صورة العرب المسلمین -2

في فلك السلبیة، وُیرجع الدارسون ذلك  لطالما کانت صورة العرب لدی الغرب صورة نمطیة تدور
إلی محددات عدیدة کرست هذه الصورة ورسختها، منها المحدد التاریخي کالحروب الصلیبیة، 
والدور الذي لعبته في تکوین صورة العرب في الثقافة الغربیة، یضاف إلی ذلك الخلط القائم عند 

ددات التاریخیة نجد المحددات الثقافیة الغرب بین صورة العرب وصورة األترال. وإلی جانب المح
-58، ا1989)سالم،  والحضاریة، ویأتي في مقدمتها نظرة المجتمع الغربي إلی الدین اإلسالمي

. إن هذه المحددات أسهمت في بلورة صورة سلبیة نمطیة عن العرب بصفة عامة والمسلمین (82
وبعیدة عن التجربة الحقیقیة القائمة منهم بصفة خاصة. ولعل هذه الصورة أصبحت مستهلکة وجاهزة 

( بوصفها مبحثا مهما من Imagologie) علی االتصال المباشر، وهذا ما تضطلع به الصورولوجیا
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مباحث األدب المقارن، وقد ظهر هذا المبحث إلی الوجود إبان القرن العشرین، ویعرفها الدارسون 
رة واضحة المعالم عن الکیفیة التي یکون علیها بقولهم: "إنها ذلك الجانب من اإلبداع الذي یقّدم صو

شعب )أو وعیه( في لحظة معینة، والکیفیة التي یری بها الشعوب األخری وقت التماس معها أو 
، وعلیه فإن الصورولوجیا تعطینا صورة أوضح  (82، ا2219)بوعلي،  التفکیر فیها أو اإلشارة إلیها"

ة لطبیعة الذات الناظرة، ذلك أن الذات "تکتسي أهمیة عن ثقافة اخخر، وتکون هذه الصورة خاضع
-2217 )بخیتي، قصوی في الخطاب الرحلي، باعتبارها أکبر نسق تتفاعل من خالله مع کّل العوالم"

والقول بحیادیتها راجع إلی مدی قدرتها علی النظر إلی اخخر نظرة موضوعیة  (،87، ا2210
الحتقار کذلك، وهذه مهمة صعبة، وذلك راجع إلی کون "تقدیم ومتوازنة بعیدا عن االنبهار بعدها عن ا

اخخر ودراسته عبر رؤیة متسامحة لیس باألمر السهل إذ تحتاج األنا المبدعة والدراسة إلی تکوین 
جدید علی المستوی المعرفي واإلنساني، ألن دراسة الصورة بین الذات واخخر تکون وفق رؤیة 

د إلی النضج الفکري الذي یکون قائما علی التسامح والتأمل فهو موحدة بین الطرفین، وهذا یعو
 .(159، ا1995)عطیة،  یتطلب دوام االتصال بین األنا واخخر"

ویبدو أن نیکوس کازانتزاکي ینطلق في رحلته هذه من التسامح الذي یمکن أن نستشفه من   
تصال روحي لهذه الذات الباحثة عن االالمقدمة التي دبج بها کتابته الرحلیة لیضع قارئه في السیاق ال

رفیقة –إلی عبور وتجاوز الهوة السحیقة علی حد تعبیره. یقول علی لسان الفزارة  -بدوره–المفضي 
: "أنت لم تجد سوی عجزل عن التجاوز، فالهوة السحیقة لفظ نطلقه علی أي -رحلته أو هي ضمیره

أیة نهایة، هنال فقط روح اإلنسان، وهذه الروح  شيء لم نستطع تجاوزه، ال توجد أیة هّوة، وال توجد
تعني کّل شيء حسب شجاعة اإلنسان الخاصة، أو جبنه الخاا. فالمسیح وبوذا ومحمد، وجدوا 
هذه الهّوة، ولکّنهم استطاعوا أن یبنوا الجسر الذي عبروا من فوقه، وعبرت خلفهم أفواج کبیرة من 

( إن هذا النص یضعنا أمام 13، ا1989)کازانتزاکي،  ل"البشر، هؤالء هم القادة، هؤالء هم األبطا
طبیعة الذات المترحلة ویکشف لنا مدی تقبلها لآلخر ورغبتها في االتصال به، هذه الرغبة التي تبدو 

 جلیة في مرحلة أولی وهي تنظر بعین التقدیر للنبي العربي محمد صلی اهلل علیه وسلم.
 في التعرف -من أجل الحج إلی کنیسة القیامة-ین وتبدأ هذه الذات المرتحلة إلی فلسط  

علی اخخر /العربي المسلم لتکتشفه عن قرب؛ ولکنها وهي تحاول اکتشافه تکتشف الراحة التي 
تنشدها، فما وجده نیکوس کازانتزاکي في المسجد لم یجده في الدیر؛ یقول متحدثا عن جامع عمر: 

أعبر العتبة، حیث شعرت بالظالل الملونة لهذا الجامع  "لقد عاد الصفاء واالنتعاش إلی عیني، وأنا
تغمرني، في البدایة، وألنني کنت قد قدمت من مکان شدید الضوء، لم یکن بإمکاني أن أمّیز شیئا 
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سوی هذا الجو اللذیذ الذي یظّللني، ویریح نفسي، لقد أحسست وکأنني أدخل حماما منعشا، أنعش 
ش لي ذاکرتي، فأخذت أسیر وأنا أنبض بالبهجة، وأرتعش أمام لي جسدي، ثم انطلق من الفور لیعن

وهذه هي الطریقة التي سیعبر بها المسلمون المؤمنون ظلمة ما بعد الموت إلی جنان اهلل التوقعات. 
( بهذا اإلیمان المنبثق من الراحة النفسیة المتحققة 70، ا1989)کازانتزاکي،  الباردة، کثواب عادل"

وسع الصورة اإلیجابیة عن المسلمین وتنسحب علی العرب منهم. هذه الراحة التي في ذات الرحالة تت
لم تحققها عزلته في دیر برودروموس، بل إن أوار الحرب قد اشتعلت داخله لتقض مضجعه. یقول: 
"لقد قضیت األیام األولی القلیلة لي، وأنا منکّب علی عتبة الدیر، أخّطط لحیاة الزهد والتقشف، 

ین التصورات، والحسابات المنطقیة، والفروض الهندسیة الحمقاء، کان علّي أن أجزئ وأنتقل بب
نفسي إلی معسکرین، العلوي والسفلي، المضيء والمظلم، الروح والجسد، وأن أشعل أوار الحرب 
بینهما، وقلت یجب أن أقهر کّل رغبات الجسد... لقد مرت أیام ولیال وأنا في هذا الکرب، وفجأة، 

-ح أحد األیام الذي لم أدخل فیه أي نقاش مع ذاتي، سمعت صوتا ساخرا، ینطلق بجانبي: وفي صبا
(. هکذا إذن استطاع المسجد أن یبعث الحیاة 15-10، ا1989أنك تموت" )کازانتزاکي، 

 والطمأنینة مع أول خطوة تجاوزت العتبة، وهو ما عجزت عنه عتبة الدیر التي انکّب عندها أیاما ولیال. 
وسع هذه الصورة اإلیجابیة وتترسخ عبر بحث کازانتزاکي في الجانب الروحي للعرب وتت  

وکان "المسلمین الذي یتعزز أکثر في الصالة بما تمنحه للمؤمن من خشوع واطمئنان؛ یقول واصفا: 
أحد المؤمنین راکعا علی حصیرة من القش، یصلي وهو یولي وجهه نحو مکة، وقد ظل لفترة من 

، )کازانتزاکي ملتصقة باألرض، وهو واثق ومطمئن، کأنه طفل صغیر في حضن أمه" الزمن وجبهته
، إن بنیة الوصف تتأسس لتنقل لنا جو السالم والطمأنینة الذي تجسده الصالة (70، ا1989

بأرکانها )الرکوع والسجود(، بحیث یشرد المؤمن عن الدنیا ویذهل عنها لینشغل بها بعبادة المولی 
قاء الروح لحظة التقاء أعلی نقطة في الجسد باألرض في السجود، ما یمنح النفس ویحین وقت ارت

 السالم والطمأنینة.
وتستمر بنیة الوصف في تقدیم صور مشرقة عن العرب وما تعلق بهم، کحدیثه بإعجاب عن اللغة 

لعربیة ا العربیة وجمالیات الخط العربي؛ یقول: "دلفت إلی الداخل وأنا مفتون مسحور کانت الحروف
مجدولة کاألزهار، حروف تکرس الحکم والمواعظ القرآنیة، تلتف حول األعمدة، کأشجار العنب 
المتسلقة، ثم تزهر ثانیة وهي تحیط بالقبة. بهذه الطریقة الرائعة کانوا یحتضنون إلههم الرائع، 

ویقول في ( 70-77، ا1989)کازانتزاکي،  ویعانقونه بکروم العنب التي تزهر علی هذه األرض"
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موضع آخر مستکمال دهشته التي تتجلی عبر الحملقة: "وأخذت أحملق في قبة المسجد لساعات 
فرأیت کیف أحالت الحیل العربیة، الحیوانات والنباتات إلی دیکورات، وأحالت  کاإلنسان المؤمن

، 1989 )کازانتزاکي، الدیکورات إلی حروف تتجمع کلها، فتکشف عن وجود اهلل، کي نراه أمامنا"
(. إن کازانتزاکي وهو یحملق في قبة المسجد إنما هو یحملق في ذاته ویغور بعیدا فیها باحثا 78ا

عن التوازن الروحي والسالم النفسي؛ ولعل هذا هو الجواب المثالي الذي یمکن أن نقترحه لسجابة 
معرفي السائد في "کیف تشّکل الوصف في إطار الّنظام العن سؤال طالما طرحه الدارسون ومفاده: 

کل عصر وزمان، وکیف أثر ذلك في ذهنیة الّرحالة، وکیف حّدد له ولو بطریقة ضمنیة، وفي الوعي 
 . (157، ا1989)فهیم،  منه، بإطار أو عناصر کتابة تقریر الرحلة إن صح التعبیر؟"

 هکذا إذن وفي جّو من الروحانیة تتأسس بنیة الوصف لتقدم لنا مشاهدات کازانتزاکي  
وتؤطرها، هذا الوصف الذي یخترق المظاهر لینفذ إلی الجوهر کما في هذا المقطع الذي یعقد فیه 
المقارنة بین المسلمین )العرب( والیهود )العبریون(. یقول: "کنت علی عجلة من أمري وأنا أشق 

، قطریقي عبر شوارع القدس المعتمة المسقوفة. کان ومیض عیون العبریین یومئ بالتهکم والقل
ي، )کازانتزاک التشهي والحسد. أما المسلمون فقد کانوا هادئین، مؤمنین بعمق وقناعة برعایة اهلل."

( إن ما نستشفه من هذا المقبوس هو دقة الوصف الذي لم یقتصر علی المظهر بل 07، ا1989
ماتومیء به کان علی عجلة من أمره ولکنه أن یقرأ  -ینفذ إلی الدواخل؛ فرغم أن الناظر _کازانتزاکي

 عیون الیهود  من حسد وتشهي وقلق، وما توحي به وجوه المسلمین الهادئة والمؤمنة.
ویبدو أّن البقاء علی مسافة محددة من اخخر هو ما أتاح للرحالة أن ینظر إلیه نظرة بعیدة   

یها فعن التعصب واالنحیاز، جعلته قادرا علی استقراء صورته في فلسطین لیحدد موقفه مما یحصل 
"لن من محاوالت تهوید، وهذا ما حداه إلی إسداء نصیحة لواحدة من الیهودیات الوافدات قائال: 

 تجدوا األمن هنا، وهذا الذي یجب أاّل تنسوه أبدا جموع من العرب السمر األشداء المتحّمسین"
 ي وإنما(. إن هذه النصیحة لم تنبع من تطّرف أو تعصب للعنصر العرب81، ا1989)کازانتزاکي، 

جاءت نتیجة وعي بالحتمیة التاریخیة التي یؤمن بها کازنتزاکي؛ ما جعلت صوره متوازنة تنبع من عقل 
"في العصور التوراتیة کانت فلسطین تفیض بأنهار اللبن مدرل؛ یقول مثال في موضع آخر مقارنا: 

لی رجلین لحمله. والعسل وکانت قطوف العنب ثقیلة جدا، لدرجة أّن القطف الواحد کان بحاجة إ
 أّما اخن، فإّن المظهر الفلسطیني غیر ظاهر، فقد جلب العرب صحراءهم الموروثة معهم"

. إن هذا النص القائم علی اللحظة الحدیة المتقاطبة بین الماضي (58-55، ا1989)کازانتزاکي، 
ه إنما مشاهدات والحاضر ینتج صور منوعة، متعددة وموحیة؛ تثبت أن  نیکوس کازانتزاکي؛ وهو یقدم
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یؤسسها علی الوعي بالتاریخ وباللحظة الراهنة؛ فالواقع یثبت بأن فلسطین هي أرض العرب وال أدل 
علی ذلك من تصحرها وجفاف ینابیعها؛ إنها قدر العرب حیثما حلوا أو ارتحلوا؛ الصحراء بما توحي 

ن قائال لمحاورته الیهودیة في نوع م إلیه من رمزیة؛ لذا فهو یعود لیؤکد إیمانه بهذه الحتمیة التاریخیة
الدعاء: "هکذا کنتم في ذلك العصر البائد الدي دمرتموه بأیدیکم. الشتات هو وطنکم. ال جدوی من 

 -ألنني أحب الیهود–هذا الهرب من قدرکم، والبحث عن السعادة واألمن، في هذا البلد النائي. آمل 
ي، )کازانتزاک نا، وأن یعیدوا تشتیتکم في هذا العالم."أن یتمکن العرب عاجال أم آجال من طردکم من ه

(. بهذا المقطع الذي یحمل الکثیر من الرجاء واألمل یختم نیکوس کازانتزاکیس کتابة 87، ا1989
مشاهداته لیکشف عن المرجعیات التاریخیة التي أطرت رؤاه، وحددت مساراته الفکریة الکبری التي 

 الحب والتسامح.بناها علی 
 العرب المسیحیین صورة -3

بما أّن هذه الرحلة التي قام نیکوس کازانتزاکي إلی فلسطین تندرج في إطار وفادة من جریدة 
، کان من الطبیعي أن یکون 1920)الیغیثروس لوغوس( الیونانیة لتغطیة وقائع عید الفصح سنة 

وا بما أن األرض االحتکال کبیرا بالمسیحیین من کل أقطار العالم، والعرب منهم علی وجه الخص
عربیة؛ وقد سجلنا أنه علی الرغم من کون الدین یشکل عنصرا جوهریا من عناصر الهویة المشترکة 
بین الرحالة بوصفه ثقافة ناظرة والمسیحیین العرب بوصفهم ثقافة منظورا إلیها؛ إال أن الصورة المقدمة 

ل الدینیة. وهذا إن دل علی شيء إنما ید کانت تتکئ وترکز علی الهویة العربیة أکثر من الترکیز الهویة
رب "اللغة العربیة هي مناط شخصیة الععلی قوة الهویة العربیة؛ فقد کان نیکوس کازانتزاکي یدرل بأّن 

الحضاریة ووعاء قیمهم الخالدة، ومستقّر إبداعهم وقوام ثقافتهم. فاللغة في األساس منهج فکر 
. وهذا اإلحساس باالنتماء إلی الهویة العربیة (121ا ،2223)خلیفة،  وطریقة نظر وأسلوب تصور"

عند الفلسطینیین بقي مسیطرا ومتفوقا علی کل الهویات التقلیدیة والمحلیة حتی هذا حسب آخر 
 (.09، ا1992)معیاري،  الدراسات

یبدأ الرحالة نیکوس کازانتزاکیس في تشکیل صوره عبر الوصف الخارجي الذي یستقرئ   
یقول: "کان المسیحیون العرب الغائمو العیون، المنفعلون، الذین یطلقون الدواخل کذلك. 

الصیحات، یرتدون الطرابیش والجالبیب الملونة، ویستلقون علی السطوح القرمیدیة. أما الرجال 
والنسوة، الذین قضوا لیلتهم في هذا المکان، فقد کانوا یتمددون علی حصر من القش، وسجاجید 

کنیسة. بانتظار تلك اللحظة الرهیبة التي أصبحت اخن في متناول أیدیهم. وخرق، تحت أعمدة ال
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. (31، ا1989)کازانتزاکي،  تلك اللحظة التي یبزغ فیها النور الرباني من مظلة هذا القبر المقدس"
إن هذا المقطع الذي یفتتحه الرحالة بصفة "العرب" لیضع المتلقي في سیاق ثقافي خاا ینبئنا عن 

یروم الرحالة إیصاله عبر مناوبته بین بنیتي الوصف والسرد لیرسم بهما معا مشهدا تتزاحم  تصور محدد
فیه األلوان واألصوات، الرجال والنساء، مشهد مشوش یبدأ في التدرج من وصف العیون الغائمة، 

زغ فیها بوالنفوس المنفعلة، والصیحات العالیة، واألجساد المترامیة، لیصل إلی اللحظة الرهیبة التي ی
النور الرباني من القبر المقدس. إن هذا التدرج یضعنا أمام صورة متقاطبة غیر متناسقة مع الجو 
 الروحي الذي کان من المفترض أن یکون هادئا وأکثر حمیمیة؛ جو یبعث علی الصفاء ال التشویش.

ن کانوا یوتستمّر الصورة السلبیة في التوسع والترسخ حینما یصف المسیحیین العرب الذ  
في الکنیسة؛ وهذه المرة یعزز حاستي البصر والسمع بحاسة الشم. یقول عنهم: "کانت أباریق القهوة 
تغلي تحت المواقد المتنقلة تحت األیقونات العظیمة، واألمهات یکشفن عن صدورهّن، أمام هذه 

. وکانت الجموع الغفیرة، لیقمن بإرضاع أطفالهّن، وکانت رائحة العرق البشریة الّنتنة رائحة  تمأل الجوَّ
الّشمع المحترق، والزیوت، ورائحة شعور النساء، کلها تصدر رائحة کرائحة المواشي، وتبعث علی 

انت ال ، فقد کالرجال العربالغثیان. أما الرائحة النتنة التي تشبه رائحة الماعز التي تنبعث من 
ترنم، والبعض اخخر، یقضون أوقاتهم تحتمل. ضحکات، دموع، تنهدات. والّرجال، بعضهم یرّتل وی

مع زوجاتهم تحت البطانیات الملونة، في الزوایا المظلمة للکنیسة، وحینما تعبر من خالل هذا الجو 
زاکي، )کازانت الخانق، تفاجأ بالضحکات التي تترقرق من الفتیات الصغیرات اللواتي یدغدغن"

ضد فیه حاستا البصر والشم لتنقال لنا صورة (. إن هذا المشهد الضاج بالحرکة تتعا32-31، ا1989
سلبیة منفرة عن المسیحیین العرب، وهو جّو وصفه الکاتب بالخانق وغیر المحتمل؛ علی عکس ما 
یفترض أن یکون؛ إذ کان من المتوقع أن یکون حامال ألجواء السکینة والراحة النفسیة التي کانت 

نظر کان صادما للذات التي کّدر صفوها زحام الذات تؤملها في رحلتها إلی القدس، ولکن الم
 الحشود وصراخهم ورائحتهم. 

هو ما استفّز الذات الناظرة وجعلها تمعن في التوسع  -علی غرابته-ویبدو أن تکرر المشهد   
في وصفه، وبسط جزئیاته، کما تلح علی استحضاره لیکون لمحة دالة عن عمق األثر النفسي الذي 

ي الکنیسة في الذات، فراجت تفکك الصورة الکاریکاتوریة غیر المتناسقة مع أحدثه الجو الخانق ف
طبیعة الموقف، یقول في موضع آخر: "وفجأة اندفع حشد من الرجال ذوي الشعر األسود، الذین 
یرشحون عرقا، لینضموا إلی هذا الحشد الهائج من المتعبدین. لقد جاءت موجة جدیدة من العرب 

( وفي السیاق ذاته یستفیض کازانتزاکیس في 32، ا1989زانتزاکي، لتصب في الساحة" )کا
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الحدیث عن الصخب والعنف المرافق للحشود البشریة المکونة في األساس من الفالحین. یقول: 
"أحد الفالحین، کان قد عصب رأسه بأشرطة من وبر الجمال، وقفز علی کتفي أحد العرب، وأخذ 

لبیضاء، التي تتطایر األشرطة المربوطة بها، في الهواء. وأخذ یلوح بشمعة عید المیالد الضخمة ا
الفالح بشکل مسعور وهائج، یدعو المسیح للظهور. وقد أحست الجماهیر بهذه الروح البربریة 
تتغلغل في أجسادها، فأخذت األذرع السمراء تضرب بعنف. وأخذت األساور التي تزّین معاصم 

المطلیة بالحناء کقطرات من الدم، وشخصت الرؤوس کلها: النساء تصطخب، ولمعت أظافر النسوة 
األناضولیة، والعربیة البدویة، والحبشیة، وأخذت تطلق صیحاتها، وضحکاتها وتنهداتها" 

(، إن کازانتزاکي یستثني األوروبیین من هذا المشهد الغوغائي، ویجعلهم 31، ا1989)کازانتزاکي، 
لفظ األوروبیین في مقابل لفظ الفالحین جیث نلفیه یقول  أکثر حضارة ومدنیة، وذلك عندما یستخدم

واصفا: "انحنی البطریرل ودخل المظلة المقّدسة للقبر المقّدس، وحده، وطغی السکون علی هذه 
کتافهّن لیروا ما یحدث، ووقف  الجموع المحتشدة الصاخبة، ورفعت األمهات أطفالهّن علی أ

ن فقد وقفوا علی رؤوس أصابعهم وأخذوا یراقبون باهتمام الفالحون فاغري األفواه، أما األوروبیو
(. هکذا تتأسس بنیة الوصف لتقدم لنا نموذجا ثقافیا کما تقدمه 35، ا1989وترقب" )کازانتزاکي، 

لنا الذات الناظرة، نموذج ثقافي متقاطب بین الفالحین واألوروبیین، البدوي والمدني، نموذج ثقافي 
الصادرة من کل فریق؛ فبین أن فغر الفاه والوقوف علی رؤوس األصابع یتمظهر عبر ردود األفعال 

إیحاءات تستمد رمزیتها من النموذج الثقافي الذي أنتجها؛ فإن أشارت األفواه الفاغرة إلی البساطة 
التي أنتجها نمودج ساذج بسیط فإن الوقوف علی رؤوس األصابع یشیر إلی نموذج ثقافي متعالي 

 أنتجته المدنیة.
أننا ال نّدعي أّن کازانتزاکیس کان متحیزا لطرف  -في هذا المقام-وما تجدر اإلشارة إلیه   

معین علی حساب اخخر بل نرید القول: إن االنطباعات التي نقلتها الذات عن اخخر المسیحي 
 رالعربي وغیر العربي لم تکن متحیزة بقدر ما کانت نابعة عن وعي في التعامل مع اخخر، ونقل صو

حقیقیة تررت عنه عنه، ودلیل ذلك هو إجابته المتسامحة للراهب األرثوذکسي المتعصب الذي أبدی 
امتعاضه من الطوائف المسیحیة األخری قائال: "هذه الکنیسة ملك لنا نحن األرثودوکس، کل األماکن 

نقوم بتسییج کل المقدسة لنا، وهؤالء المارقون الذین لعنهم اهلل، یریدون أن یأخذوها منا. ولکننا 
المناطق المتنازع علیها بالعوارض المعدنیة، کي ال نسمح ألي إنسان أن یدخلها. أنظر ماذا أعطینا 
لألحباش، تلك الصخرة فقط، ولن نعطیهم بوصة واحدة أکثر من ذلك. واخن سنلقي بأرلئك األرمن 
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لك أولئك الکاثولیك زیف  خارجا، لقد تجاوزوا مناطقهم، وهم یقفون اخن علی أرضنا. کل ما قاله
وافتراء. کل أماکنهم الدینیة مزیفة ومزورة، وکم أرجو اهلل أن یأتي ذلك الیوم الذي نستطیع أن نلقي 

(. إن نیکوس وهو ینقل لنا هذا النص إنما هو یسجل 37، ا1989بهم إلی الخارج. )کازانتزاکي، 
لی تحدید وجهة نظره من هذا الطرح، لنا نمط التفکیر ویفکك العقل المسیحي لینتقل فیما بعد إ

وذلك حینما یجیب الراهب بیقین حازم. یقول: "أجبت: أرجو من اهلل أن یأتي ذلك الیوم الذي تمتلئ 
فیه قلوبکم بالحب، وأرجو أال یطول انتظارکم لذلك النور الرّباني الذي ال یأتي لیشعل شموعکم 

(. 30-37، ا1989والمسیحیة" )کازانتزاکي،  فقط، بل لیضيء عقولکم المعتمة، المعادیة للمسیح
وعلیه فإن هذا الرد ینبئ عن روح التسامح التي تصدر عنها الذات الناظرة، هذه الذات التي رصدت 
الکثیر من الصور السلبیة عن اخخر العربي لتحللها وتفککها ال لتسخر منها؛ ولذا فهي عندما ترصد 

ي سیاق من االحتفال والغبطة. یقول: "وتحت قوس مقام بین صور إیجابیة عن اخخر العربي توردها ف
عمودین، کان یقف راهب عربي، ضئیل الجسم، نحیف، ذو لحیة خفیفة سوداء، یسند ذقنه علی 
عارضة عّکازه، ویحّدق في األرضیة القرمیدیة، بعینین جامدتین، وکانت امرأة عربیة شابة، ملتّفة بعباءة 

البیضاء، تقف إلی جواره، وتبکي. کانت هي األخری نحیلة ذات  سوداء، تحمل شمعة عید الفصح
عینین واسعتین، کانت تتحدث بلطف، وبحب مع ذلك الراهب الشاب. دون أن ترفع بصرها نحوه، 
أما أنا فقد استندت إلی أحد األعمدة، وأخذت أنصت، ولفترة طویلة، لنحیب تلك المرأة الخفي 

نني أستمع لخریر جدول صغیر، یشق طریقة بصعوبة نحو الغامض،کنت أنصت لذلك النحیب، وکأ
(. هکذا إذن 12، ا1989البحر... کانت هذه هي الغبطة الوحیدة لي هذا الیوم" )کازانتزاکي، 

تحولت صورة العربي المسیحي بتحّول السلول الذي أحدث کبیر األثر في الذات الناظرة، ما جعلها 
ر النفور التي رسختها صور الصراخ والعنف والزحام، ما تشعر بغبطة وحیدة في مقابل تواتر مشاع

"یا مریم اعذراء البکارة، یا من حملت صرخة الخطر، جعل الذات تردد في  الوعیها المترنم بالصالة: 
ي، )کازانتزاک کحارس طلیعي، یدرل عن بعد حشود العرب الذین یریدون أن یسحقوا النور السماوي"

ت صورة العرب المسیحیین بوصفها صورة هجینة ومشوشة (. هکذا إذن تمظهر11، ا1989
اشترکت في رسمها الحواس بوصفها مداخل للمعرفة؛ فأنتجت صورة تتعارض مع الجو الروحي 

 الذي کانت ترومه الذات الناظرة ما جعل النفور والتوتر یهیمن علی بنیة الوصف.
 خاتمة -4
تحمله من مادة إثنوجرافیة عن المجتمع  یعد کتاب رحلة إلی فلسطین وثیقة تاریخیة مهمة بما -

 العربي بعد انتهاء الحرب العالمیة األولی.
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اختلفت تمثیالت صورة العربي في کتاب رحلة إلی فلسطین، فالعربي المسلم اکتسب صورة  -
مفعمة بالتقدیر واإلیجابیة والفعالیة، فحین أن صورة العربي المسیحي اصطبغت بمسحة سلبیة 

 ت السلبیة التي عاینتها الذات الناظرة في الکنیسة عشیة عید الفصح.عززتها السلوکا
نجح نیکوس کازانتزاکیس في الوقوف علی مسافة واحدة من مکونات الثقافة المنظور إلیها،  -

دون انبهار وال احتقار فأنتج لنا صور متوازنة وأکثر وضوحا عن شخصیة العربي وثقافته بعیدا القوالب 
 ة.النمطیة والجاهز

 المصادر والمراجع
 (. مصر: مکتبة مدبولي.1(. جدل األنا واخخر )اإلصدار 1995أحمد عبد الحلیم عطیة. )

 (. أدب الرحالت. الکویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واخداب.1989حسین محمد فهیم. )
زیان عاشور، (. الصوروولوجیا وإشکالیة التمثالت األدبیة. )جامعة 2219عبد الرحمن بوعلي. )

 .80-58(، 2) 12المحرر( مجلة دراسات وأبحاث ، 
 (. دراسات في سیکولوجیة االغتراب. القاهرة: دار غریب.2223عبد اللطیف محمد خلیفة. )

(. أدب الرحلة الجزائري )سیاق النص وخطاب األنساق(. تلمسان: 2210-2217عیسی بخیتي. )
 جامعة تلمسان.
یة الدینیة وعالقتها بالهویات األخری بین الفلسطنیین في إسرائیل. (. الهو1992محمود معیاري. )

 .51-07(، 135) 13المستقبل العربي ، 
 .89-58(، 129) 12(. صورة العرب في الغرب. المستقبل العربي ، 1989نادیة حسن سالم. )

االهجري (. أدب الرحالت األندلسیة والمغربیة حتی نهایة القرن التاسع 2228نوال الشوابکة. )
 (. األردن: دار المأمون للنشر والتوزیع.1)اإلصدار 

(. رحلة إلی فلسطین. )منیة سمارة ومحمد الظاهر، المترجمون( عمان: 1989نیکوس کازانتزاکي. )
 مؤسسة خلدون للدراسات والنشر.
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The Arab in Perspective: Reading from the book "Journey to Palestine" by 
the Greek writer Nikos Kazantzakis 

Abstract 
The present research paper aims to investigate the image of the Arab in Western travel 
literature in the book titled “Journey to Palestine” by the Greek writer Nikos 
Kazantzakis as a model. On the same line of thought, the study seeks to analyze the 
image of the Arab in Western culture by dismantling the nomadic discourse in order 
to elicit the image of the Arab  in the mirror of the Other (Western culture), and based 
on the above, the questions that this research seeks to answer are: How does the 
Other/Western culture paint an image of the Self/Arab?  What are their bases and 
references in drawing these pictures? To what extent did Nikos Kazantzakis' 
observations contribute to drawing a clear picture of the Arabs?  To answer these 
questions, we divided our research into three sections;  The first is about the 
Importance of the book "Journey to Palestine" . The second is devoted to clarifying the 
image of the Muslim Arabs in the board of the trip, while  the third section of the study  
is devoted to the image of the Christian Arabs in addition to multiple images of Arabs 
ranged between positive and negative, spiritual peaceful, psychological and calm. 
Keywords: Imagology; a journey to Palestine; the self ;  The other, Nikos 
Kazantzakis. 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 عالقة الذات باآلخر في شعر البحتري
 نموذجاً  "القصیدة السینیة"

 1يداهلل ماليري
 بمجمع الفارابي بجامعة طهران أستاذ مشارل في قسم اللغة العربیة

 2کمال باغجري
 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة بمجمع الفارابي بجامعة طهران

 الملخص
إّن البحتري من أشهر الشعراء العباسیین، وأبرزهم في الوصف، وقصیدته السینیة بمطلعها الشهیرة 

 ات الشعر العربي، إذ فتح"صنت نفسي عما یدنس نفسي" في وصف إیوان کسری بالمدائن من آی
بها الشاعر باباا جدیداا من أبواب الشعر في األدب العربي هو "البکاء علی الممالك الزائلة". وبما أن 
الموضوعة الرئیسة لهذه القصیدة العالقة التي تربط اإلنسان العربي المتمثل في الشاعر البحتري 

دائن والذین سکنوه باألمس، فحاولت الدراسة بالفضاء اإلیراني وإنسانه المتمثلین في إیوان الم
تسلیط الضوء علی مالمح صورة اإلیراني في هذا النص، وتبین في النهایة أّن الشاعر یکّن إجالالا 
واحتراماا بالغین لسیرانیین الذین منوا علی الشاعر وقومه الیمنیین حین ساعدوهم في التخلص من 

ل  الشاعر أطالل قصور الساسانیین في المدائن، مالذاا یلوذ االحتالل األجنبي الحبشي للیمن، فیجع
، صبح محموالا هواه مع األخس األخسبها وسط االغتراب والقهر الذي یشعر به في الزمن االذي "أ

إذ یتسلی عن الحظوظ بآل ساسان وما تبقی منهم اخثار والمآثر، کما أّن هذا اإلجالل الذي یبلغ حّد 
 .فاا في فخره بأصله، وقبیلته، أي بعروبته، کما ذهب بعض الناقدیناالنبهار ال یمّثل ضع

: البحتري، قصیدة السینیة، عالقة الذات باخخر، صورة اإلیرانیین في األدب الکلمات المفتاحیة
 .العربي
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 المقدمة
اءت ج إذالحدیث الفارسي منه والعربي، ن یحاول أن یکون مختصاا في مجال السرد مّم  إّننا کباحَثْین

ة، األخری، دراساٍت مقارنةا في الروایتین الفارسیة والعربی نابیة أبحاثفي الدکتوراه، وکذلك غالأطروحتنا 
أحیاناا إلی العصر العباسي أوالا ومنه إلی  اعودة إلی الذات أو الجذور یشّدنلکّن ما ُیعّد في إطار ال

رد بشقیه العربي والفارسي، إذا أرجعنا هذا الس عصور إیران القدیمة، حیُث منبُت السرد التراثي اإلیراني
في مکوناته التراثیة إلی أعمال سردیة تراثیة مثل کلیلة ودمنة وألف لیلة ولیلة، والشاهنامة، وهي کّلها 

ي هندیة قدیمة(. والثقافتان اإلیرانیة والهندیة ثقافتان تشترکان ف –)أو قل إیرانیة  ذاُت جذور إیرانیة قدیمة 
یرة ـ حسب قول الباحثة اإلیرانیة ژالة آموزگارـ تبلغ حّد التوّحد، مما جعل الکثیر من الباحثین أشیاء کث

المتطّفل  نارّج تع نبّررهذا ل نقولهندیة في الحضارة اإلسالمیة. یتحّیرون في تمییز المؤثرات اإلیرانیة ال
من اجسنا الدائمة. س من هواألدب بنثره وشعره هاجعلی األدب العباسي وال سیما شعره، مع أّن هذا 

ظیم في تاریخ علبحتري یشیر فیها الشاعُر إلی حدث تاریخي تلك األبیات من سینیة ا ناهنا خطرت لبال
 .ات اإلیرانیة ـ العربیة العریقةالعالق

يادته  أهمیة البحتري ور
ورَة بحتري صوتمثلِت القضیُة األساسیة في هذه الدراسة بالطریقة التي رسم من خاللها الشاعُر  ال

اإلیراني بفضائه وحضارته. وبما أّن الموضوعة الرئیسة لهذه القصیدة العالقُة التي تربط اإلنساَن العربي 
المتمثل في الشاعر بالفضاء اإلیراني وإنسانه المتمثلیِن في إیوان المدائن والذین سکنوه باألمس، 

  .في هذا النصفحاولْت الدراسة تسلیط َالضوء علی مالمح صورة اإلیراني 
وقبل أن نعّرج إلی السینیة ودراسة صورة اإلیراني فیها فنأتي بما جاء في أخبار البحتري للصولي، 
وهو أقدم مصدر لتأریخ حیاة البحتري ، وهو ما ُیغنینا نقُله عن التفصیل في أهمیة سینیته الشهیریة، 

ُت عبد اهلل المعتز یقول: لو لم یکن کما یغنینا عن الحدیث عن أهمیة الشاعر. ویقول الصولي: "وسمع
للبحتري من الشعر إال قصیدُته السینیة في وصف إیوان کسری، فلیس للعرب سینیٌة مثُلها، وقصیدُته 
في وصف البرکة.. واعتذاراُته إلی الفتح بن خاقان.. وقصیدُته في دینار.. ووصُفه حرَب المراکب في 

إذا ُأضیف هذا إلی صفاء مدحه ورّقة تشبیبه في  البحر، لکان أشعر الناس]في زمانه[، فکیف
    ".!قصائده

وما َیعنینا هنا في قول عبد اهلل المعتز، هو فرادُة البحتری بسینیته، وال سیما تلك الفرادة التي أّسست 
لشهرة الشاعر في مجال ما یسمی بـ "البکاء علی الممالك الزائلة"، "فقصیدة اإلیوان أبلُغ مثال لدقة 

، وسمو الخیال عند البحتري. وقد أدهش بها معاصریه ألنه فتح بها فتحاا جدیداا في األدب، الوصف
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وهو البکاء علی الممالك الزائلة، ووصف أطاللها الدارسة."   کما یقول البستاني. ویأتي هذا الفتُح 
، کاء علی األطاللالجدید لیقابل أو یحتّل مکاَن ما َتدّرَج علیه القصیدتان الجاهلیة واألمویة من الب

مع أّن الثورة علی القصیدة الطللیة،  مع ما یرمز إلی الثورة علی القدیم والتجدید في الشعر، فبدأت 
بالفعل مع الشاعرین اإلیرانیین بشار بن برد الطخارستاني وأبي نواس األهوازي الخوزستاني، وال سیما 

 لییِن من تجلیات القصیدة النواسیة همامع إحدی أجمل وأقصر قصائده أبي نواس التي تجمع بین تج
 :هجاُء البکاء علی األطالل ووصُف الخمرة حین یقول

 قل لمن یبکي علی رسم درس
، ما ضّر لو کان جلس  واقفاا

 اترل الربع وسلمی جانباا 
 واصطبح کرخیة مثل القبس

 بنت دهر ُهجرت في دنها
 ورمت کّل قذاة ودنس

 کدم الجوف، إذا ما ذاقها
  .ب منها وعبسشارٌب قّط 

 سینیة البحتري
ویأتي فتُح البحتري الجدید إذاا إکماالا للثورة البشاریة والُنواسیة. ویبدأ البحتري قصیدَته الشهیرة 
مفتخراا بصیانة نفسه عن المدّنسات وتماسکه أمام زالزل الدهر، ثم ّینتقل إلی الشکوی عن األیام التي 

ما یقول أصبح محموالا مع األخس األخس، کما یتحّسر علی طّففْت صبابة عیشه، ألّن هوی الزمان ک
مغادرته مسقط رأسه الشآم  وإقامته في العراق. ونری الشاعر بعد ذلك، وکأّنه یخاطب الدهر خطاباا 

 :یمتزج فیه التفجُع بالتحّدي إذ یقول
 ال ترزني مزاوالا الختباري

 بعد هذي البلوی فتنکر مّسي
 وقدیماا عهدتني ذا هنات

  یات علی الدنیات شمسآب
 وصف اإليوان
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ومن ثمة ینتقل الشاعر إلی ضفیرٍة أساسیة من ضفائر القصیدة، وهي وصُف إیوان المدائن، وهو وصٌف 
نموذجي، تمیزْت شاعریُة البحتری به و بغیرها من قبیل وصف برکة المتوکل، وقصر المعتز، ومجالس 

هو الذي " یتانالبس قولیة والربیع.  فالوصُف کما اللهو والخمر، أو وصفه للمناظر الطبیعیة، کدجل
رفع منزلَة البحتري، وأحّله في الطبقة األولی. فقد أوتي من قوة المخیلة وروعة التصویر ما جعله یتناول 
، فُیخرج لها صوراا دقیقة بارعة الفن. وقد یرتفع عن المرئیات  األشیاء المادیة فیرسمها بشعره لمحاا

ملُؤها حرکة وحیاة، فُتحّس کأنَك  تهاویل،خیال، ثم یعود بمختلف التصاویر والفُیمعن في سماء ال
تسمع جرسها، وتری خطواتها، وتلمسها بأناملك العشر. وکان لنشأة الشاعر في بادیة منبج ید في 
تصفیة خیاله، فشّب علی ما یشّب علیه أهُل البداوة من دقة الحس، وصدق المخیلة، ورّفْت علیه منبُج 

فاستمدَّ منها خیاَله البدیع، ثم زاده ثروةا بأسفاره إلی األمصار  ء،الها الطبیعي الذي تغّنی به الشعرابجم
   ".المتحّضرة. فبهرته المدنیُة الجدیدة بمشاهدة عمرانها. فشغف بها، وصّورها أحسن تصویر

الدهور، مع أّن وصَف إیوان المدائن هو الذي منح سینیة البحتري هویتها وعنوانها علی مدی  إن
العرَب القدامی، إذا استثنینا القصائد التي أطلق علیها الخیاُل الجماعي أسماَء مثل"المعلقات" 

رق القصیدَة تس ّیاـ تسمیةا علی قصائدهم، فلم یعّلقوا في سقفها ثر¬و"الیتیمة"، لم یطلقوا ـ باإلجمال 
ا، فأصبحت لحرٍف واحٍد سلطة علی فضاءها أو تفتُحه، بل ُسّمیت القصائُد آنذال بحروف روّیه

  .مجموع النّص) (، کما یقول محمد بنیس
االنتقال إلی وصف اإلیوان  ال یتأتی إال بعد بیتین یشّکالن، مع ما سبق من الفخر والشکوی  إّن 

 :"والتحسر والتفجع والتحدي، الهموَم التي جعلِت الشاعر یتوّجه إلی "أبیض المدائن
 ميرابني نبّو ابن ع ولقد
 لین من جانبیه وأنس بعد
 ما جفیت کنت جدیراا  وإذا

  أری غیر مصبح حیث أمسي أن
س لخطاب شعري یصدر عن ذاٍت مغتربة تعیش حالةا نفسیة  وینبثق هذه التناقضات التي تؤسِّ

، معّری من أثاثه، بعد  سیئة، فتتماهی مع أطالل المدائن وقد "کان اإلیوان ویوم طاف به الشاعر خراباا
مر المنصور بهدمه."  مع أّن هنال من النقاد من یکتشف من خالل النص أن القصر کان ال یزال أن أ

سالماا یوم زاره البحتري. ویقول عمر فروخ: "جاء البحتري إلی بغداد في المرة األولی ولم یلق ُحظوة 
، الا من بغداد شفیها أراد أن یبّث شکواه فذهب إلی المدینة البیضاء أو المدائن، وهي علی عشرین می رقاا

ماا أّن القصر کان ال یزال سال بحتريوفیها إلی الیوم بقایا قصر کان لکسری. ولکن یبدو من وصف ال
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في ذلك الحین، وخصوصاا بما کان فیه من رسوم لمعرکة أنطاکیة، بین الروم والفرس، تتصل علی 
 ن من أحسن نماذج الوصف الحسيجدران اإلیوان. واألبیات السبعة التي تلي البیت الحادي والعشری

    ".عند البحتري
سنتناول الحقاا هذا الوصف لمعرکة أنطاکیة . لکّن ما یهمنا هنا أّنه علی أیة حاٍل، یتبّدی لنا  نحن

کأّن الذات المغتربة وجدت عزاءها في المکان المغترب الُمنَبّت عن أیام عّزه. وال غرو في ذلك فإّن 
ري نسغ أساسي یج تمام،صدأ العیش" کما یعبر أبو –االنفصال عن اخخرین "ظاهرة الشعور بالغربة و

في تجربة أبي نواس وابن الرومي وأبي تمام والمتنبي وأبي العالء ومعظم الشعراء في المرحلة العباسیة"   
 .حسب تعبیر الشاعر والمفّکر السوري أدونیس

ه إلی المدائن صورٌة إیجابیٌة للمکان والذین لنا بجالء و من خالل ما تقّدم أّن ُمجرَد التوّج  ویظهر
 :قطنوه باألمس من األکاسرة، وهذا ما یعّبر عنه في األبیات اختیة إذ یقول

  رحلي الهموُم فوجهـ حضرْت 
  إلی "أبیض المدائن" عنسي ـُت 

  عن الحظوظ، وآسی أتسّلی
   من آل ساسان درس لمحلٍّ 

کابده من الهموم لیتسّلی عن حظوظه خیٌر دلیل علی موقع یلوذ الشاعر إلی المدائن بسبب ما ی وأن
المکان ومن سکنه في الماضي من ملول آل ساسان في عقلیة الشاعر، کما دلیٌل علی األواصر المتینة 
، وذلك بعد أن أعان اإلیرانیون الیمنیین للتخلص  التي تربطه باإلیرانیین عموماا والساسانیین خصوصاا

وهذا ما یسرده الشاعر في نهایة القصیدة، عندما یحاول تبریر بکائه علی أطالل من االحتالل الحبشي. 
 :قصور المدائن بقوله

  أن أعینها بدموع فلها
 علی الصبابة حبس موقفات

 عندي ولیست الدار داري ذال
 منها، وال الجنس جنسي باقتراب

  نعمی ألهلها عند أهلی غیر
 من زکائها خیر غرس غرسوا

  وشّدوا قواه ملکنا، أّیدوا
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ر ُحمس بکماة نوَّ  تحت السَّ
 علی کتائب "أریا وأعانوا

   " بطعن علی النحور ودعسَط 
الطبري في تاریخه: "ثّم إن کسری ]أنوشیروان[ وّجه مع رجل من أهل الیمن یقال له َسْیفان  ویقول

 الیمن، فقتلوا منبن َمْعِد یکرب ـ ومن الناس من یقول إّنه کان یسمی سیف بن ذي یزن ـ جیشاا إلی 
   "...بها من السودان ]أي األحباش[، واسْتولوا علیها

وهذا الرحیُل للشاعر العربي نحو اخخر اإلیراني یبدأ من هم ذاتي لدی الشاعر ، حسب قول الناقد  
والمفکر العربي، سعد البازعي، ولیس مما یعّده الباحُث المصري شوقي ضیف ضعفاا في الفخر 

 عشیرتهول "وبالمثل الفخر عند البحتري ضعیف، هو حّقاا یفخر في بعض قصائده بآله بالذات، إذ یقو
بحتر وقبیلته طیئ ناعتاا لهم بالکرم والشجاعة والکثرة والحصافة، ولکّنه ال یصدر في ذلك عن إیمان 

، و رت مقوي بالمجد، وکأنما کانت عصبیته القبلیة ضعیفة، بل لقد کان إحساسه بعروبته أیضاا ضعیفاا
[ قصیدُته في 229بنا في الفصل السالف ]أي في معرض حدیثه عن نمو الموضوعات الحدیثة ا 

إیوان کسری وبکاؤه ألمجاد الفرس، وکأنما لم یکن یستشعر شیئاا من اإلحساس العمیق باألمجاد 
صول ألالعربیة في مقابل األمجاد الفارسیة، ولعله من أجل ذلك کان کثیراا ما یسترسل في إشادته با

    ".الفارسیة لبعض ممدوحیه
نری أّن ضیفاا لو أمعن في هذه األبیات الکتشف الحبل السرّي الذي یربط الیمنیین  ونحن

باإلیرانیین منُذ القدم حتی یومنا هذا، کما أّنه رحمه اهلل لو عاش حتی یومنا هذا ورأی الدعم اإلیراني 
، لو عاش بيي" ، وهذا من مفارقات زمننا العجائ"المعنوي" للیمنیین أمام الغزو األجنبي "العرب  فعالا

األستاذ شوقي ضیف وربط بین هذا الراهن الشرقي اإلیراني العربي الغریب وبین ذلك الماضي 
السحیق لما اّتهم أَي یمنٍي بضعف في وطنیته وعروبته، حین یتناول تاریخ العالقات اإلیرانیة الیمنیة. 

المتحّضر بجوه التعّددي  لعباسياألشیاء، کما تجاهل طبیعَة العصر الکّنه لم یمعن في أي من هذه 
من الناحیة العرقیة الثقافیة الحضاریة، حیُث یعیش من ُولد في کنف قبیلٍة عربیة أصیلة مثل الطيء، 
هذا المناَخ الحضاري بمکوناته األصلیة المتمثلة ـ في کثیر من وجوهها ـ بالحضارة اإلیرانیة العریقة، 

هذا االمتزاج والتماهي في اإلبداع األدبي وإحدی  انعکاسقها ویمتزج بها ویتماهی بها، لنری ویعش
أهّم تقنیاته وآلیاته، أي في الوصف الذي اشتهر به البحتري وتمّیز بنوع خاا منه، لنجدنا أمام  

شعر لاختالف ملحوٍظ و بون شاسع بین "الوصف في العصر الجاهلي واألموي والعباسي، فمن بیت ا
في العباسي، ومن الناقة إلی السفینة التي تمخر عباب البحر، ومن  ةفي الجاهلي إلی القصور الشامخ
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الصحراء المجدبة إلی الریاض الغناء واألزهار بورودها وریاحینها وأشکالها المتعددة، إلی غیر ذلك 
    "....مما طرقه العباسیون ولم یطرقه من قبلهم

ي صاحُب تاریخ األدب العربي بعصوره کّلها علی وجه التقریب، ُیلقي لذلك کله ُیلق متناسیاا 
بالالئمة علی البحتري بذریعة أّنه "لم یکن یستشعر شیئاا من اإلحساس العمیق باألمجاد العربیة في 
مقابل األمجاد الفارسیة، ولعله من أجل ذلك کان کثیراا ما یسترسل في إشادته باألصول الفارسیة لبعض 

علی نحو ما یلقانا في مدیحه للحسن بن سهل بمناسبة عید المهرجان"  کما یأخذ علی  ممدوحیه
الشاعر ألنه "یعّدد طائفة من هؤالء الملول في مقدمتهم یزَدجرد، وکسری، وأردشیر، ویصّور ما کان 

   ".لهم من أبهة الملك وما کانوا یغدون ویروحون فیه من السندس والحریر
شوقي ضیف یقف وجهاا لوجه لما علیه البحتري من محتد أصیل عربي،  ما یقوله األستاذ إّن 

والشاعر کما یقول بطرس البستاني محیالا إلی دیوان البحتري وابن خلکان، "هو الولید  بن ُعَبْید، عربي 
... وکانت دادهجصریح ینتهي بأبیه إلی طيء، وبأمه إلی شیبان، ویلقب بالُبحتري نسبة إلی بحتر أحد أ

ه في بادیة منبج وبها نشأ نشأة غربیة خالصة..."   وهذا ما یصّرح به أستاُذ البحتري، الطائُي الکبیُر والدت
    ".أبو تمام حین یقول للبحتري الشاب: "ولوودُت أن ال تلد طائیة إال مثلك

في شعر البحتري التعصُب لقبیلته وأصله ووطنه، رغم ما ذهب إلیه شوقي ضیف، "وفي  ویتجّلی
تري خاصة ظاهرة في شعره وهي حب الوطن، فإنه کثیراا ما یحن إلی منبج وحلب، ویحسب نفسه البح

غریباا في العراق، مع أن شهرته لم تقم إال فیه، وثروته لم تجمع إال هنال. وکان یتعصب للیمن عموماا  
، ولکنه لم یکن مفرطاا في تعصبه، وربما لمحت فیه شیئاا من التعاجم أل ان مفتوناا نه کولطيء خصوصاا

  .بحضارة الفرس، وألنه ُوجد في عصر کانت السیادة فیه للموالي ال لعرب
إنه یتعصب لوطنه الیمن وقبیلته الطيء، لکّنه تعّصب معتدل عقالني ینسجم مع الروح  أجل

الحضاري الفسیفسائي للعصر العباسي، وهذا ما غاب عن بال أستاذنا المرحوم شوقي ضیف، کأّنه 
یکتشف في البحتري وشعره روحاا ناصریاا أو أي روح آخر ینادي بفخر أعمی وأصم بالذات، أراد أن 

صاحُبه نفسه أمام اخخر، لیری في تشویه اخخر إثباتاا للذات. وینسجم هذا "الموقف العصري"  ضعفی
ة والترکیة ی)!( مع أوضاع اإلنسان الشرقي المتباهي بإیدیولوجیاته الشوفینیة بألوانها العربیة والفارس

سائدة  التي کانت منفتحةبفروعها التي ال تعّد وتحصی، وهذا التوّجه األحادي یعارض روح التعددیة ال
. إّن هذا التوّجه األحادي هو ما عّده المفکر  حیناا من الدهر کنا نحن معاشر الشرقیین شیئاا مذکوراا

لشرقیین. وذلك حین یرّکز من منطلق اإلیراني شابور رواساني وجبة من وجبات االستعمار األجنبي ل
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الشعوب الشرقیة" علی "أّن الثیمة النظریة  دتاریخي سیاسي وحدوي في مقاله المعّبر بعنوانه "اتحا
ـ والقومیة العنصریة بشکل  لمصطلحات سیاسیة مثل القومیة اإلیرانیة و القومیة الترکیة والقومیة العربیة 

ور اخریة والطورانیة والسامیة، وهي فرضیات سیاسیة جوفاء ال عام ـ منبثقٌة من فرضیات تقول بالجذ
لها منذ سنوات طویلة من أجل ترسیخ السلطة الثقافیة السیاسیة  جأساس لها من الصحة ُیروَّ 

االقتصادیة لألمبریالیة الرأسمالیة، کما یسّوقه عمالء االستعمار الرأسمالي في الداخل بغیَة بّث روح 
ین ذوي القربی من القومیات في المجتمع الشرقي الکبیر، لدیمومة االقتتال بین التفرقة والبغضاء ب

 ¬( )"األشقاء
نرید هنا أن نعّلق علی کالم هذا المفّکر بالقول إّن وجبات الجهل التي طبخناها نحن أشهی  لکننا

بجهلنا  ا ذاتنامن وجبات اخخر المستعمر، فالمستعمر یرید أن یدّمر اخخر لیخدم مصلحته، لکننا دّمرن
غفلة عنه  وآمالنا في مناوکسلنا قبل تدمیرنا للذي نراه أجنبیاا فهو لیس بأجنبي، هو شرقي یشارکنا آال

 !وعنا
یهّمنا في هذا المقام أیضاا ونحن بصدد صورة اخخر أّن الدکتور شوقي ضیف، ال یکتفي باتهام  وما

: في عاطفته اإلسالمیة ألّنه امتدح النصاریللشاعر بالضعف في الوطنیة، بل یتهّمه أیضاا بالضعف 
    "لنصاری"وحتی العاطفة اإلسالمیة بدورها نجدها ضعیفة عند البحتري، إذ امتدح کثیرین من ا

یرید ضیف إذاا شاعراا شوفینیاا فحسب، بل ویرید منه کذلك انغالقاا طائفیاا أحادیاا في عصر بعید  وال
وقلنا إنه یتجاهل عالقة اإلیرانیین بالعرب، ال سیما العرب الیمنیین کل البعد عن هذه األشیاء، کما سبق 

إحدی  إذ جاءت منها کلمة التازي في ةوتحدیداا قبیلة الطيء التي تعادل العرَب کلهم في الثقافة اإلیرانی
 !دالالتها أو مصادرها

ن في وعتین أساسیتیونحن علی وشك االنتهاء من کالمنا علینا أن نشیر بإیجاز إلی أّن موض وأخیراا 
القصیدة تندرجان ضمن عنوان هذه الدراسة ، أال وهما حدیث الشاعر عن موقع الساسانیین، ووصفه 

  :22الـ  إلی 11لصورة معرکة أنطاکیة بین الروم والفرس. والموضوعة األولی تتناولها األبیات الـ 
 خافضون في ظل عال وهم

 یحسر العیون ویخسي مشرف
 جبل القبـبابه علی " مغلق

 "" إلی دارتي "خالط" و"مکسق
 "لم تکن کأطالل "سعدی حلل

 قفار من البساتین ملس في
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 لوال المحاباة مني ،  ومساع،
  "تطقها مسعاة "عنس" و"عبس لم

 الدهر عهدهن عن الجـ نقل
  حتی رجعن أنضاء لبس دة

تهم الشاسعة، أّن القصیدة تتناول صورة إیجابیة عن نعومة عیش الساسانیین ومملک ونری
ومقدراتهم في العمارة والحراسة، ویعّبر تلخیُص شارح الدیوان حسن الصیرفي لمضمون هذه األبیات 

 ارسفمن خالل االستعانة بمعجم البلدان عن هذه النظرة اإلیجابیة لسیرانیین: "یشیر بذلك إلی بالد 
ن في أقصی شمال بالد شروان، وما یکتنفها من شواهق الجبال، کما یشیر إلی باب األبواب الذي کا

وهو تعریب لفظة دربند أي باب، وکان من أجل مواني بحر قزوین. وقد ذکر جغرافیو العرب أن 
أنوشروان ملك الفرس في المائة السادسة للمیالد هو الذي بنی سوراا یمتد من دربند حتی الغرب 

وس الجبال ثم قاده في البحر بالصخر والرصاا وجعل عرضه ثالثمائة ذراع وعاّله حتی ألحقه برء
    "...( "مغلق بابه17وجعل علیه باباا ووکل به الحراس لذلك یقول في البیت التالي )أي البیت الـ 

ما یثبت وطنیَة الشاعر ووفاءه لعروبته رغم إعجابه وانبهاره  15والـ  10نری في البیتین الـ  کما
یتّکهن باالتهام الذي سوف یوّجه إلیه من من العرب، ال بحضارة اخخر اإلیراني وثقافته العریقة، کأّنه 

الم لدی رّدنا علی ک حّدثناسیما من ال یکتشف سّر حّبه للحضارة اإلیرانیة وانبهاره بها، کما سبق وت
 :األستاذ الراحل شوقي ضیف.  ویقول الشاعر

 "لم تکن کأطالل "سعدی حلل
 قفار من البساتین ملس في

 مني ، لوال المحاباة  ومساع،
  "تطقها مسعاة "عنس" و"عبس لم

 ."هذا التکهُن وخوفه من ذلك االتهام في تعبیره "لوال المحاباة مني ویتجلی
بالنسبة إلی وصف الشاعر لمعرکة أنطاکیة، فنعیش من خالل الخطاب الشعري للقصیدة روعَة  أما

 :عر العربي الیمني البحتريالفنین وواقعیتهما: فّن الرسم اإلیراني الساساني المدائني، وفن الش
 ما رأیت صورة "أنطا وإذا
 "" ارتعت بین "روم" وفرسکیة

 مواثل، و"أنوشر والمنایا
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 " یزجي الصفوف تحت الدرفسوان
 اخضرار من اللباس علی أصـ في
  یختال في صبیغة ورس ـفر

 الرجال بین یدیه وعرال
 خفوت منهم وإغماض جرس في
 مشیح یهوي بعامل رمح من

 من السنان بترس وملیح
 العین أنهم جّد أحیا تصف

 لهم بینهم إشارة خرس ء
  فیهم ارتیابي حتی یغتلي
  یداي بلمس تتراهم

الخطاب الشعري من خالل هذا الوصف الفني الواقعي الدقیق للوحة معرکة أنطاکیة فنیَة  ویعکس
أنطاکیة من خالل بعض هذه اللوحة الواقعیة الرائعة، ویتجلی لنا النزوع الواقعي في خطاب لوحة 

نهم أ عیناألوصاف للشاعر، مثل "وإذا ما رأیت صورة "أنطا/ کیة" ارتعت بین "روم" وفرس"، و "تصف ال
جّد أحیا/ء لهم بینهم إشارة خرس. ومیزة من میزات األساسیة في األدب الواقعي ورمزه الروایة، وقوة 

وهم إلی "تضییق المسافة الفاصلة بین ال اإلقنان فیه أّنه تسعی علی العکس من التغریب البریختي
]عالم الفن المتخیل[،  بةوالواقع، وجعل القارئ ]المتلقي[، بمحو الحدود بینهما، یعیش تلك الکذ

، وکما لو أن ذلك الوهم هو الوصف األشد تماسکاا ومتانة  کما لو أنها الحقیقة األکثر ثباتاا ورسوخاا
یتمثل في انبهار المتلقي لقصیدة إیوان کسری، وهو انبهاٌر للواقع." أما واقعیة الخطاب الشعري ف

اإلیرانیة الساسانیة. ویقول عالم اخثار  لحضارةیضاهي انبهاَر البحتري إلیوان المدائن وهو رمز ا
 والتاریخ الفرنسي من األصل األوکرایني والمختّص في الدراسات اإلیرانیة القدیمة، رومان غیرشمان

Roman Ghirshman لك في کتابه الرائع "الفن اإلیراني في العصرین الفرثي والساساني"، یقول وذ
األول بنی في تیسفون، وهي مدینة الفرثیین أو األشکانیین  پورغیرشمان: "إن ]الملك الساساني[ شا

الملکیة التي  کان أردشیر قد جعلها عاصمة مملکته، بنی قصراا أدهش العرب القادمین من الصحراء 
     ."لوا علیه بعد انتصارهم علی الساسانیین، وبقایا هذا القصر موجودة حتی یومنا هذاحین استو

 الخاتمة
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في ضوء ما تقّدم أّن الشاعر یکّن إجالالا واحتراماا بالغین لسیرانیین الذین منوا علی الشاعر  ویتبین
اعر ، فیجعل  الشوقومه الیمنیین حین ساعدوهم في التخلص من االحتالل األجنبي الحبشي للیمن

أطالل قصور الساسانیین في المدائن، مالذاا یلوذ بها وسط االغتراب والقهر الذي یشعر به في الزمن 
االذي "أصبح محموالا هواه مع األخس األخس"، إذ یتسلی عن الحظوظ بآل ساسان وما تبقی منهم 

 .اخثار والمآثر
 المصادر والمراجع

ي نواس، شرحه وضبطه وقّدم له علي العسیلي، بیروت: مؤسسة أبي نواس حسن بن هاني، دیوان أب
 .م2212ه ـ 1311، 2األعلمي للمطبوعات، ط

 .1959، 3أدونیس، مقدمة للشعر العربي، بیروت: دار العودة، ط
البحتري، دیوان البحتري، عنی بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه حسن کامل الصیرفي، المجلد األول، 

 .، د.ت3ف بمصر، طالقاهرة: دار المعار
 .1959بطرس البستاني، أدباء العرب في األعصر العباسیة، بیروت: دار مارون عبود، د.ن، 

  .1989، 1، الدار البیضاء: دار توبقال، ط1محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته وإبداالتها، ج
شق: تور صالح األشتر، دمأبي بکر محمد بن یحیی الصولي، أخبار البحتري، حققها وعلق علیها الدک

 م1978 -هـ 1358المجمع العلمي العربي، 
 .1981، 1، بیروت: دار العلم للمالیین، ط2عمر فروخ، تاریخ األدب العربي : األعصر العباسیة، ج 

محمد بن جریر الطبري، تاریخ الطبري: تاریخ األمم والملول، المجلد األول، بیروت: دار الکتب 
 .م1985 -ـ ه 1125، 1العلمیة، ط

 م1999، 1سعد البازعي، مقاربة اخخر، القاهرة: دار الشروق، ط
 .، د.ت12شوقي ضیف، العصر العباسي الثاني، القاهرة: دار المعارف، ط

عبد اهلل بن سلیمان العقل، البحتري وشعره في الوصف، جمهوریة مصر العربیة، جامعة األزهر، کلیة 
 1951هـ /1391ا، األدب والنقد، اللغة العربیة، قسم الدراسات العلی

 .1392، 1تهران: اطالعات، چ م،یجامعه را چنان که هست بشناس ،یشاپور رواسان
ماریو بارغاس یوسا، رسائل إلی روائي شاب، ترجمة: صالح علماني، دمشق: دار المدی للثقافة 

 .2212، 2والنشر، ط
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 تهران: شرکت انتشارت ،ی: بهرام فره وشترجمه ،یو ساسان یدر دوران پارت رانیهنر ا رشمن،یرومن گ
 .1392، 3چ ،یو فرهنگ یعلم

 
  



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 قديمین األلمان بالشعر العربي العناية المستشرق
 (عرض عینات مختارة)

 1الدکتورة شمیسة خلوي
 2جامعة الجزائر، کلیة اللغة العربیة وآدابها واللغات الشرقیة، قسم اللغة العربیة وآدابها: أستاذة محاضرة )أ(

 الملخص
زاد االهتمام في العقود األخیرة من القرن الحالي بالنتاج الحضاري للعرب والمسلمین في جمیع 

لت بذلك رؤیة اخخر لموروثنا من خالل حرکة إحیاء لهذا التراث في مختلف المیادین، فت شکَّ
تجلیاته وأشکاله، إذ ُرصدت له األوقات والجهود بغیة دراسته أو إعادة قراءته، فنتجت عن ذلك 
رؤی علمیة موضوعیة، کما انفلتت أخری في بعض مناحیها عن دائرة اإلنصاف، ومهما کانت دوافع 

علی حضارتنا عموما وتراثنا األدبي والشعري خصوصا، فإننا ملزمون برصد هذه  هذا االنفتاح
وُیعدُّ االستشراق شکال من أشکال هذا التفاعل المعرفي والحضاري بین  التالقحات الفکریة.

 ، من دین ولغة وتاریخالثقافات الشرقیة ودراستهاحین حاول اخخر )الغربي( اکتشاف الشعوب، 
اطة فهما بالبنی الثقافیة العمیقة لهذا الجانب من العالم، ولم یکن األدب بعیدا وعادات بغیة اإلح

وإننا نروم في بحثنا بسط الحدیث عن تجارب مستشرقین ومستشرقات من  عن دائرة هذا االهتمام.
ما  المدرسة األلمانیة، ترکوا بصماتهم شاهدة علی العنایة األجنبیة بتراثنا العربي األدبي وال سیَّ

وعلیه سنعرض بدایة لالهتمام بالدواوین المخطوطة ونشرها علی شاکلة ما شعر العربي القدیم، ال
زیغرید هونکه: )ت: م(، ثم نعرض للمستشرقة األلمانیة 1551قام به یوهان جاکوب رایسکه )ت: 

ه م(،1999 فها الفرید في فنِّ  :مرکزین علی انطباعاتها حول مکانة الشعر العربي القدیم في مؤلَّ
نت في 2223شمس العرب تسطع علی الغرب"، ثم لنظیرتیها آنماري شیمل: )ت: " م( التي تفنَّ

ضروب نقد الشعر من خالل کتابها "جغرافیة الشعراء"، والمستشرقة ریناتا یاکوبي )معاصرة( عبر 
 مؤلفها "دراسات حول شعریة القصیدة العربیة".

 شراقیة األلمانیة، الشعر العربي القدیم.االستشراق، المدرسة االست :الکلمات المفتاحیة

                                                                                 

1.  soumicha.khaloui@univ-alger2.dz 
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 أوال: االستشراق/ اآلخر )سؤال المصطلح(
لم یرد لفظ االستشراق بهذا الرسم في أمهات معاجم اللغة العربیة، وهو مأخوذ من الفعل )شرق( 
ویدل علی اإلضاءة، ومنه شرقت الشمس أي طلعت، أشرقت الشمس أي أضاءت، والشرق المشرق، 

قوا ذهبوا إلی الشرق أو أتوا الشرق، وعلیه فالمعنی العام وکل ما طلع  ق، وشرَّ من المشرق فقد شرَّ
 (12/157هـ : 1111لالستشراق لغة هو االتجاه نحو الشرق )ابن منظور، 

صت له حیزا بین مصطلحاتها علی شاکلة المعجم الوسیط، حیث  أما المعاجم الحدیثة فقد خصَّ
استشرق األوروبي أي اهتم بالدراسات الشرقیة بمعنی طلب علوم  استشرق یستشرق استشراقا،»ورد: 

( ، وهذا مما یتناسب مع 122: 2222)داود، « الشرق ولغاته وحرکة االستشراق تعني اتجاه الکتاب
 معنی االستشراق الدارج في عصرنا.

( مصطلحا شامال ومرکبا، یطلق Orientalism/ Orientalismeمصطلح االستشراق )ویعد 
علی اتجاه فکري یعني بدراسة الحیاة الحضاریة لألمم الشرقیة بصفة عامة ودراسة حضارة  عادة

 اإلسالم بصفة خاصة من دین ولغة وتاریخ وتقالید وغیر ذلك.
وقد کان االستشراق في بدایة مدلوله یعني االهتمام العلمي واألکادیمي الغربي بالثقافات الشرقیة 

ك الشرقین األقصی واألدنی، وبما یتضمنه ذلك االهتمام من دراسة أو اخسیاویة تحدیدا بما في ذل
ع إلی توجهات الفنون الغربیة سواء التشکیلي منها أو األدبي وذلك  وتحقیق وترجمة، وسرعان ما توسَّ
 .(28-25م: 2210باستلهام الشرق وتوظیفه فنیا )الخلیل، 

: 1985)السباعي،  ال مختلفةوتتمثل جهود المستشرقین علی مدی تاریخهم الطویل في أعم
ل في مجموعها کالا متکامال مسَّ مختلف المنجزات الفکریة، مثل ذلك: جمع  (31 ُتشکِّ

ببحوثهم حول اإلسالم وبالده  المخطوطات وفهرستها وتحقیقها ونشرها، وإصدار المجالت الخاصة
للغات األوروبیة، وشعوبه، وعقد المؤتمرات، والتدریس الجامعي، والترجمة من العربیة إلی ا

 والتألیف في شتی مجاالت الدراسات العربیة واإلسالمیة.
لالستشراق حموالت إیجابیة ُتذکر من باب اإلنصاف، کما صاَحبته تجارب سیئة تلك کما أن 

ر عن الخلفیة الفکریة للصراع الحضاري بین الشرق والغرب.  التي تعبِّ
 يم )نظرة عامة(ثانیا: عناية المستشرقین بالشعر العربي القد

ف  عر ُیَعرَّ  «کالم موزون ُمقّفی دال علی معنی، ویکون أکثر من بیت»عند أهل االختصاا بأنه الشِّ

ه بما 211م: 1995)ابن فارس،  (، فالشعر یمتاز عن النثر بالوزن والقافیة، وهما رکیزة النظم وُأسِّ
ن الناس الشعر یتناقل بی»سبب أن یحمالنه من ایقاع موسیقي، وقد تغلبت روایة الشعر علی النثر ب
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(، 73م: 1990)الحارثي، « بالروایة، فإذا کان بّینا واضحا کان الناس له أروی، وإلی القلوب أسرع
ا وروایة.  وهکذا نقل ونشر الشعر بصفة أوسع مقارنة بالنثر الذي ضاقت دائرته کما

حا الکم الهائل الذي هـ( م250یقول ابن قتیبة الدینوري )ت: وعن أهمیة الشعر العربي  وضِّ
له لذاکرة العربي وتراثه:  وللعرب الشعر الذي أقامه اهلل تعالی لها ُمقام الکتاب »وصلنا منه وما یمثِّ

، وألخبارها دیواناا ال َیِرّث علی  داا ، وألنسابها ُمَقیِّ ، وخدابها حافظاا لغیرها، وجعله لعلومها مستودعاا
هـ( متفقا 397(، ویضیف العسکري )ت: 15م: 1953)ابن قتیبة،  «نالدهر، وال َیِبید علی مرِّ الزما

مع صاحبه علی کون الشعر عمود التراث العربي ومستودع نتاجاتهم وإبداعاتهم، بل الحافظ األمین 
وکذلك ال نعرف أنساب العرب وتواریخها وأیاَمها ووقائَعها إالَّ من جملة أشعارها، » :لتاریخهم فیقول
 (138م: 1980)العسکري،  «عرب وخزانة حکمتها وُمْسَتْنَبط آدابها وُمْسَتْوَدع علومهافالشعر دیوان ال

وعلی هذا األساس اهتم جمع من المستشرقین بالمنظوم من التراث األدبي العربي القدیم، 
تحقیقا ودراسة بطریقة موضوعیة حینا وذاتیة أحیانا أخری، في مؤلفات کاملة وفي مقاالت مبثوثة في 

 David Samuel Margoliouthفتناول المستشرق االنجلیزي الیهودي مارجلیوث/  متفرقة،کتب 
م( مثال قضیة النحل واالنتحال في الشعر الجاهلي من خالل کتابه "أصول الشعر العربي"، 1935)ت: 

م( فعرض آراءه حول 1971)ت:  Ignaty Krachkovsky أما الروسي أغناطیوس کراتشکوفسکي/
شعر الجاهلي في مؤلفه "دراسات في تاریخ األدب العربي"، کما وجد المستشرقون في طبیعة لغة ال

هـ( شاعر عصره، مادة للدراسة، فکتب الفرنسي ریجیس بالشیر/ 371النتاج الشعري للمتنبي )ت: 
Régis Blachère  :م( "حیاة أبي الطیب المتنبي وشعره"، ودرس زمیله لویس ماسنیون1953)ت/ 

Louis Massignon  :م( "المتنبي أمام العصر اإلسماعیلي لسسالم" وغیر ذلك کثیر. 1902)ت 
 ثالثا: عرض عینات مختارة

ق  إننا ال نبتغي في هذه الورقة البحثیة تصحیح المفاهیم أو إبراز نظرتنا الخاصة للمسائل التي تطرَّ
ملة من المفاهیم العامة، إلیها من اخترناهم نماذج لبحثنا، وإنما بغیتنا أن نضع بین یدي القارئ ج

تبرز نظرة اخخر للشعر العربي القدیم وکیف حدث التفاعل الثقافي بین حضارتنا وغیرها من 
ینبغي أن ننظر إلی االستشراق علی أنه تیار حضاري فیه ما في الحضارة من »الحضارات، مؤمنین أنه 

م من محامد ومساوئ، والنظرة الصحیحة أن ینظر علی حدة لکل مستشرق، م ا له من دوافع وما قدَّ
وبالتالي، سنرکز عنایتنا في األسطر الموالیة علی اهتمام االستشراق ، (12م: 1991)الجبوري،  «أعمال

األلماني بالشعر العربي القدیم، مرتبین النماذج وفق التسلسل الزمني التنازلي حسب تواریخ 
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 الوفیات.
 م(1715 -1773يوهان جاکوب رايسکه )  .1

أول متخصص ألماني في  -بحق -من الرعیل األول، ویعّد یوهان یعقوب رایسکه لمانيمستشرق أ
م اللغة العربیة بمفرده، واطلع علی  Zorbickم باتسوربك 1510الدراسات العربیة، ولد عام  ، تعلَّ

   الکثیر من الکتب العربیة المطبوعة وکذا المخطوطات العربیة ال سیما ما تزخر به مکتبة جامعة لیدن.
وکانت لرایسکه خطوات رائدة في تحقیق وترجمة جواهر من عیون األدب العربي إلی اللغة 

م( مع ترجمة 1512نشره لمعلقة طرفة عام ) ( ، مثل ذلك1/23م: 1991الالتینیة واأللمانیة )سزکین، 
عجم لتحقیقه لالمیة االتینیة لها وشرح معتمد في ذلك علی الموازنة مع قصائد کثیرة أخری، وکذا 

م(، کما 1507م( ناهیك عن تحقیقه لمنتخبات من قصائد أبي الطیب المتنبي )1570للطغرائي سنة )
انکب علی نسخ العدید من مخطوطات القصائد والمؤلفات األدبیة والتاریخیة بوجه عام، مثل دیوان 

 (.323 -298م: 1993الشنفری وحماسة البحتري )بدوي، 
ال أحد من ذوي »م(: 1951)ت:  Johann Fückان فال / قال عنه المستشرق األلماني یوه

الشأن لم یعترف بالمنزلة الفذة لهذا الرجل العبقري الذي کان واحدا من أکبر المستعربین وأن 
)فول،  «الدراسات العربیة التي أراد أن یقیم لها صرحا لم تجد لنفسها القبول التي تستحق في ألمانیا

 . (123م: 1985
يد هونکه .2 يغر  مSigrid Hunke (1913 – 1999) /ز

م، وهي ابنة الناشر هاینریش هونکه، وعقیلة المستشرق األلماني 1913سنة  سیغرید هونکهولدت 
  .شولتزا، درست علم أصول األدیان ومقارنة األدیان والفلسفة وعلم النفس والصحافة

 تین في طنجة، ثمبعد الحرب العالمیة الثانیة وسقوط ألمانیا رحلت إلی المغرب وعاشت سن
مت اللغة العربیة وعکفت علی قراءة الکتب التراثیة، لتقوم  رجعت إلی ألمانیا واستقرت في بون، تعلَّ
بتألیف أشهر کتبها شمس العرب تسطع علی الغرب، والمعروف عنها هو إنصافها للعرب والمسلمین 

العدید من الجوائز وحضارتهم، مما أدی إلی تعرضها إلی حمالت استیاء في موطنها، نالت 
 (.8-5م، 1993م )هونکه، 1999األکادیمیة والتقدیریة، کانت وفاتها في هامبورغ عام 

 Allahs Sonne überأما مدونتنا المستهدفة فهي کتاب: شمس العرب تسطع علی الغرب/ 
dem Abendland: unser arabisches Erbe إذ یعد هذا الکتاب من أشهر ما أنتجت هذه )

 ة فکریا. المستشرق
وبمجرد االطالع علی فهرس الکتاب، نلفي المؤلفة وقد أحاطت بأهم أعالم الحضارة العربیة 
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اإلسالمیة في مختلف التخصصات وأهم نتاجاتهم الفکریة، من العلوم التطبیقیة العلمیة التي 
، ثم باستنسخها الغرب کعلم الفلك والطب والتعلیم ومختلف العلوم والفنون إلی الفنون واخدا

ست لتطورهم المشهود له، وإن المطلع علی الکتاب  تذکر أثر ذلك علی الغرب ونهضتهم التي أسَّ
یدرل حتما أن هونکه سبرت أغوار التراث العربي اإلسالمي، وأعملت فیه النظر واستظهرت آراءها 

 بدلیل العقل والنقل، بدت فیه دقیقة البحث، من ذوي البصائر النافدة.
وعي األوروبي من رحم الحضارة العربیة اإلسالمیة تقول هونکه في موقف صریح فعن انبعاث ال

لم یبدأ ازدهار الغرب ونهضته إال حین بدأ احتکاکه بالعرب سیاسیا وعلمیا وتجاریا واستیقظ »مباشر: 
 الفکر األوروبي علی قدوم العلوم واخداب والفنون العربیة من سباته الذي دام قرونا لیصبح أکثر غنی

 !، وشهد شاهد من أهلها(59م، 1993)هونکه، « وجماال وأوفر صحة وسعادة
ولم یفتها الحدیث عن األدب العربي القدیم وال سیما الشعر، وال یخفی علی المهتم بالحقل 
االستشراقي اهتمام المدرسة األلمانیة بالشعر العربي القدیم تحقیقا ودراسة، ومن أبرز هذه 

م( الذي أثار بها مسألة 1932)ت:  Theodor Nöldekeر نولدکه/ االهتمامات دراسة ثیودو
 االنتحال والشك في الشعر الجاهلي.  

عودا لهونکه في کتابها المذکور، نجدها تؤکد علی قابلیة الخیال العربي لسبداع الشعري فتقول: 
ات األبیات مئأصبحت القصیدة العربیة تزخر بالصور الحیة والعواطف الجیاشة تتوالی کالموج من »

، وقد انتقت الباحثة نظم أحد أمراء الشعر وزعماء (729م، 1993)هونکه، « بالوزن والقافیة ذاتها
القول الذي ال یختلف في بدائعه الشعریة اثنان، وجعلته مثاال للصور الشعریة الموحیة ولسیکولوجیة 

 :(729م: 1993)هونکه،  عها العواطف الشعریة، وتورد المستشرقة جزء معتبر من القصیدة التي مطل
رَض ُتَجّری َوُتِدر***      َدیَمٌة َهطالُء فیها َوَطٌف 

َ
َق األ  َطَبّ

وفي موضع آخر تؤکد هونکه علی تأثیر الشعر األندلسي في نظیره األوروبي وال سیما اإلیطالي، 
ر طابع الشعر العربي علی إیطالیة تأثیرا أکبر ونشا»إذ تقول في هذا الصدد:  ا في هد ذلك واضحوأثَّ

 Fra( وفراجا کا باناداتودي )Dantes( ودانتي )franz Von Assisiأشعار فرنسیس االسیزي )
Jacapane da Todi( وحتی لورنزو دي مدیتشي )Lorenzo de Medici ومیکیافیللي )

(Machiaveli قد نظموا علی أسس أوزان العربیة، کما بقي ذلك األثر العربي أوشح ما یکون في )
، وهذا األمر بائن، حیث ال یخفی علی الباحث (712م: 1993)هونکه،   «صقلیة وتوسکانا والبندقیة

في اخداب المقارنة أن األندلس تعد نقطة االنطالق لعملیة التأثر والتأثیر بین األدب العربي واخداب 
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 األوربیة عامة، وفي النماذج التي ذکرتها الکاتبة ما یؤید قولها.
عن قوة التصویر التي جبل علیها الشاعر العربي ورکزت في أکثر األحایین علی کما تتحدث 

ق بوصف محیط الشاعر وکل ما ینسب لبیئته کالخیم والحیوانات وأحوال  الوصف، خصوصا ما تعلَّ
الطقس وغیر ذلك، مستشهدة بأبیات من الشعر العربي القدیم، کایرادها لمقطوعة من المیة العرب 

 للشنفری:
ْکَر ُأدیـ  فُأْذَهـُل  َصْفحاا  ُم ِمَطـاَل الُجـوِع حّتـی ُأِمیَتـُه   ***   وأْضِرُب َعْنُه الذِّ

ُل  ُتْرَب األْرِض َکْیال ُیَری َوَأْسَتـفُّ  ـْوِل اْمـُرٌؤ ُمَتَطـوِّ  َلـُه   ***   َعَلـيَّ ِمَن الطَّ
َکـُل  َلـَديَّ  إالّ  بـه َمْشـَرٌب   ***   ُیَعـاُش  ولوال اْجِتَناُب الَذْأِم لم ُیْلـَف   َوَمْأ

ةا  َنْفَسـاا  َولِکّن  ُل  علـی الـذاِم إالَّ َرْیَثمـا بـي   ***    ال ُتِقیـُم  ُمـرَّ  َأَتَحـوَّ
لقد ضمَّ بعضهم هذه القصیدة إلی المعلقات التي اعتبرت »وأردفت النموذج الشعري بقولها: 

ك محقة ألن المیة العرب من غرر القصائد وهي في ذل ،(712م: 1993)هونکه،   «من أقدم القصائد
لة للعصر  الجاهلیة التي حفلت بکثیر من الظواهر اللغویة واالجتماعیة والنفسیة والفنیة الممثِّ

 الجاهلي، کما استمدت أهمیتها من کثرة شروحها واستشهاد النحویین بأبیاتها. 
ي القدیم، مؤیدة مذهبها وهکذا تواصل المستشرقة األلمانیة عرض موقفها من الشعر العرب

 بشواهد شعریة متنوعة.
 مAnnemarie Schimmel (1122- 2003 )آنماري شیمل  .3

کل ما یتعلق لتها شغوفة بلعائلة بروتستانتیة وکانت منذ طفو األلمانیة إرفورت من موالید آنماري شیمل
وهي ما تزال في الخامسة عشر من عمرها، حصلت علی درجة الدکتوراه في  العربیةبالشرق، تعلمت 

سعة عشر، وواصلت دراستها حتی حصلت علی درجة االستشراق من جامعة برلین في سن التا
 م.1917م، من جامعة ماربورج، ثم علی دکتوراه ثانیة في تاریخ األدیان العام 1910األستاذیة العام 

ت شیمل تدریس العلوم اإلسالمیة  بعد أن عملت مترجمة في وزارة الخارجیة األلمانیة، تولَّ
 بریج.بجامعة أنقرة، وفي جامعات أخری کبون وکام

لها نشاطات علمیة کثیرة عبر مختلف الجامعات والمعاهد العالمیة، ونالت جوائز کثیرة نظیر  
انجلوس ووسام  س( من جامعة لوLevi Della Vidaتمیزها الفکري، کجائزة لیفي دیلال فیدا )

 يکما عکفت علی دراسة التاریخ اإلسالمي، واشتغلت علی التصوف فالقائد األعظم من باکستان، 
بعض مؤلفاتها األکادیمیة علی شاکلة األبعاد الصوفیة في اإلسالم وتاریخ التصوف، واتجهت نحو 

لة وناقدة )شیمل،   (.18-17م: 2222الدواوین الشعریة محلِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، وقبل الحدیث عن  The Poets' Geographyأما المدونة المستهدفة فهي جغرافیا الشعراء/ 
فت من ِقبل هذه المستشرقة، هذا الکتاب ال بأس أن نشیر إلی ال دراسات األدبیة والنقدیة التي ألَّ

وأغلبها له عالقة باللغة العربیة وآدابها، علی شاکلة "الشمس المنتصرة دراسة في آثار الشاعر اإلسالمي 
م( عالم بفقه الحنفیة والخالف 1253هـ/ 052)جالل الدین الرومي )ت:  الکبیر جالل الدین الرومي

م، ثم متصوف، ناظم المنظومة الصوفیة الفلسفیة المنعوتة بـ: "المثنوي" بالفارسیة علی وأنواع العلو
یضم الکتاب دراسة خثار الشاعر جالل الدین (، و5/32م: 2222امتداد ستة أجزاء، ینظر: الزرکلي، 

احث بورمزیة معجمه الصوفي وکذا المالتي اتکأ علیها، الرومي من خالل ترجمته والخلفیة التاریخیة 
ي أسرار العشق المبدع فاإللهیة عند الرومي وأخیرا تأثیره علی مریدیه عبر العالم، ناهیك عن کتاب "

م( بنجابي المولد، من أشهر شعراء اإلسالم 1938-1855کتابات محمد إقبال" )محمد إقبال )
حب تناولت فیه شیمل الحدیث عن ال ( والذي22م: 1952وفالسفته المعاصرین، ینظر: عزام، 

المبدع في شعر محمد إقبال تجلیة ووصفا، إضافة علی دیوان "عنادل تحت الثلج" حیث تبدو فیه 
 .الشاعرة متأثرة بالحس الجمالي الصوفي

في کتاب جغرافیا الشعراء تبسط شیمل الحدیث عن مناهج الشعراء في تقدیم تجاربهم الشعریة 
لطبیعیة، وتلخص مبتغاها من خالل من خالل توظیفهم لمسمیات بعض المدن وبعض المعالم ا

وأملي أن أبین أنه من الممکن لنا أن نکتشف نوعا من اإلیقاع الداخلي وراء استخدام أسماء »قولها: 
 .(12م: 2222)شیمل، « تلك األماکن والمعالم

ع مواضع ذکر بعض األماکن في المدونات الشعریة القدیمة  عر امرئ کش -والحدیثة-فنجدها تتتبَّ
والقاضي التنوخي وغیرهما، لتقف عند السلك الرابط بین معاني المکان الواحد في القصائد القیس 

المتعددة، وقد تجاوزت التمثیل باألشعار العربیة إلی التراث الشعري الهندي والصیني في عرض 
 لنماذج متشابهة.
مل القصائد لنعد اخن إلی قلب أرض اإلسالم، إلی نهري دجلة والفرات، ومن أج»تقول شیمل: 

 (.21م: 2222)شیمل،  حول النهر الذي یجري في مدینة بغداد تلك التي نظمها القاضي التنوخي
 َلْن أْنسی َما َحییُت َدْجلة

 الَقمُر َیِغیُب في َتَباُطؤ َوالظالُم َیْهِبط
اَدة َزْرَقاء َداِکَنة  ِمْثَلَما ُتْبَسُط َسجَّ

ة َزة ِبِزینات َذَهِبیَّ  «ُمطرَّ
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طت األنهار بصفة عامة بالدموع وحتی في الوقت الذي کانت فیه العراق والعالم العربي وقد ارتب
 (:39-38م: 2222تحت حکم العباسیین یشکو الخاقاني في تحفة العراقیین)شیمل، 
ْوِحید  ِفي َطِریِقي إلی َکْعَبِة التَّ

 إْحَدی َعْیَناَي ِمْثل َدْجَلة
 «َوالَعْین األْخَری ِمثل الُفَرات

حظ کیف أدرکت آن ماري من خالل تتبع دجلة والفرات کأیقونتین مکانیتین، أنهما ترمزان إلی نال
الحزن أو الشوق الشدید الذي ُیترجم دموعا، وما ُسقناه من حدیثها هو للتمثیل فحسب، إذ نجد في 
کتابها نماذج أخری متفرقة، لکنها تصب في نفس النهج والرؤیة النقدیة حول هذین الرمزین 

 لمکانیین.ا
مکانتهما في المنظوم من دواوین الشعراء وعند الحدیث عن مکة والمدینة، تذکر شیمل 

کل منهما یمکن أن یمثل البحث عن المحبوب أو عن الهدف األسمی )...( »ورمزیتهما قائلة: 
کثر من مدینة مکة ذاتها هو الکعبة، ذلك الرمز علی بلوغ الغایة وعل  ل الوصووالمکان الذي یرد ذکره أ

لروح المعشوق لذلك کثیرا ما توصف الکعبة بأنها العروس، عروس مغطاة بخمار أسود والکعبة تمثل 
ل الحجر األسود تلك الشامة علی وجنتها  «الهدف الذي یشتاق إلیه الحاج، شوق یتحقق عندما یقبِّ

 (21م: 2222)شیمل، 
صْبر أغوار التوظیف الخفي  وعلی هذا المنوال تواصل المستشرقة األلمانیة آن ماري شیمل

 لجغرافیا الشعراء في تجربة نقدیة متمیزة، تستحق القراءة واإلشادة.
يناته جاکوبي /  .4  )معاصرة( Renata Jakcobiر

(، قسم التاریخ t BerlinäFreie Universitأستاذة بجامعة برلین الحرة ) ریناته جاکوبي
صت في Volzrade Mecklenburgم بألمانیا )1930والدراسات الثقافیة، من موالید  (، تخصَّ

ق بمصر الفرعونیة، نالت شهادة الدکتوراه سنة  الدراسات اإلسالمیة والدراسات السامیة وما تعلَّ
م من جامعة سارالند 1952(، وشهادة التأهیل الجامعي سنة Tübingenم من جامعة توبنغن )1903

(Saarland University وبین سنتي ،)التدریس في ساربروکن قامت ب 1991-1952
(Saarbrücken ومن سنة ،)أستاذ بدیل في دراسات اللغة  شغلت منصب 2222إلی سنة  1991

 إلی درجة أستاذ فخري بنفس الجامعة. 2221العربیة بجامعة برلین الحرة، ثم ترقت عام 
رون قوقد تنوعت اهتماماتها البحثیة بین الشعر العربي القدیم وسیر النساء المسلمات في ال

األولی، إضافة إلی التصوف، ومن أهم مصنفاتها: دراسات حول شعریة القصیدة العربیة، ودیوان ابن 
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الفارض نموذج عن الشعر خالل القرن الثالث عشر، ناهیك عن أوراق بحثیة أخری مختلفة التوجهات 
ی وبي علوتتعلق معظمها باألدب العربي القدیم علی وجه العموم )تنظر ترجمة المستشرقة یاک

-https://www.geschkult.fuصفحتها الخاصة التابعة لموقع الجامعة: 
berlin.de/en/e/semiarab/arabistik/Seminar/Mitarbeiterinnen-und-

Mitarbeiter/Honorarprofessuren/Jacobi/index.html#__target_object_not_reac
hable) 

ي القدیم محل دراسة وقراءة فنیة وموضوعیة لقد جعلت المستشرقة ریناتا یاکوبي النص الشعر
واعیة، وقد استزادت من الشرح واستفاضت في التعلیل فبانت عارفة بموارد الشعر الجاهلي، بعیدة 
مطرح الفکر، حیث جعلت من صناعة البیت الجاهلي فنا وإبداعا وخلصت إلی تقسیم النص 

نوثیمیة الشکل وهي التي تضم موضوعا الشعري العربي الجاهلي إلی صنفین، أولهما المقطوعة مو
د فیها الموضوعات  (.77م: 2228)رباعي،  واحدا، وثانیها القصیدة بولوثیمیة الشکل وهي التي تتعدَّ

إن هذه الرؤیة التحلیلیة ال تبتعد کثیرا عن االنطباع العام للمستشرقین األلمان حیال الشعر 
دیا مغایرا ووعیا منهجیا مختلفا یتلخص في معاینة أفقا نق»الجاهلي، إذ بلغت دراسات الکثیر منهم 

، وهذا (77مك 2228)رباعي،  «النصوا في ذاتها دون النظر إلی السیاقات الخارجیة التي أفرزته
الت وقصار القصائد  مما یثبت علیه النظر، باعتبار القصائد الشعریة العربیة القدیمة تتراوح بین المطوَّ

قا التناسب والتالحم بین  والمقطوعات والنتف، وقد کان من الشعراء من یرکز علی موضوع واحد محقِّ
د الموضوعات داخل القصیدة  أجزاء قصیدته، وهو نمط من أنماط البناء الفني للقصید، وهنال من ُیعدِّ

 الواحدة حیث تستوعب تجربته الشعریة.
 في ُعرف النقاد هووالنسیب  کما حاولت ریناتا البحث في ماهیة النسیب ومرجعیاته ومصادره

ف أحوال الهوی به َمَعُهن»  (12هـ : 1322)ابن جعفر،  «ذکر الشاعر َخْلق النساء وأخالقهن، وتصرُّ
یلة علی شعر المعلقات، وتری أنه نشأ مرتبطا ارتباطا وثیقا بمخ حیث استندت المستشرقة في تحلیلها

األصل ما هو إال قصیدة حب مستقلة في الشاعر، منبثقا من األغاني الحزینة لحادي البعیر والذي في 
 (.120م: 2228)یاکوبي، ذاتها

 رابعا: خاتمة
من خالل عرضنا لنماذج من الخطاب االستشراقي الذي اهتم بالنص التراثي الشعري العربي القدیم 

 خلصنا للنتائج العامة التالیة:
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ن ولیوم الناس هذا، مما ال یزال النص الشعري القدیم محل دراسة وقراءة للمستشرقین منذ قرو -
یؤکد علی ثراء التراث العربي الشعري، وعلی کون االستشراق من أهم جسور التواصل بین الشعوب 

 ومن بواعث التفاعل الثقافي بین الغرب والشرق.
 في عداد االجتهادات، یؤخذ منها ویرد.  -کغیرها-تظل دراسات المستشرقین  -
ن عربیة القدیمة علی وجه العموم وتتباین من قبل المستشرقیتختلف الرؤیة الشعریة للقصیدة ال -

ومنهم العینات -القدامی من جهة والمستشرقین الجدد من جهة أخری، حیث رکز المحدثون 
الشعریة ب علی القیم الفنیة والجمالیة واإلبداعیة للمنجز الشعري العربي القدیم محتفین -المدروسة

 العربیة القدمیة منصفین لها.
 صادر والمراجعالم

م، تأویل مشکل القرآن، شرحه ونشره السید أحمد صقر، مکتبة دار 1953هـ/ 1393ابن قتیبة، 
 التراث، القاهرة،

 .3هـ، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط1111ابن منظور، 
العسکري، الصناعتان، الکتابة والشعر، تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل أبو هالل 

 م.1980هـ / 1120، المکتبة العصریة، بیروت، إبراهیم
األبعاد الصوفیة في اإلسالم وتاریخ التصوف، تر: محمد إسماعیل السید م، 2220آن ماري شیمل، 

 ورضا حامد قطب، منشورات الجمل، ألمانیا.
 جغرافیة الشعراء، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن.م، 2222آن ماري شیمل، 

 .17م، األعالم، دار العلم للمالیین، ط2222کلي، خیر الدین الزر
م، دراسات في شعریة القصیدة العربیة الجاهلیة، ترجمة: موسی ربابعة، دار 2228ریناتا یاکوبي، 

 .2جریر، عمان، ط
م، شمس العرب تسطع علی الغرب )أثر الحضارة العربیة في أوروبة(، ترجمة: 1993زیغرید هونکه، 

 ، دار الجیل، ودار اخفاق الجدیدة، بیروت، لبنان.8وقي طفاروق بیضون وکمال دس
م، دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي )إضاءة توثیقیة للمفاهیم 2210سمیر الخلیل، 

 الکتب العلمیة. -، دار 1الثقافیة المتداولة(، ط
وذجا، ریناتا یاکوبي نم-یم عبد القادر رباعي، جهود استشراقیة معاصرة في قراءة الشعر العربي القد

 م.2228، 1دار جریر للطبع للنشر والتوزیع، عمان، ط
 م.1952، الدار العلمیة، بیروت، لبنان، 2عبد الوهاب عزام، محمد إقبال: سیرته، فلسفته وشعره، ط
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هـ( نقله إلی العربیة: د محمود فهمي  132فؤاد سزکین، تاریخ التراث العربي )الشعر إلی حوالي سنة 
 م.1991 -هـ 1111حجازي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 

 ه.1322، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوائب، قسطنطینیة، ط
 ، مکة المکرمة.1، ط –النشأة والمفهوم  –م،  عمود الشعر العربي 1990محمد بن مریسي الحارثي، 

ات المستشرقین، دار غریب للطباعة والنشر، م، المعجم الوسیط واستدراک2220محمد محمد داود، 
 .1القاهرة، ط

 مصطفی بن حسني السباعي، االستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیهم، دار الوراق للنشر والتوزیع.
المفضل الضبي، المفضلیات، تحقیق وشرح: أحمد محمد شاکر وعبد السالم محمد هارون، دار 

 .0المعارف، القاهرة، ط
 لکترونیة:المواقع اإل

صفحة الدکتورة ریناتا یاکوبي التابعة لموقع الجامعة علی الرابط:   -
-https://www.geschkult.fu

-und-berlin.de/en/e/semiarab/arabistik/Seminar/Mitarbeiterinnen
Mitarbeiter/Honorarprofessuren/Jacobi/index.html#__target_object_not_reac
hable 

 

https://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/semiarab/arabistik/Seminar/Mitarbeiterinnen-und-Mitarbeiter/Honorarprofessuren/Jacobi/index.html#__target_object_not_reachable
https://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/semiarab/arabistik/Seminar/Mitarbeiterinnen-und-Mitarbeiter/Honorarprofessuren/Jacobi/index.html#__target_object_not_reachable
https://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/semiarab/arabistik/Seminar/Mitarbeiterinnen-und-Mitarbeiter/Honorarprofessuren/Jacobi/index.html#__target_object_not_reachable
https://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/semiarab/arabistik/Seminar/Mitarbeiterinnen-und-Mitarbeiter/Honorarprofessuren/Jacobi/index.html#__target_object_not_reachable
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German Orientalists' interest in ancient Arabic poetry  
(Presentation of selected samples) 

Abstract 
In the last decades of this century, the interest in the civilizational production of Arabs 
and Muslims in all fields increased, thus forming the other’s vision of our heritage 
through a movement to revive this heritage in its various manifestations and forms, as 
times and efforts were devoted to it in order to study it or re-read it. In some aspects, 
others have also escaped the circle of fairness, and whatever the motives for this 
openness to our civilization in general and our literary and poetic heritage in 
particular, we are obligated to monitor these intellectual cross-fertilizations. 
Orientalism is a form of this cognitive and civilized interaction between peoples, 
when the other (Western) tried to discover and study Eastern cultures, including 
religion, language, history, and customs in order to gain an understanding of the deep 
cultural structures of this side of the world, and literature was not far from the circle 
of this interest. In our research, we aim to spread the word about the experiences of 
orientalists from the German school, who left their fingerprints as a witness to the 
foreign interest in our Arab literary heritage, especially ancient Arabic poetry. Then 
we present to the German Orientalist Sigrid Hoenke: (d.: 1999 AD), focusing on her 
impressions about the status of ancient Arabic poetry in her unique composition in his 
art: "The Sun of Arabs Shines on the West", and then to her two counterparts, 
Annemarie Schimmel: (d. 2003 AD), who excelled in various forms of criticism. 
Poetry through her book "The Poets' Geography", the Orientalist Renata Yacobi 
(Contemporary) through her author "Studies on the Poetics of the Arabic Poem". 

Keywords: Orientalism, German school, ancient Arabic poetry. 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 العوامل الفاعلة في تحديد صورة اآلخر في الشعر العربي
 ()العصور االدبیة األولی أنموذجاً 

 1أ.م.د. وئام کاظم سمیسم
 کلیة اخداب/جامعة الکوفة

 الملخص
تعددت الدراسات العلمیة التي تناولت صورة اخخر في حقول معرفیه کثیرة , لما للموضوع من 
قیمة اجتماعیة ونفسیة وانسانیة وحتی سیاسیة , فمنذ القدم واالنسان بطبیعته کائن اجتماعي یتأثر 

جزئیة مهمة من حیاة االنسان والسیما  باخخر ویؤثر فیه فجاء هذا البحث لیسلط الضوء علی
االنسان الشاعر الذي یخبئ بین ثنایا عمله الفني رؤیة واقعیة أو تأملیة نحو الغیر سواء الفرد أو 
الجماعة ,فتذبذبت الرؤی حول الصورة الحقیقة أو المتخیلة نحو اخخر وتباینت بحسب العوامل 

 اخضع الشاعر موهبته لتلك المؤثرات .والظروف التي اسهمت في خلق التجربة الشعریة و
فالبحث عبارة عن دراسة استیعابیة وصفیة المنهج لنماذج من الشعر العربي للعصور االدبیة 
األولی, حاول البحث تقصیها للخروج برؤیة موضوعیة عن الکیفیة التي تتکون منها الصورة الغیریة 

للبحث أهمیة تنبع من موضوعه الذي  ا.لدی الشاعر وتأثیر العوامل المحیطة به ومدی فاعلیته
یمس التصور الفکري والشعوري للعقلیة العربیة إزاء اخخر أو الغیر , وال سیما في توظیف هذه 
الثیمة في تحقیق رؤیة ایجابیة أو سلبیة وموقف إزاء اخخر. وخیر دلیل ما یشهده العالم المعاصر 

ریة وتؤسس لمواقف عدائیة أو توافقیة . یقوم من صراعات ونزاعات تأخذ طابع العنصریة أو الغی
البحث علی هیکلیة محددة واضحة من ثالثة مباحث , مسبوقة بتمهید یتحدث عن مفهوم صورة 
اخخر ,وثم یأتي المبحث األول بعنوان العامل السیاسي وأثرة في صورة اخخر , أما المبحث الثاني 

, وأما المبحث الثالث ,یعقد للعامل الثقافي وأثره یتطرق للعامل االجتماعي وأثره في صورة اخخر 
 .في صورة اخخر , وأخیرا یختم البحث بأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة

 : الشعر العربي، األنا واخخر، العصور األدبیة األولی.الکلمات المفتاحیة

                                                                                 

1 .ddr.shaikhali@gmail.com 
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 : مفهوم صورة االخرمقدمةال
للغوي , حیث نجد أن معنی االخر في المعاجم یتدرج المعنی االصطالحي لآلخر من المعنی ا

اللغویة تأتي بمعنی )غیر(, بحروفها الثالثة المحرکة باأللف الممدودة أوال والخاء المفتوحة التي 
 مادة آخر(.1/12تعني غیر وال تعني غیر هذا المعنی )ینظر : ابن منظور 

 ,ي دالة علی اسم خاا للمغایر, فه وعند تتبع کلمة االخر اصطالحا نجدها تنحصر بهذا المعنی
یقال لألشخاا واالشیاء , ومعنی اخخر : الغیر  , ویطلق علی المغایر في الماهیة ویقابله 

(. ولهذا المفهوم اصل في النقد الغربي من الیونان المتمثل بأرسطو واضع مبدأ 29االنا)الجفني :ا
اج االدب العربي الحدیث فُدرس هذا العنصریة واالختالف والتمایز الی ظهور هذا المصطلح في نت

 (.32المصطلح مقابل مصطلح االنا)صالح : ا
فکثرت الدراسات التي تعالج صورة االخر في االعمال االدبیة وباألخص في الدرس المقارن 
ونجد أن الباحث ادوارد سعید الحق هذا المصطلح في النتاج الغربي الذي شکل صورة االخر العربي 

لمتخیلة عن الشخصیة العربیة في تمیز تفوقهم الحضاري وتبریر سعیهم في موظفین الصورة ا
 (.173استعمار واحتالل البلدان العربیة بدافع المساعدة في التحضر والتمدن)ینظر: الحربي /ا

من هنا تتبین اهمیة الوقوف عند مفهوم االخر الذي یحدد )الهویة (أو )االنا( بمرکب تفاعلي 
حیاة کافة ویؤثر فیها ویتأثر ایضا , فصورة االخر هي التي تحدد الهویة والقیمة یتداخل مع مجاالت ال

الذاتیة بکل تفاصیلها من کمال أو نقص أو حث علی التطور والتغییر وعلیه یتحدد الشخص االخر 
من خالل اختالف الجنس والثقافة والقومیة وقد یکون فردا وجماعة علی وفق هذا االخر تتعین عوامل 

 یر تقبال أو نفورا. التأث
 مفهوم االخر في التراث العربي

للقرآن الکریم نظریته الواضحة حول مفهوم االخر , في عدد من اخیات التي ترسم فکرة االخر , کما 
في قوله تعالی:}یا أیه الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أکرمکم 

(, وقوله تعالی:}ومن آیاته خلق السموات واالرض واختالف ألسنتکم 13ات /عند اهلل أتقاکم{)الحجر
( ,بینت اخیتان الکریمتان مفهوم اخخر بمعناها 22وألوانکم إن في ذلك خیات للعالمین{)الروم/

الغیري من خالل تنوع ذلك االخر بین ذکر وأنثی , وکل منها یمثل االخر في طبیعته وافکاره واختالف 
بتعدد لغات العالم لتجمعات بشریة عدة مختلفة , وتحدید اللون الذي یعني اختالف العرق االلسنة 

والنسب وکل هذا االختالف وتنوعه من شأنه أن یحدد مکانة الشخص ومدی التقبل والنفور والسیما 
النزعة العنصریة التي کانت وما زالت الفاعل الرئیس في تحدید شأن االنسان داخل أي مجتمع, 
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 قی العامل الحاسم في المفاضلة هو التقوی .ویب
أما في االحادیث الشریفة فنلحظ قول الرسول )ا(:"خیر الناس احسنهم خلقا". ویقول )ا(: 

 "ال یؤمن أحدکم حتی یحب ألخیه ما یحب لنفسه " . 
وال نبتعد عن قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب )ع(في تحدید مفهوم االخر من وجهة عقالئیة 
وانسانیة , في قوله )ع(:"أعقل الناس أعذرهم للناس" و " رأس الجهل معاداة الناس " و " الناس صنفان 

 إما أخ لك في الدین أو نظیر لك في الخلق ".
ولألمثال العربیة حصة في مفهوم االخر : کما في المثل )أخول من صدقك النصیحة(, )النساء 

هم وال تنفرهم., )الناس أخیاف( أي مختلفون. و)الناس شقائق الرجال(,)الناس یمامة( أي ارفق ب
 بخیر ما تباینوا( أي مادام فیهم الرئیس والمرؤوس. 

 وللشعراء ایضا رأي في ذلك کقول المتنبي:
 ودع کل صوت غیر صوتـــــــــي       فإني أنا الصائح المحکي واألخر الصدی 

 خر:المبحث االول : العامل السیاسي وأثره في صورة اخ
یؤثر السلول السیاسي علی تحدید صورة اخخر بالنسبة للشاعر فأما یکون حلیف أو عدو , وتتبدل 
المواقف بسبب ردود االفعال وما تفرزه من مواقف وتحدیات فترسم صورة ایجابیة أو سلبیة وقد نلحظ 

یاسي الوعي الس ذلك مع تطور الوعي السیاسي عبر مراحل تطور المنطقة الجغرافیة لدی الشعراء فمن
 البسیط الی المعقد ومن المحلي الی االقلیمي وهکذا.

فالسیاسة بمعناها اللغوي هو تدبیر شؤون الناس والریاسة علیهم وملك أمرهم وتسیسها . أما 
المعنی االصطالحي للسیاسة)ینظر : ابن منظور: مادة سوس( هو فن ممارسة القیادة والحکم وعلم 

 (.127العالقة بین الحاکم والمحکوم)ینظر: االسود / السلطة أو الدولة واوجه
وعلی هذا االساس یکون الشعر السیاسي هو ذلك الفن أو الغرض الشعري الذي تدور التجربة 

 الشعریة حول نظام الحکم أو الدولة الداخلیة أو نفوذها الخارجي ومکانتها بین الدول .
ا لجاهلي کان بسیطا متمثال بالقبیلة ورئیسهإن الوعي السیاسي أو النظام السیاسي في العصر ا

التي تؤول االمور الی تدبیر شؤون قبیلته وعالقتها ایضا بالقبائل األخری , والن الشاعر یتأثر باألحداث 
التي تحیط به , ویرتبط بشکل کبیر مع القبیلة فکان لسان حالها , مدافعا عنها ومفتخرا بها وال سیما 

بائل االخری متمثلة بأیام العرب , ولهذا تتحدد قیمة اخخر في شعر الصراعات والحروب مع الق
الشاعر الجاهلي من خالل التحالفات مع قبیلة أو العداء معها , فتأتي صورة االخر أما في أطار المدیح 
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 أو الهجاء.
وما االشعار التي قیلت في أیام العرب تمثل شعرا سیاسیا من جهة ورسم لصورة االخر من جهة 

 ی. اخر
ومن المالحظ أن البیئة الجاهلیة هیئة للقبائل العربیة ظروفا مناسبة للحرب , فکان العامل الرئیس 

 لتلك الصراعات هو عدم وجود سلطة مرکزیة حاکمة یخضع لها العرب جمیعا.
وقد تطالعنا مواقف نحسبها سیاسیة عند شعراء الجاهلیة والتي نلحظ فیها مدی فاعلیة الحدث 

الخر . وعلی رأسهم امرؤ القیس , فالحدث األهم والفاعل في حیاة امرؤ القیس هي مقتل في تحدید ا
أبیه , والذي قرر أن یثأر ألبیه ویستعید حکم کندة فقال قولته المشهورة " الیوم خمر وغدا أمر" فجمع 

ر حمی انصاره وحشد القبائل والسیما أخواله بکر وتغلب , وعاد الی الیمن طالبا المدد من قبائل
 ومذحج لمقاتلة بني أسد , حتی نال من سیدهم عمرو بن األشقر , وقال في ذلك شعرا:

 قوال لدودان نجد عبید العصا     ما غرکــــــم باألسد الباسل
 قد قرت العینان من ماللــــك      ومن بني عمرو ومن کاهل 

 ومن بني عنـــــم بن دودا إذ       نقذف اعالهــم علی السافل
 وهي صورة تجسد نصره وزهوه بالغلبة علی بني أسد ویصفهم بالمنهزمین والمغلوبین .

أما الموقف االخر والذي تدور احداثه السیاسیة اذا صح التعبیر هو رفض الشاعر للصلح والفدیة 
, مما جعل حلفاءه من قبائل بکر وتغلب یخذلوه . مما جعله في مواجهة ملك الحیرة المنذر حلیف 

لك الفرس, فستنجد بالقبائل لنصرته فلم یجیبوه فسمي بالملك الضلیل , وهذا ما دفعه الی کسری م
طلب النصرة من الروم اعداء الفرس بعد نصیحة الغساسنة له , إال أن الطماح وهو من بني أسد أوشی 

لده جبامريء القیس لقیصر , مما دفع األخیر إلی تسمیمه بحلة ارسلها إلیه , وعلی أثر السم بدأ 
 یتقرح, فقال في ذلك:

 لقد طمح الطماح من نحو أرضه        لیلبسني مما یلــــبس أبؤسا
 فلو أنها نفس تموت ســـــــــــویة       ولکنها نفــــس تساقط انفسا

الذي تسبب بموته ومن قبل عدم نصرة ملك الروم له.  -اخخر-والشاعر هنا یذکر الواشي
ي عانها الشاعر وهو یدرل أن الموت تسلل إلیه , وانهی سعیه السترداد ونستشعر حالة االنکسار الت

 ملکه وحیاته ایضا.
وأما الشاعر االعشی له مواقف سیاسیة ترجم تلك المواقف بصورة مدح االخر أو هجائه. کان 
ینشد الشعر للملول لکسب المال والجاه فکان یخرج علی ملول العرب وفارس ویمدحهم بأشعاره 
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 ی االموال والعطایا , ولذلك ادرج في اشعاره الفاظ فارسیة . ومن شعره :لیحصل عل
 إلی ملك خیر أربـــــــابه         وإن لما کل شيء قـــــــــرارا

 إلی حامل الثقل عن أهله         إذا الدهر ساق الهنات الکبارا
ومن اشهر قصائد فقد تمیز بمدح الملول وکان یبالغ في ذکر صفات الممدوح طمعا بالمال 

 االعشی ما قاله :
 من مبلغ کسری أثوی , وقّصر لیلةا لیزودا

 ومضی وأخلف من قتیلة موعدا                                     
 ومضی لحاجته وأصــــــــــــــــــبح حبلها

 خلفا وکان یظن أن لن ینکــــــــدا                                    
 لي حین شبــــــــــــت هجرننيوأری الغوا

 أن ال أکون لهن مثلي أمـــــــــردا                                    
فنجد من خالل شعر الشاعر أن الوعي السیاسي أو الدافع السیاسي لم یکن هو الفاعل في تحدید 

ت صورة االخر متأطرة ورسم صورة االخر بل أن السعي وراء نوال الملول وعطایاهم هو الدافع , فجاء
بإطار المدح والمبالغة في صفات الممدوح .والن الملول واالمراء بحاجة الی مدح الشعراء من باب 

 -22االعالم والتثقیف لهم فکانوا یغدقون علی الشعراء بالهدایا واالموال.)ینظر: امرؤ القیس /ا 
21 -25.) 

شعري خاا ,. وأهم ما یمیزه هو شعر االعتذار  وأما النابغة والذي یعد من شعراء السیاسة فله نتاج
من ملك الحیرة النعمان بن المنذر . فکان مکرما لدی القبائل والملول , حتی قیل عنه بأنه شاعر 

 سیاسي ارستقراطي من اشراف قومه.
ومن أهم المواقف التي تخدم المبحث هو رحیل الشاعر الی ملك الغساسنة عمرو بن الحارث 

 لقبیلة ذبیان,وهذا یعد فعل سیاسي بامتیاز.فمدحهم بقصیدته:لغرض الوساطة 
 وثقت له بالنصر إذ قیل قد غزت      کتائب من غسان غیر اشایب

 إذا ما غزو بالجیش حلق فوقـهم      عصائب طیر تهتدي بعصائب
 إلی آخر القصیدة التي مدح بها الشاعر قوة الغساسنة وشجاعتهم في القتال , ومن ثم فأن صورة

 (122االخر تأخذ طابع المدح بفعل الحدث السیاسي بشکل واضح عند النابغة.)ینظر / الذبیاني /ا
وإذا ترکنا العصر الجاهلي ووقفنا علی اعتاب عصر االسالم نجد حسان بن ثابت ,وهومن الشعراء 
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شعراء  الذین عاصروا الجاهلیة واالسالم وکان من شعراء السیاسة فالزم ملول الغساسنة , وکان من
بالط بني الحیان , کما کان من شعراء قبیلة الخزرج فأشاد بأیامها وانتصاراتها,, والذي یثیر البحث هو 
موقفه من الدین االسالمي فاصبح شاعر الرسول )ا( , فامتدح کثیر من المعارل والغزوات مهاجم 

تثبیت دعائم الدولة اعداء االسالم من الکفار ویحسب هذا الموقف من السیاسة التي تروم  الی 
 االسالمیة, ومن شعره:

 لقد علم االقوام أن ابن هاشم     هو الغصن ذو االفنان ال الواحد الوغد
 ومالك فیهم محتٌد یعرفـــونه     فدونك فالصق مثل ما لصق  القــــــرد  

 وأبلغ أبا سفیان عني رسالة      ممالك من إصــــــــــدار عزم وال ورد
 لمجد من آل هاشٍم     یبنت ّ مخزوم ووالدل العــــــــــــــــبد وإن سناء ا

 (125)ینظر: بن ثابت /ا
ن ابرز العوامل السیاسیة التي تحدد صورة االخر هي شعر الفتوحات االسالمیة لما لها من أثر وم

في تغیر الرؤیة نحو االخر , ومفهوم الفتوحات یتعدی االنتصار العسکري الی االنتصار االعالمي أو 
 الشرل.لکفر والکالمي وما یتضمنه من قیم  ادبیة واخالقیة وانتصار للعقیدة االسالمیة علی عقیدة ا

وتستوقفنا بعض النماذج التي نتحسس منها االثر الفاعل في تحدید رؤیة الشاعر نحو االخر 
.ومنها نشر المثل العلیا والمعاني االسالمیة التي تساوي الناس في القدر إال في التقوی , فال تمایز 

بیات في مکنف وهو عبد طبقي وال عنصري وهذا ما منح العبید الکرامة , حیث قال عاصم بن عمرو ا
 وهب له الشاعر من العطاء الکثیر :

 لعمري لقد کانت قرابُة مکنف         قرابة صدٍق لیس فیها تقاطع
 أجازهم من بعد ذل وقــــــــلة ٍ         وخوف شـدید والبالد  بالقع

. فجاءت  ومن المعاني التي خرج بها الشعراء إزاء االخر هي موقفهم من الخلیفة رأس الدولة
 صور الشاعر تعبر عن الشکوی ورفع الظلم وطلب االنصاف واحقاق الحق , فیقول:

 أبلغ أمیر المؤمنین رســــــــــالةا            فأنت أمین اهلل في النــــهي واألمر
 وأنت أمین اهلل فینا ومن یکــــــن            أمینا لرب العرش یسلم له صدري

 ق والوری            یسیغون مال اهلل في األدم والوفـــرفال تذعن أهل الرساتی
 ومن جانب آخر یطالعنا قول زیاد بن حنظل یوم فتح حمص وهو یعرض السیاسة االسالمیة:

 أقمنا علی حمص وحمص ذمیمٌة        تضم القنا للمرهفات الفواصل
 زلفلما خشوا منا تهافت سورهـــــــا       لما ضمها من حادیات الزال
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 أتابوا جمیعا ما استجابوا لدعـــــوة     من السلم قد فضت جمیع االوائل
وهنا یخیر المسلمون الکفار بین االسالم ودفع الجزیة , فأن رفضوا قاتلوهم وهي صورة تحدد 

 موقف االعداء بأنهم کفار ومشرکین, قد تتبدل الصورة أن دخلوا في االسالم.
تظهر بشکل واضح تحدد من خاللها الموقف من االخر مع ونخلص الی أن النزعة االسالمیة 

زیادة الوعي بفاعلیة العامل السیاسي وأثره في رسم صورة االخر بین المساواة   بین المسلمین وموقف 
 من الخلیفة وموقف من العدو الکافر.

ی لوأما في العصر االموي فصورة االخر تختلف بفعل تطور الوعي السیاسي , ونقتصر في ذلك ع
 صور العتاب الموجه لرجال الدولة.

لما کان العصر األموي یشهد بواکیر انطالقة العقل العربي ,مهد هذا العصر أرضیة صلبة یستند 
إلیها هذا الفن ,فکانت للصراعات السیاسیة والتحوالت االجتماعیة وتعدد المذاهب السیاسیة أثرها 

د بقیت فنون الشعر وأغراضه کما هي ,مدحا الواضح في الشعر من حیث البواعث والموضوعات .فق
ورثاء وهجاء وغزال, إال أنه من المؤکد طالها التجدید ,وشعر العتاب طرأ علیه هو اخخر التجدید أیضا 
واالتساع في موضوعاته وبواعثه ,ومن هذا التجدید ,هو عتاب الخلفاء ورجال الدولة ,وهذا النمط من 

ا یمیز عتاب الخلفاء هو قلته إذا ما قیس ببقیة األغراض, فضال عن العتاب لم یکن موجودا قبل .أهم م
 أسلوبه في الرقة واللین والوضوح, وهذا أمر منطقي یتالءم مع مقام المعاتب.

جاء شعر العتاب لدی )جریر, والفرزدق, والراعي(صدی لتلك األوضاع وهذا ما جعله یحمل 
 الطابع السیاسي.

ستأذن للدخول, فخرج الحاجب, یقول: " الخلیفة ال یأذن لشاعر فنجد جریر یعاتب یزید حینما أ
 (10ال یعرفه ,وال یسمع بشعره , وما سمع لك بشيء, فیأذن لك علی بصیرة ".)جریر/ 

 فقال جریر ,قل ألمیر المؤمنین ,أنا القائل:)الطویل(
 وأني  لعف  الفقر مشترل  الغنی        سریع  إذا  لم أرض داري  انتقالیا

 ء الجنان ال أهال من الردی        إذا ما جعلت السیف من عن شمالیاجري
 (027وللسیف أشوی وقعة  من  لساني)جریر/          ولیس  لسیفي في العظام بقیة

وکان یزید قد عاتب أباه بهذه األبیات وأرسلها إلی معاویة وکان معاویة یظن أنها البنه ألنها لم 
 (10زید األبیات من الحاجب أذن لجریر , فأدخله.)جریر/تکن معروفة لدیه ,فلما سمع ی

إن عتاب جریر في هذه األبیات کان فخرا بنفسه وهو بهذا یرید أن ینتصر لنفسه ویظهر مکانته 
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 لیزید ,وأنه رجل رفیع الشأن ولیس من طالب النوال.
ریر , لما قصد جومن عتاب جریر, لرجال الدولة هو معاتبته لعون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود

ذات یوم عمر بن عبد العزیز ,عند والیته الخالفة, ولزم بابه حتی مّل ,فرأی عون بن عبد اهلل, فقال 
 جریر:)البسیط(

 یا أیها الرجل المرخی عمامته       هذا زمانك أنی قد مضی  زمني
 أبلغ  خلیفتنا إن  کنت  القیه       إني لدی الباب کالمصفود في قرن

 (788اجتنا القیت مغفرة      قد طال مکثي عن أهلي وعن وطني)جریر/ال تنس ح
إن هذا النوع من العتاب یظهر بوضوح أن عهد عمر بن عبد العزیز یختلف عن باقي العهود التي 
عهدها جریر ,حیث کانت سیاسة عمر مختلفة عن سیاسة خلفاء بني أمیة  التي تقرب الشعراء وتجزل 

 العطاء.
 هشام بن عبد الملك, فقال:)البسیط(وقد خاطب جریر 

 ماذا تری في عیال قد برمت بهم        لم أحص عدتـــهم أال بعد اد
 (170کانوا ثمانین أو  زادوا  ثمانیــــة        لوال رجاؤل قد قتلت أوالدي)جریر/

وهذا العتاب توشح بالحرمان والشکوی ,وأمتزج بمسحة االستعطاف ,کنمط سلوکي یحاول به 
, و ربما نلحظ أنه ینحط إلی درل االستجداء ,زیادة في کشف -اخخر -اعر استمالة المعاتب الش

 السوء ,مرتجیا بذلك المعاتب. 
 ونراه یعتب علی صاحب العطاء بالیمامة تأخیر عطائه عنه ,فیقول:)الطویل(

 لقد کان ظني یا ابن سعد سعادة    وما الظن إال مخطئ  ومصیب
 عندهم      وعند  ابن  سعد  سکر و زبیب ترکت عیالي ال فواکه

 منعت عطائي یا ابن سعد وإنما   سبقت إلی  الموت  وهو  قریب 
 ( 11فان ترجعوا رزقي إلي فانه      متاع  لیال  و الحیاة     کذوب )جریر/

هذا عتاب یتصل بالحیاة السیاسیة, فالشاعر هنا یسلك مسلك االستعطاف واالحتجاج, یعبر عن 
ضاه, وفي الوقت نفسه یعمل علی تصعید وبناء انفعال سلوکي آخر للتعبیر عن عدم الرضا عدم ر

والحرمان وهو )الشکوی(,فالشکوی هو انفعال یتوسط )االستعطاف واالحتجاج( فضال عن شعوره 
باإلحباط الحقیقي وهذا ما یصرح به. فقد کان تأخر العطاء من البواعث الکبیرة لفن العتاب في العصر 

 موي إذ إن سیاسة الدولة األمویة  غیر عادلة في العطاء .األ
وإذا رجعنا إلی الراعي النمیري نجده یعرض الشکوی والتهدید من خالل أطار العتاب, وعندما 
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ندقق النظر في قصائد المدیح التي وجهها الراعي إلی رجال الدولة نجد إن وحدة العتاب فیها تتلون 
 ة وتارة أخری بالتهدید. یقول: )الکامل(بلون الشکوی واالستعطاف تار

 أبلغ  أمیر  المؤمنین  رسالة          شکوی إلیك مظلة و عویال
 من نازح کثرت إلیك همومه         لو یستطیع إلی اللقاء سبیال

 أولي  أمر  اهلل  إنا   معشر         حنفاء نسجد  بکرة و أصیال
 الزکاة  منزال  تنزیالعرب نری هلل  في  أموالنا          حق  

 قوم علی اإلسالم لما یمنعوا         ماعونهم ویضیعوا التهلیال
 (131فادفع  مظالم عیلت أبناءنا          عنا وأنقذ  شلونا  المأکوال)النمیري/

حملت هذه األبیات معاني دینیة )نسجد بکرة وأصیال, حق الزکاة ,قوم علی اإلسالم لما یمنعوا 
لیال( وهذه المعاني التي جاء بها الشاعر تحمل ضربا من التقریع للخلیفة, فقومه ماعونهم, الته

 مسلمون مؤمنون یؤدون ما أمر اهلل به ,فکیف یجور علیهم عمال الخلیفة. ویقول أیضا: )الکامل(
 إني حلفت علی  یمین     برة               ال أکذب الیوم الخلیفة قیال

 ( 137یوما  أرید   لبیعتي  تبدیال)النمیري/           ما زرت آل أبي خبیب طائعا  
یبدو أن هذه القصیدة التي جاءت في مدح الخلیفة ,المقصود منها هو طلب حاجة ولیس مدح 
شخص الخلیفة ,فلم تأت مدیحا محضا بل کانت مزیجا من العتاب والشکوی وإظهار الخالف خل 

 المظلمة التي قدم بها إلی لخلیفة.الزبیر ,استدرارا لعطفه التي من ورائها رد 
وقد عاتب الراعي ,عبد الملك بن مروان وشکا ظلم السعاة علی الصدقات لقومه وجورهم علیهم 
وإنهم لم یترکوا للفقیر شیئا ,والفقیر ال یجب علیه في المقدار الذي یملکه صدقة وال سبیل للسعاة 

 علیه. )البسیط(
 حظوي ونأیك والوجد الذي أجد إني وإیال والشکوی التي قصرت      

 کالماء والظالع  الصدیان   یطلبه       هو  الشفاء  له والرأي  لو  یرد
 أزری   بأموالنا  قوم    أمرتهم         بالعدل فینا فما ابقوا وما قصدوا

 (137نعطي الزکاة فما یرضی خطیبهم   حتی نضاعف أضعافا  لها عدد )النمیري/
ي هذا العصر سعاة الخلیفة وطالبي الخراج وجورهم في ذلك وهذا ما ومن بواعث العتاب ف

یوضح بشکل جلي سیاسة بني أمیة التي راح الشعراء یلتمسون في النظم طریقا إلیصال صوت 
 المظلمة منها.  
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إال أن الفرزدق یخالف جریر والراعي في عتابه الموجه لرجال الدولة فلم نلحظ عتابا غایته 
 الم.الشکوی ورد المظ

 فقال معاتبا لخالد بن عبد اهلل القسري لما حفر النهر الذي سماه المبارل: )الطویل(
 أهلکت مال اهلل   في  غیر    حقه      علی النهر المشؤم غیر المبارل
 وتضرب أقواما صحاحا ظهورها       وتترل حق اهلل في  ظهر مالك

 (71ق المرمالت الضوانك)النمیري/أإنفاق  مال اهلل  في  غیر  کنهه        ومنعا لح
فقد کانت هذه األبیات انتفاضة شعریة لما قام به خالد بن عبد اهلل القسري, وصوت رافض محتجا 
علیه بتبدید  أموال المسلمین ,محمال أبیاته معاني إسالمیة للمحاججة بها ,وهو بهذا یشیر بطرف إلی 

 سوء السیاسة وتدبیر األمور.
,ذلك العتاب الذي شاعت فیه لهجة التحدي والجرأة, فیقول لمعاویة : ومن عتابه السیاسي 

 )الطویل(
 أبول  وعمي یا معاوي  أورثا        تراثا  فأولی  بالتراث  أقاربه 

کلته        ومیراث حرب جامد لك ذائبه  فما بال میراث  الحتات  أ
 یبهفلو کان هذا الحکم في جاهلیة       عرفت من المولی القلیل حال
 ولو کان هذا أألمر في غیر ملککم    ال دیته أو غص بالماء شاربه 

 (01ولو کان إذ کنا وللکف بسطة       لصم عضب فیك ماض مضاربه)الفرزدق/
أن هذا العتاب جاء مزیجا من الفخر والهجاء ویبدو أن اقترابه من لغة الفخر مرده إلی الموقف 

 بلیا خالصا. فقد فاخر بقومه الذین ال یقدر أحد علی استالبالذي قیلت فیه القصیدة بوصفه موقفا ق
حقوقهم ,وهو وارثهم وحامیهم ,ولو کان معاویة فعل ذلك بعمه في الجاهلیة لما قدر علی رد قوم 
الفرزدق عن سلبه ونهبه في الحرب ,وهو من خالل معاني الفخر هذه نراه یهدد ویتوعد أحیانا ویعتب 

 حینا آخر.
ي یعد سیاسیا ,هو ما قاله ألقوام تمیم ,معیرا أبا حاضر االسدي ,وکانت األسد شیعة ومن عتابه الذ

خل مروان ,وتمیم وربیعة شیعة خل الزبیر وکان عبد العزیز بن بشیر السعدي جد نمیلة هو وأبو حاضر 
شیعة لمروان, فوبخوهما وأنبهما بفراقهما وشتم مالك بن مسمع بن شیبان ابن شهاب في قوله: 

 الطویل()
 عجبت   ألقوام  تمیم    أبوهم       وهم في بني سعد عراض المبارل
 وکانوا مراه الحي قبل مسیرهم      مع األسد مصفرا   لحاها   ومالك
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 ونحن نفینا مالکا  عن   بالدنا       ونحن    فقأنا   عینه     بالنیازل 
 غیر   ضاحك فما ظنکم بابن الحواري مصعب     إذا أفتر عن أنیابه 

 (022أبا حضر إن یحضر البأس تلقني   علی سابح   ابزیمه   بالسنابـك)الفرزدق/
ولعل الشاعر في هذا العتاب ینظر إلی سیاسة بني أمیة وما تبتغیه من تفرقة القبائل وخلق 

 العصبیات بینها ولذلك غضب علی بني تمیم ,ولهذا یستعرض الفضائل لیذکرهم بها. 
م نلحظ أن فن العتاب کان یخضع لشخصیة الشاعر ,فنجد جریر أکثر لینا ,وهذا من خالل ما تقد

ما نجده عند الراعي أیضا فقد وظفا هذا الفن في استدرار العطف وقضاء الطلبة, أما الفرزدق فلم 
نلحظ له هذا الشيء فلم یشك ولم یستعطف ,بل جاء شعره واضحا قویا جریئا .وهذا ما نجده في 

قسري حین قتل مالك بن المنذر عمر بن یزید االسدي فأتت بنو تمیم لخالد فشهدوا أن قوله لخالد ال
 مالکا قتله ,فلم یقبل شهادتهم, فقال: )الطویل(

 أتتك رجال من  تمیم  فشهدوا        فضیعت حق اهلل في   ظلم مالك
 (022وأنفقت مال اهلل في غیر حقه       علی نهرل المشؤم غیر المبارل )الفرزدق/

یتضح إن أهم أسباب العتاب هو السیاسة المالیة السیئة لبني أمیة التي کانت مدار نظم  الشعراء 
مّثل هذا الفن ثورة علی الجور واالستبداد السیاسي . ومن الجدیر بالذکر إن الشعراء وظفوا هذا الفن 

فسیة للشاعر وبین خدمة لغرضهم, لما یتمتع من ممیزات وقدرة علی إحداث موائمة بین الحالة الن
, وموضوع العتاب ,إذا ما نظرنا إلی مقام المعاتب الذي یتطلب من الشاعر حذر  -اخخر –المعاتب 

ودقة في التعبیر ,وبین موضوع العتاب والذي یتعلق بسیاسة الدولة, من هنا تتجلی قدرة الشاعر 
 عددت طرق العتاب وتباینتومهارته العالیة في أحداث توازن بین عواطفه وعواطف المعاتب لذلك ت

 أسالیب الشعراء.
 المبحث الثاني : العامل االجتماعي وأثره في صورة اخخر :

إن الطابع االجتماعي الذي یتمثل بالشعر االجتماعي یتناول حیاة الناس العادیة الیومیة کالعدالة 
 مح اخخر.االجتماعیة والفقر والظواهر االجتماعیة والعادات واثر کل ذلك في تحدید مال

فاذا وقفنا عند الشعر الجاهلي لمعرفة أثر العامل االجتماعي ومدی فاعلیته في تصویر االخر , 
نجد مدی اهتمام الشعراء بأفراد المجتمع الذي یعیشون فیه وبیئتهم االجتماعیة , فقد کانت حیاة 

ر معه , لذا اقتصر الشعالناس بسیطة خالیة من التعقید وهذا ما انعکس علی رؤیة الشاعر ألفراد مجت
االجتماعي علی ابیات معدودة ترد ضمن قصائد المدح مثال فهذا زهیر بن ابي سلمی یتناول ظاهرة 
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 الکرم , فیقول :
 إذا السنة الشهباء بالناس اجحفت         ونال کرام المال في الحجرة االکل

 ــــــــــــل رأیت ذوي الحاجات حول بیوتهم       قطینا بها حتی اذا نبت البق
 ( 70)بن ابي سلمی /

وایضا لعروة بن الورد الشاعر الصعلول رؤیة اجتماعیة ازاء الفقیر فیصور مکانته في المجتمع , 
 یقول :

 (59ذریني للغنی أسعی فأني         رأیت الناس شرهم الفقیر )بن الورد/
عراء مکانة المرأة في شعرهم ومن المواضیع االجتماعیة المهمة هي صورة المرأة , فقد اظهر الش

حیث وسعوا الحدیث عنها في معظم حاالتها االنسانیة فجاءت قصائدهم بمقدمات غزلیة تتحدث 
عن کل ما یخصها , فکثیر من الشعراء تغزلوا بزوجاتهم وهذا دلیل مکانة المرأة في نفوسهم , فهذا 

 امرؤ القیس یقول شعرا في زوجته أم جندب :
 أم جندب        لنقضي حاجات الفؤاد المعذب  خلیلي مّرا بي علی

 فأنکما إن تنظراني ساعة           من الدهر تنفعني لدی أم جندب
وفي عصر صدر االسالم نطالع الطابع االجتماعي اشعار الشعراء وأثر االسالم في تحدید صورة 

 المرأة , فیقول معن بن ألوس في من یبغضون بناتهم :
 ناتهم       وفیهن ال تکذب نساء صوالح رأیت أناسا یکرهون ب

أما في العصر االموي فأکثر ما یشد االنتباه هو فن العتاب الذي وظفه الشاعر في التعبیر عن 
 الحاالت االجتماعیة التي یعیشها وفي الوقت نفسه تعطي انطباع الشاعر ازاء االخر.

للشاعر ,لهذا هو أوسع مواضیع فالعتاب االجتماعي ,هو موضوع یشمل کل المحیط االجتماعي   
فن العتاب, فضال عن تحرره في أطالق عواطفه والتعبیر عن مکنون وجدانه دون ذلك الحرج الذي 

 یالقیه في العتاب السیاسي.
 فنجد جریر یعاتب أخویه عمرو حکیم, فیقول: )الوافر(

 رأیتك    یا حکیم  عالل  شیب        ولکن  ما  لحکمك  ال  یثوب
 د کرهت عتاب عمرو        وقد  کثر  المعاتب  والذنوبوعمرو ق

 وقد صدعت صخرة من رماکم       وقد یحرمن بي الحجر الصلیب
 (121, ینظر: أمین/ 35وقد   قطع  الحدید  فال تماروا        فرند   ال یفل   وال یذوب)جریر/

قیقة العاطفة ,إذ ما یمیز أن هذه الوحدة العتابیة هي عتاب أخواني, نلحظ فیه صدق التعبیر وح
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العتاب هو الصدق النفسي أو الشعوري ,فقد افتتح الشاعر عتابه بالغلظة والتقریع ممزوجا بحرارة 
الجفوة وعدم اإلصغاء مشوبا باإلحباط والخیبة منهم, وهو بهذا ینافي غایة العتاب وهي اإلبقاء علی 

 الوفاء وإدامة صلة الوداد.
 د, وقد شمت به حینما ذهبت بعض ابل جریر, فقال یعاتبه: )الطویل(وقال یعاتب أخاه أبا الور

 (131أبا الورد أبقی اهلل  فیها  بقیة      کفت کل لؤام خذول وحاسد)جریر/
ویبدو أن سوء أخالق اخخر کان باعثا علی عتابه ألخیه, فاتسم شعره باإلحباط ورد الشماتة, 

 بقوله )أبقی  اهلل فیها بقیة(. ونلحظ فیه توهج أللم دفین یحاول أن یخفیه 
 وقد الم جریر ابنته ,حینما رفضت خاطبیها, فقال: )الرجز(

 تضج  ربداء  من   الخطاب        من قطرین ومن ضباب
 (77ومن أبي الدعجاء کالصؤاب       ومن مجیب فاتح العیاب)جریر/

ن ال حدیثه لطیف لی في هذه األبیات احساس یفرض نفسه علی تجربة الشاعر الشعوریة, فکان
نجد فیه صرامة أو غلظة وهو یستعرض لهؤالء األشخاا الذین تقدموا لخطبة أبنته, وکأنه ال یجد لها 

 عذرا للرفض. 
وقد عاتب جریر جده ,وذلك عندما استنحله من ماله وکان ذا مال کثیر فقال أنحلك کما نحلت 

ن الربع في هذا العام قلیل, فسخطه جریر, عمیك عطاء ,وکان ینحل کل واحد من بنیه ربع ماله, وکا
 وقال قد صرت شیخا من بنیك وأبا عیال, وانشد: 

 فردي  جمال   البین   ثم   تحملي         فما  لك  فیهم  من  مقام وال لیا
 تعرضت فاستمررت من دون حاجتي     فحالك  إني     مستمر    لحالیا

 لیالي   أرجو  أن   مالك   مالیا  واني   لمغرور  أعلل    بالمنی         
 فأنت  أبي ما  لم تکن لي حاجة            فان عرضت أیقنت أن  ال أبا لیا

 بأي  نجاد  تحمل السیف  بعدما           قطعت القوی من محمل کان باقیا 
 بأي سنان تطعن  القوم    بعدما          نزعت  سنانا  من  قناتك  ماضیا)الطویل(

 (  027)جریر/
البد للشاعر هنا أن یسلك طریق العتاب ألنه ال یمکن أن یتنکر لجده, علی الرغم من الجفوة 
والحیف التي ألمت بالشاعر .ویبدو أن الحادثة وأثرها البالغ علیه , وطبیعة الشاعر جعلته یلجأ إلی 

 کاس لما یختلج فيالشدة والصالبة. فشکلت هذه األبیات ظاهرة اجتماعیة قائمة بذاتها ,ألنها انع
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نفسه من الم ,وهو في عتابه لجده )الخطفي(ال یعني عنده انقطاع المودة والصلة فحسب ,وإنما یعني 
 انقطاع الروابط األبویة ,ولذلك ردفها بالفخر بنفسه من خالل تذکیر  جده بخالله. 

 أما الراعي النمیري, فقال معاتبا قوم من تمیم:)الطویل(
 بعد مائنا        واطالبه هل  بالسبیلة  مشرب تقول ابنتي لما رأت 

 فقلت لها ان القوافي   قطعت        بقیة   خالت   بها      نتقرب  
 (183رأیت بني حمان اسقوا بناتهم       ومالك   في حمان أم وال  أب )النمیري/

به من خالل سؤال ساق الراعي هذا الفن علی وفق محاورة بینه وبین أبنته وهو بهذا یظهر ما الم 
 أبنته له مستخدما بذلك االستفهام لیعبر به عن الدهشة ,منطلقا لمناجاة من یعاتبه.

 وقال الراعي ایضا : )الطویل(
 ظعنت وودعت الخلیط الیمانیا         سهیال   وآذناه  ان ال تالقیا

 (272وکنا  بعکاش  کجري   کفاءة         کریمین حما بعد قرب تنائیا  )النمیري/
یقرع الشاعر صاحبه من خالل التذکیر بطیب الصحبة والوفاء لها فهو یعرض له مشهد مما شهدته 
عالقتهما من ود وحب. ومن الجدیر بالمالحظة أن نذکر عامل الزمن الذي نلحظه في اغلب فن 

ا معاتب العتاب ألنه انتقاله بین زمنین  )ماضي وحاضر( وقع خاللهما حدث أبدل العالقة.       وقال
 جاریة اشتراها: )الوافر(

 (17تکلفني معیشة آل زید        ومن لي بالصالئق والضاب)النمیري/
في عتابه هذا یکشف عن وضعه االقتصادي وعدم قدرته علی تکلف اإلنفاق مثلما کان یفعل 

 )زید(الذي اشتراها منه.
یل(وللفرزدق شعر اتسم بطابع اجتماعي وهو قوله في عتاب أبنه: )الط   و

 إن أرعشت کفا أبیك وأصبحت        یدال   ید  لیث    فانك   جاذبه
 إذا غلب ابٌن  بالشباب  أباا  له         کبیراا    فان     اهلل  البد   غالبه

 رأیت تباشیر العقوق هي التي        من ابن أمريء ما إن یزال یعاتبه
 نی عن المسح شاربهولما رآني  قد  کبرت   وأنني     أخو الحي واستغ

 (95أصاح لغربان   النعي    وأنه      الزور عن بعض  المقالة  جانبه)الفرزدق/
في هذا القصیدة نحن إمام حالة إنسانیة تتعلق بعقوق األبناء, صورها الفرزدق بشکل مؤثر موظفا 

نا بالکنایة عیالفن البالغي في استکمال المشهد الذي یعاتب ولده بشدة علی عقوقه بلغة واضحة مست
في قوله)اخو الحي(تعبیرا عن کبر سنه ومالزمته دیار الحي ,وباألسلوب نفسه یصف حالة ولده )عن 
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المسح شاربه(في التعبیر عن مرحلة النضج والشباب ,یتضح من ذلك صدق تجربة الشاعر وهو یقابل 
ل بین انه ومن جهة أخری یقاببینه وبین ولده فقد بلغ به العمر أرذله فکان ضعفه یقابل قوة ولده وعنفو

 زمنین تبدلت به األحوال.
وبهذا نخلص إلی أن العامل االجتماعي کان له دور في تحدید صورة االخر فضال عما الزمه من 
بعد أخالقي وتربوي غایته الحفاظ علی أواصر القربی في العالقات وأدامت المودة بین الناس ,وهي 

 م بالقیم اإلنسانیة التي تحفظ للمجتمع فضائله.غایة ذات بعد نبیل یتعلق بااللتزا
 امل الثقافي وأثره في صورة اآلخرالمبحث الثالث: الع

 مفهوم الثقافة 
کثر من متعلق فهي وثیقة الصلة  ال تنحصر الثقافة کمفهوم بحد شامل وجامع , وذلك الرتباطها بأ

ووثیقة تعریف البلدان  بجوانب الحیاة من قول وفعل وممارسات , فهي تعد هویة المجتمعات
وتختلف باختالفها , ومن أظهر تعاریف الثقافة بمعناها الشامل , " هي ذلك الکل المرکب الذي 
یشمل المعرفة والمعتقدات والفن واالخالق والقانون والعرف وکل المقدرات والعادات االخری التي 

ي , ن االول مادي والثاني المادیکتسبها االنسان من حیث هو عضو فیه ", فارتبطت الثقافة بجانبی
واالول یرتبط بکل ما یصنعه المجتمع وما ینتجه من أشیاء ثقافیة ملموسة  , وأما الثاني فتتمثل 
بالمظاهر السلوکیة من عادات وتقالید وغیرها .فاألمثال والقیم واالفکار والمعتقدات والطقوس 

ي رة الجماعیة تنتشر في سیاق اجتماعي وثقافوشعائر و اساطیر کلها تمثل الثقافة وهي بمثابة الذاک
 معین ترتبط بالتاریخ .

واذا وقفنا عند التدرج التاریخي لثقافة العرب ففي العصر الجاهلي تمیز بطابع ثقافي ترل بصمته 
علی هذا العصر متمثل بقیم اخالقیة من جود وکرم ووفاء فضال عن المعتقدات السائدة في تلك 

ساطیر الشائعة وغیر ذلك من المظاهر الثقافیة التي لعبت دورا في تحدید صورة الحقبة وکثیرا من اال
 االخر .

یعد الموروث الدیني من ابرز انواع الثقافات في المجتمع الجاهلي مما یدفع الباحث الی 
مالحظة ألفاظ ورموز دینیة مثل)اللفاظ الجاللة , والحنفیة , الراهب , الصلیب وغیرها ...( ,وهذا 

, وکنوا یدینون بالنصرانیة , فوظف ثقافته الدینیة في مدحهم -االخر –بغة الذبیاني یمدح الغساسنة النا
 یقول: 

 ( 30محلتهم ذات اإلله ودینهم       قویم فما یرجون غیر العواقب )الذبیاني/
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اثر فاعل  نوأما الثقافة البیئیة المتمثلة )بالمکان والقبیلة( ومن ابرز تلك القیم هو الطلل وما له م
 في ثقافة الشاعر الجاهلي , فیعد الحیاة ذاتها وهو نفس الشاعر وعقل الجماعة .     

 ،لل بتفاصیل مشهد الطلل وتداعیاتهوما یجب أن نلتفت إلیه في هذا الشأن ، هو مدی تالزم الط
کان الستحضار سواء أأننا أمام مخیلة نشطة بمعاینة آثاره العینیة  . أو مبنیا علی مخیلة الذاکر   وهذا ا

عیني بحدود النسق الجمالي المکون له  فإنه یکشف،  معه البعد الثقافي لهذا الطلل . بکل تفاصیله 
وترمیزه  اتخذ الطلل مسار من ظاهرة اجتماعیة مرتبطة بالبیئة الصحراویة إلی ظاهرة جمالیة في 

 ها لتتحول إلی نسق اجتماعي ،تشکیل القصیدة الجاهلیة. وهذه الظاهرة البیئیة خرجت من طبیعت
حیث یکون مصاحبا لفراق الجیران , والرحیل من األهل واألصدقاء واألحباب ، أي أن مفارقة المکان 

 کان یصحبها مفارقة اإلنسان  .ولعل من أبرزها قول لبید بن ربیعة في معلقته:
 اعفت الدیار محلها فمقامها       *     بمبني تأبد غولها فرجامـــــه 

 فمدافع الریان عري رسمها            خلقا کما ضکن الوحي سالمها
 فوقفت أسألها وکیف سؤالنا           صما خوالد ما بین کالمــــــــها

 (50عریت وکان بها الجمیع فأکبروا      منها وغودر نؤیها وتماــها)ابي ربیعة/ 
ریة , فنجد أن المدیح شکل ظاهرة واذا کان موضـوع الطلل علی وفرته في اغلب االغراض الشـع

ثقافیـــــــــة  بارزة في الدیوان الشعري عند العرب , ذلك ألنه من أکثر األغراض الشعریة التي قال 
فیها العرب واهتموا بها ، اذ قلما تجد شاعرا یخـــــــــلو دیوانه من غرض المدیح ممتد من العصر 

بن زهیر بعد ما کان معادي للرسول)ا(جاءه مادحا  الجاهلي الی بقیت العصور االدبیة فهذا کعب
 لما قوي االسالم وانتشر , یقول:

 إن الرسول لنور یستضاء بـــــه          مهند من سیوف اهلل مسلـول
 في عصبة من قریش قال قائلهم          ببطن مکة لما أسلموا زولوا

 (07یل معازیـــل)بن زهیر/زالوا فما زال أنکاش وال کشف          عند اللقاء وال م
وهنا یحدد البحث روافد ثقافیة مهمة في قصــیدة المدیح وهما رافدان مهمان : القبیلة والدین . 

 وبالمقابل یتحدد الطابع الثقافي ویمتد  أثره علی الفکر العربي  لقرون عدیدة,
ا ثقاففجـاء اإلســالم وهو قـائم علی قیم وأخالقیـات ومثـالیـات راقیة أما القبیلة، فت یة عطي قیما

 متضاربة بین العملي واإلنساني وبین العنصري والنسقي.
وأما في العصــر األموي وما شــهده من نزاعات ســیاســیة وعقائدیة , وظف الشــاعر فن المدح    

لتحـدید موقفه من آخر , وال تختلف قصــیدة المدیح کثیرا عن ســابقتها ألن فن المدیح  قائم علی 
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تزم به الشاعر عندما یمدح ولهذا کان اهتمام رجال الدولة االمویة  بالمدیح أعراف ونظام یجب أن یل
ــعراء في  ــعرائه ینم عن معرفة ووعي بخطورته، وکان کذلك حال الش ــبتهم لش وکان عطاؤهم ومحاس

 استعدادهم له .
األخر  –ویهجو القیســیین    -اخخر الممدوح –وهـذا األخطـل یمـدح عبـد الملـك ابن مروان 

ني , بأسلوب یتالءم مع سیاسة ب -اخخر -بالنسـبة للشـاعر ویحذر بني سلیم   –و السـلبي المعادي أ
 أمیة العنیفة فیمدح قوتهم قاال:

 وأما سلیم فاَستعاذت حذارنا         بحرتها السوداء والجبل اَلوعر
 َتنق بال َشي شیوخ محارب         وما خُلتها کانت تریُش وال تبري

 ٍل رماحنا     وعمداا رغبنا عن دماء بني َنصر ونحن رَفعنا عن سلو
 (98َولو ببني ُذبیان بلت رِماحنا        َلقرت بهم عیني وباء بهم وتري)االخطل/

من هـذه الروافد الثقافیة التي یمکن ان نســتجلیها من قصــیدة المدیح هي البعد الدیني , فهذا 
 الکمیت یمدح آل البیت)ع( بعد تشیعه لهم , یقول : 

 بت وما شوقا إلی البیض اطرب     وال لعبا مني وذو الشیب یلعبطر
 ولم یلهني دار وال رسم منزِل            وَلم یَتطربني بناِن مَخضـــــِب 

 و  ما السانحات البارحات عشیة         أمر  سلیم الُقرن أم مر اعضب 
 الَخیِر یطلبوَلکن إلی أهِل الَفضاِئِل والُنهی           وَخیربني  حواء و

 إلی الَنَفر الِبیِض الذین ِبحبهم             إلی اهلل ِفیما َنابني َأتــــــــــَقرب
 بني هاشٍم ِرهط الَنبي َفَإنني ِبهم         وَلهم أرضی ِمراراا واغضـــــب

ن یوفي الســیاق ذاته من أثر الثقافة الدینیة في تحدید صــورة اخخر نجد الفرزدق مادحا لسمام ز
 العابدین )ع(, یقول:

 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته       والسیف یعرفه والحل والحرم 
 هذا ابن خیر عباد اهلل کلهــــــــم       هذا التقي النقي الطاهر العــلم

 (91هذا ابن فاطمة إن کنت جاهلـــه       بجده  أنبیاء اهلل  قد ختــــــموا )الفرزدق/
   الخاتمة
 یة الدراسة نقف عند أهم النتائج التي توصل لها البحث وندرجها بالشکل اختي :وفي نها

اثبتت الدراسـة فاعلیة العامل السـیاسـي وأثره الواضح في تحدید صورة اخخر لدی الشاعر , -1
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والمالحظ أن فاعلیة الطابع السـیاسـي تدرج بشکله البسیط في الشعر الجاهلي في أغراض المدیح 
کوی , وأما في العهد االســالمي بدأت الدولة االســالمیة تأخذ مکانها وتفرض والحماســة والشــ

وجودها  بأفکارها وتعالیمها وأثر ذلك واضح في شعر الشعراء , أما في عند مجيء االمویین کان فن 
 .  -اخخر  –العتاب هو االبرز في موافقة النزعة السیاسیة الحاکمة ورجال الدولة 

عي في رســم صــورة اخخر القریب من زوجة وإخوان وأباء وغیرهم من أثر الطـابع االجتما-2
روابط المجتمع فضـال عن قبیلة الشـاعر وقومه وتحدید الموقف الشـاعر منهم , فجاء تصویر اخخر 

 ضمن فنون الشعر من مدح وهجاء وعتاب ولوم وغزل وذلك وفق تداعیات الظرف االجتماعي .
یته في تحدید صورة اخخر ففي العصر الجاهلي کانت الروافد أثبت العامل الثقافي أثره وفاعل-3

الثقافیة محرل لموهبة الشــاعر من عقائد ومدح وطلل وقیم انســانیة کالکرم وغیرها , أما في العصــر 
ــر االموي فکان العامل  ــاعر الفنیة , وفي العص ــالمیة علی تجربة الش ــالمي فطغت الثقافة االس االس

فرق االسالمیة فاعلیتها في تحدید اخخر ,وخیر تمثیل لتلك الصورة جاء الثقافي الدیني وصراعات ال
 .م   وحتی لبقیة الفرق االسالمیةفي فن المدیح سواء کان لألمویین أم لبني هاش

 ملخص البحث
هـذا البحـث یعـد رؤیـة تحلیلیة في تحدید صــورة اخخر في الشــعر العربي وفق آلیة االســتقراء 

 واالستیعاب والتحلیل.
د انشـغل  البحث  بالوقوف علی العوامل المتعددة والقضایا المتبدلة التي حددت ابعاد صورة وق

 االخر في الشعر العربي في العصور االسالمیة االولی ,ومنها عوامل سیاسیة واجتماعیة وثقافیة . 
ب روال سیما ما شهدته تلك العصور من تغیرات کبیرة عصفت بالعقلیة العربیة بفعل اختالط الع

باألقوام االخری والحضـارات المختلفة مع انتشـار االسـالم واتسـاع خارطة الحکم االسالمي ,کل 
 ذلك کان اثره واضح في تجلیات صورة اخخر وتشکلها في مخیلة الشاعر العربي ونتاجه الشعري .    
تکمن أهمیـة البحـث في الکشــف عن العوامل المتعددة في رســم صــورة اخخر وتبدل تلك 

 امل عبر العصور وأثر ذلك التبدل في تحدید صورة اخخر في الشعر العربي موضوعا وفنا.  العو
تتحدد هیکلیة البحث ونطاقه, بثالثة مباحث مسـبوقة بتمهید یتناول دراســة مفهوم صورة اخخر, 
فجاء المبحث األول في دراسـة العامل السـیاسـي وأثره في تکوین صـورة اخخر في الشعر العربي , 

ــا في وال ــص للعامل الثقافي وأثره ایض ثاني عقد للعامل االجتماعي وأثره في ذلك , أما الثالث فخص
 ي البحث مشفوعا بأهم النتائجذلك , وأخیرا ینته

 والمراجع المصادر
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The Factors that Determine the Image of the Other in Arabic Poetry 
The Early Literary Eras as Example 

Abstract  
This research is an analytical vision in determining the image of the other in Arabic 
poetry according to the mechanism of induction, assimilation and analysis. The 
research was preoccupied with identifying the multiple factors and changing issues 
that determined the dimensions of the image of the other in Arabic poetry in the early 
Islamic eras, including political, social and cultural factors., especially the great 
changes that those ages witnessed in the Arab mentality due to the mixing of Arabs 
with other peoples and different civilizations with the spread of Islam and the 
expansion of the map of Islamic rule.The importance of the research lies in revealing 
the multiple factors in drawing the image of the other and the change of these factors 
through the ages and the impact of that change in determining the image of the other 
in Arabic poetry as a subject and an art. The structure and scope of the research is 
determined by three chapters preceded by a preface dealing with the study of the 
concept of the image of the other. The first chapter deals with the study of the political 
factor and its impact on the formation of the image of the other in Arabic poetry, the 
second is a contract of the social factor and its impact on that, while the third is devoted 
to the cultural factor and its impact on that.  The search ends with the most important 
results. 
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 قسم اللغة العربیة، کلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة، جامعة کربالء

 حمد حسین عبد اهلل المهداويأ.د.م
 قسم اللغة العربیة، کلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة، جامعة کربالء

 الملخص
رؤیة ابن  -في حیز مهم منها , ضمن نطاق الدراسات التاریخیة , واألدبیة  -إنَّ عنوان هذا البحث المذکور ومادته , تمثل 

السلطانیة , والدول اإلسالمیة (, لآلخر . إذ إنَّ رؤیته تتمثل بانتقائه هـ( في کتابه ) الفخري في اخداب 529الطقطقی )ت 
المعلومات, وآرائه المتداخلة مع کالمه, عند سرد جوانب من سیر الخلفاء المسلمیَن المتعاقبیَن في دولهم ، ووزرائهم من 

ی اتخذها الباحثان أنموذجا منتق العباسيصر لدین اهلل ومن هذه السیر : ترجمة شبه مطولة للخلیفة النا الکّتاب, وغیرهم .
ومن جهة ثانیة تحلیلیة ؛ ) أدبیة, وتاریخیة, وإنسانیة (, یمثل البحث کذلك ضمن مسوغات الکتابة فیه, رؤیة  للدراسة .

الدراسة  هالباحثیِن أیضا, لمنزلة ابن الطقطقی الثقافیة, وقیمة کتابه المعرفیة, وشخصیة الخلیفة الناصر العباسي المختار لهذ
ومع أن فقرا کثیرة من سیرة هذا الخلیفة المذکورة في ) الفخري . . . ( , کانت مدونة أصال في مصادر تسبق )هذا الکتاب(  .

لدین ا , و)وفیات األعیان , وأنباء أبناء الزمان(؛ ألبي العباس شمسرلعز الدین بن األثی , مثل کتاب )الکامل في التاریخ( ؛
ال أّن ابن الطقطقی الشاهد علی عصره , والقریب زمانه من زمن الخلیفة الناصر إلی حد ملحوظ, کان قد ، إبن خلکـــــان

وضع في کتابه من الرؤیة البصریة خثار ذلك الزمن ، والمرویات السماعیة الواصلة إلیه ، والمدونات المقروءة عن سیر 
ا قد یکّون في خالفة ، بمن أفعال الخلیفة المذکور, وأقواله, وإدارته للاألعالم السابقین, تفصیالت جزئیة , دقیقة , متباینة , م

ویؤکد  ., مالمح من شخصیته غیر المستقرة  , وبما یرتبط في زماننا بشيء من علوم النفس, واالجتماع, والتاریخالمحصلة
 یضا ، فالسیرة نوع أدبي مخصواالباحثان في أهمیة هذا البحث فضال عما سلف, أنَّ موضوعه له صلة قربی بعالم األدب أ

ضمن جنس النثر العام ، مثلما هي في الشعر, والحکایات فیها ، لون بهیج من ألوان األدب المعتد به ، والنصوا النثریة 
اع مالمعبرة عنها ، فنیة، وبالغیة، والِکتاب برمته , مفصل ، تجتمع فیه ، وتتالقح, معارف إنسانیة عدة ، أبرزها التاریخ, واالجت

وقد بني البحث علی مبحث أساس , مقسم علی فقرات , تظهر فیها جوانب من سیرة الخلیفة الناصر لدین . , واألدب القدیم
ساس ألاهلل العباسي في کتابه, مع التحلیل بقدر الحاجة واألهمیة ، والتعلیق علی ما فیه شأن ورکیزة . ویسبق المبحث ا

 الثقافیة ، والتعریف لماما بکتابه المقصود في هذا البحث ) الفخري في اخداب ، ومنزلتهتمهید , ترجم البن الطقطقي
، وقیمته المعرفیة اإلنسانیة ، وختم البحث بتدوین أبرز ثمرات الدراسة فیه ، تلتها الهوامش,  السلطانیة ، والدول اإلسالمیة (

                                                                                 

1. mohammed.hussien@uokerbala.edu.iq 
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 ثم ثبت المصادر والمراجع .
 ، إبن الطقطقي، ناصر لدین اهلل العباسي.لسلطانیة  والدول اإلسالمیةلفخري في اخداب اا الکلمات المفتاحیة:
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 المقدمة
يف بکتابه )الفخري في اآلداب السلطانیة ، والدول  هـ(729ترجمة ابن الطقطقي )ت  والتعر

  اإلسالمیة(
، في الموصل  1ولد أبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن طباطبا العلوي المعروف بـابن الطقطقی

هـ(, علی أرجح ما وصل إلینا من تواریخ . . . في أسرة میسورة, مرموقة, لها وزنها االعتباري 002)سنة 
( بعد أن تولی ة نقاب في میادین الدین, والعلم, واإلدارة ، فقد نقلت بعض المظان, أن والده )علیاا

األمور بالحلة الفیحاء , في الحلة, وما جاورها, أضحی صدرا متنفذا, له ید فاعلة في إدارة 2الطالبیین
                                                                                 

اختلف المدونون , والكتاب القدامی , والمعاصرون , في رسم االسم بين )الطقطقي( بالياء، و)الطقطقی( باأللف   1
الممدودة . وبحسب قواعد اللغة العربية ، إن کان االسم مقصورا, فالقياس فيه المقصودة ، و )الطقطقا( باأللف 

رسمه باأللف المقصورة )الطقطقی( ، إذا ما زاد علی ثالثة احرف في الكلمة / ینظر شرح ابن عقيل علی ألفية ابن 
مسة أحرف )الطقطقی( / لذا یصح الرسم في هذا االسم بالمقصور من دون نقاط ؛ النه مؤلف من خ 111/  5مالك / 

، وال یصح الرسم فيه بمد األلف ، ألنه خالف للقاعدة المتقدمة، وألن االسم أصال غير ممدود ، ال بهمزة أصلية , 
وال بهمزة مزیدة . . . وان کان االسم منقوصا , أو متصال بياء النسبة لمدینة ، أو لمهنة ، أو ِلِعلم ، أو لعلة ما ، فيتوجب 

لطقطقي( . وذهب الباحثان في کلمة الفصل في هذه الدراسة , إلی اعتماد ما رسمه المحقق ) عبد رسمه بالياء )ا
القادر محمد مایو ( في تحقيقه للكتاب بالياء , إذ هو اقرب للصواب , مع إقرار المحقق بوجود التباین ، بين الكّتاب 

 ياء المنقوصة )الطقطقي( ، ولكن الباحثيِن یعززانقدیما , وحدیثا في الرسم ، بين األلف المقصورة )الطقطقی( ، وال
رأي المحقق الرسم بالياء ، بكثرة الكّتاب الذین رسموا االسم بالياء ، قياسا للذین رسموه باأللف المقصورة من دون 
نقط ، ثم ان )الطقطقي( یعني لغویا ؛ صاحب الصوت , أو مصدر الصوت ، وال یعني النسبة إلی مدینة بهذا االسم 

 .57/  4/  1115/ ینظر معجم البلدان / طبعة دار صادر / بيروت / 
في  -نقابة الطالبييَن : أخذت لبوسها الكامل منذ القرن الثالث للهجرة ، وفيها یتولی النقيب الذي یعينه الخليفة    5

فيثبت أنسابهم ،  شؤون العلویين علی فئاتهم ، وأصنافهم ، وأفخاذهم ، وأعمالهم المختلفة ، -األعلم األغلب 
ویرعی مصالحهم ، مع الدولة ، والمجتمع . . . وقد تناط من لدن الخليفة ، أو السلطان , بنقيب الطالبيين , وظائف 
جليلة أخری , وأعمال رفيعة مضافة ، من أشهرها : إمارة الحج ، وزعامات السفارات إلی الممالك األخری , ورئاسة 

منازعات والمشاحنات ، وإغاثة المنكوبين , والمحتاجين . . . وبهذا التوصيف ، وفود إصالح ذات البين ، وفض ال
یعد النقباء من طبقة الخواص ، ضمن الجهات المتنفذة في الدولة وقتذاك ، وبقيت )نقابة الطالبيين( ، بهذه التسمية 

رن السابع الهجري ، ثم ، والمهام ، والصالحيات ، حتی أفل نجمها بعد سقوط بغداد بيد المغول , منتصف الق
عرفت في القرن التاسع الهجري بنقابة األشراف , ویتوالها احد شيوخ هذه الطائفة ، وأرفعهم قدرا / تنظر الشبكة 
ف احد الكتاب المعاصرین في مفاهيم االصطالح ، نقابة األشراف في العصور  العنكبوتية / نقابة الطالبيين / وقد عَرّ

لی ص -ب جماعة من الناس ، یجمع بينهم القول باالنتساب إلی ذریة النبي العربي محمد القدیمة ، بقوله : )) لق
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َب السید النقیب )تاج الدین علي بن 005سنة ) هـ( ، إذ جاء في النص اختي : )) وفي هذه السنة, ُرتِّ
يخ العراق بین احتاللین؛ حکومة المغول / الطقطقي العلوي, صدرا باألعمال الحلیة ( /  1)تار

15  ،297  . ) 
ن مختلف العلوم, والفنون, في زمانه, ثم شغف سریعا م -في صباه ، وشبابه  -وتزود ابنه )محمد(  

بکتابة التاریخ, وفنون الترجمة, واألدب, وما یرتبط بها من توثیق , ونقد . . . وحین قضی والده غدرا  
خلف ابن الطقطقي أباه في نقابة الطالبیین , نائبا عن  -بحسب ما ورد إلینا من المصادر القدیمة -

-283/  2/ ق 6/  ينظر اإلعالمهـ( . )052هـ( ، وقیل سنة )082نة ))الحلة(, و )کربالء( س
وهذا التاریخ األخیر غیر دقیق ، ألن عمر ابن الطقطقي في حینها, کان اثنتي عشرة سنة, وهي  (  284

سن صغیرة ال تقوی علی النهوض بأعباء أعمال نقابة الطالبیین مثلما هو معروف ، ومذکور في 
) ينظر إيجاز الحديث عن ذلك , في الهامش  الحدیثة  , ومنها هذا البحث.المدونات القدیمة, و

 1وفي شبابه کذلك , رحل ابن الطقطقي إلی خراسان, وتزوج بفارسیة هنال ، ثم زار مراغة (  (2رقم )
هـ(,استزادة في االطالع والمعرفة, وهي یومذال حاضرة المغول ، وقد ُنِقَلت الیها کثیر من 090سنة )

المشرق االسالمي , وتحف بغداد, ومصنفاتها المتنوعة,وباالخص ما یتعلق منها بعلوم الفلك  خزائن
والطبیعة . . . ثم قفل ابن الطقطقي راجعا إلی مسقط رأسه في الموصل ، وهنال اهدی کتابه الموسوم 

ـ( إلی والي ه521) الفخري في اخداب السلطانیة، والدول اإلسالمیة ( ، الذي انتهی من تألیفه سنة )
                                                                                 

تشكلت منهم عبر التاریخ العربي اإلسالمي ، طبقة اجتماعية مرموقة , اکتسبت مكانتها من  -الله عليه وآله وسلم 
والمرشدین ، والسدنة , والخطباء ،  احترام المجتمع لنسبها ، ظهر من بين أفرادها ، الكثير من العلماء الدینيين ،

والمفتيين ، والقضاة ، ورؤساء الفرق , والطرق الدینية ، ولعب الوجهاء منهم دورا في الحياة العامة ، خاصة نقيب 
األشراف ، الذي کان له تأثيره الواضح في اإلدارة ، والسياسة , علی مستوی الدولة أو اإلقليم (( / معجم المصطلحات 

 .  53اب التاریخية / , واأللق
مراغة : مدینة في أذربيجان الشرقية بإیران ، اتخذها المغول عند اجتياحهم العالم اإلسالمي ، مقرا حيویا لملكهم . .   1

. ثم لرغبتهم في محاکاة المدن اإلسالمية المشرقية بالعلوم , والفنون ,واآلداب ، فقد نقلوا إليها العشرات من الرجال 
عالم ، واآلثار الخطية الخطيرة ، والوسائل المادیة المفيدة , والخبرات التطبيقية المتراکمة , کي تكون العلماء األ

باعتقادهم ، مدینة آهلة , عامرة , تستقطب الخاص , والعام ، ثم لشدة ولعهم بالظواهر الطبيعية , والفلكية , وعلم 
هـ( ، تشييد 171المضمار , کـ )نصير الدین الطوسي( )ت  النجوم ، فقد أوکلوا لثلة من العلماء البارزین في هذا

مراصد فلكية ضخمة فيها ، ما تزال بعض آثارها قائمة إلی اليوم ، وتعرف بـ )رصد خانة( / ینظر وصف مراغة ، 
/ وتنظر  14-15/  2/ مج  1177وساکنوها في القرن السابع الهجري ، في / معجم البلدان / دار صادر / بيروت / 

 بكة العنكبوتية للمعلومات / مراغة .الش
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 ) فخر الدین عیسی بن إبراهیم النصراني ( .-في دولة السلطان المغولي غازان -الموصل وقتذال
 ( 339)يراجع اخر ما کتب في ) الفخري في اآلداب السلطانیة، والدول اإلسالمیة ( /

کور, ویبدو من کلمة )الفخري( الواردة في اول عنوان الکتاب, انها تدل علی الوالي المذ     
ف الیه لتعظیمه, وربما للتقرب منه ، کما تدل علی نفاسة الکتاب الُمهدی من وجهته  واهداء المصنَّ
ف علی اقل تقدیر, بجعله من خالل عنوانه, فخرا بین المصنفات الثقافیة, والتاریخیة  نظر المؤلِّ

حیاة حافلة بالنشاط  هـ( ، بعد529.والمعلوم الواصل الینا, ان ابن الطقطقي توفي في الموصل سنة )
 ( . 284-283/  2/ ق 6) ينظر اإلعالم / ,والمهام, والرحالت, والتألیف 

ومن آثار ابن الطقطقي الخطیة : کتاب قّیم في األنساب ، موسوم بـ ) األصیلي في أنساب 
الطالبیین ( ، تتبع في خطوط منهجه, واصول مادته ، مصنفات من سبقوه في أنساب االعالم ، 

 .-صلی اهلل علیه وآله وسلم  -خص انساب ذریة المصطفی وباال
لکن اشهر ما ترَکُه الرجل, َوُعِرَف به؛ کتاُبُه ) الفخري في اخداب السلطانیة , والدول اإلسالمیة (, 
نقل فیه مجمال مما قرأ , وسمع , وعرف , ضمن قسمه االول ؛ اهم قواعد الُملك, وسیاسات الُحکم 

من شرائط ، وأعمال , بالخلفاء , والسالطین ، والخواا من االمراء ، والوزراء ,  المطلوبة , وما یناط
والقضاة . وقادة الجند , وما یتوجب علی الرعیة من التزامات , وما یترتب لهم من حقوق . أما القسم 

َص لتحریر جوانب من سیر الخلفاء الراشدین , واألمویین , والع اسیین بالثاني في الِکتاب , فقد ُخصِّ
، بالتتابع , مع التوسع قلیال في سیر وزرائهم , وتضمین معظم تلك التراجم أو السیر , اطرافا من 
النصوا , واالقوال , واالفعال ) الحیاتیة العامة , والخاصة ( , التي صدرت عنهم ) سواء کانت مقبولة 

 في نظر المتلقي ، أو غیر مقبولة ( .
هجه الذي اراده عند تألیف کتابه )الفخري....( ، ومصداقیة مادته , قال ابن الطقطقي في من       

وغایتها , واسلوبه المستعمل في تحریرها : )) والتزمُت فیه أمرین ؛ أحدهما أال امیل فیه إال مع الحق 
، وال انطق فیه اال بالعدل ، وأن اعزل سلطان الهوی . . . وثانیهما ؛ ان اعبر عن المعاني بعبارات 

ة ، َتْقُرُب من االفهام ، لینتفع به کل احد . . . وهذا کتاب یحتاج الیه من یسوس الجمهور ، واضح
 ( . 15-14) الفخري في اآلداب السلطانیة / ویسوس االمور (( 

ـــه        َف )ابن الطقطقي( ، ألزَم نفس /  2/ ق 6) ينظر األعالم / ویری الزرکلي ، أن المؤلِّ
ــدق في عرض المعلومات المتوافرة عن الخلفاء ، في مقدمة کتا ( 283-284 به , بالحیادیة , والص
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ــرق )هیورا( ، ان کتاب )الفخري....( , بعید عن  ــتش ــب له ، وأکد المس ، والوزراء . . . وهذا ما ُیحس
زاهة , واالمانة , في عرض ، وعقـائـد طـائفته ، ما یعني ان المؤلف التزم الن  میول الرجـل الشــیعیـة

 ( . 284-283/  2/ ق 6ر / األعالم / ) ينظ .المادة
اما عن وضوح العبارة , وسالسة التعبیر , وتقریب االفکار إلی االذهان ، فالِکتاب خیر برهان علی 

 ذلك لمن یقرؤه .
ف ) الفخري . . . ( , بالسمات المتقدمة المذکورة , ویقترن بعلم التاریخ , وقواعد  ولّما کان المصنَّ

کم , واحوال الرعیة , وفنون االدب ، فقد نظر الیه جمهور الکّتاب القدامی ، السیاسة , ورجال الُح 
، وبخاصة انهم وجدوا فیه نکتا الفتة عن الخالفة  1والباحثین المعاصرین , بکثیر من العنایة واالهتمام 

ع موض -، والوزارة , في تراجم االعالم ، ومنها ترجمة )سیرة( الخلیفة الناصر لدین اهلل العباسي 
 . -الدراسة 

ولألسف ، نأت ثلة من الباحثیَن المعاصرین , عن اعتماده کتابا ذا قیمة في السیر ، والتراجم , 
بکتب مثیلة له ، وقریبة من عصره ، من نحو )الکامل في التاریخ( )لعز  -بالمقابل  -علی خالفشغفها 

مائة السابعة ( )البن سعید المغربي ت هـ( ، و ) الغصون الیانعة في أعیان ال032الدین ابن األثیر ت 
هـ( ، ولعل 872هـ( ، و ) الدرر الکامنة في أعیان المائة الثامنة ( )البن حجر العسقالني ت 087

ف الشیعیة , وتطرقه لقضایا حساسة ترتبط بالخلفاء ، والوزراء ، کانت من االسباب  عقیدة المؤلِّ
تاب ، أو العزوف عن اعتماده مصدرا معتَبرا ، ألن ِکتاب الرئیسة وراء اعتراض هؤالء الباحثین علی الک

) الفخري . . . ( بتعبیر اخر , رصد مواقف قام بها اصحاب السلطة االمویة ، واصحاب السلطة 
ي وتثیر التساؤالت , والشکول , ف -في نظر هذه الثلة  -العباسیة ، تزعزع هیبة الخالفة االسالمیة 

انهم آنذال ، ِلْحکم البالد ، أو تنظر بعین الفاحص المتسائل , إلی مدی شرعیة ارباب الحکم واعو
مستوی نزاهة الخلفاء , والسالطین ، االدراکیة , والعملیة , في ادارة دفة االمور . وفي اعتقاد الباحثیِن 
, ان عدم الحماسة للِکتاب , أو االعتراض علی فقرات منه ، وهي موجودة في کتب اخری معتمدة , 

بالنتیجة وما زالت , مزیة له یکسبها ، وقیمة مضافة یجنیها ، بعد ان کسر الشائع الموروث ، کانت 
 وخالف السائد المألوف ، فال نغالي إذا ما قلنا : ان انتقاء )ابن الطقطقي( في کتابه 

راء , ) الفخري . . . . ( , لمواقف بعینها ؛ محمودة کانت , أو غیر محمودة , من سیر الخلفاء , والوز
                                                                                 

ینظر علی سبيل المثال ال الحصر ما کتبه األستاذ المحامي )عباس العزاوي( في کتابه الشهير ) تاریخ العراق  بين  1
احتاللين ( / وینظر ما کتبه األستاذ الدکتور )ناظم رشيد شيخو( في کتابيه ) األدب العربي في العصر العباسي ( ، و 

 دب العربي في العصور الوسيطة ( .) األ



 109 الدول اإلسالمیة" البن الطقطقيقراءة في کتاب "الفخري في اخداب السلطانیة  و

 

 

 

وعرضها في الِکتاب , ممزوجة بشيء من التعلیق علیها ، باب من ابواب النقد . . . مع األخذ باالعتبار 
ف )ابن الطقطقي( سعی من جانبه بحسب ما ثبته في مقدمة کتابه , إلی االنصاف , والدقة  , ان المؤلِّ

 في تدوین مادة کتابه , دون تحیز .
خري في اخداب السلطانیة ، والدول اإلسالمیة ( قام بدراسته , وتحقیقه وللِعْلِم؛ فان کتاب ) الف     

)ينظر/ الفخري في , عدد من الدارسین المعاصرین , منهم : ) األستاذ عبد القادر محمد مایو ( 
اآلداب السلطانیة ، والدول اإلسالمیة / ابن الطقطقی / تحقیق األستاذ عبد القادر محمد 

الباحثیِن أو تعلیقاتهما في هذه الدراسة , قد استثمرت في مضامینها , ما ُکِتَب ، وان مالحظات مايو( 
َنُه التحقیق الُمشار الیه بالقْدِر المطلوب . َبیَّ ف , َو  في المصنَّ

تعد سیرة الناصر العباسي في الکتاب المذکور , من اکثر السیر مدعاة للتأمل , والنقاش، لما قام 
 رض له , في حیاته , وخالفته .به الناصر, وامر به ، وتع

فالخلیفة أبو العباس احمد , الملقب بـ ) الناصر لدین اهلل ( , هو ابن الخلیفة الحسن المستضيء 
هـ( , ولم ترد تفصیالت في کتاب )الفخري . . .( عن صباه ، ولکن 773باهلل العباسي ، ولد سنة )

 ي البالط العباسي .یمکن االعتقاد بسهولة , انه عاش متنعما, متعلما , ف
هـ( ، وقد طالت أیام 757تولی الخالفة وهو شاب , بعد وفاة ابیه ) المستضيء باهلل ( سنة )      

خالفته , حتی لم ینل الخالفة أحد من بني العباس , اطول مدة منه ، إذ استمرت خالفته قرابة سبع 
ب لعله بسب -ف بصر الثانیة واربعین سنة . وفي اخریات سني عمره ، ذهبت احدی عینیه ، وضع

ثم اصیب بالفالج نتیجة جلطة دماغیة ، شلت حرکته ثالث  -الضغط , والسکر , وتصلب الشرایین 
، أو أواخر سنة ( 112/  2/ ق 1) ينظر اإلعالم / هـ( 022سنوات , حتی وفاته أوائل سنة )

 . -علی اختالف المؤرخین -هـ( 021)
جسیمة , ومؤثرةبشکل مدمر , في مسیرة الدولة العباسیة ,  وقد وقعت في زمانه احداث       

ومصائر الناس فیها ، فبالرغم من انحسار النفوذ السلجوقي في العراق , والتخلص من هیمنته المباشرة 
علی القرار العباسي ، إال أن الحمالت الصلیبیة ظلت متواصلة علی مصر ، وبالد الشام ، مع استمرار 

هـ( , 783الدفاع عن مدنهم ، وتحقیق اهم انتصاراتهم في معرکة حطین سنة ) العرب المسلمین في
هـ( , سلطان مصر والشام في ذلك الوقت ، إذ ادت 789بقیادة السلطان ) صالح الدین األیوبي ت 

المعرکة بالمحصلة , إلی تحریر بیت المقدس من قبضة االفرنج ، وقد وصلت اخبارها وتفصیالتها 
اصر لدین اهلل , من مصادر متعددة , منها: نص للعماد األصفهاني الکاتب )ت إلی الخلیفة الن
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هـ( , عن السلطان صالح الدین األیوبي , ضمن رسالة دیوانیة یصور فیها مشاهد من المعرکة 795
بالکلمات , وما حّل بالمعتدین من قصاا عادل ، فکتب:))عادت أسودهم قنافذ ، وضایقتهم السهام 

عت فیهم  الخرق الخارق ، فأووا إلی جبل لیعصمهم من طوفان الدمار ، فأحاطت بحطین بوارق فوسَّ
البوار . . . ووقعنا علیهم وقوع النار في الحلفاء . . . ودارت الدائرة علیهم . . . وقتلوا ، وأسروا بأسرهم 

ت . . رأی. . . ومذ أستولی الفرنج علی ساحل بالد الشام ، ما شفی للمسلمین کیوم حطین غلیل . 
الرؤوس طائرة ، والنفوس بائرة ، والعیون غائرة . . . وأشالء المشلولین في الملتقی ملقاة , بالعراء عراة 

ية ، . . . محذوفة الرقاب ، مقصوفة األصالب . . . ((  )الروضتین في أخبار الدولتین ؛ النور
الخلیفة ، وانهت الخالفة  ، لکن الفاجعة الکبری التي حدثت في زمن هذا( 77/  2والصالحیة / 

نظر الحمالت الصلیبیة ، والغزوهـ( , أیام المستعصم باهلل العباسي 070العباسیة في بغداد سنة )  ) ُت 
يخ / ط مصر /  المغولي ، وجانب من سیرة الخلیفة الناصر العباسي ، في الکامل في التار

ار المسلمین بدءا بـ ، کانت خروج المغول لمهاجمة دی( 168/  12/  173/  1/  1323
) ينظر لالستزادة في أخبار الغزو المغولي ، منذ أوائل القرن السابع هـ( 010)خوارزم( سنة )

 / وفي / الغزو المغولي( . 83/  13الهجري , في / البداية والنهاية / 
 ة : هـ( , في اجتیاح المغول للبالد االسالمیة المشرقی032قال عز الدین بن االثیر )ت         

)الکامل في  )) الحادثة العظمی ، والمصیبة الکبری ، التي عقمت االیام ، واللیالي ، عن مثلها(
يخ / طبعة بیروت /   (. 358/  12/  1966التار

وقد قیلت روایات عدة في اسباب حرب المغول للمسلمین ، من اهمها : إن الخلیفة الناصر لدین 
جعهم علی حرب ملك خوارزم , لما کانت بینه , وبین صاحب اهلل العباسي ، تراسل مع المغول , وش

خوارزم ,من عداوة تستتر تارة , وتظهر تارة اخری ، فکان امله اشغاله بهم عن الزحف إلی العراق ، فان 
صحت تلك الروایة ,فإنها تعد أغبی قرار , واشنع اختیار , اتخذه الخلیفة الناصر , وَمن أیده من أعوانه 

البالد ) أرضا , وناسا ( ، ودمر الدولة االسالمیة الکبری ، وقضی علی حضارتها ، ومدنها  ، ألنه کلفهم
ان الخلیفة الناصر  , وبطانته  -ان صدقت تلك الروایة  -, وخیراتها , ورموزها , ورعایاها . . إذ یظهر 

ی ه ، إذ هي تشبه إل, لم یعرفوا جیدا طبائع المغول ، وسلوکهم , ومعیشتهم ایام جنکیز خان , وما قبل
 .هلیتهم , من غلظة , وتطرف , وجهلحٍدّ بّین , ما کان علیه العرب في جا

ومن األمور األخری المحفزة لالنتباه , والتأمل , والنقاش , والمتعلقة بشخصیة الخلیفة الناصر   
طانیة ، والدول لسلالعباسي, واخالقه , وسلوکه , لمن یقرأ سیرته بترکیز في کتاب ) الفخري في اخداب ا

اإلسالمیة ( ؛ إنه قد یجد امامه شخصیة غیر مستقرة , تقوم بالشيء وضده, في اوقات متقاربة , 
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تأرجحت في اقوالها , وافعالها , وادارتها لزمام االمور في الدولة العباسیة ، بین القسوة , والرحمة , 
, والتسنن  والتشیع ، واألخذ بأسباب العلم والنظام , والفوضی , والجشع , والزهد , والسخاء , والبخل

, والتعسف بالجهل ، وحب العمران , والمیل إلی التخریب . . فمن محاسن شخصیته وثقافته الجیدة 
/  1) ينظر اإلعالم/: انه صنف کتاباا في میدان الحدیث النبوي الشریف , سماه )روح العارفین( 

 (  112/  2ق
یدة ، وتصرفه الواعي الحصیف : ما ذکره )ابن الطقطقي( في کتابه ومن طباعه العامة الحم      

 ,, بصیرا باألمور , مجربا , سائسا)الفخري . . .( , ونصه : )) کان الناصر من افاضل الخلفاء , وأعیانهم 
اء ممهیبا, مقداما, عارفا, شجاعا . . حاد الخاطرة  والنادرة ، متوقد الذکاء والفطنة ، بلیغا , یفاوض العل

 ,رأي اإلمامیة . . وصفا له الُملكمفاوضة خبیر ، ویمارس االمور السلطانیة ممارسة بصیر ، وکان یری 
, رعیةدروب بغداد ، لیعرف اخبار الواحب مباشرة احوال الرعیة بنفسه ,حتی کان یتمشی في اللیل في 

ذره , بحیث کأنه یطلع علیه وما یدور بینهم , وکان کل احد من ارباب المناصب والرعایا, یخافه , ویح
في داره , وکثرت جواسیسه , واصحاب اخباره , عند السالطین , وفي اطراف البالد . . . ولبس لباس 

خري في )الفالفتوة ,وألبسه ، ورمی بالبندق . . . في ایامه انقرضت دولة ال سلجوق بالکلیة . . . (( . 
 ( 322اآلداب السلطانیة ، والدول اإلسالمیة / 

والسهولة ,شائیة , قریبا من الدقة في الوصفلقد کان ابن الطقطقي في نصه المتقدم , بعیدا عن االن
في التعبیر ، والوضوح في المرامي ، إذ ُیری في نصه , ان الخلیفة الناصر العباسي , قد اتصف بخالل 

دبیر ر ذکاءه ، وفطنته , لتمعنویة , تلیق بأرباب الحکم؛ کبعد النظر , والتجربة, واالقدام ، وانه قد سخ
 ،في االصقاع ، وتقصی اخبار مملکتهامور الخالفة , والبالد ، فأدرل ان الُحکم اوله الحزم , فبث عیونه 

واقالیمه ، ومشی بین رعایاه متخفیا لیال في بغداد ، لیطلع علی احوالهم ، ویراقبهم ، فهابه الناس 
نظام الفتوة لحمایة االهالي ، والمناطق ، بعد ان قویت العوام ، وخافه االعوان الخواا ، ثم انشأ 

شوکته في ازالة اخر اثار السالجقة في العاصمة . . فصفا له االمر ,ومارس لعبة السالطین بکثرة ، وهي 
 لعبة رمي البندق .

ا کشف فیه طریقة اتبَعها        وفي موضع اخر , کتب لنا ابن الطقطقي في کتابه المذکور , نصاّ
في نصه  فقال ابن الطقطقي -ان التبس االمر علیه  -لیفة الناصر في اختیار اعوانه , وکبار موظفیه الخ

: )) کان الناصر آیة الدنیا في اختیار الرجال ، فکان من توصالنه إلی معرفة الرجل ان اشکل علیه حاله 
متلئ ي ابرام ذلك ایاما ، فی, ان یشیع بین الناس , انه یرید ان یولیه المنصب الفالني ، ثم یتمادی ف
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البلد باألراجیف لذلك الرجل ، فیفترق فیه الناس ، فقوم یصوبون ذلك الرأي ، ویصفون فضائل 
الرجل ، وقوم یغلطون الخلیفة , ویذکرون من عیوب الرجل ، وللخلیفة عیون ، واصحاب اخبار , ال 

ة ه ، بما الناس فیه . . . فیعرف بصحیؤبه لهم , یخالطون اصناف الناس , فیکتب اصحاب االخبار الی
نظره وتمییزه , أي القولین أرجح ، فان رجح فیه تفضیل الرجل ، واله ، وخلع علیه ، وان ترجح قول 

)الفخري في اآلداب السلطانیة ، والدول  الطاعنین علیه ، وتبین له نقصه ، ترَکُه وأعرَض عنه ((
 ( 39اإلسالمیة / 

اعیة باعتقاد الباحثیِن , قد ینفع لمنَصِب, وال ینفع لمنَصب اخر ، فإن کان ومعیار المقبولیة االجتم
الشخص المراد اختیاره لوظیفة ما عامة , لها مساس مباشر مع الرعیة العوام , فإنَّ من المفید االستماع 

ة فإلی آرائهم , وربما إلی شهاداتهم في هذا الشخص ,الیجاد الرجل المناسب , واالفضل لهذه الوظی
, وطبعا بموازاة النظر إلی المعاییر الموضوعیة في االختیار؛ کالدربة ,والکفاءة , والنزاهة . . . وإن کان 
الشخص المراد اختیاره لوظیفة ما خاصة , تعنی بشأن من شؤون الدولة السیاسیة , أو االداریة , أو 

الکفاءة , زام بضوابط االستقامة , والعسکریة , وترتبط مباشرة بمصالح الدولة العلیا ، فبالحري االلت
، ، وإدارة الدواوین, ونظم الخراج في اختیار االصلح من النخب ذوي الدرایة الکافیة بمتطلبات الُحکم

وامارة الجیوش , وتنظیم العساکر , وغیر ذلك من االلمام بضروب العلوم , والمعارف ,واخداب . . . 
, بوجبه ، ألن اراء الناس في الغالعوام فیه  , من دون المفاضلة بموال ضیر بعد هذا , االستئناس باراء ال

 اقرب للفطرة , والعاطفة ، وأبعد عن الموضوعیة , واالنصاف الذي تطمئن له القلوب .
ومثلما کان للناصر العباسي مزایا حمیدة ممدوحة , کانت له في الوقت نفسه صفات , أو اقوال       

ة , ُذِکَرت عنه , تعارض ما سبق ، منها : انقالبه علی الرعیة بإعادة المکوس , أو أفعال , ذمیمة مقدوح
 (322لطانیة ، والدول اإلسالمیة / )الفخري في اآلداب الس)الضرائب( علیهم , بعد رفعها عنهم 

, ومصادرته أموال کثیر من الخواا والعوام ، في الوقت الذي امر فیه ببناء أوقاف للفقراء , ومبّرات 
 ( 322)الفخري في اآلداب السلطانیة ، والدول اإلسالمیة /   یتاملأل

 ،مأل برکة من الذهب ، فرآها یوما ثم کان بخیال , جشعا , اکتنز ثروة طائلة ، حتی قیل : )) انه      
وقد بقي یعوزها حتی تمتلئ , وتفیض , شيء یسیر ، فقال } تری أعیش حتی أمألها ؟!! { فمات قبل 

ل : ان المستنصر شاهد هذه البرکة فقال : } تری أعیش حتی أفنیها ؟!! { وکذلك فعل  (( ذلك ، ویقا
يخ مختصر الدول /   ( .  421) تار

ومن معایبه کذلك : انه لما عجز )) عن النظر في القصص ، استحضر امرأة بغدادیة ، تعرف       
دیه تکب االجوبة ، وشارکها في بـ )ست نسیم( ، وکانت تکتب خطا قریبا من خطه ، وجعلها بین ی
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ذلك خادم ، اسمه )تاج الدین رشیق( ، فصارت المرأة تکتب في االجوبة ما ترید ، فمرة تصیب ، 
) ينظر إعالم الناس بما وقع للبرامکة  ومراراا تخطئ ، إلی ان افشی سرها الطبیب صاعد بن توما ((

 ( . 122مع بني العباس / 
ِلُع  وعمل الناصر االخیر المذکور ، یعد فاحشة في عالم السیاسة , والحکم , واالدارة , فکیف َتَطّ

امرأة من عوام الناس , حتی وان حسن الظن بها , علی اسرار الدولة , وتفصیالت القضایا المطروحة 
 ,ا کتبتُه من توقیعات , وهوامشعلی الخلیفة , لمجرد ان خطها قریب من خطه ، دون ان یراجع بنفسه م

تعین ان صعب االمر علیه , بکاتب مؤتمن , موثوق به , من دیوان االنشاء , وما کان اکثرهم أو ان یس
 في ذلك الزمن , وهو المعتاد المعمول به في الخالفة العباسیة سابقا .

وتأویل هذا التناقض في االحکام عند الخلیفة الناصر العباسي في الشواهد المتقدمة , أو أمره 
الفه ، بعد مدة یسیرة  , یعود إلی عاملین رئیسین ,  یتزاحمان علی الصدارة في بالشيء وضده , أو بخ

کل حین ، االول ؛ الطبع الموروث عن اسالفه ) حسنا کان , أم سیئا ( ، إذ ینعکس تأثیره علی صفات 
کیات والمرء , وتصرفاته . . . والعامل الثاني : التطبع , أو اکتساب المعارف العامة ، والخاصة ، والسل

المنهجیة من التربیة , والتعلیم ، والمحیط الخارجي ، فتحضر بسبب ذلك بالمحصلة , دوافع عدة ؛ 
 مجتمعة  , أو منفردة , تؤدي إلی هذا التباین في المواقف , واالحکام ، ومن اهم تلك الدوافع :

أو سیاسي , أو ما تقتضیه المصلحة العامة , أو الخاصة , من نحو االستجابة لموقف دیني ,  -أ
اداري , أو عسکري , أو اقتصادي , أو اجتماعي , أو شخصي , یتطلب االداء الضروري , والمناسب 

 له في وقته .
 ما تتحکم به العاطفة في حینها , أو المزاج , أو الهوی . -ب
 ما یملیه حکم السن , والعجز عن تأدیة مهام الوظیفة بشکل مناسب . -ج
 ل غیر المتأنیة في االحکام .إطالق ردود االفعا -د

 استثمار الخزین المعرفي لالنسان في ابداء المواقف . -هـ
 اإلصابة بمرض نفسي یعوق التصرف السلیم . -و
 تأثیر کل من البیئة , والعصر )الزمن(  , في اتخاذ القرارات . -ز

رة , فیما یخص وتجدر االشارة في هذا الموضع , إلی ان کل الدوافع المذکورة , وغیر المذکو
الناصر العباسي , صادرة عن زمان غیر زماننا ، فیتوجب الحکم علیها بحیادیة , بلحاظ النظر إلی 
سمات ذلك العصر ، وبالقطع , یظل التباین في المواقف , والسلول , حالة شائعة في نهایة المطاف 
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ن مي مثال , ان الخلفاء العباسییعند کثیر من االعیان قدیما , وحدیثا ، ولقد وجدنا في التراث اإلسال
الذین سبقوا الناصر في الحکم , وقعوا في هذا التباین ، إذ تذکر مصادر السیر , واالدب , ان الخلیفة 

هـ( 180هـ( في اول حکمه , اسند وزارته لـ )جعفر بن یحیی البرمکي( )ت 193هارون الرشید )ت 
م الناس بما وقع للبرامکة مع بني العباس / ) ينظر إعال, واطلق یده في مسؤولیات واسعة فیها)

ثم بعد حین , خاف نفوذه , وغناه , وصیته بین الناس , وعالقته بالعباسة أو میمونة  ( ، 179 - 172
, )اخت الخلیفة( ، فأعد العدة مدة من الزمن, إلسقاطه ، وبني یرمك ، واعوانهم , حتی نکبهم جمیعا 

, وسلبت نساءهم , وجردتهم من کل شيء , وکأن لم یکن بینهم , ، قتلت رجالهم  (28)نکبة شدیدة 
 وبین الخلیفة من قبل , صفاء, ووالء , وخدمة للدولة العباسیة .

 هـ( کان قد 215ومثال آخر في هذا الباب , ان الخلیفة المتوکل علی اهلل العباسي )ت      
تب بذلك إلی االفاق . . . واستقدم )) أظهر المیل إلی السنة ، ونصر اهلها ، ورفع المحنة ، وک

ي المحّدثین إلی سامراء ، واجزل عطایاهم , وأمرهم بان یحدثوا باحادیث الصفات , والرؤیة (( خ ) تار
 ( . 252السیوطي / 

 , حتی قال الشاعر ابو بکر بن الخبازة , المقرب من البالط العباسي , في ذلك االمر : 
يخ السیوطي  وفاري رؤوس المارقین بمنصل ((          )) وجامع شمل الدین بعد تشتت     )تار

 /252 . ) 

 لکن الخلیفة المتوکل العباسي بعد مدة یسیرة )) أمر بهدم قبر الحسین , وهدم ما حوله       
من الدور , ومنع الناس من زیارته . . . وخرب ، وبقي صحراء . . . فتألم المسلمون من 

يخ السیوطي / ) تاذلــــــــــــــك ((   ( . 253ر
والغریب ان قرابة البیت العباسي بالبیت العلوي معروفة للقاصي والداني ، وان العلویین یعملون 
بشعار العباسیین نفسه ، خدمة االسالم , واعالء شأنه ، ورفع رایته , لکن ذلك لم یمنع الخالف 

 نهم أعداء اإلسالم .المذهبي بین الطائفتین ، والبطش بالطالبیین , وأئمتهم ، وکأ
هـ( فیما افاده من کتاب 817وفي النهایة , ان کانت االمور بخواتیهما , فقد رأی المقریزي )ت    

) الفخري . . . ( البن الطقطقي , وغیره ، ان سیاسة الخلیفة الناصر العباسي , المتأرجحة بین الجید 
في زمانه ، وتهجیر کثیر من اهله في االمصار , ونقیضه , قد ادت في خاتمة خالفته , إلی خراب العراق 

) ينظر , واالصقاع , ومصادرة اموالهم , وامالکهم التي ترکوها , لمصلحة الخلیفة ، والخالفة )
   ( . 217/  1السلو َ لمعرفة دول الملو َ / 

اتمة قوهذه الصورة السوداء للدولة العباسیة في الربع االول من القرن السابع الهجري , قد انتهت 
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 هـ( .070بعد ثالثة عقود , بسقوط الخالفة , والدولة , بید المغول سنة )
   النتائج

کتاب ) الفخري في اخداب السلطانیة ، والدول اإلسالمیة ( , البن الطقطقي , کتاب قّیم في التراث 
،  دولةاإلسالمي ، یقع في قسمین مترابطین ؛ األول ؛ یتحدث عن أهم متطلبات الحکم ، وإدارة ال

وتسییر شؤون الرعیة ، وشرائط السلطان , وذوي الرتب العلیا ، والثاني ؛ یعرض جوانب منتقاة ، 
ف )ابن  مقتضبة ، من سیر الخلفاء الراشدین ، واألمویین ، والعباسیین , ووزرائهم ، وقد ألزم المؤِلّ

 الطقطقي( نفسه , بمساحة غیر واسعة لکل ترجمة , أو سیرة ِلَعلم .
قف الباحثاِن بشيء من التحلیل , والتعلیل , عند سیرة الخلیفة الناصر لدین اهلل العباسي وقد و

کثر من ذکرها 022)ت  هـ( ، ألنها سیرة رکزت علی جزئیات متباینة من قرارات الرجل , وما قام به , أ
مفارقات  أبرز األحداث الکبیرة التي واجهت ملکه , کالغزو الصلیبي , والغزو المغولي ، وکأنهما

فِه ، إلشرال القارئ في تأماللنصوا , وإبداء اخراء بشأنها ، وبحسب  ف في مصَنّ مقصودة من المؤلِّ
 والحمد هلل أوال وآخرا مرجعیات کل قارئ .

 المصادر والمراجع
الفخري في اخداب السلطانیة ، والدول اإلسالمیة / أبو جعفر محمد بن علي المعروف بـ )ابن  -أ

 هـ( / طبعة دار صادر / بیروت / وهي الطبعة المعتمدة في البحث .529ت الطقطقي( )
 هـ .1323هـ( / مصر / 032الکامل في التاریخ / عز الدین ابو المکارم بن األثیر )ت  -أ
معجم البلدان / شهاب الدین أبو عبد اهلل یاقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي )ت  -أ

 . 1955وت / هـ( / دار صادر / بیر020
 . 1989األدب العربي في العصر العباسي / د. ناظم رشید / جامعة الموصل / 

اإلعالم ) قاموس تراجم ألشهر الرجال ، والنساء ، من العرب ، والمستعربین ، والمستشرقین ( / خیر 
 . 2222/ دار العلم / بیروت /  7الدین الزرکلي / ط

هـ( / تحقیق محمد 1122العباس / محمد ذیاب اإلتلیدي )ت  إعالم الناس بما وقع للبرامکة مع بني
 . 2221لبنان /  -/ دار الکتب العلمیة / بیروت  1احمد عبد العزیز سالم / ط

 .1995القلم العربي / بیروت /  / دار 1المصدر نفسه / تحقیق األستاذ عبد القادر محمد مایو / ط -ب
 . 1900المصدر نفسه / طبعة بیروت /  -ب
 . 1993المصدر نفسه / طبعة بیروت /  -ب
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 . 1900هـ( / طبعة بیروت / 551البدایة والنهایة / أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن کثیر )ت 
تاریخ السیوطي المعروف بـ )تاریخ الخلفاء( / أبو بکر جالل الدین عبد الرحمن السیوطي )ت 

 م .2221طفی البار / مصر / / مطبعة نزار مص 1هـ( / تحقیق حمدي الدمرداش / ط911
هـ( / المحامي عباس العزاوي / الدار 538-070تاریخ العراق بین احتاللین ؛ حکومة المغول من )

 م .2221العربیة للموسوعات / 
 م .1892هـ( / بیروت / 080تاریخ مختصر الدول / أبو الفرج غریغورس بن هارون المالطي )ت 

إلی العربیة محمد ثابت الفندي ، واحمد الشناوي ، وإبراهیم زکي دائرة المعارف اإلسالمیة / نقلها 
 . 1975-1933خورشید ، وعبد الحمید یونس / مصر / 

هـ( / طبعة وادي 007الروضتین في اخبار الدولتین ؛ النوریة ، والصالحیة / أبو شامة المقدسي )ت 
 هـ .1288النیل / مصر / 

هـ( / تعلیق محمد 817احمد بن علي المقریزي )ت السلول لمعرفة دول الملول / تقي الدین 
 . 1939-1931مصطفی زیادة / طبع مصر / 

 الشبکة العنکبوتیة علی االنترنیت / نقابة الطالبیین/ مراغة .
هـ( / تعلیق , 509شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك / بهاء الدین عبد اهلل بن عقیل العقیلي )ت 

 یني / طبعة محمد علي صبیح / مصر .وتحقیق , وشرح , طه محمد الز
 . 1950الغزو المغولي / حسن االمین / دار التعارف / بیروت / 

/ مؤسسة الرسالة /  1معجم المصطلحات , واأللقاب التاریخیة / مصطفی عبد الکریم الخطیب / ط
 . 1990بیروت / 



 

 مقارنة في اللغة واألدب()الدراسات الالمؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 الالعنف في الثقافة اإلسالمیة
 قراءة في سیرة الصحابي سلمان المحمدي )رض( أنموذجاً 

 1د.أوراس نصیف جاسم محمد
  کلیة التربیة األساسیة ،جامعة الکوفة ،قسم اللغة العربیة: أستاذ مساعد

 الملخص
إن الال عنف من المبادئ األساسیة المهمة والخطیرة التي تتعلق بالتسامح وثقافة التعایش التي 
صبت فیها الرساالت السماویة أهدافها، من أجل االرتقاء باإلنسان، والنأي به عن کل ما یشترل به 

ا مشتق من الروح اإلسالمی ة، إذ أن العنف أو الال مع البهائم من عدوانیة وغرائزیة. والال عنف أیضا
عنف قضیة تتعاطی مع العالم برمته، ولیس جزئیاا في داخل النطاق اإلسالمي، وهي لهذا تکون 
قضیة حساسة وغایة في التأثیر، تلقي بظاللها علی اخخر سلباا أو إیجاباا بالنسبة لسسالم بصفة 

الصحابي سلمان المحمدي  وقد تجسدت مظاهر الال عنف في الثقافة اإلسالمیة في سیرة عامة.
لذا، البد من  هـ(، وبأهم ضروبها: الال عنف السیاسي، واالجتماعي، والدیني.30المتوفی في )

کد أن له جذوراا تمتد الی الدیانات بعامة واإلسالم  التعریف بهذا المبدأ األخالقي لیتسنی التأ
 بشکل خاا.

ق اجتماعي، انثروبولوجیا، سلول، اخخر، ثقافة الال عنف، أدب السیرة، نس الکلمات المفتاحیة:
 الذات. 

 

                                                                                 

1. orasn.al_rubaye@uokufa.edu.iq 

mailto:orasn.al_rubaye@uokufa.edu.iq
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  non- violenceمفهوم الال عنف المقدمة:
عرف الال عنف المهتمون بتعریفات عدة أهمها ما جاء في الموسوعة السیاسیة وهو أنه: "سلول 
سیاسي ال یمکن فصله عن القدرة الداخلیة والروحیة علی التحکم بالذات وعن المعرفة الصارمة 

، المؤسسة العربیة 1م، الموسوعة السیاسیة، ط1985العمیقة للنفس". )الکیالي، عبد الوهاب، و
أو هو "شکل من التحرل السیاسي یتمیز بغیاب کل تصرف  (1/322للدراسات والنشر، بیروت، 

، جداول للنشر والترجمة 1، غاندي رسالة الالعنف والتسامح، ط2211صدیق، رامي عطا، ) عنیف".
 (. 13ع، بیروت: والتوزی

إال أن هذین التعریفین قد ضیقا دائرة الال عنف، حین حصراه بالتحرل السیاسي فلم یشمل 
 التعریفان مرحلة ما قبل التحرل، وتعبئة الجماهیر، وتثقیفها بثقافة الال عنف. 

( بأنه وسیلة من وسائل العمل السیاسي واالجتماعي الال عنفولعل التعریف األمثل لمصطلح )
حاول أن یجعل قوة الضعیف وملجأه األخیر مرتکزاا علی إثارة الضمیر واألخالق لدی الخصم، أو ی

م، موسوعة السیاسة، 1991علی األقل لدی الجمهور الذي یحیط به. )ینظر: الکیالي، عبد الوهاب، 
 (، ویرمي إلی ترجیح کفة الحق والعدالة.7/387بیروت،  -المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

 بین الال عنف والعنف
لتحدید مفهوم الال عنف ودراسته من التوسل بکل ما یوصل الباحث إلیه من السبل من خالل نقیضه 
ا". )النراقي، محمد  )العنف(، فقد ُعف العنف بأنه "الغلظة والفظاظة في األقوال أو الحرکات أیضا

 (.1/322ة، العراق، ، منشورات جامعة النجف الدینی3هـ، جامع السعادات، ط1283مهدي، 
وهو کذلك: االنتهال لممتلکات اخخرین والتعدي علی أرزاقهم وحریاتهم. )ینظر: موسوعة 

 (. 1/270السیاسیة، 
وهذان التعریفان یمثالن الوجه المعنوي واألخالقي للعنف، أما الوجه السیاسي للعنف فهو: 

ا نحو أهداف غیر مشروعة". )م. ن، "استخدام للقوة بهدف االستیالء علی السلطة أو االنعطاف به
1/270.) 

وعلیه فإن تعریفات العنف قد أوضحت لنا معالم صورة الال عنف في کونها صورة راقیة ال تمت 
مفاده: بأنه وسیلة من  الال عنفإلی القوة بصلة، ومن خالل هذه الصورة یمکن تقدیم تعریف لمبدأ 

في الوصول إلی أهدافها، وتتفادی التعدي علی  وسائل العمل السیاسي واالجتماعي تستبعد القوة
 حقوق اخخرین وتقوم علی أساس االعتراف باألخر والمعایشة.

 شروط الال عنف والخنوع واالستسالم
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یؤخذ علی الال عنفیین بأنهم أناس جبناء خائفون استسالمیون، لجأوا إلی الال عنف ودعوا إلیه بدافع 
عن المواجهة. ثم إن القائلین بهذا لم یکتفوا بهذا الحد،  من ضعف نفوسهم، وقلة عزمهم وعجزهم

وإنما سحبوا کالمهم هذا علی منهج الال عنف بشکل عام واصفین إیاه بأنه منهج الخنوع واالستسالم، 
في حین تکشف لنا مراجعة کل من مصطلحي الخنوع واالستسالم علی صعیدي اللغة واالصطالح 

، وبخاصة حینما قورن بینه وبین مصطلح الال عنف.إنهما ال یفیدان معنی الال عنف   المذکور آنفاا
االنقیاد. )ابن منظور، )د. ت(، لسان العرب: مادة )سلم((. ومعلوم أن  -لغة -یعني فاالستسالم

 االنقیاد یعني خضوع طرف لطرف آخر دون أن یکون لهذا الطرف الخاضع أیة مبادرة أو شرط. 
: ضرع إلیه وطلب إلیه ولیس بأهل فیعني "الخضوع وال الخنوعأما  ذل، خنع له وإلیه یخنع خنوعاا

 أن یطلب إلیه". )م. ن(، وهو لیس بأفضل حاالا من االستسالم.
علی الصعید السیاسي فهو: "التسویة التي تقضي بالتنازل المهین أمام العدو کما  االستسالموأما 

إرادة القتال أو الحق في التمسك بإرادة لو کان انتصار العدو کامالا بحیث أفقد الطرف المنهزم 
 (. 1/151الحقوقیة". )موسوعة السیاسة، 

ففرق بینه وبین الال عنف الذي یعد وسیلة من وسائل العمل السیاسي الجاد یضع أصحابه نصب 
أعینهم هدفاا یرمون الوصول إلیه في عملهم الال عنفي، وقد یصل بهم األمر إلی التضحیة النفسیة في 

ذا الهدف، والهدف المنشود لـ)الال عنفیین( هو ترجیح کفة الحق والعدالة، وهذا الهدف ال بلوغ ه
 یتناسب قطعاا مع الخنوع واالستسالم الذي اتهم به الال عنفیون. 

ا -إن الال عنف، وإن کان یتضمن معنیا سلبیاا إال إنه بعید في واقعه عن السلبیة بل  -بوصفه مفهوما
ب الشجاعة المعنویة واستبسال الشهداء. إن السلبیة التي تتضمنها کلمة ال إنه "فعل إیجابي یتطل

عنف، ما هي إال شرل لغوي: فأعمال المناضلین السلمیین کلها إیجابیة، فالذین یقدمون حیاتهم علی 
(. .... 7/385مذبح العدالة إنما یقدمون دروساا تربویة وقوة أدبیة لخالا البشر من الشر". )م. ن، 

ان الال عنفي استسالمیاا فاقداا للخیار في قبال الطرف اخخر کما صوره البعض لما وجدته حین ولو ک
یواجه عدواا فاقداا ألدنی مقومات الضمیر، وقد یئس من صحوة ضمیره في خالل العمل الال عنفي، 

 یفضل خیار المقاومة العنیفة، بدالا من الموت میتةا سهلة. 
اریخ نستطیع قراءتها في مسیرة األنبیاء واألئمة وأتباعهم بوصفهم واألمثلة موجودة علی مر الت

مصلحین یرفعون رایة الال عنف... فهذا الحسین )علیه السالم( حین رأی األمور قد صارت إلی اثنین 
ال ثالث لهما إما العیش ذلیالا وإما الوقوف والموت بعّز، بعد أن استنفد جهوده في محاولة منه إلیقاظ 
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دو بالطرق السلمیة، تجده اختار طریق الموت، وقد عّبر اإلمام )علیه السالم( عن هذه ضمیر الع
الزاویة التي حصرت فیها األمور بقوله: "أال وإن البغّي ابن البغّي قد رکز بین اثنتین بین السلة والذلة. 

محمد باقر هـ ، تاریخ دمشق، تح: الحاج الشیخ 1111هـ(، 751وهیهات منا الذلة". )ابن عساکر )ت
 (. 319إیران:  -المحمودي، مطبعة فرودین، قم

وهو بدوره أصبح في العصر الحاضر ملهم الال عنفیین ورائدهم المهاتما غاندي الذي حّول الال 
عنف إلی منهج سیاسي بعید عن الخنوع واالستسالم، فهو القائل: "تعلمُت من الحسین بن علي کیف 

غاندي رجل الشرق، منتدی خالدون  )المهاتما أکون مظلوماا فأنتصر".
 www.alkhaledoon.com ) 

 (.7/385وقوله: "إذا لم یکن خیار إال بین العنف والقبر فإنني أنصح بالعنف". )موسوعة السیاسة، 
 میادين الال عنف وصوره

 (.1/122)م. ن، . في الموسوعة السیاسیةال ینحصر مبدأ العنف في المیدان السیاسي کما ورد 
فنطاق مبدأ الال عنف أوسع من ذلك، وذلك أن اإلنسان الذي تمیز بالعقل عن غیره من 
المخلوقات، لزم من تمیزه هذا أن یکون عقله مستعمالا في المجاالت کافة، والعالقات التي یقیمها 

ق بقیة المخلوقات التي تعتمد العنف هذا اإلنسان مع غیره. ومنطق العقل ومنهجه یختلف عن منط
والقوة في تعاطیها مع غیرها، فمنطق العقل هو إمکانیة انتهاج أسالیب الحوار والتفاهم في العالقات 

 التي تربط اإلنسان مع شرکائه علی األرض.
وبما أن عالقات اإلنسان متنوعة ومختلفة فمنها ما ینحصر في نطاق أسرته، ومنها ما یخرج عن 

لنطاق لیشمل القبیلة والمجتمع، وبناءا علی هذا االختالف تختلف میادین الال عنف بحسب هذا ا
 المیادین اختیة: 

 الال عنف السیاسي: وینحصر نطاقه في میدان عالقة اإلنسان بالدولة. .1
الال عنف االجتماعي: ویشمل هذا جمیع العالقات التي تربط اإلنسان بغیره من أبناء  .2

 مجتمعه.
 الدیني: ویتناول هذا القسم میدان األخالق، والدعوة إلی اهلل.الال عنف  .3

 العنف في الثقافة العربیة
ل ففي األغلب األعم أن "الخلُیشّکل العنف أحد مظاهر القبح الثقافي في األنثروبولوجیا العربیة، 

الذي أصاب النظام القبلي بالعصبیة وبالظلم والحیف، وأصاب األخالق باالضطراب وتخلخل 
فاهیمها هو الذي جعل العنف یحل محل الحکمة والحوار واللین والتفاهم، فسادت الحروب م

http://www.alkhaledoon.com/
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الجزیرة العربیة، وساد الجهل والغضب والسفه... ومهما غلبت الغنائیة والذاتیة والخیال المتعلق 
م حبالصورة علی الشعر العربي إال أن ذلك ال یلغي عنه الحقیقة التاریخیة والموضوعیة في سرد مال

ا، وال یلغي عنه الصدق في سرد تفاصیل العنف عند العرب في ظل حیاة  العرب وحروبها تحدیدا
، تجلیات العنف وتمظهراته م2210جوان، البداوة والحیاة القبلیة الجاهلیة". )شویط، د. عبد العزیز، 

 في شعر الحماسة العربي من خالل کتاب )أیام العرب( ألبي عبیدة، مجلة میالف للبحوث
 . (18، الجزائر: 3، ع2مجلد والدراسات،

ا عنف محبب عندهم یمتد إلی اللغة وتراکیبها "یبهج النفس ألنه یستجیب لدواٍع مخبوءة  وهو أیضا
، المنظمة 1م، عنف اللغة، ترجمة: محمد بدوي، ط2227في العقل الباطن". )لوسیرکل، جان جال، 

ار الدار البیضاء، الد -العربي للترجمة، الجزائرلبنان، المعهد العالي  -العربیة للترجمة، بیروت
 (.20المغرب األقصی:  -لبنان، المرکز الثقافي العربین الدار البیضاء -العربیة للعلوم، بیروت

وما کان ظهور اإلسالم بین ظهرانیهم إال لیحّد من مظاهر العنف لدیهم بمستویاته کافة، ولقي 
بیته )علیهم السالم(، والخلصاء من صحابتهم، عرب وغیر الرسول )صلی اهلل علیه وآله(، مع أهل 

في سبیل تحقیق هذه الغایة السامیة التحدیات الکبیرة،  -والسیما سلمان المحمدي )رض( -عرب 
واالبتالءات العظیمة، ومع ذلك کله، طغی نسق العنف وشهدت الحقب السیاسیة التالیة لوفاة 

المجازر الکثیرة، وتتابع الحکومات الجائرة التي حکمت الرسول، للعرب بخاصة، وللمسلمین بعامة 
 باسم اإلسالم.  

 الال عنف في الثقافة اإلسالمیة 
من أجل إثبات مبدأ الال عنف في الدین اإلسالمي البد من إثباته في أهم مصدر للشریعة اإلسالمیة 

 والوثیقة اإللهیة المتفق علی صدورها عن اهلل وهو القرآن الکریم. 
د "اإلسالم أهم عامل ساعد علی انتشاره بین الناس وبناء دولته العادلة في المدینة بالرغم لقد ع

من جمیع الفتن واالضطرابات التي عصفت به کان هو سیاسة األخالق السمحة واألسالیب الرحیمة 
، التي مارسها رسول اهلل مع أصدقائه، وأعدائه". )الصفار، فاضل، )د. ت(، الحکومة الدیمقراطیة

(..... تلك التي ذکرها القرآن 231أصولها ومناهجها، موقع جامعة أهل البیت )ع(، کربالء المقدسة: 
وا ِمن َحوِلَك".  اا غلیَظ الَقْلِب النَفضُّ  الکریم في قوله تعالی: "فبما رحمٍة ِمن اهلِل ِلْنَت لُهم ولو کنَت َفظَّ

کید فإن کل من یلتزم بقانون السلم والال عنف  ال مندوحة له إال وینتصر في الحیاة، وإن وبالتأ
، کما اختفی اإلمام الحجة  استلزمت الظروف أن یحفظ نفسه ومبادئه عبر التکتم والتخفي أحیاناا
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)عجل اهلل فرجه الشریف(، أو أن یرفعه اهلل إلی السماء، کما فعل بعیسی المسیح )علیه السالم( لئال 
ر المعجزات وغیرها، کما حفظ موسی )علیه السالم( نفسه یقتله بنو إسرائیل، أو أن تحفظ نفسه عب

عن فرعون بالعصا أو بالدفاع عن النفس کما فعل رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( إذ إن حروبه کانت 
دفاعیة، وبأقل قدر ممکن، مع أنه )صلی اهلل علیه وآله( أقام حکماا وکّون أمة وبّین شرائع وتقّدم ذلك 

 ي لم نشهد مثله حتی یومنا هذا.التقدم الهائل الذ
 القرآن والال عنف

إن اإلسالم الذي جاء به النبي )صلی اهلل علیه وآله وسلم( وقدمه ذلك التقدم الملحوظ حمل بین 
 ثنایاه عدة قوانین مهمة عملت علی انتشاره الواسع في العالم کافة.

ین ونجاحهم في مختلف فمن أشهر هذه القوانین التي کان لها دور طائل في تقدم المسلم
کدته اخیات المبارکة فضالا عن األحادیث الشریفة الواردة  المیادین هو قانون: اللین والال عنف الذي أ

 عن أهل البیت )علیهم السالم(، ومن هذه اخیات، قوله تعالی: 
 .235)وإْن َتعُفوا أقرُب للتقَوی وال تنَسوا الَفْضَل بینکم(. البقرة/ آیة:  -
 .22وا وْلَیْصَفحوا أال ُتحبون أْن یغفَر اهلُل لکم(. النور/ آیة: )وْلَیعُف  -
 .179)فاعُف عنهم واسَتْغِفْر لهم وشاوْرُهم في األمِر(. آل عمران/ آیة:  -
 .199)ُخِذ الَعفَو وامْر بالُعْرِف واعِرْض عن الجاهلیَن(. األعراف/ آیة:  -

 :ومن مصادیق الال عنف أیضاا آیات السلم، قوله تعالی
(. البقرة/ آیة:  - ْلِم کاّفةا  .228)یا أیها الذیَن آمنوا ادُخلوا في السِّ
ْل علی اهلِل(. األنفال/ آیة:  - لِم فاجَنْح لها وتوکَّ  .01)وإْن َجَنحوا للسِّ

يفة والال عنف  األحاديث الشر
( السالممن خالل األحادیث النبویة للرسول )صلی اهلل علیه وآله( وأحادیث األئمة األطهار )علیهم 

الداعیة إلی نبذ العنف وترل رد اإلساءة للغیر ربوا المسلمین علی السماحة واللین، األمر الذي أخذ 
 بأیدیهم نحو الرقّي بإنسانیتهم بعد أن کانوا أذلة بین الناس.

فعن رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( أنه قال: "من استشاره أخوه المؤمن فلم یمحضه النصیحة 
لبه، واعلم أني سأشیر علیك برأي إن أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوفه، واعلم أن سلبه اهلل 

خالصك ونجاتك من حقن الدماء، وکف األذی من أولیاء اهلل، والرفق بالرعیة، والتأني، وحسن 
هـ، 1307)المجلسي، الشیخ محمد باقر،  المعاشرة، مع لین في غیر ضعف، وشدة في غیر عنف".

الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، منشورات مطبعة وزارة اإلرشاد اإلسالمي، قم، بحار األنوار 
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، نقالا عن کتاب الال عنف في اإلسالم، السید محمد الحسیني الشیرازي، 112، ح 23، ب57/252
 (. 12ایران، د. ت، د. ط : -قم

َسهل قریب". )جامع  وقال )صلی اهلل علیه وآله(: "أتدرون َمن یحرم علی النار؟ کل هین لّین
 (.312/ 2السعادات، 

: "فولِّ من جنودل  ومن عهد اإلمام علي )علیه السالم( إلی مالك األشتر لما واله علی مصر قائالا
، فمن یبطئ عن الغضب،  انصحهم في نفسك هلل ولرسوله وإلمامك، وأنقاهم جیباا وأفضلهم حلماا

اء، ممن ال یثیره العنف، وال یقعد به الضعف". ویستریح إلی العذر، ویرأف بالضعفاء علی األقوی
 (. 3/37)عبده، محمد، )د. ت(، نهج البالغة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت: 

 ومن هنا جاء اختیارنا للصحابي سلمان المحمدي )رض( أنموذجاا إسالمیاا 
 خشبوزان.. واسمه روزبه بن  لال عنفیین في النواحي الدینیة واالجتماعیة والسیاسیة.

یقول سلمان: )... فأعتقني رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله وسماني سلمان(: )قیل: إن اسم سلمان 
ماهویه، وقیل: ما به، وقیل: بهبود بن بدخشان من ولد منچهر الملك، وقیل: بهبود بن بودخشان بن 

ر،  ویعرف بسلمان الخیمردسالن بن بهبودان بن فیروز بن شهرل من ولد آب الملك(، وهو ابو عبد اهلل
مولی رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله(، وسئل عن نسبه فقال: )أنا سلمان ابن اإلسالم(، أصله من 
فارس، من راَمُهْرمز، وقیل أنه من َجّي، وهي مدینة أصفهان.. )ولمعرفة أخباره ینظر: الشیخ المفید 

هـ(، أسد الغابة 032، ابن األثیر )ت، و: الجزري122هـ(، الفصول العشرة في الغیبة، ا 131)ت
، 18، و: ابن أبي الحدید، شرح نهج البالغة، المجلد203، ا2في معرفة الصحابة، المجلد

، و: الطبرسي، حسین النوري 1/712هـ(، سیر أعالم النبالء، 518، و: الذهبي )ت227ا
 (.         25هـ(، َنفس الرحمن في فضائل سلمان )رض(، دار الجوادین للنشر، ا1322)ت

 سلمان المحمدي ومظاهر تبنیه مبدأ الال عنف
بعد أن وضع القرآن الکریم والنبي )صلی اهلل علیه وآله( واألئمة األطهار )علیهم السالم( أسس مبدأ 
الال عنف في المجتمع العربي المسلم وسار علی نهجهم صحابُتهم الکرام رضوان اهلل علیهم 

ن المحمدي(، أو )سلمان الخیر(. )ینظر: سیر أعالم النبالء، أجمعین، فحرّي بالصحابي )سلما
(.... الذي شهد تشّرب هذا المبدأ ُمذ کان علی دین النصاری، تارکاا دین آبائه وأجداده 1/717للذهبي، 

)المجوسیة(؛ لیلتحق برکب النبي )صلی اهلل علیه وآله(، واإلمام علّي )علیه السالم( في المدینة 
 بُخلقه من الدعاة لمبدأ الال عنف في المیادین الدینیة، واالجتماعیة، والسیاسیة کافة.المنورة، فیکون 
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وبینت کتُب الِسَیر التي ترجمت له أنه بمبادئه الال عنفیة قد ارتقی إلی مصاف الدرجات العلی  
: "إن الجنة تشتاق إلی  الثة: علي ثفي الجنة؛ لیبشره بها رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلم( قائالا

: سیر أعالم النبالء، 2/208)أسد الغابة،  وعمار وسلمان"  (. 1/711، وینظر أیضاا
 (.712/ 1وقال في حقه أیضاا في یوم الخندق: "سلماُن مّنا أهَل البیِت". )سیر أعالم النبالء، 

وأضاف أیضاا ابن األثیر قائالا في حق سلمان: "وکان سلمان من خیار الصحابة وزهادهم 
ضالئهم، وذوي الُقْرب من رسول اهلل. قالت عائشة: کان لسلمان مجلس من رسول اهلل )صلی اهلل وف

 (.2/208علیه وآله( باللیل، حتی کاد یغلبنا علی رسول اهلل". )أسد الغابة، 
وُسئل اإلمام علي )ع( عن سلمان، فقال: "َعِلَم العلَم األول والِعلَم اخخر، وهو بحر ال َیْنِزف، وهو 

 (.2/208نا أهل البیت". )م. ن، م
وقد ُعرف بشدة زهده فقد "کان عطاؤه خمسة آالف، فإذا أخِرج عطاؤه فّرقه، وأکل من کْسب یده  

 وکان یسّف الخوا". )م. ن(.
 مظاهر الال عنف الديني عند سلمان المحمدي  

علی  ي أصبهان لیعبد اهللارکاا أباه فُیذکر منها ما کان منه حین التحق باألسُقف النصراني في الشام ت
طریقته، إذ یروي ابن األثیر علی لسان سلمان )رض( الذي روی قصته البن عباس: "فأتیته، فأخبرته، 
وقلُت: أکون معك أخدمك وأصلي معك؟ قال: أقم. فمکثُت مع رجل َسوء في دینه، کان یأمرهم 

، فتوفي، فأخببالصدقة، فإذا أعطوه شیئاا أمسکه لنفسه، حتی جمع سبع قالل مملو رتهم ءة ذهباا وورقاا
بوه ورجموه، وأحلوا مکانه رجالا  بخبره، فزبروني )أي: نَهروني(، فدللتهم علی ماله فصلبوه، ولم ُیغیِّ

". )أسد الغابة،   (. 200/ 2فاضالا في دینه زهداا ورغبةا في اخخرة وصالحاا
فلة من الناس وعدم مساعدة فسلمان لم یعنف األسقف وینهره لجمعه األموال الطائلة علی غ

المحتاجین بإنفاقها علیهم، احتراماا منه لمکانة األسقف لدی الناس، ولعل سلمان أراد أن یمهل 
األسقف عله یتوب ویرعوي عن غیه، إال أن الموت کان أسبق له من سلمان )رض(، فأغلقت دونه 

 أبواب التوبة.
ه منها، وهذه من کما إن سلمان لم یکن ممن أغرق في زهده في الدنیا ، بل أعَطی کلَّ شيٍء حقَّ

أبرز سمات الال عنفي، وهي أن یکون وسطیاا في کل شيء، واقعیاا مدرکاا لحقیقة طبائع النفس اإلنسانیة 
وغرائزها؛ کي یکسب القلوب له، وهذا أیضا مما تعلمه من الرهبان الذین صحبهم طوال رحلة بحثه 

 عن الدین الصحیح.. 
"آخی النبي )صلی اهلل علیه وآله( بین سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء،  إذ یروی بعد أن
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فرأی أم الدرداء متبذلة. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخول أبو الدرداء لیس له حاجة في الدنیا، فجاء 
کل حتی تأ ، فقال له: کل، قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآ کأبو الدرداء، فصنع له طعاماا ل. کل، قال: فأ

فلما کان اللیل ذهب أبو الدرداء یقوم. قال: نم. فنام، ثم ذهب یقوم، فقال: نم. فلما کان من آخر اللیل. 
، ولنفسك علیك حقاا وألهلك علیك  قال سلمان: قم اخن، فصلیا، فقال له سلمان: إن لربك علیك حقاا

، فأعِط کل ذي حقٍّ حقه. فأتی النبي )صلی اهلل علیه وآله( فذکر ذلك له فقال له النبي )صلی اهلل  حقاا
 (. 713/ 1علیه وآله(: صدق سلمان". )سیر أعالم النبالء، 

 مظاهر الال عنف االجتماعي عند سلمان المحمدي
إن لتبني سلمان هذا المبدأ له أثر عمیق في تربیة المجتمع المعاصر لهذا الصحابي الجلیل تربیة 

اهیم االرتقاء باإلنسان ونبذ کل ما یخلق الفوارق االجتماعیة تسمو بأخالقهم وتعمق فیهم مف
واالقتصادیة والدینیة بین الناس، وعلی وجه التحدید مجتمع )المدائن(، حیث کان سلمان والیاا 
علیهم في عهد الخلیفة عمر، وقد ضرب سلمان أروع الدروس األخالقیة أمام الناس لیزرع فیهم قیم 

یش، ونبذ کل مظاهر التشتت واالختالف بین الناس التي تؤدي إلی انتشار التواضع والتسامح والتعا
 مظاهر العنف واالضطهاد بأشکالها المختلفة، األمر الذي یهدد أمن البالد واستقرار معیشته..

فعن جریر بن حازم أنه قال: "سمعُت شیخاا من بني عبس یذکر عن أبیه أنه قال: أتیُت السوَق  
هم، فرأیُت سلماَن وال أعرفه، فسّخرته، فحملُت علیه العلَف، فمّر بقوٍم، فقالوا: فاشتریُت علفاا بدر

نحمل عنك یا أبا عبد اهلل، فقلُت: من ذا؟ قالوا: هذا سلمان صاحب رسول اهلل. فقلُت له: لم أعرفك، 
 (. 710/ 1ضعه. فأبی حتی أتی المنزَل". )م. ن، 

أن یعطي درساا في التواضع وخفض الجناح  -یعرفه وهو یعلم أن هذا الرجل لم -فقد أراد سلمان
لکل من یری نفسه أفضل من غیره في أي نوع من أنواع الفضل، وأن ال فضل إلنسان علی إنسان إال 

 في تقواه وحبه للناس ورفع البأس عنهم.
ومن مظاهر وصور تواضع سلمان لرعیته إنه کان یهب عطاءه من بیت المال للفقراء وهو  

درهم، وال یأکل إال من عمل یدیه وهو صناعة الخوا وبیعه، فقد روي عنه أنه قال:  خمسة آالف
"أشتري خوصاا بدرهم، فأعمله، فأبیعه بثالثة دراهم فأعید درهماا فیه، وأنفق درهماا علی عیالي، 

 (.715/ 1وأتصدق بدرهم، ولو أن عمر نهاني عنه ما انتهیُت". )م. ن، 
ه مخاطباا جریر بن عبد اهلل: "یا جریر! تواضع في الدنیا فإنه من وقال أیضاا رضوان اهلل علی 

تواضع یرفعه اهلل یوم القیامة، ومن یتعظم في الدنیا یضعه اهلُل یوم القیامة، ... یا جریر! تدري ما ظلمة 
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 (.718/ 1الناُر؟ فقلُت: ال، قال: ُظلم الناس". )م. ن، 
 مظاهر الال عنف السیاسي عند سلمان المحمدي 

کثیرة هي المواقف التي وقفها سلمان الخیر والتي جسدت الال عنف السیاسي لدیه، ومن أهمها حین 
أشار علی رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( حفر خندق في معرکة األحزاب، وهي خطة دفاعیة، تحاول 

 العرب قدر اإلمکان حقن الدماء فیها من الطرفین المتنازعین، بعد أن تحالفت قریش مع قبائل
والیهود؛ لیصل عددهم إلی عشرة آالف مقاتل یقودهم أبو سفیان، الذي قال هو وأصحابه لما رأوا 

 (.227/ 18الخندق: "هذه مکیدة ما کانت العرُب تکیدها". )ابن أبي الحدید، شرح نهج البالغة، 
َب علی خراجها وذلك في خالفة عمر بن الخطاب، لط الما کان سلمان وحین تولی والیة المدائن وُنصِّ

خفیض الجناح لرعیته، یسوسهم ببساطته ومشارکته إیاهم في قوته، إال أنه لیغلظ خطابه إن کان یعلم 
أن المتلقي ال یثیبه مبدأ الال عنف ویعیده إلی رشده، وهذا من مبادئ الال عنفي الذي یضطر أحیاناا 

ما ورد في جوابه عن رسالة أرسلها  إلی الدفاع عن مثله وقیمه التي تعکس فلسفته في الحیاة، وهذا
إلیه الخلیفُة عمر، یلومه فیها علی تواضعه لرعیته خشیة أن یستخف الناُس به وبهیبة الخالفة 
اإلسالمیة، فکان رّد سلمان )رض( للخلیفة أنه لم یخرج عن سیرة النبي )صلی اهلل علیه وآله( وابن 

یأخذ حذره من سیاسة التسلط علی الرعیة التي عمه علي )ع( قید أنملة، بل یجب علی الخلیفة أن 
 ..  ستهلك صاحبها وتقلب الموازین علیه عاجالا أم آجالا

فُت سلطاَن اهلل وهنته، وأذللُت نفسي وامتهنتها حتی  فیقول سلمان )رض(: ".. وأما قولك: إني ضعَّ
ولتهم وزعمَت أن جهل أهُل المدائن إمارتي، واتخذوني جسراا یمشون فوقي، ویحملون علّي ثقل حم

 ذلك مما یوهن سلطاَن اهلل ویذله.
فاعلم: أن التذلل في طاعة اهلل أحب إلي من التعزز في معصیته، وقد علمُت أن رسول اهلل  

ُف الناَس ویتقرب منهم ویتقربون منه في نبوته وسلطانه، حتی کأنه بعضهم  )صلی اهلل علیه وآله( یتألَّ
کُل  الَجْشَب }الَجْشب: الغلیظ الخشن{، ویلبُس الخشن، وکان الناس في الدنّو منهم، وقد کان یأ

عنده قرشیهم، وعربیهم، وأبیضهم، وأسودهم، سواءا في الدین وأشهُد أني سمعته یقول: ))َمن َوِلَي 
سبعةا من المسلمین بعدي ثم لم یعدل فیهم لقي اهلَل وهو علیِه غضبان(( فلیتني یا عمر أسلم من 

ما ذکرَت أني أذللُت نفسي وامتهنتها، فکیف یا عمر حال َمن ولي األمة بعد رسول عمارة المدائن مع 
اهلل )صلی اهلل علیه وآله(؟ وإني سمعُت اهلَل یقول: ))تلك الدار اخخرة نجعلها للذین ال یریدون علواا 

، 1، جاالحتجاجهـ(، 702)الطبرسي، أحمد بن علي )ت  في األرض وال فساداا والعاقبُة للمتقین((".
ـ 1121لبنان،  -مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت  (.38. سورة القصص/ 132 -131م: 1981 -ه
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  خالصة
 ما تقدم هو: تنوع میادین الال عنف التي جسدها هذا الصحابي الجلیل متمثلة باختي:

الال عنف السیاسي: وینحصر نطاقه في میدان عالقة اإلنسان بالدولة. وهو ما نجده في  .1
لة التي بعثها إلی الخلیفة الثاني یرد علی رسالته التي اتهم فیها سلماناا بالخضوع والتذلل للناس الرسا

 في أثناء تولیه امارة المدائن. 
الال عنف االجتماعي: ویشمل هذا جمیع العالقات التي تربط اإلنسان بغیره من أبناء  .2

 ین الصحیح وتحمله ألوان األذیمجتمعه. وهو ما نجد مصداقه في قصة تقصي الصحابي لسبیل الد
 والعبودیة لیصل إلی عشقه )حب محمد واهل بیته علیهم الصالة والسالم(.

 الال عنف الدیني: ویتناول هذا القسم میدان األخالق والدعوة إلی اهلل. .3
لذا فإن الال عنف في اإلنسانیة بعامة وفي اإلسالم بخاصة صورة ال یمت الی القوة بصلة فهو 

أسالیب العمل السیاسي واالجتماعي تستبعد القوة في الوصول إلی أهدافها وتفتقد أسلوب من 
التعدي علی حقوق اخخرین وتقوم علی أساس االعتراف باخخر، فالال عنف هو ترجیح لکفة الحق 
والعدالة، وهذا الهدف ال یتناسب قطعاا مع الخنوع واالستسالم، فهو مبدأ یقوم علی أسس وقواعد 

 وفقها الال عنفیون في کفاحهم من اجل أي قضیة.یسیر علی 
 المصادر والمراجع

 القرآن الکریم.
 -هـ1128، دار األمیرة للطباعة، 1ابن أبي الحدید، شرح نهج البالغة، تح: محمد ابراهیم، ط

 م.2225
هـ(، تاریخ دمشق، تح: الحاج الشیخ محمد باقر المحمودي، 751ابن عساکر، علي بن الحسن )ت 

 هـ.1111إیران  -دین، قممط فرو
 م(، لسان العرب، مط: دار المعارف، )د. ت(.1311 -هـ 511ابن منظور )ت

 هـ(، الفصول العشرة في الغیبة، د. ت. 113البغدادي، الشیخ المفید محمد بن النعمان العکبري )ت
، 2لد ، مج1هـ(، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ط032الجزري، عز الدین بن األثیر الجزري )ت

 م.2212 -هـ 1133دار ابن حزم، بیروت، 
هـ(، سیر أعالم النبالء، تح: حسین األسد، 518الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان )ت

 م.1990 -هـ 1115بیروت،  11، مؤسسة الرسالة، ط1ج
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 ، تجلیات العنف وتمظهراته في شعر الحماسة العربي من خاللم2210جوان، شویط، عبد العزیز، 
 ، الجزائر.  3، ع2مجلد کتاب )أیام العرب( ألبي عبیدة، مجلة میالف للبحوث والدراسات،

 إیران، )د. ت(، )د. ط(. -الشیرازي، السید محمد الحسیني، الال عنف في اإلسالم، قم
، جداول للنشر والترجمة والتوزیع، بیروت، 1صدیق، رامي عطا، غاندي رسالة الال عنف والتسامح، ط

 م.2211
الصفار، فاضل، الحکومة الدیمقراطیة، أصولها ومناهجها، موقع جامعة أهل البیت )ع(، کربالء 

 المقدسة.
هـ(، االحتجاج، تعلیقات ومالحظات السید محمد 702الطبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب )ت 

مؤسسة أهل البیت )ع(،  -، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات1باقر الموسوي الخرسان، ج
 م.1981 -هـ 1121لبنان،  -بیروت

 هـ(، نفس الرحمن في فضائل سلمان، دار الجوادین، )د.ت(.1322الطبرسي، حسین النوري )ت  
 عبده، محمد، نهج البالغة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، )د. ت(.

 م.1991وت، الکیالي، د. عبد الوهاب، موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیر
ان، لبن -لوسیرکل، جان جال، عنف اللغة، ترجمة: محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت

بنان، ل -الدار البیضاء، الدار العربیة للعلوم، بیروت -المعهد العالي العربي للترجمة، الجزائر
 م2225، 0المغرب األقصی، ط -المرکز الثقافي العربین الدار البیضاء
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Non-violence in Islamic culture, a reading of the biography of the companion 
Salman al-Muhammadi (may God be pleased with him) as a model 

Abstract 
Nonviolence is one of the important and dangerous basic principles. It is related to 
tolerance, and nonviolence is derived from the Islamic spirit, as violence or 
nonviolence is an issue that deals with the world as a whole and not in part within the 
Islamic domain, and it is for this reason that it is a sensitive and highly influential issue 
and is reflected in the other negatively or positively in relation to to Islam in general. 
The manifestations of non-violence in Islamic culture were embodied in the 
biography of the companion Salman al-Muhammadi, who died in (36 AH), and in its 
most important forms: political, social, and religious non-violence. Therefore, it is 
necessary to define this moral principle in order to be sure that it has roots extending 
to religions in general and Islam in particular. 
key words: Culture of non-violence, biography, social system, anthropology, 
behavior, the other, the self. 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(ة العربیة والتفاعل الحضاري المؤتمر الدولي الثاني للغ
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

ة لتفاعل الحضارات  لغة الضاد، ِلْبَنة أساسی 
ة يم وإثرائهم الحضارة العربی  ین علی لغة القرآن الکر  قراءة في تأثیر المسیحی 

 1لیاس قنبرالخوري مخائیل ا
 أستاذ معید في الجامعة اللبنانّیة

 الملخص
تتَخّطی أبَجدیة ُلغة الّضاد الحروف ِلَتخّط بَمداد السَماحة اإلنسانّیة روحّیة الّتالقي بین کّل 
سان الَعربّي، فتضحي ماّدةا ُفْضلی ِلحواٍر حضارّي، ُخّطت حروفه األولی في حضن  الناطقین باللِّ

شرقّي، منذ تفّتقت حناجر العرب بالحروف األولی لُلَغة ُقدسّیة ُأنزل فیها الُقرآن الّتراث الَعربّي الم
َنُخّط في هذه الُعجالة َخّط سیر تأثیر الَمسیحّیین العرب علی  الکریم في القرن السابع المیالدّي.

غة العربّیة ودورهم الرائد في نقل المعارف إلیها. نبدأ أوالا في إیضاح مفاهیم بعض دات، المفر اللُّ
قبل أن نغوا في البحث عن الحروف المنقوشة علی حجارٍة َحِفظت لنا أشکال الحروف األقدم 
لُلغتنا العربّیة. نتابع بعد ذلك استنطاق المصادر الستجالء تاریخ الَمسیحّیین في الجزیرة العربّیة 

ة ربّیة من خالل حرکوالشرق وعالقتهم بلغة الضاد، ثم نضيء علی إسهامهم في إثراء الثقافة الع
الترجمة والنقل في القرون الهجرّیة األولی. وُنبرز بإیجاز أسماء وأعمال البعض منهم في الطب 
والفلسفة والشعر والخطابة... ونلقي نظرة سریعة علی دورهم الریادّي في النهضة العربّیة خالل 

کید علی أن غة العربّیة هي المادة ال القرن التاسع عشر وبدایة العشرین. ونختم َبحثنا بالتأ ُفضلی اللُّ
اّلتي َتجمع الحضارات المختلفة، حول ِحوار راِئد، لیس في الشرق األوسط وحسب، بل في العالم 

ا ِلَکونّیِتها.  أجمع، نظرا

ة ــاد الکلمات المفتاحی  ــاري  –: لغة الض ــیحي العربي  –التفاعل الحض ــارة –التراث المس  الحض
 .النهضة العربّیة –"دار الحکمة"  –العربّیة 
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 المقدمة
تتَخّطی أبَجدیُة ُلغة الّضاد الحروَف ِلَتخّط بَمداد السَماحة اإلنسانّیة روحّیَة الّتالقي بین کّل الناطقین 
سان العربّي، فُتضحي ماّدةا ُفْضلی ِلحواٍر حضارّي، ُخّطت حروُفه األولی في حضِن الّتراث العربّي  باللِّ

ناجُر العرِب بالحروف األولی لُلَغة ُقدسّیة ُأنِزَل فیها الُقرآن الکریم في القرن المشرقّي، منذ تفّتقت ح
 .السابع المیالدّي 

غة العربّیة ودوَرهم الرائَد في نقل  َنُخّط في هذه الُعجالِة َخطَّ سیِر تأثیر المسیحّیین العرب علی اللُّ
، قبل أن نغوَا في البحث عن الحروِف المعارف إلیها. نبدأ أوالا في إیضاِح مفاهیم بعِض المفردات

المنقوشِة علی حجارٍة َحِفظت لنا أشکاَل الحروِف األقدِم لُلغِتنا العربّیة. نتابُع بعَد ذلك استنطاَق 
المصادِر الستجالِء تاریخ المسیحّیین في الجزیرة العربّیة والشرق وعالقتهم بلغة الضاد، ثم ُنضيُء 

فِة العربّیة من خالل حرکة الترجمة والنقل في القرون الهجرّیة األولی، علی إسهاِمهم في إثراِء الثقا
وُنلقي نظرةا سریعةا علی دورهم الریادّي في النهضِة العربّیة خالل القرن التاسع عشر وبدایة العشرین. 

غَة العربّیَة هي المادُة الُفضلی اّلتي َتجمُع الحضاراِت  کیِد علی أن اللُّ مختلفَة، ال ونختم َبحَثنا بالتأ
ا ِلَکونّیِتها.  حول ِحواٍر راِئٍد، لیس في الشرق األوسط وحسب، بل في العالم أجمع، نظرا

من أجل تحدیِد دوِر المسیحّیین العرب في إثراء التراث العربّي علینا أوالا توضیُح هوّیتهم، 
 م هم أتباُع دینوباألخص في ضوء الّلغِط السائد حول تسمیتهم. فهل المسیحّیون هم الَنصاری؟ أ

( علی ما یقول فاضل الربیعي في کتابه "المسیح 12: 2229 الربیعيعربّي قدیم هو "النصرانّیة" )
العربّي"؟ مع تقدیرنا لکّل الجهود الفکرّیة في هذا اإلطار، إاّل أّننا سُنبّیُن في مداخلِتنا أّن کلمَة 

أطلَق لقَب "الناصري" علی السّید المسیح  "مسیحّي" موازیٌة ومساویٌة لکلمِة "نصراني". فاإلنجیل،
ألّنه نشأ في مدینة الناصرة. وعندما واجَه یسوع الحّراَس اّلذین أرسلهم رؤساُء الکهنِة لیعتقلوه وسألهم 

". َقاَل َلُهْم: "َأَنا ُهَو" )یو  اِصِريَّ (. وبطرس الرسول دعا یسوع 7: 18"من تطلبون؟ َأَجاُبوُه: "َیُسوَع النَّ
(، وکذلك بولس عندما 22: 2ا: "إن یسوَع الناصرّي، ذال الرجل اّلذي أّیده اهلل..." )أعمال ناصریا 

ا عليَّ أن أقاوَم اسَم یسوع الناصرّي مقاومةا  اعترف بخطایاه اّلتي اقترفها: "أّما أنا فکنُت أری واجبا
" اصري ملك الیهود(. وُکِتَب فوق رأس المسیح علی خشبة الصلیب "یسوع الن9: 20شدیدة" )أعمال 

(. من أجل ذلك ُأْطِلَقْت تسمیُة "نصاری"، أي أتباع یسوع الناصرّي منذ انطالقة البشارة 19:19)یوحنا 
المسیحّیة. و"القرآُن الکریُم سّماُهم النصاری، وقد ُذکر اسُمهم في سورة البقرة ثماني مّرات، وفي 

 (. 21: 2227 عبدهة والحج" )سورة المائدة خمس مّرات، ومرة واحدة في سورتي التوب
انتشَرْت مع دخول المسیحّیة إلی الجریرة العربّیة، مباشرةا بعد موت المسیح وقیامته، ِبَدٌع ُعِرَفت 
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(. وُیشیر جواد علي 21: 2227 عبدهبالبدِع الیهودّیة المسیحّیة کالناصرّیین واألبیونّیین والکسائّیین )
ودّیَة لم تُکْن الدیانَة السماوّیَة الوحیدَة اّلتي َوَجَدت لها سبیالا في الجزء السادس من موسوعته أّن الیه

ا "الدیانة النصرانّیة"، وُیضیُف "ولفظة )النصرانّیة( و)نصاری( اّلتي  إلی جزیرة العرب، بل هنال أیضا
ٍل صُتْطَلُق في العربّیة علی أتباع المسیح، من األلفاظ الُمعّربة. یری بعُض المستشرقین أنها من أ

 (، ویری بعٌض آخر أنها من النصاری   Nasraya(، )نصرایاNosroyoسریانّي هو: )نصرویو 
Nazereniens  الّتسمَیة العبرانّیة اّلتي أطلقها الیهود علی من اّتبع دیانة المسیح. وقد ورَدْت في العهد

اّلتي کان منها )یسوع( ... ویری بعُض المؤّرخین أن لها صلةا )بالناصرة(  1الجدید في )أعمال الرسل(
إحدی الفرق القدیمة  Nazerenesحیث ُیقال: )یسوع الناصري( أو أن لها صلةا بـ )الناصرّیین( 

َبَع دیانة المسیح )النصاری(، وبهذا المعنی  الیهودّیة الُمتنّصرة. وقد بقي الیهوُد ُیطلقون علی َمْن اتَّ
ا لدیانة المسیح عند المسلمین" وردت الکلمُة في القرآن الکریم، ومن هنا صارت الن صرانّیة َعلما

ا لما أوردناه فالنصاری هم اْتباُع الناصّري کما ورَد في سورة المائدة: 782: 1993 0ج علي  ) (. وِتبعا
ِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم  ا َنَصاَرٰی ۚ َذٰ ِذیَن آَمُنوا اّلذیَن َقاُلوا ِإنَّ لَّ ةا لِّ َودَّ ُهْم اَل  َ َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهم مَّ ا َوَأنَّ یِسیَن َوُرْهَبانا ِقسِّ

ا 82َیْسَتْکِبُروَن) ]المائدة:  ِکْن َکاَن َحِنیفا ا َوَلٰ ا َواَل َنْصَراِنیا [. وسورة آل عمران ََما َکاَن ِإْبَراِهیُم َیُهوِدیا
ا) ]آل عمران:  ا 122َصاَرٰی) ]البقرة: [. وسورة البقرة ََوَلْن َتْرَضٰی َعْنَك اْلَیُهوُد َواَل النَّ 05ُمْسِلما [. انطالقا

مّما تقّدم ال یمکننا اختزال کل المسیحّیین العرب ببدعة الناصرّیین، کما حاول اإلیحاَء بذلك بعُض 
 المفّکرین.

ة ل: التراُث المسیحي  العربي  في الجزيرة العربی   القسم األو 
ة -1 ل إلی الجزيرة العربی  ین األو   عهد الرسل، زمن دخول المسیحی 

، متی ارتبط العرب بالمسیحّیة؟ لسجابة علی مثل هذا السؤال ال بّد لنا من العودة إلی  نسأُل بدایةا
: 2اإلنجیل، وبالتحدید إلی کتاب أعمال الرسل اّلذي ُکتب في القرن األّول المیالدّي. ففي )أعمال 

ّلذي کان یجمع في القدس ( ُیخبُرنا لوقا اإلنجیلّي عن یوم االحتفال بعید "ذکری عهد سیناء" ا1-12
، فبعَد حلوِل الروِح القدس علی الرسل، الشریف جماهیَر الیهوِد اختین من بلداٍن کثیرة، ومنهم العرب

وا تالمیذ المسیح، بدَأِت الجماهیُر الحاضرُة تسمع کالَمهم کٌل بحسِب لغِته : "فَدِهشوا وَتعجبَّ
موَن جلیلیِّ  ین وقالوا:"َأَلیَس هُؤالِء الُمَتَکلِّ ا ِبُلَغِة َبَلِده بیَن َفرِثیِّ یَن ِبَأجَمِعهم؟ فَکیَف َیسَمُعهم ُکلٌّ ِمنَّ

                                                                                 

 (2: 54)أعمال   1
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دوِقیة وُبنُطس وآِسَیة وَفریِجَیة وَبمفیِلیَ  هَرین والیهودّیة وَقبَّ اِن الجَزیَرِة َبیَن النَّ ین وُسکَّ ین وَعْیالِمیِّ  ةومیِدیِّ
نا  وِمصَر وَنواحي لِیبَیَة الُمتاِخَمِة ِلِقیِرین، یَن وَعَرب؟ فِإنَّ یَن ُنَزالَء هُهنا ِمن َیهوٍد وُدَخالء وَکریِتیِّ ورومانیِّ

ثوَن ِبَعجاِئِب اهلِل ِبُلغاِتنا". نستنتج أّن العرَب کانوا حاضرین في هذا الحدِث التأسیسّي  َنسَمُعهم ُیَحدِّ
َة یسوع الناصرّي، ونشروها في النطالقة المسیحّیة، حیث أّن العدیَد منهم نالوا العماَد، واعتنقوا دیان

بلداِنهم. وعندما انطلَق التالمیُذ إلی األقطار کاّفةا یبّشروَن بتعالیِم المسیح انطلَق عدٌد منهم إلی 
األقطار العربّیة "کبادیة الشام وِجهاِت طور سینا والیمن والحجاز والعراق"، کما أثبَت کتبُة الیونان 

(. وقد َذکَر المؤّرخون المسلمون في تواریخهم 25: 1989 یخوشوالسریان والعرب في کتاباِتهم )
أسماَء بعِض الرسِل اّلذین حملوا البشارَة المسیحّیة إلی تلك األقطاِر. فأورَد أبو الفداء في تاریِخه "أّن 
. وخاتمُة  أربعةا من الحوارّیین وهم متی ولوقا ومرقس ویوحنا اجتمعوا وجمَع کلُّ واحٍد منهم انجیالا

جیل مّتی أن المسیَح قال إني أرسلُتکم إلی األمِم کما أرسَلني أبي إلیکم فاذهبوا واْدعوا األمَم باسم إن
(. أّما المسعودي فأورد في "مروج الذهب" 38]د. ت.[:  أبو الفداءاخب واالبن وروح القدس" )

 زبدی، مارقس صاحب أسماَء اإلنجیلّیین األربعة وتابع "واالثنان اللذان من االثني عشر یوحنا بن
االسکندرّیة، والثالث اّلذي ورد أنطاکیة، وقد تقّدمه بطرس وتوما، وهو بولس، وهو الثالث المذکور 

ْزَنا ِبَثاِلث{ ]یس:  (. وقد صّرح 237: 2227 المسعودي[. )11في القرآن الکریم بقوله تعالی }َفَعزَّ
ساَر إلی فلسطین وصور وصیدا وبصری  المقریزي في کتاب "الخطُط واخثاُر" أّن مّتی العّشاَر 

يزي ج) ( "وقال ابن خلدون في تاریخه أّن برتلماوس ُبِعَث إلی أرض العرب 183]د. ت.[:  2المقر
 (. 29: 1989 شیخووالحجاز" )

وإذا ما ُعْدنا إلی ما َذَکَره شیخو في کتابه "النصرانّیُة وآداُبها بین عرب الجاهلّیة" عن أّن بعَض 
سل کفیلبس الشّماس وتیمون وأّدي أو تّداي قد تناقَل الرواُة خبَر ِبشارِتهم بین العرب تالمیِذ الر

(، نستنتَج أّن المسیحّیَة انتشَرْت في بالد العرب منذ عهد الرسل. وإذا ما ُعْدنا 23: 1989 شیخو)
ُن من ِخالِلها أّن المسیحّیَة انتشَرْت  رة في أرِض الیمن والجزیإلی التقالیِد المسیحّیة القدیمة َنَتَبیَّ

العربّیة قبل ظهوِر اإلسالم، "ففي أوائل الزمن المسیحّي کانت الیمُن تحت حکِم الحمیرّیین. ویقوُل 
َدُهم القدیُس توما  تقلیٌد قدیٌم أن المجوَس الثالثَة َکانوا من الیمن وماتوا شهداَء في صنعاء بعد أن َعمَّ

ا 22: 2221 عبدهبالسریانّیة هنال" ) قبل سفره من عدن إلی الهند حیث َبّشَر   شیخو( )راجع أیضا
ُد لنا الشعوَب 22: 1989 (. أّما کتاباُت القدیِس ایریناوس، أحُد آباِء الکنیسِة في القرن الثاني، فُتَعدِّ

ا علیه تسمیَة أهِل الشرِق ک ا روی ماّلتي دخَلْت بینهم النصرانّیة، فَنَتبّین "أّنه أورَد الشعَب العربّي ُمطِلقا
ُمَفّسروه: "هذا اإلیمان المسیحّي هو الیوم ُمْنَبِعٌث في العالم کّله...، فتری األلسنَة مختلفةا والنفَس 
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ا سواء اعتبرَت آل جرمانیة أو اإلیبرّیین اَن الشرق أو مصر أو  1واحدةا والقلَب واحدا أو القلتّیین أو سکَّ
هم یعت ا یشبُه إیماَنهم، الشمُس اّلتي ُتضيُء لیبیة واألمم اّلتي في أواسط الدنیا فکلُّ ا واحدا قدون اعتقادا

ُه وهي واحدة" ) (. وفي حدیثه عن الوجهِة اّلتي دخل منها المسیحّیون 27: 1989 شیخوالعالَم کَلّ
إلی الجزیرة العربّیة ومکانِة دیانتهم بین األدیان المتعّددة ألهل بادیة الشام یشیُر شیخو إلی أن الروماَن 

دیاناِتهم الوثنّیة کما فعل الفینیقّیون والنبط. "وفي غضون ذلك ظهرت النصرانّیُة وقامت نشروا 
ُح أّن الدیَن المسیحّي  ها دون أن ترضی أن تختلَط بها أو تبادَلها بشيٍء والُمَرجَّ لُمناهضِة تلك األدیان کِلّ

 لسّید المسیح بزمن قلیلدخل بالَد العرب من غربّي الجزیرة من جهة الشام حیث انتشر بعد صعود ا
کما ورد في سفر األعمال. وال یقبُل العقُل أّن بولس الرسول رحل إلی العربّیة کما جاء في رسالته إلی 

ا من دینه" )15: 1أهل غالطیة ) ف فیها أثرا  خوشی( دون أن یکون سبقه إلیها أحد من المتنّصرین أو خلَّ
أّنه "إذا کانت الیهودّیة قد دخلت جزیرة العرب  (. وفي اإلطاِر نفِسه یقول جواد علي28: 1989

بالهجرة والتجارة، فإن دخوَل النصرانّیة الیها کان بالتبشیر وبدخول بعِض النساِء والرهباِن إلیها للعیش 
فیها بعیدیَن عن ملّذاِت الدنیا، وبالتجارة بالرقیق، وال سیما الرقیُق األبیُض المستورُد من أقطاٍر کانت 

 (.787: 1993 0ج علي  ٍة وحضارة" )ذاَت ثقاف
ة -2 ع انتشار النصرانی  ة وتوس   زمن الجاهلی 

توّسَع انتشاُر النصرانّیِة في زمِن الجاهلّیة بفضل المبّشرین المسیحّیین وما کانوا یتمّتعون به من علٍم 
ن هؤالء، کّ ومعرفة، ومن وقوٍف علی الطّب والمنطق ووسائل اإلقناع وکیفّیة التأثیر في النفوس. فقد تم

علی ما أورَد جواد علّي "من اکتساِب بعض سادات القبائل فأدخلوهم في دینهم، أو حصلوا منهم علی 
مساعدتهم وحمایتهم. فُنِسب دخوُل بعِض ساداِت القبائل ِمَمن تَنّصَر إلی مداواة الرهبان لهم 

د َنسبوا ذلك إلی فعل ومعالجتهم، حتی تمّکنوا من شفائهم مّما کانوا یشکون منه من أمراض. وق
المعجزاِت والبرکات اإللهّیة، وَذَکر بعُض ُمؤّرخي الکنیسة أن بعَض أولئك الرهبان القدیسین شَفْوا 
ا. ومنهم من توّسَل إلی اهلل أن  بدعواِتهم وببرکاِت الرّب النساَء العقیماِت من َمَرِض الُعقم فأْوَلْدَن أوالدا

ا، فاستجاب  ا ذکرا له. فلما رأی ُضْجُعٌم ذلك، دخل في دینه وتعّمَد هو وأفراد قبیلته. یهَب لهنَّ ولدا
ومنهم من شفی بعَض الملول العرب من أمراٍض کانت به مثل )مار ایشوع زخا( الراهب. ذکروا أنه 

(. أّما عن وصوِل هؤالء 787: 1993 0ج عليشفی النعماَن ملك الِحْیَرة من مرض عصبّي أَلمَّ به" )
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جنوب الجزیرة العربّیة فُیشیُر تاریُخ الکنیسِة إلی أّن األمبراطور قسطنطین قد أرسل في  المبّشرین إلی
ا، 322عام  م. تیوفیل الهندّي، اّلذي ترّبی في القسطنطینّیة تربیةا مسیحّیةا آریوسّیة بعد أن سیَم أسقفا

ین. تقد للتّجار المسیحیّ إلی الیمن، "إلی )الحمیرّیین( القبیلة المتحّضرة، وذلك لتأمیِن حرّیِة المع
َر رئیَس القبیلِة علی الطریقة اخریوسّیة" ) (. 22: 2221 عبدهوقد نجَح هذا الرسوُل واستطاع أن ُیَنِصّ

وبالعودة إلی ما یقوله الُکّتاُب العَرب عن المسیحّین في زمن الجاهلّیة، فیذکر الیعقوبي في حدیثه 
دین الیهود وفارقوا هذا الدین، ودخل آخرون في  عن أدیان العرب: "ثم دخل قوٌم من العرب في

(. وفي مکان آخر یورُد أّنه، في حدود نهایة القرن السادس، 220: 1901 1ج الیعقوبيالنصرانّیة" )
إذا رأی  وکان قد "َقِدم الیمَن رجٌل ُیقال له عبداهلل ابن الثامر وکان علی دین المسیح فأظهر دیَنُه بالیمن

َبَعهُ العلیَل والسقیَم ق  ال َأْدعوا اهلَل لك، َیشفیك، وترجُع عن دین قوِمك فیفعل ذلك. فَکُثَر من أتَّ
(، وفي سیاق الحدیِث نفِسه ُیبّیُن الیعقوبي أّن النجاشي، وهو علی دین 152: 1901 1ج الیعقوبي)

ا فقضی علی الملك ا بقیادة "أریاط" وقوامه سبعین ألفا یهودي ذو ال النصرانّیة، قد وّجه إلی الیمن جیشا
ِر 153: 1901 1ج الیعقوبينّواس ألّنه حارب أتباَع عبداهلل ابن الثامر المسیحّي )راجع  (. أّما عن َتَنُصّ

قبیلة غّسان فیورُد األمُر علی الشکل اختي: "وسارت غّساُن إلی الشام حتی نزَلْت بأرِض البلقاء وکان 
ّصروا فسأَلْتُهم غّساُن أن َتدُخَل معهم في ذلك فکتبوا إلی بالشام قوٌم من سلیح قد دخلوا ذّمَة الروِم وَتنَ 

ملك الروم، فأجابهم ملُك الروم إلی ذلك، ثم ساء مجاورَتهم َعاِمُله علی دمشق، فحمل علیهم 
صاحب الروم بجماعة من العرب من قضاعة من قبل ملك الروم، ثم إّن غّسان طلبت الصلح، فأجابهم 

یومذال جفنة بن علیة بن عمرو بن عامر، فتنّصرت غّسان، فأقامت  ملك الروم، وکان رئیس غسان
 (.155: 1901 1ج الیعقوبيبالشام مملکةا من قبل صاحب الروم" )

ة -3 مالَی  ة الَش  ة مهُد الکتاباِت العربی   البیئُة المسیحی 
اِت العربّیة الکتاب ةِ بعدما أضْأنا علی انتشار المسیحّیة في الجزیرة العربّیة، ُنظهُر بإیجاٍز کیفّیَة نشأ

األولی في البیئة المسیحّیة عیِنها. وقبل ذلك نَتعّرُف علی تاریِخ لغِة الّضاد العریقِة وعلی تقسیماِتها 
 وتعّدِد لهجاِتها، ومن ثّم نشیُر إلی دراسٍة شائقٍة عن الخّط النبطّي، أساس الخّط العربّي، وکیّفیة تطّوره. 

لّلهجاِت العربّیَة إلی قسمین: جنوبّیة وشمالّیة. فاعترض إسرائیل قّسم المستشرقون في دراساِتهم ا
ولفنسون )أبو ذؤیب( في کتابه "تاریُخ الّلغاِت السامّیة" علیهم، واقترح استبداَل هذا التقسیم بآخٍر وهو 

(. وقد استنتَج بعد إجرائه دراساِت 101: 1929 ولفنسونتقسیُم هذه الّلهجاِت إلی بائدٍة وباقیة )
غة العربّیة الباقیة هي مزیٌج من لهجاٍت مختلفٍة بعُضها من شمال الجزیرة العربّیة، وهو مق اربٍة أّن "اللُّ

ها بعُضها ببعٍض حتی صارت لغةا واحدة" )  سونولفناألغلُب، وبعُضها من جنوب البالد اختلَطت کلُّ
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المتزاِج "أن لهجاِت الشماِل کانت (. وانتهی بتحلیله هذا إلی أّن الظاهرَة الاّلفتَة في هذا ا100: 1929
في العصور القریبة من ظهور اإلسالم ذاَت سلطاٍن قوّي ونفوٍذ واسٍع فکانت تبتلُع الّلهجاِت الجنوبّیَة 

ا الواحدَة منها تلو األخری" ) (. وأضاف أن اّلذي َفِنَي من تلك الّلهجاِت 105: 1929 ولفنسونابتالعا
ْت حافظةا لکیاِنها مّدةا إنما هو لغُة المحادثِة، وأّما  لغُة الکتابِة والنقوش ولغُة الطبقِة المفّکرة فقد ظَلّ

 طویلةا من الزمِن بعد فناِء لغِة المحادثة. 
. کیف ال 1وُیجِمُع المؤّرخون أن الخطَّ العربّي اّلذي نعرفه قد ترعرع في کنِف الحضارة النبطّیة

في القرن السابع المیالدّي، واستوطنوا البتراء والمناطق  واألنباُط اّلذین أَتْوا من الجزیرة العربّیة
المحیطة بها، هم تّجاٌر شعروا بضرورِة الکتابِة لتحسین تجارتهم. لقد کَتَب هؤالء بالحروِف اخرامّیة، 

ولما أْمَعنوا في الحضارة طّوروا الخطَّ اخرامي، ووّلدوا منه  .وظّلوا یتکّلمون لهجةا من لهجاِت العربّیة
لخطَّ اّلذي ُعِرَف بالنبطي، کما نری في النصوِا اّلتي وصَلْت من القرن األول قبل المیالد. ثم َمَضی ا

ِن، وصارت له صفاُته الخاصُة، فهو ُیْشِبه اخرامّیة بما فیه من َتْربیع،  هذا الخطُّ بسرعٍة في طریق التَحسُّ
 في إطار دراسٍة نشَرْتها صحیفُة الرأي ألستاذ االتصالویبَتعُد عنها بما َظهَر فیه من َمْیٍل الی االستدارة. و

في قسم الصحافة واإلعالم في جامعة الیرمول الدکتور عصام الموسی أْثبَت فیها أّن األنباَط العرب 
ی  هم أّوُل من طّور الحرَف العربّي. "وکشَفِت النقوُش النبطّیُة المنتشرُة في منطقِة الشرِق األدنی وحتَّ

ا في روما الّ  ، وأسَهمت هذه النقوُش إسهاما تي ُوِجَدْت فیها مستعَمَرٌة تجارّیٌة نبطّیة أسماءا وکلماٍت عربّیةا
ا في تجمیع ِقطِع تاریخهم المتناثرة واستخدم األنباط الّلغَة العربّیة األصیلة لغتهم األم في  .کبیرا

 وف موصولة عربّیة وطّورواحدیثهم الیومّي ولکنهم کانوا یکتبونها بحرف خاا بهم أو باألحری بحر
ا اشُتَق من الُمستخَدم في أواخر عهد األمبرطورّیة الفارسّیة واّلتي هي بدورها استخدمت  ا قومیا خطا

غَة الدارجة في ذلك الزمان ویظهر الخّط الّنبطي في شکلین: الرسمي، وهو  .اخرامّیة باعتبارها اللُّ
تراء وعلی القبور. والثاني، الموصول، اّلذي اسُتخدم اّلذي اسُتْخِدم في نقوش األنصاب کما في الب

بشکل رئیسي في الکتابة علی القرطاس. أّما الخّط العربّي الحدیث اّلذي استخدمه العرب وجمیع 
 الخاديالشعوب اّلتي أّثرت فیها الحضارة العربّیة اإلسالمّیة فقد تحّدر من الخّط الموصول" )

ا عن الخّط اخرامي،  : موقع الکتروني(. وقد تطّور2227 ا فشیئا هذا الخطُّ حتی أخذ باالبتعاد شیئا
کثر من الکتابة العربّیة الجاهلّیة اّلتي ظهرت فیما بعد. فلّما جاء القرُن الخامُس  کثر فأ واالقتراِب أ

                                                                                 

 (52:  5334النبط: مسيحّيون کما أثبت ذلك الكتبة السریان واليونان والعرب وکانت لهم کنائس کثيرة )راجع عبده   1
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ی رللمیالد کانت الکتابُة النبطّیُة في طریق الزوال لتبعَث روَحها في الکتابة العربّیة الجاهلّیة، کما ن
: 1959 المنجدم(. ) 730بعد المیالد(، وحّران بحوران )کتب سنة  712في نقوش زبد )کتب سنة 

ا أّن "أقدم خطٍّ عربي مکتوب وُمْکَتشف یعود إلی 19 (. ویقول سمیر عبدو في کتابه المذکور سابقا
 الشاعر امرئ ملك َلخم في القرن الثالث للمیالد. فقد ُعِثر علی قبِر الملك امرُئ القیس، وهو غیر

القیس، في النّمارة في حوران، وعلیه بالخّط العربّي األّول )تي نفس مر القیس ملك العرب کله ذو 
 (. 15: 2221 عبدهأسر التاج( وترجمته )هذا ضریح امرئ القیس ملك کل العرب صاحب التاج.( )

ة َأِي العربّیة  مالَیّ ا مّما تقّدم فالکتاباُت العربّیُة الَشّ ُث بها، واّلتي ُکِتَبت فانطالقا ي البیئة اّلتي نتحَدّ
ائد، َأو من الخّط الّسریانّي. وال یشّك  ْأي الَسّ بِطّي، حسَب الَرّ ما تنحِدر من الخِطّ الُنّ المسیحّیة، إَنّ
هیرة، إذ تقوُل:  ة الَشّ ُده دائرُة المعارف اإلسالمَیّ صل المسیحّي للخّط العربّي. وهذا ما تؤِکّ

َ
باحٌث في األ

ة". وبالفعِل فَأقدَم " غة العربّیة، نصوٌا تْأِتي من بیئٍة مسیحَیّ صوا اّلتي وصَلت إلینا باللُّ إَنّ َأقدَم الُنّ
ة، ُوِجَدْت علی َأبواِب الکنائِس منها: کتابُة َزْبد في جنوب شرِقِيّ حَلَب بین  مالَیّ الکتاباِت العربّیة الَشّ

ة والعربّیة؛ وهي تشیر إلی "أسماء قنسرین ونهر الفرات، المکتوبُة بثالِث ُلَغّ  ریانَیّ ة والُسّ اٍت: الیونانَیّ
م. )راجع  711الرجال اّلذین اجتهدوا في بناء الکنیسة اّلتي فیها وضعت الکتابة"، وقد ُکتبْت سنَة 

َجا في المنطقة 71: 1993 1ج علي  و 21: 1959 المنجدو 191: 1929 ولفنسون اَن اللِّ (. أّما نقش َحَرّ
َغَتْیِن الَشّ  ة من جبل الدروز فقد ُکِتب علی حجٍر فوق باب کنیسة مار یوحنا التابعة لقبیلة مرطول باْلُلّ مالَیّ

ِة والعربّیة، وقیَل في النص الیوناني: أّسَس أشرحیل بن ظالم سّید القبیلة مرطول مار یوحنا في  الیونانَیّ
م. وأما األندقطّیة فهي  708لکتابة سنة من األندقطّیة األولی... لذلك یکون تاریخ هذه ا 103سنة 

سنین عند الرومانّیین کانت ُتْستعمُل لتصحیح تقویم السنة. والنص العربّي هو: "أنا ُشَرحیل  8دائرة 
بعد مفسد خیبر بعم )بعام(، ورأی األستاذ  103بن ظلمو )ظالم( بنیت ذا المرطول سنت )سنة( 

شیر إلی غزوة قام بها أحد أمراء غسان لخیبر" )راجع )لیتمن( أن عبارة )بعد مفسد خیبر بعم(، ت
 (.72: 1993 1ج علي  و 21: 1959 المنجدو 192: 1929 ولفنسون

ستاذ جواد علّي في الجزء الثامن من موسوعته، "وُیالَحُظ َأَنّ اّلذیَن 
ُ
ا علی ما تقّدم یقول األ وتعقیبا

مالّي اّلذي ُأِخَذ منه قلَ  صاری في الغالب. فَأهُل کتُبوا بالقَلم العربّي الَشّ ة، هم من العرب الَنّ م مَکّ
صاری؛ فال َأستبعُد، احتماَل  ام کاُنوا مَن الَنّ نبار والِحیَرة وَعیُن شمس ودومة الجندل وباَلد الَشّ

َ
األ

بطّي في الکتابِة العربّیة لح ر اّلذي َکّون القلم الَنّ ریانّي المتَأِخّ ین للقلِم الُسّ جِتِهم ااستعماِل رجاِل الِدّ
موَنَها في المدارس اْلُملَحَقِة  ة؛ فکاُنوا یعِلّ صاری وتثقیِفهم ثقافةا دینَیّ إلی الکتابة في تعلیم َأوالد الَنّ
ة،  َما نشُروَها في البحَرْین َأي في سواحل الخلیج، حیث کانت هناِلَك جالیاٌت نصرانَیّ بالکنائس، ورَبّ
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خری من جزیرة العرب اّلت
ُ
ماِکن األ

َ
ُة قد َوَجَدْت سبیالا لها بینها" )وفي األ صرانَیّ  8ج علي  ي کانت الَنّ
1993 :158.) 

ة ياض الحضارة العربی  اٌد في ر  القسم الثاني: رو 
ال بّد من التمییِز بین الحضارتین العربّیة واإلسالمّیة قبل البدء باإلضاءة علی بعض الرّواد المسیحّیین 

ت "حضارة إسالمّیة". والدلیل علی  العرب. فالحضارُة العربّیة لیست حضارةا  إسالمّیة فقط، وإاّل لُسمَیّ
ما نقول أّن المسلمین العرب أقلّیٌة في اإلسالم. فالحضارُة العربّیُة هي إذا حضارٌة إسالمّیٌة مسیحّیٌة 

ا علیها. کما أّن الحضارَة اإلسالمّیة عربّیٌة وغیُر عربیّ  إن کان ٍة، ویهودّیة، وإن کان الطاَبُع اإلسالمي غالبا
ا هي حضارٌة مسکونّیة. وهذا ما  ا علیها. والحضارُة العربّیة، کما سُنبّیُن الحقا ا أحیانا الطابُع العربّي غالبا
یرفع من شأنها، لیجعلها کونّیة. فهذه الحضارُة قد انفتحت علی تقالیَد ومفاهیَم ومذاهَب مختلفٍة، 

اّلتي انحصرت بثقافٍة واحدة ودیٍن واحد.  بخالف ما حدث في کثیر من الحضاراِت األوروبّیة،
فالعروبُة اّلتي نتکّلم عن تأثیِر المسیحّیین علیها ال ُتشیر إلی جنسّیة أو عصبّیة، کما ال تشیر إلی دین. 

 وإنّما تشیر إلی ثقافٍة وحضارٍة مشتَرکة، وإلی تاریخ مشتَرل، وإلی مصیر مشتَرل.
وبلَغْت غایَتها من اإلنتاج الواسع في شّتی المیادین والعلوم  لقد ازدهَرِت الحضارُة العربّیُة ونمْت 

واخداب، وکان للمسیحیین دوُرُهم األبرُز في هذا االزدهار بسبب إسهاِمهم في نقِل العلوِم والمعارف 
مي، المن اللّغاِت الیونانّیة والالتینّیة والفارسّیة والسریانّیة إلی العربّیة. فمع اّتساِع حرکِة الفتِح اإلس

وجد المسلمون العرُب أنفُسهم أمام شعوٍب تتمّتُع بثقافات غنّیة، فرَأوا أّن الِحکمَة تفرض علیهم 
احتراَمها واالستفادَة منها. وهذا ما أّدی إلی نهضٍة فکرّیة عظیمة في العصر اإلسالمي، عّزَزْتها حرکُة 

ألبرُز في ذلك "إذ کانوا اإلدارّیین الترجمِة والنقِل من تلك الحضارات. وکان للمسیحّیین الدوُر ا
والمترجمین اّلذین جرت علی أیدیهم تلك األعماُل الفکرّیُة والثقافّیة. فقد تزّعَم السریاُن حرکَة 
غة العربّیة لمدٍة تزیُد عن ثالثِة قروٍن وأکثر. وعندما افتتح  غات األخری إلی اللُّ الترجمِة من اللُّ

رّحَب بهم سّکاُن المناطِق المفتوحِة، وکان الکثیُر من هؤالء السّکان  المسلمون مصَر والشاَم والعراَق 
من المسیحّیین، فتّم عقُد معاهداِت أماٍن وصلٍح معهم، وسرعان ما اعتمد علیهم المسلمون في تسییر 

 (. 32: 2227 عبدهشؤوِن اإلدارة والتجارة ونقل المعارف، وتعریِب ثقافاِت الشعوب القدیمة" )
اء والشعراءطبقُة الح -1  کماء واألطب 

غة العربّیة ونقلوا  ا ضلیعین باللُّ کُثٌر هم حکماُء المسیحّیین اّلذین برعوا في الطب والفلسفة وکانوا کّتابا
إلیها معارَفهم. یستحیُل من أجل ذلك ذکر جمیع أسماء الَنَقلة واألطّباء والفالسفة العرب من 
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ا أّن المترجَم في تلك األیا ا النصاری، علما م کان یجمع إلی ِحرَفة الترجمة الطبَّ والفلسفة، وأحیانا
الشعَر وغیَرها من العلوم. سنکتفي بنقل مالحظة ابن ُجلُجل اّلتي أوردها في کتابه "طبقاُت األطّباء 
خ للعلوِم القدیمة، وقد تزامن إصداُره، أو سبق بقلیل فهرست  ف عربي یؤَرّ والحکّماء"، وهو أّول مؤَلّ

الشهیر. لقد قسم ابُن ُجلُجل األندلسي کتابه إلی تسِع طبقات، وأطلق علی السابعِة عنوان:  ابن الندیم
"من حکماء المسلمین ممّن برع في الطّب والفلسفة، ومنهم إسالم ومسیحّیون"، سنذکر األشهر 

. ولبخت یشوع توالیف في الطب، ککتابه في اابن بختیشوعبینهم: " ا نبیالا ا حاذقا زینة، ل، وکان طبیبا
يا ومنهم  (.01: 1977 ابن ُجلُجلله صغیر ُینسب إلیه، وخدم المنصور باهلل" ) 1وککناش أبو زکر

، وهو من أطّباء مدرسة جندیسابور، مسیحّي المذهب سریانّي، هاجر إلی بغداد يوحنا بن ماَسوْيه
ا، وجعله الخلیفة المأمو ا 832ن في سنة في أّول القرن الثالث الهجرّي، وهنال أقام بیمارستانا م. رئیسا

لبیت الحکمة. "قّلده الرشید ترجمة الکتب القدیمة )الطبّیة( مما ُوجد في أنقرة وعّموریة وبالد الروم، 
ا یکتبون" ) ا ُحّذاقا ا علی الترجمة، ووضع له کّتابا  ابن ُجلُجلحین سباها المسلمون، ووضعه أمینا

یقوی، وعلُمه یتزاید، وعجائُبه تظهر في النقل  وقال فیه ابن القفطي: "ولم یزل أمُره .(07: 1977
ا للفضائل. فلّما انتشر ِذْکُره بین األطّباء، اتصل خبُره  ا للعلوم ومعدنا والتفاسیر، حّتی صار ینبوعا

ا، وُقّرر له جاٍر جّید" ) ا سنیا : 2227 ابن القفطيبالخلیفة، فأمر بإحضاره، ولّما حضَر، ُأقطع إقطاعا
ا282 يق (. ومنهم أیضا يا يوحنا ابن البطر ، مترجٌم مشهوٌر في أوائل القرن الثالث الهجري. أبو زکر

ا علی الترجمة، حسَن التأدیة للمعاني، بکیَء  "هو الترجمان، مولی المأمون أمیر المؤمنین. کان أمینا
ا. کانت الفلسف ا من کتب األوائل... ولم یکن یوحنا هذا طبیبا أغلب  ةاللسان في العربّیة، وترجم کثیرا

ا وال أمیرا" ) ، حنین بن إسحاقومن أشهرهم  .(05: 1977 ابن ُجلُجلعلیه، ولم یخدم بالطب ملکا
هو أبو زید حنین بن اسحق الِعبادي وُیعّد من أئّمة الترجمة في اإلسالم. وکان في أّیام الُمتوّکل علی 

ا لبیت الحکمة في بغداد اّلذي أنشأه الخلیفة المأمون سنة  م. هو "تلمیذ یوحنا بن 832اهلل رئیسا
ا في الّلسانین بالغةا بلغ بها تمییز  ا، بارعا ا بالّلسان الیوناني جدا ا بلسان العرب، فصیحا ماَسوْیه، عالما

                                                                                 

وا ء وسمالكناش: لفظ سریاني معّرب معناه المجموعة أو التذکرة، ویطلق وقد وقع هذا اللفظ کثيرا في کالم الحكما  1
به بعض کتبهم( وسمی الكبيسي منها )کناش ابن بختيشوع( في الطب، ترجمه حنين بن إسحق، و)کناش الرازي( 
الذي ألفه لألمير منصور الساماني، و)کناش عيسی بن حكم الدمشقي( و)کناش عمران بن أبي عمرو، و)کناش 

ش یوحنا بن سرافيون( وهما کناشان )کبير، الطبيب المصري أعين بن أعين( و)کناش علي بن سهل الطبري( و)کنا
( في ترجمة 5/527وصغير( وقد نقال إلی العربية، و)کناش الطبيب یوسف الساهر( قال ابن قاضي شهبة في طبقاته )

 أبي الفداء )وکان جامعا ألشتات العلوم أعجوبة من أعاجيب الدنيا.
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 .(05: 1977 ابن ُجلُجلعلل الّلسانین" )
م. نجده یذکر في المقالة السابعة  985کذلك إذا أخذنا "الفهرست" البن الندیم، الموضوع سنة 

ة بـ "الفلسفة والعلوم القدیمة" أّن إسهام النصاری في هذه الحرکة الفکرّیة الجّبارة ال َیقّل عن الخاّص 
ح حکماء اإلسالم علی الحضارات القدیمة من  إسهام المسلمین فیها. وهذه الظاهرة تدّل علی تفُتّ

ا  هم إطالقا َدّ ام الُمتوّکل، في کفاحه ضإال في أی -یونانّیة وسریانّیة وفارسّیة وهندّیة، وعلی عدم تعصُبّ
وعلی اندماج النصاری في الحضارة العربّیة والدولة اإلسالمّیة،  -المعتزلة وإلی حّد ما ضد النصاری 

ر.  بال تحُفظ وتأُخّ
ة األولی -2 ي  ة في القرون الهجر ي  ون والحرکة الفکر  المسیحی 

جع الفضُل إلی العلماء المسیحّیین ازدهرت الحرکة الفکرّیة في ظّل الدولة األموّیة والعباسّیة. ویر
اّلذین خدموا الخلفاَء ووزراَءهم. فالمؤّلفاُت الیونانّیة ما کانت لُتعّرب من لغتها األصلّیة لوال علماء 
غات المختلفة. یقول موسی مخول  السریان اّلذین نقلوها من السریانّیة إلی العربّیة ومن العربّیة إلی اللُّ

یانّیة حضارة عالمّیة" أّن نقَل السریان لم یکن مجّرد نقٍل من ُلغٍة إلی ُلغة بل في کتابه "الحضارة السر
کانت له دالالُته الواسعة في قراءة الفکر الیونانّي الفلسفّي والعلمّي وفق ذلك اإلطار الثقافّي 

رّیة شواالجتماعّي العام في کنف عهد المسلمین، مما خلق مثاقفةا لم یسبق لها مثیٌل بین جماعاٍت ب
ا متسارع التفاُعل  غات، وذات تجارب ثقافّیة غنّیة بحیث غدا إطارا متنّوعة األعراق، والمعتقدات، واللُّ
غة العربّیة الجامعة للمسلمین غیر العرب، والعرب من غیر المسلمین، والشعوب  ر عن تراثه باللُّ ُیعَبّ

غُة العربّیة بهذا الثراِء  غة العالمّیة )األخری من غیر العرب. وحملت اللُّ ولکَلّ ِسماِت اللُّ : 2229 مخ 
155.) 

وقد نتج عن دخوِل المنطق الیونانّي والفلسفة الیونانّیة محیَط الثقافِة العربّیة عن طریق النصاری 
وغیرهم ظهور ِفَرٍق إسالمّیة تأّثرت في منهجها وبرامجها بهذا المنطق وبهذه الفلسفة، "کالمعتزلة 

منذ أواخر  -أن تطّور الطوائف الدینّیة   Alfred von Kremerی فون کریمر واألشاعرة وغیرهم. ویر
والمبادیء المذهبّیة اّلتي صدرت عنها قد حدث تحت تأثیر اخراء المسیحّیة بوجه  -القرن األّول 

ینّي متأّخر: أي في الصورة  خاا ألن التراث الیونانّي اّلذي ُنقل للعرب وصل إلیهم في ثوب هللِّ
ة الشرقّیة، ثم في صورة المانوّیة والزرادشتّیة المشبعة بالروح الیونانّیة. وکانت المسیحّیُة أّوَل المسیحیّ 

ا في دمشق أیام الحکم األموي، وال بّد أن العالقاِت بین رجاِل الدین  نظاٍم اتصل باإلسالم اتصاالا وثیقا
ارهالمسلمین والمسیحّیین کانت متشّعبة" ) ابع مصطفی هّدارة في مکان آخر (. ویت95]د. ت.[:  هد 
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نبّیة ثقافاِت األمم األج –منذ انتهاء حرکة الفتوح  -رأَیه فیقول: "وهذه الثقافة العربّیة قد أخذت تهضم 
اّلتي استولی العرب علی بالدها لتصبح غیَر محدودٍة بزماٍن أو مکان أو جنس، ولکّنها صارت ثقافةا 

ارهعان" )عالمّیةا بکل ما في هذا التعبیر من م (. وکان للحضارة المسیحّیة تأثیُرها 99]د. ت.[:  هد 
علی المفردات والتعابیر الجدیدة اّلتي دخلت إلی الّلغة العربّیة فأثرتها، "فنری بعد عصر الترجمة أن 
العربّیة عَرَفت أسالیَب جدیدة مّکنتها من التعبیر عن األلفاظ الفلسفّیة والعلمّیة، فکان المترجمون إذا 

صطدموا بعبارةٍ غامضة ترجموها ترجمةا حرفّیة، أما إذا لم توجد کلمٌة مقابل لها في العربّیة، فکانوا ا
ُیدِخلونها في العربّیة بلفظ أعجمي مع بعض التعدیالت مثل ألفاظ: )جغرافیا، موسیقی، فلسفة، أثیر، 

ولإبریز، مغناطیس( ) غة العربّیة ب785: 2229 مخ  آالف األلفاظ والمعاني. (. وُأغنیت معاجم اللُّ
کما أسهمت ترجمُة الکتب الفلسفّیة عن طریق المسیحّیین في بناء النظام الفلسفّي اإلسالمّي وبدا 

 لنا عالٌم جدیٌد َنشط فیه أصحاب الِملل الدینّیة والفکرّیة. 
ون في دار الحکمة -3  المسیحی 

، وتحدکانت مشارکُة المسیحّیین في الحرکة الثقافّیة والعلمّیة في ا ا في زمن لعصر العباسّي استثنائّیةا یدا
الخلیفة المأمون، حیث کان األخیر یتمّتع أکثر من غیره من الخلفاء بحرّیة الرأي، وسعِة األفق في 
تفکیره، وقد شّجَع العلم، وحرکة الترجمة اّلتي أّدت لنهضة عالمّیة. کان رّواُد تلك النهضة، کما أشرنا، 

اّلذین أمسکوا بناصیة المعرفة والعلوم بدون منازع. "ویقول "ول دیورانت" ان هم العلماء المسیحّیون 
تشجیع المأمون للفنون والعلوم واخداب والفلسفة کان ذا أثٍر أعظم مما کان في عهد أبیه، فقد أرسل 

، نالبعوث الی القسطنطینّیة واالسکندرّیة وأنطاکیة وغیرها من المدن للبحث عن مؤّلفات علماء الیونا
ا  غة العربّیة، وأنشأ مجمعا وأجری األرزاَق علی طائفة کبیرة من المترجمین لنقل هذه الکتب الی اللُّ
ا في بغداد ومرصَدْین فیها وفي تدمر، وکان األطّباُء والفقهاُء والموسیقّیون والشعراء وعلماُء  علمیا

ا في منامه کأن رجالا أبیض مشربا الریاضِة والفلِك یستمتعون بعطایاه. یذکر القفطي أن المأمون رأی 
ا علی  بحمرة، واسع الجبین، مقرون الحاجبین، أجلح الرأس، أشهل العینین، حسن الشمائل جالسا
سریر. قال المأمون: وکأني بین یدیه وقد ُملئت له هیبة، فقلت له: من أنت؟ فقال، أنا أرسطوطالیس، 

ما الحسن؟ قال: ما أحسن في العقل، قلت: : تفُسررت به وقلت: أیها الحکیم أسألك. قال: َسْل. قل
ُته علی  ثم ماذا ؟ قال: ما حُسَن في الشرع... فلّما استیقظ المأمون من منامه حّدَثْتُه نفُسه، وحّثْته همَّ
ا منها في بالد اإلسالم... وتمضي القّصة الی نهایتها لتؤّکد أن  طلب کتب أرسطوطالیس فلم یجد شیئا

ارهي وسعه الستحضار الکتب الیونانّیة وترجمتها بسبب هذا الحلم" )المأمون بذل کّل ما ف د. ] هد 
 (.339:  ابن النديم( )117ت.[: 
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ل بیت الحکمة إلی أکادیمیٍة علمّیة بکل ما في الکلمة من معنی؛ فکل شيء ُیناَقُش بحرّیة  لقد َتحَوّ
ا ذلك التعایش بین العقائد ا  لمختلفة لدرجٍة قّلما نجدها في أمةٍ وُیعرُض علی بساط الحوار. وبدا جلیاّ

ُأخری. وارتقت مکانة المترجمین إلی مکانة عالیة وکان ُجّلهم من عائالت سورّیة، ومصرّیة، وعراقّیة، 
وفارسّیة لیست مسلمة )مسیحّیةـ یهودّیةـ وثنّیة(، وذال دلیٌل واضح علی مدی االنفتاح الحضارّي 

ا طویلة.  خالل عصر الخالفة العباسّیة، مما أحدث تغّیراٍت جذرّیة في الفکر العربّي اإلسالمّي قرونا
لقد تزّعم حرکة الترجمة في العصر العباسّي حنین بن اسحق دون منازع، وهو اّلذي ترجم أثناء توّلیه 
غة العربّیة نحو مئتي کتاب من أصل أربعمائة کتاٍب قام بترجمتها، منها  إدارَة بیت الحکمة إلی اللُّ

ا خمسٌة وتسعو ا في الطب، ومئة وأربعة عشر کتابا ا تخّص جالینوس، ومئٌة وتسعة وأربعون کتابا ن کتابا
کادیمّیُة بیِت الحکمة المترجمین،  ا في الریاضّیات. وضّمت أ في الفلسفة، ومئة وثالثة وعشرون کتابا

لتقی أصبحت موالنّساخین، والخازنین، والمناولین اّلذین هم حلقة الوصل بین بیت الحکمة ورّواِده، ف
ا أو  الحضاراِت آنذال، وجمع في جوفه تراَث البشرّیة، لتصبح الترجمُة ظاهرةا اجتماعّیة، ولیست ترفا
مسألةا شخصّیة تهمُّ هذا الحاکم أو غیره، والدلیل علی ذلك: هو استمرارّیة عملّیة الّنقل لمدة طویلة، 

لمؤسسّي، اّلذي تّم تتویُجه في بیت کما أصبح األمر قضّیةا دولة، ناهیك عن التمویل والعمل ا
کادیمّیةا علمّیة مقّسمة بحسب  الحکمة. کان بیُت الحکمِة في عهد المأمون بن هارون الرشید، یمّثل أ
غات. فیه قسم الکتب السریانّیة، والیونانّیة، والفارسّیة، وهنال قسم للترجمة، وآخر للتألیف، وغیره  اللُّ

 (. 05: 2227 عبدهللبحث الفلکّي والعلمّي" )
ا في أسس الحضارة العربّیة اإلسالمّیة منذ بدایتها، ولعبوا  ا خطیرا لقد أسهم المسیحّیون إسهاما
ا في حرکة الترجمة، فأحدثوا ثورةا علمّیة، وأسهم الخلفاُء في تعزیز دورهم فیما منحوه من  ا عظیما دروا

والسریان في نبوغ جیٍل من  حمایة، وأجزلوا لهم من عطاء، فأسهمت فلسفاُت الیونان والفرس
ة  ا في الدولة اإلسالمیَّ ا ومذهبیاّ ا فکریاّ الفالسفة المسلمین أبدعوا في مجال علم الکالم، وخلقت تنّوعا
خالل العصر الوسیط، وانتقل ذلك التأثیر إلی أوروبا مع بدایات عصر النهضة عبر األندلس وبالد 

یالدّي. مّما ال شّك فیه أّن عقَد الّصالِت مع اللّغات الشام وصقلیة في بدایات القرن السادس عشر الم
والثقافات الغربّیة والشرقّیة الحدیثة، وتناول الحضارة العربّیة اإلسالمّیة جمیع العلوم والمعارف 
ا في النهضة اإلنسانّیة. فالّلغة العربّیة، موضوُع بحثنا،  العصرّیة، جعل من أبناء هاتین الحضارتین رّودا

 کر وحوار ومثاقفة حضارّیة مع مختلف الشعوب واألمم.هي لغُة ف
ةالقسم الثالث:  غة العربی  ین علی الل      بصمات المسیحی 
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الیمکننا في مداخلٍة موجزٍة أن نعّدَد إسهاماِت المسیحّیین في إغناء الّلغة العربّیة، فهنال آالف 
صمَتها بعض الوجوه اّلتي ترکت ب المصّنفاِت اّلتي أسهبت في تعداد مآثرهم. سنکتفي باإلضاءة علی

علی قوافي الشعر وبحوره، ونحاول جمع ترّددات صدی أصوات الخطباء منهم، وسنخوض في یّم 
مفردات المعاجم لنستجلي ِغنی المفردات اّلتي أدخلوها علی قاموس الکلمات، ونضيء علی 

 البعض من جهابذتهم من رّواد النهضة. 
ون  -1  العربالشعراء والخطباء المسیحی 

أثری الشعراء المسیحّیون آداَب ولغَة العرب بتعبیرات لم یسبْقهم إلیها أحٌد، ومنهم من لمع وأضحی 
ا في التاریخ العربّي،  ا بالغا بطالا لروایاٍت أدبّیة اشتهرت في المشرق کافة. وقد ترکت قصائُد بعضهم أثرا

وهو  امرؤ القیس أبرز هؤالء الشعراء إذ حملت إشاراٍت إلی حوادَث ونزاعاٍت سیاسّیة وحروب قبلّیة.
بن ُجحر بن الحارث بن عمرو المقصور، من أشهر شعراء المسیحّیة قبل اإلسالم. قیل: "أن المهلل 

(. وفي شعره رّقُة 8: 1991 شیخوخاله لّقنه فّن الشعر فبرز فیه إلی أن تقّدم علی سائر شعراء وقته... )
ویقول فیلیب حّتي في کتابه تاریخ العرب: "أّما کندة فقد انجبتنا الّلفِظ وجودُة السبك وبالغة المعنی. 

امرَأ القیس أمیر شعراء الجاهلّیة واّلذي قال فیه الفرزدق "امرؤ القیس أشعر الناس". ویضیف "وقد 
ذهب الرواة إلی أّن أّول قصیدة نالت إعجاب المحّکمین في عکاظ هي معّلقة امرئ القیس )المتوفي 

ي)م.("  712نحو  ا 129: 1971 1ج حت  (. وقد سبق المذکور الشعراَء 23: 2221عبده ( )راجع أیضا
 :إلی أشیاء ابتدعها واستحسنها العرب واتبعه علیها الشعراء". وقد اشتهر بمعلقته

ُخول َفَحْوَمِل   ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْکَری َحِبیٍب وَمْنِزِل  َوی َبْیَن الَدّ  ِبِسْقِط الِلّ
 ِلَما َنَسَجْتَها ِمْن َجُنوٍب وَشْمأِل   ْقراِة لْم َیْعُف َرْسُمهاَفُتْوِضَح َفالِم 

يد العباديومن الشعراء البارزین،  ، وهو أّول من کتب بالعربّیة في دیوان کسری ملك عدي بن ز
ا هو وأهله".)  8ج علي  الفرس. "المقدم علی جمیع شعراء الِحیَرة ... لسان هذه المدینة... کان نصرانیا

ا، وصاحب 101: 1993 ا، وَترجمانا ا دّیانا (. یقول الجاحظ: "سأنشدل لعدي بن زید، وکان نصرانیا
ا فیها مختصر خلق اهلل خدم، فیقول  :کتب، وکان من ُدهاة َأهل ذلك الدهر"، ثم یذکر له أبیاتا

َر   الرَّ  اٍم    خَـلـیقَـتَـُه     وکان   آخَرها   َأْن  َصوَّ ة   أیَّ  ُجالقَضی    لـِسـَتّ
وِح في الجسم اّلذي َجَبال ا  فاسـتَـَجـاَب   لـُه      ِبَنْفَخة الرُّ  دعاُه آَدَم صْوتا

َت   أْوَرَثُه  الفْرَدْوَس  َیْعُمُـرَهـا      وزوجه  صنعةا  ِمْن  ِضْلِعِه  َجَعـال  ُثمَّ
ب:  َأْن َشمَّ  ُه  عـن  غـیِر  واحـدٍة     من َشَجٍر طیِّ َکـال   لم  َیْنَهُه  َربُّ  أْو  أ

 (.8: 1991 شیخو( و )198: 1900 الجاحظ)
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، هو حاتم بن عبد اهلل بن سعد بن امرؤ القیس بن عدّي. قال ابن األعرابّي: کان حاتم حاتم الطائي
ا یشبه شعَرُه جوُدُه وَیصِدُق قوَلُه فعُلُه. ) ادا  (.  119: 1991 شیخومن شعراء العرب وکان جوَّ

ا ما تعّیره يعنترة بن شداد العبس ، اّلذي اشتهر بشجاعته وحبه البنة عّمه عبلة. کانت العرب کثیرا
 :بالسواد لکنه کان َیرّد بالشعر الرائع

ا  فالمسك   لوني      وما لسـواد   جلدي  من  دواءِ   لئن أُل أسودا
 ولکن    تبعد   الفـحشاء   عني      کُبعد األرض  من  جّو  السماءِ 

 (.55: 2221 عبده)
بن عمرو بن عدّي، خطیب العرب وشاعرها وحلیمها. أّول من قال في کالمه:  قس بن ساعدة

"أما بعد"، وأول من قال: "البّینة علی المّدعي"، و"الیمین علی من أنکر" و"من فالن إلی فالن". أورد له 
 :ابن کثیر األبیات

       یا ناِعَي الَموِت َوالَملحوُد في َجَدٍث  
ِهم ِخَرُق َعَلیِهـــــ  ــــــــــــــــِم ِمن َبقایـا َخزِّ

ا ُیصـــــــــــــــاُح ِبِهم                َدعُهم َفِإنَّ َلُهم َیوما
 َفُهم ِإذا ِانَتَبهــــــــوا ِمن َنوِمِهم ُفُرُق 

             َحّتی َیعودوا ِبحاٍل َغیِر حـــــــــــــــــــاِلِهم
ا َکما ِمن ا َجدیدا  َقبِلها ُخِلقـــــــوا َخلقا

            ِمنُهم ُعراٌة َوِمنُهــــــــــــم في ِثیاِبِهـــــــــــــــــم
 ِمنها الَجدیُد ِوِمنها الَمنَهُج الَخَلُق  

طالما تغّنی العرب بفّن الخطابة، ِبشّقیها الدینّي والمدنّي، فهو فخُرهم منذ الجاهلّیة إلی اخن. 
ن في الجاهلّیة وبدایة اإلسالم في شّقي الخطابة الدینّیة والمدنّیة. وقد انتشرت وقد امتاز المسیحّیو

الخطابُة الدینّیة بینهم ألّن الدین المسیحّي انتشر بالتعلیم الشفهّي. "وأشهر من لمع في الخطابة 
ُل في ثالدینّیة عند العرب قس بن ساعدة األیادي اّلذي کان آیة في البالغة الخطابّیة وُضرب به الم

في الخطابة المدنّیة فقد اشتهر "أبا فؤاد اإلیادّي، ولقیط بن (. أّما 51: 2221 عبده)أسالیب البیان" 
ُیعمر اإلیادي وُعذرة بن حجرة اإلیادي وزید بن ُجندب الملّقب بالمنطیق أي الخطیب المفّوه البلیغ 

ب إلیها قدماُء العرب البراعَة في وجمیعهم من قبیلة أیاد وهي من أقدم القبائل المسیحّیة وقد َنَس 
الخطابة. وقد اشتهرت في هذا الفن قبیلٌة أخری غلَبت علیها المسیحّیة هي تمیم ومن ألمع خطبائهم 
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وخطباء الجاهلّیة، وحاجب بن زرارة،  أکثم بن صیفي بن رباح التمیمي اّلذي قیل عنه أنه أشهر حکماء
ا ( 57: 2221 عبده)والزبرقان بن بدر وعمرو بن األهتم"  (. وکان 121: 1989 شیخو)راجع أیضا

المسیحّیون أّوَل من وضع أوزان الشعر، بشهادة المؤّرخین المسلمین، "کقبائل ربیعة وقضاعة والیمن 
وقیس اّلتي قامت بنهضة شعرّیة ساعدت علیها الحروب بین القبائل ومع الفرس فاستثارت قریحَتهم 

 (.57: 2221 عبده)لمسیحّیین دوٌر کبیر" وأرهفت أحاسیَسهم، وکان للشعراء ا
وُیجمع أقدم کتبة العرب علی أّن الشعَر العربّي کان أوالا في ربیعة اّلتي فیها القبائل الکبیرة اّلتي 
کانت األجزاء األساسّیة من الجزیرة العربّیة تحت سیطرتها. "ومن هؤالء الشعراء المسیحّیین: 

ب، طرفة بن العبد من بني ُضبیعة، الحارث بن حلزه من بني المهلهل وعمرو بن کلثوم من بني تغل
یشکر، األعشی الکبیر من بني بکر، قس بن ساعده وأمّیة بن أبي الصلت من بني إیاد، وأوس بن حجر 
وعمر بن زید بن بني ُمضر، عنتر بن شّداد من بني عبس، النابغة الذبیاني من بني ذبیان، وزهیر بن أبي 

: 2221 عبده)من ُمَضر، امرؤ القیس من بني کنده وحاتم الطائي من بني طيء"  سلمی، ورقة بن نوفل
وعنترة العبسي ویظهر أنه انتمی إلی النصرانّیة "فقد خّلدت ذکره ملحمته اّلتي ال یزال العرب  (.50

يوعلی مّر عصورهم یتناشدونها وهي نموذج البطولة والفروسّیة" ) ا ( 131: 1971 1ج حت  )راجع أیضا
 (23: 2221 هعبد

ة -2 بی   إسهام النصارى في النهضة العر
ون کان لهم الفضل في إحیاء الُلغة العربّیة وتبسیطها  برز في أواخر العصر الُعثمانّي أعالٌم مسیحُیّ
وإدخال بعض التعدیالت علیها، فکان أن ُولدت الُلغة العربّیة الُفصحی الُمعاصرة الُمستخدمة في 

م الُمؤّلفات المکتوبة وفي ال کالم المنطوق، ومن هؤالء: الشیخ ناصیف الیازجي وابنه إبراهیم والُمعِلّ
ُبطرس الُبستاني. وقد قاد المسیحّیون النهضة القومّیة العربّیة، وانتقل بعُضهم من سوریا ولبنان إلی 
ا في الدولة  القاهرة واإلسکندریة اّلتي کانت في ظل الخدیوي إسماعیل المکان األکثر انفتاحا

مانّیة؛ کذلك فقد استقر بعُض هؤالء في المهجر. لقد أطلقوا بُصُحِفهم وجمعّیاتهم األدبّیة العث
والسیاسّیة النهضة العربّیة في القرن التاسع عشر واّلتي سرعان ما اّتسعت لتشمل أطیاَف المجتمع 

ا نجُم عدٍد وافر من الشخصّیات المسیحّیة العربّیة في الوطن ا مهجر لعربّي والبرّمته. وقد سطع أیضا
 (.205: 2221 قنبر في مناصَب سیاسّیة واقتصادّیة بارزة )راجع

ساَل الکثیُر من الِحبر عن أدوار المسیحّیین في النهضة العربّیة، ومّما أظهرناه في هذا اإلطار سنة 
کتاب عن مرّبي رّواد عصر النهضة الحدیثة، ونعني به المطران یوسف رزق اّلذي کان رئیس  2217

(، وهو غیٌض من فیِض ما ساقته 2217 قنبررسة عین ورقة لحوالي نصف قرن من الزمن )راجع مد
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أقالم کثیرة. سنکتفي باإلشارة إلی أّنهم استحدثوا المدارس والجامعات وأصدروا الصحف 
م" "األهرا والمجاّلت الفکرّیة والثقافّیة الراسخة في لبنان ومصر، وال یزال بعُضها، یصدر حتی الیوم کـ

و"الهالل" في القاهرة... فضالا عن تأسیسهم الجمعّیات الفکرّیة والسیاسّیة والثقافّیة، وسعیهم الدؤوب 
 لتعزیز الّلغة العربّیة.

وفیما یختّص بالتألیف المعجمّي العربّي، فقد أسهم المسیحّیون برفد الّلغة العربّیة بما اشتّقوه 
انضّمت هذه المفردات الکثیرة، بقّوة وسالسة إلی الرصید من ألفاظ فرضتها تقالیدهم وتطّور العصر، ف

الّلغوي العربّي العام. "ومن هنا صرنا نتعّرف إلی أصناف جدیدة من المعاجم ذات األغراض 
ا، یبرع في صناعتها معجمّیون مسیحّیون عرب کبار  ا وحتی جغرافیا ا وفنیا ا وعلمیا ا وأدبیا المتعّددة، لغویا

وإلی یومنا هذا، وفي الطلیعة بینهم: أحمد فارس الشدیاق، بطرس البستاني، منذ القرن التاسع عشر 
أنستاس الکرملي، ناصیف الیازجي، ابراهیم الیازجي، سعید الخوري الشرتوني، جّبور عبد النور، 
جبران مسعود.. وغیرهم.. وغیرهم. وقد وصف الّلغوي الکبیر د. عبد اهلل العالیلي هذه الکوکبة من 

غة العربّیة، بهم تزهو ویزَهون بها. وقد  الّلغوّیین المسیحّیین العرب بالقول "إنهم الُعُمد الجدد للُّ
خدموها بکل ما أوتوا من طاقة بحث وتفتیش في جمع المادة وترتیبها، وشرح المعاني وتفنیدها، وفي 

ا  ا". وأضاف العالیلي یقول، خصوصا ا ومتجّددا ا وافیا ي: في الثالثالمحّصلة تقدیم روافعها تقدیما
ونشرته مجلة "الکفاح العربّي"  1982الشدیاق، البستاني، الکرملي )في حوار أجریته معه في العام 

اللبنانیة( بأنهم "رّواد المعجمّیة العربّیة الحدیثة، یساعدهم في ذلك، لیس ثقافتهم التراثّیة الموسوعّیة 
ا من ومعرفتهم بالّلغات األجنبّیة المرکزّیة کالفرنسّیة واإل نجلیزّیة واإلیطالّیة فقط، بل کونهم أیضا

ممّثلي الفکر النهضوّي العربّي الحدیث واألصیل، واّلذي ینظر إلی الّلغة العربّیة کحامل مرکزي لهذه 
 : موقع الکتروني(2219 فرحاتالنهضة العربّیة المنشودة".)

 خاتمة
غة هي حجر  أظهرنا بإیجاز کیف أثری المسیحّیون العرب الحضارة العربّیة. وبّیّنا کیف أن هذه الُلّ

الزاویة في هوّیتهم الثقافّیة. ونلفت قبل الختام إلی أّن أحد أشهر بطارکة الموارنة، الیاس الحوّیك 
غة العربّیة "اّلتي أصبحت بعد  الطّیب الذکر طلب من مؤمني کنیسته منذ تسعة عقود أن یکّرموا اللُّ

غة المتداولة بیننا قد عرفنا أصَلنا ومعاَدنا وطالعنا علی صفحات الکتاب  لغتنا الطقسّیة السریانّیة، اللُّ
الکریم والکتب الدینّیة ما غّذی نفوسنا بالتعالیم السامیة فعرفنا الحقائق اّلتي یجب أن نعتقد بها 

غة السریانّیة والعربّیة األناشی  دوالفضائل اّلتي یجب ممارستها إرضاءا للخالق: ولطالما أنشدنا باللُّ
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الرخیمة اّلتي رفعت عقولنا في صلواِتنا الی اهلل خالقنا ومرجعنا. اللهم ارحمنا : اللهم اعضدنا : اللهم 
كخّلصنا " ) (. وفي السیاق نفسه أظهر العاّلمُة األب یواکیم مبارل کیف کان 13: 1932 الحوي 

یمها ی السواء، وفي تعمللموارنة الید الطولی في انتشار إسالمّیات ماّسینیون في الشرق والغرب عل
ا من رد االعتبار للنبي العربّي" ) : 2212 بار َمفي الکنیسة کتغییر جذري لنظرتها إلی اإلسالم، انطالقا

موقع الکتروني( وفي ختام مقالة إضافّیة له تحت عنوان "إشکالیة تاریخ لبنان من نشوء اإلسالم إلی 
غة العربّیة، إعــالن دولة لبنان الکبیر" قال: "ال مفّر للموا رنة من إجراء تحّوٍل حاسٍم. في ما یتعّلق باللُّ

فالتحّوُل قد حصل کما رأینا منذ زمن طویل. لکن، لکي نتحّقق من عمقه في یومنا هذا، أقول إن ما 
غة العربّیة في هذا القرن أکثر من شخصّیتین مارونّیتین عریقتین، إحداهما األب  من أحد أحّب اللُّ

ا في بغداد والشخصّیة األخری خلیل رامز سرکیس اّلذي أناستاس دي سان  ا کرملیا إیلیا اّلذي کان راهبا
ا في بیروت" )  : موقع الکتروني(.2212 مبار َکان قسیسا

ا مّما تقّدَم أدعو المسیحّیین العرب والمسلمین إلی التالقي حول "لّغة الضاد" کماّدٍة   انطالقا
ّیُتنا الثقافّیُة اّلتي تّتخُذ لغَة الّضاِد جواَز سفٍر لها إلی للحوار الثقافي اإلنساني في هذا الشرق . فهو

التفاعل الحضارّي، تدعونا لتعزیز المثاقفة وما یرافقها من انفتاح علی األفراد والجماعات. کیف ال! 
ي ذوهي تعبیٌر عن حاجِتنا إلی االعتراِف باخخر وقبوِله وتقدیره ومحّبته، کما هو، وحّتی بتمایزه. والّ 

بنة األساسّیة لتفاعل الحضارات، وأعني  یمکنه أن یحّقَق هذه البنیَة التواصلّیَة عندنا، هو بال شّك الِلّ
 .بها لغة الّضاد

 المصادر والمراجع
 ، بیروت: دار الکتب العلمّیة.أخبار العلماء بأخبار الحکماء. 2227جمال الدین،  ،ابن القفطي

 روت: دار المعرفة.، بیالفهرستابن الندیم، ]د. ت.[. 
اء والحکماء .1977ابن جلجل، ابن داود بن حّسان،  ، حّققه فؤاد سّید، القاهرة: مطبعة المعهد طبقات األطب 

 العلمي الفرنسي لآلثار الشرقّیة.
 ، مصر: مطبعة مصطفی البابلي الحلبي.2، الطبعة 4الجزء  کتاب الحیوان،. 1966الجاحظ، عمرو بن بحر، 

يخ العرب. 1950حّتي، فیلیب،   أجزاء(، بیروت: دار الکّشاف للنشر والطباعة والتوزیع. 1، )تار
ة الوطن. 1912البطریرل، الحوّیك الیاس،   جونیة: مطابع الکریم. ،منشور في محب 

موقع الرأي . "دراسة تثبت أن األنباط العرب هم أّول من طّوروا الحرف العربّي"، 2227الخادي، حازم، 
، موجود علی الرابط: 2221تشرین الثاني  12االسترجاع بتاریخ  ، تّم االلکتروني

https://alrai.com/article/119755 
، . 2229الربیعي، فاضل،   بیروت: ریاض الرّیس للکتب والنشر.المسیح العربي 

https://alrai.com/article/119755


 159  لغة الضاد، ِلْبَنة أساسّیة لتفاعل الحضارات

 

 

 

ة. 1892شیخو، لویس،   : المطبعة الکاثولیکّیة لآلباء الیسوعّیین.، بیروتکتاب شعراء النصرانی 
ة. 1989، _____ ة وآدابها بین عرب الجاهلی   ، بیروت: دار المشرق.2، الطبعة النصرانی 
ة بعد اإلسالم،. 1990، _____  ، بیروت: دار المشرق.4الطبعة  شعراء النصرانی 

ة اإلسالمیة. 2227عبده، سمیر،  ین في الحضارة العربی   ، دمشق: دار حسن ملص.دور المسیحی 
يخ العرب قبل اإلسالم .0991علي، جواد،  ل في تار  ، بغداد: جامعة بغداد.2أجزاء(، الطبعة  12، )المفص 

موقع االندبندت أرابیا ، ". "المسیحّیون العرب... کتبوا معاجمنا وحفظوا لغتنا2219فرحات، أحمد، 
، موجود علی الرابط: 2221تشرین الثاني  17، تّم االسترجاع بتاریخ اللکتروني

https://www.independentarabia.com 
، بیروت: مطابع معوشي المطران يوسف رزق، رزق جزين... رزقة عین ورقة ولبنان. 2205قنبر، مخائیل، 

 وذکرّیا.
ة لمصر والسودان،. 2220، _____ ة القاهرة المارونی  ك، حائك أساسات أبرشی  ير َ الحوي   البطر

 لبستاني للنشر والتوزیع.القاهرة: دار ا
خبار موقع األ ، ". " إشکالیة تاریخ لبنان من نشوء اإلسالم إلی إعــالن دولة لبنان الکبیر 2212مبارل، یواکیم، 

، موجود علی الرابط: 2221تشرین الثاني  17، تّم االسترجاع بتاریخ االلکتروني
https://alakhbar.com/Opinion/112452 

ة حضارة عالمیة، .2229مّخول، موسی،  يانی   بیروت: دار بیسان. الحضارة السر
 بیروت: المکتبة العصرّیة.-، صیدامروج الذهب ومعادن الجوهر. 2227المسعودي، أبي الحسن، 

، القاهرة: مؤسسة الحلبي وشرکاه المواعظ واالعتبار بذکر الخطط واآلثارالمقریزي، تقي الدین، ]د. ت.[. 
 للنشر والتوزیع.

يخ الخط العربي  منذ بدايته إلی نهاية العصر األموي. 0979صالح الدین، المنجد،  ، 2، الطبعة تار
 بیروت: دار الکتاب الجدید.

 القاهرة: الدار المصرّیة للتألیف والترجمة. المأمون الخلیفة العاِلم،هّداره، مصطفی، ]د. ت.[. 
ة. 1929ولفنسون، اسرائیل،  غات السامی  يخ الل   ة االعتماد.، مصر: مطبعتار

يخ الیعقوبي. 1901الیعقوبي، أحمد،   ، النجف: المکتبة الحیدرّیة.0، الجزء تار
 



 162 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

Abstract 
After clarifying some concepts, in this presentation, we deal with the beginning of the 
Christian Arab heritage's history in "Al Gazira Al Arabia" since the Pentecost. And 
how it spreaded and expanded in the pre-Islamic era through missionaries skilled in 
medicine, knowledge, logic, and persuasion. It then shows how the Christain Arab 
culture was the beginning of Northern Arabic writing, especially the Nabatean script 
that developed from Aramaic script. Moreover, it shows how Muslim Caliphs relied 
on the Christians in managing trade and administration matters, and how these people 
contributed in the transfer of knowledge and science through translation and 
transmissions. We shed light on the class of wise men, poets, and doctors. Hence, their 
great contribution to the intellectual movement in the Umayyad and Abbasid eras, led 
to the elevation of "Dar El-Hekma" at the time of Caliph Al Ma’mun, and the 
introduction of new vocabulary words and expressions to the Arabic language that 
enriched dictionaries. In addition to the translation of philosophical books that 
contributed in building the Islamic philosophical system. We also show how they left 
their marks on the art of Arab rhetoric and poetry, mentioning some influential faces 
in the field and noting that they were the first to put the poetry elements " Al Awzan".  
Moving to the modern era, we showed their contribution to the Arab renaissance 
through launching the first newspapers and magazines in the Arab world, simplifying 
the Arabic language and introducing great modifications to it. We finally conclude 
that the Arabic language is the basic element of the civil interaction and the best 
material for Eastern culture and human dialogue. 
Key words: Arabic language - civil interaction - Christian Arab heritage - Arab 
civilization - "Dar El-Hekma" - Arab renaissance.  



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار جامعة طهران )مج  م.2222م 

ة والمصطلحات الدخیلة بی   اللغة العر

اس  1أ. د. دالل عب 
 الجامعة اللبنانّیة -المعهد العالي للدکتوراه

ص  الملخ 
یهدف هذا البحث إلی تبیان أهمّیة الترجمة ودورها في إغناء اللغة العربّیة في عصر النهضة 

العّباسّي، والطرق التي اسُتخدمت في تعریب األلفاظ غیر العربّیة، وذلك  الشاملة، َعنیُت العصَر 
من خالل استقراء کتب التراث. وُیقسم إلی مقّدمة وثالثة  مباحث غیر منفصلة: في المقّدمة کالم 

ي المبحث ف علی الترجمة بوصفها من أهم طرق التثاقف والتأّثر والتأثیر المتبادَلْین بین الشعوب.
کالم علی أّن العربّیة لم تکن بمنأی عن التأّثر باللغات األخری منذ ما قبل اإلسالم ، وأّن  األّول

الٌم في المبحث الثاني ک اللفظ الدخیل فیها بّیٌن واضٌح في الشعر الجاهلّي وفي النّص القرآنّي.
ر الذي جسعلی الترجمة في العصر العّباسّي التي بلغت ذروتها في عصر المأمون، والتي کانت ال

عبرت بواسطته ثقافات األمم المختلفة التي انصهرت في الدولة اإلسالمّیة، و أغنت الثقافة 
اإلسالمّیَة العربّیَة اللغة بالمصطلحات الجدیدة، مع األخذ في الحسبان الفرق بین طریقة التعاطي 

في  ّیة.شعور بالدونمع األلفاظ في عصر القّوة والشعور بالتفّوق، ومثیلتها في عصر االنحطاط وال
المبحث الثالث: نماذج من المصطلحات الدخیلة والمترجمة بالعربّیة، وکیف ُأخضعت لمنهاج 
اللغة العربّیة، إّما بإیجاد بدیل عربيٍّ لها أو بتغییر بعض األصوات، من طریق حذف ما لیس من 

تلّخص أهّم النتائج الخاتمة:  أصوات العربّیة، أو إلحاق وزن اللفظ بأحد أوزان العربّیة..
 والتوصیات...

ة الکلمات  المصطلحات المعّربة -المصطلحات الدخیلة  -الترجمة -: التثاقفالمفتاحی 
 

                                                                                 

1. dalal.abbas@gmail.com  /  www.dalalabbas.com 
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مة  المقد 
ا بین األمم، قد شّکلت علی مّر  ا شائعا ا وثقافیا ا فکریا من البداهة القول إّن الترجمة بوصفها نشاطا

بین الشعوب، وآثاُرها واضحٌة وجلّیة في تواصِل العصور عامالا من عوامل التالقي والتفاعل 
الحضارات واالنفتاح علی الثقافات المتباینة، وتمّثٍل لها، وجعِل اخداب والمعارِف والفنون والثقافات  
ا تشترل اإلنسانّیة جمعاء في إنشائه وإغنائه بمساهماتها الخاّلقة علی مّر العصور، وإن نحن عدنا  نتاجا

ا مهّمة في الحضارات العالمّیة، وقد ظهرت إلی التراث المعر فّي اإلنسانّي نجد أّن الترجمَة أّدت أدوارا
أهمّیة الترجمة منذ أن نجح الیونانّیون في صیاغة األسس النظرّیة للعلوم التي کانت ُتمارُس بشکل 

مة قبل عمليٍّ في معظم الحضارات الشرقّیة القدیمة؛ ورّبما کان هنالك تواصٌل وأنماٌط من الترج
الحضارة الیونانّیة، لیس هنالك من أدّلة قاطعٍة علی وجودها الندثار معظم الشواهد في عدٍد من 
الحضارات السابقة. بالترجمة ُنقلت المعارف من حضارٍة إلی أخری ومن شعب إلی آخر، فضالا عن 

رت اللغة ّیة والفارسّیة، صانقل اإلبداعات الثقافّیة والفّنّیة واألدبّیة. وبعد انهیار الحضارتین الیونان
العربّیة هي لغة العلوم والفنون المختلفة طیلة العصور العّباسّیة، وفي جمیع الحواضر اإلسالمّیة، وفي 
نهایة العصور الوسطی، ومنذ بدایة سقوط األندلس، نشطت حرکة الترجمة األوروبّیة للعلوم العربّیة 

ذا تنشط حرکة النقل من اللغات األجنبّیة إلی اللغة واإلسالمّیة؛  ومنذ عصر النهضة إلی یومنا ه
 العربّیة.. 

ا کبیَر الفائدة لسنسانّیة کّلها، والعرب  ا حضاریا لقد غَدت هذه الحلقات المتصلة من العطاء إرثا
کغیرهم من الشعوب کانت لهم عالقات سیاسّیة وتجارّیة وعالقات جوار بالشعوب األخری، وقد 

ا ال ُتنکر، ألّنها کانت لغَة األقوام ترکت اخرامّیة والح بشّیة والفارسّیة في العربّیة منذ ما قبل اإلسالم آثارا
المتمّدنة المجاورة للعرب في القرون السابقة للهجرة، وفي رحلتي الشتاء والصیف کان العرب 

ا لها أسماء رومّیة أو فارسّیة، ویعودون بها إلی دیارهم، ویلفظون أسماَء   تلك األشیاءیشترون سلعا
بطریقة عربّیة ُتنسي السامع أصلها غیر العربّي،  وهذا أمٌر نلحظه الیوم، حین نسمع حولنا مّمن ال 
ا  یعرفون اللغات األجنبّیة، کیف یطّوعون اللفظة اإلنجلیزّیة أو الفرنسّیة، ویلفظونها بطریقٍة تحوُل أحیانا

 بین السامع ومعرفة أصل اللفظة األجنبّي.
إّن اللغات کالناطقین بها تتحاور وتتثاقف وتتبادل المعرفة، وتستعیر ما تفتقده من  یمکن القول

ألفاظ في ما بینها، فما من لغة في العالم خالصةا کما قد یتصّور البعض، فاللغة الحّیة تؤثر وتتأّثر 
خضعه وتُ وُتعطي وتأخذ. والعربّیة استطاعت منذ أقدم العصور أن تستوعب ما داخلها من لفٍظ غریب، 

ا لنظامها اللغوّي وأبنیتها اللفظّیة، حتی قبل أن تتقّعد هذه األبنیة وتتقوّنن، أي قبل أن یضع  سماعیا
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اللغوّیون القواعد النحوّیة والصرفّیة لّلغة، وما لم یتمّکنوا من ابتداِع قاعدٍة صرفّیة له، قالوا إّنه  سماعّي، 
الوا إّنه دخیٌل أو معّرب؛ وإذا تتبعنا تاریخ اللغة العربّیة ونحِوها وما لم یجدوا له مثیال في أبنیِة العربیة ق

وصرِفها وقواعِدها وکلماِتها وتراکیِبها، فسوف نکتشف أّن صرفها وقواعدها، وأسالیَب التراکیب 
واالشتقاق فیها ثابتٌة لم تتغّیر علی مدی ما نعلم بحسِب اخثار المکتوبِة التي وصلت إلینا، وکّل ما 

ا جدیدة، حدث  أّن شجرتها الباسقة کانت تتخّلی عن أوراقها الصفراء والذابلة، وتستبدل بها أوراقا
ونهُرها کان یّتسع من حیث الکلماُت والمفردات، کّلما احتاجت إلی ذلك، من دون أن تتخّلی عن 

 ریف، وهو ما لمکیانها وأبنیتها وقوانینها، ولم تداخْلها عوامُل االنحالل والَفناء، أو التشویه والتح
 یحدث في اللغات األخری، التي دخلها التحریف واإلضافة والحذف واإلدماج واالختصار...

کثر مّما اقترضته بکثیر بل عّما  هذه الورقة ال تبحث عّما أعارته العربّیة لغیرها من اللغات، وهو أ
ا من ثروتها، وُترّکز علی الفارسّي الدخیل  کثر من غیره، ال سّیما في دخلها فعّربته، وجعلته جزءا أ

ا علی ما حّصلته الباحثة من معرفٍة  کثر مّما یحتمل، اعتمادا العصر العّباسّي، کي ال یتشّعب البحث أ
ا من تدریس الفارسّیة، ومعرفة کافَیة باللغة  ا من تدریس العربّیة، وأربعین عاما طیلة خمسین عاما

 الترکّیة العثمانّیة.الفرنسّیة، وجزئّیة باإلسبانّیة واالنجلیزّیة و
( إّن تأّثر اللغة العربّیة باللغات األخری، یعود إلی ما قبل اإلسالم، فنحن حین نراجع تفاسیر 1

القرآن الکریم، والمعاجم الکبری، یفجأنا کثرة الدخیل في اللغة العربّیة قبل نزول القرآن الکریم، 
 وفي الشعر الجاهلّي، ثّم في العصور التي تلت...

أعجمّیة تلك األلفاظ غّطی علیها إخضاُعها لموازین العربّیة وقوانیِنها، وفي المعجم یقول لکّن 
، مج 2225ابن منظور، (أو غیره إّن هذا اللفظ رومّي، ألّن وزنه لیس من أوزان العربّیة ابن منظورلك 

...(122، ا 0  ي معّلقة امرئف السجنَجل... ونحن نتذکر من عهد الفتّوة لفظة ، لفظة َطَرسوس مثالا
القیس ]ترائُبها مصقولٌة کالسجنجل[، ونتخّیل ذلك التاجر المکيَّ الذي رأی ، ألّول مّرة، هذا الشيَء 
الذي ُسّمَي في ما بعُد "المرآة"، في أحِد األسواق التي کان یقصُدها في رحلتْي الشتاء والصیف، 

ّول علی لسانه وعلی ألسنة الذین اشتروه اشتری هذا الشيَء واسَمه األعجمّي، لکّن االسَم الغریب تح
إلی لفظة السجنجل. علی هذا النحو وما یشبهه کانت تدُخل العربّیَة مصطلحاٌت جدیدٌة، کما کان 

، الکثیر مما کانوا 1من الطبیعّي أن یقتبَس العرب في المناطق التي سکنها الفرس أو بسطوا نفوَذهم فیه
                                                                                 

م( في زمن کسری أنوشروان، وقّصة مساعدته لسيف  531 -571نذکر من ذلك سيطرة شابور الثاني )ذي األکتاف  -1
- 132، ص 1135تاریخ العرب، بن ذي یَزن، حين جاء إليه طالًبا أن ینصره علی األحباش )محّمد أسعد طلس، 
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ضارة "مما کان یعوزهم في بادیتهم أو في مدنهم الکبری، مما ال یحتاجون إلیه أو ینفعهم من أمور الح
؛ وقد ُأتیَح لبعض العرب في الجاهلّیة من (118، ا 2225فیلیب حتی وآخرون، عهد لهم به )

خطباَء وشعراَء وزعماَء قبائل، أن یترّددوا علی بالط الحیرة، وکانت الفارسیُة وتقالیُد الفرِس منتشرةا 
ألفاظها وعاداتها، وتعّلموا قصَصها وأخبارها، وسّمی البعُض نفَسه أو أوالده بأسماء فیها، فأخذوا من 

ابن )فارسّیة عّربوها: فلقیُط بُن ُزرارة الجاهلّي سّمی ابنته "دختنوس" باسم ابنِة کسری "ُدخت نوش" 
ملول  ، وسّمی قیُس بُن مسعود ابنه "ُبسطام" باسم أحد(799، ا 1901، الشعر والشعراءقتیبة، 

الفرس "أوستام"، وکان الُنعمان بن المنذر ُیسّمی "أبا قابوس"، وقابوس معّرب "کاووس" الفارسّیة، 
، وقد عمل بعض العرب في بالط األکاسرة، منهم (128م.ن، ا وذکره النابغة بهذا االسم في شعره )

، وقد ّیة ویترجمانها بالعربّیةلقیط بن یعمر األیادّي، وعدّي بن زید العبادّي، اللذان کانا یقرآن الفارس
، ا 1910أبو الفرج اإلصفهاني،   )جاء في شعر عدّي بن زید العبادّي الکثیر من األلفاظ الفارسّیة

. کما أّن بعض شعراء البوادي کانوا یقصدون الحیرة والمدائن وبالد فارس کاالعشی (201 – 219
تبس من ألفاظهم الکثیر مّما ضّمنه شعره وهو القائل "وطال في العجم ترحالي وتسیاري"، وقد اق

(. وإذا ألقینا نظرةا علی األلفاظ الفارسّیة المعّربة في الجاهلّیة وصدر اإلسالم، نجُد م1972األعشی، )
کل أو األزهار، أو النباتات أو األشجار مّما ال ُتنبته  أّن العرب أخذوا من الفرس الکثیر من أسماء المآ

ك أسماء المالبس واألواني والجواهر والعطور واألصباغ، ومختلف األبنیة، الجزیرة العربّیة، وکذل
وأسماء اخالت الموسیقّیة، وأسماء بعض السفن ومصطلحات البحر واألدویة واألسلحة، والدروع، 
ا من شعر األعشی، نری  وألفاظ التجارة، وأسماء المناصب اإلدارّیة وغیرها، وإْن نحن أخذنا أنموذجا

 تحتشد في شعره هذه األلفاظ المعّربة، في قصیدة واحدة، وَوَرَد غُیرها في قصائده کّلها: إلی أّي حّد 
 منمنمــــــــــا المرزجوشوسیسنبٌر / و بنفسٌج عندهــــــــــــا و ُجّلساٌن لنا 

مـــــا  وآٌس وخیريٌّ  ومْرٌو  وسوسٌن / إذا کان ِهِنزِمٌن وُرحُت مخشَّ
 ونرجٌس / ُیصّبحنــــــــــــــا في کلِّ دجن تغّیمـاــفرم والیــــاسمیُن وهـ

 1ـــربٌط / یجــــــــــــــــــاوبه صنٌج إذا ما ترّنمادمستٌق سینیٍن ودٌن وبــــ

                                                                                 

ا، وکانت مرکز تبادل تجارّي وحضارّي بين 137 (، ولنتذّکر إمارة الحيرة التي کانت خاضعًة للنفوذ الفارسّي  سياسيًّ
کثر من مكان کما ذکر المؤّرخون )یاقوت  العرب والفرس، وقد امتّد نفوذ الساسانيين في شرقّي الجزیرة العربّية في أ

  (.544و  175و  175، ص 5بلدان، ال تا، مج الحموي، معجم ال
(. بنفسج تعریب بنفشه 131، ص 2جّلسان تعریب گلشن، أي روضة الورد، )خلف تبریزي، مادة جلس، مجر -1

( المرزجوش، أو 1171، ص 5. سيسنبر تعریب "سوسن بر" )معين، مج 553، ص 5الفارسّية )م.ن، مادة بنفسج، مج 
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والمالحظ أّن األلفاَظ الفارسّیة الدخیلة، قد ُأخضعت لمنهاج اللغة العربّیة، بتغییر بعض 
ربّیة، أو إلحاق وزن اللفظ بأحد أوزان العربّیة؛ نجد األصوات من طریق حذف ما لیس من أصوات الع

ا في العربّیة حین نزول الوحي . السریانّي  في القرآن الکثیر من اللفظ الدخیل الذي کان مستخدما
ا  واخرامّي منه حافظ علی لفظه، ألّن األصل السامّي واحد، أّما الفارسّي فقد جعلته ألسنة العرب عربیا

 عض حروفه حروَفها.بعد أن استبدلت بب
(، 222 -197م، ا 1907الصالح، من األلفاظ التي أخذها العرب  من اخرامّیة والسریانّیة )

بحکم مجاورتهم للیهود وسواهم من أصحاب الملك األلفاظ " قرأ، کتب، کتاب، تفسیر، تلمیذ، 
ی غیر معنی التالفرقان، َقّیوم، زندیق، تال "، أّما لفظة قرأ فقد استخدمها العَرب حین َعَرف وة، وها بمعنا

ا، ومنه قول  ا ولم تلد ولدا ی قط"، یقصدون أّنها لم تحمل ملقوحا فکانوا یقولون: هذه الناقة لم "تقرأ سلا
، في حین أّن الفعل ، ماّدة قرأ(1، مج 2225ابن منظور، عمرو بن کلثوم: "هجان اللون لم تقرأ جنینا")

أي "تال"، کذلك فإّن األلفاظ الواردة في القرآن علی وزن فعالن،  قرأ اسُتخدم في القرآن بمعناه األصلي
 صیغُتها آرامّیة: 

، ا 1928(، المرجان )ادی شیر، 222 -197م، ا 1907مثل الفرقان، القرآن )الصالح، 
اإلبریق الذي ورد في الشعر الجاهلّي وفي القرآن الکریم: لفظة  1ومن الدخیل الفارسّي  ،(89

أي الدیباج  االستبرق(، معّرب "آب ریز" )آب= الماء وریز من ریختن: الصب(، و18 – 15)الواقعة/
(؛ 21؛ اإلنسان/73؛ الدخان/31؛ الکهف/71الصفیق الغلیظ وهو معّرب "استبره"، ورد في )الرحمن/

( حجارٌة کالطین الیابس أصلها "سنگ" و "گل" أي 51؛ الحجر/82؛ هود/1ولفظة السّجیل )الفیل/
 الِمسك (، أصلها في الفارسّیة سردار أو سرا پردة؛ و29)الکهف/ ُسرادقین، ولفظة الحجارة والط

(، 03؛ الزمر/12، أي المفاتیح )الشوری /المقالید(، أصلها الفارسّي ِمشك، ولفظة 20)المطففین/
ین ب ، إّن اللفظ مشترلَقَلدواحدها اإلقلید والِمقلید، أصله کلید الفارسّي، وقال ابن منظور في ماّدة 

                                                                                 

(، شاهسفرم الریحان 513وش" ضرب من الریاحين )خلف تبریزي، مادة مردقوش، ص المرَدقوش، معّرب "ُمرده ک
، ماّدة یسم(، 5337(، یاسمين، معّرب یاسمين الفارسي )ابن منظور، 5335، ص 5معّرب شاه اسپرم )معين، مج 

 نرجس، معّرب نرگس )م.ن، ماّدة نرجس(، والّدن والبربط والصنج: آالت موسيقّية معّربة.
األلفاظ انظر ابن منظور، محمد معين و ادی شير، کما أن ذلك وارد في تفاسير القرآن التي اعتنت بشرح لشرح  -1

 األلفاظ.
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 الفارسّي والرومّي والیماني والکردي.
وبعد الفتوحات اإلسالمّیة تعّمقت العالقة بین العرب والفرس، بعد أن تقّدم المسلمون للمّرة 
ا، وانضّموا  األولی في عهد الخلیفة الثاني )رض( إلی العراق وإیران، وأسلم من أسلم من الفرس طوعا

السّکان في أرضهم وأّمنوهم علی أنفسهم وأموالهم، ثم ما کان إلی الجیش اإلسالمّي، وأقّر المسلمون 
من هجرات العرب إلی المناطق واستقرارهم فیها، کّل ذلك أّدی إلی أن یمتزج السّکان األصلّیون 
ا، وأن ُیصِهر من أسلم منهم، إلی من َوفد علیهم، وأن یکون هنالك  والوافدون، وأن ُیقارب بعُضهم بعضا

ذي کان من ثمراته جیٌل جدیٌد لّفته الحیاة اإلسالمّیة الجدیدة، بما کان من طوابعها هذا االختالط، ال
وما بعدها(، وهکذا فإّن حرکَة الفتوح اإلسالمّیة في إیران جعلِت  120، ا 1900وِسماتها (فیصل، 

ول أصالعرَب یختلطون بالدم اخرّي ویستمعون إلی لغٍة تخالُف لغَتهم، هي اللغة البهلوّیة، إحدی 
أوروبّیة... وُتفسُح مجاالا لالختالط ما بین لغتها األم ولغِة القوم، فتتبادالن الصالت -األسرة الهندو

ر، وتنشأ من هذا التزاوج بین اللغتین لغٌة یمکننا أن نسّمَیها لغَة التفاهم، یتکّلمها عاّمُة  والتأثیر والتأثُّ
لغَة إیران الرسمّیة، ویضطر أهُلها أن یکتبوها الناس، إلی أن تصیَر بعد أربعة قرون من الهجرة، 

 بالحروف العربّیة... 
اسي  -2  الترجمة في العصر العب 

المشهور المتداول أّن عملّیة الترجمة من الفارسّیة بالعربّیة جرت في العصر العّباسي، هذا صحیح، 
إلدارّي اإلیرانّي، إذ ُنظمت لکّنها بدأت قبل ذلك: لقد اقتبس المسلمون نظاَمهم اإلدارّي من النظام ا

الدفاتر منذ عهد الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب بأسلوب الدفاتر والدواوین اإلیرانّیة القدیمة، وکانت 
ا لغةا فارسّیة، وفّضل المسلمون من  الفرس في ما بعد أن ینقلوها إلی العربّیة  اللغة الدیوانّیة أحیانا

یوان" ُنقل إلی العربّیة في زمن الحّجاج، والذي نقله صالح بن عبد بأنفسهم، ویذکر ابن الندیم أّن "الد
 .(.372ا  م،1952الرحمن مولی بني تمیم )ابن الندیم، 

ا في مکتبة هشام بن عبد الملك، موضوُعه تاریُخ الفرس  ا کان موجودا ُذکر کذلك أّن کتابا
إاّل أّن العّباسیین هم الذین  (،92ا  ،1959 ،وسیاسُتهم، مترجٌم من الفارسّیة بالعربّیة )آربري

سّخروا کّل قدراتهم في استقطاب الثقافات المختلفة الیونانّیة والهندّیة والفارسّیة، ومّما ال شّك فیه أّن 
أمواج الترجمة من الفارسّیة، کانت الجسَر الذي عبرت من خالله ثقافاُت األمم المختلفة التي 

ثقافة اإلسالمّیة، وذلك لعنایة خلفاِء بني العّباس ووزرائهم انصهرت في الدولة اإلسالمّیة، وأغنت ال
(، وما أبدوه من اهتمام بّیٍن بالحرکة العلمّیة، وتشجیعهم 11، ا 1900بعملّیة الترجمة )ضیف، 

العلماَء والمترجمین، هکذا تحّولت ثقافات فارس والهند والیونان إلی ثقافة العرب المسلمین 
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لم یکن لها بها عهٌد من قبل، وقد تّم هذا التحویل من طریقین: طریق النقل  وزّودتها بأزواٍد وعناصَر 
والترجمة... وطریق تعّرب شعوب الشرق وانتقالهم إلی العربّیة حاملین إلیها موروثاتهم وفنوَنهم 

 ومعارَفهم.
ا في عهد الخلی ا کبیرا ة فلقد بدأت حرکة النقل إلی العربّیة مع أبي جعفر المنصور وشهدت دعما

ا بسماع المواعظ اإلیرانّیة، وکان ینتقي مؤّدبي أوالده من  هارون الرشید الذي ُذکر أّنه کان شغوفا
 اإلیرانیین..

وقد بلغت حرکة النقل ُذروتها في عهد الخلیفة المأمون الذي وّسع مدرسة الترجمة في بغداد، 
ا، وجاء ب ـ "دار الحکمة"، وألحق بها مکتبةا ومرصدا  عدٍد کبیٍر من العلماء الذین ُیتقنونفصارت ُتعرف بـ

ا، یختار الکتب، وُیعید النظر في ترجمتها، وکان  ا رئیسا العربّیة واللغات األعجمّیة، فجعل علیهم شیخا
 حنین بن إسحاق من أشهر الذین توّلوا هذا المنصب.

سریع في ت لقد کانت حرکة النقل التي ازدهرت في العصر العّباسّي من أبرز العوامل التي أسهمت
 النهضة الثقافّیة والعلمّیة لذلك العصر.

کانت الکتب التي موضوعها السیاسة الملوکّیة عند الفرس أولی الکتب التي ُترجمت من اخثار 
األجنبّیة في األدب والسیاسة، وأّول المترجمین في عهد أبي جعفر المنصور کان ابَن الُمقّفع )روزبه 

 ة ودمنةکلیلالذي کان منقوالا من قبل إلی الفارسّیة، و منطق أرسطوّیة بن داذوبه(، الذي ترجم بالعرب
، )ترجمه سنة (312، ا 1952ابن الندیم، الذي کان منقوالا إلی الفارسّیة البهلوّیة عن الهندّیة )

ا من الکتب والرسائل، تبدو فیها عناصر الثقافة الفارسّیة: 519هـــ/ 1333 م(، وقد أّلف بالعربّیة عددا
(، 107 – 07،ا 1901ابن المقفع،  )الیتیمة في الرسائل، واألدب الکبیر، واألدب الصغیري وه

وهو تاریخ الفرس من مبدأ ملکهم إلی "خداینامه" وکتاب "التاج في سیرة أنوشروان"  وترجم کتاب
قاضي  ،رسالة تنسر، أي ُنُظم الفرس وعاداتهم، وآیین نامه، وکتاب تاریخ ملول الفرسنهایته، وسّماه 

قضاة أردشیر بامکان، هذه الرسالة اندثر نّصها البهلوّي، وضاعت ترجمتها العربّیة، ولم یبَق سوی 
 ترجمِة ابن اسفندیار للنّص العربّي بالفارسّیة.

ا آخَر من المترجمین المعاصرین البن المقفع، لم تصلنا ترجماتهم  وقد ذکر المؤّرخون عددا
ا من کـ"محّمد بن جهم البرمکّي"، و " ابن شاهویه اإلصفهانّي"، و"الحسن بن سهل"، الذي ترجم قسما

، وإسحاق بن یزید نقل سیرة (18م، ا 1982ابن مسکویه، کما ذکر ابن مسکویه ) الحکمة الخالدة
حلم  ، وکتابکتاب السندبادومنهم إبان بن عبد الحمید الذي ترجم  أخبار نامه،الفرس المعروفة بـ 
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البن المعتز أّن إبان الالحقي هو من  طبقات الشعراءوقد جاء في  ،(103تا، ا  ابن الندیم، ال )الهند
ابن المعتز، ال تا، ا التي ترجمها ابن المقّفع في خمسة آالف بیت من الشعر) کلیلة ودمنةنظم 
ا، الحسُن بن موسی النوبختّي، وأحمُد بن یحیی البالٌذرّي 221 (. ومن المترجمین عن الفارسّیة ،أیضا

ُُ بن جهم البرمکّي، وداذویه بن شاهویه اإلصفهانّي، الم ؤّرخ المعروف، والحسُن بن سهل، ومحّمُد
ا، کتاب   ،موبذ موبذان، وکتاب عهد أردشیرو بهرام بن مردانشاه... ومن الکتب التي ُترجمت ،أیضا

 .أدب الحرب وتوقیعات کسریوکتاب 
ر ها ابن المقّفع وغیُره، فالمسعودي یذکوقد استقی المؤّلفون تاریخ الفرس من الکتب التي ترجم

ا فیه من أخبار ملول الفرس وسیاساتهم وأحوالهم،  323أّنه قرأ بمدینة إصطخر سنة  ا عظیما هـ، کتابا
کما أّن حمزة  ... و گاهنامهنامه  و آیین خداي نامهما لم یجْده في کتبهم التي قرأها من قبل مثل  

َیر ِس ریخ الفرس، استمّد منها ما کتبه في تاریخه، ومنها کتاب اإلصفهانّي عّدَد ثمانیة کتب في تا
 ، ترجمة ابن المقّفع. الملول

کتاب التاج في أخالق الملول، المنسوب إلی الجاحظ، ال تا(،  )کما أّننا نجد في کتاب التاج
ا من نظم الفرس وعاداتهم وتقالیدهم قبل اإلسالم، یخال ا کثیرا ه اقتباٌس طالمنسوب إلی الجاحظ اقتباسا

 عن المأثور عن العرب في الجاهلّیة واإلسالم.
في هذا السیاق ال بّد لنا من ذکر الدور الذي أّدته مدرسة جندیسابور وعلماؤها في تلك المرحلة 
التاریخّیة. أّسس هذه المدرسة کسری أنو شروان في النصف الثاني من القرن السادس المیالدّي، 

د إلیها العلماء الهاربون من اضطهاد البیزنطّیین، من أثینا والرها وسائر وکانت مدرسة زرادشتّیة تواف
، 1900 – 1907حسن إبراهیم حسن،  المراکز، وکان معظم أساتذتها من المسیحّیین النسطورّیین )

ا بالثقافة الیونانّیة الرومانّیة، فرّحب بالفالسفة الذین تشّتتوا بعد أن (381ا  ، وکان أنوشروان معجبا
لق یوستنیانوس الهیاکل والمدارس في أثینا... امتزجت في جندیسابور الثقافات المتنّوعة من یونانّیة أغ

 وسریانّیة وفارسّیة وهندّیة، وبقیت السریانّیة لغة التدریس فیها واشُتهرت بالفلسفة والفلك والطّب.
ن عرب المدینة لقربها مومن المرّجح أّن اللغة العربّیة کانت معروفة في جندیسابور، قبل فتح ال

الِحیَرة المدینِة العربّیة المشهورة. في کّل األحوال، کان األطباء في هذه المدرسة یستخدمون اللغتین 
العربّیة والفارسّیة في العصر العباسّي، کما یشهد علی ذلك ما یرویه ابن أبي أصیبعة عن جورجیوس 

)م.ن،  أمون، وخاطبه باللغة العربّیة وباللغة الفارسّیةرئیس أطباء جندیسابور، عندما التقی بالخلیفة الم
 ا.ن(.

ر بندنامه بزرگمهمن أهم کتب الِحکم واألمثال الفارسّیة، التي أّثرت في األدب العربّي، کتاب 
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]النظم[، آیین نامه ]کتاب التاج[، و تاجنامه]سَیر الملول[، وخداینامه ]مواعظ بزرجمهر[، وکتاب 
الذي ترجمه ابن المقّفع لُیصلح انحراف الخلیفة المنصور،  کلیلة ودمنة، ّیما والقصص الرمزّي ال س

ه، وأن یقرأه الشعب فیغضب لظلمه، وإن کان ظاهَر الکتاب  وهو یرجو أن یقرأه الخلیفة فیعِدل عن ِغیِّ
ن قتیبة ، کاب، ونقلوا منه حکایات وأمثاالا کلیلة ودمنةاللهو والتسلیة, وقد اهتّم األدباء واللغوّیون بـــ 

ا، القائف أو أّلفوا علی منوالها کما ُحکي عن کتاب  عیون األخبارفي  للمعرّي، الذي ال یزال مفقودا
)محمد غنیمي  ، الذي ُطبع عّدة مّرات، وغیرهماالصادح والباغموکتاب ابن الهّباریة في الشعر، 

 ، وما بعدهما(.185و  158، ا 7هالل، ال تا، ط
ا في العصور العّباسّیة بالخصائص الفنّیة للِحَکم کما ذکرنا من قبل تأ ّثر أدباء العربّیة شعراء وکتابا

. ولّما ضاع أصل هذه الحکم، عاد الکّتاب والشعراء 1والنصائح والوصایا المترجمة من الفارسّیة
 اإلیرانّیون بعد القرن الرابع الهجرّي ونقلوها إلی الفارسّیة.

اب المتأّثرین أو المقتبسین، قد أعرضوا عن ذکِر مصادر مادتهم وإن کان بعُض المصّنفین والکتّ 
ا باسم الکتاب الفارسّي الذي نقل منه مادته، کقول ابن  المقتبسة، فإن هنالك من کان یصّرح أحیانا

ابن قتیبة، عیون األخبار،  )قتیبة: "وقرأت في کتاب أبرویز إلی ابنه شیرویه"، أو "قرأت في کلیلة ودمنة"
 (.9، 7، ا 1ج ال تا، م

ا أّنه أخذ ماّدته من کتاب للعجم من دون تحدید لکتاب بعینه، ومثل هذا  ویذکر الکاتب أحیانا
وغیرهما(  8-5، ا 1مج  ،1908المسلك غیُر قلیل في مؤّلفات الجاحظ )الجاحظ، البیان والتبیین، 

 (.0، ا 1، مج 2، ا  2وابن قتیبة )ابن قتیبة، عیون األخبار، ال تا، مج 
: کانت الحکماء من الفرس تقول: کذا... أو کقول  ا حکمة فارسّیة قائالا ینقل الکاتب أحیانا

 8 -5، ا 1، مج 1908الجاحظ: قیل لبزرجمهر بن البختکان الفارسّي )الجاحظ، البیان والتبیین، 
 وغیرهما(. أي شيٍء للعّي؟...إلی آخر القصة المعروفة...

مقتبسات من المصادر الفارسّیة في العصور العّباسّیة، أّنهم وکان من صور تعامل المصنفین مع ال
ا أو رسالةا  ا –کانوا یأخذون نصا ا، فیضّمون إلیه مطالب ومقتبساٍت عربّیة في الغرض  -وأحیانا ا فارسیا کتابا

، الذي أّلفه علی أساس رسالة فارسّیة أدب الفرس والعربذاته، وذلك ما فعله ابن مسکویه في کتابه: 
جاویدان ِخَرد" ]الحکمة الخالدة[، ثم أضاف إلیه موادَّ ثقافّیةا ذاَت مصادَر فارسّیٍة وهندّیٍة ورومّیٍة هي "

                                                                                 

 هنالك عّدة رسائل جامعّية وأطاریح عالجت هذا الموضوع. -  1
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 وعربّیة.
( ما یمکن أن نالحظه بالنسبة إلی المصطلحات التي اسُتخدمت في الترجمة في العصر 3

مون عن معادله العربّي کما العباسّي، هي أّن ما ُترِجم مباشرةا من الفارسّیة بالعربّیة، بحث المترج
الحظنا بالنسبة إلی عناوین الکتب التي ذکرناها، أو أنهم عّربوا اللفظة األجنبّیة نفسها قبل أن ُیدرکوا 
أّن لدیهم لفظةا معادلةا لها، کما جری بالنسبة إلی لفظة "فیلوزوفیا" أو "فیلوصوفیا" الیونانّیة التي ُعّربت 

ا أن لفظة "الحکمة" کان یمکن أن تکون معادالا "فلسفة"، وخضعت لنظام االشتق اق العربّي، علما
ا لها .. في کّل األحوال إّن األطوار المتعّددة التي مّرت بها حرکة ترجمة الفلسفة في القرنین 1مناسبا

وما بعدها...(، إّنما تعّبر عن التخبط الذي  87، ا 2222الثالث والرابع الهجرّیین )عبد الرحمن، 
العملّیة في المرحلة األولی، ال سّیما أّن ترجمَة الفلسفة کانت تتّم من الیونانّیة إلی السریانّیة رافق هذه 

فالعربّیة، فضالا عن التأثیر السلبي لضعف سلیقة المترجمین السریان باللسان العربّي، وتجاهل 
نقیح لترجمة فیتمّثل بحرکة تمضمون العقیدة اإلسالمّیة، أّما المرحلة الثانیة أو الطور الثاني من أطوار ا

النقول الواسعة التي دخل فیها بعض المترجمین وفالسفة اإلسالم، حیث إنهم قاموا بإصالحها بما 
یتالءم، علی قدر اإلمکان ومقتضیات مجال التداول اإلسالمّي العربّي؛ وبات بمقدور المترجمین أن 

وس جالیناسحق أنه حین ترجم کتاب  یصّححوا الکتب التي ترجمها من سبقهم، کما ذکر حنین بن
، هذا الکتاب الذي کان أیوب الرهاوي قد ترجمه من قبل، بالغ هو )أي في علم بقراط بالتشریح

المنسوب إلی جالینوس، إّنه لّخصه تشریح آالت الصوت حنین(، في تلخیصه، وقال بشأن کتاب 
لة حنین بن إسحاق إلی علّي بن ،  نقالا عن عبد الرحمن بدوي، رسا85بأجود ما أمکنه )م.ن، ا 

 ..(172یحیی، ا 
لقد کان الغالب علی الترجمة العربّیة للفلسفة الیونانّیة، أّن لغات مختلفة )السریانّیة والفارسّیة( 
ا في العلم بمضمون هذه الفلسفة: أّوالا التوسط السریانّي الذي استند  ا سّیئا ا أّثر تأثیرا توسّطت فیها توّسطا

في األصول اللغوّیة التي تجمع بین اللسان العربّي واللسان السریاني، فضالا عن أّن  إلی االشترال
رکیبّیه وحصیلة ت إصطالحّیةاللسان السریاني کان قد حّصل بفضل سبِقه إلی ممارسة النقل علی عّدة 

ي األصول... فتفیدان اللسان العربّي في إنشاء لغة فلسفّیة تقنّیة خاّصة به لما بین اللسانین من تقارب 
کما أّن اللغة الفارسّیة هي األخری توّسطت في نقل الفلسفة الیونانّیة إلی العربّیة، وإن کانت سعة هذا 
التوّسط أقّل بکثیر من سعة نظیره السریاني، فقد أوردت بعض المصادر أّن ترجمات جزٍء من کتب 

                                                                                 

ا وم 11من المفيد هنا مراجعة، بدوي، عبد الرحمن، دراســات ونصــوص في الفلســفة والعلوم عند العرب، ص  -  1
 وما بعدها... 35، ص 5333، 5، المرکز الثقافي العربي، ط 1بعدها، وعبد الرحمن، طه، فقه اإلسالم، مج 
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من  ، تّمتوالمدخل إلی المنطقالتحلیالت ، وکتاب  العبارةوکتاب  المقوالتالمنطق، مثل کتاب 
الفارسّیة بالعربّیة، فمعلوم أن جملة من الکتب الفلسفّیة الیونانّیة ُنقلت إلی الفارسّیة وعملت علی 

"گوهر"،  جوهرالتکوین روح التفلسف بین الفرس، نجد آثارها في المصطلحات التي تّم تعریبها مثل 
ا من الیونانّیة، بل یجوز أن تکون اللغة السریانّیة قد غیر أّن هذا النقل الفارسّي لم یثبت حصوُله ر أسا

توّسطت فیه، حّتی وإن کان هنالك من نقل من الیونانّیة إلی العربّیة مباشرة، فمن غیر المستبعد أن 
یکون قد استعان بالنقول السریانّیة التي تدخل في المجال العلمي للنّص األصلي الذي یباشر نقله 

ء سبق أن ترجمها هو بنفسه أو ترجمها غیره، فیحاکي أشکالها وطرائقها ویستمّد من إلی العربّیة، سوا
مصطلحاتها وتراکیبها، ال سّیما وأّن الحاجة ماّسة إلی االستفادة من احتکال اللغة السریانّیة الطویل 

ج علی فع بالنسباللغة الیونانّیة، هذا االحتکال الذي أثمر في ما بعد لغةا تقنّیةا ال یمکن إاّل أن تنت
 (.93م.ن، ا  )منوالها اللغُة العربّیُة، التي تشارل السریانّیة في بعض خصائص بناها اللسانّیة

ا" ا وترکییبا  ُیستنتج من قول "أبي حیان التوحیدي" "أّن اللغات تتباین فیما بینها، اصطالحا

ی وم110 -117، ا 2221التوحیدي، ) ی"(، و"أّن النقول أضعف من األصول مبنا م.ن، ا  )عنا
(، أّنه یلّمح إلی االنحرافات التي دخلت علی الترجمات بسبب هذا التوسط، وعدم وجود معجم 171

 ثابت للمصطلحات الفلسفّیة معروفٌة مصادُره وأصحابه...
أّول تلك الترجمات من الیونانّیة التي کانت معّقدة بالعربّیة ویصعب فهمها، هي نسخة میتافیزیقا 

، الیونانّیة ”eidos“ن درسوا هذه الترجمات أشاروا مثالا إلی أّن أرسطو یستخدم کلمة أرسطو، والذی
ا، تعني "النوع" )حین نقول  الصیغة"لتعني " )في حین إّن الصیغة تتکّون من "الشکل" و"المادة"، وأیضا

ا، لنعني "النوع" )حین نقول إّن اإلن اع" سان نوع من "أنوإّن الصیغة تتکّون من "الشکل" و "المادة"(، وأیضا
الحیوان(، لکْن في العربّیة هنال کلمتان منفصلتان للتعبیر عن هذین المعنیین هما )"الصورة" 

ا من ”eidos“و"النوع"(. ونتیجة لهذا کان علی المترجمین بالعربّیة کلما صادفوا کلمة  ، أن یقّدروا أیا
ا في بعض األحیان، لم یکن کذلك في هذین المعنیین کان یدور بَخَلد أرسطو )وإن کان األمر وا ضحا

(. ولمثل هذه األسباب عکف 2218یونیو  -آدمسسون، فصلّیة الثقافة العالمّیة، مایو )أحیان أخری(
 الکندي علی تصحیح ترجمات أفالطون.

أّما المصطلحات التي دخلت العربّیة بکثرة بسبب اختالط العرب بالفرس، ال سّیما في الحواضر 
عصر العباسّي فتلك المصطلحات التي رأینا مثیالتها في القرآن والشعر الجاهلي، قد الکبری في ال

تجاوزت ذلك إلی کّل ما له عالقة بعلم النبات والزراعة، واألسماء واألعالم والمصطلحات المنزلّیة 
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 والموسیقّیة ومصطلحات الطبخ واألطعمة، وعلم الحیوان..
 تعطینا فکرة عن األسماء الفارسّیة المعّربة التي ُأطلقت مثالا  معجم البلدانإّن مراجعة سریعة لـ

علی المدن اإلیرانّیة بتبدیٍل بسیط في بعض حروفها، کما أّن بعض المدن في العراق اکتسبت أسماء 
فارسّیة معّربة، وقد عّرب العرب المئات من أسماء البلدان ومنها مدائن کسری السبع التي ُفتحت أّیام 

الحموي،  )" "الطیسفون"، و"هنبوشابور" "جندیسابور"توسفون)رض(، مثالا عّربوا "عمر بن الخطاب 
(، و"شیروان" 292، ا 2(، و"سگستان" صارت "سجبستان" )م.ن، مج 111و  113، ا 1ال تا، مج 

 (، و"گرگان" صارت "جرجان"..291، ا 3م.ن، مج  )صارت "سیروان"
و"بهرام گور" صار "بهرام جور"، و"شابور" صار  أّما "أنوشیروان" فقد صار اسمه "أنوِشروان"،

 "سابور"، و"کاْوَوس" صار "قابوس"، و"خسرو" صار "کسری" و"یزدگرد" صار "یزدجرد"...
م، 2225ابن منظور،  )ومن المصطلحات الموسیقّیة التي کان بعضها قد ورد في شعر األعشی

تکّرر ورودها في العصر العّباسي، ماّدة طنبر(، و 11ماّدة صنج؛ مج  12، مادة بربط؛ مج 2مج 
نبور" و"الّطنبار" معّرب  "الَبْربط"، وهو تعریب "َبْربت"، و"الّصنج" معّرب "سنج"، أو "چنگ" و"الطَّ

 م[،1998ش ]1355دهخدا،  )"تنبور" وأصلها "ُدَنه َبَره" إلَیة الحمل علی سبیل التشبیه، و"السیکاه"
، 12سّیة "ِسه گاه"، و"الُصرنایة" معّرب "ُسرنا" )م.ن، مج ( لحن موسیقي هو في الفار1213، ا 9مج 
 (.18780، ا 12م.ن، مج  )(، و"الکمنجة" معّرب "کمانچه"11928ا 

ال الجاحظ، البخالء،   )للجاحظ البخالءمن بین األلفاظ الدخیلة المعّربة التي وردت في کتاب 
(، کوز الخزف، مسرجة خزف 15)اتا(، یمکن أن نذکر علی سبیل المثال ال الحصر: الَمْروزي 

بارهج )اللحم المقلي ا 22)  (، قلنسوة21(، الذهب اإلبریز )ا22)ا کباح والطُّ ( ، 23(، السِّ
 20وغیرهما(، مهَرویه )ا  95و 27(، اخیین )بمعنی القواعد والقوانین(، )ا 21الشاذْروان )ا 

 اسم شخص(.
(، الدرهم والقیراط والجریب 32ة للوزن ا (، المّکول )أدا25اخرّي )کوخ ُیبنی للحیوان ا 

(، 32(، المرقشیشا )حجر القّداحة ا 31[؛ الفانید والخزیرة )حلوی، ا 31]لقیاس األرض ا 
(، خوان النرد أو تخت النرد 37(؛ جواِرْشن )مهّضم ا 37(؛ أرزن )ا33الکیران جمع کیر )ا

 (...38)ضربة الشمس، ا  (؛ الِبْرسام30(، َبْرنکان )الجّبة، ا 30وخوان الخبز )ا
ا أخری مثل (، االفارابي، ال تللفارابي)  دیوان األدب واألمر علی هذا النحو إن نحن تصفحنا کتبا

ا. ا أو شعرا  ومعظم نتاج ذلك العصر، نثرا
المالحظ في المرحلة األولی من التفاعل، أّن العرب استخدموا المصطلحات األجنبّیة، بعد أن 
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 العربّیة، وأوزانها. أخضعوها ألنظمة تلّفظ
ا لـ "باده" 11، ا 12م، مج 2225استخدموا للخمرة الباِذق )ابن منظور،  ، مادة بذق( تعریبا

الفارسّیة وصّرفوها کما ُیصّرفون اللفظ العربّي األصیل، والبیاذَقة: الرجالة، والبیذق حجر الشطرنج، 
 وقال المتنبي:

 رَقة= الُخفارة، تعریب بدرقة بالفارسّیة..أَبذِرق ومعي سیفي، وقاتل حتی قتل، والبْذ  
وقالوا الدهقان وأصلها "ِدْهگان" مالك األرض، وجمعوها: الدهاقنة؛ وعّربوا األعیاد الفارسّیة و 

 م.ن، ماّدة َدهق(اشتّقوا منها أفعاالا ومصادَر: فقالوا النیروز "نوروز" وقالوا نورزنا، والّسدق والسَذق )
، )تعریب مهرگان، أحد .(85ا  ،1987ادی شیر،  )الفرس(، ومهرجان )تعریب َسَده أحد أعیاد

، وقالوا  أعیاد الفرس(، وقالوا َمْهَرَج وَتَمْهَرَج، واخذوا لفظة "ُمهْر" )الخاتم بالفارسّیة( وبنوا منه فعالا
داق من ِمْهْر )أي المحّبة والعالقة الخالصة(..  واستعملوا َمَهَر، وربما جاءت لفظة الَمْهر بمعنی الصُّ

خلف تبریزي،  )، وجمعوه األخِونة ولفظة "الطاجن"(115م.ن، ا لمائدة الطعام لفظة "الُخوان )
م، مادة طجن( 2225 ابن منظور، )معّرب "تاپه" ،(089ماّدة خوان، ا م[،1982ش ]1301

، حلوی معّرب "گْوزینة" (927م[، ماّدة جوز، ا 1982ش ]1301خلف تبریزي، والجوَزیَنق )
(، والفالوَذق )نوٌع من الحلواء ، ماّدة َفَلَذ 2225؛ ابن منظور، 379م.ن، ماّدة پالوده، ا الوَذج )والف

 معّرب "پالوده"، وجمعوه الفوالیذ..
ا، وهدفنا لیس إحصاء المصطلحات الدخیلة، وإّنما   ا جدا ا الدخیل من األلفاظ، کان کثیرا وحتما

 تقدیم نماذذج عنها.
األلفاظ المعّربة والعربّیة کثیرة أبرزها أن ینقل إلینا أحد أئمة اللغة العربّیة، أّن  إّن أدّلة التمییز بین

، فإّن  ا ثّم راءا اللفظ أعجمّي معّرب؛ خروج وزن اللفظ عن أوزان األسماء العربّیة؛ أن یکون أوله نونا
ا بعد دال؛ أن یجتمع فیه الصاد و الجیم، أو القاف ذلك ال یکون في کلمة عربّیة؛ أن یکون آخره زایا

ا من حروف الَدالقة وهي )الباء والراء والفاء والالم والمیم  ا عاریا ا أو خماسیا والجیم؛ أن یکون رباعیا
 والنون(...

أختم بالقول إّن اللغة العربّیة التي نحّبها إلی درجة التقدیس ألّنها لغة القرآن الکریم آخر 
نذ أقدم العصور علی صلة بغیرها من اللغات، أخذت الرساالت السماوّیة، کانت کالناطقین بها م

وأعطت، وکان ما أعطته لغیرها أکثر أخذت حین صارت لغة الدین الذي آمنت به شعوٌب تختلف 
ا عن العربّیة، وهي أخذت من اللغات األخری، ما کان ینقصها، وأخضعته  ا جذریا ُلغاُتها اختالفا
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من ال یعرف أصول تلك األلفاظ أّنها عربّیُة األصل، حّولوا  ألنظمتها الصوتّیة والصرفّیة، حتی لیظنَّ 
الفیالصوفیا الیونانّیة إلی فلسفة وصاغوا منها فعالا وقالوا فلسف وتفلسف، وأخذوا گوهر الفارسّیة، 
ولفظوها "جوهر" وقالوا جوهرة ومجوهر وتجوهر، ووّسعوا معاني تلك األلفاظ، ولو ساروا علی هذا 

، لکان تعبیرهم هذا أولُّ علی الفعل من هتف وهاتف... ولّما صّدروا المنوال وقالوا تل فون وَتلفَن وتلفنةا
هم الحضارة العلمّیة في العصر العّباسّي انتقلت تسمیاتهم للعلوم والریاضیات واالختراعات، إلی 

 ؛ علی سبیل المثال...Algorithmeلغات العالم، وما اخترعه الخوارزمّي صار 
رفّي، وال مانع الیو م من تعریب أسماء ما لم یخترعه العرب بأنفسهم وإخضاعه لنظام العربّیة الصَّ

، أو أن تعکف مجامع اللغة العربّیة وتتفق علی لفظ واحد مناسب،  کأن یقولوا َفسَبك وفیسبول وفسبکةا
ا والم قانة، وما شابه، ال أن یستخدم المغاربُة ُمصطلحا ا شارقُة مصکما اتفقوا علی "التقنّیة" و"التِّ طلحا

آخر، لتبقی الفصحی لغة موّحدة، صامدةا في وجه األعاصیر، کما صمدت بفضل القرآن، بعد 
 …خروجها من الحجاز إلی أنحاء الدنیا

 المصادر والمراجع
 المصادر

 القرآن الکریمفضالا عن 
 ، تحقیق سالم الکرنکوي، ال ط، حیدر آباد الدکن.جمهرة األدب هـ،1311ابن درید، 

 .2، بیروت، دار صادر، ط لسان العرب م،2225منظور،  ابن
 ، ال ط، دار إحیاء التراث العربي.القاموس المحیط هـ، مجد الدین محّمد،1321الفیروز آبادي، 

ة  المراجع العربی 
 ، المطبعة الوهبیة، القاهرة.عیون األنباء في طبقات األطباءم، 1882ابن أبي أصیبعة، 

 ، دار البالغة، بیروت.شرح نهج البالغةابن أبي الحدید، ال تا، 
 ، دار المعارف بمصر.2، تحقیق عبد الساتر فرج، ط طبقات الشعراءابن المعتز، ال تا، 

 ، دار صادر، بیروت.األدب الکبیرو األدب الصغیر؛ کلیلة ودمنة، 1901ابن المقّفع، 
تجدد، وطبعة مصر، ال  ، نسخة مصورة عن طبعة طهران، تحقیق رضاالفهرستم، 1952ابن الندیم، 

 تا.
 .1، وضع حواشیه محّمد الضّناوي، دار الکتب العلمّیة، بیروت ط القانون في الطب، 1999ابن سینا، 

، تحقیق محّمد الطّیان، ویحیی العلم، دمشق، رسالة أسباب حدوث الحروفابن سینا، ال تا، 
 مطبوعات مجمع اللغة العربّیة.
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 تقدیم ماجد فخري، بیروت، دار اخفاق الجدیدة.  ،کتاب النجاةابن سینا، ال تا، 
 ، بیروت، دار الثقافة للنشر.الشعر والشعراء، 1901ابن قتیبة، 

 ، بیروت، دار الثقافة للنشر.عیون األخبارابن قتیبة، ال تا، 
، تحقیق ]الحکمة الخالدة[ جاویدان ِخَرد م،1982هـ(، 121ابن َمسکویه، أبو علي أحمد بن محّمد )

 الرحمن بدوي، القاهرة، مکتبة النهضة المصرّیة.عبد 
  ، بیروت، ال ط، دار إحیاء التراث العربي.األغاني أبو الفرج اإلصفهاني، ال تا،

م[، هدایة المتعلمین في الطب، منشورات جامعة الفردوسي، 1992ش ] 1351األخویني، البخاري، 
 مشهد.

ر علی الحفاظ علی الفلسفة الیونانّیة"، ترجمة آدمسسون، بیتر، "إسهام المترجمین العرب لم یقتص
 .2218یونیو  -، مایوفصلّیة الثقافة العالمّیةأحمد البکري، 

 ، الطبعة الثامنة،المطبعة الکاثولیکّیة، بیروت.األلفاظ الفارسّیة المعّربة، 1985ادی شیر، 
إحیاء الکتب  ، ترجمة یحیی الخّشاب وآخرین، دارتراث فارس ،1979آربري، المستشرق أ. ج،

 العربّیة، القاهرة.
 ، تعریب جرجیس فتح اهلل، دار الطلیعة، بیروت.تراث اإلسالم م،1952آرنولد توماس، 

، شرح الدکتور محمد حسین، مکتبة دیوان األعشی الکبیرم.، 1972األعشی، )میمون بن قیس(  
 اخداب، القاهرة.

 البستاني بطرس، ال تا، دائرة المعارف، بیروت.
،  1]تاریخ البلعمي[،مج تاریخنامه طبريم[، أبو علي محّمد بن محّمد، 1985ش ]1300عمي، البل

 تصحیح محمد روشن، منشورات نو، طهران.
، المکتبة العصرّیة، بیروت، نسخة مصّورة عن طبعة اإلمتاع والمؤانسة، 2221التوحیدي، أبو حّیان، 

 ، تحقیق أحمد أمین وأحمد الزین.1973القاهرة، 
، دار 23،  تحقیق طه الحاجري، سلسلة ذخائر العرب البخالءحظ، عمرو بن بحر، ال تا، الجا

 المعارف بمصر.
 ، دار الفکر، بیروت.البیان والتبیین ،1908الجاحظ، عمرو بن بحر، 
، المنسوب إلیه، تحّقیق وتقّدیم فوزي عطوي، الشرکة  کتاب التاج،  1952الجاحظ، عمرو بن بحر، 

 لبنان. -تاب، بیروتاللبنانّیة للک
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 ، دار الکّشاف،.12، ط تاریخ العرب ،2225حّتي، فیلیب، وآخرون، 
 ، مکتبة النهضة المصرّیة، القاهرة.تاریخ اإلسالم، 1900–1907حسن ابراهیم حسن، 

 الحموي، یاقوت، ال تا، معجم البلدان، ال ط، دار صادر، بیروت.
 ، دار الکتاب العربي، القاهرة.1،  ط والمقابلةکتاب الجبر م، 1908الخوارزمي، محمد بن موسی، 

 ، تقدیم عبد اللطیف العبد، مکتبة النهضة المصریة، القاهرة.الطب الروحاني، 1958الرازي، أبو بکر، 
 ، المطبعة الکاثولیکّیة، بیروت.، مقاالت فلسفّیة1911شیخو، لویس، وآخرون، 

 ، دار العلم للمالیین، بیروت.12، ط مباحث في علوم القرآن م،1907الصالح، صبحي، 
 ، دار المعارف، القاهرة.1، )العصر العباسّي األّول(، ط تاریخ األدب العربّي ، 1900ضیف، شوقي،

 ، لیدن بریل . تاریخ األمم والملول م،1881الطبري، أبو جعفر محّمد بن جریر،
 ، دار األندلس، بیروت.3، ط تاریخ العربم، 1983طلس، محّمد أسعد، 

ا، 2212،و1997س، دالل، عّبا ا وعالما ا وفقیها ، دار الحوار، و دار المؤرخ، بهاء الدین العاملي أدیبا
 بیروت.

 ، طبعة منّقحة، دار المواسم، بیروت.القرآن والشعر ،2212عّباس، دالل، 
، دار األندلس، 2،ط المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریمم،1917عبد الباقي، محمد فؤاد، 

 بیروت.
 ، بیروت.2، المرکز الثقافي العربي، ط 1، مج فقه اإلسالم، 2222د الرحمن، طه، عب

 .دار الفکر العربّي، بیروت.3،  ط ابن المقّفعم،  1907عبد اللطیف، حمزة، 
 ، دار العلم للمالیین، بیروت.2، ط المعجم األدبيم، 1981عبد النور، جّبور، 
 ،  تصحیح إدوارد براون، لیدن، بریل.ابلباب األلب م،1920هـ/ 1371العرفي، محّمد، 

 ، تحقیق أحمد مختار العمر، مراجعة  د. إبراهیم أنیس، القاهرة.دیوان األدبالفارابي، ال تا، 
 ، دار العلم للمالیین، بیروت. المجتمعات اإلسالمّیة م،1900فیصل، شکري، 

 ، بیروت.تراث فارس کفافي، محّمد، وآخرون، ال تا،
 .2210یونیو  –، السنة الرابعة والثالثون/ مایو 193، العدد لعالمّیةمجّلة الثقافة ا

 ،  ال ط،الکلمات العربّیة المستعملة في اللغة الفارسّیة باللغة العربّیةم، 1958محقق، حسین، 
 الکویت.
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Arabic Language and Extraneous Terms 
Abstract 
This research aims at showing the importance of translation and its role in enriching 
the Arabic language in the Renaissance; I mean the Abbasid era. In our approach we 
elucidate ways that were taken in the Arabization of non-Arabic words, through the 
extrapolation of relevant heritage books. This document is divided into an 
introduction and three inseparable sections. In the we introduction we argue that 
translation was one of the most important methods of acculturation and mutual 
influence and affection among peoples. In the first section, we show that the Arabic 
language, even before Islam, was not immune from being influenced by other 
languages. In fact, foreign words are found in pre-Islamic poetry and even in the 
Quranic text. In the second section, we a explicate the role of translation in the 
Abbasid era, reaching its climax in under the epoch of al-Ma’mun. It can be seen as 
the bridge, on which the cultures of different nations that fused in the Islamic state 
crossed, enriching the Arabic language with new terms. Here, we should take into 
consideration the difference in dealing with these new terms in the age of power 
accompanied by a sense of superiority, and its counterpart in the age of decadence 
accompanied by a sense of inferiority. In the third section, we illustrate examples of 
extraneous terms translated into Arabic, and how they were subordinated to the 
Arabic language, either by finding an Arabic alternative to them or by changing their 
tone, by deleting non-Arabic sounds, or appending their pronunciation to the Arabic 
phonetics. We conclude by summarizing the most important findings and 
recommendations. 
Key words: acculturation - translation - extraneous terms - Arabized terms... 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 اللغة العربیة وصراعها مع  مآزق الحضارة الحديثة

 1پوردانا طالب 
 وباحث ما بعد الدکتوراه لغة العربیة من جامعة طهرانحاصل علی الدکتوراه في ال

 الملخص
تعتبر اللغة العربیة واحدة من أهم اللغات في العالم علی مر التاریخ بالفعل، فقد تمکنت من 
االنتشار خالل فترة ازدهار الحضارة اإلسالمیة إلی الکثیر من البلدان واألقالیم والثقافات، سواء 

ات والتجارة، أو بشکل غیر مباشر عبر الطالب الذین درسوا في الجامعات بشکل مباشر عبر الفتوح
، إن وجود هذه الکلمات في اللغة یشهد بما کان للمدنیة العربیة من نفوذ عظیم في اإلسالمیة

العالم المسیحي ولعل امتداد اللغة العربیة في اللغات الحیة من أهم أسباب الحیاة. فاللغة العربیة 
دون أن تلغي اللغات األخری، ألنها ال تهدف إلی أن تکون لغة منفردة بالعالم، وال تکون عالمیة 

فإذا کانت مکانة أیة لغة من اللغات الکبری المعاصرة  تنازع اللغات األخری في صفوف ناطقیها
تتحدد في المقام األول بما تحمله من تراث حضاري وما تقدمه من نتاج حضاري حدیث. أما 

فواجهت دائما من التحدیات والصراعات من العوامل الخارجیة أو من الداخلیة. في  اللغة العربیة
هذه الدراسة یحاول الکشف عن أهم ما تعاني اللغة العربیة منها من بواعث سلبیة لسیطرة الحضارة 

 مالحدیثة التي جّرتها في بؤرة االنهیار واالنهدام منها: خطر العولمة  والغزو الثقافي، تأثیر تعلی
اللغات األجنبیة وإیثارها علی تعلم اللغة العربیة، تأثیر شیوع اللهجات العربیة والعامیة ومنافستها 
 للعربیة الفصحی، دور وسائل اإلعالم الحدیثة في االبتعاد عن العربیة الفصحی وضعفها ورکاکتها.

 اللغة العربیة، الحضارة الحدیثة، االنهیار، العولمة :مفتاحیةالکلمات ال
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 أواًل: المقدمة
إن اللغة هي هویة األمة الحضاریة، والتمسك بها والسعي إلی إحیائها وتطویر الدراسات حولها دعامة 

 من أولی دعائم النجاح الحضاري لکل أمة تسعی أن یکون لها مستقبل مشرق في الغد القریب.
و وأدب کیب وصرف ونحاللغة العربیة أقدم اللغات التي مازالت تتمتع بخصائصها من ألفاظ وترا

وخیال مع االستطاعة في التعبیر عن مدارل العلم المختلفة. ونظرا لتمام القاموس العربي وکمال 
الصرف والنحو فإنها تعّد أّم مجموعة من اللغات تعرف باللغات األعرابیة أي التي نشأت في شبه 

 یة أو السامیات في االصطالحجزیزة العرب أو العربیات من حمیریة وبابلیة وآرامیة وعبریة وحبش
الغربي. إن اللغة العربیة هي األداة التي نقلت الثقافة العربیة عبر القرون وعن طریقها وبوساطتها 

 (3اتصلت األجیال العربیة جیالا بعد جیل في عصور طویلة. )السلیم، ؟: 
ضارة ال یمکن إن اللغة هي الحضارة، وقوة اللغة هي شکل من أشکال الحضارة، وکذلك قوة الح

 أن تکون إال بقوة اللغة.
وتنتمي اللغة العربیة إلی أسرة اللغات السامیة المنبثقة من مجموعة اللغات األفریقیة اخسیویة،  

کثر اللغات السامیة تداوال وأکثرها انتشاراا واستخداما،  منها الکنعانیة واخرامیة والعربیة، إال أن العربیة أ
مات اللغة السامیة األم أکثر من أي لغة سامیة أخری، فالعربیة لغة نابضة وذلك الحتفاظها علی مقّو 

متدفقة یتحدثها عشرات المالیین کلغة رسمیة وکذلك مئات المالیین کلغة دینیة، وقد تمّتعت هذه 
اللغة بخصائصها العجیبة ومعجزاتها الفریدة منها الخصائص الصوتیة والصرفیة والنحویة والداللیة 

ئص حروفها وإعرابها، وتعدد أبنیتها وصیغها، ووفرة مصادرها وجموعها وجودة مفرداتها منها خصا
واشتقاقها والدقة في تعابیرها وتراکیبها، وفي ذلك یقول أرنست رینان العالم الفرنسي: "إن هذه اللغة 

ل ففاقت اللغات بکثرة مفرداتها حَّ ودقة  قد بلغت حّد الکمال في قلب الصحراء عند أمة من الرُّ
معانیها، وحسن نظام مبانیها، کما یقول عبد الرزاق السعدي أحد أعالم اللغة واألدب: "العربیة لغة 
کاملة معجبة تکاد تصور ألفاظها مشاهد الطبیعة، وتمثل کلماتها خطوات النفوس، وتکاد تنجلي 

رات الحیاة." معانیها في أجراس األلفاظ، کأّنما کلماتها خطوات الضمیر، ونبضات القلوب، ونب
 (15: 1129)السعدي، 

لقد غدت العربیة لغة تحمل رسالة إنسانیة بمفاهیمها وأفکارها واستطاعت أن تکون لغة حضارة 
إنسانیة واسعة اشترکت فیها أمم شّتی کان العرب نواتها األساسیة والموّجهین لسفینتها، اعتبروها 

ة العلم والسیاسة والتجارة والعمل والتشریع جمیعاا لغة حضارتهم وثقافتهم، فاستطاعت أن تکون لغ
 والفلسفة والمنطق والتصوف واألدب والفن.
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إن للعربیة لیناا ومرونة یمکنانها »واللغة من األمة أساس وحدتها ومرآة حضارتها. یقول ولیم ورل: 
ببة حالعربیة لغة کاملة م»ویقول الدکتور عبدالوهاب عزام: .« من التکیف وفقاا لمقتضیات العصر

عجیبة، تکاد تصور ألفاظها مشاهد الطبیعة، وتمثل کلماتها خطرات النفوس، وتکاد تتجّلی معانیها 
تور ویقول الدک« في أجراس األلفاظ، کأنما کلماتها خطوات الضمیر ونبضات القلوب ونبرات الحیاة

ل في رجولتهم ، بإن المثقفین العرب الذین لم یتقنوا لغتهم لیسوا ناقصي الثقافة فحسب»طه حسین: 
 ( 7-1: )السلیم، ؟« نقص کبیر ومهین أیضا

واللغة العربیة من اللغات السامیة وتعّد من اللغات األکثر تداوال بین الناس في العالم کما أنها 
ثوها في الدول العربیة الواقعة في قارة أفریقیا وآسیا  من أقدم اللغات الحیة في األرض وینتشر متحدِّ

التي تجاور دول الوطن العربي وتحتوي اللغة العربیة  علی ثمانیة وعشرین حرفا وفي بعض الدول 
وتکتب من الیمین إلی الیسار ومن أعلی إلی أسفل ویطلق علیها لغة الضاد وذلك الحتوائها علی 

وهي تعد من أطول اللغات  (7: 2210حرف الضاد الذي ال یملکه أي لغة ثانیة في العالم. )خلیف، 
أقرب اللغات إلی اللغة األم. فهي اللغة الوحیدة التي حافظت علی بنیتها وکتب لها البقاء  عمرا، وتعد

دون تحریف قبل اإلسالم، ثم زادها اهلل کرامة وعزة واختارها لغة لکتابه العزیز، وحفظت بحفظه. ثم 
 ة، ولیستعني بها أهلها فلیست هنال لغة نالت من الرعایة واالهتمام والبحث مثلما نالت العربی

 ( 57-07: 2220هنال لغة تملك التراث الذي تملکه اللغة العربیة. )عکاشة، 
ولکن في العصر الحاضر، قد واجهت اللغة العربیة من تحدیات ضخمة علی مستویات مآزق 

في هذه الدراسة یحاول الکشف عن أهم ما تعاني اللغة العربیة  منها من بواعث  الحضارة الحدیثة.
الحضارة الحدیثة التي جّرتها في بؤرة االنهیار واالنهدام منها: خطر العولمة  والغزو  سلبیة لسیطرة

الثقافي، تأثیر تعلیم اللغات األجنبیة وإیثارها علی تعلم اللغة العربیة، تأثیر شیوع اللهجات العربیة 
ة الفصحی لعربیوالعامیة ومنافستها للعربیة الفصحی، دور وسائل اإلعالم الحدیثة في االبتعاد عن ا

وتعّددت القوی التي تحارب اللغة العربیة من أفراد وجماعات ومؤسسات ودول،  وضعفها ورکاکتها.
وحرکات فکریة ومذهبیة، وأسوأ ما في األمر أن غلبت العصبیة الوطنیة الجاهلیة بین بعض المسلمین 

شعوب  لمجرمین. فاستبدلتوشّدتهم إلی مسارات مختلفة، فزادت الفرقة بین المسلمین، وزاد تسلل ا
لغتها الوطنیة بالعربیة، أو استبدلتها بلغات أجنبیة، واستمَرّ هذا الحال یزداد خطوة خطوة ومرحلة 

وإیمانا بأهمیة اللغة مرحلة، حتی صارت بعض اللغات األجنبیة هي األولی في هذا القطر أو ذال. 
کتابة هذه السطور علها توجه أذهان الباحثین  العربیة وخطورة ما تواجهها من تحدیات، تّم اإلقبال علی
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إلی أهمیة األمر وخطورته ولعل هنال من الباحثین من یوفق لفتح باب البحث في هذا المسلك 
 وإتمامه. في هذه الدراسة یحاول اإلجابة عن األسئلة التالیة:

 . ما هي أهم محاور الصراع بین اللغة العربیة  والحضارة الحدیثة؟1
 تأثیرات السلبیة للحضارة الحدیثة علی اللغة العربیة؟ما ال .2
 . أهمیة البحث وضرورته1-1

تکمن أهمیة البحث في الکشف عن أهم البواعث السلبیة لمعطیات الحضارة الحدیثة وتأثیرها  -
علی اللغة العربیة حیث أدت إلی تکون الضعف والرکاکة في استخدام اللغة العربیة في مجاالت 

 مختلفة.الحیاة ال
إزالة ما سیطر علی أذهان بعض ذوي العقول الضعیفة من أن العربیة لیست تلبي حاجات عصرنا  -

الراهن وینوون بهذه األفکار السطحیة نبذ اللغة العربیة واستبدالها ببعض اللغات التي نهضت أمامها 
 کعدو غاشم یتربص األحایین إللقاء ضربة قاتلة علی هیکلها.

لمخاطر التي تمکن في شیوع ظاهرة العولمة والغزو الثقافي وتنبیه العقول واألذهان دراسة أهم ا -
 إلی سلبیاتها.

دراسة أهم المخاطر التي تکمن في شیوع ظاهرة إیثار اللغات األجنبیة أمام العربیة للتعلم بینما  -
 یکون هذه اللغة اللغة األم بین أبناء الشعوب العربیة.

یة لسیطرة اللهجات العربیة وشیوعها بین أبناء الشعوب العربیة وخطر انهیار دراسة اخثار السلب -
 اللغة العربیة الُفصحی الرصینة.

 دراسة تأثیر وسائل اإلعالم علی شیوع الضعف والرکاکة في اللغة العربیة. -
 دراسة أهم التحدیات التي تواجهها اللغة العربیة في العصر الراهن. -
ثروة ثقافیة لسنسانیة قاطبة، وقد استفادت منها اللغات األخری کالعبریة والفرنسیة اللغة العربیة  -

 واإلنکلیزیة وإندثار هذه اللغة أو اضمحاللها معناه ذهاب أحد أهم الموارد المغذیة للغات اإلنسانیة.
 ثانیا: هیکلیة البحث 

 خطر العولمة  والغزو الثقافي .2-1
( وهي تعمل علی Globalizationالعربیة فهو مترجم قطعا لکلمة ) العولمة مصطلح جدید في اللغة

( بمعنی عالمي Globalإزالة الحدود وإذابة الحواجز بین األمم المختلفة وهي مأخوذة من کلمة )
وشامل. وقد استقّر لدی الدارسین أنها تعني نظام عالمي جدید قائم علی العقل اإللکتروني والثورة 

علی المعلومات واإلبداع التقني غیر المحدود، دون األخذ بعین االعتبار  المعلوماتیة القائمة
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الحضارات والقیم والثقافات واألعراف والحدود الجغرافیة والسیاسة السائدة في العالم قاطبة. 
والعولمة اللغویة: هي عملیة جعل اللغة اإلنجلیزیة لغة عالمیة مهیمنة في مختلف نواحي الحیاة في 

م في طیاتها تهمیش بقیة لغات العالم والتأثیر فیها، وطمس بعضها من الخریطة الحضاریة العالم وتض
: 2212ي، الندووالثقافیة. وقنوات العولمة: الثورة العلمیة والثورة التکنولوجیة والثورة االتصالیة. )

23) 
بعضها  علیالعولمة هي سالح ذو حدین، فإّما أن تتیح فرصة نوعیة النفتاح الشعوب والثقافات 

البعض لغایة التعریف بالتراث الحضاري والفکري واللغوي والروحي للشعوب، مما یؤدي إلی 
احترام الحق في االختالف والتنوع واالعتراف لکل ثقافة بإسهاماتها في الحضارة اإلنسانیة الواحدة أو 

یة ی تحویل النتاجات الثقافأنها تؤدي إلی تدمیر الثقافات، إذا کانت غایتها إلغاء اخخر، مما یؤدي إل
 (1: 2229إلی سلع تتحکم فیها قوانین السوق. )جعریر، 

هي تسعی إلی جعل العالم قریة واحدة وصهر جمیع المجتمعات في بوثقة واحدة ومحاولة 
القضاء علی الحواجز  والفواصل بین الدول، ولکن حقیقة األمر تبدو غیر ذلك في أن العولمة ما هي 

هیمنة والسیطرة من قبل الشعوب القویة والغنیة علی الشعوب الضعیفة والفقیرة وما هي إاّل تکریس لل
 إال تعزیز للفوارق وإثراء الثرّي وإفقار الفقیر.

وفي العصر الحاضر قد واجهت اللغة العربیة تحدیات ضخمة علی مستویات عدیدة في نظام 
یتا المیة. فالعولمة هي مصطلح أکثر انتشارا وصالعولمة باعتبارها وعاء للثقافة العربیة وللحضارة اإلس

في کل مجاالت الحیاة، نعم اللغة العربیة أیضا تأتي تحت دائرة التأثیر لهذه الظاهرة، فکیف ال؟ حین 
یأتي خطر العولمة من هیمنة النظام العالمي الذي یرفض صیاغة العالم الجدید متعدد األقطاب 

 (1: 1995جة، والمراکز والثقافات واللغات. )بلخو
فاالستعمار الفکري یسعی بکل الوسائل واإلمکانات لطمس اللغة العربیة ونسخ آثارها واالجتهاد 
في مقابل ذلك علی ترسیخ لغته اعتقاداا منه بأن هذا الفعل سیمد بقاءه في البالد المحتلة وسیطیل 

عن مواکبة العصر وغیر سیطرته علیها ومن تنّکر بعض أهلها، إذ یرون فیها عجزا وضعفا وقصورا 
 صالحة للسیر في رکب التقدم واالزدهار. 

تعرضت اللغة العربیة ومازالت تتعرض لمحاوالت تشویهها وإضعافها وهي تعاني الیوم من 
مشکلة کبیرة وهي خطر العولمة. فالعولمة ترمي في مضمونها إلی تشکیل العالم اقتصادیا واجتماعیا 

 یة وتضع الخطط والبرامج لتحقیق هذا الهدف.وثقافیا وفق المنظومة األمریک
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وقد شّق مشروع العولمة الثقافیة طریقه إلی التنفیذ من خالل التدخل في المناهج التربویة 
والتعلیمیة، حیث باتت أغلب الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي في العدید من الدول العربیة 

یم لعربیة. فیسعی هذا الغزو الثقافي إلی قلب المفاهتدرس باللغة االنکلیزیة کلغة أساسیة بدل اللغة ا
وتشویه الحقائق بما یخدم مشروع الهیمنة من خالل لغة اإلعالم مما یرسخها في األذهان وخاصة 

 أذهان األجیال المقبلة. 
العولمة مصطلح یشمل کل مجاالت الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وإن 

ساسا علی مضمون اقتصادي وهي تعني لغة الکلیة الجغرافیة والبشریة ومقوماتها وجدناه ینسحب أ
المادیة والروحیة. یری محمود أمین أن العولمة مفهوم مرکب: سیاسي اقتصادي ثقافي یصبح معها 
االستتباع کلیا والسیطرة عامة: اقتصادیا وتکنولوجیا وعسکریا وإعالمیا وإیدیولوجیا ولغویا وثقافیا 

ریا. ومن هذا المنظور، العولمة تعني سیطرة اللغة القویة علی اللغات األخری الضعیفة وحضا
وتهمیشها في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة والعلمیة، حیث تحل محلها اللغات األقوی وبصورة 

( وهذا یعني أن الهیمنة اللغویة هي األساس والسبیل 1: 2229خاصة اللغة االنجلیزیة. )جعریر، 
یات مثل المتواجدة في األقطار الصغیرة أو لغات األقل –هیمنة الثقافیة لذا ستکون الثقافات الضعیفة لل

أکثر عرضة  في المرحلة األولی للتهدید، وهذا األمر معترف به بین  -علی وجه الخصوا
من اللغات  %92ستمحي  2222فإنه بحلول عام  وبین المفکرین المؤسسات الثقافیة الدولیة

جودة حالیا والتي تمثل اللغات المحلیة لبعض المجتمعات الصغیرة ولغات األقلیات، فال مجال المو
للتعلیم الحدیث إاّل باستخدام تکنولوجیات التعلیم الحدیث وباستخدام لغة عالمیة هي اللغة 

 (9: 2211)النورسي، والعقیدي، اإلنجلیزیة.
اء علی هذا التنوع اللساني في العالم، حتی العولمة ترید ابتالع ثقافات األمم والشعوب والقض

وجدنا دولة کفرنسا تضّج من زحف العولمة، ویقرر زعماؤها بأن التنوع ضرورة، وذلك حفاظا علی 
 لغتهم من االنحسار والضیاع بعد ذلك.

لقد جاء عصر العولمة لیزداد حجم الخطورة علی اللغة العربیة وغیرها من اللغات التي لم تفرض 
بعُد في أسواق االقتصاد والتجارة العالمیین وعالم التکنولوجیا بصفة عامة وتکنولوجیا وجودها 

المعلومات بصفة خاصة، ومن المعلوم أن العولمة التي یتحدث عنها الناس خالل العشرین سنة 
الماضیة لیست اقتصادیة مجردة، ولکن أخطر جوانبها هو الجانب الثقافي واللغوي، فمن مظاهرها 

ربیة والتعلیم ازدیاد المدارس التي تدرس اللغة االنجلیزیة وانتشارها واعتمادها مناهج غیر في الت
 (9عربیة بعیدة شکال ومضمونا عن الثقافة والهویة العربیة. )نفس المصدر، 
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ومشکلة اللغة العربیة في الوطن العربي من أولی المشکالت والمسائل التي تتطلب حزما وعزما، 
الت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة وکل المشکالت باتت هّینة إذا کانت اللغة فهي تتعدی المشک

العربیة هي أمها، إنها األساس الذي تبنی علیه األمم والحضارات وتتوطد به الدعائم واألرکان. 
م. یواالستعمار هو السبب الرئیس وراء تخلي األمة العربیة عن التعلم باللغة العربیة کلغة القرآن الکر

 هذا ألن االستعمار أدرل أن اللغة العربیة هي روح األمة اإلسالمیة وهي رمز وحدتها وبقائها.
 . تأثیر تعلیم اللغات األجنبیة وإيثارها علی تعلم اللغة العربیة2-2

لقد حملت اللغة العربیة في طیاتها حضارات عریقة في التاریخ البشري منذ آالف السنین وال نغض 
ا اللغة الوحیدة المنفردة التي هي لسان القرآن الکریم. فالحدیث عن راهن اللغة العربیة الطرف عن أنه

یوحي لدی البعض أّن هذه اللغة صارت عاجزة عن التعبیر عن مستجّدات العصر، وأضحت قاصرة 
جون لها وغیر ذلك من األقاویل التي نسمعها متناثر هنا  ةعن منافسة اللغات العالمیة األخری التي ُیروِّ

وهنال... إّن األمر أبعد من ذلك، إذ لو دقق الناظر في أحوال لغات األمم الکثیرة والمختلفة لوجد 
 اللغة العربیة تتصف بما لم تتصف به غیرها من اللغات، فهي تمتاز بالثبات واالستقرار. 

ند راء عإن هذه اللغة قد بلغت حد الکمال في قلب الصح»یقول أرنست رینان العالم الفرنسي: 
ل ففاقت اللغات بکثرة مفرداتها ودقة معانیها، وحسن نظام مبانیها : 1129)السعدي، « أمة من الرحَّ

0) 
إن الحاجة في هذا العصر تستدعي وتتطلب التعلیم ببعض اللغات األجنبیة لتحقیق بعض 

ن حتاج إلی تقنیاألغراض واألهداف التي ال یمکن تأّتیها إال من خالل األجنبیة ولکن أمر تعلیمها ی
بحیث ال تکون سببا في التأثیر في اللغة العربیة، فیصبح تعلمها عامال من عوامل الصراع اللغوي 

 الداخلي وعامال من عوامل اهتزاز اللغة العربیة.
إن التحّدي الذي یواجه اللغة العربیة الیوم مرّده إلی الشعور المبالغ فیه بأهمیة اللغة اإلنکلیزیة 

، والظّن الزائف بأن التقّدم ال یأتي إال عن طریق إتقان اللغة الناتج غالب اا عن االنبهار بکل ما هو أجنبٌيّ
األجنبیة للجمیع، بل والتحدث بها بین العرب أنفسهم، ومن المعروف أن هذا ما ُیسّمی في علم 

قي والتطور« عقدة النفس»النفس بـ ن طریق ع فیحاول بعضهم أن ُیضفي علی شخصیته شیئاا من الرُّ
 (.okالنطق باللغة األجنبیة بین العرب، فبدالا أن یقول لك حسناا أو طیب أو جید، یقول لك: )

إن هذا الشعور یأتي من اإلحساس بالهزیمة النفسیة التي یعاني منها اإلنسان العربي في هذا 
 ومعلوم أنالعصر، واإلعجاب المتنامي بصانع الحضارة المعاصرة الذي یمثل المنتصر والغالب. 
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اللغة العربیة هي أکثر اللغات وفرة في المعاني واأللفاظ واالشتقاق ویوجد فیها ما ال یوجد في غیرها. 
وإذا نظرنا إلی وضع اللغة العربیة في سوق العمل نجد أن المبالغة في أهمیة اللغة اإلنکلیزیة واشتراط 

وغیرها أصبح ظاهرة تستحق الوقوف عندها إجادتها کتابة وقراءةا وتحّدثا من قبل الشرکات األجنبیة 
وتأمل انعکاساتها علی مصلحة الوطن ومالمح الهویة. واشتراط إجادة اللغة اإلنکلیزیة  قد وقف 
حائالا أمام المواطن العربي في المناطق العربیة وفتح الباب ألعداد غفیرة من األجانب حلوا محل 

یه أن یتعلم لغة الدولة قبل الذهاب إلیها، واألمر المواطنین فإن من یقصد التکلم معهم یتعین عل
یتعدی من ذلك حتی إّن بعض المدارس أخذت تعّلم بعض المواد العلمیة لألطفال باللغة األجنبیة، 
 علی أساس أن یتعرف الطالب علیها منذ نعومة أظفاره لتسهل علیه دراستها في المراحل المتقدمة.

 (8-0: 2212)کنعان، 
داة الضخمة ووسیلة االتصال والعلم، إذا ما عطلت في مجتمع أو إذا ما اعترضت اللغة تلك األ

طریقها الصعاب فإن الفرد، بل المجتمع کله یشّل ویقف، فال اتصال وال علم وال إعالم یدفع بحیویته 
قّي والسیر في رکب الحضارة.   إلی التدفق والرُّ

ا دکتور محمود السید یقول: إّن ثمة تسیبوتستمّر صیحات الشکوی في السبعینیات فها هو ذا ال
قومیا لغویا یتجّلی في مختلف جوانب حیاتنا اللغویة، إن في المدارس والمعاهد والجامعات، وإن 
في الجو العام خارج نطاق المدارس والمعاهد والجامعات، فلغتنا الفصیحة ال یمارسها المعلمون 

لغة في قضایا ال»مارسة وتعزیز، وأوضح في کتابه وال المتعلمون، وال یمکن اکتساب لغة من غیر م
 مظاهر الضعف في المستوی اللغوي وطرائق عالجه.« التربویة

ّدة اللغویة،ویری آخرون أنها  ویتوّقف کثیر من الباحثین عند الثنائیة اللغویة بوصفها شکالا من الرِّ
ر ودتهدید مباشر لألمن اللغوي والسیادة اللغویة، بینما ینظر إلیها آخ خول رون بوصفها طریقاا للتحضُّ

 المجتمِع طریق التحدیث ومجتمع المعرفة والمنافسة االقتصادیة.
وتمّثل المدونة اللغویة التي یتلقاها الطفل في سنیه األولی عامال حاسما في بناء کفایته اللغویة 

ثبیت ا وتجریدها وتفي لغته األم األولی، فهي المادة التي ستعمل آلیات اکتساب اللغة علی تحلیله
بعض قواعدها وإقصاء بعضها وتعدیل أخری إنها العامل الحاسم في اکتساب اللغة ویؤکد ذلك أن 

 (157: 1112قواعد الملکة الفطریة. )العناني، 
ومن مظاهر هذا التأثیر إنتاج أصوات بینیة تقع بین اللغتین األم والثانیة وهذا یعني أن الصوت في 

ض خصائصه متأثرا باللغة األجنبیة. وقد یحدث تداخل حین یسقط الطفل أصواتا اللغة األم یفقد بع
من اللغة الثانیة علی أصوات من اللغة األم ظنا منه أنها تحمل القیمة الوظیفیة نفسها أو بلفظ آخر. 
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 يویتنوع تأثیر اللغة الثانیة في اللغة األم تنوعا ظاهرا في الحقل المعجمي وتتجلی هذه التأثیرات ف
جوانب متعددة أهمها االقتراض اللغوي: أن یستعین ثنائي اللغة بمفردات من اللغة األجنبیة في سیاق 

یة الواعیة عمل« التحول اللغوي»أو « التناوب»تحدثه باللغة األم. وتعّد هذه العملیة العقلیة المعروفة بـ
 من ناحیة معالجة اللغة. 

ه األثر السلبي علی الناشئة، خصوصا إذا کانت علی فتعلم اللغة األجنبیة في سن مبکرة یکون ل
حساب اللغة العربیة، ألنه یشعر أن العربیة لغة جانبیة ولیست أولویة، إلی جانب ذلك لن یتمکن من 
إتقان مهاراتها المختلفة لشعوره بأنها صعبة وشائکة ومتشعبة، فضال عن ذلك لن یکون له أي انتماء 

ا وأصالتها وقدسیتها، وسیتعامل معها لغة للحوار والتواصل االجتماعي للغته األم ولن یشعر بأهمیته
فقط وسنجد أن العرب سیواجه جیال بدأ یظهر ویتکاثر حامال أفکارا مستحدثة ناکرا لحضارته ولغته 

 ومجتمعه، نتاجه بالطبع ستکون جیال بال هویة.
ازاتها ومنجزاتها وآراءها تنتج وتروج ومما ال شّك فیه أن اللغة اإلنجلیزیة هي لغة العولمة، ألن إفر

وتسوق باإلنجلیزیة، فالعلم معظمه ینتج باإلنجلیزیة، فإن لم یکن المؤلف إمریکیا أو بریطانیا کان 
علیه أن یتخذ اإلنجلیزیة وسیلته لتحقیق الذیوع والشهرة وهذه الشهرة أصبحت سبب قبول الخطأ 

ألم غیر صالحة للعمل ولیست لغة التقنیة الجدیدة لجیل الحاضر من أبناء العرب، وهو أن لغتهم ا
وهذا ما یریده االستعمار والمستعمرون ومع األسف تنامت هذه الظاهرة حتی یتحدث الکثیر من أبناء 
العرب اإلنجلیزیة ویسعی جاهدا إلتقانها کونها لغة العلم السائدة اخن ومن ال یتقنها یعتبر غیر مؤهل 

العلمیة أو العملیة ویشترط الکثیر من الوظائف علی المتقدمین إلیها لالنخراط في رکب الحضارة 
إجادة اللغة اإلنجلیزیة کمطلب أساسي لقبول الطلب بدایة وهذا یُدلُّ قبل کلِّ شيء علی ضعف عام 

 في منظومة الحیاة وسیرها علی وجه العموم.
 صحیتأثیر شیوع اللهجات العربیة العامیة ومنافستها للعربیة الف .2-3

إن العداء للغة العربیة الفصحی لم یأت من المستعمر فقط بل وأیده بشدة المستغربون من أبناء الوطن 
 عن جهل أو تبعیة للغالب بل حاول بعضهم وضع ضوابط لتلك اللهجات الستخدامها کبدیل

 والمعاناة في هذا األمر نجمت عن نوعین من الناس. 
غرب. وتلك یدفعها إعجابها بالغرب واالنقیاد أمام سلطة الغالب أواٌل: الطبقة المثقفة المتأثرة بال

إلی إتباعه بل التدله واإلعجاب بکل ما یصدر عنه حتی لو خالف العقل والدین وأولئك لهم تأثیر کبیر 
علی الطبقات المتوسطة والفقیرة من الشعوب فتری الواحد منهم ال یکاد ینطق کلمة عربیة إال وأردفها 
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ة مع أن معظمهم ال یکاد یجید لغته األصلیة ناهیك عن إجادة تلك اللغات لکنه إعجاب بکلمة أجنبی
عة کما أسماها مصطفی الرافعي   . -علیه رحمة اهلل-وهوس بلغة المنتصر وهکذا یتکلمون بلغة مرقَّ

علی أن تأثیر أولئك القوم لم یقتصر علی الحدیث فقط بل تعداه إلی المطالبة بتقلیص دراسة 
العربیة وتدریس العلوم األخری باللغة اإلنجلیزیة. هذا بالطبع بضغط وتشجیع من المستعمر.  اللغة

نحن نری أن تدریس الطّب في سوریا باللغة العربیة لم یضعف مستوی األطباء السوریین، بل هم من 
 یر اللغةأفضل أطباء العالم العربي عموما.. ولم نر أن ألمانیا ُتدرس الطب أو سائر العلوم بلغة غ

األلمانیة وال فرنسا تدرس في جامعاتها بلغة غیر الفرنسیة... بل إن األمر دفع ببریطانیا لدراسة الطرق 
 التي تحمي بها لغتها اإلنجلیزیة من اإلنجلیزیة األمریکیة... فما بال أمة محمد؟؟ 

هذا یرها علیها ففإذا أهمل شعب لغته، وتراخی في استعمالها، وترل العامیة تسیطر علیها وآثر غ
شعب ضعیف في تکوینه فهو خادم ال مخدوم وتابع ال متبوع، ضعیف من تکالیف السیادة وال یطیق 
أن یحمل عظمة میراثه، فهو شعب أشبه بمجموعات العبید، ال یقدرون علی االستقالل بأنفسهم، 

تي أقله الفائدة الیکتفون بضرورات العیش یوضع لهم القانون الذي یحکمهم حکما أکثره الحرمان، و
هي کالحرمان. لذلك فان لغة األمم هي الهدف األول للمستعمرین فإذا انقطع الشعب من نسب لغته 
انقطع من نسب ماضیه ورجعت قومیته صورة محفوظة في التاریخ ال صورة محققة في وجوده إن 

غتنا رب یرید أن ننسی لالتمسك باللهجات المحلیة یؤدي إلی مهالك قد ال یستشعرها أبناء األمة فالغ
األم لغة القرآن العظیم وبالتالي ستنشأ لغات إقلیمیة کما في أوربا لتبقی العربیة کاللغة الالتینیة لغة 
میتة ال یفهمها إال قلة. بالتالي فإن التونسي ال یمکن أن یتفاهم مع ابن الجزیرة العربیة والشامي لن 

سوا التمزُّ  ق فینا واألشنع واألخطر أن العربي لن یتمکن من قراءة یتفاهم مع المصري وهکذا... کرَّ
القرآن الکریم إال کما یقرأه األندونیسي أو الهندي أو اإلیراني أو الترکي وغیرهم من غیر الناطقین 

 (https://midad.comة. )بالعربی
ة علی الصعید الجامعي، والبحث العلمي إلی جانب منافسة اللغة العربیة باللغات األجنبی

والحضاري، توجد منافسة أخری للغة العربیة علی الصعید العلمي واألدبي واإلعالمي من قبل 
اللهجات العامیة، وهذه المشکلة ال تقّل خطورة علی اللغة العربیة الُفصحی في تحطیمها من 

فوجود  ند الحد الذي یجب أاّل تتعداه.الداخل. إذا لم یحرا العرب علی إیقاف اللهجات العامیة ع
اللهجات العامیة في اللغات العالمیة لیس مضرا في ذاته کما نری وهو عفوي، ویعبر عن جانب من 

إذا نظرنا إلی العامیة في الوقت الحاضر نجدها تمثل خطرا کبیرا علی اللغة  جوانب الکائن الناطق.
واإلسالمي قاطبة، فهي من جهة ال تصلح نقطة الفصحی کمقوم فکري واجتماعي للمجتمع العربي 

https://midad.com/
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التفاف ألبناء العالم العربي واإلسالمي بسبب اختالفها بین المناطق اختالفا قد یصل إلی صعوبة 
الحسن، (التفاهم بین أفراده کلهجات بالد المغرب العربي ولهجات الخلیج العربي أو الشام مثال. 

 (73: 2219و  2218
عن اللغة األصلیة، حیث تستمّد منها أصول مفرداتها وتراکیبها وقواعدها  اللهجة العامیة تنشعب

وأسالیبها، وقد أطلق علیها الدکتور وافي أیضا اللهجة االجتماعیة، حیث إن کلیهما تلقائي النشأة 
 (188: 2212ینبعث عن مقتضیات الحیاة االجتماعیة وضرورات الحیاة وشؤون البیئة. )وافي، 

وافي في کتابه )فقه اللغة( بین مفهومي اللغة الفصحة والعامیة، فاعتبر اللغة  قد فّرق الدکتور
هي لغة الکتابة، ووصفها بأنها لغة اخداب والمؤلفات والصحف وشؤون  -علی حد تعبیره-الفصحی 

القضاء والتشریع واإلدارة، ویدّون بها اإلنتاج الفکري علی العموم، ویؤلف بها الشعر والنثر الفني 
تخدم في الخطابة والتدریس والمحاضرات، وفي تفاهم العامة إذا أرادوا الحدیث في موضوع وتس

فهي اللغة العامیة التي نستخدمها في شؤوننا  -حسب رأیه -متصل باخداب والعلوم. أما لغة الحدیث
 (187-181الیومیة ویجري بها حدیثنا الیومي. )نفس المصدر، 

لُفصحی من العامیة وال خوف علی العامیة من الُفصحی إذا لزمت إّن األخوف علی اللغة العربیة ا
کل واحدة منها حدودها ووظیفتها المیسرة لها. أما الخطر کّل الخطر فهو أن تتقّمص العامیة شخصیة 

 الُفصحی فتضیع العامیة والُفصحی کالهما معا. 
إلی محاصرة العامیة لها  یری الدکتور عبد الغفار حامد هالل أن کثرة األخطاء في الفصحی تعود

وإزدواجیة التلقي، حیث یستمع الطالب إلی المحاضرة بالُفصحی ثم یخرج من قاعة الدرس فیجد 
أن العامیة تلّفه حیث اتجه فهي لغة الشارع المنتشرة ولغة البیت ولغة اإلعالم في کثیر من األحایین، 

 الفصحی.ومن هنا تقع األخطاء  نتیجة اختالط التعبیرات العامیة ب
 (22-21: 2212)کنعان، 

وانحسرت اللغة العربیة الفصحی عن واقع المسلمین، وعن واقع العرب، وامتدت العامیة من 
خالل تاریخ لیس بالقصیر. واقترنت الدعوة إلی اللغة العامیة بالدعوة إلی ما یزعمونه من حرکات 

 تجدید وإصالح، وما هي إال حرکات تهدیم وتغریب وتبعیة.
هتمت الدول الغربیة باللغة العامیة واهتّمت بنشرها بین العرب والمسلمین، وحرصت علی وقد ا

تدریسها لبعض أبنائها کالقناصل وأمثالهم . ففتحت مدارس لتعلیم اللغة العربیة العامیة في إیطالیا 
 العامیة في والنمسا وفرنسا وروسیا وألمانیا والمجر وإنکلترا وغیرها من البلدان. وأخذ هؤالء یغّذون
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البالد العربیة واإلسالمیة. ثَمّ تعّددت اللغة العامیة إلی لهجات مختلفة باختالف األقطار. وظهر من 
العرب أنفسهم من وضع کتباا حول اللغة العربیة العامیة ولهجاتها المختلفة بإیعاز من الدول األجنبیة، 

لشدیاق، وآخرون. ثَمّ قامت دراسات مثل محمد عیاد الطنطاوي، ومیخائیل الصباغ، وأحمد فارس ا
 حول اللهجات العامیة المختلفة کاللهجة المصریة والسوریة والعراقیة والتونسیة والمراکشیة وغیرها.

 (https://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=51709)النحوي 
مة فقد قال في مقد وقد حذر کثیر من األدباء والشعراء ومنهم الشاعر القروي رشید سلیم الخوري،

را من دعاة العامیة الذین یریدون قتل العروبة والعرب ما یلي: )لغة العروبة هي هذه اللغة  دیوانه محذِّ
الخالقة المطواع، لغة أهل الجنة، اللغة التي اتسعت لرسالة الرحمن، اللغة التي ملکت فصحاها 

حیق... کل عادل إلی العامیة عنها مبشر ألسنة أفذاذ األدب العربي، وألفت بین قلوبهم في کل قطر س
بها دونها، إنما هو کافر بها وبکم أیها العرب، دساس علیها وعلیکم، کائد لها ولکم، عامل علی قتلها 

 (39-38، ا 1، ج1958وقتلکم. )سلیم الخوري، 
 فقد اقترنت الدعوة إلی العامیة بالحرکات الکثیرة التي أخذت تظهر مع القرن التاسع عشر في

محاوالت منهجّیة لتهدیم حیاة المسلمین وإیمانهم وفکرهم ولغتهم، حتی ظهرت حرکة الحداثة في 
مذاهبها المختلفة تّدعي أنها حرکة تجدید فکري ولغوي، وما هي إال تقلید أعمی للغرب دون وعي 

 (https://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=51709وال حذر. )النحوي
بوضعها الحالي قادرة علی استیعاب العصر ولیست بحاجة إلی صیاغة جدیدة اللغة العربیة 

کبار نبغوا في هذا العصر، ومن بینهم شعراء   لقواعدها، ولیس أدل علی قدرة العربیة من وجود أدباء
المهجر، وقد عبر هؤالء عن موضوعات عصرنا قاطبة مستخدمین الفصحی، ولم نعرف واحدا منهم 

صحی أو عدم قدرتها علی التعبیر أو ثقلها علی النفوس، فال یشتکي من هذه اشتکی من ضعف الُف 
الفصحی إال ضعیف العقل والثقافة، ألنها تمثل روح هذه األمة وفکرها واألمم تعتز دائما بتراثها 
وماضیها، ومن المفارقة العجیبة أنه )بینما نجح الیهود في إحیاء لغتهم العبریة المیتة واتخاذها لغة 

دب والحیاة، کان بعض المفتونین من العرب ینادون وال یزالون بأن اللغة العربیة الفصیحة لغة لأل
میتة، وینشرون في ذلك المقاالت الطوال المکتوبة بالعربیة الفصیحة التي یزعمون موتها( )زنجیر، 

 (12؟: 
ة إلیها، یقول حتی هنال من یدعو إلی إقحام الکلمات العامیة مع الفصحی بحجة شیوعها والحاج

إلیاس أنطوان إلیاس تحت عنوان: ضرورة التساهل في قبول الکلمات الجدیدة ما یلي: )وخیر لنا أن 
نجري علی سنن العصر ونشایعه ولو علی خطأ من أن نرتّد إلی الماضي ونأخذ بلغته وأسالیبه ولو کان 
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ي کثیرا من األلفاظ المشترکة التعلی حق .... ثم إن في اللهجات الکالمیة للبالد العربیة المختلفة 
تعبر أصدق تعبیر عن حاجاتنا في العصر الحاضر ولکننا درجنا علی التنکر لها وعلی تسمیتها عامیة 
أو سوقیة أو دخیلة أو مبتذلة، مع أنها قد وصلت إلینا منذ مئات السنین من عرب یحبون لغتهم کما 

الغرض جعل اللغة وقفا علی طائفة خاصة(. )إلیاس،  نحبها، ولست أری مبررا لهذا التنکر إال إذا کان
( وال وجه لقوله باألخذ بالشائع ولو کان خطأ وترل الماضي ولو کان علی حق، ألن 0-5: 1980

الشائع الیوم قد یتغیر غدا، ویصبح مهمال ویشیع مکانه لفظ جدید، فالشیوع لیس أمرا ثابتا وال مستقال 
، فال بد من شيء ثابت ترتکز علیه اللغة العربیة، وهذا لن یکون سوی عن عوامل الزمن والبیئة والحیاة

 معجمها القدیم الذي صفاه العلماء من الشوائب کاإلبریز الخالص.
وفي خطوة أکثر جرأة ذهب الدکتور بسام ساعي في بحثه: )نحو معجم جدید لأللف الثالثة( إلی 

منا بهالة من القدسیة القاتلة وأنه ال بد من ضرورة وضع معاجم للعامیة، حیث رأی )أننا نحیط معاج
فتح الحدود بین الفصحی والعامیة، ودعا إلی تشکیل هیئات صغیرة في کل قطر إلعداد معجم 
لعامیته، وأخری کبیرة تدرس تلك المعاجم وتنتقي منها، للخروج بمعجم جدید لتلك اللغة الوسیطة، 

 (202: 1995لغة شئنا أم أبینا(. )سعد الدین، وأشار إلی أن العامة هم المبدعون الحقیقیون ل
وهذه الدعوة خطیرة جدا، ألن إقحام العامي مع الفصیح سیفسد الفصیح ولن یصلح العامي مما 
یسبب فساد اللسان العربي الذي وحد العرب عبر آالف السنین، فاللغة الفصحی السلیمة تجعل 

مع التراث قبل آالف السنین، کما تسهل التفاهم العرب یفهم القرآن والسنة والشعر الجاهلي ویلتحم 
بین األقطار العربیة وکافة الجالیات واألقلیات العربیة واإلسالمیة حول العالم، وهي اللغة التي 
یتعلمها مالیین المسلمین في البالد التي تنطق بغیر العربیة، فکیف یفسد صفاءها بإقحام العامیات 

 معها.
عربیة، والعامیات تختلف داخل القطر الواحد من مدینة ألخری، یوجد أکثر من عشرین دولة 

یقول األستاذ أحمد الشایب: )فأهل مصر لهم عامیتهم، وأهل العراق لهم عامیتهم، وکذلك المغاربة، 
کما أن ألهل الصعید لغتهم العامیة التي تخالف لغة سکان الشمال الذین یختلفون هم أیضا في 

ألقالیم، ومعنی هذا توشك أن تکون هي اللغة القومیة لکل قطر من أقطار اختالف عامیتهم باختالف ا
 (12: 1992الشرق العربي(. )الشایب، 

کثر من معنی، وقد یکون مساغا في مکان ومرفوضا في آخر، فأي عبء  وکثیرا ما یحمل اللفظ أ
ی الخلیج علی دارس العربیة أکبر من هذا؟ وهي أن یلم بلهجات األمة العربیة من المحیط إل
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والعامیات التي فیها، ثم إن العامیات مختلفة من بلد إلی آخر ومن زمن إلی آخر فکیف نختار منها 
ما نرید؟ وما هو مقیاس االختیار؟ ألیست العودة إلی الفصحی هي األفضل من التشتت وراء العامیات 

 واللهجات الشائعة في األقطار العربیة؟
هذا الرکام من الکلمات العامیة وقوامیسها، أال یعني هذا أن  فماذا سیصنع الطالب العربي إزاء

العربیة الفصحی ستکون في خطر، بل إن الذوق العربي والبالغة العربیة والحس األدبي سیکون في 
 خطر، وذلك یعود لسببین یتعلقان باللغة العامیة:

ل التحرج في قبول کأحدهما: شیوع الخطأ اللفظي والخروج علی قوانین النحو والتصریف وعدم 
دخیل أو أعجمي من األلفاظ والتراکیب حتی هجر فیها النحو العربي وخضعت العبارات لصور 

 أجنبیة في تألیف الجمل وتکوین األسالیب.
وثانیهما: ما غلب علی معانیها من التفاهة والعرف، فأغلبها أوامر ونواه وأخبار عادیة تتصل بالحیاة 

 ت، وکل یوم مما ال یستحق درسا وال تقییدا.الجاریة، وتتکرر في کل وق
إن الدعوة إلی العامیة تجعل األمة العربیة مرشحة لتمزق ثقافي قد یکون أشد إیالما من تمزق 

 وحدتها السیاسیة.
)إن الدعوة الستخدام العامیة لیست في قطر عربي دون آخر بل هي بامتداد الوطن العربي کما 

وحی بأن األمر لیس صدفة وال نتیجة لتغیرات اجتماعیة وثقافیة بل في حالة نشر لغات الغرب مما ی
 هو أمر مخطط له بدقة وجار تنفیذه بحزم. 

ولعل الُمنادین باللهجات العامیة یدرکون سوء ما یدعون إلیه وضرره الساحق الماحق لألمة...( 
)https://midad.com( 

الفصحی تعیش الیوم في خضم متالطم من أحراش العامیة وتخوض حرب البقاء فاللغة العربیة 
المشروع علی الرغم مما تواجه من صور التحدي ویجد الکثیر من أبناء العربیة العامیة میسرة سهلة 
لدیه، فیمیل إلیها ویستعملها ویتفاعل معها، ویظن أنه یستطیع أن یستغني بها عن الفصحی، فیعیش 

نفصام الثقافي ویعیش حالة من االزدواج اللغوي ویخدع نفسه أحیانا بشيء من التبریر حالة من اال
الستعمال العامیة بدل الفصحی، وقد تکون لمبرراته أسباب کثیرة بعضها خارج عن مدی تصوره 
وإدراکه لوظیفة اللغة الفصحی التي یجب أن تقوم بها، وضرورة العامیة التي یستعملها، کما أن بیان 

فة کل منهما یخفی في بعض األحیان علی الخاصة من الناس، فما بالك بأمر العامة الذین ال وظی
 یعرفون في حیاتهم أقرب من العامیة وأسهل منها.

 . دور وسائل اإلعالم الحديثة في االبتعاد عن العربیة الفصحی وضعفها ورکاکتها2-4
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 ال یتّم إاّل عن طریق اللغة العربیة وبوساطتها، فهيإن بناء األمة العربیة الواحدة وتعزیز تماسك أبنائها 
الحبل السري المتین الذي یربط بین أقطارها وأجیالها، وهي وحدها القادرة علی أن تحیل التناقض 
القائم بین األمة الواحدة إلی التکامل والتنافر إلی تناغم، وإن یتّم ذلك إال عن طریق التعلیم من ناحیة 

عالم الحدیثة ووسائطها المختلفة من ناحیة ثانیة، فاللغة تعیش أزمة حقیقیة سواء وباستعمال آلیات اإل
 في الوسائط اإلعالمیة أو في مؤسسات الدولة.

( أنَّ تدّني 25/11/2225یری الدکتور محمد محمود أبوالقاسم علی أحد مواقع اإلنترنت  بتاریخ )
 وإنما یشمل مختلف العلوم ویحمل المسؤولیةمستوی الخّریجیَن ال یقتصر علی اللغة العربیة فقط، 

إلی وسائل اإلعالم التي تهتّم بالثقافة باللغات األجنبیة دون لغتنا القومیة التي هي لغة القرآن. )کنعان، 
2212 :21) 

ومع تنامي وازدیاد وسائل االتصال وسعة انتشارها وکثرة اإلقبال علیها، وال سیما وسائل اإلعالم 
التوّجس من مغبة تحول هذه الوسائل إلی معلول ینسف اللغة العربیة، ویفسد اللسان، المرئیة، ازداد 

کثر  ویهوي بالذوق اللغوي إلی الحظیظ، ال سیما إذا کان التالمیذ یجلسون أمام شاشات التلفزیون أ
ساعة  22222مما یجلسون فوق مقاعد الدراسة، فمع إکمالهم المرحلة الثانویة یکونوا قد قضوا 

 ساعة في المدرسة. 17222دة في مقابل مشاه
واللغة في التلفزیون تتعرض یومیا لموجات من التشویه والتحریف، والواقع أن لغة التلفزیون في 
شّتی البرامج واألفالم تخترق حرمة الخاصة التي یکونها کل إنسان لنفسه وتتکون فیه من خالل عائلته 

 وبیئته ووطنه. 
ة بالعربیة الفصیحة في برامج التلفزیون، ألنه متغلغل في داخل کل ومن هنا تبدو أهمیة العنای

بیت، ومتسرب إلی کل نفس من أمیین ومثقفین وشباب وشیوخ وحین تتم العنایة بالعربیة الفصیحة 
في قنوات التلفزیون العربي، تتم العنایة عندئذ بالشعب العربي في مستویاته کافة وفي أقطاره کلها 

 ربیة في الواقع الیومي ویتم االرتقاء بها في جوانب الحیاة کافة.کما یتم تحقق الع
إن التلفزیون قادر علی فعل ما تعجز الجرائد والصحف والمجالت عن فعله، بل هو قادر علی 
فعل ما تعجز المدارس والجامعات عن فعله، فإذا تمت العنایة الصحیحة به تمن العنایة بالمجتمع 

، وتم أداء األمانة في المدرسة والصحیفة والمنزل، وإال فإن التلفزیون کله وتکاملت عندئذ المهمة
 (15-10: 2229سیکون له دور آخر مختلف. )محبك،

وقد أشارت إحدی الدراسات التي حاولت رصد دور بعض البرامج التي تبثها بعض اإلذاعات 
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مج هي الغالبة علی البراوالتلفزیون العربیة في تلبیة احتیاجات األطفال إلی أن اللهجة العامیة 
الموجهة لألطفال، یلیها استعمال لهجة تجمع بین الُفصحی والعامیة، مما ُیشیر إلی أن برامج األطفال 

 ال تسهم بدورها المفروض في االرتقاء بالمستوی اللغوي لألطفال.
افة قوفي دراسة أجریت علی عینة من الشباب الجامعي حول دور الفضائیات العربیة في نشر الث

منهم أن القنوات الفضائیة العربیة أدت إلی تخریب الذوق اللغوي العربي  %17العربیة ذکر نسبة 
من خالل استعمال العامیة الفّجة، ومسلسل األخطاء اللغویة والنحویة الشائعة والمتکررة والتوظیف 

 السيء ال سیما البرامج، فضال عن ضعف مستوی مقّدمیها.
تمّثل الواجهة التي تعکس مختلف التفاعالت الثقافیة والقیمة في أي بما أن وسائل اإلعالم 

مجتمع کان، فإن واقع ومآزق اللغة العربیة یکون أکثر وضوحا في وسائل اإلعالم، فإنها یقع علیها 
الدور األکبر في الحّط من اللغة العربیة أو االرتقاء بها، وذلك بسبب التأثیر الهائل الذي أخذت 

اإلعالم في حیاة الناس، ذلك التأثیر الذي یضع هذه الوسائل في مقدمة العوامل  تمارسه وسائل
 المؤسسة والمشکلة لسدرال العام، وهذا حاصل في کل دول العالم.

 تترکز مظاهر الحط واإلهانة للغة العربیة في وسائل اإلعالم في ثالثة مواطن:
 مة.شیوع األخطاء النحویة في العربیة الفصحی المستخد .1
 شیوع الکتابة بالعامیة في المقاالت واإلعالنات وفي تقدیم البرامج التلفزیونیة واإلذاعة. .2
 . کثرة استعمال المفردات األعجمیة في ثنایا الخطاب الموجه إلی المتلقي العربي.3

یقول عالم اللغویات تشارلز کیفر: )إن موت اللغة یتحقق عندما یهتّم المرء بأن یتحّدث بلغة 
أخری یجد أنها أکثر فائدة له اقتصادیا وفکریا، وهو ما یدفعه أیضا ألن یحرا علی أن یصبح إنسانا 
آخر، وإن یجد فرصة عیش أفضل ومن هنا یکون من العبث الدفاع عن لغة وعن وضع سوف یتحول 

  بُمضي الوقت إلی فلکلور قدیم الطراز.(
 هي: هنال جملة من األسباب التي أدت إلی هذا االنهیار

أوال: الهزیمة النفسیة التي أصابت العالم العربي، أدت بالتالي إلی الحط من الذات وانبهارا 
بالعالم الغربي بکل ما فیه من اللغة إلی نمط الحیاة والسلول، إذ إن الهزیمة حاصلة في المجاالت 

یة التي هزیمة النفساالقتصادیة والعسکریة والثقافیة، ولکن أخطر ما أسفر عنه ذلك الوضع هي تلك ال
 أصابت الذات وضربت في صمیم جذور االنتماء.

وألن المغلوب مولع دائما باالقتداء بالغالب کما ذکر ابن خلدون، فإن أمورا کثیرة تغیرت أو انقلبت 
 في حیاة العرب والمسلمین من جّراء ذلك الوضع وکانت لغتهم من بین ما لحقه التغییر واالنقالب.
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قنوات البث الفضائي العربي التي کان لها الدور البارز في الترویج للعامیة في ُکل ثانیا: انتشار 
مي البرامج التلفزیونیة  أو اإلذاعیة والذین یعهدون إلی استعمال المفردات   قطر. وذلك واضح في مقدِّ

معین أو تالعامیة سواء من قبیل التبسیط ورفع الکلفة أو مظنة التظرف والنفاذ إلی عقول وقلوب المس
بسبب قلة البضاعة في اللغة العربیة والمشاهد لتلك القنوات یستطیع أن یلمس في مقدمتها أن قلة 
قلیلة فقط هي المتمکنة من العربیة، بینما األغلبیة تخاطب المشاهدین إما بعربیة مکسرة  أو بالعامیة 

 الدارجة.
ي ها دور في تدهور أوضاعنا الثقافیة، بما فثالثا: أزمة دیمقراطیة في عالمنا العربي والتي لها کان ل

ذلك هزیمة الُفصحی وعلّو شأن العامیة في عموم مجتمعاتنا، وفي األخص وسائل اإلعالم، وقد 
تمثلت تلك األزمة في إحکام الرقابة علی العقل العام، وتغییب فرصة مشارکة الشعوب في تقریر 

جتمع، األمر الذي أفقد السلطة القدرة علی التعبیر مصائرها واتساع الفجوة بین السلطة الحاکمة والم
عن ضمیر المجتمع وطموحاته، وتجّلی ذلك التغییب في احتکار السلطة لصالح فئات معینة، وأیضا 
في تکرر تولي العسکر للسلطة، وفي حالة توّلي العسکر للسلطة الحظنا أمرین، األول: إن أغلبیتهم 

بطبیعة عملهم وَتَبّنوا بصفة دائمة خطابا عامیا، رددته مختلف أبواق کانوا من متوّسطي الثقافة العامة 
 السیاسة واإلعالم.

روا بطانات من بین ما عرفوا بأهل الثقة، الذین کان الوالء السیاسي هو  أما األمر الثاني: فإنهم تخیَّ
ن ثقافیة، وألالعنصر األساسي في اختیارهم، وهو ما أّدی إلی تراجع الکفاءة السیاسیة والقیمة ال

اإلعالم کان السالح الثاني بعد الجیش وأجهزة األمن والذي استعمل في تمکین هؤالء الُحّکام فإنهم 
نصبوا علی رأسه نفرا من أتباعهم الذین کانوا بدورهم من أهل الثقة، وبعضهم کانوا من العسکر. 

 مر الذي ترتبت علیه کوارثوکانت نتیجة ذلك أن تدهور مستوی األداء الثقافي لتلك الوسائل. األ
 (18-15: 219-2218ثقافیة کثیرة، کانت هزیمة الُفصحی إحداها. )الحسن، 

 ومن األسباب األخری للقصور الشنیع في استعمال اللغة العربیة في واقع الناطقین بها:
 عدم إعطاء بعض العرب مکان الصدارة للغة العربیة في بلدانهم. .1
یة علی األقسام العلمیة في معظم الجامعات العربیة، وهو ما انعکس سیطرة اللغات األجنب .2

 سلبا علی استعمال اللغة العربیة والذي یمکن أن نحدد أهم مظاهره في النقاط التالیة:
أ. إبعاد اللغة العربیة عن مجال التفاعل مع العلوم الحدیثة المختلفة في التدریس والبحث 

عادها عن مسایرة العصر والتکنولوجیا الراهن باستیعاب المفاهیم والتألیف والترجمة، وبالتالي إب
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والمصطلحات العلمیة الحدیثة وظهور الدوریات والمصادر العلمیة المختلفة بهذه اللغة العربیة التي 
 باتت أحیانا أجنبیة في ُعقر دارها.

ظم الجامعات مع ب. استبقاء اللغات األجنبیة المختلفة للتدریس في مختلف الفروع العلمیة في
 العربیة.

ج. إظهار اللغة العربیة في موقف العاجز عن مسایرة التطور العلمي والحضاري، مما یشّجع 
 األقطار العربیة األخری ویضطّرها إلی تبّني لغة علمیة لبناء تقدم موهوم.

 د. عزوف الطلبة العرب عن اللغة العربیة إلی لغة الحیاة والمناصب، حیث أصبح المستقبل
المضمون للشاب العربي یراه في الهندسة والطب وااللکترون، أکثر مما هو في اخداب والعلوم 
االجتماعیة، وما سیتبع ذلك من تعلم لغة اإلدارة واإلعالم والصحافة، ومن الُمخزي والُمحزن في 

 الوقت نفسه أن یتواصل الشباب العربي فیما بینهم عبر )االنترنیت( باللغات األجنبیة.
ـ. غرس عقد النقص في نفوس الناشئة العربیة بتکوین صورة سیئة في أذهانهم عن اللغة العربیة، ه

بوصفها لغة عاطفیة ولیست لغة عقل وتحلیل، ولغة شعر وقصص وخیال ولیست لغة طب وعلم 
 وهندسة وأعمال وإعالم وصحافة عالمیة...

یا وراء عمال األمثل للغة العربیة وسمعثالثا: تحدید نوعیة المشاکل والمعوقات التي تقترض االست
 (72-71الکمال النسبي الذي ننشده للغة العربیة. )نفس المصدر، 

 . النتائج3
 نظرا إلی ما طرح في أسئلة البحث، تم الوصول إلی النتائج التالیة:

إن العولمة من أحد المظاهر السلبیة للحضارة الحدیثة التي تسعی إلی القضاء علی الحواجز  
لفواصل بین الدول وقد شّق مشروع العولمة الثقافیة طریقه إلی التنفیذ من خالل التدخل في وا

المناهج التربویة والتعلیمیة، حیث باتت أغلب الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي في العدید من 
ي اللغة فومن أسباب الضعف الدول العربیة تدرس باللغة اإلنکلیزیة کلغة أساسیة بدل اللغة العربیة. 

العربیة تقدیم اللغات األجنبیة علیها في األقطار اإلسالمیة والدعوة إلی کتابة اللغة العربیة باللغة 
الالتینیة وابتعاث أبناء المسلمین إلی الغرب لدراسة لغاته والتأثیر اإلعالمي القائم علی الصخب 

قافي شریة، مما یؤدي إلی االستالب الثوالتبشیر باللغة اإلنکلیزیة علی أنها العالمیة التي هي لغة الب
في ظل العولمة ومن المظاهر السلبیة األخری في الوضع الراهن المبالغة في أهمیة تعلم اللغة 
اإلنجلیزیة بمختلف مستویاتها التعلیمیة من قبل الشرکات األجنبیة التي تقوم بتوظیف أبناء الوطن 

جات اللغة األجنبیة علی ألسن أبناء الوطن العربي. العربي وال شك أن هذا العمل یؤدي إلی شیوع له
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وقد یحدث تداخل حین یسقط الطفل أصواتا من اللغة الثانیة علی أصوات من اللغة األم ظنا منه أنها 
فإذا أهمل شعب لغته وترل العامیة تسیطر علیها  فهذا تحمل القیمة الوظیفیة نفسها أو بلفظ آخر. 

أشبه بمجموعات العبید وکثرة األخطاء في الفصحی تعود إلی  شعب ضعیف في تکوینه، فهو شعب
إقحام العامي مع الفصیح سیفسد الفصیح بما أن وسائل  محاصرة العامیة لها وإزدواجیة التلقي. إن

اإلعالم تمّثل الواجهة التي تعکس مختلف التفاعالت الثقافیة والقیمة في أي مجتمع کان، فإن واقع 
کون أکثر وضوحا في وسائل اإلعالم، وذلك بسبب التأثیر الهائل الذي أخذت ومآزق اللغة العربیة ی

تمارسه وسائل اإلعالم في حیاة الناس، ذلك التأثیر الذي یضع هذه الوسائل في مقدمة العوامل 
 المؤسسة والمشکلة لسدرال العام، وهذا حاصل في کل دول العالم.
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The Arabic language and its struggle with the dilemmas of modern 
civilization 

Abstract 
The Arabic language is already considered one of the most important languages in the 
world throughout history. It was able to spread during the period of prosperity of 
Islamic civilization to many countries, regions and cultures, Whether directly through 
conquests and trade, or indirectly through students who studied in Islamic 
universities, the presence of these words in the language testifies to the great influence 
of Arab civilization in the Christian world, and perhaps the extension of the Arabic 
language into living languages is one of the most important causes of life. The Arabic 
language is universal without canceling out other languages, because it does not aim 
to be a single language in the world, nor does it conflict with other languages among 
the ranks of its speakers. Accident. As for the Arabic language, it has always faced 
challenges and conflicts from external or internal factors. In this study, he attempts to 
reveal the most important negative motives that the Arabic language suffers from due 
to the dominance of modern civilization, which has dragged it into the epicenter of its 
collapse and collapse. The danger of globalization and cultural invasion, the impact 
of teaching foreign languages and their preference for learning the Arabic language, 
the impact of the prevalence of Arabic and colloquial dialects and their competition 
with Standard Arabic, the role of modern media in moving away from Standard 
Arabic, and its weakness and thinness. 
Key words: Arabic language, Modern civilization, Collapse, Globalisation 

 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

  في الدراسات النقدية االستشراقیةالمتنبي 
يجیس بالشیر أنموذجا  ر

 أ/ بلبرکي فطیمة
 1أ/ حسینة حماشي

 ضیف اهللید السع د/
  الجزائر -بریکة–المرکز الجامعي الشهید سي الحواس 

 ملخصال

یعد المتنبي ظاهرة فریدة في ساحة األدب العربي وغیره، قدیمه وحدیثه، ومن الواضح أن ظروفا 
کثیرة أسهمت في وضع هذا التفرد، فمنها ما کان خاصا بشخص المتنبي وموهبته الشعریة، ومنها 

ببیئة الرجل من جانب النشأة والظروف االجتماعیة والثقافیة،   لذلك فقد انبرت ما کان خاصا 
أقالم النقاد علی مختلف اتجاهاتهم, ومواقفهم المناوئة أو المساندة للمتنبي لهذا الصرح األدبي 

ومن بین هاته األقالم النقدیة فئة المستشرقین، الذي کان لهم  العظیم شرحا ونقدا وتأویال.
ي التعریف بهذا الشاعر، عند اخخر  )الثقافة الغربیة(، فنجد المستشرق )ریجیس الفضل ف

بالشیر( من خالل کتابه ) أبو الطیب المتنبي . دراسة في التاریخ األدبي ( حاول أن یعرفنا بظاهرة 
النبوغ عند الشاعر، وفق طرح علمي ممنهج، قاصدا إظهار أسباب التفوق علی أقرانه من الشعراء، 

ءت  هذه المداخلة لتتبع منهج )ریجیس بالشیر( في قراءته للمتنبي، وما هو المنهج العلمي فجا
 الذي تبعه في کتابه؟

: االستشراق؛ أبو الطیب المتنبي؛ ریجبس بالشیر؛ المنهج التاریخي؛ الکلمات المفتاحیة
 األدب العربي القدیم.
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 مقدمة
هذا  ستهدفت التراث العربي بالنقد والتحلیل سواء کانکثیرة هي الدراسات النقدیة االستشراقیة التي ا

االستهداف موجه إلی الشعراء واألدباء العرب وحیاتهم الخاصة  أو إلی إبداعهم األدبي الشعري منه 
الشاعر  -کما النقاد العرب-والنثري، ومن بین الشعراء الذین شغلت بهم أقالم النقاد المستشرقین 

المتنبي( الذي کان محط اهتمام المستشرق والمفکر الفرنسي )ریجیس العربي الکبیر )أبو الطیب 
( الذي جعل من شخصیة )المتنبي( موضوعاا ألطروحاته Regis Blasher- 1922 -1953بالشیر

وأبحاثه العلمیة وترجماته، بعد أن بهرته اللغة العربیة کرس حیاته وجهده لدراسة جمالیاتها، کما فتن 
( یهتم باألدب Regis Blasherة العربیة اإلسالمیة، وبدأ )ریجیس بالشیر باألدب العربي والثقاف

العربي منذ الطفولة التي عاشها في المغرب بعد انتقاله للعیش فیه فکان علی تماس مع اللغة والثقافة 
العربیة في وقت مبکر جدا األمر الذي فتح له أبواب البحث واالقتراب أکثر من التراث العربي واللغة 

عربیة دراسة وترجمة، وتوج اهتمامه بشخصیة الشاعر العربي )المتنبي( وشعره ونسبه وأصله وحیاته ال
أبو الطیب المتنبي )محاولة في  -العاشر میالدي–بأطروحة حملت عنوان )شاعر القرن الرابع للهجرة 

رنسي بباریس، فما هو المنهج الذي اجترحه هذا المستشرق الف 1937تاریخ األدب( وذلك عام 
 لمالحقة الشاعر العربي الفذ ؟ 

( أنه مفکر ومستشرق فرنسي ولد في ضواحي Regis Blasher ومما عرف عن )ریجیس بالشیر
، تلقی علومه الثانویة بالدار البیضاء )مراکش( بالمغرب األقصی حیث انتقل رفقة  1900باریس سنة 
ی ینة الرباط وافتتن بجمالیاتها، تحصل عل، تعلم اللغة العربیة مبکرا في مدرسة بمد1917عائلته سنة 

شهادة البکالوریا من الجزائر وبالتحدید من کلیة العلوم اإلنسانیة بجامعة الجزائر وتخرج منها سنة 
ولیام )ن یحامالا شهادة اللیسانس، تابع في هذه الجامعة دروس المستشرق 1922

(اجتاز بنجاح مناظرة التبریز  Provençal - Lévi (  و)لیفي بروفنصال  - W.Marçaisمارسي.
ا في  1921سنـة   «معهد الدراسات العلیا المغربیة»َفعین مدرسا بمدرسـة مـوالي یوسف وباحثا

(Hautes des Institut  Marocaines Etudes (ظل في  (.بتزکیة من المستشرق )لیفي بروفنصال
 Hespéris هسبیریس»لة مؤسس مج  -Terrasse.  (H هنري تیراس)هذا المعهد  وکان یدیره 

( ، وکان أنجز أطروحاته البحثیة حول شخصیة الشاعر 11، ا 2219)الواد، 1937إلی سنة   »،
آب من سنة  5توفي ))في  العربي )أبي الطیب المتنبي( وترجم الکثیر من أشعاره إلی اللغة الفرنسیة

1953(( 2 . 
يخ األدبي( :/ قراءة في کتاب ) أبو الطیب المتنبي، دراسة في التا1  ر
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في البدایة ینبغي قراءة کتاب المستشرق الفرنسي )ریجیس بالشیر( لکي یتسنی لنا الوقوف بثبات 
علی طبیعة المنهج الذي اختاره لمالحقة شخصیة المتنبي بجمیع أبعادها،  ونفهم تصوره النقدي 

ولشعره أم أنه کان  ووجهة نظره ورؤیته الخاصة لهذا الشاعر العربي المتمیز، وهل کان منصفا له
وعلی الرغم من کل متحامال کغیره من المستشرقین الذین ینتقصون من قیمة کل ما هو عربي، 

الدراسات التي تتبعت شعر وفلسفة )المتنبي( وقدمت تقییمها إلنتاجه وحیاته ونسبه وشعره حتی موته 
 والشاملة، وهي کما یقولفإن الدراسة التي قدمها )ریجیس بالشیر( عنه یمکن وصفها بالموضوعیة 

مترجمها )إبراهیم الکیالني( أولی الدراسات القیمة التي ألفها أجنبي أحب لغة العرب وتذوق أدبهم، 
(، وقد طرحت الدراسة 7، ا1987والتي أفاد منها أکثر المؤلفین العرب المعاصرین)الکیالني ،

لوکه وعقیدته ومحاولة جالئها قضایا ذات عالقة بالجوانب الغامضة في أصل المتنبي وحیاته وس
، وقد جاءت الدراسة في جزأین قام الکاتب )إبراهیم الکیالني( وتوضیحها والوصول إلی نتائج حاسمة

 .بترجمتهما إلی العربیة في مؤلف واحد والصورة في األسفل هي واجهة هذا الکتاب 

 
 ترجمة إبراهیم الکیالني واجهة کتاب )أبو الطیب المتنبي، دراسة في التاریخ األدبي(      
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 Un Poeteوکان العنوان األصلي لکتاب المستشرق الفرنسي )ریجیس بالشیر( یحمل عنوان )
Arabic du IV Siecle de Lhegire –ABOUT-TAYYIB-AL-

MOTANABBI.Essai d’histoire littéraire.PARIS 1935)،)  وترجمته للعربیة ) شاعر
أبو الطیب المتنبي )محاولة في تاریخ األدب(( وذلك بتاریخ  -الديالعاشر می–القرن الرابع للهجرة 

 بباریس العاصمة الفرنسیة. 1937
وبدأ )بالشیر( کتابه عن )أبو الطیب المتنبي( بعرض تاریخي عن الدولة العباسیة في الفترة من 

صادیة أوائل القرن الرابع الهجري والعاشر المیالدي، مبینا خالله الظروف السیاسیة واالقت
واالجتماعیة والدینیة التي میزتها وکذلك األدبي تمهیدا للحدیث عن حیاة الشاعر )المتنبي( وشعره 
ونسبه وأصله وکل ما له عالقة بعبقریته الفریدة التي تمیز بها في زمانه، وقد جاء الکتاب في جزأین 

( جاءت 11شر فصالا )حمل الجزء األول منه عنوان )سیرة أبي الطیب المتنبي وشعره( وضم أحد ع
 (:771إلی 710، ا 1987متتابعة علی النحو التالي)الکیالني، 

 وضم هذا الفصل القضایا التالیة: )طفولة المتنبي ونشأته في وسط الکوفة(: الفصل األول   
إلی الکوفة  عودته –مکثه عند البدو  –محاوالته الشعریة  –طفولته ودراسته األولیة  -أسالف المتنبي-

 مغادرته الکوفة . –أساتذته  –أولیة أبي الطیب المتنبي في الشعر  –عاشرته أبا الفضل م –
ية في بغداد والشام) الفصل الثاني:     (  محاوالت شعر

 وأهم قضایاه:
حیاته أثناء هذا الدور ومروره بمنبج وطرابلس  -وصوله إلی الشام   –إقامة المتنبي في بغداد -

األطر  –نتاج أبو الطیب المتنبي الشعري خالل هذا الدور  –ائد المهداة إلیهم حماته والقص –والالذقیة 
 أسلوب القصائد. –الرواسم والسرقات –واألنواع الشعریة 

 الفصل الثالث: )فتنة في الشام(  
 –نتظام دور انتقال وا –مرارة الشاعر اتجاه إخفاقه الشعري، طبعه وفکره الدیني والفلسفي حینئذ  -

الدعوی  –دعوی طبیعة تمرد السماوة  –وصول المتنبي إلی الالذقیة وانفصاله عن ماضیه  –مي تمرد کال
شل هذا ف –التمرد القرمطي في الالذقیة ثم في السماوة  –مناقشة  –دعوی کراتشقوفسکي  –الشرقیة 

 عودة أبي الطیب إلی شعر البالط. –التمرد 
يین وصغار أمراء الشام (الفصل الرابع: )أبو الطیب المتنبي مداح ال    بورجواز

حماته  –حیاة الشاعر أثناء ذلك العهد  –حالة بالد الشام عند عودة المتنبي إلی شعر البالط -
 نتاج المتنبي األدبي طوال ذلك العهد والعودة إلی الطریقة األولی. –والقصائد المهداة إلیهم 
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 الفصل الخامس: )أبو الطیب المتنبي  وبدر الخرشني( 
انفصال  –القصائد المهداة إلی هذا الحامي لألدب والفن  –حیاة أبي الطیب في کنف بدر -

 نتاج أبي الطیب أثناء ذلك العهد. -المتنبي عنه وعودته إلی الصحراء
 الفصل السادس:)المتنبي في أوساط اإلخشیديین في الشام (

 –اإلخشیدیین واألمراء الحاکمین المتنبي شاعر األمراء والموظفین  –عودة المتنبي إلی أنطاکیة -
اج نت–الحوادث التي طرأت علی هذه الرحلة  –أسباب الرحلة من الرملة إلی أنطاکیا  –مکثه في الرملة 

 إعداد الطریقة )الثالثة(.–األطر واألنواع الشعریة –المتنبي األدبي طوال هذا العهد 
 (الفصل السابع :)المتنبي ووسط الحمدانیین األدبي في حلب

 -طهبال–صورة سیف الدولة  –المتنبي في کنف أبي العشائر ووصول سیف الدولة أمیر حلب -
ن أمیر مکانة المتنبي بالقرب م –الوسط األدبي الذي وجد فیه المتنبي  –حماته للعلماء والباء والشعراء 

 أعداؤه. –المتنبي زعیم مدرسة  –حلب 
 حلب (الفصل الثامن : )المتنبي وسط الحمدانیین في 

 قصائد الفخفخة التي أوحاها إلیه الحمدانیون –قصائد المناسبات التي نظمها المتنبي في حلب -
نتاج  –الظروف التي أدت إلی نظم کل واحدة منها ونماذج من أکثرها تمیزا  –وبخاصة سیف الدولة 

 –انیین شعر المخصص للحمدالمالمح الممیزة لل –األطر الشعریة  –المتنبي طوال هذا العهد 
 .األسلوب

 الفصل التاسع: المتنبي في مصر
رة صو –بین المتنبي و بین سیف الدولة و الهرب إلی مصر البحث عن حام جدید و تردد الشاعر  

البالط  حالته في –ارتباط المتنبي بکافور  –الحلقات  األدبیة الموجودة حول جماعته  –الوصي کافور 
محاولة الشاعر -القصائد المهداة إلی هذا الحامي –ر الکافور المتنبي شاع-وبوصفه زعیم المدرسة 

 –الفرار من مصر -الذي خابت مطامحه لالنفصال عن کافور و االرتباط مع کافور وهجاء کافورسرا
 األطر واألنواع الشرعیة رکود موهبة الشاعر. –نتاج المتنبي طوال هذا العهد 

 راق(الفصل العاشر:)عودة المتنبي وإقامته في الع
ر لسعادة خطة الشاع –وصوله إلی الکوفة وبقاؤه فیها  –خالل شبه الجزیرة العربیة  تجول المتنبي-

ة نزاع المتنبي مع األوساط الحکومیة واألدبی –سفره إلی بغداد واستقراره فیها  –صالته مع سیف الدولة 
تغیر في  –لدراسات المتنبئیة أهمیة بغداد بوصفها مرکزاا ل–المتنبي زعیم مدرسة شعریة  –في بغداد 
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إسهام –هجوم القرامطة علی المدینة  -إقامة الشاعر في الکوفة –خطط الشاعر وعودته إلی الکوفة 
 عزم المتنبي علی الرحیل إلی فارس.–المتنبي في الدفاع عن المدینة 

 موته( –الفصل الحادي عشر:) المتنبي في فارس 
إقامته فیها والقصائد التي نظمها بهذه المناسبة عند  –جان المتنبي عند الوزیر ابن عمید في أر-

المتنبي  –المتنبي شاعر عضد الدولة  –الحلقة األدبیة فیها والسلطان عضد الدولة  -رحیله إلی شیراز
 نتاج المتنبي الشعري منذ رحیله -القصائد التي نظمها طوال وجوده في شیراز -زعیم مدرسة شعریة

عجز المتنبي عن  –االنطباعات الصادرة عن قصائد ذلك العهد  –واع الشعریة األطر واألن -عن مصر
 رثاؤه. –موته  –عودة المتنبي إلی بغداد  -أسلوب قصائده وطابعها الممیز –منذ زمن بعید عن التجدید 

أما القسم الثاني من الکتاب فقد خصصه )بالشیر( لشعر المتنبي وبالتحدید دیوانه فجاء هذا    
 تحت عنوان القسم 
طرق إلی وقد بدأه الکاتب بتوطئة ثم ت ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقین()    

 صعوبة دراسة أدب المتنبي بعدها جاءت فصول هذا القسم کما یلي:
 الفصل األول   

في  ردیوان المتنبي في األوساط العربیة في العراق وبالد ما بین النهرین وفارس وما وراء النه
النقد  –النقد المحابي  –النقد المناوئ  –بغداد مرکز رئیسي للدراسات المتنبئیة –العصر الوسیط 

 الدراسات المتنبئیة في بالد ما بین النهرین . -الشروح الکتابیة والتفسیر الشفهي –المحادي 
 الفصل الثاني:

 –یة مرکز هام للدراسات المتنبئالقاهرة  –دیوان المتنبي في أوساط مصر والشام في العصر الوسیط 
سیرورة الدیوان بدءاا من القرن الخامس الهجري / العاشر المیالدي  –النقد المحابي -النقد المناوئ 

 ر الشفهي.الشروح الکتابیة والتفسی –امتداده إلی الشام حیث تلقی تأثیر المدرسة البغدادیة  -في مصر
  (الفصل الثالث: )المتنبي في المغرب العربي

المغرب دیوان المتنبي في األندلس و –دیوان المتنبي في األوساط المثقفة في القیروان وصقیلیة -
 نظرة إجمالیة في األعمال التي –الشرح والتفسیر الشفهي  -سیرورة الدیوان في األوساط العربیة –

 أوحاها الدیوان للنقد العربي في العصر الوسیط.
 في العالم العربي الحديث(الفصل الرابع: )ديوان المتنبي 

 –الشروح الجدیدة  –الجمهور الذي یطالع الدیوان حالیاا  –دور الطباعة في انتشار الدیوان -
ة المدرسة السوریة المصری –الدراسات النقدیة المخصصة للمتنبي وشعره في أواخر القرن الماضي 



 427  المتنبي في الدراسات النقدیة االستشراقیة

 

 

 

قیمة الدراسات العصریة المخصصة  –دراسان أحادیة  –دراسات مختصرة  –وبعث الدراسات المتنبئیة 
 للمتنبي.

 الفصل الخامس : المتنبي والمستشرقون
 قیمة هذه األعمال. –دراسات غبریللي  –أعمال المستشرقین وتقییمهم للمتنبي 

وانتهی الکتاب بخاتمة مصادر الکتاب ومصادر ترجمیة ومجموعة من المسارد وهي : مسرد 
مسرد  –مسرد القوافي الشعریة  –مسرد األماکن  –مسرد األعالم  –مسرد اخیات القرآنیة  –المسارد 

 أنصاف األبیات الشعریة .
وما یلفت النظر في هذا العرض حول کتاب المستشرق الفرنسي )ریجیس بالشیر( هو ترکیزه 
الکبیر علی حیاة الشاعر أکثر من ترکیزه علی شعره وفنه، وهذا یعکس أهمیة السیاقات الخارجیة 

علی إبداع الشاعر، وهذا التأثیر له دور کبیر في اختیار وتحدید طبیعة المنهج الذي تمت  وتأثیرها
بواسطته مقاربات المستشرق لحیاة وشعر )أبي الطیب المتنبي( ولذلك یری الکثیر من النقاد 

فضل کبیر في تعرف المستشرقین إلی شاعر عربي من القرون الوسطی والدارسین أّن  لهذا الکتاب 
ی بفنه إلی مصاف کبار الشعراء العالمیین، فکان خالصة من خالصات الشعر العربي القدیم وسرا ارتق

 .(31، ا  2219)الواد،  من أسراره
يجیس بالشیر( في مقاربته لحیاة وشعر )أبي الطیب المتنبي (2    / منهج )ر

 مفهوم المنهج:أ/ 
في القرآن الکریم في قوله تعالي )لکل  منهج في اللغة تعني الطریق الواضح ، وقد ورد ذکرها کلمة

( ، أما في االصطالح فیختلف مفهوم المنهج 18جعلنا منکم شرعة ومنهاجاا ( ) سورة المائدة آیة 
باختالف المجاالت العلمیة والمعرفیة التي یوظف فیها ولهذا نجد أن المراد بالمنهج في النقد األدبي  

ة اءة العمل األدبي والفني قصدا استکناه داللته وبنیاته الجمالیتلك الطریقة التي یسلکها الناقد في قر
والشکلیة، وهو کذلك المفتاح اإلجرائي الذي یساعد في الکشف بواطن النصوا وحقائقها، ألنه 
لیس مجرد أداة منهجیة فحسب، وإنما یختزل رؤیة خاصة للعالم شارل في تفعیلها مجموعة 

لتي أدت إلی ظهوره، وبالتالي فهو یساعدنا علی رصد أبعاد النص الخلفیات السوسیو ثقافیة وغیرها ا
 .اإلبداعیة

يجیس بالشیر(:   ب/ منهج )ر
تجمع أغلب األبحاث والدراسات التي الحقت الدراسات النقدیة اإلستشراقیة علی أن المنهج الذي 
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فذ والمتمیز لسلکه المستشرق الفرنسي )ریجیس بالشیر( في دراساته وأبحاثه عن الشاعر العربي ا
)أبي الطیب المتنبي( هو المنهج التاریخي الذي انتهجه في کل أبحاثه ودراساته عن األدب والثقافة 
العربیة واإلسالمیة، وقد کان تقید المؤلف بالمنهج التاریخي الدقیق ، وانطالقه من مبدأ وجوب توافق 

وصول إلی الحقیقة، وهذا ما لم تسلسل األحداث التاریخیة مع سیرة الشاعر وتفاعلهما الحتمي لل
 (.7، ا 1987یفطن له جمیع من درسوا المتنبي من المستشرقین )بالشیر، 

ومن هنا جاءت  دعوته إلی وجوب  )واعتبر بالشیر هذا المنهج األنسب لدراسة شعر )المتنبي
 یح ی حکم صحاستعماله لکل المهتمین بهذا الشاعر العبقري یقول : ) إذا أراد ناقد أوربي الوصول إل

 (. 109، ا 1987بالشیر، ( علی دیوان شاعر الکوفة وجب علیه أن یعمد إلی المنهج التاریخي
یعّد المنهج التاریخي أول المناهج النقدیة السیاقیة ظهوراا في العصر الحدیث، ارتبط بالفکر 

ذ هي عیة وانبثق عنها  إاإلنساني وتبلور هذا المنهج داخل المدارس الغربیة العریقة کالرومانسیة والواق
التي أبانت عن الوعي اإلنساني بالزمن وتصوره للتاریخ  ووضوح فکرة التسلسل والتطور واالرتقاء، 

 من المناهج النقدیة السیاقیة التي تم اعتمادها في دراسة الظواهر األدبیة وتطورها عبر العصوروهو 
ل بدراسة الماضي ب مختلف ظواهره وحوادثه بالمعنی العاّم، ویستخدم في دراسة التاریخ المتمِثّ

ومجمل الحیاة البشریة الماضیة من عالقات بین األحداث والمتغیرات عبر الزمن بالمعنی الخاا، 
مثل العالقات السببیة المسؤولة عن تطور هذه الظواهر وتغیرها، وقد تضافرت علی بلورة هذا المنهج 

ذه العوامل ما یتصل بانتقال السکان من البوادي واألریاف عوامل کثیرة ومتنوعة معرفیا واجتماعیا من ه
إلی المدن، وذلك مع بدایة القرن السابع عشر علی إثر انطالق الصناعة والصناعیین بأوروبا الناهضـة. 
ومنهـا مـا وفـرته الطفرة العلمیة التي شهدتها المعارف في العلوم الطبیعیة واإلنسانیة من تطور وأتاحته 

 .(22، ا  2219االکتشافات واالختراعات ) الواد، من أنواع 
واختیار المستشرق )بالشیر( للمنهج التاریخي في مقاربته لشخصیة ) المتنبي( ظهر جلیا في 
القسم األول من کتابه والذي تتبع فیه تفاصیل حیاة الشاعر بدقائقها أکثر من شعره حیث یُعّد المنهج 

وقائع تسبب في إیجادها أشخاا هم األدباء. ویُعّد األدباء ظواهر  التاریخي األعمال األدبیة ظواهر أو
أو وقائع أنتجتها العصور التي وجدوا فیها. إن األعمال األدبیة قد أنتجها فواعل هم، في الحقیقة، نتائج 

األوضاع العائلیة والسیریة الفردیة في سیاق اجتماعي وحضاري معین. لذلك فهو یعتبر معرفة  أفرزتها 
التعرف إلی  صور التاریخیة التي عاش فیها األدباء مفاتیح للتعرف إلی شخصیاتهم، ویُعدالع

  (. 20 -27، ا2219) الواد، .شخصیاتهم مفاتیح لمعرفة أعمالهم األدبیة
وقد عرف عن المستشرق الفرنسي )ریجیس بالشیر( اهتمامه باألدب العربي القدیم وأعالمه کما 
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لثقافة اإلسالمیة حیث انصبت جل أبحاثه ودراساته علی البحث والنقد اهتمامه باللغة العربیة وا
والتحلیل والترجمة، وقصد تتبع مسار المنجز العربي واإلسالمي وتحقیق غایته للوصول إلی نتائج 
تطبع أعماله وترسخ تصوره النقدي ورؤیته الذاتیة والموضوعیة کان علیه االستنجاد بالمنهج الذي 

ك ، ولهذا نجده  فقیه لغة ومؤرخا یصطنع المنهج التاریخي علی نحو آسر بحذق یساعده علی کل ذل
استعماله له، وبالوضوح والتماسك في التألیف بین العناصر التي وقف علیها. فهو یهتم بالعصور التي 

ا یتحری الوثائق والشهادات ویقارن بعضها ببعض، لیصل  عاش فیها األدباء، ویتتبع سیرهم تتبعا دقیقا
لی معرفة بالعَلم المدروس، أقرب ما تکون موافقة لما کانت علیه شخصیته وحیاته في حقیقة الواقع إ

 .(32،ا2219الذي تعاطاه وسماته الجمالیة )الواد،  والتاریخ، دون أن یغفل عن خصائص الفن
د اإّن المنهج التاریخي ومنذ ظهوره في سبعینیات القرن الماضي وجد إقباالا کبیراا لدی النق

والباحثین ومنهم المستشرقون في دراستهم للظواهر والشخصیات األدبیة واإلنسانیة ومحاولة تفسیر 
بالشیر( إذن بتأثیر المحیط  نبوغها وتفردها في عصرها دون غیرها، ولهذا السبب بالذات یعتد)

لوسط ع اوالتاریخ في شخصیات الشعراء وأشعارهم. وما یغني سمات السیرة الفردیة في تفاعلها م
ولکنه ال یری األدب انعکاسا آلیا للوسط الذي ینشأ فیه أو  .السیاسي والثقافي الذي عاش فیه األدیب

 (.32ا.2219لوقائع حیاة األدیب الذي أنتجه )الواد، 
واستخدم )بالشیر( في دراسته المنهج التاریخي في تتبعه لسیرة )المتنبي( من جهة ودراسة شعره 

ات قرائیة نقدیة تحلیلیة مصحوبة بالکثیر من التساؤالت حول أسرار عبقریته من جهة أخری وفق آلی
الشعریة التي طبعت قصائده في ذلك الزمان، وبهدف البحث عن إجابات واضحة لتلك التساؤالت  

تتبعت عوامل رواج دیوانه وقصدت إلی وضعه في مکانه الحقیقي من الشعریة العربیة، فإن دراسته 
قراءة والتلقي في النقد العربي، لسجابة عن توجهات منهجیة مرتبطة بأسئلة ملحة وتقییم آلیات ال

لرصد حجم المشارکة العربیة في الحیاة األدبیة العالمیة وتحدید قیمة المتنبي في الشعر العالمي؛ 
وهل سیرورة شعره ولیدة الحماس الشرقي وعاطفة تعصب الشرقیین لشاعرهم،وفق آلیات قرائیة 

 تخرج عن کونها  تمثالت إقلیمیة؟ أم أنها ولیدة عبقریة إنسانیة فذة تتجاوز التلقي العربي عربیة، ال
 (.55، ا 2229إلی التلقي اإلنـساني؟ ) ابن األبقع ، 

بما أنه تبن مبـسط لحرکـة التاریخ في کل الظواهر اإلنسانیة والطبیعیة یمکن بموضوعیة من إدرال 
وما النتائج واخثار التي ترتبت علی ذلك وقد مکنه تطبیق هذا المنهج  کیفیة التطور والعوامل المؤثرة

من إیجاد عالقة بین األحداث التاریخیة وسیرة الشاعر، فنجد عبر مراحل الدراسة شخصیة الشاعر 
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وشعره جنبا إلی جنب، وبذلك نحا منحـی خاصا هو هذا المنحی الذي اشتهرت به الدراسـات 
 (.58، ا 2229)ابن األبقع،   Biographieة النقدیـة الذاتیـة األوروبیة،ویـسمی الـسیر

يجیس بالشیر(  مآخد علی منهج )ر
بینما رأی الکثیر من الدارسین والنقاد أن دراسة )بالشیر( حول شخصیة )المتنبي( تمثل الوجه المشرق 

دیة، فاحصة، نقلقراءة مبدعة لألدب العربي القدیم، تختلف عن القراءات المیتة ألنه یقرؤها بعین 
وشفافة. لذلك ظلت أعماله ذات قیمة علمیة وریادة متفردة في تأسیس لبنات مدرسة أدبیة متمیزة في 

(، وأن  تسلحه 119،  ا 2219تناول التراث العربي القدیم، ینتمي إلیها عدد کبیر من األدباء )الواد، 
النقدیـة والتـأثرات الحاصـلة  بالمنهج التاریخي مّکن من متابعة الحرکة التاریخیة للدراسـات

والتطورات ومظاهر النمو في المواقف النقدیة من شخصیة )المتنبي( عبر العصور، ولهذا وجدنا أنه  
ریجیس  بهذه الشخصیة القویة وهذا المنهج الحدیدي القویم، مع قدرة علی العمل عجیبة، أکب

أسرار لغة العرب وأغوار الروح  بالشیر، حیاته کلها، علی بحث دائب یهدف به إلی الکشف عن
ا من النصوا دون شهادات الرجال،  والعقلیة العربیة وخبایا الحضارة والمفاهیم اإلسالمیة، انطالقا

ال یطمئن إلی الشهادة؛ بل یتهمها ویشك في  وهو، في ذلك، علی خالف أستاذه لویس ماسینیون، 
ها لبعض، إیماناا نته بتقلب أهواء الرجال أمانتها شك ملحاحا لهلهلتها واضطرابها أو مخالفة بعض

ا مع واقعیة ذهنه ُّ إیمانا منه بتقل المفطور علی حذر الفاّلح سلیقة وراثیة، والناشئ علی سبر  وانسیاقا
 (.117، ا 2219النصوا ونقدها ورحضها من زائف األقاویل الخاویة )الواد، 

عض التاریخي في ذلك الوقت في نظر ب وکان البحث والتنقیب علی عبقریة المتنبي  وفق المنهج
المستشرقین والنقاد العرب إضافة جدیدة في الممارسة النقدیة الحدیثة، وخطوة نحو ربط الظواهر 
األدبیة بسیاقاتها اإلنسانیة ومؤثراتها الخارجیة بما أن الشاعر هو ابن بیئته وعصره وزمانه حیث کان 

من ثقافته الغربیة وطرقها في الدرس والتحلیل یلمسه هذا التوجه المنهجي جدیدا أضافه بالشـیر 
القارئ في إحساسه بالحرکة والنمو المتوافقین بین الظاهرة الشعریة والظاهرة التاریخیة، لیخرج في 
النهایة بشعور متفاعل وحقیقي بأنه لم یکن یقرأ عـن المتنبي ولکنه کان یعیش معه، إن هذا التوجه 

الشاعر من خالل إعـادة ترکیب سیرته، ونراه أحیانا یتتبع أثر الوسط أضفی حیویة خاصة علی شعر 
 (.58، ا2229في اإلنتاج األدبي وتوجیهه ) ابن األبقع، 

وفي المقابل رأی البعض اخخر من الدارسین والنقاد أن دراسة )بالشیر(  ومنهجه بالخصوا في 
ات الدراسة خي وهیراسة تفتقر لمقوممقاربة شخصیة )المتنبي( هي أشبه بعرض للوثائق بأسلوب تاری

النقدیة الجادة کونها تحمل عدید الثغرات والنقائص التي لم توف الشاعر حقه فیه االنتقاا والتقلیل 
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من قیمة الشاعر وذلك بالطعن في نسبه احتکاما إلی ما ورد عن المستشرقین وهو لم یعر ما جاء عن 
لحکم المسبق علیه لیستدل علی ما استنتجه قبل نسب المتنبي اهتماما، لکنه أصر علی إطالق ا

دراسته، فاعتمد علی ما ارتکز علیه المستشرقون من اختراع للعلل، وإیجاد ألسباب واهیة، قائمة علی 
 (ومنها : 02التخیل وإحکام القیاد ) السباعي، ا 

 .هترکیزه علی حیاة الشاعر الشخصیة ونسبه وأصله أکثر من ترکیزه علی شعره وعبقریت-
إهماله للّنص الشعري من داخلِه، من حیُث لغته وأسلوبه، وخصائصه الفنّیة بالدرس والتحلیل -

 وترکیزه علی الظروف الخارجیة والمالبسات التي کانت وراء إیجاده .
ه مادة تأریخیة أکثر منها نقدا وتحلیال  وهذا ما - طغیان التاریخ علی دراسته لشعر المتنبي وکأنَّ

 سم األول من الکتاب والذي تضمن سیرة )أبي الطیب المتنبي( وکان .تجلی في  الق
تجاهله لصفات الشاعر الفردیة ومواهبه الّشخصیة في العمل الشعري، وإرجاع اإلبداع إلی  -

مؤثرات خارجیة کالبیئة، والجنس، والعصر، مّما یحقق إغفاالا لعبقریة المتنبي األدبیة والشعریة   
 ومواهبه الفردیة.

إصداره الکثیر من األحکام التعمیمیة والجازمة علی عصر الشاعر وأدبه ویقصد من ذلك القول  -
بأنَّ التدهور التأریخي ُیخّلف أدباا یطغي فیه الحکم الذاتي علی أحداث التاریخ وعصره، کما فعل طه 

فصیالا وت حسین في کتابِه )في الشعر الجاهلي( الذي بالغ فیه کثیراا ورفض األدب الجاهلي جملةا 
نیة، واستقرائه الناقص للمعلومات والتاریخ، مبتعداا عن جادة  معتمداا علی هواجسه الذاتیة والظَّ

 الّصواب والموضوعیة العلمّیة.
 خاتمة 

ظاهرة أدبیة متفردة في الزمان والمکان، وهي ظاهرة شکل )أبو الطیب المتنبي( بعبقریته الشعریة  
ن سیال موهي تساؤالت أفرزت ، النقد العربي قدیمه وحدیثـه أحدث وجودها تساؤالت کثیرة في

الدراسات والشروح امتدت لیصل صداها إلی العصر الحـدیث، فکانت ضمن دائرة استهداف 
المستشرقین والعرب المحدثین علی حد سواء فکان اهتمامهم بحیاته ودیوانه الذي فعل في العقـول 

یوم في عصره، حیث ذهبوا في اقتفاء أثر شخصیة الـشاعر واألذواق ما کان صاحبه یفعل فیها ذات 
أللوان من الدراسة مسلحة بألوان حدیثة من الثقافة والمنـاهج والـرؤی ها وأدبـه واخضعو

 والنظریـات.
 المصادر والمراجع 
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Abstract 
Al-Mutanabbi is a unique phenomenon in the field of Arabic and other literature, both 
ancient and modern, and it is clear that many circumstances have contributed to this 
uniqueness, some of which. were specific to Al-Mutanabbi's person and his poetic 
talent, some of which were specific to the man's environment in terms of upbringing 
and social and cultural conditions. Therefore, the pens of the critics were drawn on 
their different attitudes, and their attitudes against or in support of Al-Mutanabbi for 
this great literary edifice were explained, criticized, and interpreted. Among these 
critical pens is the Orientalists, who were credited with introducing this poet to the 
other (Western Culture). A study in literary history) tried to introduce us to the 
phenomenon of genius of the poet, according to a systematic scientific presentation, 
with the intention of showing the reasons for superiority over his poets.So this 
intervention came to follow Regis Blasher's approach to reading Al-Mutanabbi, and 
what scientific method did he follow in his book? 
Keywords: Orientalism, Abu al-Tayyib al-Mutanabi, Rigis Blasher, Historical 
Curriculum, Ancient Arabic Literature. 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 دراسة مقارنة بین االدب الفارسي واالدب العربي الحديث« مجنون لیلی»

 1ف اهللم.د. دعاء کمیل هادي ضی
 قسم اللغة العربیة –کلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة  –جامعة کربالء 

 الملخص

تعد قصة )مجنون لیلی( اشهر الحکایا التي تدور حول الحب العذري في الثقافة العربیة ، وانتجت 
الحکایة التي تدور حولهما إرثا ادبیا تضمن الشعر بمضمونه الفني ، فضال عن عدد مهم من 

کانت مجریات القصة االنسا ق التي تعکس صورة البیئة الثقافیة التي نشأ فیها هذا الشعر ، سواء أ
حدثت فعال أم انها مخیلة شعبیة طورتها جلسات السمر . وفي ظاهرة انتقال اخداب بین الشعوب 
انتقلت هذه القصة الی االدب الفارسي علی ید الشاعر النظامي الکنجوي ، مع تغییر واضح في 

صیل الحکایة . واستمرت ثنائیة )قیس ولیلی ( تلهم االدباء العرب حتی عصور متقدمة فألف تفا
یهدف  مسرحیة شعریة حولهما . -وهو الذي استقی ثقافته من مواطن عدة  -الشاعر احمد شوقي 

البحث الی الوصول الی نتیجة خالصتها ان الشاعر احمد شوقي حین تناول قصة المجنون في 
ن قد استقی مادته من قصة مرت بکثیر من االضافات ال من القصة األم ، فالبحث مسرحیته  کا

محاولة لتلمس مواطن التأثیر والتأثر التي ترکتها قصة )المجنون ولیاله( في االدب الفارسي ومن 
ثم ما حملته من التأثرات حین عادت الی احضان العربیة ممثلة بمسرحیة شوقي الشعریة .یغترف 

ه من عدد من المصادر والمراجع االدبیة السیما الکتب والدراسات التي تناولت االدب البحث مادت
 .المقارن

 : مجنون لیلي، األدب الفارسي، األدب العربي، األدب المقارن.الکلمات المفتاحیة
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 المقدمة
ة افرادا ومر ان اهلل تعالی خلق الموجودات وبثها في االرض وفرقها امما وشعوبا وقبائل ، وناداها مرة

جماعات،  والف بینها بنور منه وقوة ، ونزع من االنسان قوة التألیف بین هذه القلوب والموجودات 
التي رافقت االنسان حیاته علی البسیطة : فقال عز من قائل : "لو انفقت ما في االرض جمیعا ما الفت 

امتحن تعالی االنسان ان خلق له بین قلوبهم ولکن اهلل الف بینهم"  صدق اهلل العلي العظیم ، ثم 
استعدادات للتعاطي والتفاعل مع االخرین من بني جنسه ، وکان من نتیجة هذه االستعدادات مشاعر 
الحب التي تعد من اکثر انواع المشاعر حیویة  ومن اصعب مواطن االبتالء االلهي. ولطالما ترنمت 

خالیة من اي هدف مادي اال ان یجد احد  البشریة وفخر منهم االخیار ان لهم مشاعر تجاه اخرین
نفسه امام واحد من الناس وغالبا ماي کون من جنس اخر یکن له مشاعر الحب التي وضع لها االدباء 
والبلغاء والمتکلمین اسماء عدیدة من الحب الی الهوی الی الود الی الغرام الی العشق الی ما شاکل 

 ن واحوال محددة یمر بها بني البشر .ذلك من اسماء ارتبطت معانیها بظروف ومعا
ومن االحوال والصفات التي اهتم بها الشعراء واالدباء وفخروا بها هو الحب العذري وهو      

وصف لحالة من تواصل المشاعر بین طرفین دون االنتقال الی مرحلة اکثر تعقیدا في التواصل 
ي هذه االحوال علی مادة البشر باعتباره االجتماعي بین فردین او موضوعین ولعل مادة الحب تغلب ف

کیانا له وجوده فیبقی الطرفین ال یستطیعان التواصل بدرجة اعلی من ذلك . وهذا البحث یحاول 
تلمس مواطن التأثیر والتأثر التي ترکتها اشهر قصة حب عذري عربیة أال وهي قصة مجنون لیلی في 

 ن عادت الی احضان العربیة .االدب الفارسي ومن ثم ما حملته من التأثرات حی
یقع البحث في تمهید ومبحثین وخاتمة ، تناول التمهید امورا البد منها قبل الشروع في موضوع    

 البحث وهي في مجملها ؛ ملمح عن االدب المقارن ؛ نشأته وتطوره .
قة الولقد اختص المبحث االول بإلقاء الضوء علی موقف الثقافة العربیة من المرأة وطبیعة ع

 الرجل بها في الشواهد االدبیة ، ثم عرج علی خالصة لقصة مجنون لیلی في مصادرها العربیة االولی.
والمبحث الثاني تناول حکایة المجنون ولیاله حین انتقلت الی االدب الفارسي واهم التغیرات  

 التي جرت علیها.
عد نون لیلی ألحمد شوقي بثم حاول المبحث الثالث تلمس أبرز معالم التأثیر في مسرحیة مج

 ان استقی مادتها من ثقافات عدة .
ولقد اغترف البحث مادته من عدد من المصادر والمراجع االدبیة السیما الکتب والدراسات      

 التي تناولت االدب المقارن ، وانتهی البحث بخاتمة هي خالصة استنتاجاته .



 407 بین االدب الفارسي واالدب العربي الحدیث دراسة مقارنة« مجنون لیلی»

 

 

 

 التمهید
 االدب المقارن ؛ النشأة والتطور

ة االجتماعیة التي خلق اهلل االنسان علیها ومیله الی التعرف الی کل ما هو جدید وغریب علیه الفطر
قادته في تاریخ االنسانیة الطویل الی اکتشافات کثیرة جعلته یعمر هذه االرض لیعیش فیها جیال بعد 

 جیل.
وق سماء او ونجاحه هذا عزز لدیه حبه الی التعرف علی ما خفي عن ناظریه في باطن ارض او ف

 حتی في ما خطته ید نظرائه من البشر في بقاع االرض المتنوعة.
والرغبة الفطریة ایضا في التنافس والتکامل لربما کانت المنشيء االول لبواکیر االدب المقارن 

 قبل ان یقوم علما قائما بذاته بما تحده من قوانین وانظمة.
لمقارن لیولد طفال احتاج من الزمن ما لیس واوربا هي الرحم التي تکامل فیها علم االدب ا

بالقصیر لیصل الی ما هو علیه الیوم بین ایدي الباحثین . وفي العصور الوسطی التي مرت علیها من 
م شهد االدب االوربي ظاهرة في محاولة توحیده اما من منطلق دیني او 1173الی  1397العام 

 (. 27، 2225فروسي. )ینظر: هالل ، 
اوربا ان تنهض "ادرکت ان النهضة ال تکون اال بالعودة الی االصول الالتینیة القدیمة  وحین ارادت

 (.11، 2225واحیائها ومحاکاتها" )الراجحي ، 
ویری باحثون ان الذي لفت انتباه اوربا الی اهمیة الثقافة الیونانیة حرکة الترجمة التي نشطت في 

 (.11، 1980رون العرب المسلمون )ینظر: طرشونة،  الدولة العربیة االسالمیة وما توجه له المفک
وفي مطلع عصر التنویر اقترح القس دوبو اول مقاربة مقارنیة بین االداب والفنون الجمیلة )ینظر 

( ، " وظهرت في فرنسا جماعة الثریا ودعت الی تقصي النزعة االنسانیة في 12، 1995: باجو ، 
 ( .11، 1980الثقافتین القدیمتین" ) طرشونة ، 

فیما ینبه الدکتور محمد السعید الجمال الدین الی سیادة مظاهر التنافر في القرنین الثامن عشر 
( ،  فـ"کانت الدعوة الی الرجوع الی آداب الیونان 8،  1990والتاسع عشر ) ینظر: جمال الدین

ز عدة اسماء في (.وتبر27والرومان ومحاکاتهما بمثابة ثورة فکریة في ذلك العصر" ) ندا ،د.ت.، 
 1822هذین القرنین لها السبق في ارساء علم االدب المقارن ، فمدام روستال وکتابیها)من االدب(

 (.13،  1995)ینظر : باجو ،1812و)من المانیا( 
دخل علم االدب المقارن الی الجامعة لیفتح مجال الدراسة االکادیمیة فیه ،وقد  1828وفي العام 
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دروسا في السوربون عن التأثیر المتبادل بین االدب الفرنسي واإلنکلیزي  ادخله فیلمان حین القی
اذار  12(  ، ویعتقد باجو ان الوالدة الحقیقة لألدب المقارن جاءت یوم 18،  1980)ینظر: طرشونة ، 

في ثانویة مرسیلیا حین اشار جان جال امبر في خطبة االفتتاح لمحاضراته الی التاریخ  1832عام 
 ( .1995،11للفنون واالداب عند الشعوب کلها )ینظر: باجو ، المقارن 

ومن فرنسا انطلق هذا العلم الی دول اوربا التي قامت بدور مهم في تنمیته مثل سویسرا التي نشر 
وایطالیا التي بدا التدریس فیها لمادة االدب المقارن  1813اول بحث فیها عن االدب المقارن عام 

واما انکلترا فقد الف فیها اول  1859نشرت اول مجلة تعنی باألدب المقارن والمجر التي  1803عام 
 (.21-22، 1980)ینظر: طرشونة ، 1835دراسة مقارنة عام 

 المبحث األول : مجنون لیلی في االدب العربي القديم
، ببداوة في الطباع وقسوة في القلوإن جفاف الرمل وشدة الشمس في الجزیرة العربیة اورثت سکانها 

وانعکس هذا في شعرهم ، فکانوا اذا تغزلوا بالمرأة قرنوها بالحرب فلعنترة قوله من 
 (: 10،  1900الکامل)شداد،

  علقتها عرضا واقتل قومها
 زعما لعمر ابیك لیس بمزعم           

صاب خو المستقرء للمرأة العربیة في الشعر العربي ، یراها بین قداسة لما ترمز الیه من امومة وا    
(  لما تمثله من عار ٍ یورثه السلف 8( ، ووأٍد ) ینظر : سورة التکویر ، آیة 320،  2227) ینظر: عجینة ، 

،  2221للخلف ، وبین ان تکون مهانة ذلیلة مثلما وصفها عروة بن الورد من الطویل ) فرحات ، 
91:) 

 " رحلنا من االجبال ، اجبال طيٍء    
 رها"نسوق النساء عوذها وعشا   

 (:185، 2221وان تکون محل تکریم وافتخار مثلما قال السلیك بن السلکة من الوافر) فرحات ، 
 لعمر ابیك واالنباء تنــمي    

 لنعم الجار اخت بني عوارا   
 من الخفرات لم تفضح اباها     

 ولم ترفع الخـوتها الشنارا         
خلفین لنا من درر النظم ما ارسی قواعد خاصة وهذه الصور رسمت مساحة صال فیها الشعراء م   

للتعبیر عن المرأة في الشعر سار علیها من جاء بعدهم وان اضافوا الیها وجددوا فیها ، لکنها ولعقود 
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 بقت تستقي العناصر ذاتها وتعلي علی االسس نفسها .
 واالخرین ، فکانحتی اذا جاء االسالم ، عاشت المرأة فتحا سبقت الیه نساء الدنیا من االولین 

لها المواقف المشرفة التي شارکت فیها خاتم النبیین )صلی اهلل علیه واله وسلم( في مراحل دعوته 
المبارکة کافة ، فکانت االیات القرانیة وثیقة خالدة لحقوق المرأة ازاحت عن کاهلها ما عانت من قهر 

کانت اما " ووصینا في الجاهلیة وضمنت لها ان هي لم تفارق القرآن ان یکون ناصر ها وحامیها ، سواء أ
( ، او زوجة " ومن ایاته ان 17االنسان بوالدیه حملته امه کرها ووضعته کرها " )سورة االحقاف ، ایة 

( ، او 21خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة " )سورة الروم ، ایة 
وتتنافس معه نحو الکمال االلهي " یا ایها الناس انا خلقناکم  انسانة تناظر في الخلق اخاها االنسان

من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اهلل اتقاکم" ) سورة الحجرات ، ایة 
( ، وهذا الذي جاء به االسالم اسدل بظالله علی رؤی الشعراء فتنزه الشعر عن کل ما یخل بالعفة 13

الشعراء عن ما یمس کرامة المرأة التي صانها الدین الحنیف ، فلما حل العصر االموي وابتعدت الُسن 
نزع بنو امیة الی الجاهلیة فأحیوا ایامها ولیالیها ، فدخل عدد من الشعراء مداخلهم وارتدوا الی ما نهی 

صور من ( ، وعادت 71، 1998عنه االسالم فشاع الغزل الصریح  هاتکا الحرمات )ینظر : العسیلي ،
اخالق الجاهلیین فاعتال الهجاء في المرأة وکان "یعتمد علی السخریة من الشکل والمالمح ، ویدور 
حول معاني البشاعة واالمتهان بالعمل والرعي والدناءة والبخل واالبتذال واالفحاش بعبارة صریحة 

( ، وعاصر هذا 321،  2222مباشرة تتناول النساء باقبح الصور وابعدها عن الحیاء والدین" ) تجور ، 
االبتذال الغزل العفیف بکل ما یرافقه من سمو بالنفس البشریة حتی اسس للتصوف في وقت الحق 

 ( .90، 1998)ینظر ، إبراهیم ، 
وقد تمیز بنو عذرة احدی قبائل قضاعة بهذا النوع من الحب حتی عرفوا به وان کان موجودا في  

کانت لما ساعدته ظروف البیئة التي سکنتها هذه القبیلة  غیرهم من القبائل ولکن شهرته فیهم
والمتمیزة بکثرة الماء والخضرة أن برز فیها عدد من الشعراء الذین تغنوا بمعشوقاتهم من لطیف الشعر 
وجزله فتناقلته ریاح الصحراء لتسجل لهؤالء العشاق ما ارتقوا به من حبهم من عفاف وسمو نفس 

، وینظر :ضیف ، العصر االسالمي ،  23-22، 1999ي عند العرب ، )ینظر: ضیف ، الحب العذر
( ،وذلك ألن " المرأة روحا وجسدا وفکرة ، تتفتق في  211، وینظر :الصفار ، د.ت. ، 379،   1125

ذهن الرجل ...فإن هو استجاب لدواعي الروح ، وحرر نفسه من قید الجسد ، فسیتحول الی طائر 
،...وذال هو الشاعر العاشق الذي یتفوق علی جسده وینجح في اقسی یغرد في سماء الحب البهیة 
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 (.222، 2220امتحان في حیاته" ) الغذامي ، 
ومن ابرز هؤالء العذریین مجنون بني عامر وهو شاعر جّن بعشیقته )ینظر: الجاحظ  (، وهو "قیس 

ن صعصعة") بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربیعة بن جعدة بن کعب بن ربیعة بن عامر ب
 118: 1، 2229( ، وهو عند السیوطي قیس بن ذریح  )ینظر : السیوطي ، 7: 2، 2222االصفهاني ، 

( وملخص حکایته علی ما فیها من اختالف الرواة بین موثق لها ومکذب ؛ ان قیسا هذا احب ابنة عم 
، فلما کبرا وعزلها اهلها له اسمها لیلی بنت مهدي وتکنی ام مالك منذ صباهما وکانا یرعیان الغنم معا 

عن مخالطة الرجال ثقل علیه ذلك ، فطلبها للزواج وفي الوقت ذاته طلبها سید من العرب یدعی ورد 
بن محمد العقیلي فاجبرها اهلها علی اختیار الثاني  لما کان قد انتشر بین العرب من تغزل قیس بها 

مهر عظیم وسیادته في ثقیف ، فهام في البراري  وهو مما تنکره اعرافهم او علی روایة لما بذله ورد من
سالکا طرق من فقد عقله ، یتغنی بلیلی فرفع اهلها امره الی السلطان فاهدر دمه ، فتوسط بعض العرب 
عند ابیها ان یزوجها ایاه فرفض وسارع الی زفها الی العقیلي ، فزاد جنون قیس ، حتی انه زار زوجها 

ابه بانها علی ما یرام فقد ما بقي من عقله ، ورحلت لیلی الی دیار یسأله عن عشرته معها فلما اج
زوجها فأخذ قیس یختلف الی دیار اهلها باکیا شاکیا لوعة الفراق ، فبلغها خبره فبکت له ، واستمر 

 ( . 01- 7: 2،  2222علی هذا الحال حتی وجد میتا في الصحراء )ینظر: االصفهاني ، 
زا للعشاق یتداولونه في ما ینتجوه من اشعار وقصص ولم تقف ولقد اصبحت هذه الحکایة رم

 حکرا علی الثقافة العربیة بل انتقلت الی ثقافات اخری مضیفین علیها من روح تلك الثقافة .
 المبحث الثاني

 مجنون لیلی في االدب الفارسي
ثقافتین امتد علی الإن التاریخ والجغرافیة المشترکة بین الشعبین العربي والفارسي فرضت تبادال في 

مدی الحقب التي شهدت غلبة الحد الشعبین علی االخر في امتدادهما الطویل ، فلما جاء الدین 
الجدید وکان الفتح العربي لبالد فارس کان تالقح االفکار بمستوی جدید ، وانتج هذا االمتزاج 

هة صوا التي تمیزت بنکالمعرفي المتین لکل منهما سجلها االدبي الحافل سجال جدیدا مليء بالن
 عربیة بارزة هنا ونکهة فارسیة ظاهرة هنال . 

ومن هذه النصوا التي شهد انتقالها عبر الحدود العربیة الفارسیة تطورا ملحوظا قصة مجنون     
لیلی و " قد صارت فیما بعد مادة محبوبة في اساطیر الغرام عند شعــراء الفرس والترل الذین نموها 

( ، فقیس الشاب  222: 3،  2227زیادات غریبة علی العقلیة العربیة ") بروکلمان ،  وزادوا علیها
العربي البدوي الذي شغف حبا بابنة عمه الجمیلة لیلی بما اتصف به حبه ذال من فطرة جبل علیها 
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(، فالفرس  39،  1987سکان الصحاری ، هو " عند شعراء الفرس جمیعا صوفي فیلسوف" )هالل ، 
ن بحب القص ونظم روایاتهم شعرا وطول نفسهم الشعري حتی یصل الی عدة االف من المعروفو

االبیات في القصیدة الواحدة وجدوا في حکایة المجنون مادة ثرة لیبدعوا فیها ویضیفوها الی نتاجهم 
 (. 113، 1997االدبي )ینظر : التونجي ، 

هـ( 011لنظــامي الکنجوي( المتوفی في)واول االدباء االیرانیین الذین تناولوا هذه القصة کان )ا
هـ( ، وضمنها في اربعة االف 781الذي یعد احد ارکان الشعر الفــارسي ، فقد نظم هذه القصة عام )

 (.  121-123،  1981وسبعمئة بیت ، علی وزن الهزج المسدس االخرب المقبوض)ینظر : بدوي ، 
ورد ابیات في مناجاة اهلل ومدح الرسول وملخص الحکایة في منظومة )الکنجوي( تأتي بعد ان ی

)صلی اهلل علیه واله وسلم( والتغزل بالخمرة االلهیة وذکر الصحاب والخالن ، ثم یعرج علی حکایة 
المجنون بحدیثه عن ملك عربي ذو منزلة عظیمة ولم یکن له من االوالد من یحمل اسمه فابتهل الی 

سیم فلما بلغ من عمره عشر سنین ارسله ابوه الی المکتب اهلل ان یرزقه ولدا ، فکان ان جاء له صبي و
) المدرسة( وهنال تعرف علی احدی بنات االشراف ممن کانت تتعلم في ذات المکتب ، فتحابا 
حتی شغال عن طلب العلم ، فتداول الناس تصرفاتهما حتی بلغ ذلك اهلها فمنعت عنه ، فحزن قیس 

ره في حبها ، وکان یمر مع اصحابه علی دیارها فترنو الیه وهام علی وجهه ، وسکن الجبل ینشد اشعا
من وراء استار الخیمة فیلمحها وکان هذا عزاء له وترویح لنفسه حتی تنبه اهلها فمنعوها من هذه 
االطاللة ، فزاد کلفه وعظم حزنه ، فلما رأی ابوه حاله ذهب لخطبتها من اهلها فرفض ابوها تزویجها 

االعداء به ، فعاد الی االعتکاف في جبل نجد ، واما لیلی فانها کانت تعاني من مجنون مخافة شماتة 
من الحب مثله ، وفي مرة وهي تتنزه في بستان تبث الی الطیور وجدها واذا بشاب من علیة قوه اسمه 
 ابن سالم مر فما ان رآها حتی سارع الی خطبتها من ابیها فوعده بتزویجها ایاه ، و فیما کان قیس هائما

بته فرافقه قیس علی هذا الوعد  في البراري مر ملك فاشفق علیه ووعده بالسعي الی تزویجه من محبو
وصحا من جنونه استعدادا للقاء لیلی فلما توجه الملك الی خطبتها واجهه اهلها بالسیوف والسهام 

ملك المنتصر لووقعت معرکة بین الطرفین ، وانتصر الملك بجیشه الکبیر ، فرضخ ابو لیلی المهزوم ل
وعرض قتله وال یزوج ابنته لقیس فتکون فضیحته بین العرب بل انه عرض ان یقتلها وال یزوجها ایاه ، 
فعاد قیس الی صحرائه وجنونه مرة اخری . وعاد ابن سالم لخطبة لیلی فزفها ابوها الیه ، فلما ان خال 

ها تبکي هواها الفقید ، وارسلت له رسالة بها ابدت له کراهتها له وعلم انها مشغولة بغیره فترکها لوحد
تضمنت وفائها لحبهما ، ولما ان غاب زوجها یوما ارسلت لقیس لتراه ، ویشیر کنجوي في تفاصیل 
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قصته الی ان قیسا کان عابدا زاهدا متمسکا بتعالیم دین االسالم مقیما الفرائض ، فلما التقی بلیلی 
حرم ، فخالها ورحل لیسقط مریضا ، واماعن لیلی فقد المقترنة باخر رفض ان یطیع الشیطان في م

ذاعت بحبها ، فلم یطق زوجها ذلك فمات مهموما ، فما ان انتهی الحداد حتی عادت الی بیت اهلها 
وارسلت في طلب قیس فجاءها في قطیع من الوحش التف حولهما والنـاس تتعجب ، وبعد مدة من 

یس قبرها منتحبا حتی مات ولم یعرف احد به ، فبقي الزمن سقطت لیلی مریضة ثم ماتت ، فزار ق
علی القبر حتی انحل جسمه ولم یبق غیر عظام تعرف علیها احد المارین بالقبر ، فدفنوه بالقرب من 

 (.87-70،  2225قبرها ) ینظر : الراجحي ، 
من وهکذا فإن )کنجوي( قد استمد کثیرا من االحداث من اصل الحکایة العربیة مضیفا الیها 

 الثقافة الفارسیة ما غّیر في المفاهیم التي سادت في القصة . 
وقد خلل )کنجوي( منظومته بکثیر من العبارات التي تتضمن مناجاة هلل تعالی وبث الشکوی 
والهم الیه ، " وهکذا سـار قیس في حبه االنساني ثم الصوفي لدی شعراء الفرس ، فکانت لیلی طریقه 

( ،وعلی الرغم من ذلك فـ " ان العقلیة الفارسیة التي الفت نظم  39، 1987الی اهلل ") هالل ، 
 (.101المالحم لم تتخل عن الشاعر " )ندا ، د.ت. ، 

وقد تناول قصة مجنون لیلی عدد من الشعراء الفرس بعد کنجوي یذکرهم محمد غنیمي هالل 
مکتبي وسواهم )ینظر : وهم : سعدي الشیرازي ثم خسرو دهلوي فعبد الرحمن جامي ثم هاتفي ثم 

( . وهؤالء ترکوا عددا من التأثیرات الفارسیة علی اصل الحکایة العربیة شأنهم 12، 1987هالل ، 
 شأن اي ناقل لنص ادبي من ثقافة الی ثقافة اخری .

واهم البصمات الفارسیة في القصة تتمثل في ان الشاعر الفارسي) کنجوي( استطاع بما ورثه من  
ی تألیف المالحم من جمع اخبار مجنون لیلی علی اختالف روایاتها واخراجها قصة قدرة الفرس عل

متوازنة االرکان ، واذ کانت اخبار مجنون لیلی المادة االساس لعمل ادبي فقد انطلق الخیال لیضیف 
الیها ما جال في بال الشاعر من افکار دون ان یقصد الحقیقة في اصل الحکایة ، ویمکن اجمال اهم 

صائص الفارسیة في النسخة الفارسیة لقصة مجنون لیلی فضال علی توحیدها في موضوع له وحدة الخ
معنویة ، هو اضفاء بعض عالمات المدنیة التي لم تکن سائدة في الصحراء العربیة من قبیل ذهاب 

قة قیس ولیلی الی )المکتب( وتعارفهما هنال بدال من رعیهما الغنم في القصة االصلیة ، وکذلك عال
لیلی بزوجها التي تتصف في االصل العربي بانها عالقة طبیعیة ففیها ان لیلی ما ان دخلت بیت 
الزوجیة حتی انقطعت عن قیس فهي امرأة عربیة مسلمة تراعي ما نشأت علیه من اعراف ، بینما في 

ج کل الزو القصة الفارسیة تتجاوز لیلی کل صفات المرأة العربیة اذ )تلطم وجه زوجها( ، ویتجاوز
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صفات الرجولة العربیة لیستسلم لهذه االهانة من زوجته ویرتضي ان یبقی محبا لها ، وایضا من 
 (.95 – 90   2225المالمح الفارسیة هي الوصف المبالغ به للبساتین والریاض . )ینظر : الراجحي ، 

لفارسي )ینظر ویری محمد غنیمي هالل إن ) جامي( هو خیر من نقل قصة المجنون الی االدب ا
( ، فهو یوضـح معنی اخراء الصوفیة عن طریق لقاء قیس الصوفي بالخلیفــة اذ  12، 1987: هالل ، 

" نفهم من مجری الحدیث معنی کلمة الجنون والعقل عند الصوفیة ، فالجنون مدح ،...، و من مسلك 
ب ، ومن ضعة قیس في محضر الخلیفة یتضح جانب السخریة ، سخریة قیس من اطماع المناص

 ( . 18، 1987النفوس المتکالبة الشرهة " )هالل ، 
وربما زاد بعض الشعراء الفرس في اضفاء اللمسات الفارسیة فتعدت الطباع واالعراف الی الطبیعة 

 ( . 95، 2225مثل ما فعله )هاتفي( بان جعل جبل نجد مکسوا بالثلوج ) ینظر : الراجحي ، 
القصة بان قیسا الصوفي الذي یحمل افکارا فلسفیة هو اسطورة  ویخلص هالل من ابحاثه في هذه

 (.3انتجتها عقلیة التصوف االسالمي المتأثر بافالطون ) ینظر : هالل، لیلی والمجنون ، د.ت. ، 
وبهذا فقد انتقلت قصة مجنون لیلی الی مرحلة جدیدة وهي تمر علی اقالم االدباء االیرانیین ، 

 لها میزاتها فأثَرت االدب العالمي .الذین انتجوا قصة جدیدة 
 المبحث الثالث : لیلی والمجنون في االدب العربي الحديث

حکایة قیس ولیلی في تنقلها عبر الحدود والثقافات اثرت وتأثرت وانتجت احداثا جدیدة تسللت الی 
 ن حط مجنونالقصة حتی کادت أن تکون من اصولها ، ومن اللطیف انها تعود الی لغتها االم ، فبعد ا

ولیاله في اللغة الفارسیة انتقل الی الترکیة ثم عاد الی االدب العربي الحدیث علی ید الشاعر احمد 
 (.251، 1999شوقي ومسرحیته )مجنون لیلی( ) ینظر ، جمال الدین ، 

وشوقي مثلما یری الدکتور محمد غنیمي هالل قد عاد الی الکتب العربیة التي نقلت اخبار 
فضال علی اطالعه علی القصة في االدب الترکي لکنه  " لم یستطع ان یفرق فیها بین  مجنون لیلی

( ، ویضیف الدکتور محمد 70، 1987االخبار االصیلة والعناصر الصوفیة المدخولة ") هالل ، 
مصطفی هدارة رافدا اخر لمسرحیة شوقي ) مجنون لیلی( أال وهي عناصر التراجیدیا الشکسبیریة ) 

 ( .91،  1991هدارة ،
وان کان منطلق شوقي من تألیفه مسرحیة مجنون لیلی هو تأثره بالرومانتیکیة االوربیة التي ارادت 
بعث شخصیاتهم القومیة بالتزام الصدق التاریخي ، فهو لم یلتزم بالحقائق التاریخیة فیها بل غیر في 

-158،  1980ینظر : ضیف ،  بعض العادات العربیة التي تتنافی تماما مع احداث القصة االصلیة )
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( ، وربما یکون هذا التصرف بالنص االصلي الذي قام به شوقي مرده الی تراکم النصوا التي 159
مرت به محملة بتأثیرات الثقافات االخری فاختــار منها ما الئم ذوقه االدبي وخیاله. "ونتیجة لهذا 

ل ه بالسرد اکثر مما عنی بتحلیکله جاء تصویر قیس ولیلی في مسرحیته خلیطا عنی شوقي فی
 (.70،  1987االشخاا والتعمق في نفسیاتهم " ) هالل ، 

ویبدأ شوقي مسرحیته بان یعرض جلسة سمر في اوائل اللیل للیلی وصاحباتها وتدخل لیلی یدها 
 (:1، 1935في ید ابن ذریح )شوقي ، 

 " لیلی :
 منار الحجاز فتی یثرب  دعي الغزل سلمی وحیي معي 

 فحه سلمی "تصا
وهنا افتتاح قاس الواقع علی االذن العربیة ، فلقد کانت البیئة قبلیة عربیة و اسالمیة ، ومهما کان  

من انفتاح ساد في دولة بني امیة فقد ظل في الحواضر ، فال یمکن تقبل هذا المشهد ، ویری هالل ان 
اسي حیة المسرحیة عرضا للواقع السیشوقي اراد مجاراة الرومانتیکیین في هذا المشهد بان تکون افتتا

 ( . 75، 1987السائد )ینظر : هالل ، 
والمتصحف للمسرحیة تستوقفه مواقف عدة یری فیها غیر تلك اللیالي العربیة بل هي خلیط من 
عادات عربیة واعجمیة ، فلیلی التي تبرز شخصیتها في المسرحیة اکثر من شخصیة قیس)ینظر : هالل 

 (:23،  1935ح بحبها وتناغي قیسا )شوقي ، ( ، تصر75، 1987، 
 تکلم ؛ ابن قیس ، ماذا تجد؟  " لیلی : فدال ابي قیس ، ماذا دهال؟

 وساقي ال تحمالن الجسد"   قیس : احس بعیني قد غامتا 
 (:27،  1935وهي تحاجج اباها في حبها )شوقي ، 

 " لیلی : ابتي ال تجر علی قیس                            
 لمهدي :                           ان قیسا علی القرابة جاراا

 لیلی: ابتي ما تراه کالفنن الذا     وي نحوال وکالمغیب اصفرارا؟
 وتأمل رداءه ویدیه                      تجد النار او تر االثارا"

ا لدها علی زواجهوُیبرز شوقي صورة للیلی هي مثال للعقل والحکمة واالباء فهي بعد أن وافق وا
 (:08،  1935من قیس حیاء من زیارة ابن عوف وحکمها في نفسها ترفض هذا الزواج)شوقي ، 

 وتمشي الظنون علی سدله  " ولکن اترضی حجابي یزال 
 وینظر في االرض من ذله  ویمشي ابي فیغض الجبین
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 ویقتلني الغم من اجله"  یداري الجلي فضول الشیوخ
لی النهایة التي اختارها االدب الفارسي للیلی فیمیتها ، لیقف قیس علی ویبدو ان شوقي یمیل ا

قبرها ، لیجتمعان بعد ان غادر الزوج الذي ومثل ما جری في السرد الفارسي لم یستطع ان یکسب 
 (.128-125،   1935شیئا من ودها )شوقي ، 

میق ي نبل احساسه وعویری هالل إن شوقي جعل قیسا " العذري الصوفي الرومانتیکي ، یلتقي ف
تفکیره ، وسامي حبه بشخصیة فاوست الفلسفیة ...حیث یصل فاوست الی الحقیقة عن طریق عاطفته 

 (.1987،59وحبه للجمال ")هالل ، 
وال یفوت البحث ان یشیر الی اضافات ترکها شوقي في مسرحیته مثل زج ذکر الحسین بن علي 

رة هو رضیع لقیس بن ذریح في اول المسرحیة ،من ثم )علیهما السالم( في وسط قصة العاشقین ، فم
ابن عوف في مجری وساطته لخطبة لیلی یذکر انه یتجرأ متجاوزا ان یتشبه بالحسین الذي قام بوساطة 

 (. 00،   1935مشابهة لعاشقین اخرین )شوقي ، 
 ویا حوادث اهزلي  " یادهر در بما تشاء

 ویا جرایة ارحلي  ویا وظیفة اعزبي 
 ن کالحسین بن علي"  ابن عوف ان یکویبغي 

وکأن شوقي کان یرید ان یزج بعض اللمحات السیاسیة زجا ، ال في المسرحیة باعتبارها تاریخ 
 وقع قبل الف ونیف من السنین بل هي تکتب في العصر الحدیث اي عصر شوقي.

فلیس في  ویذکر ایضا من بصمات شوقي علی العمل االدبي هذا ادخاله للخیال واالسطورة ،
االحداث االصلیة وال في ما تناقلته االقالم الفارسیة من ذکر للجن ، واذا بشوقي یجعل لقیس شیطانا 
ینفث في قلبه الشعر اسمه )االموي( یلهمه شعره ویحاور زمالئه من الشیاطین في امر قیس )شوقي ، 

1935،57:) 
 رهمن االنس احکم في شع  " االموي : الم تعلموا ان لي صاحبا 

 وتقذف ما شئت في فکره  هبید : اجل انت توحي له ما یقول
 تمألت البید من ذکره   االموي : اذن فاعلموا انه عاشق
 حوی المستهامین في اسره   عاصف: واعلم ان الهوی واحد

 مدلهة القلب من سحره         وان التي سحرت قلبه          
 واصرفها عن هوی غیره    االموي : واني الکفل لیلی له             
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 سهرت علی طهر لیلی الزمان       لم اغمض العین عن طهره"         
وهنا یبعد شوقي کل البعد عن المضامین الصوفیة التي ارادها کنجوي واتباعه ، فأین الحب االلهي 

ن یکون ا النقي من سحر الشیاطین وکیدهم ؟! ، واین اختیار الصوفي لتحمل العذاب في سبیل ربه من
 مسیرا بقوة خفیة شیطانیة ؟!.

 الخاتمة 
من خالل هذه االطاللة علی قصة مجنون لیلی وتنقلها في الثقافات  ، توصل البحث الی ان هذه 
القصة العربیة النشأة بتمیز ، کانت مصدرا ثرا البداع ادبي تجاوز اللغة والثقافة العربیتان ، فکانت بحق 

 رسالة انسانیة  .
الدباء الفرس یملکون نفسا شعریا طویال مکنهم من نظم القصص شعرا في وقت مبکر وان ا    

علی نشوء القصة سهل ذلك علیهم فن المثنوي الذي یحررهم من القافیة الموحدة فاستطاعوا اضافة 
ابداع جدید الی اصل احکایة العربیة ، وان اشار ذلك لشيء ، فالی تآخي الحضارتین حتی استطاعا 

عمل مشترل ، علی الرغم من ان کثیرا من االضافات في العمل کانت تتناقض وبصورة جلیة  من انتاج
 مع اصل القصة تاریخیا ومع الواقع العربي .

وایضا خلص البحث الی ان الشاعر احمد شوقي حین تناول قصة المجنون في مسرحیته  کان قد 
 الم .استقی مادته من قصة مرت بکثیر من االضافات ال من القصة ا

وختاما هذا ما استطاع البحث من االلمام به علی خجل من الهنات التي فیه  وتقدیمه في هذه     
 الوریقات ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین.

 المصادر والمراجع
 القران الکریم

ات ،ایران، رابطة الثقافة والعالق 1، االثر العربي في ادب سعدي، ،ط 1998إبراهیم ، امل ، 
 االسالمیة .

، 1،  تحقیق :د.احسان عباس و اخرون ، ط2222االصفهاني  ، ابي الفرج علي بن الحسین ، 
 بیروت ، دار صادر .

، القصة في االدب الفارسي ،د.ط. ، بیروت ، دار النهضة العربیة 1981بدوي ،امین عبد المجید ، 
. 

، د.م. ، 1:د.عبد الحلیم النجار، ط، تاریخ االدب العربي ، ترجمة2227بروکلمان ، کارل، 
 دار الکتاب العربي .
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 ، دیوان عنترة د.ط ، بیروت ، دار صادر . 1900بن شداد ، عنترة ، 
 ، المرأة في الشعر االموي ، ،د.ط.، د.م. ، منشورات اتحاد الکتاب العرب. 2222تجور ، فاطمة ، 

 ، دار الجیل . ، بیروت1، اخداب المقارنة، ط1997التونجي ، محمد ، 
هـ(، د.ت.، البیان والتبیین ،تحقیق 277الجاحظ ، ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)ت
 وشرح:عبد السالم هارون، د.ط. ،بیروت /دار الجیل.

دراسات تطبیقیة في االدبین العربي –، االدب المقارن 1999جمال الدین ، محمد السعید، 
 ،د.م. ، د.ن.2والفارسي، ط

 ، بیروت، دار النهضة العربیة . 2، محاضرات في االدب المقارن ، ط 2225عبدة ، الراجحي ، 
، المزهر في علوم اللغة وانواعها ،شرح وتعلیق : محمد ابو الفضل 2229السیوطي ، جالل الدین ، 

 ابراهیم واخرون، د.ط.، لبنان ، المکتبة العصریة .
 مطبعة االستقامة .، مجنون لیلی د.ط.، مصر ،  1935شوقي ، احمد ، 

-الصفار ، ابتسام مرهون ، د.ت. ، االمالي في االدب  اإلسالمي، د.ط ، العراق ، /جامعة بغداد
 کلیة التربیة للبنات .

 ، قم ، ذوي القربی .2هـ، ، العصر االسالمي، ط 1125ضیف ، شوقي ، 
 اللبنانیة . ، القاهرة ، الدار المصریة1، الحب العذري عند العرب، ط1999،  _____
 ، مصر ، دار المعارف .11، شوقي شاعر العصر الحدیث، ط1980، _____

، بیروت ، دار 2التها ،ط، موسوعة اساطیر العرب عن الجاهلیة ودال2227عجینة ، محمد، 
 .الفارابي

 ،بیروت ، مؤسسة االعلمي للمطبوعات.1، دیوان عمر بن ابي ربیعة،ط1998العسیلي ، علي ، 
،  0، الخطئیة والتکفیر من البنیویة الی التشریحیة نظریة وتطبیق، ،ط 2220، عبد اهلل ،  الغذامي

 الدار البیضاء ، المرکز الثقافي العربي .
 ، دیوان مجنون لیلی ،د.ط.، بیروت ،دار الکتاب العربي. 2228فرحات ، یوسف ، 

 ، دیوان الصعالیك، د.ط.، ، بیروت، دار الجیل 2221،  _____
 دا ، امل، د.ت. ، االدب المقارن ، د.ط.، لبنان،  دار النهضة العربیة .ن

، بحوث في االدب العربي الحدیث ، د.ط. ، بیروت  ، دار  1991هدارة ، محمد مصطفی ، 
 النهضة العربیة.
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 ، دراسات ادبیة مقارنة ، د.ط. ، القاهرة ، دار نهضة مصر/.1987هالل ، محمد غنیمي ، 
 غنیمي ، د.ت. ، لیلی والمجنون ، د.ط. ، القاهرة ، دار نهضة مصر. هالل ، محمد
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Abstract 
Layla and Majnun is the most famous love story that revolves around the idealization 
of love and virgin love in Arab culture, and the story has produced a literary legacy 
that includes poetry with its artistic content, as well as an important number of formats 
that reflect the image of the cultural environment in which this poetry arose, whether 
the course of the story Did it actually happen, or it is a popular imagination developed 
by an evening of entertainment sessions. In the phenomenon of the conversion of 
literature between peoples, this story has been transferred to Persian literature by the 
poet Nizami Ganjavi, with a clear change in the details of the story. The duality of 
(Qais and Layla) continued to inspire Arab writers until advanced ages, so the poet 
Ahmed Shawqi - who drew his culture from several citizens - composed a poetic play 
around them. The aim of the research is to reach the conclusion that the poet Ahmed 
Shawqi, when he has dealt with the story of Majnun in his play, has drawn his material 
from a story that went through many additions, not from the mother story. The 
influence it has returned to the arms of Arabia, represented by Shawky's poetic play. 
The study is an attempt to deal with the influence of Persian literature on the story, and 
then the influences it carried when it returned to Arabic literature represented by 
Shawqi’s poetic play. The research covers its material from a number of literary 
sources and references, especially books and studies that deals with comparative 
literature. 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 نيالمستشرقون واألسلوب القرآ 

ة الساعدي األستاذ يبط عطی   1الدکتور رحیم خر
 مرکز دراسات الکوفة، جامعة الکوفة

 الملخص
سلوب القرآني مقارنةبُأسلوب الشعر الجاهلي؛ألوجه الشبه في اإلستعمال 

ُ
درس المستشرقون األ

ّمدین أو عمت –اللغوي ؛ ولکّن المستشرقین نظروا إلی النّص القرآني من دون أْن یفّرقوا بین النّصین 
األّول یتعّلق بأّنهم لم یلحظوا الجوانب البالغّیة : وهذه النظرة خاطئة من جانبین –جاهلین 

سلوبّیة بین االستعمالین . فدّقة القرآن ال یضاهیها اإلستعمال " التقریبي " الذي دأب علیه الشعر 
ُ
واأل

سلوب الجاهلي أقوی فضالا عن 
ُ
التفاوت في االستعمال ! وهذا . والثاني أّن المستشرقین ظّنوا األ

ظّن خاطئ ال ینّم عن قراءة عمیقة ؛ فالتفاوت یعود إلی مراحل تدّرج القرآن الکریم ؛ لذا راعی 
مستویات الناس مع الدّقة المتناهیة في االستعمال . وفات علی المستشرقین أّن القرآن الکریم نزل 

تشرقین لم یلتفتوا إلی قضّیة " عجز " العرب بلغة العرب وعلی سننها في الکالم ، ویبدو أّن المس
عن اإلتیان بسورة واحدة من القرآن ، فما یمنعهم من مجاراته لو کانوا أقوی ُأسلوباا منه ؟ وما یقول 

؟ ستشرقون وفّسر الم االستشراق في الوقائع الغیبّیة التي أخبر عنها القرآن الکریم وقد وقعت فعالا
أّنه صراع علی القیادة وهذا جهل محض ، ألّن القرآن یرید أّن یبّین مهاجمة القرآن  للشعراء علی 

أّن وظیفة النبّي )ا( الرسالة ولیست الشعر ، وقد عرض المشرکون الزعامة علیه عن طریق عتبة 
بن الولید ورفضها مباشرة . وهنال أمٌر في غایة األهمّیة : أّن المستشرقین لم ینظروا في مسألة " دّقة 

 في القرآن الکریم بخالف الشعر الجاهلي . والحمد هلل رّب العالمین . " الکلمة 

ةالکلمات ال النحو -المفردة القرآنّیة-تفسیر-األسلوب-الشعر الجاهلي-المستشرقون: مفتاحی 
 ترجمة القرآن-العربي
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مة  المقد 
البحث حول هذا البحث لدراسة موضوع المستشرقین وما قاموا به من أعمال ، وکان مضمار  ُخّصص

"المستشرقین" والمقصود بهم ُأوالئك العلماء الذین درسوا الثقافة العربّیة اإلسالمّیة والثقافة المشرقّیة 
بشکل عام وکتبوا فیها ، ولهم آراء ینطلقون منها تبعاا لـ"خلفیاتهم الدینیة والثقافیة والسیاسّیة ، ففیهم 

ومنهم من کان موضوعّیاا ال ،  یر ذلك ومنهم من کان ملحداا المتدین سواء أکان یهودّیاا أو نصرانّیاا أو غ
یطلب سوی الحقیقة العلمّیة ، ومنهم من لدیه دوافع سیاسیة أو دینیة سیاسیة هدفها اإلنقضاض علی 
ثقافة العرب المسلمین ، فهم بذلك أشتات ولیسوا بمستوی واحد من األهداف . وکذلك نجدهم 

لغة العربّیة أو في مستوی ترجمتهم . وإذا ما تعّلق األمر بالنّص علی طبقات في مستوی معرفتهم ال
القرآني فنجد المسالة تزداد تعقیداا ؛ ألّن من هؤالء المستشرقین الذین درسوا النّص القرآني من کان 
ینظر إلیه علی اّنه نّص تراثي فراح یقتطع منه ما شاء ویفّسر القرآن بهذه الطریقة من دون النظر إلی 

اخیات والسور وطریقة اإلستعمال القرآني ، فما زال علماء التفسیر واللغة من المسلمین  سیاق
یخوضون في المعاني والدالالت التي تتعّلق في األلفاظ والجمل والسیاق إلی الیوم ؛ ألّن القرآن 

لجأ قد یالکریم ال تنقضي عجائبه . إْذ تکمن الخطورة في "فهم" النّص القرآني وفهم لغة العرب ، ف
المفّسر المستشرق إلی فهمه الخاا في تفسیر معرفة کلمة معّینة وینطلق منها ویکون الحکم خطیراا 
نتیجة هذا الفهم . او یفهم المستشرق من لفظ"کلمة" علی أّنها اللفظة المکونة من حروف محددة ، 

قصد بها القرآن جملة معینة وال یدري أّن العرب رّبما قصدت بها القصیدة کاملةا أو الخطبة کاملةا ، و
وردت في سورة ُأخری في سیاق معّین . ومن َثمَّ ینبغي الحذر في التعامل فیما کتبه المستشرقون عن 
القرآن الکریم أّوالا وعن الثقافة اإلسالمّیة والعربّیة ثانیاا . ویخوض البحث أیضاا فیما کتبه المستشرقون 

ق بعضهم من فهم مبتسر جّداا عن اللغة والنحو وظّنوا أّن اللغة عن اللغة العربیة والنحو العربي وانطل
ذات نظام جامد تقوم علی اإلسناد من مثل "فعل وفاعل ومفعول أو مبتدأ وخبر" وهذا فهم قاصر ُیعّلم 
فیه من یرید التحّدث لیفهم حاجاته من غیر الناطقین بالعربّیة ! وبّین البحث المستویات العالیة للغة 

عن ذکاء وفطنة وقد درج العرب علی ُأسلوب راٍق من البالغة منطلقاا من فهم العرب  التي تنّم 
لمستویات اللغة . وأکبر شيء واجه المستشرقین في تصدیهم لتفسیر النّص القرآني هو : البالغة 

ی لالعربیة المبنّیة علی المجاز ، فإذا ما قام المستشرق بتفسیر آیة فیها مجاز ال یستطیع تفسیرها ع
النحو الذي یفهمه العربي الذي مارس النّص القرآني ووعب ما فیه من البالغة وفنونها . أسأل اهلل 

 تعالی أْن ُاوّفق إلی بغیتي ، إّنه نعم المولی ونعم النصیر .  
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اًل : سلوب األدب الجاهلي أو 
ُ
 المستشرقون بین األسلوب القرآني وبین أ

هي أّن الذي یتعّلم لغة ُأخری غیر لغته القومّیة ال یستطیع  –مقّدماا  –إّن الحقیقة التي یجب التسلیم بها 
أْن ُیجیدها إحادة تفوق لغة أهلها األصلیین وال سّیما علماء تلك اللغة حّتی لو أخذ حّظاا منها في 
 المحادثة أو القراءة أو الکتابة ، فهل یستطیع مستشرق أْن یقنعنا باّنه یعرف  الشعر الجاهلي معرفة
العرب األقحاح ؟ أو یستطیع أْن یفّسر القرآن الکریم تفسیر العالم العربي المتبّحر ؟ الجواب : ال 
یستطیع ، وإذا سأل سائل لماذا أجاد األعاجم في القرون األولی بعد الهجرة اللغة العربّیة ؟ فالجواب 

مع  –لعرب وکتبوا في العربّیة هو أّن ُأولئك العلماء مسلمون وولدوا في أرض العرب وأحّبوا اإلسالم وا
بمعنی أّن العربّیة لغته األساس ، وهذا یشّکل فارقاا بینهم  –أّن أکثرهم ال یعرف لغة ُأخری غیر العربّیة 

وبین المستشرقین الذین ال ینطلقون من هذا المنطلق وال یبغون األهداف التي یبغیها علماء القرون 
شرقین من یحمل ضغینة علی اإلسالم وعلی العروبة سلفاا ، األولی بعد الهجرة . بل نجد من المست

وأّن منهم من یرید اإلنقضاض علی الثقافة العربّیة اإلسالمّیة ، ومنهم من دخل هذا المضمار حامالا 
أفکاراا هّدامة مقّدماا . فإذا انطلقنا من هذه المقّدمة نستطیع أْن نحّل اإلشکال وأْن نفهم القضّیة فهماا 

خدمة  –ومنها العربّیة  –آخذین بالحسبان أّن من المستشرقین مّن خدم الثقافة المشرقین  صحیحاا ،
 .ؤالء العلماء ُأصول البحث العلميجلیلة وتتلمذ علی یدیه ثّلة من علماء العربّیة ، بل أّنهم " عّلموا " ه

ي النّص الواردة ففعلی صعید الکلمة المفردة راح بعض المستشرقین " یفّسر " کلمة " المسلمین " 
 ٖۖ َمَها َوَلُهۥ ُکلُّ َشيۡء  ِذي َحرَّ ِذِه ٱلَۡبۡلَدِة ٱلَّ َمآٰ ُأِمۡرُت َأنۡ َأعُۡبَد َربَّ َهٰ َوُأِمرُۡت َأۡن القرآني بقوله تعالی : )) ِإنَّ

ُکوَن ِمَن ٱلُۡمۡسِلِمیَن (( )النمل :  داا محّم  ( تعني اإلسالم أو التسلیم قبل البعثة المحمدّیة وأمر اهلل91َأ
 (91 - 93:  1988)ا ( أْن یّتبع أهل الکتاب الذین سبقوا اإلسالم وهم النصاری )الحّداد،یوسف،

ُهْم آَیةا َأن َیْعَلَمُه  ِلیَن َأَوَلْم َیُکن لَّ ُهۥ َلِفي ُزُبِر ٱلَۡأوَّ ِإنَّ وعّضد ما ذهب إلیه ما جاء في سورة الشعراء ))َو
(  وقّرر أّن الوحي اإللهي إّنما نزل في الکتب السابقة ، 195 – 190عراء :)ُعَلَماُء َبِني ِإْسَراِئیَل(( الش

 –ط فق –ولم ینزل علی محّمد )ا( وفّسر اخیتین باختي : ألیست هذه آیة أّن علماء بني إسرائیل 
یعلمون به ؟ وهذا ما دعاه إلی أْن یستنتج أّن بعث النبي محمد )ا( جعله یلتحق بالنصاری 

( إّن الرأي القائل بأّن 330 – 331م : 1988)الحّداد،یوسف ، ادر إلی التبلیغ لدینهم المسلمین ویب
الوحي إّنما نزل بالکتب السابقة صحیح ؛ ولکّنه لم ینزل بالتوراة واإلنجیل فحسب ، وإّنما نزل بهما 

اخیات ووبالصحف وبالزبور وبالقرآن الکریم ، فلماذا اإلقتصار علی کتابین فقط مع إّن اإلشارات 
القرآنّیة تشیر إلیها وإلی غیرها ) إشارة إلی الصحف والزبور والقرآن ( واألمر اخخر لماذا یبادر النبي 
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محّمد )ا( إلی التبلیغ لدینهم ؟ وما یمنعه من التصریح بذلك ، فال یوجد دلیل علی أّن رسول اهلل 
د الا لرسالة النبي عیسی)ع( ، وال یوج)ا( قال : أنا نصراني وُأرید التبلیغ بدین النصرانّیة استکما

دلیل أیضاا علی أّن المصطفی الکریم کان یعرف اخرامّیة أو أّیة لغة کالعبرّیة مثالا . بل هو ُأّمي ال یعرف 
القراءة وال یخّط کتاباا بیمینه ؛ کي ال یرتاب المبطلون باّنه أّلف القرآن من عند نفسه ، قال تعالی : 

ْرَتاَب اْلُمْبِطُلوَن(( )العنکبوت : ))َوَما ُکنَت َتْتلُ  ا الَّ ُه ِبَیِمیِنَك ٖۖ ِإذا ( وإذا 18و ِمن َقْبِلِه ِمن ِکَتاٍب َواَل َتُخطُّ
کان یبادر إلی التبلیغ لدین النصرانّیة فما صفته ؟ هل هو نبي مرسل باستکمال رسالة النبي عیسی )ع( 

هذه أسئلة ال یستطیع یوسف الحّداد اإلجابة عنها أم هو عالم یعرف النصرانّیة ویرید الدعوة إلیها ؟ 
إجابة علمّیة دقیقة ثّم إّن القرآن تکّلم صراحة عن الدین المقبول عند اهلل تعالی وهو اإلسالم ))ِإنَّ 

ِذیَن ُأوُتوا اْلِکَتاَب ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َجاَءُه  ْساَلُمۗ  َوَما اْخَتَلَف الَّ ِ اإْلِ یَن ِعنَد اهللَّ ا َبْیَنُهْمۗ  َوَمن الدِّ ُم اْلِعْلُم َبْغیا
َ َسِریُع اْلِحَساِب(()آل عمران :  ِ َفِإنَّ اهللَّ ا 19َیْکُفْر ِبآَیاِت اهللَّ ْساَلِم ِدینا ( وقوله تعالی : ))َوَمن َیْبَتِغ َغْیَر اإْلِ

  (87َفَلن ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اخِْخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن(( )آل عمران : 
إذا کیف یکون النبي محّمد )ا( نصرانّیاا وهو دین غیر مقبول ومنسوخ ؟  وهنال مسألة ینبغي 
التنویه عنها وهي أّن فهم القرآن یجب أْن یؤخذ علی الوجه العلمّي الصحیح ویتمّثل باختي : معرفة 

ثّم  لذي وضعت فیه ،استعمال اللفظة معجمّیاا أّوالا بمعنی داللة اللفظة ، ومعرفتها من ضمن السیاق ا
معرفتها من خالل القرآن الکریم کّله . فعن طریق مالحظتها واستعمالها یستطیع مفّسر القرآن أْن 
ُیحیط بمعرفتها أو یستطیع أْن یصل إلی داللتها بدّقة أو بشکل قریب من الدّقة فقطع اللفظة من سیاقها 

غیر صحیح أصالا . وینبغي معرفة أّن الدین  –د کما فعل الحّدا –وتفسیرها بناء علی "  تصّور " مسّبق 
اإلسالمي دین تشریع ، وهو ُیشبه في هذا الدیانة الیهودّیة ؛ إْذ ال تعّد الدیانة النصرانّیة دیانة تشریع ، 

ِبْعهَ  ْمِر َفاتَّ
َ
َن اأْل ِبْع ا َواَل َتتَّ فالیهودیة واإلسالم کالهما أصل . قال تعالی : ))ُثمَّ َجَعْلَناَل َعَلٰی َشِریَعٍة مِّ

ِذیَن اَل َیْعَلُموَن(( )الجاثیة :  ( وتأسیساا علی ما تقّدم فتکون لفظة " اإلسالم " تعني لغة : 18َأْهَواَء الَّ
التسلیم واإلنقیاد إلی اهلل تعالی مثلما نفهم أّن اإلسالم ورد بخصوا األنبیاء ، قال تعالی : ))َما َکاَن 

ا َواَل  ا َوَما َکاَن ِمَن اْلُمْشِرِکیَن(( )آل عمران : ِإْبَراِهیُم َیُهوِدیا ْسِلما ا مُّ ِکن َکاَن َحِنیفا ا َوَلٰ ( وهذا 05 َنْصَراِنیا
الوصف ینطبق علی بقیة األنبیاء والمرسلین ، فهم مسلمون بمعنی لدیه تسلیم مطلق هلل تعالی وال 

(   ومما یندرج في تفنید 182:  2217یصح أن یقتصر علی النصرانیة فقط )نور الدین،باب العیاط،
رأي الحداد ان اخیات التي نزلت في هذا الشأن وجهت الخطاب الی المشرکین ولم یکن الخطاب 
موجها الی النصاری حتی یتهم النبي بانتمائه الیهم ، فالمقصود من مصطلح المسلمین ما اشارت 

ا َأْو َنَصاَرٰی َتهْ  ا ٖۖ َوَما َکاَن ِمَن اْلُمْشرِِکیَن(( الیه االیة : ))َوَقاُلوا ُکوُنوا ُهودا َة ِإْبَراِهیَم َحِنیفا َتُدوا ۗ ُقْل َبْل ِملَّ
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( 182:  2217( فهم الذین یتبعون دین إبراهیم )ع( الحنیف )نور الدین،باب العیاط،137)البقرة : 
ا کان حنیفا وموفّسر القرطبي  قوله تعالی : ))وقالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل ملة إبراهیم 

من المشرکین(( بقوله تعالی : " وقالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا " دعت کل فرقة إلی ما هي علیه 
جاهلیون .والفرد اهلل تعالی ذلك علیهم فقال : بل ملة ، أي قل یا محمد : بل نتبع ملة فلهذا نسب الملة

ر الجاهلي : إّن " السلم " یعني  اإلستسالم  لم یعرفوا ذلك قبل البعثة المحمدیة ، فمّما جاء في الشع
 والصلح واالنقیاد ؛ ولذلك قیل للصلح : ِسْلم ، قال زهیر :

 بماٍل ومعروف من األمر نسلِم  وقد قلتما إْن ندرل السلم واسعاا    
)بن أبي سلمی،زهیر،شرح دیوان زهیر( والمسلم في اللغة: المتذّلل ألمر اهلل تعالی المنطاع له)  

( وذکر القرطبي أن اإلسالم هنا علی اتم 2/101: 2217الدلیمي د.محمد طه، وظ:2/57قرطبي ،ال
وجوهه ، واإلسالم في کالم العرب : الخضوع واالنقیاد للمستسلم ، ولیس کل اسالم ایمانا ، وکل 

ل ( ، ویقا1/711، 1991ایمان اسالم ، ثم قال بعد کالم : فدل علی ان اإلسالم هو الدین)القرطبي
أیضا في شان الکلمة فإّنها تعني اللفظة من مجموعة حروف ؛ لکنها تختلف فقد یشار بها في کالم 
َك اْلُحْسَنٰی َعَلٰی َبِني  ْت َکِلَمُت َربِّ العرب الی القصیدة والی الخطبة ، وقد ورد قوله تعالی : ))َوَتمَّ

ْرَنا َما َکاَن َیْصنَ  وقال  ( 135ُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َکاُنوا َیْعِرُشوَن(( )األعراف:ِإْسَراِئیَل ِبَما َصَبُروا ٖۖ َوَدمَّ
ِذیَن  ُمنَّ َعَلی الَّ القرطبي في تفسیرها : )) إنما یعني بالکلمة ههنا قوله تبارل وتعالی : " "َوُنِریُد َأن نَّ

ةا َوَنْجَعَلُهُم اْلَوا ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ
َ
فهل   (1/50، 1991" ( )القرطبي،7ِرِثیَن"القصص:اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْل

المستشرقون هذا ؟! األرجح أّنهم ال یدرکون مثل هذه األشیاء ، بل یدرکها من خبر القرآن  یدرل
وما تکلم به المستشرقون في األسلوب القرآني أمر یدعو للدهشة ویفتقد إلی  وتفسیره وعلومه .

 –الرسالة ومّرة بالرسول )ا( ولکنهم تناسوا المتلقي او القارئ الرصانة العلمّیة ، فهم یشّککون مّرة ب
فعلی سبیل المثال : رأی المستشرق " یفیم ریزفان " أن األسلوب القرآني صعب  –واالستشراق یمثله 

بدون تفاسیر ویری القرآن الکریم من النصوا " العتیقة " بمعنی الغامضة التي ال یمکن فهمها 
ا الرجل یرید أن یکون " حکما " في معرفة صعوبة األسلوب أو سهولته . وهذا لقدمها ، ویبدو أن هذ

م فال یستطیع فهمها 
ُ
أمٌر یثیر االستغراب ألسباب ، منها : إّن اللغة العربّیة لم تکن لغته األصلّیة أو األ

إلهي عمیق فکیف بنّص عمره أکثر من أربعة عشر قرناا ؟! ال یفهمه العرب فهماا نهائّیاا ؛ ألّنه نّص 
المطالب دقیق المقاصد عّبرت کلماته وأسالیبه بدقة متناهیة عن مقاصده ؛ یکون هو حکماا فیه ؟! 
فضالا عن مسألة أخری فطن لها المسلمون األوائل وهي أّن النّص القرآني " حّمال ذو وجوه ")اإلمام 
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ا یحمله من دالالت ( بمعنی أّن القارئ یستطیع أْن یوجهه بشکل متعّدد ؛ لم138م:2212علي،
عمیقة ومطالب متعّددة ، والسبب اخخر : إّننا لم نَر للمستشرقین عنایة کبیرة بعلوم متعّددة یتطلبها 
التفسیر ،والقضیة المهمة التي أغفلها المفسرون وغیرهم من الدارسین دقة القرآن الکریم في استعمال 

يء ال نجده في االدب الجاهلي وال في غیره الحرف والحرکة واللفظة والجملة واألسلوب ، وهذا الش
من عصور االدب المختلفة . ویمکن حل مشکلة لدی المستشرقین تتمثل في تفاوت األسلوب 

 القرآني بین مدة وأخری ، فاتهموا القرآن باضطراب اإلیقاع االسلوبي والتراکیب اللغویة .
 ثانیًا : المستشرقون والنحو العربي 

به المستشرقون عن اللغة العربّیة وتحدیداا عن النحو العربي یجدهم ینطلقون من إّن المتتّبع لما کت
أحکام تبدو غیر محکمة وکأّنها صدرت من علماء لْم ینظروا إلی النحو نظرته الصحیحة ولْم یعرفوا 
الغایة التي من أجلها ُوضع النحو العربي نتیجة لظهور اللحن في الناس بعد دخول أجناس اجنبّیة في 

فوضع العلماء "القواعد" لکي یتجّنب األجنبي  –الدین اإلسالمي واختالطهم بنسیج المجتمع العربي 
الوقوع في اللحن وکذلك العربي ، ومن هؤالء المستشرقین "ولفکانك روشیل" الذي ذهب إلی ))أّن 

ن من إشارات اللغة بالنسبة للنحاة العرب القدامی عبارة عن نظام جامد غیر قادر علی التطّور مکّو 
( وهذا 03م:1993حسّیة تتمّکن من أْن تجمع حسب قواعد محّددة في جمل ذات معاٍن(( )روشیل،

توصیف غیر صحیح یختزل ما قام به النحاة من جهود جّبارة حّتی ال یبتعد العربي من فهم النّص 
ّن اللغة هي منطق القرآني الذي یمّثل دینه وتراثه وحضارته ووجوده . ثّم قال هذا المستشرق : ))إ

تطبیقي ، فکل جملة هي حکم ، وعلی هذا فهي تتضّمن مسندا ومسندا الیه ، فاالسم عبارة عن "زعم" 
یتطلب "ردا" یأتي علی شکل تکملة أي "خبر" أو علی شکل "تقویة" تأتي بصورة صفة "نعت" وبهذه 

وط باخخر أو تابع له : الطریقة ینشأ نظام متکامل من کلمات مزدوجة تمثل مفهومین أحدهما مشر
مسند ومسند الیه ، مبتدأ وخبر ، فاعل ومفعول به ، مستثنی ومستثنی منه ، بدل ومبدل عنه ، صفة 

( وهذا الذي ذکره المستشرق "روشیل" إّنما هو 03م:1992وموصوف ، وإلی ما هنالك (( )روشیل،
طأ بعد هذا الکالم بقوله : ))إّن النحو جزء من قواعد اللغة العربیة وال تمّثل "فلسفة" هذه اللغة ثم أخ

العربي هو نحو قیاسي ، وعلی هذا تکون مهّمته أْن یعّلم کیف یجب أْن یتکّلم الناس ، ولیس وصف 
( وهذا النّص ینّم عن فهم منقوا عن النحو العربي 03م:1992کیفیة تکّلمهم في الواقع (( )روشیل،

العرب ومن َثمَّ وضعوا قواعدهم ، وکتاب سیبویه شاهد والصحیح : أّن النحاة العرب استقرؤوا لغة 
عنی في باب م-علی ذلك إْذ یذکر ما تکّلمت به العرب ، ویحتاط إلی ما ُیتوّقع أْن تتکّلم به ، یقول 

: ))وزعموا أّن ناسا یقولون : کیف أنت وزیدا وهو قلیل في کالم العرب ... فمضی صدر الکالم  -الواو
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 .. ومن ثم أنشد بعضهم :وکأنه قد تکلم بها .
 فما أنا والّسیَر في َمْتَلٍف       یبّرح بالّذَکر الّضابِط 

ألنهم یقولون : "ما کنت" هنا کثیرا وال ینقض هذا المعنی ... وإذا قال : أنت وشأُنك فإنما أجری 
 ( وهو الذي321-1/323م:2221کالمه علی ما هو فیه اخن ، ال یرید کان وال یکون(( )سیبویه،

لرجل أصاب کبد الحقیقة حینما ذکره المستشرق "روشیل" وأهمل استقراء النحویین . ولکن هذا ا
: )ولیس موضوع أبحاث النحو العربي اللغة العربیة في تطورها التاریخي أو في عالقاتها باللغات قال

لبدویة ، ا األخری ، بل هو اللغة العربیة الکالسیکیة الفصحی ، کمت کتنت علی لسان بعض القبائل
وکما کانت تجري في الشعر العربي الکالسیکي ، وکما وجدت تعبیرها االسمی في لغة القرآن غیر 

(فلم یکن للعرب سهم واضح في تناول اللغة 01-03م:1992القابلة للتقلید البشري( )روشیل،
خری ؛ بل اقتصروا علی دراستها لغةا ونح

ُ
اا واا وأصواتاا وعروضالعربّیة مقارنة مع أخواتها من اللغات األ

وبالغة ، والسّیما ما یتعّلق بخدمة القرآن الکریم فبحثوا کّل ما یمّت إلیه بصلة . وحین تحّدث عن 
أهمّیة الریاضّیات وعالقتها بالعلوم األخری ، قال : )ونجد کذلك في هذه العالقة رابطة مباشرة بالنحاة 

ّن الوصف الدقیق للشکل الخارجي کان یحتّل العرب المعروفین کأساتذة في التحلیل الشکلي . إ
لدیهم المکان الرئیسي علی التوضیحات الوظائفّیة أو التوضیحات "السمانتیکّیة عند صیاغة 

( وراح یضرب أمثلة عن اإلسناد وأشار إلی اإلجرومّیة في باب 07-03م:1992الکلمات( )روشیل،
إْذ لْم ُتشر إلی لها ووقعت "وظائف الفعل" ضحّیة األفعال وأّنها أغفلت "الوظیفة الزمانّیة" لألفعال 

وفي الحّق إّن اقتصار المستشرق "روشل" .(07-03م:1992اإلختصارات الضرورّیة (( )روشیل،
علی اإلجرومّیة غیر صحیح ، فقد بحث نحاة قبله تلك الوظائف وفّرقوا بین جملة وجملة وسیاق 

سف المتفل الکندي أنه قال : رکب ابن األنباري عنوسیاق قبل صاحب اإلجرومّیة بزمن طویل ، )روي 
في أّي موضع وجدت   : أبو العباس حشواا ! فقال له العرب وقال له : إني ألجد في کالم أبي العباس إلی

یقولون : " عبد اهلل قائم " . ثم یقولون : " إن عبد اهلل قائم " ثم یقولون : " إن  العرب ذلك؟ فقال : أجد
بل المعاني مختلفة الختالف   : أبو العباس " فاأللفاظ متکررة والمعنی واحد . فقال عبد اهلل لقائم

األلفاظ ، فقولهم : " عبد اهلل قائم " إخبار عن قیامه وقولهم : " إن عبد اهلل قائم " جواب عن سؤال سائل 
 لتکرر المعاني . قال. وقوله : " إن عبد اهلل لقائم " جواب عن إنکار منکر قیامه ، فقد تکررت األلفاظ 

یذهب هذا علیه حتی یرکب فیه رکوب مستفهم أو  الکندي وإذا کان. : فما أحار المتفلسف جوابا
معترض، فما ظنك بالعامة، ومن هو في عداد العامة ممن ال یخطر شبه هذا بباله ؟ ( )الجرجاني،عبد 
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َثالا 317م:1988القاهر، َب ٱلَۡقرَۡیِة ِإذۡ َجآَٰءَها ٱلُۡمرَۡسُلوَن  ِإذۡ  (وورد قوله تعالی : ) َوٱضِۡربۡ َلُهم مَّ َأۡصَحٰ
ۡرَسُلوَن  َقاُلواْ  آٰ ِإَلیُۡکم مُّ ۡزَنا ِبَثاِلث  َفَقاُلوْٰٓا ِإنَّ ُبوُهَما َفَعزَّ ۡثُلَنا  ٞٞرَمآٰ َأنُتمۡ ِإالَّ َبَش  َأرَۡسلَۡنآٰ ِإَلیِۡهُم ٱثَۡنیِۡن َفَکذَّ مِّ

ُن ِمن َش  حَۡمٰ آٰ ِإَلیُۡکمۡ َلُمرَۡسُلوَن ( )سورة یس:َوَمآٰ َأنَزَل ٱلرَّ َنا َیعَۡلُم ِإنَّ -13يٍۡء ِإنۡ َأنُتمۡ ِإالَّ َتکِۡذُبوَن  َقاُلوْا َربُّ
( ففي الجملة األولی : جاءها المرسلون وهي إخبار عن مجيء الرسولین ، وفي الجملة الثانیة : 10

ّکدها بعد أْن ُکّذب هذان الرسوال ن ، وفي الجملة الثالثة : إّنا إلیکم لمرسلون إّنا إلیکم مرسلون إْذ أ
بعد أنکر قوم الرسولین وبعد أْن ُعّززا بثالث جاءت الجملة بمؤکدین . وکما أّن القضّیة لم تخطر علی 
بال الفیلسوف الکندي ، وال العامة فإّنها لْم تخطر علی بال "روشل" الذي لْم ُیتقن سنن العرب في 

رب أمثلة کثیرة فسیخرج الموضوع عن إطاره . إْذ یکفي هذان المثاالن وُیغنیان کالمها وإذا اردنا أْن نض
 عن غیرهما مّما جاء في اللغة والقرآن الکریم ! 

 ثالثًا : المستشرقون وتفسیر النص  القرآني 
ومّما یتّصل بفهم النّص القرآني فضالا عّما أوردُته من النحو واللغة ما یخوض فیه المستشرقون من 

برغم -سیر" القرآن أو ما یّتصل بـ"تأویله" ، فقد وقع في مثل هذا المستشرق األلماني "نولدکه" "تف
اُس َوِفیِه  –کتابه القیم "تاریخ القرأن"  فعندما مّر باخیة الکریمة )ُثمَّ َیْأِتي ِمن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفیِه ُیَغاُث النَّ

" هنا ال تدّل علی حالة الجّو في مصر ، فإّن مصر ال ( زعم أّن کلمة "ُیغاث19َیْعِصُروَن( )یوسف:
تعتمد في خصبها علی المطر ، بل علی فیضان النیل . ولقد غاب عن "نولدکه" أمٌر یسیر في الصرف 
: أّن الفعل المجهول "ُیغاث" یمکن أْن یکون مصوغاا من الفعل المجّرد "غاث" )غاث اهلل البالد : انزل 

من الفعل المزید "أغاث" )أغاث اهلل عباده : أجاب دعاءهم وأنقذهم( وقد فیها الغیث أي المطر( و
ظن "نولدکه" اّن المقصود باخیة الکریمة المعنی األّول ، مع أّن المقصود هو المعنی الثاني )وإْن کان 

(وقد أورد المفّسرون ما 01م:1985نفٌر من المفسرین قد أخطؤوا في مثل ذلك( )فّروخ،د.عمر،
معون علیه أّن اإلغاثة بالمطر ، قال الطبري : ویعني بقوله: )فیه یغاث الناس(،  بالمطر یکادون یج

( وذکر القرطبي في تفسیر هذه اخیة : ))قوله تعالی 211م:2222والغیث )الطبري،محمد بن جریر،
م اقوله تعالی : ثم یأتي من بعد ذلك ع : ثم یأتي من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس وفیه یعصرون  

عما لم یکن في رؤیا الملك ، ولکنه من علم الغیب الذي أتاه  -علیه السالم  -هذا خبر من یوسف 
 اهلل . قال قتادة : زاده اهلل علم سنة لم یسألوه عنها إظهاراا لفضله ، وإعالماا لمکانه من العلم وبمعرفته

طرون .حّتی لو کان الفعل مجّرداا فیه یغاث الناس من اإلغاثة أو الغوث ... فمعنی " یغاث الناس " یم.
( إْذ ال مانع مْن أْن 1/58م:1991واستعمل منه المبني للمجهول فإّن الغوث بالمطر(( )القرطبي،

"یغیث" اهلل تبارل وتعالی الناس بالمطر وقد جّف النیل ، ونحن نعلم أّن السماء إذا امطرت وباإلغاثة 
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وتشرب األرض المطر من فیضانه ومن المطر مباشرة سیکون مطرها کثیراا حتماا فإن النیل سیفیض 
وهذه ظاهرة طبیعّیة ال یختلف فیها اثنان . ومثل هذا الظّن أو التفسیر ال یجعلنا نعتقد أّن "نولدکه" 
مستشرق یسيء إلی الثقافة العربیة أو القرآن ، وهو یختلف عن مستشرق آخر هو "بّکر" یقول بصریح 

(( العبارة : ))ال سبیل الی ال سیطرة علی المسلمین ما دام هذا القرآن موجوداا
(( ومن المهم أْن أذکر هنا أّن فهم النّص القرآني الفهم الواعب الذي یؤّهل 01م:1985)فّروخ،د.عمر،

صاحبه أّن یقوم بتفسیره لغة وُأسلوباا لدرجة االطمئنان علیه قضّیة تستأهل الوقوف علیها ، إْذ لیس کّل 
فردات معّینة ألّیة لغة بقادر علی الوصول الی المغزی الحقیقي والمقاصد التي من فهم "الحوار" وم

أرادها الباري عّز وجّل ، وإذا ما عرفنا الدّقة التي علیها النّص القرآني أدرکنا أّنه أعّز مطلباا وأصعب 
أیه في اإلدالء برمراماا علی غیر الناطقین باللغة العربّیة ، وقد ُیطرح سؤال : هل یمنع علی غیر العربي 

خصوا القرآن الکریم ؟ وهل هو حکر علی العرب فقط ؟ الجواب ال یمنع ولیس حکراا علی العرب 
یَلُه  في تالوته والنظر فیه ؛ لکّننا نتحّدث عن "التفسیر" و "التأویل" وقد قال اهلل تعالی : )َوَما َیْعَلُم َتْأِو

اِسُخوَن ِفي اْلِعلْ  ُ ۗ َوالرَّ ْلَباِب( )آل عمران:ِإالَّ اهللَّ
َ
ُر ِإالَّ ُأوُلو اأْل کَّ َنا ۗ َوَما َیذَّ ا ِبِه ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ ( 5ِم َیُقوُلوَن آَمنَّ

فال یصّح أْن یذهب المستشرقون أبعد من فهمهم وأْن ُیطلقوا أحکاماا تفوق قدرتهم ، فـ "کاریل" یقول 
لوال ما یحّتمه الواجب العلمّي علی الدارس األورّبي  کالم رکیك ثقیل علی النفس ، –أْي القرآن  –: إّنه 

( وهذا الکالم صحیح من جانب هذا 20ما استطاع صبراا علی قراءته )ظ:الیل،کارل،)د.ت(:
المستشرق ؛ ألسباب علمّیة فهو ال یستطیع فهم نّص ُوضع في زمن تقّدم البیان العربي فکیف لرجل 

ن تفسیرها ومعرفة األسالیب المختلفة المتنّوعة للنّص القرآني ُأوربّي أْن یفهم ألفاظ القرآن ناهیك ع
؟!  واألمر المحّیر عند العلماء "تأویل القرآن الکریم" إْذ کر الطبرسي في تفسیره اخیة السابقة :  أي 

( فکیف نطمئن إلی رجل 2/211: 2227الثابتون في العلم الضابطون له المتقنون فیه )الطبرسي، 
العربّیة علی ید معّلم او باالکتساب ؟ وتحّدث الباحثون علی التفاوت بین الفهم "تعّلم" اللغة 

االستشراقي للقرآن الکریم وواقع الفهم العربي اإلسالمي له : )إّن الفهم الذي عالج فیه المستشرقون 
و الکّلي أالقضایا القرآنّیة یبتعد کثیراا عن الفهم الذي نعالجها به نحن ... والتفسیر الجزئي الجزئي 

 الموضوعي ال سبیل له في مفهوم المستشرقین ؛ ألّن القرآن کتاب هدایة وإرشاد وتشریع للمسلمین()
( والذي ینظر إلی النّص القرآني بعد أْن یمضي وقتاا  80-87م : 1983د . محمد حسین،، الصغیر

 ألخری ، ومن الممکن أْن أضربطویالا في قراءته وتأّمله یجده محکماا متناسقاا تأخذ اخیة برقاب اخیة ا
ُتَنا  مثاالا لهذا "النسق" القرآني العجیب في تنسیقه وترتیبه وتناوله : یقول تبارل وتعالی : )َوِتْلَك ُحجَّ
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َك َحِکیٌم َعِلیٌم  َوَوَهْبَنا َلهُ  َیْعُقوَبۚ   آَتْیَناَها ِإْبَراِهیَم َعَلٰی َقْوِمِه ۚ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ۗ ِإنَّ َربَّ ِإْسَحاَق َو
ُیوُسَف َوُموَسٰی  وَب َو ِتِه َداُووَد َوُسَلْیَماَن َوَأیُّ یَّ ا َهَدْیَنا ِمْن َقْبُل ٖۖ َوِمْن ُذرِّ ِلَك  ُکالا َهَدْیَنا ۚ َوُنوحا َوَهاُروَن ۚ َوَکَذٰ

ِإْلَیاَس ٖۖ ُکلٌّ ِمَن  َیْحَیٰی َوِعیَسٰی َو ا َو ُیوُنَس  َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن َوَزَکِریَّ ِإْسَماِعیَل َواْلَیَسَع َو اِلِحیَن َو الصَّ
ْلَنا َعَلی اْلَعاَلِمیَن( )األنعام: ا ۚ َوُکالا َفضَّ ( فذکر إسحاق )ع( ابناا ونبّیاا وُألحق بحفید نبي 80-83َوُلوطا

و نوح م وه"نافلة" من اهلل تعالی فهي إذاا عالقة بنّوة وبعد هذه النبوات األب واإلبن والحفید ذکر األقد
الراجح المقصود إبراهیم ولیس نوحاا -)ع( وهذا نسق واضح اتبعه القرآن الکریم ، ثّم ذکر من ذریته 

داود وسلیمان وبینهما عالقة بنّوة وملك ورسالة ، فکالهما رسول وملك ومسّخر له ، ثّم ذکر  -)ع(
تمل الشکر یر صابر وعادة ما یکأّیوب بعد سلیمان فبینهما رابط ، سلیمان نبي غني شاکر وأیوب نبي فق

والصبر وقال القرآن لکّل منهما )نعم العبد إنه أّواب( ثّم ذکر یوسف وهو أقدم ؛ استمراراا للنسق ، ثّم 
ذکر بعد یوسف مباشرة موسی )ع(وأخاه هرون ، وإْذ قرن القرآن الکریم موسی ویوسف لما بینهما 

ا  من التشابه ، فکالهما تعّرض لمؤامرة في القتل ، یوسف أراد إخوته قتله )اْقُتُلوا ُیوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرضا
ا َصاِلِحیَن( )یوسف: ( وموسی ُولد في السنة التي کان 9َیْخُل َلُکْم َوْجُه َأِبیُکْم َوَتُکوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوما

در وکالهما غافرعون یقتل ذکور بني إسرائیل وتعّرض للقتل أکثر من مّرة وهرب من بطش فرعون ، 
اِهِدیَن(  أهله مکرهاا ، فقد ِبیع یوسف مکرهاا )َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَکاُنوا ِفیِه ِمَن الزَّ

( وموسی خرج من المدینة خائفاا ومکث في أهل مدین )َفَلِبْثَت ِسِنیَن ِفي َأْهِل َمْدَیَن ُثمَّ 22)یوسف:
( وکالهما ُکفل في بیت عظیم ، یوسف في بیت العزیز 12َیا ُموَسٰی( )سورة طه:ِجْئَت َعَلٰی َقَدٍر 

وموسی في بیت فرعون . وذْکر موسی وهرون مقترنین ؛ النهما أخواِن وأّنهما رسوال رب العالمین إلی 
فرعون وألّن هرون وزیر موسی بناءا علی طلب موسی ، ثّم قرن یحیی )ع(بزکرّیا للبنّوة التي بینهما 
وذکر معهما عیسی علیه السالم ؛ ألّن کاّلا منهما مستغرب الوالدة ، إْذ ُولد یحیی ألب کبیر في السّن 
وأّمه مسّنة قد یئست من الوالدة ، وعیسی ُولد من غیر أٍب ، ویحیی برٌّ بوالدیه )وبّرا بوالدیه( 

َبّراا ِبَوالِ 11)مریم: ( (لم یکن جبارا شقّیاا ، وعیسی برٌّ وبوالدته: )َو اراا َشِقّیاا َدِتي َوَلْم َیْجَعْلِني َجبَّ
( وتقول الروایات أنه کان یسیر في أرض الجلیل یلتقط الشول والحصی من أمام أمه کي 32)مریم:

ال یصیبها األذی ، وهما ابنة خالة ، ویقول الصابئة إن یحیی عّمد السید المسیح قبل انطالق نبوته ، 
راراا للنسق ، وبذکر السید المسیح )ع( انتهت السلسلة وبدأت وذکر عقبهم الیاس وهو أقدم استم

سلسلة جدیدة ونسق آخر ، ذکر بعد إلیاس الیسع ؛ ألّنه صاحبه ویذکرهما القرآن معاا دائماا ، 
وإسماعیل اقترن بیونس ؛ ألّن کالهما تعّرض لبلّیة عظیمة استهدفت حیاته ، إسماعیل استسلم ألمر 

د أبیه إبراهیم الخلیل ویونس التقمه الحوت وهذا أمر رهیب لوال أّن اهلل نبذه اهلل تعالی بذبحه علی ی
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في العراء بأن قذفه الحوت علی الشاطئ ثّم ختم بلوط وهو أقدم منهم استمراراا للنسق . وإْذ قرن القرآن 
 لبه ،اسمي یونس ولوط ؛ ألنهما لیسا من ذرّیة إبراهیم الخلیل وکالهما خرج یحمل هّم الدعوة في ق

ا َلِمَن اْلُمْرَسِلیَن( )الصافات: ِإنَّ ُلوطا ( وبقوله تعالی: 133وقرن القرآن یونس بلوط في  بقوله تعالی : )َو
ِإنَّ ُیوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلیَن( )یونس: فقد ورد بعده مباشرة وقد ختم القرآن هاتین السلسلتین  (139)َو

ُه ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِکیُم(  بلوط )ع( وهو مهاجر إلی رّبه  )َفآَمَن َلهُ  ي ٖۖ ِإنَّ ي ُمَهاِجٌر ِإَلٰی َربِّ ُلوٌط ۘ َوَقاَل ِإنِّ
ي َسَیْهِدیِن(  ( بعدما بدأتا بإبراهیم الخلیل )ع()20)العنکبوت: ي َذاِهٌب ِإَلٰی َربِّ َوَقاَل ِإنِّ
وفّصلت فیه مع .وذکر الدکتور فاضل السامرائي اطرافاا من هذا النسق الذي ذکرته 99)الصافات:

زیادة( وهو مهاجر إلی رّبه ، وأنت إْذ تالحظ هذه الدّقة في اإلستعمال القرآني ال یضطلع به إاّل من 
سلوب القرآني الدقیق فهو بحاجة إلی 

ُ
خبر العربّیة وأسالیبها وسننها في الکالم وال سّیما من خبر األ

بیراا من أنساقه العجیبة . وال یمکن لمستشرق لبٍّ ذکيٍّ وعقل قد مارس النّص القرآني وعرف مقداراا ک
اْن یکون بهذه المکنة ،لذا تری أن لوبون یعتقد أن القرآن قلیل اإلرتباط  فاقد السیاق ، وناقشه باحث 
قائالا : خطأ لوبون یعود الی جهله غیر المتعمد بکنه النظم القرآني وارتباط اخیة بما قبلها وما بعدها 

دء في موضوع آخر ، ومواکبة الغرض الفني للغرض الدیني بالغیاا وتشریعیاا ودقة وانتهاء الموضوع للب
االلتفات من الغیبة الی الحضور ، ومن الخطاب الی الغیبة ومن االفراد الی الجمع وبالعکس ، ومن 
الضمیر الی المضمر مما ال یکاد یحسن فهمه الدقیق اال العربي المحض أو من تمرس بلغة العرب 

وظ:حسین،محمد 85م : 1983ولساناا وإحاطةا )الصغیر، د . محمد حسین،  ذوقاا 
( وذهب آخر إلی أّن هؤالء المستشرقین وترجماتهم بأّن عملهم لْم یکْن قائماا 1/107م:2213بهاء،

علی مبدأ العمل المتجرد والبحث العلمي النزیه والمنّزه عن األهواء ، وکیف یکون عملهم کذلك 
ه المیزة العلمیة النبیلة ؟ وقد تعرض هذا الباحث الی مستوی المستشرقین اللغوي ومعظمهم فاقد لهذ

وآرائهم وقال : إّنهم ال یحسنون اللغة العربیة ومع هذا یتصّدون لترجمة أعظم کتاب في الوجود وهو 
القرآن الکریم وفضالا عن ذلك یصدرون أحکاماا علی القرآن . وکثیرا ما یترجمون القرآن علی وفق 
أهوائهم ویتصّرفون في نصوصه تقدیماا وتأخیراا ، وأّنهم یّدعون أّن في القرآن ما لیس فیه ! وهو ال یمّثل 

م وظ:  )حسین،محمد  1983ذروة البالغة والفصاحة في اللغة العربیة )البنداق، د . محمد صالح، 
 والبالغة یتکّلمون کمن ( ما شاء اهلل ! وکأّن هؤالء المستشرقین یعرفون الفصاحة1/107م:2213بهاء،

 وهنال أمٌر ینبغي  -إْن لْم ُیثر السخریة-أتقن أسرار العربیة ووعبها . إّن هذا األمر یدعو للدهشة حّقاا 
مة والمستشرقین بصفة خاّصة ینقلون الترج -بعاّمة-الوقوف عنده یتعّلق بالترجمة ، هو أّن المترجمین 
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باللغة التي ترجموا عنها ، فهم لیسوا طبقة واحدة ، بل هم علی  من أّیة لغة إلی لغتهم ؛ تبعاا لمعرفتهم
( وإذا ما تعّلق األمر 70م:1985وما بعدها،وظ:فروخ،دعمر،11م:2222طبقات)مجموعة باحثین،

بترجمة القرآن الکریم فعندها یکون الحکم مختلفاا ؛ لحسابات کثیرة ، لعّل أهّم تلك الحسابات 
لکریم من مجاز واستعارة والتفات وغیرها ، وإْن سأل سائل عن أّن الشعر البالغة التي علیها القرآن ا

والنثر الفني فیهما البالغة التي ذکرتها ، فیکون الجواب : السؤال صحیح ؛ لکّن القرآن الکریم یختلف 
في قضّیة "القصدّیة" التي تجعلنا نقف عندها ، فهو کتاب منّزل من السماء عن طریق الوحي بّلغه 

اهلل بأمانة وإخالا لأُلّمة بلسان عربي مبین . فال یستطیع أّي أحد أْن یقول الکلمة الفصل في رسول 
تفسیره ؛ لذا تری المفّسرین یذکرون أقواالا عّدة في تفسیر بعض القضایا . ونستطیع أْن نضرب مثالا 

ا(( )مریم: ْأُس َشْیبا ستعارة ال تعني أّن الرأس اشتعل ا (1من هذا القبیل ، فقوله تعالی : ))َواْشَتَعَل الرَّ
بل المقصود أّن الشیب انتشر في شعره انتشاراا کبیراا کما تنتشر النار باإلنتشار  -أْي شّبت به النار-

فحدث نقل لأللفاظ عن طریق المشابهة ، وُذکر : أّن شیباا تمییز ، وقال بعضهم : هو مصدر ؛ ألّن 
صدر من معنی ، وقیل : هو مصدر في موضع معنی "اشتعل الراس" : شاب الرأس ، فهو م

( فکیف یفّسرها 179/ا1/جزء3/قسم11م:مجلد 2221الحال)عضیمة، محمد عبد الخالق، 
المستشرق ؟ هل یذکر کلمة "اإلشتعال" بمعنی النار المشتعلة أم یذکر شیئاا آخر ؟ فإذا ذکر النار 

فظة اإلشتعال . لذا تکون الترجمة عن المشتعلة ُعّدت ترجمةا غیر دقیقة ، وإذا ذکر الشیب أهمل ل
القرآن الکریم غیر دقیقة ومن الممکن أْن تکون الترجمة تفسیراا في أحسن األحوال .  وفضالا عن ذلك 
رّبما ال تکون الترجمة أمینة وکاملةا للنّص ، یقول "بالشیر" متحّدثاا عن الرسالة التي وّجهها "بتر" إلی 

من الترجمة الطلیطلّیة التي کانت قد ٌأعّدْت : وال تبدو الترجمة الطلیطلّیة القّدیس "برنار" مرفقة بنسخة 
( وبما أّن 11م : 1951للقرآن بوجه من الوجوه أّنها کانت أمینة وکاملة للنّص)بالشیر ،ریجسیر، ، 

 ه"بالشیر" یشیر إلی قضّیة الترجمة یؤخذ کالمه علی سبیل الموضوعّیة ؛ ألّنه مستشرق أیضاا ، وشهادت
مهّمة في هذا اإلطار . وأشار الدکتور محمد بهاء حسین إلی أصل ترجمة القرآن الکریم ، وهي ترجمة 
التینّیة اعتمدتها الترجمات األوربیة من انجلیزّیة وهولندّیة وإیطالّیة وألمانّیة وفرنسّیة ، وقد ُملئت 

ت تستطع الترجمات التي أخذ الترجمة األصل بالتزییف والتحریف وخلْت من األمانة العلمّیة ، ولم
،وظ:، العدد الرابع ا 171-1/172م:2213منها التخّلص من هذه العیوب)ظ:حسین،محمد بهاء،

( ونعدم في بعض األحیان من معرفة الحقیقة حین ُیذکر المترجمون ، فحین أشار الدکتور محمد 11
قل فیها القرآن إلی الفرنسیة (  للقرآن الکریم التي نDuryerبهاء الدین حسین إلی ترجمة دورییه )

نقالا عن سیرة الرسول في تصورات الغربیین لـ"بفانموللر" عن هذا المترجم باّنه لم یکن منصفاا 
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( فال نعرف هل أّن في ترجمته  1/173م:2213لسسالم بأّیة حال من األحوال)ظ:حسین،محمد بهاء،
ریدون  شاکلة ما قام به بعض الغربیین ممن یتحریفاا بتغییر اخیات بحیث تدّل علی معنی مغایر ، علی 

ا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه( )آل  ْساَلِم ِدینا تشویه الحقائق حین رفعوا کلمة "غیر" من اخیة : )َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإْلِ
( فالمعنی یکون : ومن یبتغ اإلسالم دیناا فلن یقبل منه ! أم قام المترجم بإضافة أو تعلیق أو 87عمران:

عدم فهم لبعض اخیات ؟ هذه األمور تجعلنا في حیرة من أمرنا . والمهّم في األمر أّن هنال مشکلة 
یجب الوقوف عندها تتعّلق باألسباب التي تحول دون فهم األجانب للقرآن الکریم ، فقد أشار السّید 

ي بلغ فیها ربّیة الترشید رضا إلیها سنوجز بعضها : یعود قسم منها إلی جهل المستشرقین بالبالغة الع
القرآن ذروة اإلعجاز  في ُأسلوبه ونظمه وتأثیره وإلی قصور الترجمات وضعفها ، وطالما شکا 
المستشرقون من هذا األمر وإلی ُاسلوب القرآن الکریم الذي یخالف جمیع أسالیب الکالم في مزج 

مر علی المفّسرین أو العقائد والمواعظ والحکم واألمثال واألحکام واخداب مّما یصّعب األ
المترجمین إْذ لیس بمقدورهم أْن یلّموا بکّل ذلك ، وإلی أّن اإلسالم لیس له دولة وال جماعات تقیم 
القرآن الکریم وسّنة رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله وسّلم وتتوّلی نشره بالعلم ، وهذه أظهر األسباب 

(وفي الحّق هنال 108-1/105م:2213،حسین،محمد بهاء لخفاء حقیقة اإلسالم  الکاملة )ظ:
أسباب ُأخری تقف وراء ذلك تتمّثل في نسیج القرآن کامالا ، فحین تنظر إلی کّل سورة تجد أجواء 
معّینة ُتحیط بها من حروف وکلمات وتراکیب ُرّتبْت بشکل عجیب غایة في الدّقة والعنایة باللفظة 

سلوب القرآني ضمن سیاق آیة في االنسجام وفي النهایة یستطیع ا
ُ
لسامع او القارئ أْن ُیدرل جاللة األ

وعظمته . فال یکتفي المفّسر بمعرفة اللغة العربیة وحدها ، بل یحتاج إلی معرفة ُأمور ُأخری تعّضدها 
: یعتمد بعضهم علي مجرد معرفته باللغة فیفّسرالقرآن بظاهر العربیة دون الرجوع إلي أصول  ، فمثالا

اَقَة ُمْبِصَرةا  التفسیر وأدواته مّما یؤّدي إلي کثرة الغلط . وذلك کمن فّسر قوله تعالی : ))َوآَتْیَنا َثُموَد النَّ
الناقة کانت مبصرة والصحیح في تفسیر اخیة : " وآتینا  ( بأن المراد به أن79َفَظَلُموا ِبَها ۚ (( )اإلسراء:

سیاق ، قال تعالی : )) َوَما َمَنَعَنا َأن ثمود الناقة " آیة مبصرة أي حجة باهرة ومعجزة ظاهرة بدلیل ال
اَقَة ُمْبِصَرةا َفَظَلُموْا ِبَها َوَما نُ  ُلوَن َوآَتْیَنا َثُموَد النَّ وَّ

َ
َب ِبَها األ ْرِسَل ِباخَیاِت ِإالَّ َأن َکذَّ الَّ ْرِسُل ِباخَیاِت إِ نُّ

ا (( ، ومنها ترل بعضهم للمعنی الظاهر وتعویلهم علي معاٍن  یفا ال أصل لها ولیس لها أدنی صلة  َتْخِو
ْل ِإَلْیِه َتْبِتیال ((  َك َوَتَبتَّ باخیات کما فعل ابن عربي في تفسیره لقوله تعالی : )) َواْذُکِر اْسَم َربِّ

( قال : "واذکر اسم ربك الذي هو أنت أي اعرف نفسك وال تنسها فینسك اهلل)ابن 8)المّزمل:
 2221:الشرقاوي ، أحمد محمد، ، العدد السابع عشر ، ( و)ظ2/372م:2225عربي،محیي الدین،
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(. وفي هذا القول من الّضالل والزیغ ما ال یخفی . وتارة یکون له غرض صحیح فیطلب له 1/7م :
دلیالا من القرآن ویستدّل علیه بما یعلم أّنه ما أرید به فیحمل النّص ما ال یحتمل ویتعّسف ویتکّلف 

( والمالحظ علی هذا الرأي 1/7م : 2221حمد، العدد السابع عشر ، في ذلك)ظ:الشرقاوي ، أحمد م
اّنه لم یقصد التقلیل من شان اللغة العربّیة ؛ بل قال : اعتماد بعضهم علی مجرد معرفته باللغة 
والمسارعة إلی تفسیر القرآن بظاهر العربیة ، وهذا صحیح فهنال علوم علی المفّسر ضبطها لیتمّکن 

القرآني والنظر في نسیج الکالم إْذ هنال ترابط في النسیج مثلما وّضحته اخیة من معاینة النّص 
المذکورة ، أو بالعکس فتفسیر ابن عربي ترل فیه األلفاظ الظاهرة البّینة وراح یطلب التأویل ، وأحیاناا 

یاق في سال نجد الصورَة واضحةا من خالل ترابط سیاقها ، بل نجد التفسیر في آیة بعیدة عن ُأختها و
سورة ُأخری ؛ خّن القرآن یفّسر بعضه بعضاا ؛ ومن هنا ال یستطیع المستشرق ربط اخیات المتباعدة 
لمجّرد اختالف األلفاظ ! فقد قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله: )إّن القرآن لیصّدق بعضه بعضاا فال 

( ومن 2801،الحدیث:1/019هـ :1399الهندي ،عالء الدین علي المتقي، تکذبوا بعضه ببعض()
الممکن أْن نضرب مثاالا واحداا عن ذلك : عن زرارة ومحّمد بن مسلم أّنهما قاال: )قلنا ألبي جعفر 

فقال: إّن اهلل عّز وجّل یقول:   الباقر علیه السالم: ما تقول في الصالة في السفر کیف هي؟ وکم هي؟
إَذا َضَرْبُتْم ِفي األْرِض َفَلْیَس َعَلْیُکْم  اَلِة()النساء: ))َو ( فصار التقصیر 121ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

في السفر واجباا کوجوب التمام في الحضر. قاال: قلنا له: إّنما قال اهلل عّز وجّل: ))َفَلْیَس َعَلْیُکْم 
لصفا ي اُجَناٌح(( ولم یقل: افعلوا فکیف أوجب ذلك؟ فقال علیه السالم: أولیس قد قال اهلل عّز وجّل ف

َف بِـِهَما(( )البقرة: وَّ أال ترون أّن  (178والمروة: ))َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْیِه َأْن َیطَّ
الطواف بهما واجب مفروض ألّن اهلل عّز وجّل ذکره في کتابه وصنعه نبّیه صلی اهلل علیه وآله، وکذلك 

 1922بـي صلی اهلل علیه وآله وذکره في کتابه(( )العاملي ، الحّر ، التقصیر في السفر شيء صنعه الن
( وأنت إْذ تالحظ أّن اخیة األولی وردت في سورة 2،الحدیث:22،کتاب الصالة،الباب 8/715م :

ّم علی معرفة 
ُ
النساء ، واخیة الثانیة وردت في سورة البقرة . فکیف یقدر رجل لم تکن العربّیة لغته األ

 ر المتباعدة التي تتحّصل بطول المران والقراءة المستفیضة المتأنیة ؟هذه األمو
 الخاتمة

 یمکن إجمال النتائج التي توّصل إلیها البحث علی النحو اختي :
إّن االستشراق یتعٌلق بطائفة من العلماء خّصصوا أوقاتهم لدراسة الثقافة المشرقّیة عموماا  -

 ا .والثقافة العربّیة اإلسالمّیة بشکل خا



 445  مستشرقون واألسلوب القرآنيال

 

 

 

لْم یکن کّل المستشرقین علی درجة واحدة من الموضوعّیة ، بل فیهم المتحامل أصالا علی  -
 الثقافة المشرقیة .

رّکزت الدراسات اإلستشراقیة علی الشعر الجاهلي لیوازنوه مع النّص القرآني وبناء علی  -
 المفاضلة اعلوا من الشعر الجاهلي علی حساب النّص القرآني .

ت االستشراقّیة کّلها بمستوی الموضوعّیة ، بل حّطت من مستوی النّص لم تکن الدراسا -
 القرآني من دون دراسة تاّمة للنّص القرآني ، بل أخذت أجزاء من السورة وأهملت اخیات األخری .

لم تکن الدراسات االستشراقیة قد صدرت من علماء خبروا اللغة العربیة مثلما خبرها علماء  -
إلی  -قیاساا بعلماء العربیة-ّسرون ، بل أّدت معرفتهم باللغة العربیة المحدودة اللغة العرب أو المف

 في تفسیر مفردات معّینة . -إیقاعهم بـ"إشکالیات کبری
فّسر بعض المفّسرین الکلمات القرآنیة بناء علی ما یریدون نقله إلی لغاتهم وهم یعرفون  -

 هم ینطلقون من فکر نصراني صلیبي .التفسیر الحقیقي لها طعناا بالقرآن الکریم ؛ ألنّ 
محاوالت اإلساءة إلی النّص القرآني تهدف إلی هدم الثقافة العربیة اإلسالمیة من خالل  -

 تلك اإلساءة .
کانت ناقصة وغیر مکتملة من حیث النّص  -إْن لْم تکن کّلها-معظم الترجمات اإلستشراقیة  -

 ومن حیث الدّقة .
ن "تفسیر" من علم التفسیر ، بل یمکن عّده من الترجمات ال یعّد ما قام به اإلستشراق م -

 الناقصة غیر المعتمدة .
 أدخل علماء اإلستشراق أنفسهم بعلم النحو العربي ، وهم ال یعرفون إاّل قواعده األولّیة .   -

 المصادر والمراجع
 القرآن الکریم .

ّلق علیه کرنکو، م ،المؤتلف والمختلف،حّققه وع1991اخمدي،أبو الحسن محمد بن بشر،
 . دار الجیل.1،بیروت،ط1ط

 ،بیروت،دار الکتاب العربي.1م،القرآن نزوله وتدوینه وترجمته وتأثیره،ط1951بالشیر،ریجسیر،
دار اخفاق  ،بیروت، ،1م،المستشرقون وترجمة القرآن الکریم،ط1983البنداق،د.محمد صالح،

 الجدیدة.
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عجاز،تحقیق محمود محمد شاکر،جدة،مطبعة م،دالئل اإل1988الجرجاني،الشیخ عبد القاهر،
 المدني. 

 م ،مدخل الی الحوار اإلسالمي المسیحي، ،لبنان،عالم الکتب.1988الحّداد،یوسف،
،دائرة البحوث 1م المستشرقون والقرآن الکریم،الجزء االول،ط2213حسین،د.محمد بهاء الدین،

 والدراسات.
 ،بغداد،دائرة البحوث والدراسات. 1اللغوي،ط م.معجم القرطبي 2217الدلیمي،دمحمد طه یاسین، 

م،النحاة العرب القدامی وعلم اللغة الحدیث،بغداد،سلسلة 1992روشیل،أ.د.ولفکانك،
 کتب:االستشراق،دار الشؤون الثقافّیة.

 م،االستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیهم، دار الوراق. 1992السباعي،مصطفی،
،بیروت،دار الفکر 2ان زهیر،شرح وتحقیق حجر عاصي،طم،شرح دیو1998بن أبي سلمی،زهیر،

 العربي.
،القاهرة،مکتبة 1م ،کتاب سیبویه،الجزءاالول،تحقیق عبد السالم محمد هرون،ط2221سیبویه،

 الخانجي.
 ،بیروت،المؤسسة الجامعّیة.1م،المستشرقون والدراسات القرآنّیة،ط1983الصغیر،دمحمد حسین ،

م،مجمع البیان في تفسیر القرآن،الجزء 2227مد،الطبرسي،أبو علي الحسن بن مح
 لبنان،دار العلوم.-،بیروت1الثاني،ط

م.تفسیر الطبری،الجزء الثاني،تحقیق أحمد محمد شاکر،مؤسسة 2222الطبري،محمد بن جریر،
 الرسالة.

م،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة،الجزء 1922العاملي،الحّر،
 إلسالمّیة. الثامن،طهران،المکتبة ا

، ، مصر ،مطبعة 1ه، اإلصابة في تمییز الصحابة،الجزء الثالث،ط1328العسقالني،ابن حجر،
 السعادة.

 م،تفسیر ابن عربي،الجزء الثاني،بیروت،دار صادر.2225ابن عربي،محیي الدین بن عربي،
،الجزء 3،قسم11م،دراسات ألسلوب القرآن الکریم،مجلد2221عضیمه،محمد عبد الخالق،

 ابع،القاهرة،دار الحدیث.الر
 م،نهج البالغة،تحقیق السید هاشم المیالني،العتبة العلوّیة.2212علي،اإلمام،

م، ،الجامع لحکام القرآن،المجلد األول،والمجلد الثاني راجعه 1991القرطبي،أبو عبد اهلل محمد،
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 ر الحدیث.وضبطه وعّلق حواشیه د.محمد الحفناوي،خّرج أحادیثه د.محمود عثمان،القاهرة،دا
 کار الیل،ا ،توماس،االبطال،ترجمة محمد السباعي ،مصر،الدار القومیة للطباعة والنشر. 

 ،العتبة العباسیة المقدسة.1م،ترجمة القرآن الکریم،ط2222مجموعة باحثین،
 م ،النّص القرآني دراسة بنیوّیة،تحقیق الجیالني سلطاني،جامعة وهران.2217نور الدین،باب العیاط،

 هـ،کنـز العّمال في سنن األقوال واألفعال،مؤّسسة الرسالة، 1399،عالء الدین علي المتقي،الهندي
 

 المقاالت
م،اختالف المفسرین أسبابه وضوابطه،الجزء األول، العدد السابع  2221الشرقاوي،أحمد محمد،

 عشر ، جامعة األزهر ، کلّیة ُأصول الدین.
هم،بغداد،سلسلةکتب االستشراق،دارالشؤون م،المستشرقون مالهم وماعلی1985فروخ،دعمر،
 الثقافیة.
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Orientalists and the Qur’anic Style 
 

Abstract 
Orientalists studied the Qur’anic style compared to the pre-Islamic style of poetry, 
due to the similarities in linguistic usage. But the orientalists looked at the Qur’anic 
text without distinguishing between the two texts - deliberately or ignorantly - and 
this view is wrong from two sides: The first relates to the fact that they did not notice 
the rhetorical and stylistic aspects between the two uses. The accuracy of the Qur'an 
is not matched by the "approximate" use of poetry. The second is that the orientalists 
thought the pre-Islamic style was stronger, not to mention the difference in use! This 
is a misconception that does not indicate a deep reading. The disparity goes back to 
the stages of the progression of the Holy Qur’an; So he took into account people's 
levels with extreme accuracy in use. It happened to orientalists that the Holy Qur’an 
was revealed in the language of the Arabs and according to its norms of speech, and it 
seems that the orientalists did not pay attention to the issue of the “inability” of the 
Arabs to come up with a single surah of the Qur’an, so what prevents them from 
keeping pace with it if they were more powerful than it? And what does Orientalism 
say about the unseen facts that the Noble Qur’an has told about and have actually 
occurred? Orientalists interpreted the Qur’an’s attack on poets as a struggle over 
leadership, and this is pure ignorance, because the Qur’an wants to show that the 
Prophet’s (PBUH) mission is the message, not poetry. There is a matter of utmost 
importance: the orientalists did not consider the issue of the “accuracy” of the word in 
the Noble Qur’an, unlike pre-Islamic poetry. and thank Allah the god of everything . 
Keywords: Orientalists - pre-Islamic poetry - style - interpretation - Qur'anic 
vocabulary - Arabic grammar - translation of the Qur'an 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفار   م.2222ابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار جامعة طهران )مجم 

بات األناجیل األولی ا : معر   نموذًجاأتحقیق ودراسة إنجیل يوحن 

یخ علي سمیسم  1أ. د. الش 
 العراق، النجف األشرف، جامعة الکوفة، کلیة الفقه

 الملخص
إنجیـل -ا )أي: األناجیـل اإلزائیـة المعتـرف بهـ ثّمة أربـع وعشـرون ترجمـة عربیـة لألناجیـل القانونیـة
فــي ضــمنها ثــالث عشــرة ترجمــة قدیمــة  -(.-مّتــی، وإنجیــل مــرقس، وإنجیــل لوقــا، وإنجیــل یوحّنــا

ــدم مخطوطاتهــ ا. تعــود أق ــی نحــو جــدا ــتعمال م 822ا إل ــرد باس ــین هــذه الّترجمــات ترجمــة تنف . وب
ــا، و)يحیــی( مکــان یســوع، و)عیســیکلمــة ) ( مکــان شــعیب( مکــان یونــان، و)يــونس( مکــان یوحنَّ

بـة، أي: ال إشعیا. ـریانیة المعرَّ .. وتتمّیز لغـة هـذه الّترجمـة بلغـة فّنیـة رفیعـة، مـع بعـض الکلمـات السُّ
ــریاني. ــلها السُّ ــي أص ــي ف ــظ کمــا ه ــزال ُتلف ــة،  ی ــاریخ هــذه الّترجم ــة ت ــة معرف ــاول هــذه الّدراس تح

ــا: ــا، وکلماته ــة حروفه ــَر دراس ــها، َعْب ــل نصوص ــا بتحلی کادیمیاّ ــا أ ــا علمیاّ ــا تحقیقا ــا،  وتحقیقه ُمعجمیا
ــة  ــد الّلغ ــا بقواع ــدی التزامه ــلوب، وم ــّنص، واألس ــیاغة ال ــا، وص ــا، وداللیا یا ــا، ونحو ا، وبالغیا ــرفیا وص
ــان  ــة، وبی ــي المخطوط ــة ف ــاظ الغامض ــض األلف ــراءة بع ــتالف ق ــا، واخ ــا عنه ــة أو خروجه العربّی

ــراهیم نصــر قامــت ب ــن الجــدیر ذکــره أنَّ األخــت جــوزفین إب ــة. وِم ــل دالالتهــا المختلف ــق إنجی تحقی
. وســأقوم بتحقیــق إنجیــل یوحّنــا اّلــذي هــو فــي راه فــي الّلغــة العربیــةلوقــا، ونالــت بــه شــهادة الــّدکتو

ــي  .نفســها ضــمن المخطوطــة ــی مخطــوطتین: )مخطوطــة الفاتیکــان عرب  15وســیعتمد تحقیقــي عل
VAT- Arab17- - ،) ـــــــــــــدن ـــــــــــــة ) لی -R-UNIV—BIBLIOTHEEK 701ومخطوط

561.LEIDEN- م،  (. کمـــا ســـأعود
ُ
ـــریاني األ ، لتکـــون لـــي قرینـــة ܦܫܝܛܬܬܬ  إلـــی الـــّنص السُّ

ــوط. ــّنص المخط ــة ال ــی حقیق ــول إل ــة للوص ــات المخطوط ــاني کلم ــي مع ــدقیق ف ــیخوض  للت س
ــا بخاّصــة  ــة، وفــي إنجیــل یوحّن  -الباحــُث فــي المبحــث األّول منــه فــي تــاریخ العهــد الجدیــد بعاّم

رجمـات العربّیـة ، مـع بعـض الّتفصـیل عـن تـاریخ کتابـة إن-باختصاٍر شـدید ـا، ودراسـة التَّ جیـل یوحنَّ
لألناجیـل کافـة. بعـد ذلـك، الُبــدَّ مـن البحـث فـي تــاریخ المخطـوطتین، ومحاولـة معرفـة کاتبیهمــا، 
ــریاني،  ــا، مقارنــةا مــع الــّنص السُّ ــا علمیاّ ّســاخ علیهمــا، فــي ضــمن تحقیقهمــا تحقیقا وأثــر خطــوط النُّ

وبعـد الّتحقیـق، سـأنتقل إلـی دراسـة نـّص المخطوطـة  نیـة.والّنص العربـّي الُمتـرجم مـن الّلغـة الیونا
 دراسة تحلیلّیة بعد معرفة عصِرها.  -ألفاظها وأسلوبها -

 معّربات األناجیل، إنجیل یوحّنا، ترجمة األناجیلالکلمات المفتاحیة: 
                                                                                 

1. ddr.shaikhali@gmail.com 
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 المقدمة
ــر ــذا المش ــُت بفخــٍر له ــد العــرب، توجه ــیحّیة عن ــة المس ــار الّدیان ــاریخي النتش ــان ت وع بعــد بی

ــبِق بتحقیــق أقــدم مخطوطــة عربّیــة إلنجیــل یوحّنــا الحــواري  ا-لیکــون لــي َقَصــَب السَّ  -اعتقــادا
ــا یکفــي  ــا أکادیمیا ــا علمیا ــُق هــذه المخطوطــة القدیمــة تحقیقا  -بحســب نظــري القاصــر–وتحقی

ـــة،  ـــة، واألدبّی ـــة، والّدینّی ـــا الّثقافّی ـــا؛ ألهّمیته ـــادة وجوده ـــا وإع ـــث إلحیائه ـــکالیةا للبح إش
 رفّیة، بید أنني أضفُت إشکالیات ُأخر. والمع

منهــا: محاولــة معرفــة کاتــب المخطوطــة، وزمنــه، وبیئتــه، ومنهــا: مــا تبّنــاه بعــُض البــاحثین 
ــه  ــا فی ــالمي بم ــراث اإلس ــی أّن التُّ ــذهب إل ــالم، وی ــاریخ اإلس ــی ت ــة عل ــذه المخطوط ــّدم ه بتق

ــ ــس؟ ومنه ــری العک ــره ی ــة. وغی ــذه المخطوط ــن ه ــذ م ــد أخ ــریم ق ــرآن الک ــّص الق ــل ن ا: تحلی
ــا،  .من النظــر فــي مفرداتهــا معجمیا ــةا ــا لتظهــر مقاصــد الّنصــوا جلی المخطوطــة تحلــیالا علمیا
ــاس  ــم، والقی ــن الُمعج ــروج ع ــحی أو الخ ــة الفص ــة العربّی ــا بالّلغ ــا وعالقِته ا، وبالغیا ــرفیا وص

فــي  الّصــرفي، والّســمعي، ومــدی الّتوظیــف البالغــي للمفــردة، ومــا هــو الغریــب فیهــا، والّنظــر
ــا،  ــا، وبالغیا یا ــین المفــردات، والّنظــر فــي الّتراکیــب نحو حروفهــا وطریقــة اســتعمالها کــروابط ب
وکذلك الحـال فـي الّسـیاق، ومـن مجمـوع تلـك األبحـاث الّداللّیـة؛ لعّلنـا نتوّصـل إلـی معرفـة 

کــلِّ بیئــة کاتــب المخطوطــة اّلــذي قــام بالّترجمــة مــن الّســریانّیة إلــی العربّیــة، ونحــن نعلــم أنَّ ل
 عصر ممیزاته األدبّیة، والثقافیة. لذا کانت لي فرضیات عدیدة في هذا المشروع من أهّمها:

ــة هــي مخطوطــة الفاتیکــان -1 ــل القانونّی ــة لألناجی  -احتمــاالا -.1إنَّ أقــدم مخطوطــة عربّی
 وبعدها نسخة لیدن 

ریاني. -2  إّن هذه المخطوطة ُترجمت عن الّنص السُّ
مکتــوب فــي المخطوطــة أّن هــذه المخطوطــة ُکتبــت یــری الباحــُث بحســب الّتــاریخ ال -3

ــم  ــم نعل ــاخ، ول ــواریخ تعــود للُنّس ، ألن هــذه الّت ــع الهجري.احتمــاالا فــي مصــر فــي القــرن الّراب
ریانیة إلی العربّیة.  تاریخ دقیق لکاتب المخطوطة، وأعني به اّلذي قام بالّترجمة من السُّ

ریاني   -1 ا، بل بتصّرف أدبي رفیع.لم ُتترِجم المخطوطة العربّیة الّنص السُّ  حرفیا
 دّلت نصوُا المخطوطِة علی رفعت کاتِبها األدبّیة   -7
أجــد تــأّثر صــاحب المخطوطــة بــنّص القــرآِن الکــریم لمــا یّتســم بــه مــن بالغــٍة عالیــٍة  -0

دباَء إلیه ِبغضِّ الّنظر عن دیاناِتهم.
ُ
 جذبت األ

                                                                                 

 إنَّ مخطوطة الفاتيكان ومخطوطة ليدن هي واحدة. ونّصها واحد. بيد أن مخطوطة الفاتيكان أقدم والّثانية أحدث. - 1
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نباطي، والّتحلیلي مع مراعاة لذا خضـُت في دراسـة المخطوطِة وتحقیِقها بحسب المنهج االست
 الّدقة العلمّیة في تحقیق المخطوطات 

موز  جدول الر 
 : إشعیاءإش  -
 أع: أعمال الّرسل -
 ا: صلی اهلل علیه وآله وسلم -
 :لوقالو -
 م: میالدّیة -
 مت: مّتی -
 مز: مزمور -
 ف: نسخة الفاتیکان -
 ل: نسخة لیدن -
 هـ: هجرّیة  -
 یو: یوحّنا -

 إشکالیة البحث
راســة هــو وجــود ُنســخة فریــدة فــي )الفاتیکــان( لهــذه المخطوطــة  أهــم إشــکایة تواجــه هــذه الدِّ

ــض أوراق  ــیاع بع ــي ض ــترکان ف ــا یش ــدن(، ولکنهم ــخة )لی ــین ُنس ــد ح ــا بع ــخت علیه وإن ُنِس
ــة الکاتــب إاّل مــن بعــض  ــة زمــن کتابتهــا، وبیئ ــة کاتبهــا، وعــدم معرف المخطوطــة، وعــدم معرف

سـاخ الموزعـة فـي بعـض صـفحات المخ طوطـة، ُیضـاف علیهـا خـروج الکاتـب عـن تواریخ النُّ
ــنات الّلفظّیــة  ــریاني بــالّتحلیق بــالمعنی نفســه َعْبــَر المحسِّ الّترجمــة الحرفّیــة للــنّص السُّ

 بأسلوب أدبي رفیع، مع تأّثر کاتبها بأدب بیئته.
 فاإلشکالّیة األولی: معرفة کاتبها، وزمنه، وبیئته.

ــ ــات، والخ ــم الّتکهن ــة: حس ــکالّیة الّثانّی ــا واإلش ــأّثر به ــالم وت ــل اإلس ــت قب ــا ُکتب الف بأنه
 القرآن الکریم أو بعد اإلسالم وتأّثرت بالقرآن الکریم.

ــاء  ــي إغن ــاعد ف ــث والّدراســة ُیس ــالم البح ــی ع ــراج المخطوطــة إل ــك أنَّ إخ ــی ذل أِضــف إل
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ــا  ــة؛ وم ــة علمّی ــا بدّق ــل یوحنَّ ــول إنجی ــة بأص ــة، والاّلهوتّی ــات األدبّی ــة، والّدراس ــة العربّی المکتب
 یترّتب علی ذلك ِمن إفادات مهّمة علی المستوی الاّلهوتّي، واألدبّي، والّلغوّي.

 :فرضیات البحث
ــلنا  - ــي حص ــة اّلت ــی العربّی ــة إل ــة الُمترجم ــل القانونی ــدم لألناجی ــة األق إنَّ المخطوط

ــان ــة الفاتیک ــي مخطوط ــا ه ــدة.  علیه ــي واح ــدن ه ــة لی ــان، ومخطوط ــة الفاتیک وإنَّ مخطوط
وتعــود مخطوطــة الفاتیکــان  أن مخطوطــة الفاتیکــان أقــدم والّثانیــة أحــدث.ونّصــها واحــد. بیــد 

وبعـدها بِحقبـٍة ِمــن الـّزمن جـاءت نسـخة لیــدن  -احتمـاالا -م.993هــ الموافــق 383إلـی سـنة 
ــن  ــا م ــا علیه ــا، وم ــي لظاهره ــن ُمالحظت ــتنتجته م ــا اس ــذا م م. وه

ُ
ــخة األ س ــی النُّ ــحة عل الواض

 تواریخ. 
ریاني. إّن هذه المخطوطة هي ترجمة -  عن الّنص السُّ
 یعتقد الباحُث أّن هذه المخطوطة ُکتبت في مصر في القرن الّرابع الهجري. -
ــی  - ــی المعن ــت عل ــل حافظ ــریاني، ب ــنص السُّ ــة لل ــة حرفّی ــة ترجم ــن المخطوط ــم تک ل

 بأسلوب أدبي رفیع.
یعتقد الباحـُث إنَّ اّلـذي تـرجم المخطوطـة أدیـٌب رفیـُع المسـتوی. وشـاعر سـار علـی  -

مٍة أدبیٍة رائعة. وفق أدب  عصره ، وشملها بمقدِّ
وأجد تـأّثره بـنّص القـرآِن الکـریم لمـا یّتسـم بـه مـن بالغـٍة عالیـٍة جـذبت األدبـاَء إلیـه  -

 ِبغضِّ الّنظر عن دیاناِتهم.
 منهج البحث

ـــق  ـــة لتحقی ـــة الّدقیق ـــرق العلمّی ـــی الطُّ ـــائم عل ـــات الق ـــق المخطوط ـــنهج تحقی ـــو م ه
ــ ــةا بحثّی ــدرس دراس ــات، وُت ــق المخطوط ــي تحقی ــي ف ــتنباطي، والّتحلیل ــنهج االس ــالکةا الم ةا س

 نتائجها العلمّیة المتوّخاة.
راسة  :  ما دفعني إلی هذه الد 

هــو ِقــدم هــذه المخطوطــة، ومــا لهــا ِمــن تــأثیر فــي تحقیقهــا، وبیانهــا علــی المســتوی  -
 الاّلهوتي واألدبي.

ــاحثین ) - ــض الب ــاد بع ــکندر، اعتق ــة 725، ا2218إس ــذه المخطوط ــن ( أنَّ ه ــدم م أق
ــة  ــي المخطوط ــاریخ ف ــدم ت ــد أق ــا، وإن ُوج ــالمي به ــراث اإلس ــأّثر الّت ــي ت ــا یعن ــالم ّمم -اإلس

ّساخ، ولیس لکاتب المخطوطة . -هـ383  العتقاده أّنه یعود لبعض النُّ
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ــب  - ــد کت ــب، وق ــاعر وأدی ــا ش ــی أّن کاتبه ــع، دّل عل ــّي الّرفی ــة األدب ــلوب المخطوط أس
 مقطوعة شعرّیة في مقّدمة المخطوطة.

ر المخطوطـــة ببیئتهـــا الّثقافّیـــة، والمعرفّیـــة، وانعکـــاس ذلـــك علـــی ألفاظهـــا،  - تـــأثُّ
 وسیاقاتها.

 مخطط البحث
ة ا بخاص  ة، وإنجیل يوحنَّ يخ األناجیل بعام  ل: تار  المبحث األو 

ل: ةاأل المطلب األو   ناجیل األولی، وانتشار المسیحی 
بــر الّســار(، أّو ُبشــری انتصــار : فــي الیونانیــة علــی )الخEvangileتــدلُّ کلمــة إنجیــل إذ 

، وعلـی القـراءة اّلتـي ُتتلـی فـي -حیـاة یسـوع-بخاّصة، وأصبح یـدلُّ علـی الکتـاب اّلـذي یـروي
ــّداس اإللهــي )ُمعَجــُم الاّلهــوت الِکتــابي،  ــاء الُق (، وکــان لــدالالت ألفــاظ 113م، ا2221أثن

عنـدهم علـی: الُبشـری لمـوت عـدو الّتبشیر فـي العهـد القـدیم آثـاٌر دینّیـة مهّمـة، إذ دلَّ الّتبشـیر 
ــموئیل2) ــدّو )(، أو 20-19: 18ص ــی الع ــر عل ــز الّنص ــر 12، 11: 08م ــو المبّش ــص ه (، والمخلِّ

ــار) ــالخبر الّس ــق-( 12 -5: 72، 11-9: 12إش  ب ــي دقی ــی دین ــو معن ــاء  -وه ــع انته ــر م ظه
ــبي ) ــام 11-9: 12إش  الّس ــي ع ــر 738( ف ــورش الکبی ــي ق ــُك الفارس ــزا المل ــدما غ ق.م )عن

ـــطین،ب ـــی فلس ـــالعودة إل ـــود اإلذن ب ـــی الیه ـــل، وأعط ـــارة .www.arageek.comاب (، البش
ــرةا ) ــبي مباش ــد الّس ــوت اهلل بع ــيء ملک ــهیون5: 72إش بمج ــی ص ــودة اهلل إل ــری ع ) إش  (، ُبش

مــم ) (،9: 12
ُ
وغیرهــا مــن اإلیحــاءات الّداللیــة للخبــر (، 12: 72إش  البشــارات لکــلِّ األ

 (.  113م، ا2221ُمعَجُم الاّلهوت الِکتابي،  لمسیحي )الّسار في إطاره الاّلهوتي ا
ين: ة بطور ت المسیحی   وقد مر 

فاهي:  ور الش  ل: هو الط  ور األو   الط 
ــم،  ــواعض، وِحَک ــرازة، وم ــیر، وک ــوی تبش ــاب س ــه أي کت ــب فی ــم ُیکت ــذي ل ــور اّل ــذا الّط ه

ــا عشــر، والّســبعون تلومعجــزات الّســّید المســیح. وکــان تالمذتــه، وُرســله  ااالثن یتناقلونهــا  میــذا
ا امتـدَّ َعْبـَر خمسـین سـنة 1: 12لـو في تبشـیرهم، ومسـیرتهم الّرسـالیة شـفاهةا ) ا شـفهیاّ (، وتقلیـدا

ا ِمن القرن األّول المیالدي )  (. 225م ، ا1991، 1ج الفغالي، تقریبا
ــاني: ـور الث  العهــد -وهــو الّطــور الکتــابي: اّلــذي نشــأ بعــد الحاجــة إلــی کتابــة اإلنجیــل الط 

. بعـد اتسـاع الّرقعـة الجغرافّیـة للمؤمنین.اّلـذین احتـاجوا للکتابـة ِمـن أجـل تعلـیمهم. -جدیدال
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ــا فــي مجموعــات یــذکرها لوقــا 52لــذا ُوجــد الّتقلیــُد اإلنجیلــي حــوالي ســنة  با -1: 1) لــو  مکتو
 ولم ُیبّین لنا الّتاریخ، والّتقلید مضامینها، وعددها، ومؤّلفیها..( 1

ــون   ــف المؤّرخ ــد اختل ــاریخ وق ــة، وت ــد بعاّم ــد الجدی ــة العه ــاریخ کتاب ــي ت ــون ف ، والّدارس
وأرجـع بعـُض علمـاء الّتـاریخ کتابـة األناجیـل إلـی مـا بـین کتابة األناجیـل، والّرسـائل بخاّصـة. 

ــی 32ســنة  ــة رســالة یســوع عــام م. 02م إل ــین بدای ــّید المســیح-م 32أي: ب ــاة الّس ــي حی  -أي ف
ــام  ــه ع ــا33ووفات ــی ع ــه، وإل ــّم قیامت ــی، 02م م، ُث ــل مّت ــّرة.  إنجی ــوعة الح  .ar.mم )الموس

Wikipedia.org. 1980 خــر عــن تــاریخ کتابــة
ُ
م(. بیــد أّننــا لــو جمعنــا المعلومــات األ

ــاریخ یتنــاقض مــع تــاریخ کتابــة بعــض األناجیــل اّلتــي ُکتبــت فــي  األناجیــل، نجــد أّن هــذا الّت
ــاریخ ــن هــذا الّت ــأّخرة ع ــواریخ مت ــ. ت ــری الّدارســون أّن األناجی ــي وی ــب ف ــم ُتکت ــائل ل ل، والّرس

؛ فقــد تــمَّ تحدیــد الُکتــب الّســبع والعشــرین علــی مراحــل تــاریخ واحــد، وال فــي شــکٍل واحــد
طویلــة اســتمرت لثالثــة قــرون، وال تــزال هنــال فــروق بســیطة فــي مختلــف الّترجمــات العربیــة 

ومــزّودة ، م1792ترقــی للعــام  باّللغــة العربیــة)إحــدی ُنســخ العهــد الجدیــد  للکتــاب المقــّدس
ال تــؤّثر فــي مضــمون األســفار  ینبحســب رأي المســیحیّ ، وهــذه الفــروق بالّرســوم واألیقونــات(

ــدُّ  ــام، وال ُتع ــّدسالع ــاب المق ــا للکت ا، أّو تحریفا ــرا ــا  تزوی ــا دام أّنه ــایا م ــي القض ــف ف ــم تختل ل
ومــا أن نصــل إلــی عــام (، 103، ام1988لجنــة مــن الالهــوتیین، للعهــد الجدیــد ) الجوهرّیــة

ـــا 305 ـــی ُیتحفن ـــیوس) م حّت ـــّدیس أثناس ـــکندرAthanasiusالق ـــا اإلس ـــرین( )باب  -ّیة العش
ــزء .(-م353 -290) ــي الج ــحیة ف ــالته الفص ــام  39برس ــرها ع ــي نش ــّمنها 305اّلت ــي ض م، وف

ــدها: ــال بع ــة، وق ــفار القانونّی ــماء األس ــة بأس ــان "قائم ــو عطش ــن ه ــالا. وَم ــابیع الخ ــا ین إّنه
ا، وال یحــذف مــنهم أحــد  ــیهم أحــد شــیئا ــأقواِلهم. ال یضــیف إل ــٍو( ب ــوي )الّصــحیح: فلیرت فلیرت

ا  (. drghaly.comقائمة القّدیس اثناسیوس لقانونیة اسفار العهد القدیم والجدید.) "شیئا
( إیرونیمــوس: اســـمه jerome)هــو: جیــروم)  Aeronymus -إیرونیمــوسوقــد نشــر   

 الکامل:
 Eusebius Sophronius Hieronymus -315 -  122 ـــــالفیا، -م ـــــن یوغس ( م

ــاب ــرجم الکت ــؤّرخ، ومت ــوجي )الهوتي(،وم ــّس، وثیول ــاز  ِق ــا بإنج ــه الباب المقــّدس، بعــد أن کّلف
ترجمة لألناجیل من الیونانّیـة، والعبرّیـة إلـی الاّلتینّیـة فحضـر إلـی بیـت لحـم برفقـة أربـع نسـاء 

 نذرن أنفسهن لخدمة الکنیسة(. 
ــــــــطینوس ــــــــّدیس Aurelius.Augustinus.Hipponensis) وأوغس ــــــــو الق ( )ه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1590
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مملکــة نومیــدیا اّلتــي کانــت کاتــب، وفیلســوف، ولــد فــي  -م132 -371 -أوغســطینوس
ـا سـوق أهـراس فـي الجزائـر( مـن أّمـه األمازیغّیـة القّدیسـة  مقاطعة رومانیة فـي طاغاسـت )حالیا

الاّلتینـي، ُیعـد أحـد أهـّم الّشخصـیات المـؤّثرة فـي –مونیکا، وأبیه الـوثني باتریسـیوس اإلفریقـي 
ا. واعترفــت الکنیســة بوجــ ه عــام بهــذه القائمــة ألســفار المســیحّیة الغربّیة(.هــذه القائمــة ســریعا

س )العهــد الجدیــد ــدُّ ــة بــوحي الــّروح الُق (؛ 31، اهـــ1137الّشــنیبر،  . بحیــث اعتبرتهــا إلهّی
ــل  ــیحیون األوائ ــتعمل المس ــة. إذ اس ــة، والعبرانّی ــین: الیونانّی ــی الّلغت ــة األول ــتعملت الکنیس فاس

نــت وســیلة الّتعبیــر المهّمــة عــن الّلغــة الیونانّیــة اّلتــي کانــت لغــة الّثقافــة فــي الّشــرق کّلــه، وکا
-مهــد والدتهــا-(؛ فکانــت الیونانّیــة فــي أوُرشــلیم 9، ام2221بســترس، الّتــراث المســیحّي )

ــة ) ــتهم العبرانّی ــرانیّین، ولغ ــب العب ــی جن ــا إل ــا جنبا ــا، ولغته ــُتعملت 1: 0أع ، بکیانه ــي اس ( اّلت
ا ) ــا ورســمیاّ بجانبهــا فــي االســتعمال الّلغــة (. و7: 3، فیــل22: 19، یــو 12: 21أع اســتعماالا عاما

ــة ) ــو اخرامّی ــة )2: 7ی ــة، واستشــهد بألفــاظ عبرانّی ــّنصُّ باخرامّی ــو (. أي کــان ال ــه 22: 19ی (. وفی
ــدة ) ــة عدی ــو أمثل ــر 15، 13: 19ی ــي الّلغــة 10: 25، مّتــی 23: 17، م ــة ه ــت اخرامّی (. وکان

ــوری ــل: س ــرقّي مث ــتات الّش ــات الّش ــي مقاطع ــیطرت ف ــي س ــعبّیة اّلت ــدیاب الّش ــة، ح ة الّداخلّی
ــا، وضــّمت فــي الغالــب معظــم  ا، ونهــر الفــرات غربا )حــدیاب: تقــع بــین الجبــال العراقّیــة شــرقا

، بابـل، وسـائر األمـاکن المرتبطـة بالمملکـة الفراتّیـة. فُکتبـت الّدیانـة المدن اخشـورّیة القدیمـة(
 (.  9ا م،2221بسترس، ّیة )المسیحّیة بالّلغات: الیونانّیة، والسریانّیة، واألرمنّیة، والالتین

ة اني: ترجمة اإلنجیل إلی العربی   : المطلب الث 
ــول: إّن أّول  ــة تق ــادر روای ــت المص ــل، وتناقل ــة لسنجی ــة عربی ــي أّول ترجم ــات ف ــت الّروای اختلف

ــاني 039ترجمــة کانــت فــي عــام  ــا الّث ــریاني األرثوذســکي یوحنَّ )لــم م علــی یــد البطریــرل السُّ
(، وقــد اخُتِلـف فــي اسـم القائــد ه فـي سلســلة البطارکـة الّسـریانأصـل إلـی ترجمتــه سـوی ذکــر

ـا أن مخطوطـة هـذه الّترجمـة لـم تصـل إلینـا  العربي اّلـذي طلـب ِمـن البطریـرل الّترجمـة؛ علما
 (. 32م، ا2229)بارا، 

 وُیمکن تلخیص الّترجمات القدیمة للکتاب المقّدس إلی العربّیة باختي: 
  ــوالي ــامح ــد ال039ع ــب القائ ــيم، طل ــاا عرب ــي وق ــن أب ــعد ب ــن س ــر ب ــ عمی ن ِم

ب اإلنجیل إلی الّلغة العربّیة ا أن ُیعرِّ ریاني األرثوذکسي یوحنَّ  .البطریرل السُّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
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 ــا بترجمــة الکتــاب المقــّد م، فــي إســبانیا، قــام 057حــوالي عــام س فــي األســقف یوحنَّ
 إشبیلیا.
 ــم عربــي 805عــام ــر ســانت کــاترین بســیناء رق ــة دی ــي مکتب . ترجمــة أعمــال 171م، ف

 .م1987الّرسل، والّرسائل کّلها وقد نشرها هارفي ستال عام
  ــام ــو ع ــبعینّیة 085نح ــن الّس ــّدس ِم ــاب المق ــة الکت ــحق بترجم ــن إس ــین ب ــام حن م، ق

 .الّترجمة مفقودةالیونانّیة وهذه 
  الخمـس الّتـوراة سـعید الفیـوم بترجمـة أسـفار الیهـودي م، قـام العـالم093نحو عـام ،

 م .1983. وقد ُنشرت عام وأشعیا
  بأسـلوب شــعري.  المزامیــر ، قــام الحفـص بـن ألبــر القـوط بترجمـةم093حـوالي عـام

 .فرنسا في 1991ُنشرت عام 
  ــام ــوفی ع ــب )المت ــن الّطی ــد اهلل ب ــرج عب ــو الف ــام أب ــل 1213ق ــة األناجی م( بترجم

ـریانیة األربعة، ووضعها فـي إنجیـل واحـد. ترجمـه عـن م، ُثـمَّ 1888عـام فـي رومـا وقـدُطبع السُّ
 م 1937عام  بیروتفي 

  اإلسکندرّیة م، قام هبة اهلل بن العسال بترجمة األناجیل في1127عاموفي. 
  ــي ــاموف ــام م1201ع ــس ع ــیم واط ــه ول ــد طبع ــة. وق ــد. رومی ــد الجدی ــرجم العه ، ت

 .رقّیةم في لندن لفائدة الکنائس الّش 1800
  إیطالیا- جنوی م، تّمت ترجمة المزامیر في1710عام. 
 ــام ــي ع ــرجمم1720وف ــدیم ، ُت ــد الق ــي  العه ــیم ف ــه ول ــد طبع ــة. وق ــام رومی ــس ع واط

 .رقّیةم في لندن لفائدة الکنائس الّش 1800
 رسالة غالطیة ألمانیا في هایدلبرغ م، ترجم1753وفي عام. 
 ُترجمت األناجیل األربعةم1791وفي عام ،. 
 هولندا -م، تّم ترجمة العهد الجدید في لیدن1027وفي عام. 
 تّم ترجمة أسفار الّتوراة الخمس في باریسم1071وفي عام ،. 
 تّم ترجمة أسفار الّتوراة الخمسة في لندنم 1075وفي عام ،. 
 ؤیــا ، ُتــرجم الکتــاب المقــّدس بعهدیــه مــع الّرســائل، واألعمــال، والّر م1051وفــي عــام

ــنّ  ــي مــع ال ــّنص العرب ــد کــان ال ــة. وق ــي رومی ــبعینّیة. وصــدرت ف ــوراة الّس ، الاّلتینــيص مــن الّت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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ــي ــّدس ف ــاب المق ــة للکت ــة کامل ــا أّول ترجم ــي أّنه ــه ف ــن أهّمیت ــة تکم ــة العربّی ــی الّلغ ، وعل
 مصطلحاتها. 

 سوریا- حلب في .المزامیرم، ُترجمت 1520وفي عام. 
 م، ترجمت المزامیر في لندن. جمعیة نشر المعارف المسیحّیة1527وفي عام. 
 المعـــارف  م، تـــرجم العهـــد الجدیـــد فـــي لنـــدن، جمعیـــة نشـــر1525وفـــي عـــام

 .المسیحّیة
 لبنان -الّشویر في م، ُترجمت المزامیر1537وفي عام. 
 ــام ــي ع ــن 1572وف ــوخي ع ــل الّط ــة روفایی ــّدس طبع ــاب المق ــة الکت ــت ترجم م، تّم

 .في روما القبطّیة
ا يخ إنجیل يوحن  الث: تار  :المطلب الث 

وإذا نظرنـا فـي الّدراسـتین  .ا )الّتلمیـذ الحبیـب( تـأثیر مهـّم فـي تـاریخ الّدیانـة المسـیحّیةلیوحنّ 
(، FatherBrown(، والّثانیــة: لــألب بــراون)MartinLutherالمهّمتــین: األولــی: لمــارتین)

ــة )الفغــالي، ج ــة، والاّلهوتّی ــة، واألدبّی ــي ُوصــفت باألشــمل مــن الجهــة الّتاریخّی م، 1991، 7اّلت
راسـة بـین المدرسـة الیوحّناوّیـة (؛ 37ا قت هـذه الدِّ  -اّلتـي ُتنسـب إلـی یوحّنـا الحبیـب-إذ فرَّ

ــة  ــة الیوحّناوّی ــین الجماع ــدان-وب ــا المعم ــی یوحّن ــب إل ــي ُتنس ــّید  -اّلت ــوا الّس ــود َعرف ــم یه وُه
 المسیح، وتردّدوا علی الَمجمع، وقد مّروا بثالث مراحل بحسب مارتن.

ــا بعــد مئــ ة ســنة مــن المســیح؛ لــذلك اختلــف عــن األناجیــل الّســابقة. وُکتــب إنجیــل یوحنَّ
ــی  ــری عل ــات الُکب ــن المخطوط ــول ع ــا منق ــرأ حالیاّ ــذي ُیق ــل اّل ــة، "واإلنجی ــب بالیونانّی ــد ُکت وق
ــد ُنســخت  ــة، وق ــع المــیالدي. منهــا المخطوطــة الفاتیکانی ــی القــرن الّراب ــي تعــود إل الجلــد اّلت

ــنة  ــوالي س ــد318ح ــینائیة، وق ــة الّس ــارب  م، والمخطوط ــا یق ــخت م ــة 331نس م، والمخطوط
اإلســکندرّیة اّلتــي ترقــی إلــی القــرن الخــامس. وهنــال مخطوطــة رابعــة معروفــة باألفرامیــة؛ ألن 
ــان،  ــي الفاتیک ــار أفرام(...فف ــواعظ )م ــه م ــب علی ــي، وُکت ــد ُمح ــل ق ــاب، واإلنجی ــّص الکت ن

مجموعــة والمتحــف البریطــاني، وبــاریس، ثــالث مخطوطــات أصــلّیة، وقــد اکتشــف شــتربیتي 
ــي  ــیالدي، وف ــث الم ــرن الّثال ــی الق ــع إل ــي ترج ــل: وه ــن األناجی ــر م ــزء کبی ــی ج ــتمل عل تش

م اکتشــف مارتــان بــودمیر أوراق بــردی تتضــمن انجیــل یوحّنــا کــامالا مــع أجــزاء مــن 1970ســنة
کتــاب رحلــة ، 31م، ا2229إنجیــل لوقــا ترجــع إلــی أواخــر القــرن الّثــاني المــیالدي" )بــارا، 
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 (.3lotus.com. 11، لشهر 18، رقم لمقدسمع مخطوطات الکتاب ا
ــو    ــب، أم ه ــذ الحبی ــا الّتلمی ــو یوحّن ــل ه ــل ه ــذا اإلنجی ــب ه ــي کات ــاحثون ف ــف الب واختل

( أّنهمــا شــخص واحــد. وهــو الوحیــد مــن بــین 2222یوحّنــا الّشــیخ. وقــد رّجحــُت )سمیســم، 
ا بین عامي  ا طبیعیاّ  ان.م في عهد اإلمبراطور تراج122-م 98الّتالمیذ مات موتا

 :ومن خواص هذا اإلنجیل
إّن الّتقلیـد الیوحّنـاوي مـّر بمرحلـٍة ّشـفویة قبـل أن ُیـدّون، وقـد تناقلتـه األلسـن المؤمنـة بـه، ُثـمَّ 

 ُکتب في بیئٍة یهودّیة ثالثّیة االتجاهات:
ــي ُتعــرف باســم )مدراشــیم(، األّول: اتجــاه مدراشــّي ) نســبة إلــی ُکتــب تفاســیر الّتلمــود اّلت

 یقوده الّرابّیون الفرّیسّیون. (،-الفریسیین-األصولیون من علماء الیهود  وأصحابها: ُهم
ــاني: اتجــاه إســکندراني مــرتبط بفیلــون ) هــو فیلــون االســکندري، الفیلســوف الیهــودي والّث

 ، أفالطون الیهود، جامع الفلسفة بالاّلهوت.(-م72 -ق. م22-
 والّثالث: اتجاه صوفي غنوصي هرمسي.

ّثالثـة أثـٌر بـالغ فـي کتابـة اإلنجیـل الّرابـع. وبمـا أنَّ یوحّنـا نشـأ، وترعـرع وجهـات الولهذه التّ 
ــاد  ــّید المســیح فــي مجــال األعی ــة. فجعــل أعمــال الّس ــه راعــی ذلــك بدّق ــة. فإّن ــة یهودّی فــي بیئ

ــح ) ــل الفص ــة مث ــة المهّم ــوالیهودّی ــودي )1-3: 0ی ــال الیه ــد المظ ــذلك عی ــو(، وک (، 2-1: 5ی
اللغــة العبریــة، وهــو عیــد األنــوار، ومعنــی الّتدشــین أي: تدشــین  الحانوکــا فــيوعیــد الّتدشــین )

 ( مع االلتزام بالفصح المسیحي المعلوم.23 -19: 12یو ( الیهودي )هیکل سلیمان
ــاریخ    ــة، وت ــة بعاّم ــة القدیم ــذور الّتاریخّی ــی الج ــودة إل ــفة الع ــل بص ــذا اإلنجی ــم ه ویّتس

إبـراز حقیقـة المسـیح الحـّي، مـع بیـان سـّر المسیح بخاّصة. واعتمد علی الُکتـب اّلتـي تناولـت 
(. إذ 277، ا1991، 1الفغـــالي، جنشـــاطه الخالصـــي؛ لنـــدرل اإلیمـــان بحضـــوره الیـــوم )

 .(277، ا1991، 1الفغالي، ج) "ُأعطي الکتاب أصالته األدبّیة اّلتي ال ُتجاری"
ح أهــُل االختصــاا    ظهــرت  أن تکـون أولــی الّتــآلیف المکتوبــة لـبعض المــواّد قــد"وُیـرجِّ

ــنة  ــوالي الّس ــات  82ح ــاب اخی ــد )کت ــا بع ــد فیم ــه ُوِج ــع، 12: 1ف-م، وأّن ــدا المطل ــا ع (. م
(. ویجــب أاّل ننســی الّزیــادات، والّتحــویرات، وانتقــال بعــض 13:22ف-و)کتــاب المجــد 

ــر ــی آخ ــان إل ــن مک ــوا م ــالي، ج "الّنص ــات .(. 270م، ا1991، 1)الفغ ــود اختالف ــع وج م
ســخ   االختصاصــّیین.الیوحناوّیــة القدیمــة؛ أّدت إلــی جــدال بــین واضــحة فــي بعــض فقــرات النُّ

ــة  ــة إیمانی ــة المختلفــة حــافظ علــی نفحــٍة الهوتّی ــین الّطبقــات الّتألیفّی بیــد أّن هــذا االخــتالف ب
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 (275م، ا1991، 1)الفغالي، ج واحدة
ــراث الاّلتینــّي؛ فنتعــّرف علــی هیالریــون)   أســـقف -م( 305ت Hilarionأّمــا فــي التُّ

اّلـذي أبـرز منــه سـّر الخــالا،  -والکاتـب الفــذ، أحـد آبـاء الکنیســة فـي القـرن الّرابــعبواتییـه، 
ــوس ــه: إیرونیم ــاریخّي ل ــد الّت ــر الُبع ــرَحه، وأظه ــروم ) -وش ــي 122ت jeromeجی ــا ف م(. أّم

ــان  ــیالدّي. فک ــع الم ــرن الّتاس ــل الق ا قب ــرحا ــه ش ــِرف ل ــم َنع ــّي، فل ــریانّي، والعرب ــراث الّس التُّ
ــوع ــرح إیش ــریان: ش ــواليللس ــع )ح ــرن الّتاس ــن الق ــطورّي م ــب نس ــروزّي )کات م(.  872داد الم

ــّدم  ، بــل ق ــر العهــد القــدیم، وإن لــم یکــن کــامالا ــل الّنســطورّي... فسَّ هــو افضــل ممثــل للتأوی
ا من المالحظات اّلتـي تحمـل المعلومـات العدیـدة إلـی المـؤّرخ والعـالم فـي فقـه الّلغـة(،  عددا

)طبیـب عراقـي، واسـع العلـم، کثیـر الّتصـنیف،  ن الطّیـبوللعرب شـرح أبـي الفـرج عبـد اهلل ابـ
ــینا،  ــن س ا الب ــرا ــداد، معاص ــي بغ ــاش ف ــراق، ع ــاطرة الع ــن نس ــفة، م ــر بالفلس  م1213ت خبی

ar.wikipedia.org  ــب ــذي کت ــرانّیة"(، اّل ــردوس الّنص ــاب "ف ــر الکت ــاب فّس ــذا الکت ــي ه . وف
ــه النّ  ــه: فق ــافةا لکتابی ــد، إض ــدیم، والجدی ــه الق ــّدس بعهدی ــد المق ــث والتوحی ــرانّیة، والّتثلی ص

 (.378م، ا1991، 1)الفغالي، ج
تین اني: تحقیق المخطوطتین العربی   :المبحث الث 

ل: وصف المخطوطتین:  المطلب األو 
 اعتمدُت في هذا الّتحقیق علی مخطوطتین لنصٍّ واحد لألناجیل األربعة:

ــان ــة الفاتیک ــي مخطوط ــدم ه ــی، واألق ة( األول ــطنطینی  ــة القس ــن  ،)مخطوط ــي م وه
 جزئین:

ل  (.VAT Arab17.PT1نسخ ).1ج 15: عربي األو 
 هذه الّصفحة األولی ِمن المخطوطة األولی في الجزء األّول.
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 وهذه الّصفحة الّثانیة منها.
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اني  (.VAT Arab17.PT2نسخ ).2ج 15عربي : والث 

 هذه الصفحة األولی ِمن المخطوطة األولی في الجزء الّثاني.

 
 

ان  .Leiden Or)–المخطوطـــة الفراتیـــة  -561شـــرقي  -یـــة مخطوطـــة لیـــدنوالث 
561:) 



ا  461 معّربات األناجیل األولی: تحقیق ودراسة إنجیل یوحّنا أنموذجا

 

 

 

 وهذه صورة الّصفحة األولی منها.

 
 

 وهذه صورة الّصفحة الّثانیة منها.
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 ممیزات المخطوطتین )لإلناجیل األربعة(:



ا  465 معّربات األناجیل األولی: تحقیق ودراسة إنجیل یوحّنا أنموذجا

 

 

 

ن ِمن جزئین:  المخطوطة األولی: تتکو 
ل ــان األو  ــة الفاتیک ــي مکتب ــّرقم 253: ف ــل ال ــل Vat.ar.17.pt.1)یحم ــمنه إنجی ــي ض (. وف

 .-محل البحث، والّتحقیق-یوحّنا 
ــت  ــن ُترک ــول، ولک ــیم للفص ــّرحیم(، وال تقس ــّرحمن ال ــم اهلل ال ـــ )بس ــة ب ــدأ المخطوط تب

 ُفسحة بیضاء بین فصل وآخر.
 سم.11× 15صفحة قیاس  332یتکّون هذا الجزء من 

 أسطر. 9والّصفحة تحتوي علی حوالي
ــوالي  ــی ح ــوي عل ــطر یحت ــی 9والّس ــا  11کلمــات إل ــلة، أغلبه ــروف الُمنفص ــع الح ــة م کلم

 غیر مقروءة، أو مطموسة،
 نوع الورق سمیك، وقدیم یمیل إلی اإلصفرار.

ُجمعــت کــّل خمــس ورقــات منــه بخــیط قّنــب غلــیظ، وقــد تهــّرأت جوانــب األوراق، وُأعیــد 
 ترمیمها، ال وجود ترقیم للصفحات.

ــاني : ــزء الّث ــن الج ــفحة م ــر ص ــي آخ ــب ف ــب "ُکت ــة وکت ــد لمدرس ــي حام ــن عل ــْد اب َحَم
ــالم ــة وســبعة عشــر للع ــف وخمــس مای ــي شــهر آب ســنة ســّت أل أي  0715 -"القســطنطینّیة ف

 .-م1225سنة 

 
ا لهذه المخطوطة سنة  257ولقد قّدم أنطونیوس الّسمعاني   م.1581وصفا

 صفحة. 132أّما مخطوطة إنجیل یوحّنا في ضمن الجزء األّول تتکون من 
 ة األولی من إنجیل یوحّنا.هذه صورة الّصفح
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ؤ فــي الّشــکل  وانمــازت مخطوطــة الفاتیکــان: بتلــف فــي بعــض أجــزاء أوراقهــا، مثــل الّتهــرُّ

 اختي:



ا  467 معّربات األناجیل األولی: تحقیق ودراسة إنجیل یوحّنا أنموذجا

 

 

 

 
 

 والشکل اختي:
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 وانمحت الکلماُت بتلف حبر المخطوطة، وتداخله مع بعضه مثل الّشکل اختي:



ا  469 معّربات األناجیل األولی: تحقیق ودراسة إنجیل یوحّنا أنموذجا
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ـــاني صـــفحة بمواصـــفات  208(، ویتکـــون مـــن Vat.ar.17.pt.2: یحمـــل الـــّرقم )والث 
 الجزء األّول نفسه.

ــي  ــات اّلت ــروف الکلم ــدا ح ــا ع ــکیلها م ــا، وتش ــام حروفه ــة بإعج ــذه المخطوط ــازت ه وامت
 تنتهي بالّتاء المربوطة إذ یکتبها الّناسخ هاء.

 
ــرقیم إاّل مــن وضــع نقــاط للوقــف، أو نقطــة فــي نهایــة الکــالم، أو  وخلــت مــن عالمــات الّت

 وهي قلیلة. مثل الّشکل اختي:نقطة ثالثیة في نهایة الفصل.

 
 وُکتبت بالحبر األسود جمیعها.



ا  470 معّربات األناجیل األولی: تحقیق ودراسة إنجیل یوحّنا أنموذجا

 

 

 

انیة )مخطوطة لیدن  (561شرقي  -أما المخطوطة الث 
 سم. 12×17وهي علی شکل کتاب صغیر الحجم 

 هذه صورة الّصفحة األولی منها.

 
ــا  ــل یوحّن ــة إنجی ــث-ومخطوط ــل البح ــن -مح ــون م ــدن. تتک ــة لی ــمن مخطوط ــي ض  07ف

ــفحة ) ــی119ص ــر إل ــدة 171 ظه ــة الواح ــي الورق ــطر ف ــدد األس ــر(. ع ــدد  19ظه ا. وع ــطرا س
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کلمـة. نـوع الخـط: نسـخ جمیـل، وواضـح  12إلـی  8الکلمات في الّسـطر الواحـد یتـراوح بـین 
ما عدا بعـض األوراق اّلتـي ُطمسـت، أو ُدمجـت فیهـا کلمـات کثیـرة. نـوع الـورق جیـد. وهنـال 

( وآخــر الکلمــات اّلتــي 27/21 -0/22ن )أوراق ناقصــة فــي نهایــة إنجیــل یوحّنــا، حــوالي فصــلی
. واتی من َبعدهِ  "انتهی بها:  ا وَما دخل دخوالا  "واطلع فرأی الکتان مَوضوعا

 
 وانقطع الّنص.

 واإلنجیل یبدأ بـ )بسم اهلل الّرحمن الّرحیم وبه ثقتي(.
ــفحات،  ــالث ص ــا ث ــي منه ــورة. بق ــي مبت ــدن. وه ــة لی ــي مخطوط ــّجعة ف ــة مس ــال مقّدم هن

ــّص ن ــذا ن ــا: وه ا "هایته ــذارا ــّدقین وان ــٍة للُمَص ــاظرین ورحم ــاٍت للن ــین ای ــل المب ــل اإلنجی تنزی
ــالم امــین وَرجــاء  ــین وعلــی األرض سَّ ــي علی ا هلل ف ــبیحا ــامعین وتْس ــالیقین لمــن آمــن مــن السَّ ب

القـدیم ومّسـلك لمـن اهتـدی إلـی جنـان الُعلـَی  َصالٍح للَعالمین وإیَمانا بـاالب واالبـن والـروح
ــن ال ــی علــی السَّ ــا عل ــَب الحقا ــین". وکت ــا ویحیــی المنتخب ــوس ولوق ــل االصــفیاِء متــی ومرق رسَّ
هــو هــذا الکتــاب االنجیــل للعبــد الخــاطی ایشــیوع اشــتراه مــن حصــِني "المخطوطــة: 

 ."بمبلغ...شاروخي من یقرا فیه یترحم علی کاتبه وصاحبُه الی ابد االبدین امین
 هذه صورة الّنص.



ا  471 معّربات األناجیل األولی: تحقیق ودراسة إنجیل یوحّنا أنموذجا

 

 

 

 
 

 ن إنجیل یوحناوهذه صورة الّصفحة األولی م
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ا  475 معّربات األناجیل األولی: تحقیق ودراسة إنجیل یوحّنا أنموذجا

 

 

 

 وامتازت بإعجام حروفها إاّل أّنها خلت من الّتشکیل ما عدا کلمات قلیلة.
، ویضـع نقطتـین تحـت األلـف المقصـورة تــارةا  ویرفـع الّناسـخ نقـاط یـاء آخـر الکلمـة تـارةا

 أخری. وقد یضع نقطتین فوق األلف المقصورة داللة علی الوقف.

 . مثل:

 . ومثل:

 . ومثل:

(، أو نقطتــین وطــة مــن عالمــات الّتــرقیم مــا عــدا وضــع نقطــة )وخلــت المخط

ـــا-متجـــاورتین  ـــا أو أفقیا (، أو ( للداللـــة علـــی الوقـــف، أو ثـــالث )،) -عمودیا
 أربع نقاط نهایة الفصل 

( .) 
 وُکتبت عناوین هذه المخطوطة بالخط األحمر. 

 ، ُثــمَّ یعــود إلــی الّلــون وُکتبــت الّصــفحات األولــی بحبــٍر باهــت یمیــل إلــی االحمــرار قلــیالا
ــون  ــی الّل ــون األحمــر الباهــت، ویعــود بعــده إل ــی الّل ــمَّ یعــود إل األســود الغــامق بصــفحتین، ُث

 األسود الباهت.
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ــراء )   ــبعض الخب ــة العباســّیةوقــد أرســلُت المخطــوطتین ل  -خبــراء المخطوطــات فــي العتب

ــربالء ــم  -ک ــي ُق ــات ف ــراء المخطوط ــراق، وخب ــ -الع ــنهم: مجتب ــران. م ــانيإی ــاتف قوج ( ی ه
 لمعرفة نوع الخط. قالوا: إّن خط المخطوطتین ِمن نوع الّنسخ.

ــا بــ   ــع جوانبهــا مــع مقارنته ــق المخطوطــة مــن جمی ــریاني الّترجمــة وتحقی الّنص السُّ
 .یحتاج إلی بحث، وتدقیق -ܦܫܝܛ  -البسیطة 

يخ کتابتهما: اني: کاتب المخطوطتین وتار  المطلب الث 



ا  477 معّربات األناجیل األولی: تحقیق ودراسة إنجیل یوحّنا أنموذجا

 

 

 

ــات، وا ــر الّدراس ــم ُتش ــي ل ــد ف ــث وج ــد أنَّ الباح ــا، بی ــة لکاتبهم ــّیة معروف ــی شخص ــوث إل لبح
مخطوطــة الفــاتیکن: فــي إنجیــل لوقــا )هــي مخطوطــة انفــردت لوحــدها، ولــم تکــن فــي ضــمن 
الجـــزء األّول، والّثـــاني مـــن مخطـــوطتي الفاتیکـــان، ولکنهـــا للکاتـــب نفســـه(، فـــي بدایـــة 

 منصور بن اصطفاّدس.المخطوطة في أعلی الّصفحة من وسطها ُکتب اسم: یسحق بن 

 
تـم َکْتـُب انجیـل ُلوقـا بمصـر فـي رجـب سـنة ثـالث وثمـانین "وفي آخر المخطوطة ُکتـب: 

وثلمایة، وهلِل الشـکر علـی نعمإیـه      مـن قـراه یـدعو لکاتبـه ولوالدیـه بالرحمـة وغفـران الخطایـا 
 ."وهو ماجوٌر َکریٌم الّلهم اّرحم عبُدَل کاتبه

 
ا ل کاتـب إنجیـل یوحّنـا فـي مخطوطـة الفاتیکـان سـوی مـا ُکتـب فـي بید أّني لـم أجـد اسـما

ا–آخــر صــفحة مــن الجــزء الّثــاني  وکتــب َحَمــْد ابــن علــي حامــد لمدرســة ":-کمــا ذکرنــا ســابقا
 "القسطنطینّیة في شهر آب سنة سّت ألف وخمس مایة وسبعة عشر للعالم

ــة  ــخ المخطوط ــرب. ونس ــن الع ــخ ِم ــذا الّناس ــب أنَّ ه ــم الکات ــن اس ــدو م ــة ویب لمدرس
ــام  ــطنطینیة ع ــان–م 1225القس ــك الّزم ــي ذل ــوراقین ف ــاخ وال س ــل النُّ ــو عم ــق -وه ــذي یواف ، اّل

ســنة ِمــن تــاریخ کتابــة هــذه الّنســخة بحســب الّتــاریخ اّلــذي  11هـــ. أي بعــد 395حــوالي عــام 
 وجدته في إنجیل لوقا.

بعــد أمــا فــي مخطوطــة لیــدن، لــم أعثــر علــی اســم الکاتــب وال تــاریخ کتابتهــا، بــل یوجــد 
نهایــة اإلنجیــل، وبــالحبر نفســه، وبخــطٍّ مختلــف؛ اســم اّلــذي اشــتری هــذه المخطوطــة، وقــد 
ــع  ــد أن وض ــا بع ــاء فیه ــة، وج ــذه المخطوط ــی ه ــا عل ــّر به ــي م ــة اّلت ــداث الّتاریخّی ــت األح أثب

ــل:  ــّص اإلنجی ــة ن ــت نهای ــاط تح ــُـشتري نق ــاطی "الم ــد الخ ــل للعب ــاب االنجی ــذا الکت ــو ه ه
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بمبلغ...شـاروخي مـن یقـرا فیـه یتـرحم علـی کاتبـه وصـاحبُه الـی ابـد ایشیوع اشتراه من حصِني 
ا- "االبدین امین  .-ذکرته سابقا

ــب :  ــابقة، کت ــة الّس ــا طــویالا تحــت الکتاب ــا "وبعــد أن وضــع خطاّ ــرة لم کــان خــراب الجزی
حرقهــا امیــر شــرق ابختــي )انختــي(. وســاق النــاس إلــی البافتــا. وراحــت النــاس إلــی البازنــدان 

وکان خروج الناس مـن الجزیـرة یـوم الجمعـة وقـت طلـوع الشـمس فـي شـهر ربیـع  )البازنران(.
ــنة  ــع االول س ــرین شــهر اربی ــة وســادس وعش ــوم الجمع ــاهیة ی ــول الش ــان دخ .ح: 181االول. وک

. ویعتقــد الباحــث أّن ".ح فــي ســنة ألــف وثمائمایــة وثلثــة وعشــرون...في شــهر حزیــران18ســنة 
وُیسـّمیه صـاحب المخطوطـة: تـاریخ السـکندر( )وفـي هذا الّتـاریخ بحسـب الّتقـویم القبطـي )

ــویم  ــن الّتق ــو م ــهداء، وه ــاریخ الّش ــذکر ت ــوت وی ــهر ت ــذکر ش ــة ی ــن المخطوط ــر م ــاکن ُأخ أم
القبطي، والّتقـویم القبطـي هـو الّسـکندري وهـو تـاریخ الّشـهداء المسـیحیین علـی یـد الّطاغیـة 

 بدایة الّتاریخ القبطي(.م 281م. بید أنَّ األقباط اتخذوا عام 323)دقلدیانوس( عام 

 . 
ا الّتاریخ الیوناني  ویسّمیه أیضا

  
ــوت"  ــهر "ت ــر ش ــع ذک ــهداء" م ــم "بلّش ــاني باس ــزء الّث ــان الج ــة الفاتیک ــی مخطوط وورد عل

 القبطي

 
 وبهذا فهو یؤّرخ بتاریخ الشهداء القبطي، وهو الّسکندري، وهو الیوناني.

عثمانیــة اإلیرانیـة اّلتــي دارت بــین عــامي م أي فـي أثنــاء الحــروب ال1739وبهـذا یوافــق عــام 
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ــي امتــدت مــن )1777 -م1711) ــة اّلت ــی  1732م(، وفــي ضــمنها الحــرب الّصــفویة العثمانی إل
(، وکــان الّشــاه الفارســي )طهماســب األّول(، والســلطان العثمــاني )ســلیمان األّول(؛ 1777

 إیران. إشارة إلی جیوش شاه "دخول الشاهیة یوم الجمعة"لذا ورد في المخطوط 
 

 
 

ویبدو أنَّ کاتب هـذه األسـطر ِمـن مدینـة )حلـب( ألنـه یـذکر خروجـه ِمـن مدینتـه، وخـروج 
 أهل )حما( إلی دمشق.

کانــت فــي  -مخطوطــة لیــدن-وِمّمــا تقــّدم یمکــن االســتدالل علــی أنَّ المخطوطــة الفراتیــة 
 الجزیرة الفراتیة، وانتقلت إلی القسطنطینیة. 

الث: بیئة المخط  وطة األم:المطلب الث 
هــا ُکتبــت فــي مصــر فــي القــرن الّرابــع -مثلمــا تقــّدم–ُکتــب علــی صــفحة المخطوطــة األولــی  إنَّ

ــا،  ــه ارتقــی ثقافیا ــد أنَّ ــة اإلســالمیة إلــی دویــالت بی ــاز هــذا القــرن بتمــّزق الّدول الهجــري. وامت
ــا.  ــا، ومعرفیا ٍل متعاقبــة. وقــد وهــو حصــیلة تطــّور الّنثــر الفّنــي ِمــن عصــر الّنبــوة. َعْبــَر أجیــاوأدبیا
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ــة علــی یــد فحــول األدب فــي هــذا القــرن. مثــل: ابــن العمیــد،  ــة جلّی ظهــرت الخصــائص الفنّی
 والخوارزمي، وبدیع الّزمان. ومن أهّم خصائص هذا العصر:

ــديع  - ا الب ــدا ــة قص ـــحسنات البدیعّی ــی المُـ ــدون إل ــانوا یقص ــي ": إذ ک ــرفوا ف ــی أس حّت
ـــ ـــة، والموازن ـــون الّتوری ـــة بفن ـــیة الکتاب ـــاستوش ـــة، والجن ـــر، ) "ة، والمطابق م، 1987جعف

 (، مع أنَّ َمن سبقهم کان یمیل إلی ذلك، ولکن لیس بهذا اإلسراف والقصدّیة.المقدمة
ــجع - ــا الس  ــل م ــة. مث ــات الفنّی ــائل، والکتاب ــع الّرس ــي جمی ــانوا یلتزمــون بالّســجع ف : ک

ــذاني) ــان الهم ــدیع الّزم ــه ب ـــ378کتب ـــ / 397 -ه ـــ 909ه ــاظ1225 -ه ــن المن ــي م( ع رة اّلت
ــوارزمي ) ــر الخ ــي بک ــین أب ــه، وب ــت بین ــذاني، کان ـــ1298الهم ــي 38، اه ــالة اّلت (، وکالرس

 (.127، اهـ1120الخوارزمي، کتبها الخوارزمي إلی الّشیعة بنیسابور )
ضــمین - ــة، وأطایــب الّشــعر، واألمثــال الت  : کــانوا ُیظمنــون نثــرهم الفنــّي اخیــات القرآنّی

 العربّیة المشهورة.
ـ - اب الّنثـر الفنـّي فـي هـذا القـرن الکتابـة فـي بعـض الموضـوعات اّلتـي کانـت َأِلف ُکتَّ

ــف.  ــر، والوص ــاء، والفخ ــدیح، والهج ــالغزل، والم ــعر؛ ک ــة بالّش ــر "خاّص ــی الّنث ــوا إل ــم نقل ه ألنَّ
ــر إذا أخــذ خصــائص الّشــعر أصــبح  ــال. والّنث ــن االســتعارة، والّتشــبیه، والخی محاســن الّشــعر ِم

ه ِمـن قیـد الـوزن، والقافیـة. وکـذلك أصـبح الّنثـر فـي القـرن الّرابـع أقدر منه علی الوصف؛ لخلوِّ 
أداة لتقییــد الخــواطر الّنفســیة، والمالحظــات الفنّیــة؛ بحیــث یــری القــارئ مــن جمــال الّصــنعة، 
ودّقـة األسـلوب مـا یغنیـه عــن الّتفکیـر فـي قصـائد الّشـعراء اّلــذین سـبقهم هـؤالء الُکّتـاب إلــی 

)مبــارل، ال تــاریخ،  "أو یــوحي بــه القلــب، أو یشــیر إلیــه الخیــالتصــّید مــا یقضــي بــه العقــل، 
 (.  129ا

رجمــــة  ياني، والت  ــــر ابــــع: تحقیــــق المخطــــوطتین مــــع األصــــل السُّ المطلــــب الر 
 الیسوعیة:مثاله:

ـــا  ـــل یوحّن إنجی
بحســـب الّترجمـــة 

 الیسوعّیة

ـــة  ـــا بالّلغ ـــل یوحّن إنجی
ریانیة  السُّ

إنجیــل یوحنــا بحســب نســخة 
 دنالفاتیکان، ونسخة لی

بســــــِم اهلِل أْلــــــَرْحَمن )  
ــــاِهُر  أْلــــَرِحیم. اإلنِجیــــُل الط 

ــا ــاَرة ُيُوْحنَّ ــم  )( ِبَش ــي )ل(: بس ف
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ــّرحیمِ  ــّرحمِن ال ــي.  اهلِل ال ــِه ثقت وب
ـــــوِل:.  س ـــــَی الرَّ حی ة یَ ـــــارّ ش بَ

لِ   (اإِلصَحاُح األوْ
ــــْدِء -1 فــــي الَب

َکـــــاَن الَکِلَمـــــة، 
والَکِلَمــُة َکـــاَن َمـــَع 
ـــُة  ـــاَن الَکِلَم اهلل، وَک

 اهلل.
 

1݂ ܺܫܝܬܬܬ  
ܺ
ܝ    ݁ܒܪ

݈  ܺܐܝܬܬܬ  
ܳܝ      ܳ  ܝܽ ܝ ܶܡܠܬܬܬܬܬܬܬܬܬܬ  

 ܳ ܝ    ܶܡܠܬܬܬܬܬܬ  
݈
 ܺܐܝܬܬܬܬܬܬ  

ܳܝ     ݂  ݈ܐܳܠܬܬܬܬܬܳ   ܠܬܬܬܬܬܳ   
ܝ    ݈ܝܐܳܠܬܬܬܬܬܳ  

݈
 ܺܐܝܬܬܬܬܬ  

ܳܝ  ܳ ܂ ܽ ܝ     ܶܡܠ  

 
ُ
فــي ) ) لَقــد َکــاَن الُمبتــدأ

ف(: )المبتــــــدأ(، وفــــــي )ل(: 
ــخة  ــي نس ــظ أّن ف الح ــدا(: یُ )المب
الفاتیکـان کــان یعتنــي بالحرکــات، 

ــي م ــزة ف ــع الهم ــان یض ــا وک حله
ــي  ــدن ال یعتن ــخة لی ــي نس بینمــا ف
ـــزة،  ـــذف الهم ـــات، ویح بالحرک
وقــد یســتعیض عنهــا بالیــاء وهــذا 
ــة عنــد  غــة العربیّ مســتعمل فــي اللّ
بعضــهم. وکــال الکلمتــین صــحیح 
ــة  ــي الّدالل ــتالف ف ــع اخ ــةا م لغ

لــه  فالمبــدأ: یعنــي مبــدأ الّشــيء أوّ
تي یتکـّون منهـا، وأصـله،  وماّدته الّ

فـي القـرآن وِمن أسـماء اهلل تعـالی 
الکــــریم المــــُـبديء؛ أي: هــــو 
ــا  ــیاء، واخترعه ــأ األش ــذي أنش الّ
ابتــداءا ِمــن غیــر ســابق. أّمــا کلمــة 
ــن  ــول ِم ــم مفع ــو اس ــدأ: ه المبت
، الا بتـدأ بـه، مـا یـأتي أوّ  إبتدأ، وما یُ
ــُه( َکلَمــةا )فــي )  لُ مبتــدأ العمــل: أوَّ
ف(: الکلمـــة: غیـــر ُمعّرفـــة بـــأل 
وهو ما یناسـب مـا قبلهـا، أّمـا فـي 
ــــأل،  ــــة ب ــــة: ُمعّرف )ل(: الکلم
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ــي  ــا ف ه ــع أنّ ــح، م ــذف أص والح
ـــة(  ة: )الکلم ـــوعیّ ـــة الیس رجم التّ

 والَکلَمُة َلَدى اهلِل (.معّرفة بأل
ــُة -2 ــاَن الَکِلَم ک

هـــَذا فــي الَبــْدِء مــَع 
 اهلل.

 

ܝ    ܳ ܳܢܬܬܬܬܬ 2
݈  ܺܐܝܬܬܬܬܬ  

ܳܝ     ݂ ܺܫܝܬܬܬܬܬ  
ܺ
݂ ݁ܒܪ  ܠܬܬܬܬܬܳ   
 ݈ܐܳܠܳ  ܂

ــــب ) وااًل  -2 ــــي )ف(: کت ف
ری ، لفظ الجاللـة بهـذه الطّ قـة : االا

أّم فـــــي )ل(: اهلل. وبعضـــــهم ال 
ـــة  ـــة کامل ـــظ الجالل ـــب لف یکت

ــا ــا وتقدیسا ــُة ( احتراما ــْاَن الکلَم َک
ُه االقَدُم ِعنَد اهلِل   وِانَّ

ُکـلُّ َشـيٍء ِبــِه -3
ـــا  ـــِرِه َم ن، وِبَغْی ـــوِّ ُک

َن َأيُّ َشيء.  ُکوِّ
 

ܬܬܬ 3 ܶ  ݁ܟܽ ܐܝܬܬܬܗ    ܳܝ  ݁ܒܺ
ܝ   
݈ ܠܳܥܬܬܬܬܬܗ  ܶ ܬܬܬܬܬܬܳ ݂ ܝܒ   ܳܐܦ 
 ܳ ݂ ܚܬܬܬܬܬܬܬܗ   ܶܡܬܬܬܬܬܬܬ݁ܗܶ   ܳܝ  

  ܳܝ ܂݁ܕ݈݂

َوُکـــــل  َکـــــْاَن بَیـــــِدِه  -3
فــي )ف(: ومــأخِلَق: ) َوَمــأخِلَق 

وهو قد دمج ألـف مـا مـع الکلمـة 
خِلَق(، أو وضـع الهمـزة  وهي )مـاأُ
ا علــی ألــف مــا. وفــي )ل(  اشــتباها
ن  ــیّ ــا خلــی(، والفــرق بینهمــا ب )م
ــق  ل الیخل فــي المعنــی، ففــي األوّ

انیــــة،  دون اهلل شــــيء، وفــــي الثّ
اهلل عــزّ الیوجــد خلــق مــن دون 

ــُه )فــي )ف(: )دونــه(،  نَ وّجــل(. ُدوْ
ــا  ــه(، وکالهم ــن دون ــي )ل( )م وف
ــن  ــة إالّ أّن )م غ ــي اللّ ــتعمل ف ُمس

 ِمن َشيٍء (.دون( أبلغ
َن -1 ــوِّ ــا ُک ــلُّ َم ُک

ــــاة،  ــــِه َکــــاَن َحَی ِب
ــوَر  ــْت ُن والـــَحَیاُة َکاَن

اس،  النَّ

ܬܬܬܬܬ 4   ܳܝ  ݈ܚܶܝܬܬܬܬܬ  ݁ܒܶ
ܝܬܬܬܬܬܽ ܝ  ܝ݈ܚܶܝܬܬܬܬܬ  ݈  ܺܐܝ  
 
ܳ
݈ܢܝܳܢܳܫ ܂ ܽܢ  ܪ ܒ   ݁ܕ݈

ــــْاٌه  -1 ــــْت َحَی ــــِه َکْاَن َوب
اِس   والحَیاُه ُنوُر الن 

ـــي -7 ـــوُر ف   ܝܽ ܝ5والنُّ
ܳ
َوالُنـــْوُر فـــي الُظلَمـــِة  -7 ܽܢܬܬܬܬܬܬܬܬܬܬܬ  ܪ
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ــــَطع،  ــــِة َیْس ْلَم الظُّ
ـــَو  ـــْم َتْق ـــُة َل ْلَم والظُّ

 َعَلْیه.

ܬܬܬܬܬܬܬ  ܳ  ݈ܡܢܬܬܬܬܬܬܬ݈ ܪ ݁ܒܶܚܽܫ ܟ 
 ܳ ܶ  ܳܠ݂ ܝܶܚܽܫ ܟ  ܪܟ   ݈ܐܕ 

ــامٌ  ــُه َقَت ــام: ) ُيضــيُء  َوَمااْدَرَک القت
ــالم ٌکثیــف الّســواد.  والقتــام هــو ظّ

وهنا اسـتعمال بلیـغ ِمـن الکاتـب. 
ا ِمـن  ص أبلـغ کثیـرا وأجد هـذا الـنّ
ور  ــالنّ ة، ف ــوعیّ ــة الیس ــّص ترجم ن
ـــدد  ـــة، ویب لم ـــيء الظّ ض ـــا یُ هن
ــي  ــغ ف ــو أبل ــاتم، فه ــا الق ظالمه

ــطع. ــه یس ــن قول ــی م ــم  المعن ول
شــر ترجمــة الیســوعیة إلــی شــدة  تُ
ـــي  ـــه ف ـــي علی ـــا ه ـــالم کم الظّ

 (.المخطوطة
 

اَن ِإْنَســـاٌن َکـــ-0
ُمْرَســٌل ِمــْن ِعْنــِد اهلل، 

ا.  ِإْسُمُه ُیوَحنَّ
 

ܪܳܢܳܫܬܬܬܬܬܬܬܬܬܬܬ   ܳܝ 6  ݁ܒ݈
ܪ ݁ܕ݈ ܐܫܬܬܬ݁ ݈  ݈ܐܳܠܬܬܬܳ   ܶܡܬܬܬ  ݁ܕܶ
 ܽܝ ݈ܚܳܢ  ܫܶܡ 

ــَث أهلل-0 ــم ) وَبَع ــي )ف(ل ف
ــة  ــظ الجالل ــی لف ــة عل یضــع حرک
 لوضوحها بـالّرفع، ولکـن الغریـب
( مــن )ل( إذ نصــب لفــظ الجاللــة

 َبَشًرا إسُمُه يحیی
ـــا َجـــاَء ُیو-5 َحنَّ

ــــَهاَدة،  ـــــَذا ِللشَّ ه
ـــــور،  ـــــَهَد ِللنُّ ِلَیْش
ـــــَجِمیُع  ــــْؤِمَن ال َفُی

 َعلی َیِدِه.

ܳ  ܳ ܳܢܬܬܬܬܬܬܬܬܬܬܬܬܬ 7  ܶܐ  
 ܳ ܝ   ݂ ܠܳܣܬܬܬܬܬ ݁ܕܽ  ݁ܕܶܢܣܬܬܬܬܬ݈ ܕ 

  ݈ܥܬܬܬܬ 
ܳ
ܠܳܢܬܬܬܬ  ܽܢܬܬܬܬ  ܪ ܽ  ݁ܕܟ 

ܶ  ܢ݈ ܝܶܡ  ܐܝܗ   ݁ܒܺ

ـــی أن -5 ـــا أَت ـــَهاَدٍه َم َوِلَش
ـاُس  َهَد َعَلـی ُنـْوٍر َفَیُکـْوَن الن  َيش 

ـــَدًى  ـــي ُه ـــِدِه ف ـــي )ل(: ) بَی ف
 (.هدي
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ــَو -8 ــاَن ُه ــا َک َم
ـــاَء  ـــْل َج ـــور، َب النُّ

ور،  َیْشَهُد ِللنُّ
 

  ܳܝ  ܽ ܝ ܳܠ8݂
 
ܳ
݂ ܶܐܳܠ݂ ܽܢܬܬܬ  ܪ  ݁ܕܶܢܣܬܬܬ݈ ܕ 
  ݈ܥ 

ܳ
 ܽܢ  ܪ

َوَمـــا إن َکـــاَن ُنـــْوًرا َبـــْل -8
ــنًی  ــاِهًدا بَس ــنا) َش ــوء : الّس الّض

الّســاطع، وِمــن الغریــب ِمــن )ف( 
کاتبهـــا األدیـــب بـــاأللف  کتبهـــا

ــاحب  ــد أنَّ ص ــورة، بی )ل( المقص
ــــاأللف  صــــححها، وجعلهــــا ب

 (الممدودة

ــــــوَر -9 نَّ النُّ
َ
أل

ـــذي  ــــَحقیقّي، الَّ ال
ُینیُر ُکلَّ ِإْنسـان، کـاَن 

ا ِإلی الَعاَلم.  آِتیا
 

ܝ   9܂
݈ ܳܝ  ܺܐܝܬܬܬܬܬܬܬ      

ܝܬܬܪ   ݁ܓܶ
ܳ
  ܽܢܬܬ  ܪ

ܳ
ܪ
ܳ
ܫܬܬܪ  ݁ܕ݈

ܠܳܢܬܬܬ  ݁ܕ݈ܡܢܬܬܬ݈ ܪ ܽ ܶ  ܠܟ  ܐ    ݁ܕܳ
 ܠܳܥܠܳܡ ܂

َوُهـــــَو ُنـــــْوُر الَحـــــقِّ -9
ى ــــَور  ــــِرُق ِلْل ی:) الُمْش ــــَورَ  ال

الخلق ِمـن البشـر، وهـي مفتوحـة 
ــّراء؛ ویعتقــد الباحــث إنَّ  الــواو وال
ة علـی الـّراء  الکاتب لم یضـع شـدَّ
ــا عالمــة یضــعها الخطــاطون  وإنّم
علـــی الحـــروف فظهـــرت لـــدینا 
ة، ووضــع کســرة تحــت  کأنهــا شــدَّ
ــد أّن  ــا. أعتق ــة فوقه ــواو والفتح  ال
ــــن  ا ِم ــــت ســــهوا الکســــرة نزل
ــي  ــورة ف ــف مقص ــخ.وکل أل اس النّ

 (.کتب یاء: الوري)ل( تُ 
 

الث: تحلیل لغة نص  المخطوطتین   المبحث الث 
ا بحرکــات الحــروف فــي الکلمــة،  - إّن )ف( امتــازت بدّقــة الکتابــة مــع عنایــة کبیــرة جــدا

 .ولم یکن ذلك في )ل(
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ـا  - یاّ إنَّ في )ف( عنایة دقیقـة بـالّنحو العربـّي إذ لـم أجـد فـي هـذه المخطوطـة خطـأا نحو
ــا فــي مخطوطــ ا أّم ة )ل( أخطــأت فــي نصــب لفــظ الجاللــة اّلــذي حّقــه الّرفــع، ویعتقــد واحــدا

الباحث أنَّ هذا هـو خطـأ الّناسـخ. إذ زحفـت الفتحـة ِمـن الکلمـة المجـاورة لهـا إلیهـا، وکاتبهـا 
 لم یحّرل الّلفظة مثل ما هو علیه في )ف(.

 ثّمة خطأ إمالئي في )ف( في کلمة )سنا( صحّحته )ل(. -
ا مــع ثقافــة، وأدب القــرن بــدأت المخطوطتــان بـــ )بســم  - اهلل الــّرحمن الــّرحیم( تماشــیا

ــّرحیم  ــّرحمن ال ــم اهلل ال ــتفتح ببس ــب ُتس ــائل، والکت ــة الّرس ــت افتتاحی ــري. إذ کان ــع الهج الّراب
ــر علــی  ــیحي اقتص ــا أنَّ الکاتــب مس ــد )ا(. وبم ــی الّنبــي محّم ــالة عل ــة، والّص والحمدل

کـان ابـن ثقافـة عصـره مـع الحفـاظ علـی )البسملة( مع إضـافة )وبـِه ثقتـي( فـي )ل(. فالکاتـب 
 توجهه العقائدي، والّدیني. 

ــر  - ــان یتخّی ــة فک ــالمّیة، واألدبّی ــر اإلس ــك العص ــة ذل ــر بثقاف ــدٍّ کبی ــی ح ا إل ــأثرا ــان مت ک
 األلفاظ الّدینیة، والمُــّتسمة بالجمال ذات الّداللة الّدینیة مثل کلمة )الُهدی(.

ــر األلفــاظ الجزلــة، والّرقیقــة مــع - الحفــاظ علــی أصــل المعنــی مثــل کلمــة  کــان یتخّی
 )سنا(.
أجــده یمتــاز بالفخامــة المعجمیــة، مــع دّقــة نحوّیــة. فهــو ال یختــار الکلمــات  -

 المتقاربة المخارج، ویلتزم بالّدقة الّصرفیة، والّصوتیة.
 المصادر والمراجع

 القرآن الکریم
 الکتاب المقّدس

ــوان.  ــرب، األب أنط ــال، ع ــرا، األب میش ــع 0997أب ــکوني األّول . المجم ــا األول  -المس نیقی
 . بیروت: المکتبة الُبولسّیة.0م(. ط125)

ـــاني 2221 _____ ـــکوني الّث ـــع المس ـــطنطینبة األّول ) –م. المجم ـــروت: 0م(. ط180الُقس . بی
 توزیع المکتبة الُبولسّیة. –مؤسّسة دّکاش للطباعة 

 بیروت. -سّیةالمکتبة الُبول 0م. مدخل إلی المجامع المسکونّیة. ط0996. _____
ــد )ت ــّدین أحم ــهاب ال ــع، ش ــي الّربی ــن أب ــدبیر 0996ه(. 272اب ــي ت ــك ف ــلول المّمال م. س
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 المّمالك. تحقیق: عارف عبد الغني. ال ط. دمشق: دار الکتاب للطباعة والّنشر.
ابن األثیر، عّز الـّدین أبـو الحسـن علـي بـن أبـي الکـرم محّمـد بـن محّمـد بـن عبـد الکـریم بـن 

ــ ــد الّش ــد الواح ــزري )ت عب ــاریخ. 0997 -ھ 0407ھ(. 612یباني الج ــي الّت ــل ف م. الکام
 تحقیق: عمر عبد الّسالم تدمري. ال ط. بیروت: دار الکتاب العربي. 

م. المثــل الّســائر فــي أدب الکاتــب والّشــاعر. تحقیــق: أحمــد الحــوفي، وبــدوي 0962 _____
 . القاهرة: دار نهضة مصر.0طبانة. ط

م. ســیرة ابــن 0976 -هـــ 0196ه(. 052ق بــن یســار)تابــن اســحاق، محّمــد بــن اســحا
اســـحاق. تحقیـــق: محّمـــد حمیـــد اهلل. ال ط. المغـــرب: معهـــد الّدراســـات، واألبحـــاث 

 والّتعریب.
ــي )ت  ــد الحنبل ــن محّم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ــالح عب ــي الف ــّدین أب ــهاب ال ــاد، ش ــن العم اب

ـــ(. 0289 ــب. ط0922ه ــن ذه ــار َم ــي أخب ــّذهب ف ــذرات ال ــروت: دا0م. ش ــاء . بی ر إحی
 الّتراث العربي.

ــین )ت  ــو الحس ــا أب ــن زکری ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف ـــ 0128ه(. 195اب م. 0902 -ه
 الّصاحبي في فقه الّلغة وُسنن العرب في کالمها. ال ط. القاهرة: مطبعة المؤید.

ــد هــارون. ال 0979 -هـــ0199 _____ ــد الّســالم محّم ــایّیس الّلغــة. تحقیــق: عب م. ُمعجــم مق
 دار الفکر.ط. بیروت: 

هـــ(. 622ابــن قدامــة، موفــق الــّدین أبــي محّمــد عبــد اهلل بــن أحمــد بــن محّمــد المقدســي )ت
م. الُمغنــي. تحقیــق: عبــد اهلل بــن عبــد المحســن الّترکــي، و عبــد الفتــاح 0997 -هـــ 0407

 الحلوال ط. الّریاض: دار عالم الکتب.
الکاملــة البــن المقفــع م. المجموعــة 0962م(. 762 -هـــ 042ابــن المقفــع، عبــد اهلل )ت 

ــروت: دار  ــة. بی ــو حلق ــف أب ــق: یوس ــة (. تحقی ــة ودمن ــر، کلیل ــغیر، األدب الکبی )األدب الّص
 لبنان.

ــاري  ــور األنص ــن منظ ــّدین اب ــال ال ــل جم ــو الفض ــي أب ــن عل ــرم ب ــن مک ــد ب ــور، محّم ــن منظ اب
 . بیروت: دار صادر.1هـ. .لسان العرب. ط0404ه(. 700الّرویفعي األفریقي )ت 

ــ ــن الّن ــحاق )تاب ــوب إس ــي یعق ــن أب ــد ب ــرج محّم ــو الف ـــأو 184دیم، أب م. 0970ه(. 185ه
 الفهرست. تحقیق: رضا تجدد. طهران: ال مطبعة.

 -سلســلة تفّســیر العهــد القــدیم -م. الکتــاب المقــّدس یتحــّدث الّیــوم 1999أتکنســون، دیفــد. 
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ــوین ــفر الّتک ــه –س ــیم وهب ــة: ول ــیم. مراجع ــس نس ــة: نککل ــر. ط-ترجم ــفوت منی  .1د. ص
 القاهرة: دار الّنشر األسقفّیة.

شــرح: بشـــارة مّتـــی. ال ط.  -م. الکنـــز الجلیـــل فــي تفّســـیر اإلنجیـــل1953إدي، د. ولــیم. 
 بیروت: مجمع الکنائس في الّشرق األدنی. 

ــروي )ت  ــور اله ــو منص ــد أب ــن أحم ــد ب ــري، محّم ـــ(. 352األزه ــة. 2221ه ــذیب الّلغ م. ته
 إحیاء الّتراث العربي. . بیروت: دار1تحقیق: محّمد عوض مرعب. ط

س للقـــارئ العربـــي، دور 1991اســـطفانوس، د. القـــس عبـــد المســـیح.  م. الکتـــاب المقـــدَّ
 الکتاب المقّدس في الّشرق األوسط. ال ط. بیروت: ال مطبعة.

ــوز ــا. تم ــکندر، األب حّن ــانون األّول  -إس ــة، 2218ک ــام الجاهلّی ــن أّی ــة م ــي العربّی ــاب ف م. الکت
 .92د: ، العد2مجلة المشرق، ج

 . بیروت: دار العلوم.7م. الحسین في الفکر المسیحي. ط2229بارا، أنطوان. 
ــرلس  ــا کی ــاء الباب ــی الفــردوس. إصــدار: أبن ــق إل ــاریخ. الّطری ــّدیس. ال ت ــر، الق باســیلیوس الکبی

 الّسادس. القاهرة: مطبعة دیر مارمینا بمریوط.
ــي.  ــد زک ــدوي، أحم ــ1982ب ــوم االجتماعّی ــطلحات العل ــم مص ــة م. ُمعج ــروت: مکتب ة. ال ط. بی

 لبنان.
 دوسلدورف: ال مطبعة. -م. تاریخ الکنیسة في العصور القدیمة.. ألمانیا 1983بروکس. 

ــارل.  ــان، ک ــة: 1983بروکلم ــع الّترجم ــر، راج ــوب بک ــة: یعق ــي. ترجم ــاریخ األدب العرب م. ت
ّظمــة . القــاهرة: دار المعــارف, جامعــة الــّدول العربّیــة, المن2رمضــان عبــد الّتــواب. ط

 العربّیة للتربّیة، والّثقافة، والعلوم. 
ــاء الکنیســة. ط 2221بســترس، المطــران کیــرّلس ســلیم.  . 1م. تــاریخ الفکــر المســیحّي عنــد آب

 بیروت: المکتبة الُبولسّیة.
ــــة 4م. الاّلهــــوت المســــیحي واإلنســــان المعاصــــر. ط2221. _____ ــــروت: المکتب . بی

 الُبولسّیة.
م. الّتیــار اإلســالمي فــي شــعر العصــر 0982 -هـــ 0422بهجــت، د. مجاهــد مصــطفی. 

 . بغداد: وزارة األوقاف والّشؤون الّدینّیة.0العباسي األّول. ط
ــا.  ــاني، یوحّن ــولس الّث ــة: 2227ب ــة الالتینّی ــة الکاثولیکّی ــانوني للکنیس ــّق الق ــة الح م. مجموع



 488 م.2222مارس/آذار ل الحضاري، فاعدولي الثاني للغة العربیة والتأعمال المؤتمر ال

ــة الّتابعــة ل -التینــي ــة عربــي. نقلهــا عــن الــّنص الالتینــي: الّلجنــة القانونّی لبطریرکیــة الاّلتینّی
 القدس: مطبعة البطریرکّیة الالتینّیة. -في القدس. ال ط. فلسطین 

ــال ــك، ُغبری ــبعین ) -ُتری ــرل السَّ ــن 0991م(.  0045 -0010البطری ــال ب ــوانین ُغبری ــوع ق م. مجُم
ــروت:  ــا. ال ط. بی ــز مین ــوس عزی ــه: األب أنطونی م ل ــدَّ ــات وق ــن المخطُوط ــه ع ــك. حقق ُتری

 لعربي المسیحي.مرکز الّتراث ا
ــاّلم.  ــن س ــد ب ــي، محّم ــود 0977الجمح ــد محم ــق: محّم ــعراء. تحقی ــول الّش ــات فح م. طبق

 . القاهرة: دار المعارف.1شاکر. ط
ـــارابي )ت  ـــاد الف ـــن حم ـــماعیل ب ـــر إس ـــو نص ـــوهري، أب ــــ 0427ه(. 191الج م. 0987 -ه

ــة. تحقیــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار. ط روت: . بیــ4الّصــحاح تــاج الّلغــة وصــحاح العربّی
 دار العلم للمالیّین.

ــد اهلل )ت  ــن عب ــطفی ب ــة، مص ــاجي خلیف ــامي 1911ه(. 1205ح ــن أس ــون ع ــف الّظن م. کش
 الکتب والفنون. تحقیق: محّمد شرف الّدین یالتقیا. بیروت: دار إحیاء الّتراث العربي.

ــف، وآخــرون.  ــران یوس ــي، المط ــکر اهلل، حّت ــران ش ــة 2227حــرب، المط ــروحات مجموع م. ش
ــوانین ا ــی األّول ق ــاطیوس موس ــار إغن ــرل م ــال البطری ــدیم: الکاردین ــرقیة. تق ــائس الّش لکن

 جونیه: المکتبة الُبولسّیة. -داود. ال ط. لبنان 
ــي )ت ــد اهلل الّروم ــن عب ــاقوت ب ــّدین ی ــهاب ال ــد اهلل ش ــو عب ــوي، أب  - ه 1122ھ(. 020الحم

 . بیروت: دار الفکر.2م. معجم األدباء. ط1982
 . بیروت: دار صادر. 2البلدان. طم. ُمعجم 1997 _____

ــاس ) ت  ــن العّب ــد ب ــر محّم ــو بک ــوارزمي، أب ـــ(.  383الخ ـــ1120ه ــوارزمي. . ه ــائل الخ رس
المصـّحح المحّشــي: ومقّدمــة فــي األدب العربــي بالّلغــة الفارســّیة: الــّدکتور محّمــد مهــدي 

 . طهران: جمعّیة اخثار والمفاخر الّثقافّیة.1پورُگل. ط
 م. الّدسقولیة. ال ط. القاهرة: مکتبة المحّبة.0979س. داوود، القّمص مرق

ــد )ت  ــن محّم ــین ب ــم الحس ــو القاس ــفهاني، أب ــب األص ـــ(. 722الّراغ ـــ 1392ه م. 1952 -ه
ــّدم  ــة الّتق ــاهرة : مطبع ــلي. ال ط. الق ــدیم مرعش ــق: ن ــرآن. تحقی ــاظ الق ــردات ألف ــم مف ُمعج

 العربي.
مرتضــی الحســیني الواســطي الحنفــي )ت  الّزبیــدي، محــّب الــّدین أبــو الفــیض الّســّید محّمــد

ـــ(. 1227 م. تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس. تحقیــق: علــي 1991 -هـــ1111ه
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 شیري. ال ط. بیروت : دار الفکر. 
 . بیروت: دار العلم للمالّیین. 7م. األعالم. ط1982ه(. 1112الّزرکلي، خیر الّدین )ت 
ــزت.  ــّدکتور ع ــي، ال ــادي األ2228زک ــع حم ــات نج ــد م. مخطوط ــّس عب ــة: الَق ــة. مراجع ثرّی

إعــداد:  -المسـیح إسـطفانوس. ملحـق خــاا )مخطوطـات نجـع حمــادي ونظـرة معاصـرة(
 الّدکتور الّقّس عبد المسیح استفانوس. ال ط. القاهرة: دار ومکتبة الحرّیة.

هــ. الکّشـاف 0427هــ(. 467الّزمخشري، جار اهلل أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد )
 . بیروت: دار الکتاب العربي.1مض الّتنزیل. طعن حقائق غوا

 -هــ. حقـوق االنسـان فـي الیهودّیـة والمسـیحّیة واإلسـالم 1137الّشنیبر، د. خالـد بـن محّمـد. 
 . الّریاض: مکتبة الملك فهد الوطنّیة.1مقارنة بالقانون الّدولي. ط

ــد ) ــن أحم ــل ب ــّرحمن الخلی ــد ال ــي عب ــدي، أب ـــ (.  157 - 122الفراهی ـــ1129ه ــاب ه . کت
ــامرائي. ط ــراهیم الّس ــّدکتور إب ــي، ال ــدي المخزوم ــّدکتور مه ــق: ال ــین. تحقی ــران2الع  -. إی

 قم: دار الهجرة.
ــرجس.  ــون ج ــکاني، األب ریم ــه 2228الفرنسیس ــّیة بوج ــات الکنس ــوانین المحاکم ــرح ق م. ش

ــة. ال ط. بیــروت: ــائس الّشــرقّیة الکاثولیکّی ــة لــدی الکن ــوانین المحاکمــات الحقوقّی  عــاّم، وق
 المکتبة البولسّیة.

ــلومو دوف.  ــاین ش ــز، د. جواتی ــي 1982فریت ــالمّیة. ف ــة اإلس ــاریخ الّدول ــي ت ــّول ف ــة تح م. نقط
ضمن کتـاب: دراسـات فـي الّتـاریخ اإلسـالمي والـّنظم اإلسـالمّیة. ترجمـة وتحقیـق: عطیـة 

 القوصي. ال ط. الکویت: وکالة المطبوعات.
ــولس.  ــوري األب ب ــالي، الخ ــّدس م. المــدخل1991الفغ ــاب المق ــی الکت ــی  -إل ــوع إل ــن یس م

 . بیروت: منشورات المکتبة الُبولسّیة.1األناجیل. ط
ــة 1997. _____ ــة الکتابّی ــی  -م. المجموع ــولس إل ــن ُب ــّدس )م ــاب المق ــی الکت ــدخل إل الم

ُسل(. ط  . بیروت: المکتبة الُبولسّیة.1ُیوحّنا وسائر الرُّ
ــاب المقــ2223. _____ ــي الکت ــاهرة: م. .المحــیط الجــامع ف ــرق القدیمــة. ال ط. الق ّدس والّش

 دار الکتاب المقّدس.
ـــان  ـــون س ـــع: ریم ـــاون م ـــول، بالّتع ـــه، ب ـــان.  –فوکیی ـــفّیة  1909ج ـــة الفلس ـــم الّلغ م. ُمعج

Dictionnaire.de.la.langue.philosophique ـــــــــورات 2. ط ـــــــــاریس: المنش . ب
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 الجامعّیة الفرنسّیة.
م. 2227 -هــــ 1120هــــ(. 815)ت الفیـــروز أبـــادي، محّمـــد بـــن یعقـــوب مجـــد الـــّدین 
 . بیروت: مؤسّسة الّرسالة.8القاموس المحیط. تحقیق: محّمد نعیم العرقسوسي. ط

. بغــداد: مطبعــة 1م. أضــواء علــی المجــامع المســکونّیة. ط 2220قاشــا، الخــور أســقف بیــوس. 
 الّدیوان. 

. 1لحمیــد طم. جــواهر األلفــاظ. تحقیــق: محّمــد محیــي الــّدین عبــد ا1987قدامــة بــن جعفــر. 
 بیروت: دار الکتب العلمیة.

ــّزي، ــوزف  ق ــاس.  –أ. ج ــة، أ. الی ــة، 2221خلیف ــل المنحول ــي م. األناجی ــة ف ــلة الکنیس سلس
 غوسطا.  -ترجمة: اسکندر رشید. مصر: دیر سیدة النصر، نسبیة . -8-الّشرق 

 م. تاریخ الکنیسة. القاهرة: مکتبة المحّبة. 1998القیصري، یوسابیوس. 
ــاب، حن ــاس. کّس ــا الی ــمن 1998انی ــي ض ــیلیوس ف ــّدیس باس ــوانین الق ــرع -م. ق ــة الّش مجموع

ــة  ــیحّیة الجامع ــة المس ــوانین الکنیس ــي أّو ق ــکونّیة  -الکنس ــامع المس ــعتها المج ــي وض اّلت
ــض  ــوانین بع ــل وق ــوانین الّرس ــن ق ــامع المســکونّیة م ــه المج ــا قبلت ــة، وم ــة المقّدس والمکانّی

 ورات الّنور.اخباء القّدیسین. ال ط. بیروت: منش
المـــوت والقیامـــة، -م. دراســـة فـــي اإلســـکاتولوجیا 2225الثـــور، األب أوغســـطین ُدوبـــره. 

ر وجهنم  . ال ط. بیروت: دار المشرق.-الّسماء والمطهِّ
ــاقفة.  ــة، واألس ــن الکرادل ــة م ــة: 1995لجن ــة. ترجم ــة الکاثولیکی ــیحي للکنیس ــیم المس م. الّتعل

ــ ــران ُیوحّن ــا، المط ــب باش ــت حبی ــان: دار المتروبولی ــرة الفاتیک ــرون. حاض ــور، وآخ ا منص
 جونیه.  -الفاتیکان للنشر، لبنان 

لجنة مـن الالهـوتیین، بـإذن الخـور أسـقف بـولس باسـیم، الّنائـب الّرسـولي لاّلتـین فـي لبنـان. 
 . بیروت: دار المشرق.10م. مدخل إلی العهد الجدید، العهد الجدید. ط1988

 –م. أســفار األســرار، أّو کتــاب الّتــواریخ 2212 م(.1332الموصــلي، صــلیبا بــن یوحنــا )ت
ــلیبا. ال ط.  ــویس ص ــق: د. ل ــة وتحقی ــوا ودروس. دراس ــة نص ــل الّذم ــود أه ــبقه عه وتس

 جبیل: دار ومکتبة بیبلیون. -لبنان
ــاطیوس.  ــمندریت أغن ــك األرش ــیل، ودی ــران میش ــیم، المط ــرقیة. 199یت ــة الّش ــاریخ الکنیس م. ت

 . بیروت: المکتبة الُبولسّیة.1ط
 م. تفّسیر العهد الجدید: أعمال الّرسل. ال ط. القاهرة: دار الّثقافة. 1957ولیم بارکلي. 
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ــري.  ــی هن ــرجمین. 1952مّت ــاب المقــّدس. ترجمــة: جماعــة مــن المت ــیر الکامــل للکت م. الّتفّس
 . القاهرة: مطبوعات إیجلز.1ط

ــیم.  ــد، األب ول ــد ا2227ماکدونال ــؤمن: العه ــّدس للم ــاب المق ــیر الکت ــد. طم. تفس . 2لجدی
 القاهرة: دار اإلخوة.

هـــ. رســائل أبــي الفضــل بــدیع الّزمــان الهمــذاني. 1298الهمــذاني، أبــو الفضــل بــدیع الّزمــان. 
 اسطنبول: مطبعة الجوائب باألستانة العلّیة. -.ترکیا1ط

ـــا،  ـــل، حّن ـــیم. ط1995میخائی ـــکري رح ـــة: ش ـــوحي. ترجم ـــة وال ـــروت: دار 1م. الّسیاس . بی
 الّطلیعة.
م. قــاموس آبــاء الکنیســة وقّدیســیها مــع بعــض 1980ّمــص تــادرس یعقــوب. ملطــي، الق

 اإلسکندریة: کنیسة الّشهید مارجرجس بإسبورتنج.  -شخصیات کنسیة. ال ط. مصر
ــوتیین.  ــن الاّله ــة م ــّدس 1990ُنخب ــاب المق ــاموس الکت ــة. ط -م. ق ــارف الکتابّی ــرة المع . 2دائ

 القاهرة: دار الّثقافة.
 تاریخ. النثر الفني في القرن الّرابع. القاهرة : شرکة نوابغ الفکر.مبارل، دکتور زکي. ال 

م. الکامـل فـي الّلغـة واألدب. تحقیـق: محّمـد أبـو الفضـل إبـراهیم 1970المبّرد، أبـي العبـاس. 
 و األستاذ الّسّید شحاته. 

. 2م. مجموعــة قــوانین الکنــائس الّشــرقّیة. ترجمــة: یوحّنــا منصــور. ط2222مجموعــة مــؤلفین. 
 اضرة الفاتیکان: دار الفاتیکان للنشر، بیروت: المکتبة الُبولسّیة.ح

ــي )ت ــن عل ــین ب ــن الحس ــي ب ــن عل ــي الحس ــعودي، أب ـــ(. 310المس م. 1907 - ه1387ه
ــر. ط ــعد داغ ــف أس ــدقیق: یوس ــوهر. ت ــادن الج ــّذهب ومع ــروج ال ــة 1م ــروت: المکتب . بی

 العصرّیة.
 ار المشرق.. بیروت :د7م. ط2221الُمعجم الاّلهوتي الکتابي. 
 . القاهرة: دار نوبار.1م. قوانین هیبولیتس القبطیة.ط2221المقاري، األب اثناسیوس. 

 . القاهرة: دار نوبار.2م. ُمعجم المصطلحات الکنسّیة . ط2227. _____
 ملطي، القّمص تادرس یعقوب قاموس المصطلحات الکنسّیة. ال تاریخ، وال مکان. 

 أّمالت اخباء األّولین: العهد الجدید، ال مکان، ال مطبعة. . ال تاریخ. من تفّسیر وت_____
. ُمعجــم مــا أّلــف عــن رســول اهلل صــلی اهلل علیــه وســلم. ال ط. 1982المنجــد، صــالح الــّدین. 
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 بیروت: دار الکتاب الجدید.
 م. المدخل إلی العهد الجدید. ال ط. القاهرة : مکتبة الّرجاء.2222موریس، تاوضروس. 
ــــو ــــل، برس ــــة 2221م. میخائی ــــاهرة : مکتب ــــة. ال ط. الق ــــائق الکتابّی ــــوعة الحق م. موس

ــتنغر.  ــر، ودنتس ــان، بیت ــة: 2221اإلخوة.هونرم ــا. ترجم ــي وثائقه ــة ف ــة الکاثولیکّی م. الکنیس
 . بیروت: المکتبة الُبولسّیة.1المطران ُیوحّنا منصور، واألب ّحّنا الفاخوري. ط

مخطــوط اإلنجیــل لوقــا، مــن القــرن الّتاســع م. دراســة، وتحقیــق 2211نصــر، جــوزفین إبــراهیم. 
ــرّي  ــث الهج ــیالدي/ الّثال ــاث  -الم ــوا وأبح ــة نص ــیحّي، مجموع ــّي المس ــراث العرب الّت

. بیــروت: مرکــز الّتــراث العربــّي 1حــول إنتــاج الفکــر العربــّي المســیحّي القــدیم. ط
 المسیحّي للبحث والّتوثیق والّنشر.

 : الوثائق اإللکترونیة
ري علــی ســفر الّتکــوین. ]علــی شــبکة األنترنیــت[، موقــع کنیســة الّســّیدة تفّســیر أنطونیــوس فکــ

 (.Frantony.htm/ HTML /www.smcfag.orgبالفجالة:متوافر علی: -العذراء
ــد  ــد جدی ــّدس: عه ــاب مق ــة کت ــوس  –دراس ــس أنطونی ــا(. الق ــل یوحن ــفر إنجی ــي س ــة ف ) مقّدم

 .  web@st- takla.orgفهمي. ] علی شبکة األنترنیت [. متوافر علی:
القــّدیس لوقــا اإلنجیلــي  –ســیر القّدیســین والّشــهداء فــي الکنیســة القبطّیــة األرثوذکســّیة  

ــکندرّیة  ــّس، اإلس ــي الق ــانوت الحبش ــال هیم ــا تک ــهید. األنب ــبکة  –والّش ــی ش ــر. ] عل مص
 . St- Takla.orgاألنترنت[  

ــّدس  ــاب المق ــرح الکت ــام. ] –ش ــقف الع ــاریوس األس ــا مک ــدیم. األنب ــد الق ــبکة العه ــی ش عل
 .ST- Takla.orgاألنترنت[ متوافر علی: 

. ] علــی شــبکة األنترنیــت[. قائمــة القــّدیس اثناســیوس لقانونیــة اســفار العهــد القــدیم والجدیــد
 .   drghaly.com متوافر علی:

 قاموس الکتاب المقّدس ]علی شبکة األنترنت[ متوافر علی:
  http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-> : Books/FreeCopticBooks-002-

Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html  . 
ــك   ــاط الکاثولی ــل أمــین. کنیســة االســکندرّیة لالقب ــد تومــا األکــویني. إمی القــانون الّطبیعــي عن

ــــــــــــوافر  ــــــــــــت[ . مت ــــــــــــبکة األنترنی ــــــــــــی ش ــــــــــــر: ] عل بمص
 م.2213ینایر،  1، في ww.terezia.org/section.php?id=2961علی:
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. القّمـص القـّدیس یعقـوب بـن حلفـي، القّمـص -29-مذکرات فـي تـاریخ الکنیسـة المسـیحّیة
 .  st Takla. Org  میخائیل جریس میخائیل. علی شبکة األنترنت[

ــی:    ــوافر عل ــت[. مت ــبکة األنترنی ــی ش ــوس. ]اعل ــا غریغوری ــّي. األنب ــانون الکنس ــادر الق مص
Anba wissa . org. 

ــاب  ــیر الکت ــوعة تفس ــّدس  موس ــد -المق ــد الجدی ــیر العه ــرانیین. األب  -تفس ــی العب ــالة إل الّرس
-  .www.christianlibولـــیم ماکدونالـــد. ]علـــی شـــبکةاألنترنیت [. متـــوافر علـــی : 

BDF-  2215ینایر 0في. 
ــة  ــة األلکترونّی ــیحّیة العربّی ــوعة المس ــریانّیة  -الموس ــت[.  –س ــبکة األنترنی ــی ش ــا. ]عل والبیبلی

 .www.godrules.netمتوافر علی:  
 

http://www.godrules.net/
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The Arabized of the First Gospels 
Abstract 
After a historical statement of the spread of Christianity among the Arabs, the 
researcher, proudly, headed for this project to take the lead in achieving the oldest 
Arabic manuscript of the Gospel of John the Apostle - belief - and investing this old 
manuscript a scientific and academic investigation that is sufficient - according to my 
minor opinion – to be a problematic for research to revive and restore it; because of its 
cultural, religious, literary, and cognitive importance. Yet, the researcher added other 
problems including: an attempt to define the author of the manuscript, his time, and 
his environment, where some researchers have adopted the opinion that this 
manuscript preceded history of Islam, believing that the Islamic heritage, including 
the Holy Qur’an, had taken from this manuscript. And others see the opposite. 
Moreover, some had analyzed the manuscript text scientifically to clarify the texts’ 
purposes by considering its vocabulary, morphologically, and rhetorically and its 
relationship to the classical Arabic language or deviation from the lexicon, 
morphological and auditory analogy, and the extent of rhetorical use of the word, its 
method, and what is strange in it, reflecting its letters and how they were used  as links 
between terms, studying the structures grammatically and rhetorically, as well as the 
case in context. By those semantic researches; Perhaps we will come to recognize the 
environment of the writer of the manuscript who did the translation from Syriac into 
Arabic, and we know that each era has its own literary and cultural 
characteristics.Therefore, the researcher had several assumptions about this project, 
the most important of which are: 

1- The most ancient Arabic manuscript of the legal Gospels is the Vatican 
manuscript - possibly - and then the Leiden version. 

2- This manuscript was translated from the Syriac text. 
3- The researcher believes, according to the date written in the manuscript, that 

this manuscript was written in Egypt in the fourth century A.H. Probably, because 
these dates belong to the scribes, and we do not know an exact history for the writer 
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of the manuscript, that is to say: who translated from Syriac into Arabic. 
4-The Arabic manuscript did not translate the Syriac text literally, but with a fine 

literary manner. 
5- The texts of the manuscript indicate the literary position of their writer. 
7- The researcher found that the author of the manuscript was influenced by the 

text of the Holy Qur’an because of its high eloquence that attracted writers to 
it regardless of their religions. 

Therefore, the researcher dealt with this manuscript, by study and investigation, 
according to the deductive and analytical method, taking into account the scientific 
accuracy in investigation the manuscripts. 





 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

رها الدالليالمفردات الترکیة الدخیلة في ا  لعربیة المعاصرة وتطو 

  1سعید زرمحمدي
 طالب دراسات الترجمة العربیة بمرحلة الدکتوراه في جامعة طهران
يسا فیضي  2بر

 طالبة دراسات الترجمة العربیة بمرحلة الدکتوراه في جامعة طهران

 الملخص

یفة علی ي بظاللها الکثُتعتبر قضیة التقارض بین اللغات من الظواهر اللغویة المعروفة التي ُتلق
اللغات برّمتها فإّن اللغة العربیة أعطت وأخذت من جاراتها وغیرها من اللغات في مختلف 
األغراض ما قد تحتاج إلیه من کلمات،  یتناول هذا المقال تأثیر اللغة الترکیة في اللغة العربیة 

اجم العربیة المعاصرة المعاصرة عبر تتّبع المفردات الدخیلة فیها من خالل النصوا والمع
ویحاول جاهداا وضع النقاط علی الحروف بالنسبة إلی جذور هذه الکلمات من خالل ذکر أصول 
المفردات في اللغة الترکیة. وتهدف هذه الدراسة أیضاا إلی تسلیط الضوء علی التطّورات الداللیة 

هایة المطاف إلی أّن التي حدثت علی بعض من هذه المفردات الدخیلة، فتوّصلت الدراسة في ن
غالبیة المفردات الترکیة دخلت العربیة في الفترة العثمانیة انطالقاا من االحتکال الثقافي الذي بلغ 
في تلك الفترة ذروته، والبّد لنا القول هنا إّن المفردات الترکیة لم تنتقل دوماا بنفس الداللة التي 

 تّتسم غالباا بالتعمیم والتوسیع.یستخدمها األترال بل طرأت علیها تطورات داللیة 

 اللغة العربیة، اللغة الترکیة، تطّور داللي، التعمیم.الکلمات المفتاحیة: 

                                                                                 

1.  Zarmohammadi68@yahoo.com 
2.  p.feizi@ut.ac.ir 
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 مقدمة-1
إّن االحتکال بین األمم والشعوب ُیعّد أمراا طبیعیاا ال مفّر منه قد أملته سنن الحیاة البشریة قدیماا 

، وفرضته دوافع وأسباب ذات قّوة الیمکن د فعها والتغاضي عنها، ولعّل من األسباب الرئیسة وحدیثاا
لهذا االحتکال ما یعود إلی المجاورة والرغبة في إقامة العالقات التجاریة والثقافیة والحضاریة 
والدینیة، وهذا االحتکال یؤدي في نهایة المطاف إلی تداخل لغوي بین اللغات شئنا أم أبینا، تنجم 

. ویحمل دوراا الیستهان به في عملیة التطّور اللغوي الذي تمّر به  عنه آثار لغویة عدیدة، سلباا أو ایجاباا
اللغات، فیجعل اللغة ناشطة حیویة فاعلة ویستجیب لکّل حاجة لغویة یواجهها أبناء اللغة عبر 
االجیال حین تطّل علیهم معارف وأفکار ومسمّیات جدیدة في کّل عصر، ال عهد لهم بها من قبل. 

اللغة کائن حّي تتعّرض للتطّور والنمّو علی غرار بقیة الکائنات ه یتسّنی لنا القول بأّن في اإلطار نفس
األخری فتؤّثر في اللغات المحدقة بها وتتأّثر منها بطبیعة الحال. في هذه األثناء نری مفردات اللغة 

 في قطار وتستمّر ترکب قطار الزمن سائرة به ومنها ما یغادره في محّطة ما واألخری تبقی علی متن ال
 تنّقلها الدائم إّما محتفظة بمدلولها الداللي وشکلها اللغوي أو یطرأ علیها تغّیر في حرکة دائبة التتوّقف.

وانطالقاا من هذه الحقیقة والواقع اللغوي یمکننا أن نقطع بأّن تطّور اللغة المستمّر في منأی عن 
حّقق في أیة لغة إذ إّن احتکال اللغات ضرورة تاریخیة، کّل تأثیر خارجي ُیعتبر أمراا مثالیاا الیکاد یت
، فتبادل التأّثر والتأثیر بین اللغات قانون اجتماعي إنسانيواحتکال اللغات ُیفضي حتماا الی تداخلها 

والحقیقة التي لیس من الممکن التغافل عنها هي أّن قضّیة التقارض بین اللغات ُتعتبر من الظواهر 
. وإّن اللغات االنسانیة تعیش خالل تاریخها حیاة تشبه التي تعّم اللغات بأکملهااللغویة المعروفة 

حیاة األحیاء، دائمة األخذ والعطاء، فال خوف علیها من التداخل اللغوي الذي تقتضي الحاجة إلیه، 
ة عن لغوال یعیب لغة ما وجوُد الدخیل فیها، إّنما هذا دلیل علی حیوّیة اللغات وتطّورها، فإذا توقفت 

في هذا المضمار لیست اللغة العربیة شاّذة األخذ والعطاء کان هذا بمثابة ناقوس خطر علی اندثارها. 
عن اللغات اإلنسانیة؛ ونجدها کغیرها من اللغات في العالم عبر التاریخ تداخلت مع اللغات األخری 

فیة والحروب، فأّثرت حین احتّکت واّتصلت باألمم المجاورة بسبب المعامالت التجاریة والثقا
( ولعّله لیس من المبالغة 52م: 2222وتأّثرت حسب قانون التجاور والتواصل الحضاري.)بیومي، 

 في شيء القول هنا بأّنه ما من لغة رسمیة تستطیع اإلّدعاء أّنها بریئة من کّل دخیل علیها.
 إلی االحتکال بین الشعوبطبیعة العالقات بین األمم تؤّدي »من هذا المنطلق یمکننا القول بأّن 

في مختلف مجاالت الحیاة البشریة والسّیما اللغة. فکّل اّتصال یحصل بین لغتین أو لهجتین، مهما 
کان السبب لهذا االّتصال، یؤّدي إلی تأّثر کّل منهما باخخر. فما تأخذه اللغات عن اللغات أخری، 



 499 المفردات الترکیة الدخیلة في العربیة المعاصرة وتطّورها الداللي

 

 

 

، نشطت بینهما حرکة التبادل اللغوي، تختلف باختالف العالقات، فکّلما کثرت وقویت العالقات
فتبلغ هذه الحرکة أقصی شّدتها، خاّصة حینما یسکن الشعبان في منطقة واحدة أو منطقتین 
متجاورتین، ولهذا السبب نفسه بلغت حرکة التبادل اللغوي أقصی شّدتها بین العربیة والفارسیة 

 (271م: 2229)وافي،«والترکیة.
ا الطویل کانت جزیلة العطاء لغیرها من اللغات األخری، فقد أعطت اللغة العربیة خالل تاریخه

بکثیر من األلفاظ إلی اللغات المختلفة، لکّنها لم تکتف بأن تکون نبعاا غزیراا تستقي منها تلك اللغات 
وغیرها بالجّم من المفردات واأللفاظ، وإّنما اقتبست ألفاظاا من غیرها أیضاا من لغات جاورتها أو 

 ا مباشرة، أو بالوساطة، واألمثلة علی ذلك کثیرة. خالطته
م( الذین اتخذوا الحروف 2121-م231لقد بدأ اعتناق األترال لسسالم في عهد القراخانیین )

العربیة في کتابة لغتهم الترکیة، وبذلك احتلت لغة القرآن مکانة مرموقة في حیاتهم. وکانت اللغة 
ضول حتی القرن الثاني عشر، وقد احتفظت اللغة العربیة بهذخ العربیة، هي اللغة الرسمیة في األنا

 المکانة حتی القرن الثالث عشر قبل أن تحل محلها اللغة الفارسیة تدرجییا.
کان األترال قدیما یستخدمون األویغوریة فاستبدلوها باألبجدیة العربیة. و المعروف أن العثمانیین 

ثوا ملکهم و ثقافتهم، و کانت الفارسیة قواما للثقافة عاشوا إلی جانب السالجقة األترال حتی ور
 (8: 2227عندهم، فأخذوا عنهم الفارسیة و تأثرت لغتهم العثمانیة بها. )الزیادات و الیایر، 

کما سبق لنا الذکر أّن من اللغات التي احتّکت بالعربیة وتأثرت منها تأثراا عمیقاا وأثرت علیها هي 
لدین والتاریخ اعالقة وشیجة مع اللغة العربیة علی امتداد التاریخ بالنظر إلی اللغة الترکیة التي أقامت 

والثقافة المشترکة القائمة بین الشعبین الترکي والعربي التي أسفرت عن حدوث تأثیر وتأّثر بینهما في 
 اللغتین التین یتحّدثونهما، حتی أصبح تبادل الکلمات بینهما أمر ال مناّا منه.

الذي نرید في هذا المقال أن نطرحه علی بساط البحث هو دراسة المفردات الترکیة إّن الموضوع 
التي دخلت العربیة ُملقیاا الضوء علی التطّورات الداللیة  التي طرأت علیها من خالل استقصاء اللغة 

 العربیة المعاصرة.
 : خلفیة البحث1-2

ة، إال عربیة بالبحث واالستقصاء لیست بقلیلإّن الدراسات التي تطّرقت إلی ظاهرة الدخیل في اللغة ال
أّن موضوع دراسة المفردات الترکیة الدخلیة في العربیة وخاّصة تسلیط الضوء علی الجانب الداللي 

 لها یکاد یکون من الموضوعات التي لم یتناولها أحد.
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 نا ذکر:أما إذا أردنا أن نأتي بنماذج تناولت هذا الموضوع إما من قریب أو من بعید فیمکن
ن للطالب سلیما مظاهر الدخیل في اللغة العربیةـ دراسة في األسالیب المعاصرةـرسالة 

 .2213حشاني لنیل درجة الماجستیر بجامعة محمد خیضر في الجزائر سنة 
رسالة المعّرب والدخیل في اللغة العربیة للطالب گل محمد باسل لنیل درجة الدکتوراه في 

 م.2222عة اإلسالمیة العالمیة إسالم آبادـ باکستان سنة الدراسات اللغویة بالجام
 اللفظة األعجمیة في اللغة العربیة من العصر الجاهلي حتی نهاية النهضة الحديثةمقال 

 ش.1391لسهیال عیداني وسهاد جادري وتّم نشره في مجلة دراسات األدب المعاصر خریف 
فارسی عربی نما للدکتور کامران کسائي ریشه شناسی واژه های «: پارسیهاى تازى نما»مقال 

 ش.1392وتّم نشره في مجلة لسان مبین صیف 
 : األسئلة والفرضیات: 1-3

یحاول الباحث في هذا المقال أن یقوم بتسلیط الضوء علی المفردات الترکیة وتطّورها الداللي في 
 أما في مقدمة هذا البحث اللغة العربیة مرکزاا علی المفردات التي ُتستخدم في العربیة المعاصرة،

  تطالعنا بعض األسئلة الرئیسة، نحاول اإلجابة عنها في طّیات المقال فهي:
 : ما هي العوامل التي أسفرت عن دخول المفردات الترکیة إلی اللغة العربیة؟1
 : ما هي التطّورات الداللیة التي حدثت لهذه المفردات الدخیلة؟2

ل السیاسي لعب دوراا رئیساا الیستهان به في دخول المفردات في فرضیة البحث نری بأّن العام
اللغة الترکیة إلی العربیة وهذا العامل یعود إلی الفترة العثمانیة التي ُتعتبر ذروة مرحلة االحتکال 
اللغوي بین اللغتین الترکیة والعربیة فأصبحتا في طور التأثیر والتأّثر، غیر أّن المفردات الترکیة لم تدخل 

عربیة بنفس الداللة فإنما حصل تطّور لغوي علی بعض هذه المفردات إلی جانب المفردات التي ال
 تتشارل نفس الداللة بین اللغتین.

 : منهج البحث1-4
من الواجب اإلشارة هنا إلی أن طبیعة هذه الدراسة حّتمت علینا أن نقوم بالمتابعة المستمّرة للنصوا 

ردات الترکیة التي استخدمت فیها، سواء بالمعنی الترکي، أو التطّور العربیة المعاصرة بحثاا عن المف
الداللي بأنواعه المختلفة التي طرأت علی هذه المفردات من ثّم قد حاولنا جاهدین بإلقاء الضوء 

وإبداء الرأي والتحلیل حول أصولها والتطّورات  -علی قدر علمنا المتواضع-علی هذه المفردات
بهذه المفردات، معترفاا في الوقت نفسه اعترافاا صریحاا بأّن المفردات المذکورة  الداللیة التي مّرت

 لیست ُحکراا علی ما أحصیناها هنا.
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 : نبذة عن اللغتین العربیة والترکیة وعالقتهما2
، وهي تتکّون من ural-Altayألطائیة -نتمي إلی أسرة اللغات األورالمن المعروف أّن اللغة الترکیة ت

التي توجد بینها وحدة أو تقارب في البناء اللغوي أکثر من التقارب في الجذور اللغویة علی اللغات 
غرار اللغة الترکیة بفروعها العدیدة کاخذریة والقازاقیة والقرغیزیة إلی جانب المجریة والمغولیة، 

ضاف إلی ي أن ینوُتعتبر من اللغات اإللحاقیة أو اإللصاقیة ولیست من اللغات المتصرفة کالعربیة، أ
جذر الکلمة، عدة لواحق ومقاطع الشتقاق معان جدیدة، حیث الیتغیر فیها أصل 

( وکانت اللغة الترکیة هي اللغة الرسمیة للدولة العثمانیة وأهّم اللغات 2ه: 1115الکلمة.)الشامان،
یة في اللغات الترکالترکیة في التعبیر عن الحضارة اإلسالمیة وهي لغة الجهموریة الترکیة وُتعّد أهّم 

( وما نقصده في هذا المقال بالترکیة هي هذه اللغة التي ُتستخدم 210العصر الحدیث)حجازي، التا: 
في ترکیا نظراا إلی العالقات التاریخیة والحضاریة التي أقاموها مع العرب علی امتداد التاریخ 

و األترال ضمن الحکومة الواحدة اإلسالمي أخّص بالذکر خالل الفترة العثمانیة التي ضّمت العرب 
 وهذا االندماج الثقافي قد أفضی إلی االحتکال اللغوي الذي تمّخض عنه التداخل اللغوي.

أما اللغة العربیة فتتبّوأ رقعة جغرافیة ال یستهان بمساحتها متوزعة علی قارتي إفریقیا وآسیا، وُتعتبر 
ترجع إلی فصیلة اللغات السامیة، وهي اللغات  اللغة الرسیمة في أکثر من عشرین دولة. وهذه اللغة

کلمات جدیدة لدالالت جدیدة عن طریق االشتقاق الصیاغي ونقصد بذلك  التی یقوم فیها تولید
ُتطلق اللغات السامیة علی صیاغة أشکال جدیدة عن بنیة الجذر، مع المحافظة علی حروف الجذر، ف

ید في القارتین المشار إلیهما، سواء ما اندثرت مجموعة من اللغات التي کانت شائعة منذ زمن بع
معاللمه علی غرار األکادیة، اخشوریة وغیرهما أو مایزال یبقی علی قید الحیاة حتی اخن مثل العربیة 
والعبریة. ومما یجدر بالمالحظة أّن نزول القرآن الکریم بالعربیة الفصیحة کان أهّم حدث في مراحل 

لم تعرف اإلنسانیة علی طول تاریخها، » نستعیر هنا بکالم شاهین قائالا تطّورها ومن المستحسن أن 
لغة خّلدها کتاب، إال اللغة العربیة، وتلك معجزة القرآن أو إعجازه إذا ما أخذ اإلعجاز بمفهوم عاّم 
، ذلك أّن المعهود في تاریخ اإلنسانیة أّن اللغات تبقی بقدر ما یتعاظم رصیدها أو  یلزم البشر جمیعاا

( إال أّن 11م: 1983شاهین، «) مدخورها من اخثار األدبیة والعلمیة، التي ألفها النابهون من أبنائها
اللغة العربیة کان لها الغلبة في مسألة التأثیر في لغات الشعوب المسلمة الناطقة بغیر العربیة، وذلك 

لکلمات والعبارات العربیة التي راجع إلی کونها لغة القرآن الکریم. وهذا ما حدث مع اللغة الترکیة. ا
کما أّن  دخلت إلی اللغة الترکیة العربیة تستخدم في لغة الکتابة والمحادثة الترکیة في الوقت نفسه.
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العدید من الکلمات الترکیة التي دخلت الی اللغة العربیة ُتستخدم غالباا في اللهجات العربیة الدارجة 
دبیة. وفي السیاق ذاته النقطة الالفتة لالنتباه التي بوّدنا أن أکثر من اللغة المستخدمة في الکتب األ

الکثیر من المفردات الفارسیة دخلت اللغة العربیة بواسطة اللغة الترکیة التي نشیر إلیها هنا هي أّن 
عملت کجسر بین اللغتین في العصر العثماني الذي انقطعت الصلة المباشرة بین هاتین اللغتین 

رکیة حیث نری المفردات الفارسیة دخلت الترکیة من ثّم انتقلت إلی العربیة بفعل واستمرت عبر الت
 العالقات المتبادلة التي أقیمت تحت لواء الدولة العثمانیة.

ر الداللي3  : التطو 
من الواضح أّن مفهوم الداللة یشیر إلی المعنی الذي تحمله المفردات وأّن ثمة عالقة لصیقة متبادلة 

اللته فتنجم عن هذه العالقة وسیلة للتعامل وترجمة األفکار، فیمکن القول إّنهما عنصران بین اللفظ ود
.)شعیري،  الیمکن الفصل بینهما وغیاب أحدهما یؤول إلی أن یصبح اخخر فارغاا تافهاا عقیماا

( تأسیساا علی هذا تحیا ألفاٌظ وتموت أخری وتتبّدل مفاهیم بعض األلفاظ بمفاهیم 1ش:1397
ألّن الحیاة اإلنسانیة تحتاج في حقبة من الزمن لفظاا مع مدلوله الخاا وتحتاج في حقبة  أخری؛

أخری مدلوالا آخر؛ فالبّد من تطّور داللة األلفاظ لهذه الحاجة اإلنسانیة وإذا لم تتطّور اللغة فإّن عوامل 
 الفناء تتغّلب علیها.

طرأ وهو في معناه البسیط التغییر الذي ی»لغات إّن التطّور في اللغة ظاهرة شائعة وطبیعیة في کّل ال
علی اللغة سواء في أصواتها أو داللة مفرداتها، أو في الزیادة التي تکتسبها اللغة أو النقصان الذي 
ُیصیبها، ولیس من شّك أّن التطّور اللغوي مرتبط بسنن التطّور العاّم في حیاة اإلنسان. ولیس في مقدور 

م: 1987أبو عودة،«)طّور لغة من اللغات أو جعلها تجمد علی وضع خاّا أمة من األمم أن تقف ت
(  في المحصلة یتسّنی لنا القول بأّن التطّور الداللي ُیعتبر مصطلحاا من مصطلحات علم الداللة، 17

؛ أو انتقال ویطَلق علی تغّیر معنی الکلمة علی مّر الزمن بفعل إعالء أو انحطاط أو توّسع أو انحصار
الکلمة من معنی إلی آخر أو تضیف إلی معناها معنی آخر جدیداا دون أن تترل األول فتتعّدد  فتنتقل

بتلك المعاني التي تدّل علیها وتستعمل في أّي واحد منها حسب األحوال والمقامات. )حیدر، 
 (51م: 2227

عیاریة شحنة م إّن ثمة مالحظة ینبغي أن نشیر إلیها بین القوسین فهي مفهوم التطّور هنا الیحمل 
ولسنا بصدد الحکم علیه ال إیجاباا وال سلباا وإنما هو مأخوذ في معنی أّنها تتغّیر إذ یطرأ علی بعض 
أجزائها تبّدل نسبي في األصوات والترکیب من جهة ثّم في الداللة علی وجه الخصوا ولکن هذا 

( ما ینبغي أن یقال هنا 38م:1980التغّیر هو من البطء بحیث یخفی عن الحّس الفردي.)المسدي، 
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قبل أن نختم هذا القسم هو أّننا في القسم التالي من المقال سنقوم بتصنیف التطّور اللغوي عدة أقسام 
حسب الحاجة إلیه بالنظر إلی المفردات الترکیة المستخدمة في اللغة العربیة المعاصرة التي تمّثله 

 ة التي حدثت بالنسبة إلی هذه المفردات.وفي الوقت ذاته سنقوم بإیضاح التطّورات الداللی
 : تعمیم الداللة3-1

یّتسع مجال الداللة »المراد به تحویل الداللة من المعنی الجزئي إلی المعنی الکلي، بعبارة أخری 
مد، السید مح«) واالستعمال لیشمل أکثر مما کان علیه فبعد إن کانت تدّل علی الجزء صارت للکّل.

 (39م: 2212
التي ُتعتبر من المفردات الترکیة الدخیلة فجاءت في  البوظةال علی ذلك فهي کلمة أما المث

بأنها تجّمد الماء أو أي سائل آخر بسبب   ”BUZ“ قاموس اللغة الترکیة الکبیر لمحمد دوغان واصفاا 
. وتطّورت داللة هذه المفردة في العربیة  2001anğ(do, (193:  1البرودة. أو أي شيء بارد جّداا

مثّلج، حلوی مجّمدة من سّکر أو حلیب أو مواد أخری » لمعاصرة مجازیاا بالمشابهة فُأطلقت علی ا
( والکلمة إذن کانت في أصلها 203م: 2228مختار عمر،«)کالفستق، والشّمام واللیمون وغیرها

طَلق تُ  الترکي بمعنی الجلید عامة فتطّورت داللتها من الترکیة إلی العربیة بالتعمیم فصارت البوظة
علی المثّلجات بأنواعه المختلفة کقرن البوظة وکوب البوظة أو بوظة الزبادي، بما تحمل المفردة في 

الترکیة التي وردت في  البلطةالمثال اخخر هو کلمة  اللغتین من تشابه داللي یتمثل في البرودة. 
ن الحدید تستعمل لقطع هي اخلة ذات ید خشبیة وسّن عریضة م Baltaقاموس اللغة الترکیة بشکل 

فطرأ علی الکلمة تطّور داللي بالتوسیع  2001anğ(do, (2:125األشجار ومایشابهها أو حفرها.
والتعمیم فأصبحت البلطجة ُتطلق علی حالة من االضطراب والفوضی والخروج عن القانون ،وفرض 

وح علی الکلمة بمزید من الوض یتبّین التطّور الداللي الذي طرأالرأي بالقوة والسیطرة علی األخرین، و
أن یمارس بعض المنحرفین في األماکن » حین النظر إلی البلطجّي أي  اسم منسوب إلی بلطجة فهو

النائیة أعماالا بلطجیة ضد المواطنین، أو من یقوم بأعمال البلطجة من اعتداء علی اخخرین بدون وجه 
)مختار عمر، « علی الماّرة وغیر ذلك.حق وارتکاب األعمال المخالفة للقانون کقطع الطریق 

( في المحصلة بناء علی کّل ما تقّدم ذکره أّن البلطة کانت في أصلها اللغوي بمعنی 211م: 2228

                                                                                 

1:  1 :Buz:1. Soğuktan donmuş su veya herhangi bir sıvı.2.çok soğuk şey. 
5 : Ağaç ve benzeri şeyleri kesmek,yarmak ve yontmakta kullanılan ağaç saplı demir alet. 
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الفأس فحصل تطّور داللي بالتعمیم عن طریق السببیة ألن حمل الفأس کان سبب إرهاب الناس 
المرتزقة أو أزالم النظام وهو مجموعة من وترعیبهم فصارت البلطجة ُتطلق في المجال السیاسي علی 

الرعاع والزقاقیین الذین یقومون بأعمال غیر مشروعة قائمة علی الترهیب والتکمیم والتقتیل، ولم 
کترونیة بلطجة إلیقتصر استعمالها علی هذا بل راحت ُتستخدم في مجاالت أخری علی سبیل المثال 

 أو بلطجة وظیفیة ...إلخ.
األخری التي تستحّق االهتمام والعنایة، إّن التغّیرات الصوتیة الحاصلة علی  هي الکلمة الشنطة

أبدلت حرف چ شیناا حتی تکون متناسقاا مع النسج الصوتي   ÇANTAاللفظة وهي في الترکیة 
العربي، إن الکلمة في اللغة الترکیة تعني األداة المصنوعة من الجلد والقماش أو من المادة 

ُتفَتح وُتغلق وتساعد في حمل األشیاء المختلفة الموضوعة في داخلها، لها ألوان  البالستیکیة التي
هذه المفردة ُتستخدم بنفس الداللة أي الحقیبة في اللغة  2001anğ(do,(238:.1وأبعاد متنوعة

العربیة المعاصرة لکّنها تطّورت داللتها بالتعمیم والتوسیع فأصبحت ُتطلق علی شنطة السیارة أي 
 الخلفي للسیارات الذي ُیستخدم في وضع البضائع واألشیاء ونقله من مکان إلی آخر. القسم

نعتبرها من المفردات الترکیة الدخیلة في باقة أما الکلمة األخری التي نرید الوقوف علیها فهي 
وغان أي َشدَّ أو َرَبَط، فقد أوردها الدکتور د  bağlamakفعل    العربیة عازین بجذورها اللغویة إلی

 2هي الحبل أو الرسن أي شيء آخر الذي ُیستخدم حینما نربط. ğba في قاموسه الکبیر بأّن 
(doğan,2001:116)  لم ترد هذه اللفظة في معاجم اللغة القدیمة إال في معجم الصحاح بأّن الباقة

ربیة ( قد وردت هذه الکلمة في معجم اللغة الع115م: 2228من البقل أي ُحزمة منه.)الجوهري، 
ج باقات: حزمة من البقل، وُیطلقها المحدثون علی الضمیمة من الزهر وعلی » المعاصرة بأّن باقة 

الحزمة من کّل شيء " ُتقّدم باقات الورود في المناسبات السعیدة" باقة سالح: مجموعة أسلحة ُترّتب 
ما نمعن النظر في ( حین177م: 2228حجازي، « ) علی شکل معّین، وُتّتخذ زینة وشعاراا للّنصر.

الدالالت التي تحملها الباقة في العربیة نری بأّن الکلمة تطّورت داللتها بالتعمیم، من الداللة علی ما 
کون الحبل ُیستخدم في ربط األشیاء إلی داللة عامة تشتمل علی مجموعة من األزهار واألمراض 

 واألحادیث واألشخاا...إلخ.
رید التوقف عندها ملّیاا وهي من الکلمات الترکیة التي ُتستخدم هي الکلمة األخری التي ن الصوبة

                                                                                 

1 : Deri,bez, plastic gibi maddelerden yapılan,içine çeşitli şeyler konarak taşımaya 
yarayan,muhtelif büyüklükte ve şekilde,açılır kapanır kab. 

5 : Bağlamakta kullanılan nesne:ip,simcim,halat vb. 
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ومعناها في األخیرة یکون جهازاا یتّم sobaفي اللغة العربیة المعاصرة وأنها ُتستعمل في الترکیة بشکل 
لکّن الجانب الذي  1استخدامه في التدفئة عبر استهالل وقود متنوع بما فیها الفحم، والحطب، والغاز.

مزیداا من التجلیة والتوضیح هو أّن الصوبة تطّورت داللتها من الترکیة إلی العربیة بالتعمیم یستحّق 
عّد غرفة زجاجیة أو بالستیکیة، أو مکان ُیدفأ و یُ » والتوسیع، فصار  إلی جانب جهاز التدفئة ُتطلق علی

رت الصوبة في ( وصا1329م: 2228مختار عمر، « ) لتربیة بعض أنواع النباتات في جو یناسبها.
العربیة عبر تعمیم داللتها ُتطّل برأسها في تعابیر اصطالحیة متعددة علی غرار صوبة زراعیة، صوبة 

 زجاجیة وغازات الصوبات الخضراء..إلخ.
هي الکلمة األخیرة التي نرید تسلیط الضوء علیها في هذا القسم. ُتستخدم هذه الکلمة  باغةإّن 

وقد أوضحها الدکتور دوغان بأّنها تعني غطاء خارجي صلب  bağa في الترکیة علی النحو التالي
یتم استخدام  2001anğ(do,(2:116یکسو بعض الکائنات الحیة ویحافظ عنها مثل السحفاة.

وز ماّدة صلبة شّفافة قوامها السلول» الکلمة بنفس الداللة في العربیة إلی جانب تّطورها وإطالقه علی
م: 2211عبد الرحیم، «) السکاکین، واألقالم، واألمشاط وما إلی ذلك. والکافور ُتصنع منها مقابض

إّن ثمة نوعاا من الحشرات إذا »(، عالوة علی ذلك تّمت صیاغة فعل منها علی الشکل التالي 19
واجهت تهدیداا خارجیاا تتبّوغ، أي تضع لنفسها قوقعة یسّمونها "بوغة" لتحمي نفسها وتدافع 

( لکّن األمر الذي نالحظه أّن المفردة لم تقتصر حصراا علی هذه 128 م:2222أبوفخر، «)عنها.
 أجسام صغیرة في الالزهریات» الدالالت فبدأت تّتسع لتشمل مجاالت أخری فباتت ُتطلق علی 

(فنراها أخذت تعابیر جدیدة تدخل في علم 130معلوف، التا: «)وظیفتها إحداث التناسل الالقحي.
ف أو تبّوغ. النباتات علی غرار بوغ ح  یواني، بوغ القحي، بوغ مغلَّ

 : انتقال الداللة3-2
إّن ثمة العدید من التسمیات لهذا الظاهرة فهنال أسماها تّغیر مجال االستعمال أو نقل الداللة أو 

فالمعنی الجدید هنا لیس أکثر »انتقال الداللة،  یعتمد هذا النوع علی تغّیر مجال االستعمال 
القدیم وال أعّم، إّنما هو مساٍو له ولذلك یّتخذ االنتقال المحاز سبیالا له، لما خصوصیة من المعنی 

قدور، «) یملکه المجاز من قّوة التّصرف في المعاني عبر مجموعة متعّددة من العالقات واألشکال.

                                                                                 

1: Soba: içinde çeşitli şeyler (kömür,odun, gaz vb.)yakılan ısıtma cihazı. 
5 : Bazı hayvanları koruyan sert örtü2: kaplumbağa. 
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 (  215م: 1999
ا ُذکر وإسماا هي من کلمات أصلها من الترکیة دخلت اللغة العربیة فصاغوا منها فعالا کمَبَصَم 

مع انتقال أو تغّیر في داللتها، هذه الکلمة لم ترد في المعاجم القدیمة علی غرار المقاییس والصحاح 
التي تعني في الترکیة داس بقدمیه، وضع قدمیه  basmakوالقاموس المحیط، وهي ُاشتّقت من فعل 

 بصمةمها فهي کلمة أما إس2001anğ(do,(132: 1بضغط علی شيء، طبع کتاباا أو مجلة..إلخ.
ن یتّم ع»تعني أثر، عالمة أو انطباع خطوط اإلصابع في شيء ما. وهذا الضرب من التطّور الداللي 

طریق انتقال اللفظ من معنی إلی آخر باالعتماد علی مجموعة من العالقات بین المدلولین، هذه 
( نالحظ هنا أن المفردة 109م: 2222)أولمان، « العالقات إما مجاورة والسببیة أو الجزئیة أو الکلیة.

حصل تطّور في مجال داللتها بالسببیة لتنتقل من مجال إلی آخر إذ إّن الضغط علی شيء یتسّبب 
بإضفاء انطباع أو أثر علیه مع العلم بأن کلمة البصمة الُتستخدم استخداماا في اللغة الترکیة بنفس 

ضایا اللغویة الملفتة لالنتباه أن أخذت العربیة مفردة ُتعتبر هذه من القالداللة الموجودة في العربیة، 
من لغة ما وصاغت منها لفظة تختلف داللتها عن الغة التي اقترضت منها، فصارت مستخدمة في 
الکثیر من التعابیر االصطالحیة في مجاالت شّتی علی سبیل المثال بصمة وراثیة أو بصمة الحمض 

 بصمات الجریمة...إلخ. ، بصمة صوتیة، بصمة العین،DNAالنووي
هي الکلمة األخیرة التي بوّدنا إلقاء الضوء علیها في هذا القسم، هي من الکلمات التي القشطة 

لم تأت في الصحاح والمقاییس والقاموس المحیط، لکنه جاء في المنجد في اللغة العربیة المعاصرة 
ونزعه عنه. َقَشَط الخشبة: أزال وجهها الخشن َقَشَط الشيء عن الشيء: َکَشَفه » علی أّنه من مادة َقَشَط 

( 057معلوف، التا: «)ِلَتْمَلَس. قشطة: غشاوة من السمن تطفو علی وجه الحلیب أو اللبن الرائب.
الذي ورد في المعجم الترکي الترکي kaşımakنحن نذهب إلی أّن هذه المفردة قد ُاشتّقت من فعل 

برأینا   2001anğ(do,(2:726أي شيء صلب آخر. وقشط.علی أّنه یعني أن تحّك جلدل بظفرل أو ب
هذه الکلمة دخلت العربیة مع تغّیر صوتي خفیف فأخذت منها قشطة نظراا لما بینهما من التشابه 
المتمّثل في نزع أو کشف الشيء عن اخخر ذلك ألّن هذه المفردة لم تکن شائعة وال مستخدمة في 

 العصور القدیمة للغة العربیة.
 لمفردات الدخیلة بنفس الداللة: ا3-3

                                                                                 

1 : 1.ayakla çiğnemek,ayağı yere veya bir şeyin üstüne ağırlık vererek koymak,kitap dergi 
vb baskı yapmak. 

5: Tırnağı veya sert bir cisi deri üzerine sürmek, kazımak. 
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هي من هذه  ياقةوهنال العدید من المفردات الترکیة التي دخلت العربیة دون تغّیر داللتها، إّن 
الترکیة وهي تعني جزء القمیص الذي ُیحیط  yakaالمفردات التي أخذت من کلمة 

االجتماع وقد  وقد شاع استخدامها أخّص بالذکر في مجال علم 2001anğ(do,(1:1383بالرقبة
 صیغت منها تعابیر علی غرار أصحاب الیاقات البیضاء والزرقاء التي تحمل داللة خاصة.

وتعني هي جماعة من  Takımتّم اقتراضها من اللغة الترکیة التي تستخدمها بشکل طاقم وکلمة 
لة من الناس الذین یتواجدون  ضمن مجموعة واحدة تّتسم بالتناغم واالّتساق أو مجموعة متکام

هذه الکلمة لها استخدامات واسعة في الکثیر من   2001anğ(do,(2:1255األشیاء کطاقم مالبس.
 المجاالت علی سبیل المثال طاقم التدریس/ الطیران/اإلغاثة أو طاقم أسنان أو طاقم مالبس.

) مختار «مسمار ذو سّن ملولبة ُیثّبت بالتدویر ال بالدّق.»التي تعني في العربیة قالووظ ومفردة 
 (1877م: 2228عمر، 

. عالوة علی  kılavuzهذه المفردة الترکیة وردت بشکل  ولها دالالت مختلفة منها ماذکرناها آنفاا
خدم ُتستبرغي تلك الکلمة إّن ثمة کلمة أخری دخلت العربیة من الترکیة تحمل نفس الداللة وهي 

في ربط األشیاء إلی بعضها عبر التدویر وهي تعني اخلة التي ُتستفاد  Burguفي الترکیة علی نحو 
 2001anğ(do,(190: 3وإحداث الحفرة فیها.

ی حذاء له رقبة تغّطي الساقین، ویبلغ إل» من المفردات الترکیة التی دخلت العربیة وتعني: جزمة
 نحو الرکبة. مطلق

 çizme(وتحمل الکلمة في الترکیة الداللة نفسها وتکتب 352م: 2228مختار عمر، «)حذاء.
وقد صیغت منها جزماتّي علی غیر قیاس بمعنی صانع الجزمات أو بائعها، وأیضاا ُتستفاد هذه المفردة 

 في جزمة الجیش أو جزمة الفروسیة.
أصل معناه الخال   kabadayı»بمعنی الشخص القوي والعنیف فهي کلمة ترکیة منقبضاي 

ال صلة لهذه الکلمة بقبض بمعنی الخال، dayıبمعنی الضخم kabaالضخم، وهو مرکب من 
(والکلمة ُتطلق في الترکیة علی کّل من یحاول أن یعرض نفسه 103م: 2211عبدالرحیم، «) العربیة.

                                                                                 

1: giyeceklerde boyun kısmı,boynu çevreleyen kısım. 
5 : Bir arada bulunan ve birbirine uyan insan topluluğu,grup. Çeşitli parçaları birbirine uygun 

şekilde yapılmış olan,takım elbise. 
5 : çeşitli cisimlerde burarak,kıvırarak delik açmada kullanılan alet. 
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.   2001anğ(do, (1:672شجاعاا ومتهّوراا
 : النتیجة4

إّن ثمة عالقة وثیقة تاریخیة تجمع العرب واألترال، وأبرز مراحل هذه العالقة تتمّثل في الدولة 
نیة التي جعلتهم یحتشدون تحت رایة واحدة لمدة تزید عن أربعمئة سنة، فیتسّنی لنا القول بأّن العثما

غالبیة المفردات الترکیة التي دخلت العربیة وُتستخدم حالیاا في اللغة العربیة المعاصرة تعود بجذورها 
 عمیقاا أسفر عن مباشراا  إلی تلك الفترة التاریخیة التي احتّکت فیها اللغتان ببعضهما البعض احتکاکاا 

حدوث ظاهرة التقارض اللغوي بین اللغتین إال أّن المفردات الترکیة المستخدمة في العربیة المعاصرة 
لیست برّمتها تحمل نفس الداللة الموجودة في الترکیة إنما طرأ علی بعضها تطّور داللي متمّثل في 

 ر وقّلة بعض اخخر و دلیل هذا التطور الدالي ربماالتوسیع والتعمیم إلی جانب غیاب بقیة أنواع التطّو 
یکمن في انقطاع االحتکال المباشر بین اللغتین الترکیة و العربیة بعد سقوط اإلمبراطوریة العثمانیة 

 وسلول کل لغة مسلکاا منفصالا عن األخری.
 المصادر والمراجع
،  بیروت: المؤسسة العربیة نفیحوار مع أدونیس الطفولة، الشعر، المم(، 2222أبو فخر، صقر، )

 للدراسات والنشر.
يمم(، 1987أبو عودة، عودةخلیل،) ر الداللي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الکر . التطو 

 الزرقاء: مکتبة المنار.
 ، ترجمة د کمال بشر. القاهرة: مکتب الشباب.دور الکلمة في اللغةم(، 1902أولمان، ستیفن، ) 
أم  اللغات: دراسة في خصائص اللغة العربیة والنهوض بها. م(، 2222د، )بیومي، سعید أحم

 مکتبة اخداب: القاهرة.
 ، بیروت: دار المعرفة.معجم الصحاحم(، 2228الجوهري، إسماعیل بن حماد، )

 ، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع.مدخل إلی علم اللغةحجازي، محمود فهمي، )ال تا(، 
ية وتطبیقیةم(، 2227ید عوض، )حیدر، فر  . القاهرة: مکتبة اخداب.علم الداللة دراسة نظر

 التأثر و التأثیر اللغوي بین اللغة العربیة والترکیة،(، 2227الزیادات، محمد تیسیر و یایر، سیمرة، )
 مجلة الدراسات اللغویة و األدبیة.

ر الداللي في ألفم(، 2212السید محمد، سید محمد، ) يب الحديث دراسة وتحلیلالتطو   .اظ غر
 رسالة الدکتوراه، جامعة الخرطوم.

                                                                                 

1 : Kendini cesur vr yürekli göstermeye çalışan kimse. 
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 . الریاض: جامعة الملك سعود.قواعد اللغة الترکیةه(، 1115الشامان، مسعد سویلم، )
،  القاهرة: دار الصالح للطبع والنشر العربیة لغة العلوم والتقنیةم(، 1983شاهین، عبد الصبور، )

 والتوزیع.
 . طهران: دارالنشرمعناشناختی گفتمان -تجزيه و تحلیل نشانهش(، 1397شعیري،حمیدرضا، )

 "سمت".
. دمشق: معجم الدخیل في اللغة العربیة الحديثة ولهجاتهام(، 2211عبد الرحیم، فانیامبادي، )

 دار القلم.
 . دمشق: دار الفکر.مبادئ اللسانیاتم(، 1999قدور، أحمد، )

 . القاهرة: عالم اللغة.غة العربیة المعاصرةمعجم اللم(، 2228مختار عمر، أحمد، )
 ، تونس :المطبعة العربیة.اللسانیات وأسسها المعرفیةم(، 1980المسدي، عبد السالم، )
 ، بیروت: دار المشرق.المنجد في اللغة العربیة المعاصرةمعلوف، لویس،)ال تا(، 

 العربیة. . القاهرة، دار النهضةعلم اللغةم(، 2229وافي، علي عبد الواحد، )
Doğan،mehmet(2001)Büyük türkçe sözlük.vadi yayınları:Ankara. 
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Turkish words in contemporary Arabic and their semantic evolution 
Abstract 
Evolution in language is a common and natural phenomenon in all languages. In its 
simple meaning, it is the change that occurs in the language, whether in its sounds or 
the significance of its vocabulary, or in the increase or decrease that the language 
acquires. The issue of inter-language borrowing is a well-known linguistic 
phenomenon that has a profound effect on all languages. The Arabic language has 
taken the words it needed from other languages and transferred them to them. The 
article examines the impact of Turkish language on contemporary Arabic language 
and does this by finding words involved in Arabic by studying contemporary Arabic 
texts and dictionaries. And this article tries to explore the roots of these words through 
the etymology of words in Turkish. The purpose of this study is also to examine the 
semantic changes that have occurred in some of these words entered in the Arabic 
language. This study eventually concluded that most Turkish words entered the 
Arabic language during the Ottoman period, as cultural contact had reached its peak 
at that time. We have to say that Turkish words have not always been translated into 
Arabic with the same meaning and concept that the Turks used, but semantic changes 
have taken place on them. 
Key word: Arabic language, Turkish language, semantic development, 
generalization. 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(تفاعل الحضاري المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة وال
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 مقارنة لغوية للمصطلحات األدبیة العربیة في األحکام القضائیة الفارسیة

يسات  1أحمد فر
 قاض برتبة مجستیر في القانون
 2مجتبی عمراني بور

 فارابيالغة العربیة وآدابها، جامعة طهران، مجمع أستاذ مساعد في الل
  3کاظم عبیاوى شناوه بور

 مدرس برتبة مجستیرفي الفقه والحقوق اإلسالمیة
 1فیصل سیاحي

 فارابيالطالب دکتوراه في اللغة العربیة وآدابها، جامعة طهران،مجمع 

 لملخصا
تها المختلفة، وصالتها الکثیرة المتعددة، بما أن األدب المقارن یدرس مواطن التالقي بین اخداب في لغا

في حاضرها أو في ماضیها، وما لهذه الصالت التاریخیة من تأثیر أو تأثر وتشابه واختالف، فنجد العالقة 
األخویة بین اللغة العربیة والفارسیة تسربت آفاقها خارج نطاق األدب ودخلت في دهالیز علمیة أخری، 

إضافة إلی المنحی الذي وظفت له، إنتشر عبقها في حقول أخری ومنها فالمصطلحات األدبیة العربیة 
األحکام القضائیة الفارسیة التي تصدرها المحاکم اإلیرانیة، فأخذت تشد علی ساعدها وتتماشا معها لطي 
المساحات التي توظف من أجلها هذه الدوال، حیث األحکام القضائیة الفارسیة تستسقي أصولها من ینبوع 

بزي عربي فرسخت کثیر من المصطلحات األدبیة العربیة تاریخیا عن طریق التناا أو التضمین  إسالمي
أو سائر التقنیات البالغیة أو اللسانیة موظفة أشهر مقاالت األدب العربي علی جبین النصوا الدستوریة 

لي علی التحلی – خاصة األحکام القضائیة الفارسیة، فتسعی هذه الورقة لتسلط األضواء بمنهجها الوصفي
کیفیة وغایة هذا التوظیف من قبل رجال القانون والغایات التي تکمن في شعور أو الشعور موظفي هذه 
المصطلحات عند إصدارهم األحکام القضائیة وما أنتجت هذه الدراسة أن کثیرا من األحکام القضائیة 

وغایة بعض هذه التوظیفات إنارة  ضمت في صدرها حفنة الیستهان بها من المصطلحات األدبیة العربیة
األحکام القضائیة بقبس من الموروث األدبي اإلسالمي والعربي الکامن في الشعور المتلقي والمرسل 

 وأیضا إقناعه ودفع بعض الشکول کي تقوم بعملیة قبول الحکم وثبیته بنکهة أدبیة عربیة.
 ت األدبیة العربیة، اللغة الفارسیة، إیران.: القانون، األحکام القضائیة، المططلحاالکلمات المفتاحیة

                                                                                 

1 .ahmadfarisat60@gmail.com 
2 .emranipour@ut.ac.ir 

3 .kazem.abyatsh@gmail.com 
4 .Feysal.sayahi@ut.ac.ir 
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 مقدمةال
ــل إلی المتلقي کي تقوم بعملیة  ــال المعنی من المرس ــالة الهامة التي تحملها کل لغة هي إیص الرس
ــالتها  ــافة لرس ــاد... وإلخ، لکن حینما تدخل اللغة في مجال األدب إض ــاح والتعلیم واإلرش اإلیض

لصـوتیة والشکلیة والخیال یساعدها علی خروجها من عالم المضـمونیة تتزین بوشـاح الجمالیات ا
الواقع إلی حد ما، فنجد اللغة التي توظف في المجاالت الرسمیة والحکومیة کثیرا ما تبتعد عن عالم 
األدب وهي في کثیر من األحیان لغة صــارمة ویابســة دون تنمیقات وزخارف أدبیة وهي طبیعة في 

نصــوا، لکن في المحاکم اإلیرانیة حینما اســتخرجوا القوانین  هذه المجاالت وربما تتطلب هکذا
من الذکر الحکیم والحدیث الشــریف نجد ولوج اللغة العربیة في البدایة دخلت ضــمن النصــوا 
القضـائیة والدسـتوریة اإلیراني ألجل هذا تتضمن األحکام القضائیة الصادرة عن المحاکم کثیرا من 

مة أو ضــمن الحکم أو نهایة الحکم، وبما أن األحکام تســتخدم المصــطلحات األدبیة العربیة کمقد
اللغة الفارسـیة کی ترسـو المعنی والرسـالة في ذهن المتلقي لکن توظیف اللغة العربیة ضمنها یدل 
علی التبادل الثقافي والعلمي واألدبي بین اللغتین مما یمهد لدراســة مقارنة حول تأثیر اللغة العربیة 

ارسـیة حیث نجد هذا التعاون مستمرا قبل و بعد اإلسالم لکن بعد اإلسالم کان علی حقول اللغة الف
ــطلحات األدبیة العربیة في األحکام  ــة مقارنة لغویة للمص التأثیر شــدیدا، فهذه الورقة حاولت "دراس
ة هذا البحث عند الشــکل والمضــمون  القضــائیـة الفـارســیـة" وانطالقـا من ذلـك، تظهر أهمیـّ

في األحکام القضـائیة الفارسـیة حیث نجد تناسـقا بین الفارسیة والعربیة في للمصـطلحات العربیة 
ــباب منها أن لغة  ــاملة ألس ــورة ش ــمار وهذا بحث لم یدرس قبل هذا من قبل األدباء بص هذا المض
المحاکم رسـمیة ولغة األدب تدخل ضـمن إطار العاطفة والخیال وکأنهم جعلوا بینهما بونا شـاســعا 

 ا التقارب. دون أن یلتفتوا لهذ
لـذا تهـدف هـذه المقـالة إلی أبراز کیفیة توظیف المصــطلحات العربیة ضــمن األحکام         

القضـائیة الفارسـیة الصادرة من قبل المحاکم وغایتها المنشودة من هذا التوظیف التي تکمن خلف 
ید الفکر علی صعالنصوا الفارسیة الصادرة والمساعدة التي تأتي بها الدوال العربیة لربط األحکام 

 هذه الورقة اإلجابة عن األسئلة التالیة:  والقبول، فتحاول
 کیف ظهرت المصطلحات العربیة في األحکام القضائیة الفارسیة؟ .1 

 ما غایة توظیف رجال القانون للمصطلحات العربیة في األحکام القضائیة الفارسیة ؟ . 2
 ونفترض علی أن:        

بیة في األحکام القضائیة الفارسیة بصورة أمثال وحکم مأخوذة من ظهرت المصـطلحات العر.1



 501 یةالفارس یةفي األحکام القضائ یةالعرب یةلمصطلحات األدبل یةمقارنة لغو

 

 

 

 الموروث الفکري العربي وتضمینا لبعض اخیات الکریمة واألحادیث الشریفة.
تکمن غایة التوظیف من قبل رجال القانون علی أهمیة تقویة المعنی وتثبیت الحکم من قبل .2 

ما صـدر مع تلطیف اللغة الرســمیة القضائیة  المرسـل في ذاکرة المتلقي و دفع بعض شـکوکه حول
ــطلحات العربیة المتجلیة في اخیات الکریمة واألحادیث  ــطة الروح األدبیة التي تحملها المص بواس

 واألمثال العربیة الجاري علی نطاق واسع علی الخارطة األدبیة الفارسیة.
 حث عثرنا علی:التي تناولت موضوع البللدراسات السابقة من خالل قراءاتنا      

ألمین الشریعه سبزواري « پیوند حقوق و ادب: اصـطالحات فقهی و حقوقی در شـعر»مقال  -
فـالکاتب تطرق للعالقة  المتبادلة بین ســاحتي األدب  12ه.ش، رقم 1383في مجلـة حـافظ لعـام 

رها کوالقانون ذاکرا نماذج من الشـعر الفارسـي التي تحمل في طیاتها مصـطلحات وقضایا قانونیة ذ
الشــعراء کشــکـایـة عند القضــاة أو مطالبة بحق ما لکن الکاتب لن یدوس التأثیر العربي في هذه 

 الساحة.
شرح اصطالحات فقهی و حقوقی » رسالة مجستیر لبهرام شهاب بور من جامعة یزد معنونه بــ-

ظ ه.ش، فهي دراســة للمصــطلحـات القهیةوالقانونیة في دیوان حاف 1355عـام « در دیوان حـافظ
ــیرازي وبهذه  ــاح هذه المفاهیم وطبقها علی دیوان حافظ الش ــرح وإیض ــیرازي فقام الکتاب بش الش
الذریعة رسم أفقا من الفضاء الفقهي والقانوني للفترة التي کان یعیش فیها الشاعر دون أن یدخل في 

 إطار أثر اللغة العربیة وتأثیرها علی األحکام القضائیة.
ـــکتاب لعلي أکبر نایب زا  - ــــ ــته »ده معنون بـ ــطالحات حقوقی به زبان عربی: درس رش اص

الناشر طه وهو تطرق في  1392المصـطلحات القانونیة باللغة العربیة فرع القانون طبع عام « حقوق
هذا الکتاب لرصــف األلفاظ القانونیة مع معادلها العربي کمعجم لغوي یربط ویقرب اللغتین دون 

ذا الکتاب مادة تعطي الدارس المعلومة لترجمة النصوا عربیا أو تطرقه للتحلیل عن ماذا ولماذا فه
 فارسیا.

لفهیمة سادات أحمدي « فارسی( -عربی  -فرهنگ اصـطالحات حقوقی )انگلیسی »معجم  -
لمؤسـسـة جهاد دانشـکاهي فهي دمجت ثالثة لغات العربیة والفارسیة واإلنجلیزیة  1393طبع عام 

 لبحث حول التأثیر أو التأثر بین العربیة والفارسیة. بین دفتي هذا المعجم دون تطرقها 
لفتوت نصیري سوادکوهي طبع « اصـطالحات حقوقی: به زبان عربی با شـرح فارسی»کتاب  -

لمؤســســة مجد فالکتاب جاء بالمصــطلحات القانونیة باللغة العربیة وشــرحها بالغة  1391عام 
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و قام یتطرق للعالقة المتبادلة بین اللغتین بل ه الفارسیة شرحا وافیا یساعد علی فهم المعني لکنه لن
 بعمل تعلیمي کي یرد الدال العربي إلی مدلوله بالفارسیة.

، یبحث مقارنة لغویة  ما توصلت إلیه من البحث عن خلفیة البحث لم أجد مقاالا أو کتاباا تحدیداا
کثر الد  للمصـطلحات األدبیة العربیة في األحکام القضـائیة الفارسیة، راسات دارت حول األلفاظ فأ

القانونیة في شـعر شـاعر في األدب الفارسي أو معاجم لغویة ترد األلفاظ الفارسیة إلی العربیة قائمة 
 بعملیة تیسییر ألجل هذا یعد هذا المقال األول من نوعه بهذا المجال.

 العربیة( -المقارنة األدبیة علی صعید اللغتین )الفارسیة 
، أهمیة لجهود المقارنین الفرنسیین في القرنیولي الباحثون في تحد  ید نشـأة األدب المقارن عالمیاا

ومتفق  إن اضطالع فرنسا بدور الریادة في نشوء األدب المقارن، مسألة ثابتة تاریخیـــاا »التاسع عشر 
(. ومرد ذلك السـبق الفرنسي، إلی أن باریس کانت مرکز إشعاع 51: 1، ج 1982الخطیب، «)علیها

وأما نشأة األدب المقارن عربیا، فقد شهدت محاوالت في مطلع  .األوروبیة بأکملها لقـــارةثقـــافي ل
تمهیدات أولیة لظهور الکتاب األول في الدرس التطبیقي لألدب المقارن  القـرن العشـرین، مهـدت

، وهـو کتـاب د عن"روحي الخالدي، الذي یحمل التسمیة المفصلة اختیة: "تاریخ علم األدب  عربیـاا
ــرب وفیکتور هوکو" وتطورت هذه الدراسات في اخونة األخیرة لعالقة الشعوب، حیث  اإلفرنج والعـ

خي نتیجة لتطور تاری»داسـت األراضـي العربیة وحقولها األدبیة في العقود المنصرمة لکنها لم تأت 
لم العربي من وحضــاري، أو اســتجابة لحاجة داخل اللغة القومیة... بل جاء األدب المقارن إلی العا

فوق، ومنقوال من الجـامعـات الفرنســیـة، علی ید الدکتور محمد غنیمي هالل، في کتاب: "األدب 
(. ألجل هذا تتطرق مدارس األدب المقارن حســب المحفزات 11: 1995عبدالحمید،«)المقـارن"

ــیة تدخل في الجذور  ــة الفرنس ــب أعینها مثاال علی ذلکنجد المدرس ــعه نص ــور الذي تض والمنش
ــة األمریکیة ترکز ال تاریخیة بین الثقافتین واألدبین حیث تبحث علی التأثیر والتأثر لکن نجد المدرس

علی التمشابهات والخالفات القائمة بین نصین من لغتین أو ثقافتین مختلفتین أو المدرسة السالفیة 
عملها علی حتیة والمبنیة علی اخیدیولوجیا المارکســیة ترجع األصــول من تشــابه واختالف للبنیة الت

البنیـة الفوقیـة حیث تضــع األدب في البنیة الفوقیة، ولربما مزیج من هذه المدراس الثالثة هو خیر 
ترکیـب للـداراســات المقـارنـة لکن مـا یهمنـا هو في ورقتنـا هنـا أثر اللغة العربیة األدبیة خاصــة 

ــیة، حیث إذا أ ــادرة باللغة الفارس ــائیة الص ــطلحاتها في األحکام القض معنا النظر نجد أثر اللغة مص
العربیة علی اللغة الفارسیة ونری بأن أدباء الفرس اخذوا في کتابة اللغة الفارسیة بعد اإلسالم حروف 
اللغة العربیة لکتابه اللغة الجدیدة والسبب وراء ذلك هو الن الحروف البهلویة قد نسیت تماما، کما 
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ة في کثیر من مفرداتها وقواعدها ونقلت عنها الکثیر من ان اللغة الفارسـیة نشأت متأثرة باللغة العربی
اخیات القرآنیة واالحادیث النبویة واســتعارت بحور الشــعر العربي وقد اختاروا منها ما یناســبهم 
ــهل علی  ــیة ثراء عظیما في مفرداتها وفي نثرها مما یس ــافوا إلیها من عندهم ولهذا اثرت الفارس وأض

عالقة بین اللغتین العربیة والفارسیة قدیمة، قدم مجاورة بالد العجم لبالد ال»اللغة العربیة دراسـتها و
العرب. وقد بلغت هذه العالقة منتهاها من القوة بعد أن دخل اإلسالم بالد فارس وامتزجت الثقافتان 
العربیة والفارسیة وتکونت منها ثقافة إسالمیة واحدة. بعد دخول إیران في الدین اإلسالمي والتداخل 
الحضـاري الکبیر الذي حدث بین الحضارتین العربیة االسالمیة والحضارة الفارسیة، أدی ذلك إلی 

 («کســر کافة الحدود والعوارض بین هاتین الحضــارتین، مما دعا الی التأثیر المتبادل بین لغتیهما.
مي التي أثرت (. وال ننسی أن اللغة الفارسیة من لغات الهامة في العالم اإلسال55، 2221:  التمیمي

بشـکل کبیر علی صـورة الحضارة اإلسالمیة وما زالت کذلك لما أفرزته إیران من علماء في مختلف 
مجاالت الحضـارة. واّن التواصـل العربي اإلیراني ضرورة من ضرورات النهضة الشاملة لقوام الدین 

ها، لفارسیة وآدابها وتراثاإلسـالمي ونمو العالم الشـرقي، فنجد رواد النهضـة العربیة مهتمین باللغة ا
الشرقي في هذه النهضة أعمق من االشترال في الجذور  -ذلك ألنهم ادرکوا ضرورة التواصل الشرقي

والفروع. لکن ما یهمنا هو دخول الکثیر من األلفاظ العربیة إلی اللغة الفارسـیة بعد الفتح اإلسالمي 
مســتخدمة في بالد فارس عربیة، والبدیل لها إلیران، حیث کانت أغلب األلفاظ اإلداریة والدینیة ال

. وهکذا کان الحال في فن البدیع والشــعر، فقد غلبت اللفظ العربي علی  في اللغة الفارســیة احیاناا
اللفظ الفارسـیة لجماله وقصـره وداللته، مثل: الزکاة، والصـوم، والحّج، والجهاد، والمؤمن، والکافر 

تصـبح اللغة الرسمیة في إیران لکنها کانت لغة النخبة الکبیرة  وغیرها .. صـحیح أن اللغة العربیة لم
ــي ولغة الدیوان، ومع مرور الزمن  ــعراء الفارس ــیین، وفحول الش ــیاس من المتنفذین، والمثقفین والس
ــبح  ــي، أص ــك النخبة من رجال بالد فارس بإتقان اللغة العربیة ومزجها باللغة واألدب الفارس وتمس

ــکل وکیان ــیة ش ــي علمیة أخری وخیر  للغة الفارس ــل إلی کیانات وأراض جدیدین. وامتد هذا التواص
دلیل هو ولوج هذه المفردات والمصـطالحات في الدسـتور اإلیراني خاصـة األحکام القضائیة التي 
تصـدر کل یوم فهي إضـافة للغتها الفارسیة تأخذ ضمنها بألفاظ أو مصطلحات أدبیة أو دینیة مأخودة 

دیث النبوي أو الصـادر عن األئمة علیهم السالم أجمعین والموروث من المصـحف الشـریف والح
الحکمي واألمثال التي أخذت تشق طریقها من لغة األم العربیة إلی کیان جدید ولغة جدیدة فوظفت 
کمـا توظف عنـد العرب في المحـاکم اإلیرانیة وذلکلقرب المشــرب وتناســق اللغتین في إرســاء 
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 المضمون المطلوب منها.
 ف اللغوي للمصطلحات األدبیة العربیة في األحکام القضائیة الفارسیةالتوظی

خاصة واألدب بصفة عامة أن یجد توظیف اللغة في مجاالت  من الواضح علی کل دارس اللسانیات
شــتی واالغة العربیة ال تســتثنی من هذه القاعدة ألجل هذا قامت هذه الورقة ضــمن مقارنتها اللغویة 

لعربیة في األحکام القضـائیة الفارسیة حیث قمنا بتقسیم هذه المصطلحات للمصـطلحات األدبیة ا
علی ثالثة أقســام منها ما تدرج في اخیات الشــریفة في الذکر الحکیم ومنها ما نبع عن کالم النبي 
)ا( واألئمة علیهم الســالم ومنها ما وجدنا من مفردات وأمثال اســتخدمت في األحکام القضــائیة 

ذا قمنا بالمقارنة مع ذکر الشاهد والمادة الدستوریة في القانون المدني أو الجنائي الفارسـیة ألجل ه
مع شرح وتفسیر دستوري ینص علی المادة الدستوریة ولمسات أدبیة تربط العالقة الوثیقة بین اللغة 

 الفارسیة والعربي علی صعید النص واإلنسان.
 اآليات الموظفة في األحکام القضائیة الفارسیة-1
ِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم فَ » ُهْم َعَلٰی َبْعٍض َو ُ َبْعضـَ َل اهللَّ اِء ِبَما َفضـَّ سـَ اُموَن َعَلی النِّ َجاُل َقوَّ اِلَحاُت الرِّ  الصَّ

ِتي  ُ َوالالَّ ْلَغْیِب ِبَما َحِفَظ اهللَّ ِع نَّ ِفي اْلَمَضاِج َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُه  َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت لِّ
ا ا َکِبیرا َ َکاَن َعِلیا ِبیالا ِإنَّ اهللَّ ِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُکْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْیِهنَّ سـَ وقوله تعالی  (.34)النساء :« َواضـْ

( أي : والنســاء الالتي تتخوفون أن ینشــزن علی أزواجهن. والنشــوز:  وَزُهنَّ ِتي َتَخاُفوَن ُنشــُ و ه)َوالالَّ
)شهید «تعني عدم التمکین للوظائف الزوجیة الشرعیة من قبل الزوجة»االرتفاع، فالمرأة الناشز هي 

. المرتفعة علی زوجها، التارکة ألمره، المعرضـة عنه، المبغضة له. فمتی ظهر (427: 1386ثاني، 
ــیانه فإن اهلل قد أوجب  ــوز فلیعظها ولیخوفها عقاب اهلل في عص ا حق الزوج علیهله منها أمارات النش

وطاعته، وحرم علیها معصـیته لما له علیها من الفضـل واإلفضال. فدخلت هذه اللفظة )النشوز( في 
ــتور المدني في مادة ــة في الدس ــیة خاص ــائیة الفارس ، 1121و 1123و 1128کثیر من األحکام القض

ها، زوجها وغیر فحین ما تکون الزوجة ناشــزة تترتب علی بعض األحکام منها إســقاط النفقة من قبل
فتوظیف هـذه اخیة المبارکة تســاعد القاضــي علی تثبیت حکمه إضــافة إلی تلبیة الدعوة من قبل 
المتلقي، کمـا یالحظ من هـذا االســتخـدام فالتوظیف العربي یعانق الحکم الفارســي ویدل علی 

 العالقة األخویة بین اللغتین.
ْيِد »

َ
اِرَقُة َفاْقَطُعوا أ اِرُق َوالسَّ ُ َعِزیٌز َحِکیٌم  َيُهماَوالسـَّ ِ َواهللَّ ائدة الم«)َجزاءا ِبما َکَسبا َنکاالا ِمَن اهللَّ

الســارق: هو من أخذ مال غیره المحترم خفیة، بغیر رضــاه. وهو من کبائر الذنوب الموجبة (. 38
وضـع المقنن عدة شـروط لهذه القضیة وهي  لترتب العقوبة الشـنیعة، وهو قطع الید الیمنی، فهنال
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شـرطا وإذا سقط واحد منها سقط قطع الید. ومن الحکمة أیضا أن ال تقطع الید في  13اوح مابین تتر
الشـيء النزر التافه، فلما کان البد من التقدیر، کان التقدیر الشرعي مخصصا للکتاب. فدخلت هذه 

 258و 208 اخیة عادة کسائر اخیات التي نراها ضمن الدستور العقوبات اإلسالمي اإلیراني في مادة
فهي توظف خاصـة في األحکام القضـائیة الجنائیة التي تعمل علی بسـط العدالة علی سائر طبقات 
الشـعب وألن السـرقة موجودة في کل الشعوب فتوظیف هذه اخیة کما في الدول اإلسالمیة والعربیة 

م ذات قیمة نجد هذا االســتخدام موجود في األحکام القضــائیة الفارســیة ألن مکانة القرآن الکری
ــدرها الوحي  ــد طریق اإلنکار من قبل المحکوم وألن مص ــلم فهي تس ــة الثمن في ذاکرة المس باهض
وکالم اهلل فتزین الحکم بوشــاح هـذه اخیـة ولو کـان حکمها صــارما لکن تضــفي نوع من التدفئة 

 والطمئنینة علی صدر من صدر علیه الحکم وتساعد رجال القانون علی تسدید حکمهم.
نُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروٍء َوالْ »

َ
َن ِبأ صـْ بَّ َقاُت َيَتَر ُ ِفي َأْرَحاِمِهنَّ ُمَطلَّ َواَل َیِحلُّ َلُهنَّ َأن َیْکُتْمَن َما َخَلَق اهللَّ

اَل  َك ِإْن َأَراُدوا ِإصــْ لـِ ِهنَّ ِفي َذٰ ُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّ ِ َواْلَیْوِم اخِْخِر َو اهللَّ ِذي ِإن ُکنَّ ُیْؤِمنَّ بـِ ا َوَلُهنَّ ِمْثُل الَّ حـا
ُ َعِزیٌز َحِکیٌم  َجاِل َعَلْیِهنَّ َدَرَجٌة َواهللَّ هذا األمر من اهلل سبحانه  (228البقرة:«)َعَلْیِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوِللرِّ

وتعـالی للمطلقـات المـدخول بهن من ذوات األقراء، بأن یتربصــن بأنفســهن ثالثة قروء، أي: بأن 
ــتخدم هذه اخیة الکریمة  تمکث إحداهن بعد ــاءت، تس طالق زوجها لها ثالثة قروء; ثم تتزوج إن ش

في محکمة األسـرة خاصـة بقضیة الطالق فهناکشروط تترتب علی المطلق والمطلقة لکن وجه اخیة 
موجه للمطلقة حیث تشترط علیها أن تتربص مدة زمنیة معینة وهي ثالثة ُقُروٍء أي ثالثة ظروف زمنیة 

، من الدســتور 1171أو  1172عینها رجال الدین والفقهاء وکما نجد أثرها في المادة   مشــخصــة کما
ــدتها دعما  ــتنش ــیة مرة أخری ألختها العربیة مس المدني اإلیراني فنجد المعانقة من قبل اللغة الفارس
تجلی في األحکام القضــائیة هذه المرة وهذا التوظیف یهون أمرا جلل ألن الطالق أکره حالل لکن 

 وقوعه أمر المحال فالقضاة یأخذون بهذه اخیة الکریمة کمساندة لحکمهم.
ِذیَن آَمُنوا »  ا الـَّ هـَ ا َأیُّ اُص ِفي اْلَقْتَلییـَ ــَ َب َعَلْیُکُم اْلِقص اْلُحرُّ ِباْلُحِرّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواألْنَثی  ُکتـِ

بَ  ْيٌء َفاِتّ ُه ِمْن َأِخیِه شــَ األْنَثی َفَمْن ُعِفَي لـَ ُکْم بـِ اٍن َذِلَك َتْخِفیٌف ِمْن َرِبّ اٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْیِه ِبِإْحســَ
في اللغة العربیة القصاا هو مطلق  (.178البقره:«) َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدی َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِلیٌم 

القاا ألنه یتبع اخثار، المســاواة والتتبع. والقصــاا مـأخوذ من قص األثر، وهو إتبـاعـه، ومنـه 
واألخبار، وقص الشـعر أثره، فکأن القاتل سـلك طریقا من القتل فقص أثره فیها، ومشـي علي سبیله 

ْفِس َواْلَعْیَن ِباْلَعْیِن َواألْنَف ِباألْنِف » فیهـا، ومن ذلـك قولـه تعـالي ْفَس ِبالنَّ ا َأنَّ النَّ ا َعَلْیِهْم ِفیهـَ َوَکَتْبنـَ
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اَرٌة َلُه َواألُذَن ِباألذُ  َق ِبِه َفُهَو َکفَّ اٌا َفَمْن َتَصدَّ ِنّ َواْلُجُروَح ِقصـَ نَّ ِبالسـِّ وقیل (.45)المائده:«ِن َوالسـِّ
القص القطع، یقال قصــصــت ما بینهما، ومنه أخذ القصــاا، ألنه یجرحه مثل جرحه، أو یقتله به، 

نه، ینص دســتور العقوبات ویقـال أفص الحـاکم فالنـا من فالن، وأبـاده بـه فأمتثل منه أي اقتص م
علی هذه القاعدة المبنیة علی هذه اخیة حیث نجد اللفظة العربیة )القصاا(  381اإلیراني في مادة 

تسـتخدم علی کل األصـعدة الفارسـیة من ضـمنها األحکام القضائیة، فإذا اهلل سبحانه وتعالی یأمرنا 
قبول  الدســتور یقوم بعملیة تســهیل بالقصــاا فمن الطبیعي توظیف هذا القانون بکل ممتلکاته في

ــافة لهذا، أخذت اخیة الکریمة طابعا خرج من إطار  ــل، إض ــین الحکم من قبل المرس الحکم وترص
الشـریعة ودخل ضـمن الشارع الفارسي، کثیرا ما نسمع الناس یذکرونها ضمن کالمهم الدارج یومیا 

ة افة إلی األحکام القضائیة فهذه الحالوهذا یبین لنا تسـرب اللغة العربیة في األراضـي الفارسـیة إض
 الظاهرة من اخیة الإرادیا تقنع کل من یسمهعا وتثبت کالم من یذکرها.

ِذيَن » ا الـَّ هـَ يُّ
َ
ا أ اْلُعُقوِد  يـَ ْوُفوا بـِ

َ
ْت َلُکمآَمُنوا أ ي  ُأِحلَّ ْنَعاِم ِإالَّ َما ُیْتَلٰی َعَلْیُکْم َغْیَر ُمِحلِّ

َ
َبِهیَمُة اأْل

ِد َوأَ  یـْ ا ُیِریـُد الصــَّ َ َیْحُکُم مـَ الوفاء حفظ ما یقتضــیه العقد والقیام (. 1)المائده:«  نُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اهللَّ
بموجبه، ویقال: وفی ووفی وأوفی، وأصل العقد الربط محکما، ثم تجوز به عن العهد الموثق، وفرق 

فرد به ن اثنین، والعهد قد یتبین العقد والعهد " بأن العقد فیه معنی االســتیثاق والشــد وال یکون إال بی
واحـد " واختلفوا في المراد بهـذه العقود علی أقوال: أحدها: أن المراد به العهود التي أخذ اهلل تعالی 
علی عبـاده بـاإلیمـان بـه وطـاعته فیما أحل لهم أو حرم علیهم، وثانیها: العقود التي یتعاقدها الناس 

ع ونحو ذلـك وثـالثها: العهود التي کانت تؤخذ في بینهم کعقـد األیمـان وعقـد النکـاح وعقـد البی
الجـاهلیـة علی النصــرة والمؤازرة علی من ظلم، ورابعهـا: العهود التي أخـذها اهلل تعالی علی أهل 
الکتاب بالعمل بما في التوراة واإلنجیل مما یقتضـي التصدیق بالنبي صلی اهلل علیه وسلم وبما جاء 

بهـا مـا یعم جمیع ما ألزمه اهلل تعالی عباده وعقد علیهم من  بـه واختـار بعض المفســرین أن المراد
التکـالیف واألحکـام الـدینیة، وما یعقدونه فیما بینهم من عقود األمانات والمعامالت ونحوهما مما 
یجـب الوفاء به، أو یحســن دینا، ویحمل األمر علی مطلق الطلب، ففي الدســتور المدني اإلیراني 

نجد التشـدید علی الوفاء بالعهود، فالقاضي یلزم المتعاقد بأن  209و222و 219خاصـة في المادة 
ــاعد علی إبرام  ــمون یس ــکل آیة ذات مض ــطلحات العربیة هذه المرة بش یوفي بعقده کما نجد المص
الحکم ولو کـان الحکم مکتوب باللغة الفارســیة لکن هذا التوظیف الدیني الملبس بالباس العربي 

بین اللغتین وکأن هذا التوظیف ال یبعد اللغة العربیة عن اللغة الفارســیة یظهر لنا جمالیات المقارنة 
بل یضــعهما في تشــکیلة واحدة تقوم علی القاء المعني وإخراحه من الشــعور المتلقین والمرســلین 
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 وظهوره علی منصة الشعور الواعي.
َهٰدا» ِط شـُ اِمیَن ِباْلِقسـْ ِذیَن آَمُنوا کوُنوا َقوّٰ َها َالَّ ْقَرِبیَن ِإْن ٰیا َأیُّ

َ
ِ َو َلْو َعلٰی َأْنُفِسکْم َأِو َاْلٰواِلَدْیِن َو َاأْل َء هلِلّٰ

ا َأْو َفِقیراا َفاهللُ َأْولٰی ِبِهٰما  ْن َتْعِدُلواَیکْن َغِنیـا
َ
ِبُعوا َاْلَهوٰى أ وا َفِإنَّ َاهللَ کٰ  َفاٰل َتتَّ ِإْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرضــُ اَن ِبٰما َو

(. الکالم موجه في هذه اخیة لکل إنسان یقوم بدور الحکم لکن المدلول 137النسا: «)ِبیراا َتْعَمُلوَن َخ 
الخـاا لآلیـة موجـة للقضــاة الذین یقفون فوق منصــة الحکم واخیة تعني: فال یحملنکم الهوی 
والعصــبیة وبغضــة الناس إلیکم علی ترکالعدل في أمورکم بل إلزموا العدل علی أي حال کان، کما 

هم وتلزمهم علی أن الیتبعوا شـهوات أنفسـهم المعارضة للحق، فإنهم إن اتبعوها عدلت بهم تنصـح
عن الصــواب، ولم یتوفقوا للعدل، ألن الهوی إما أن یعمي بصــیرة صــاحبه حتی یری الحق باطال 
والباطل حقا، وإما أن یعرف الحق ویترکه ألجل هواه، فمن ســلم من هوی نفســه وفق للحق وهدي 

ط المستقیم. فخیر دلیل لذکر هذه اخیة في هذا البحث لدننا نجدها منقوشة فوق کثیر من إلی الصرا
ــیة ــدر من المحاکم باللغة الفارس ــا علی رأس کل حکم یص ــمن , مباني المحاکم اإلیرانیة وأیض وض

من قانون العقوبات وأیضــا في 351ومادة االجراءات الجنائیة  3دســتور االجراءات المدنیة في مادة
ــ ــل الدس ــیة المحکمة والحکم یدل علی أهمیة 105و100تور العام في أص ، ألن وجودها علی ناص

ــیة فهذا التوظیف  ــادر باللغة الفارس هذه األیة الکریمة، فهي تقوم بعملیة التنویه، بما أن الحکم الص
بیة في ریوطد العالقة العربیة الفارسـیة علی صعید المصطلح ویفتح لنا آفاقا تفتح بها براعم اللغة الع

 البساتین الفارسیة فما أجمل التوظیف إذا یدل علی العدالة والقسط بین اإلنسان العربي والفارسی.
 األحاديث الموظفة في األحکام القضائیة الفارسیة-2 

َهْد ِإالَّ َعَلی» ــْ اٍس اَل َتش ْمِس  َأْمرٍ  أّما أنَت َیا اْبَن َعبَّ َیاِء َهَذا الشــَّ يُء َلَك َکضــِ ــه«)ُيضــِ ري، ري ش
في  155و 111و183هنا کعدة شـروط فرضـتها الشریعة للشاهد وتجلت في مادة (. 1429:571

القانون العقوبات اإلسالمیة اإلیراني، حیث تشیر إلی أن الشاهد یجب أن یکون عاقال وبالغا ومؤمنا 
ه أو تروی ل وعادال واألیکون له نصـیبا مما یشهد به إضافة إلی هذا شهادته الزم أن تکون بأم عینه وال

یسـتند بها عن نقل ما سـمع وتکون دون أي ریبة وشـکوکوألجل أهمیة هذه القضیة نراها تجلت في 
الدستور اإلیراني وضمن األحکام القضائیة وإن کانت شهادت الشهود أمر یرسم معالم الحقیقة لکن 

ها بنفسها حتی یؤیدوالیة القضـاء فوق والیة الشـهادة ألن القضـاء ملزم بنفسه والشهادة غیر ملزمة 
القاضـي، فتوظیف ضیاء الشمس مثل سائر عند العرب حتی قالت العرب ) أظهر من الشمس( یدل 
علی الوضـوح والتبیان ونجد هذا الحدیث في کثیر من األحکام القضـائیة الفارسـیة خاصة تلکالتي 
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ــهود أو عندما تأتي بینة الترید إثبات، فنالحظ مرة أخر ــهادة الش ــد اللغة العربذات عالقة بش یة ی تش
علی ساعد أختها الفارسیة وتمتد بینهما جسورا تکسر الحواجز المانعة من التواصل وهي تدخل مرة 

 أخری ضمن صلب األدب المقارن مؤدیة الغایة النهائیة من آیدیولوجیة هذه المدرسة.
ــروطهم » في هذا الحدیِث یحث  (.62: 2/ج1384ايرواني نجفي، «)المؤمنون عنـد ش

ا ال ْلِح بین الُمتخاِصمیَن، وخصَّ المسِلمین هنا اهتماما م المسِلمین علی الصُّ ی اهلُل علیه وسلَّ بيُّ صـلَّ نَّ
بشـأِنهم،حیث نجد هذا المعني متجلیا في المادة العاشـرة والتاسـعة عشر بعد المئتین من الدستور 

ف الدســتور واألخالق فهي المـدني اإلیراني التي تنص أن العقود بین المتعاملین مادامت لن تخال
ــادر في أحد األحکام  ــریفة ویجب أن تنفذ من قبل المتعاقدین، کما جاءت في الحکم الص عقود ش

والمواد المذکورة «. المؤمنون عند شروطهم »استنادا علی قاعدة »الصادرة من محکمة قم المقدسة 
روِطهمالمســِلمون ع»وبراویة أخری (. 159: 1388ســلطانیان، .«)في الدســتور.. ، أي: «لی شــُ

ثابتون علی الشـروط الجائزة شرعا التي تقع بینهم؛ فیوفون بها وال یرجعون عنها؛ ألن هذا من الوفاء 
بـالعقود الذي أمر اهلل به، وأما الشــروط الفاســدة أو غیر الجائزة شــرعا؛ فال یوفی بها. فتدرج هذا 

تثبت األمر الصادر وبما أن إیران بلد الحدیث الشـریف ضمن األحکام القضائیة یقوم بدور اإلقناع و
إسـالمي والناس یحملون صفة المؤمن فهذا الدال المتجلي في کلمة المؤمن لن یکون غریبا أو غیر 
معلوم في الذاکرة اإلیرانیة بل یجلب الفخر واإلعتزاز، فالمالحظ هنا هو أن اللغة العربیة إضافة لنقل 

بســاکیولوجیـة الشــخوا وهذه هي أهم ما ترنو إلیه المعني نقلـت في طیـاتهـا کیـان آخر یرتبط 
 الدراسات المقارنة. 

کما یالحظ من هذا الحدیث النبوي (.  68: 1389مطهري، «)من لـه الغنم فعلیـه الغرم»
ــریف الذي یدل علی قاعدة ــرعا » الش ــارة والفائدة، فکّل من کان له فائدة المال ش التالزم بین الخس

لـك، وعلیه قد یعّبر من هذه القاعدة بقاعدة التالزم بین النماء کـان علیـه خســارة ذلـك المـال کـذ
ــطفوي، «والـدرل کمـا یعبر عن هـذه القاعدة، بقاعدة الخراج بالضــمان (. 284: 1421)مص

فاألسـماء شـتی لهذه القاعدة لکن المعنی واحد ویکون مورد القاعدة جمیع المعامالت الصحیحة 
ها خارج عن نطاق القاعدة، فالدســتور المدني اإلیراني للبیع الفاســد والغصــب وغیرهما فکلّ  خالفا

یســتند علی مدلول هذه القاعدة ویصــدر أحکاما تالئم ما ینوي هذا الحدیق  778و 757في مـادة
الشــریف وبما أن الموروث الفکري اإلســالمي یعتبر في إیران موروث أهلي فال شــکأن الشــارع 

ألحکام القضـائیة یستخدمون هذا المصطلح العربي اإلیراني یقبل بما تنص هذه القاعدة ومرسـلي ا
لتأکید أحکامهم وتوشـیحها بوشـاح فکري رابطا العالقة اإلنسـانیة الفارسـیة العربیة، حیث نجد في 
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کثیر من األحکام الصــادرة تلویحا أو تضــمینا لنفس الحدیث، فجری هذا الکالم مجراه في األدب 
 أثره مطبوعا أکثر عند األحکام القضائیة الفارسیة.العربي تماما، لکن في األدب الفارسي نجد 

امتازت قواعد الشــریعة اإلســالمیة (. 79: 1292مکارم شــیرازي، «)ال ضــرر وال ضــرار» 
ــرعي لکثیر من  ــتطیع المرء أن یعرف من خاللها الحکم الش ــاع معناها، بحیث یس ــمولیتها واتس بش

ظیمة، ما ورد عن النبي صــلی اهلل علیه المســائـل التي تنـدرج تحتهـا، ومن جملة تلك القواعد الع
وســلم: )ال ضــرر وال ضــرار(، فإن هذا الحدیث علی قصــره یدخل في کثیر من األحکام الشــرعیة، 
ویبّین السـیاج المحکم الذي بنته الشریعة لضمان مصالح الناس في العاجل واخجل. وإذا عدنا إلی 

فی الضـرار ثانیا، وهذا یشعرنا بوجود فرق بین لفظ الحدیث، فإننا نجد أنه قد نفی الضـرر أوال، ثم ن
معنی الضــرر ومعنی الضــرار، وقـد ذکر العلمـاء کالمـا مطوال حول ذلك، وأقرب تصــّور لمعنی 
الکلمتین: أن نفي الضرر إنما ُقصد به عدم وجود الضرر فیما شرعه اهلل لعباده من األحکام، وأما نفي 

الضرر أو فعله، والدستور اإلیراني اإلسالمي یستفید من  الضـرار: فُأرید به نهي المؤمنین عن إحداث
شـمولیة واتسـاع المعني الذي یدلي به هذا الحدیث في دلو الدستور المدني للمسؤلیة المختوم عام 

ــیا في مادة   1339 ــمس ــاة یدلون بهذا  2و1ش ــاریا وجاریا فالقض حیث توظیف هذا الحدیث أمرا س
سارة الصادرة منه فهو ینظم العالقات االجتماعیة في المجتمع الکالم علی إرغام المضـر بجبران الخ

وبما أن للغة دور اجتماعي فیتجلی هذا الدور من خالل الدوال العربیة مرة أخری ضمن المدلوالت 
الفارسـیة الصـادرة عن المحاکم القضائیة الفارسیة، إضافة لهذا الطابع الشرعي یضفي اقناعا وقبوال 

 الفارسي فکریا واجتماعیا وتاریخیا. –المشرب العربي لطرفي القضیة لتقارب 
حدیث رواه عبداهلل بن  فهو(. 122: 1424مکارم شــیرازي، «)أدرؤوا الحدود بالشــبهات»

عباس عن الرسول اهلل ویعني علی أن الواجب علی والة األمور من العلماء واألمراء أن یدرؤا الحدود 
ه إذا لم یثبت عند الحاکم الحد ثبوتا واضحا ال شبهة فیبالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، ف

فـإنـه ال یقیمـه، ویکتفي بما یردع عن الجریمة من أنواع التعزیر، وال یقام الحد الواجب کالرجم في 
حق الزاني المحصن، وکالجلد مائة جلدة في حق الزاني البکر، وبقطع الید في حق السارق، ال یقام 

 شــبهة فیه وال شــك فیه، بشــاهدین عدلین ال شــبهة فیهما، فیما یتعلق إال بعد ثبوت ذلك ثبوتا ال
 فالواجب علی والة األمر بالسـرقة، وبأربعة شهود عدول فیما یتعلق بحد الزنا، وهکذا بقیة الحدود.

أن یعتنوا بذلك، وأن یدرؤوا الحد بالشــبهة التي توجب الریبة والشــك في الثبوت. وفي الدســتور 
التي تنص علی  121و  122ظهرت مالمح هذا الحدیث الشـریف خاصة في مادة   الجزائي اإلیراني
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إثبـات الحـد والحکم ببینـات قویـة لتجســیم العدالة علی جســد المجتمع کما یالحظ هنا ولوج 
المصطلح هذه المرة من خالل الموروث الفکري اإلسالمي معانقا الدستور الجزائي اإلیراني واضعا 

ســکون به. فاألهم من ذلك لدراســتنا هو التأثیر الذي أحدثته اللغة األدبیة حـدا لرجال القانون یتم
ــائیة ولکثرة توظیف هذا الحدیث ُغیر قلیال ما في إیران وکتب علی  ــمن األحکام القض العربیة هنا ض
النحو التـالي )تـدرأ الحـدود بالشــبهات(، والجمیل في هذا األمر هو تغییر شــکل الخطابي لهذا 

ــریف  ــاعها وکأن رجال القانون اإلیرانیین الحدیث الش ــمولیة المعني واتس بالغائب، کي یدل علی ش
 یغیرون الکالم کما یغیرون الجمل الفارسیة وهذا داال علی القبول التام للمصطلح العربي عندهم. 

ــیدي زوجني أمته وهو یرید أن  ــوال اهلل أن س عن ابن عباس قال أتی النبي )ا( رجل فقال یا رس
َج  فی َعْبَدُه َأَمَتُه ُثمَّ »وبینها فصـعد رسول اهلل المنبر وقال: یفرق بیني  اُس َما َباُل َأَحِدُکْم ُیَزوِّ َها النَّ َیا َأیُّ

َق َبْیَنُهَما  اِق »ُیِریُد َأْن ُیَفرِّ َخَذ ِبالسَّ
َ
اَلُق ِلَمْن أ َما الطَّ )الطالق( الذي (. 622: 1412الحلي، «)ِإنَّ

ي یا أیها الناس إنما الطالق )بید من أخذ بالساق( یعني الزوج وإن کان وقفت علیه في نسـخ الطبران
عبدا فإذا أذن الســید لعبده في النکاح کان الطالق بید العبد اخخذ بالســاق ال بید ســیده فلیس له 
إجباره علی الطالق ألن األذن في النکاح إذن في جمیع أحکامه وتعلقاته وبهذا أخذ الشافعي وأحمد 

أن الســید لیس له إجبار عبده علی النکاح. و لهذا نری الدســتور المدنی اإلیرانی یبین في بناء علی 
ــادة واألقارب مهما 1133ماده  ــة ولیس األحد غیره الرأي في هذا من الس أن الطالق بید الزوج خاص

قربت لحمته وکان هذا الحدیث الشـریف مسـتمسـکا عظیما لطالما استخدم في األحکام القضائیة 
ــر ــل عظیم للمعني مختص ــهاب وإطاله الکالم  ومرس ــاة عن االطناب واإلس ا المعنی ومغني القض

ــدر االطاله  ــعة ص ــفو أذهانهم فما تجد عندهم س المطلوب في أذهان طرفي الدعوی التي تعکر ص
الکالم في األحکام الصـادرة باللغة الفارسیة فنجد بین اللغتین هذا التناغم والتناسق الذي یبعدنا عن 

ــان العربي أي حو ــرقیه معالم فکریي توحد اإلنس ــته علی الخارطه الش ــم لنا بریش اجز وحدود ویرس
 والفارسي وهي الغایة المنشودة التي یتفلسف بها منظري المدارس المقارنة. 

في األدب الفقهي نجد هذا المصــطلح   (.365الجواهري، التا :«)الحـاکم ولی الممتنع»
ولي المتتنع" وهذا المصــطلح مأخوذة من الروایات التي تحتوي "الحـاکم ولي الممتنع" أو "الملك 

علی مثل هذا الموضـوع، نجد کالما مشـابها لهذا المصـطلح وروي البعض نفسه لکن ما یعني هو: 
أنه اذا امتنع المکلف عن أداء الحق )بالمعنی العام( الذي علیه فللحاکم الوالیة في اجباره علی أداء 

الباحث اطاللة سریعة علی التراث الفقهي لتتجلی له بوضوح أن القاعدة ذلك الحق ویکفي أن یطل 
من األصـول الموضوعة والقواعد المسلمة لدی جمیع الفقهاء ولم یناقش فیها أحد، و إن اختلفوا في 
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بعض مصـادیق فقال صـاحب "القواعد الفقهیة" بعد تفصـیل الکالم في المسالة واستعراض اخیات 
ــتعماالت االخری »فقهاء: والروایات وکلمات ال ــود من الحاکم کما یظهر من خالل االس إن المقص

للحاکم في الفقه االسـالمي، هو الفقیه الجامع للشرائط المتوفر باالضافة الی القضاء والحکم علی 
(. 213: 1426)المحقق الداماد، «والیـة الحســبـة بـالمعنی العام، ذوالکفاءة االداریة العالیة.

ــارها في ا ــتور المدني اإلیراني في مادة أخدت مس التي تنص علی نفس المدلول  1132و1129لدس
ــالمي فدور الوالیة هاما في المجتمعین ألجل  وبما أن إیران والعالم العربي ذات حکومات بطابع إس
ــادة بکثرة داال علی التأثیر المتبادل  ــمن أحکامهم الص ــطلح ض هذا یوظف رجال القانون هذا المص

 ي یأخذنا إلی کیان آخر یوحد الشعبین. بین اللغتیین الذ
ی» يهِ  َعَلی الیـِد ما اَخَذْت َحت  ي )ُتَؤد  (. حدیث مروي  256المروج الجزائي، التا :(«)ُتَؤد 

 عن النبي صلی اهلل وعلیه 
لمراد وا إن من أخذ شیئاا بغیر حق کان ضامناا له وال تبرأ ذمته حتی یرده وآله ویعنی هذا الحدیث:

صــاحبهـا من إطالق الجزء وإرادة الکـل، وعبر بالید ألن بها األخذ  من بـاب المجـاز:بـالیـد هنـا 
واإلعطاء. فالضـمان نوعان: ضـمان عقد وضـمان ید، فضمان العقد مرده ما اتفق علیه المتعاقدان أو 
بدله وضـمان الید مرده المثل أو القیمة. والمقصـود في القاعدة ضمان الید ال العقد. فظهر مضمون 

التي تنص علی ضمانة ورد من  328و 328، 37الحدیث في الدستور المدني اإلیراني في مادة هذا 
أخذ مال الغیر، فالمجال الذي تتجول فیة المصـطلحات العربیة في الدسـتور اإلیراني واسع وشامل 

 رمما یسـاعدنا بقبول العالقة األخویة بین الشـعبین واللغة بما تعمل علی إرسال الرساالت تکون خی
ــریف الذي  ــور الظاهرة من خالل ألفاظها کما ظهرت من دوال هذا الحدیث الش ــیلة لمد الجس وس
یقوم بعملیة التظیم اإلجتماعي والقضاة یستندون بهذا الکالم األدبي الجمیل لتثبت رؤیتهم وتسدید 
 احکمهم کي یـدفعوا الشــکول التي تتبـادر في ذهن المتلقي وینقحوا ما یجول بخاطر المعترض إذ

 أراد أن یعطن بالحکم الصادر.
 المفردات واألمثال الموظفة في األحکام القضائیة الفارسیة-3

إن اإلیرانیین قد وجدوا إن الکلمات العربیة کانت في بعض األحیان أسهل بکثیر علی ذاکرة المتلقي، 
دید کما أنهم اسـتعملوا بعض المصـطلحات والمفردات التي أخذت طابعا جدیدا ضمن الدین الج

في لغتهم، وأهم أنواع هـذه المصــطلحـات تلـك التي تعبر عن المفـاهیم الجدیدة، خاصــة تلك 
المصـطلحات التي ُدسـت ضـمن نصـوا الدسـتور الفارسـي اإلسالمي، فمن المعروف کثیرا من 
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األلفـاظ والمفردات والکلمـات واألمثال العربیة دخلت في اللغة الفارســیة وضــمن نصــوصــها 
ننسـی أن نقول أیضا أن أوائل کتاب الفارسیة الحدیثة کانوا من ذوي اللسانین إذ الدسـتوریة أیضـا وال

نقـل هؤالء کثیرا من المفردات والمصــطلحـات األدبیة العربیة، وکذلك األفکار والمضــامین التي 
عرفوها وأجادوها من العربیة إلی الفارسـیة، ونظم بعضـهم الشعر باللغتین، کما ألف البعض اخخر 

الکتب النثریة باللغتین أیضــا، فما یهمنا هو أن نشــیر هنا لبعض هذه المصــطلحات في  الکثیر من
األحکام الصـادرة أو الدسـتور المدني أو الجنائي أو سـائر الحقول الدستوریة اإلیرانیة، فنشیر لحفنة 

ب تمنها ونترل الباقي من باب الجزء یبین معالم الکل ولو کان هنال کثیرا من األحکام صدرت في ک
مجموعه آرای قضایی  ومصـادر أخری لکن نحن نسـتند هنا لمصدرین في هذا المجال األول کتاب

أي مجموعة آراء القضاء الصادر عن السلطة القضائیة اإلیرانیة وکتاب کارگاه آموزش حقوق أي ورشة 
من  یة.نتعلیم الدسـتور لصـحبت اهلل سـلطانیان التیا ملئا بأحکام قضـائیة صادرة عن المحاکم اإلیرا

ــها نقال عن کتاب کارگاه آموزش  ــیر لبعض ــیة نش ــائیة الفارس المفرادات المذکورة في األحکام القض
حقوق لصــحبت اهلل ســلمانیان مثل: من حیث المجموع، مشــار إالیة، ما نحن فیه، مبحوث عنه، 

 اسقاطمقرون بالصـحة، علی هذا، أوضاع وأحوال، انحالل الشرکة، مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه، 
خیارات، بطالن الدعوی، دعوای تقابل، علی الظاهر، الزم الوفاء، مسـتمسك، رد دعوی، علی رغم، 
رأي غیابي، رأي حضوري، متعاملین، تضییع حقوق، احتساب، انظمام، ترافع، تعدي وتفریط، سالبه 

سار، داد دعوی، إعبه انتفای موضوع، یوم األداء، تبادل لوایح، إبالغ، اجرائیة، اخطاریة، اتالف، استر
عسـر وحرج، السفه، مبیع، معاینه محل، استشهاد محلي، وکالة بالعزل، طرح دعوی، تعدد أسباب، 
به اعتبار أمر مختوم، ما بالتفاوت، نفیا، اثباتا، مدلول أســناد، مع األســف، علی الخصــوا، ســقوط 

بطالن دعوی،  الدعوی، اســتحقاق الزوجة، قاضــي تحکیم، تضــامني، رد ثمن، غرامات، توقیف،
مطـابق، موازین، معزي إلیهـا، النهـایة، مجهول الهویة، حق النظارة، آخیر البیان، شــقوق، مبحوث 
ــکال متنوعة فالبعض  ــور مختلفة وفي أش عنه، محتویات، ...إلخ، المالحظ کثرة هذه المفردات بص

ي لی اإلیجاز فأســماء مفردة والبعض أفعال واخخر تراکیب أدبیة تحمل مدلوالت تســاعد القضــاة ع
کالمهم وتلخص المقصــود بـأقـل کلمـات نحن ذکرنـا نفس اللفض المســتورد حتی نبین بعض 

 التعدیالت التي جرت علیه.
أما في کتاب مجموعة آراء القضـاء الصادر عن سلطة القضاء وردت أحکام قضائیة کثیرة وأخذنا 

فنشیر لبعضها لداللة هذا منها بعض المفردات والمصـطلحات التي تحمل طابع األدب والدسـتور 
التقارب األخوي بین اللغتین فمنها: ضمان درل ، استماع دعوی، أجرة المثل، غبن فاحش، إرث بال 
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وارث، ملـك مرهونه، خلع ید، أمالل مشــاع، إدعای جعلیت، تنفیذ مبایعه نامه، تبعض الصــفقه، 
حق محیل، محال علیه، مست خیار تدلیس، إقالة، تهاتر، خیار تفلیس، حکم قطعي صـادر، استئناف،

للغیر، محکوم به، رأي قطعي، تسـلیم مبیع، طرفین إبالغ، سـهم اإلرث، حق الوکالة، استرداد ثمن، 
ــفة، فقره،  ــویه، متمکن، بالمناص ــتفتاءات، تس ــرف، امتناع، ممهور، معیت، اس ــتماع، متص قابل اس

لنظر أمینا والشيء الالفت ل مشـکول، مستنبط، صریحا، ...إلخ. فذکرنا نفس اللفظة کي یکون النقل
هو وفور المفردات والمصـلحات العربَیة التي قامت بدور إرسـال الرسالة بین المرسل والمتلقي کي 
توجز الحکم وتقلل من مسـاحات القرطاس. إضـافة لهذا دخلت بعض األمثال العربیة أیضـا ضمن 

مس:ال  أي األحکام الصـادة کمثل: أوضـح من الشـمس مجال فیه للّشّك أو عدم واضح وضوَح الشَّ
ــا بعض  ــوح، وأیض ــدید الوض مس في رائعة الّنهار الدال أمر ش ــّ الفهم، ویؤیده المثال المعرف کالش
التعابیر العربیة التي اسـتخدمت بکثرة في األحکام مثل: إذا سـقط األصل سقط الفرع، الغائب علی 

علي المدعي و الیمین علي من  حجته، األقرب فاألقرب، ما قصــد لم یقع وما وقع لم یقصــد، البینه
ــطلحات  ــود، مما یالحظ من هذه المص ــهم جائز، العقود تابعة للقص انکر، اقرار العقالء علی أنفس
والمفردات واألمثلـة هو العالقـة األخویة بین اللغتین الشــرقیتین التي تمد جســور المحبة والثقافة 

 رة ولمحة لهذه العالقة.المتبادلة بین الفرد العربي والفارسي وما ذکرناه هو إشا
 النتائج

فبعـد رحلـة بحثیـة في رحـاب مقارنة لغویة للمصــطلحات األدبیة العربیة في األحکام القضــائیة 
 الفارسیة رست خاتمة البحث بالنتائج اختیة:

وظفت کثیر من األمثال والحکم واخیات القرآنیة والحدیث الشریف في بدایة أو وسط أو نهایة    
ضـائیة الفارسـیة حیث نجد هذا األسـتعمال أخذ حیزا الیستهان به علی قرطاس الحکم األحکام الق

وزینت األحکام الصـادرة بزخرفات من الموروث الفکر العربي ضـمن النص الفارسي وهذا التداول 
 خرج من إطار األدب ودخل في حقل آخر کما ورد في البحث.

ــائیة - ــطلحات العربیة في األحکام القض ــمت المص ــحف انقس ــیة بین آیات من المص الفارس
الشــریف التي ترکز علی العـدل والقســط واالبتعاد عن الظلم وألن مکانة القرآن الکریم ذات قیمة 
ــدرها الوحي  ــد طریق اإلنکار من قبل المحکوم وألن مص ــلم فهي تس ــة الثمن في ذاکرة المس باهض

نة یضفي نوع من التدفئة والطمئنی وکالم اهلل فتزیین الحکم بوشـاح القرآن ولو کان حکما صارما لکن
علی صـدر من صـدر علیه الحکم ویسـاعد رجال القانون علی تسدید حکمهم واألحادیث الشریفة 
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التي رویت عن المعصــومین التي تدخل ضــمن اإلطار نفســه إضــافة لألمثال والحکم العربیة التي 
ذه األحکام القضائیة کي تؤکد نفس القضـیة ولشـدة اسـتعمالها في الشارع اإلیراني دخلت ضمن ه

 تجوب نفس المساحات التي یستعملها أهلها في لغة األم.
ــدر علیه أو له من حکم فهذا  ــتجابة القارئ لما یص ــمن إطار اس غایة هذه التوظیفات تدخل ض
ــکول أو عن ذاکرته  ــیة یقوم بدور اقناع المتلقي ودفع بعض الش الترکیب بین اللغتین العربیة والفارس

المرسـل علی اتسـاع المعني بمناشدة الموروث الفکري العربي المتجلي من خالل  وأیضـا یسـاعد
المصــطلحات التي أخذت تتداول علی الســاحة الفارســیة. ألن وجودها علی الحکم أوضــمنه یدل 
علی مکـانـة العربیـة عند أختها الفارســیة، فهي تقوم بعملیة التنویه، بما أن الحکم الصــادر باللغة 

لتوظیف یوطد العالقة العربیة الفارسـیة علی صـعید المصطلح ویفتح لنا آفاقا تفتح الفارسـیة فهذا ا
بها براعم اللغة العربیة في البسـاتین الفارسـیة فما أجمل التوظیف إذا یدل علی العدالة والقسط بین 

 اإلنسان العربي والفارسی. 
 المصادر 
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A linguistic comparison of Arabic literary terms in Persian court rulings 
Abstract 
Since comparative literature studies the places of convergence between literatures in 
their different languages, their many and many connections, in their present or in their 
past, and the influence, influence, similarities and differences of these historical links, 
we find the fraternal relationship between the Arabic and Persian language whose 
horizons have leaked outside the scope of literature and entered into scientific 
corridors. On the other hand, the Arabic literary terms, in addition to the approach 
they were employed for, spread their fragrance in other fields, including the Persian 
judicial rulings issued by the Iranian courts. In an Arabic dress, many Arabic literary 
terms have historically been established through intertextuality, implication, or other 
rhetorical or linguistic techniques, employing the most famous articles of Arabic 
literature on the forehead of constitutional texts, especially Persian judicial rulings. 
Lawmen and the goals that lie in the feelings or unconsciousness of the employees of 
these terms when they issue judicial rulings. What this study has produced is that 
many One of the judicial rulings included in its apology a handful of Arabic literary 
terms, and the purpose of some of these functions is to illuminate the judicial rulings 
with a piece of the Islamic and Arab literary heritage latent in the unconscious of the 
recipient and the sender, and also to persuade him and push some doubts in order to 
accept the judgment and prove it in Arabic literature. 
Keywords: law, judicial rulings, Arabic literary terms, Persian language, Iran. 

 



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 دراسة تطبیقیة في األدب العربي :المنهج البنیوي

 تاب بسیم السودانيأ.م.د ع
 کلیة التربیة األساسیة. جامعة الکوفة

 1أ.م.د حیدر جابر الموسوي
 کلیة التربیة.الجامعة االسالمیة

 الملخص

ینطلق المنهج البنیوي من البنیویة وهو تیار  فکري  یذهب  الی الکشف عن بنیة الفکر الذي یعد 
ج البنیوي هو دراسة النص دراسة داخلیة المبدأ األهم في المنه إن اساس ثقافة الماضي والحاضر.

اي ینظر في النص االدبي انطالقا من أنه وحدة کلیة مستقلة تؤلف مجموعة من المعطیات التي 
تخضع للتحلیل وال یفترض التحلیل النقدي البنیوي خروجاا إلی الظرف التاریخي الذي انجز فیه 

روجاا إلی سیرة المؤلف الذاتیة .. إذ ینحصر النص وال مقارنة له بغیره من الظواهر الفنیة، وال خ
التحلیل البنیوي في ضمن معطیات النص مکتفیا بالتحلیل الداخلي فقط، لیکشف عن عناصر 
النص األدبي، ولینظر في العالقات التي تربط بینها، ویری هذا المنهج أن النص األدبي في ذاته 

، وکلما ازداد الجدل داخل النص أدی  یتألف من عالقات جدلیة بین مستویات النص المختلفة
 ذلك إلی ازدیاد قیمته الجمالیة. 

 : المنهج البنیوي، األدب العربي، دراسة النص.الکلمات المفتاحیة
 
 
  

                                                                                 

1. hydrjabr@gmail.com 
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 المبحث األول 
 ستنتاول في هذا المبحث مفهوم المنهج البنیوي ومستویاته األربعة

 .تحديد مصطلح البنیة2
 بنیة (الداللة اللغوية لکلمة )  -أ

اشتقت کلمة ) بنیة ( من الفعل الثالثی ) بنی ( وتعنی البناء أو الطریقة, وکذلك تدل علی معنی 
التشیید والعمارة والکیفیة التی یکون علیها البناء, فالمتحدث عن البناء اللغوي إنما یشیر إلی وجود 

  نسق عام لمجموعة من العناصر المتماسکة, ومن 
 ( 32:  1992نیة اللغة " وأن أهم ما تتصف به هو النظامیة.  )إبراهیم , هنا جاء الحدیث عن " ب

 اللة االصطالحیة لکلمة ) بنیة (الد  -ب
 ، هي نسقاا من التحوالت یحتوي علی قوانینه الخاصة علماا بأن من شأن هذا النسق أن یظل قائماا

کون من شأن هذه التحوالت أن ویزداد ثراء بفضل الدور الذی تقوم به هذه التحوالت نفسها دون أن ی
تخرج عن حدود ذلك النسق أو أن تستعین بعناصر خارجیة, وبإیجاز فإن البنیة تتألف من ثـالث 

 ( 8:  1995) جان بیاجیه , .خصائص هی: " الکلیة، والتحوالت ، والتنظیم الذاتي "
 . مستويات التحلیل البنیوي 2
المستویات األدبیة التي یمکن تحلیل البنی اللغویة  ( نظریة متکاملة عن 211:  2223قدم )فضل،  

 للنص األدبي فی ضوئها، وهی : 
 *المستوی الصوتي : وتدرس فیه أصوات النص ومخارج الحروف وصفاتها 

*المستوی الصرفي : وتدرس فیه الوحدات الصرفیة، ووظیفتها فی التکوین اللغوي واألدبي  
 خاصة .

تألیف الجمل وترکیبها، وطرق تکوینها بمعنی أنه یبحث فی بناء *المستوی النحوي : وتدرس فیه 
کانت اسمیة أم فعلیة أم شبه جملة   الجملة سواء أ

 *المستوی الداللي:وتدرس فیه صور النص األدبي، وأسالیبه.
 وسوف یتم تناول کل مستوی من المستویات السابقة بشيء من التفصیل علی النحو التالی:   

 ـيالمستوى الصوت -أ
الصوت جزء من بنیة الکلمة واختالف صوت واحد فی کلمتین متشابهتین یؤثر فی اختالف المعنی، 
فالکلمات الالتي یقع بینهن اختالف فی صوت واحد تختلف داللتهن، مثل: ) حار ، ضار ، سار ( 

 (  9:  2227واختالف النبر فی کلمة واحدة یؤثر فی معناها.) عکاشة ، 
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وی أصوات اللغة من ناحیة طبیعتها الصوتیة مادة خالصة تدخل في تشکیل ویدرس هذا المست   
إلی مقاطع  ویدرس تقسیم الکلمة أبنیة لفظیة، کما یدرسوظیفة بعض األصوات  فی األبنیة والتراکیب 

 صوتیة، وصفات کل مقطع، وما ینتج عنه من نبر وتنغیم .
طع من مقاطع الکلمة، بحیث یکون لهذا ویعرف النبر علی مستوی الکلمة بأنه الضغط علی مق   

المقطع المنبور قوة سمعیة أکبر من بقیة مقاطع الکلمة، ویستخدم النبر کوسیلة صوتیة مثلی للتفریق 
 بین معنیین مختلفین للکلمة الواحدة.

( أی همزه ورفعه مما یدل علی شدة الصیاح،     وجاء فی لسان العرب )نبر الحرف ینبره نبراا
 صوت.وارتفاع ال

کما یعرف التنغیم بأنه ظاهرة صوتیة تعتمد علی التنویعات الصوتیة التی تکسب الکلمات    
واأللفاظ نغمات موسیقیة متعددة، ولکن تحدید طبیعة النغمة المطلوبة مرتبط  بطبیعة السیاق 

ن أجلها موأصواته ومقاطعه، " فالتنغیم یؤدي إلی نغمات متغایرة تبعاا للهدف، أوالغایة التی یوظف 
السیاق، وهذا قد یخدم غرض األدیب أو الشاعر بشکل ممیز لما فیه من إمکانیة توصیل المعنی 

 (222:  2229المبطن أو الخفی". )الغزالة، 
( أن التنغیم یختلف باختالف نوع الجمل تقریریة کانت أم  220:  2221ویری )طعیمه ،    

مختلفة للجملة، فضالا عن اختالف النبر تبعاا للحالة استفهامیة أم تعجبیة، إلی غیر ذلك من أنواع 
 النفسیة للمتحدث نفسه فی کل جملة.

 فیالفصل ( أن المدخل الحقیقي لدراسة النص األدبي یتمثل  07:  2221ویری )عوض ،    
دراسة کل المستویات الداللیة والموضوعیة للغة بدایة من المستوی الصوتي ودوره فی کشف أبعاد 

  دبي، ونهایة باألبعاد الکلیة للنص .النص األ
وسوف تسعی الدراسة الحالیة إلی دراسة وظیفة بعض األصوات التی استخدمها الشاعر أو   

األدیب داخل النص األدبي، والتعرف علی داللتها، فمعرفة داللة المقاطع الصوتیة التی تتکون منها 
تحدید المعنی الذی یریده الشاعر أو األدیب داخل الکلمة واألحرف المتالزمة فیها ذات تأثیر بالغ فی 

 النص األدبي.
 المستوى الصرفي -ب

هو المستوی الذی یدرس الصیغ اللغویة، وأثر هذه الصیغ فی الداللة، کما یدرس األثر الذی تحدثه 
زیادة بعض الوحدات الصرفیة فی أصل بنیة الکلمة کاللواحق التصریفیة مثل عالمات الجمع: " الواو 
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و النون"، " الیاء والنون " للمذکر السالم ، و " األلف والتاء " للمؤنث السالم ، کما یدرس أثر السوابق 
 کحروف المضارعة وهمزة التعدیة . 

( أن المستوی الصرفي للتحلیل یعد بمثابة النسق الذی تعالج  37:  2212ویری )السمان ،    
 صرفاتها واشتقاقها، فالصیغة أو الهیئة الصرفیة التی توجدفیه أو من خالله بنیات الکلمات وأنواعها وت

علیها الکلمة لها دور کبیر فی تحدید داللتها، فقد تفید معنی الخطاب، أوالغیبة، أوالتذکیر، أوالتأنیث، 
أوالتعریف، والتنکیر، والتصغیر، وغیر ذلك من المعاني التی تحددها الصیغ الصرفیة، وهذه المعاني 

 فی فهم النصوا األدبیة وتذوقها. لها أثر کبیر
وسوف تسعی الدراسة الحالیة إلی دراسة البنیة الصرفیة للکلمة وما تحمله من دالالت داخل    

  النص األدبي، فداللة بنیة الفعل  تختلف  عن  داللة بنیة االسم، وعن 
مل ة صرفیة تحداللة بنیة صیغ المبالغة، والمصدر، وأسماء المفعول، وأسماء الفاعل فکل بنی

 داللة جزئیة تختلف عن غیرها.
ولعل معرفة البناء الصرفي للفظ بالنظر إلی جذوره قبل إضافة السوابق ، واللواحق، والدواخل له 

 أهمیة کبیرة فی معرفة الداللة الصرفیة للکلمة فمثال :
،السوابق -1 هر ومن أش : وتسمی الصدر، وهی ما ألحق بأول اللفظ؛ لتؤدي معنی صرفیاا معیناا

السوابق  ) حروف المضارعة، وهمزة التعدیة، والنون الساکنة أول       ) انفعل(، والحرکة، والسین، 
والتاء فی أول )استفعل (، والتاء المفتوحة فی )تفعل( .....وغیرها، فمثال الحرکة والسین والتاء فی 

 أول )استفعل ( لها معان متعددة مثل:
 فران.الطلب: استغفر؛ طلب الغ -
- .  اعتقاد الصفة: استکرمته؛ اعتقدته کریماا
 بمعنی أفعل: استجاب؛  بمعنی أجاب. -
، ومن الدواخل -2 : وتسمی الحشو، وهی ما جاء فی  وسط  الکلمة ؛ لتؤدی معنی صرفیاا معیناا

 أشهر الدواخل: التضعیف مثل ) التضعیف فی مضعف العین الثالثي ( وتفید : 
کثر الطواف.ال -                  کثرة : طّوف ؛ أی أ

کثر القتل.                                      قّتل ؛ أ
                -   .  الداللة علی التوجه : یشّرق؛ توجه شرقاا
  اختصار الحکایة : کّبر؛ قال : اهلل أکبر. -                

 سّبح ؛ قال : سبحان اهلل.                    
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، وأشهر اللواحق   احقاللو  -3 : وتسمی العجز، وهی ما ألحق بآخر الکلمة؛ لیؤدی معنی وظیفیاا
 ) الضمائر المتصلة، وحرکات اإلعراب، وحروف اإلعراب، وعالمة التأنیث(.

" والداللة الصرفیة لبنیة الکلمة لها أهمیة فی تحدید معناها فعن طریق البنیة وصیغها المختلفة    
ر ( یختلف عن المعنی الذی نستوحیه من تبرز المعاني وتتح دد، فالمعنی الذی نستوحیه من ) کسَّ

)کسر( فالتضعیف اکسـب الصیغة األولی زیادة معنویة حیث أننا بالغنا فی التکسیر، بینما المعنی فی 
 ( 512:  2221الصیغة الثانیة ال یتجاوز الکسر أیا کان " )الحازمي ، 

 المستوى النحوي -ج
( النحو بأنه : " عملیة تقنین للقواعد والتعلیمات التی تصف ترکیب 307:  2222 عرف )مجاور،

الجمل والکلمات وعملها فی حالة االستعمال، کما تقنن القواعد والتعلیمات التی تتعلق بضبط 
أواخر الکلمات، وهی کذلك دراسة للعالقات بین الکلمات والجمل والعبارات،  فهو موجه وقائد 

  تی یتم بها التعبیر عن األفکار " .إلی الطرق ال
والنحو فی أي لغة من مقومات االتصال الصحیح والسلیم، واإلعراب أساس النحو، وبه یستقیم   

اللفظ ومعناه، فإذا تغیر اإلعراب تغیر المعنی تبعاا له، ویختلف اإلعراب باختالف موضوع اللفظ ، أو 
مثل:  ) یالزم الطفُل أمه فی البیت ( ، ) تمدح األم  رتبته فی الجملة، ومن ثم تختلف عالمة إعرابه

 الطفَل المطیع ( 
نالحظ اختالف العالمة اإلعرابیة الختالف رتبة الکلمة )الطفل( فی الجملتین، مما یتبعها     

 اختالف فی المعنی من الفاعلیة فی الجملة األولی إلی المفعولیة فی الجملة الثانیة .
( علی أهمیة النحو بکونه جزءاا مهماا وفعاالا فی أی بناء لغوي  79:  2211، ویؤکد )الطوانسي      

فالنحو هو أصل المعنی ونواته، وعلیه تبنی باقي العناصر، ولذا فإن أی دراسة أدبیة تبتعد عن النحو 
 تکون بعیدة عن مرمی اللغة وهدفها، کما أن فهم العنصر النحوي الترکیبي هو السبیل الرئیسي لتکوین

 المعنی.
 المستوى الداللي  -د

یعد المستوی الداللي فی نظر کثیر من اللغویین غایة الدراسات الصوتیة والصرفیة والنحویة، ولیس 
 المعنی فی علم الداللة مقصوراا علی األلفاظ المفردة علی نحو ما یجری فی العالم، وإنما یشمل

 (07: 2221المعنی علی مستوی الترکیب. ) عوض،  دراسة
وعلم الداللة هو: " علم دراسة المعنی الذی یتحقق من الرموز الصوتیة اللفظیة والکتابیة 
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الهدف النهائي من تحلیل  ، وینظر إلیه العلماء علی أنهواإلشاریة والجسدیة وغیرها من رموز المعاني
یاا  ،ونحو ،وصرفیاا (( Lourdes f. , 2009(ونظر لیوردس ) 8: 2227عکاشة،)״البنیة اللغویة صوتیاا

واالعتناء به، کما یدرس العالقة بین  إلی علم الداللة باعتباره فرعاا من فروع علم اللغة نشأ لدراسته
، وتنوع المعاني والعالقات بین کلمات  الرمز اللغوي ومعناه، ویدرس تطور معاني الکلمات تاریخیاا

توی الجمل والعبارات، ومما اللغة،کما یهتم أیضاا بالمعنی علی مستوی األلفاظ المفردة، وعلی مس
یدل علی عظم موضوع المعنی فی هذا الصدد أن علم الداللة نفسه أصبح بمثابة العلم الرئیسي الذی 
تتعدد فروعه ومناحیه؛ لذا نجد أنه یشمل أقساماا کثیرة أهمها :علم الداللة التولیدي، وعلم الداللة 

 التاریخي، وعلم الداللة البنیوي.
د ) دی سوسیر ( ترکز علی أن معنی الکلمة إنما هو ارتباط متبادل بین صوت الکلمة والداللة عن    

)الدال(، وبین الفکرة )المدلول(، وکل من الدال والمدلول یمثالن معاا عالقة عرفیة اجتماعیة، ال 
تخضع لمنطق، أو نظام، واختیار الدال مترول للمتکلم ، وتقبل المجتمع له یکسبه قوة تجعل هذه 

 (  31:  1987عالقة ثابتة فی مجتمع اللغة.    )دی سوسیر ، ال
وسوف تسعی الدراسة الحالیة إلی دراسة تطور داللة األلفاظ فی النص األدبي   )الشعري(  

 ،وتحلیل صور النص، وأسالیبه بما یبرز الداللة الکلیة للنص األدبي وتکاملها.
 المبحث الثاني 

 دة "الخیل"للبحتري تحلیاًل بنیوياً في هذا المبحث سنتاول تحلیل قصی
 َتُلوُح کاألْنُجِم في َدْیُجوِرَها یا ُحسَن ُمبدي الَخیِل في بکوِرها، .0
یِرَها  کأّنما أْبَدَع، في َتْشِهیِرَها، .2 ٌر َحّسَن ِمْن َتْصِو  ُمَصوِّ
 في السَرِق الَمنُقوِش، من َحِریِرَها  َتحِمُل ِغْرَباناا َعلی ُظُهوِرَها، .1
ْبَوَة ِمْن ُنُفوِرها،إْن َحاذَ  .4  أْهَوْوا ِبأْیِدیِهْم إلی ُنُحوِرَها  ُروا النَّ
 أَجاِدٌل َتنَهُض في ُسُیوِرَها  کأّنَها، والَحبُل في ُصُدوِرَها، .5
 والّشمُس قد َغاَب ِضَیاُء ُنوِرَها  َمّرْت ُتباري الّریَح في ُمُروِرَها، .6
یِرها، .7  إذا أْصَغْت إلی ُمِدیِرهاَحّتی   في الّرَهِج الّساِطِع ِمْن َتْنِو
َب الّطیِر إلی ُوُکوِرَها  واْنَقَلَبْت َتْهُبُط في ُحُدوِرَها، .8  َتَصوُّ
 صار الرجال شرفاا لسورها  في حلبة تضحك عن بدورها .9

 من فضل األمة في أمورل أعطي فضل السبق من جمهورها .02
 جعفر الذائد عن ثغورها  في فضلها وبذلها وخیرها .00
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 خالفه وفق في تدبیرها  ریرهاتبهی به وهو علی س .02
 (18: 2229)البحتري،  

 لیل النص األدبي تحلیاًل بنیوياً تح
یهدف التحلیل البنیوي إلی وصف البنی اللغویة المکونة للنص األدبي وتذوقه، وسوف یتم تحلیل 

 قصیدة )الخیل( للبحتري تحلیالا بنیویاا علی النحو التالي:
 أ ــــ المستوى الصوتي  

 توى النحوي   المس -ب
 المستوى الصرفي -ج
 المستوى الداللي -د

 )أ( المستوى الصوتی
یعد المستوی الصوتی من أبرز مستویات البناء الشعری وأکثرها وضوحاا ، فهو یمثل انتظاماا خاصاا 
یلفت انتباه القارئ، فالشعر یکتسب خصوصیة بتشکیله الصوتي األمر الذی یمنح کل عناصره 

صة وذاتیة، وفی هذه القصیدة نجد أن البحتري اختار أن ینظم  قصیدته )الخیل( علی الصوتیة قیمة خا
) بحر الطویل ( وتفعیالته هي  ) فعولن مفاعیلن   فعولن مفاعیلن (، ویعد هذا البحر من أکثر بحور 

، ألنه طویل النفس ووجدت العرب فیه مجاالا أوسع للت صیل، فالشعر العربي انتشاراا وأکثرها استعماالا
وهو یناسب جالل المواقف، ویعطي الشاعر قدرة علی الوصف والتأمل واإلعجاب بالمواقف، 

 والسیما البطولیة منها .
أما القافیة فقد اختار الشاعر حرف " الراء " کقافیة لقصیدته، فهل وفق الشاعر فی هذا االختیار؟    

ف وصوت قوي جاء متناسباا مع موضوع قصیدته نعم أن الشاعر وفق فی هذا االختیار إذ یعد " الراء " حر
 وهو الوصف . 

 وأول ما یلفتنا فی قصیدته " الخیل " للبحتري هو تکرار حرف المضارعة) التاء ( فی قوله :   
) تلوح ، تحمل ، تنهض ، تباری ، تهبط ، تصوب ، تضحك ، تبهی ( والتاء صوت تکراری ترددي 

 الذی یتالءم مع وصف الخیل بأوصاف متعددة . بطبیعته یوحي بالتجدد واالستمراریة
 وکذلك تکرار حرف ) السین ( فی قوله :   

) حسن ، السرق ، سیورها ، الساطع ، السبق ، سورها ( ، وهو صوت رخو یحدث عند النطق به 
لون من الصفیر الذی یتفق مع طبیعة التجربة الذی أراد الشاعر من خالل هذا الحرف بصفاته أن یشیر 
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 ی صفات الخیل ومکانتها عند العرب .إل
 )ب( المستوى النحوي 

  بکورها ( فی البیت األول تتألف من مضاف ) بکور (، ومضاف إلیه ) الهاء (، والعالقة هنا (
إضافة، والهاء ضمیر مبني علی السکون فی محل جر مضاف إلیه عائدة علی الخیل ، وتدل علی 

 الهمة والنشاط .
 ألول تتألف من فعل مضارع مرفوع ) تلوح ( ، والفاعل ضمیر مستتر ) تلوح ( فی البیت ا

تقدیره) هي (، والعالقة هنا إسناد، والجملة الفعلیة فی محل نصب حال للخیل، وتدل علی الوضوح 
 واإلظهار . 

  حاذروا ( فی البیت الرابع تتألف من فعل الشرط الماضي ) حاذر (، واو الجماعة ضمیر (
 فی محل رفع فاعل، والعالقة هنا إسناد . مبني علی السکون 

  : کأنها أجادل ( فی البیت الخامس تتألف من ( 
 کـأن  : حرف تشبیه ونصب مبنی علی الفتح ، من أخوات إن .

 الهـاء : ضمیر مبني علی السکون فی محل نصب اسم کأن .
 أجادل  : خبر کأن مرفوع بالضمة ، والعالقة هنا إسناد . 

 لبیت السادس تتألف من فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة علی الیاء للثقل ، ) تباری ( فی ا
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ) هي ( ، والجملة الفعلیة فی محل نصب حال ، والعالقة هنا إسناد ، 

 وتدل علی سرعة الخیل.  
  ُأعطی ( فی البیت العاشر فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمیر مستتر یعود (

 لی  ) سورها ( فی البیت التاسع والعالقة هنا إسناد ،وتدل علی تولی القیادة والمسئولیة.ع
  تقدیم الخبر ) فی فضلها ( علی المبتدأ ) جعفر ( فی البیت الحادی عشر یفید التخصیص

. 
  ُوفق ( للداللة علی حدوث  –استخدم الشاعر الفعل المبني للمجهول مثل قوله ) ُأعطی

 .الفعل وإنجازه
  ،یسود الفعل المضارع فی النص لیدل علی التجدد واالستمراریة مثل قوله ) تلوح، تحمل

 تنهض، تباری،  تهبط ، تصوب ، تضحك ، تبهی ( .
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  العالقة بین النعت ) المنقوش (، والمنعوت ) السرق ( فی البیت الثالث عالقة وصفیة تدل
 علی اهتمام العرب بجمال الخیل وزینتها .

 وى الصرفي)ج( المست 
  ،بکورها ( فی البیت األول علی وزن ) فعولها ( الکلمة مزیدة بالواو والهاء، ) الواو ( حاشیة (

 و) الهاء(  الحقة، أصل الکلمة ) بکر (، وتدل علی الهمة والنشاط .
  أبدع ( فی البیت الثاني علی وزن ) أفعل ( الکلمة مزیدة بـ ) الهمزة ( سابقة مما یدل علی (

 لخلقة والتکوین .جمال ا
  تشهیرها ( فی البیت الثاني علی وزن ) تفعیلها ( الکلمة مزیدة بـ ) التاء ( سابقة، و) الیاء (

 ( حاشیة ، و ) الهاء ( الحقة ، وهی صیغة مبالغة . 
  المنقوش ( فی البیت الثالث اسم مفعول من الفعل الثالثي ) نقش ( ، ویدل علی جمال (

 الخیل وزینتها .
 اناا ( فی البیت الثالث علی وزن ) فعالناا (، أصل الکلمة ) غرب ( مزیدة ) باأللف ) غرب

 والنون والتنوین ( لواحق، وتدل علی فرسان العدو الذین یلبسون المالبس السوداء کرسل للخراب .
  حاذروا ( فی البیت الرابع فعل مزید باأللف وواو الجماعة، ) األلف ( حاشیة، ) واو (

 الحقة، وتدل علی أخذ الحیطة والحذر .  الجماعة (
  تنهض ( فی البیت الخامس علی وزن ) تفعل (، الکلمة مزیدة ) بالتاء ( سابقة مما یدل (

 علی التجدد واالستمراریة .
  الساطعة ( و ) الساطع ( فی البیتین السادس والسابع اسم فاعل من الفعل الثالثي ) سطع (

 ( ویدل علی اإلضاءة القویة .
  الزائد ( فی البیت الحادی عشر اسم فاعل من الفعل الثالثي ) زود (، یصف من قام بالفعل (

بأنه قائد شجاع یزود عن أهله وعشیرته .) تدبیرها ( فی البیت الثانی عشر صیغة مبالغة مزیدة بـ ) التاء 
 األمور.   ( سابقة ،و) الیاء ( حاشیة،و) الهاء ( الحقة ، وتدل علی شدة الحکمة وحسن تدبر

 )د( المستوى الداللي  
 من األلوان البیانیة فی النص السابق : 

 . تباری الریح فی مرورها ( شبه الخیل بالریح السریعة مما یوحي بسرعة الخیل وقوتها ( 
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  والحبل فی صدورها أجادل ( تشبیه بلیغ حیث شبه الحبل فی صدور الخیل بأنها عقود (
 مام العرب بجمال الخیل وزینتها منذ القدم .نفیسة تزینها  مما یوحي باهت

  تلوح کاألنجم ( تشبیه للخیل بالنجوم الساطعة فی السماء مما یوحي بسمو مکانتها عند (
 العرب منذ القدم 

  أصغت إلی مدیرها ( استعارة مکنیة شبه الخیل بالجندي الذي یصغي إلی قائده وینفذ (
 ب قدیماا .أوامره  مما یوحي بأهمیة الخیل فی الحرو

  بکورها (– .  دیجور ها ( فی البیت األول تصریع یعطي للبیت جرساا موسیقیاا جمیالا
  تصویرها ( فی البیت الثاني جناس ناقص یبرز المعنی ویوضحه . –) مصور 
  تحمل غرباناا ( استعارة تصریحیة عن الفرسان الذین یلبسون مالبس سوداء مما یوحي (

 . بأنهم رسل الخراب والدمار
  . کنایة عن تملکه لألمور وسیطرته علی مقالید الخالفة ) 
 . فی فضلها وبذلها وخیرها ( حسن تقسیم یعطي للبیت جرساا موسیقیاا تطرب له األذن ( 
   تبهی به الخالفة ( استعارة مکنیة شبه الخالفة بامرأة تتباهی وتفتخر بجمالها  ) وهو علی (

 سریرها(
 والمراجع المصادر  

  .، مکتبة مصر للطباعة والنشر، القاهرةأضواء علی البنیوية –مشکلة البنیة ( . 1992م، زکریا )إبراهی
 . 2229، دار المعرف ، مصر ،  ديوان البحتري(. 2229البحتري، )

 ، ترجمة:عارف میمنة،  منشورات عویدات، بیروت. البنیوية( . 1995جان بیاجیه )
، مجلة جامعة أم القری لعلوم الداللة عند العرب علم( . 2221الحازمي ،علیان بن محمد )

 (.17( ، المجلد )25الشریعة واللغة العربیة وآدابها، العدد )
 ، ترجمة/ یوئیل یوسف عزیز،بیت الموصل، بغداد علم اللغة العام( .  1987دی سوسیر ، فردیناند ) 

ص اللغوى فی تنمیة فاعلیة استراتیجیة تحلیل بنیة الن( .  2212السمان، مروان أحمد ) 
یر ، رسالة دکتوراه)غمستويات الفهم القرائی للنثر والشعر لدى طالب المرحلة الثانوية

 منشورة(، کلیة التربیة، جامعة عین شمس.
يبها وصعوباتها( . 2221طعیمة ،رشدی أحمد ) ر ، ، دار الفکالمهارات اللغوية مستوياتها وتدر

 .العربی.، القاهرة
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، الطبعة الثانیة  ،مکتبة قراءات نصیة فی الشعر العربي( . 2211د المجید ) الطوانسي، محمد عب
 اخداب، القاهرة.

، الطبعة الثانیة ، مکتبة ابن التحلیل اللغوى فی ضوء علم الداللة( .  2227عکاشة، محمود ) 
  خلدون، القاهرة.

يسي لمعلمي اللغة العربی( ، 2221عوض، احمد عبده)  ة ة بالمرحلة الثانويتقويم األداء التدر
بحوث ، مجلة ال في القراءة والنصوص األدبیة في ضوء تنمیتهم مهارات القراءة التحلیلة

 . 02التربویة والنفسیة ، العدد 
ر المعرفة ،  دادراسة تطبیقیة –التشکیل اللغوى وأثره فی بناء النص ( . 2229الغزالة ،زید خلیل )

 .الجامعیة، اإلسکندریة
ية البنائیة فی النقد األدبی( . 2223فضل ،صالح )  ، الهیئة المصریة العامة للکتاب، مکتبةالنظر

 .األسرة، القاهرة
يس اللغة العربیة بالمرحلة الثانوية( .  2222مجاور، محمد صالح )  ، ، دار الفکر العربی،  تدر

 القاهرة.
    





 

 ت المقارنة في اللغة واألدب()الدراساالمؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

يخ لألدب العربي   يه میکال( في التأر  منهج المستشرق الفرنسي )أندر

 1د.عیسی بن سعید بن عیسی الحوقاني
 سلطنة عمان ،جامعة نزوی ،أستاذ مساعد

 ملخصال

ستشراق بین مؤید له متحمٍس لکّل توّجهاته، ورافٍض له معارٍض تباینت مواقف الدارسین حول اال
ا قد یکون  جملةا وتفصـیالا ألطروحاته، وبین الموقفین توّجٌه وسـطيٌّ ال ینکر أّن لالسـتشراق تأثیرا

ا،  ا أو سـلبیا ا من االهتمام بدراسـة مناهج المسـتشرقین إیجابیا وقد أولْت الدراسـات السـابقة شـیئا
 Carl-المســتشــرق األلمـانّي )کـارل بروکلمـانلتـأریخ لألدب العربّي منـذ المتقـدمین في ا

Brockelmann إاّل أّن مناهج المســتشــرقین المتأخرین في التأریخ لألدب العربّي لم تنل ـ ،)
ا من االهتمام، علی الرغم من أّنها جدیرة بالدراسة لما فیها من توجهاٍت  حسـب اطالعنا ـــ شیئا

ّیة المتقدمین، ولتأطیر الدراسة ارتأینا االقتصار علی دراسة منهٍج واحٍد منهجّیة تختلف عن منهج
من مناهج المسـتشـرقین المتأخرین. وقد اخترنا لدراسـتنا أْن ُتعنی بمنهج المســتشرق الفرنسّي 

( في کتابه )األدب العربّي( وتتمّثل اإلشــکالّیة في جملة من Andre Miquel –)أندریه میکال 
المنطلقات الفلسفّیة التي انطلق منها؟ وما أوجه االختالف تتعلق بمنهجه، فما األسـئلة المشرعة 

 بینه وبین من تقّدمه من المستشرقین؟ وما إشکالّیات تطبیق منهجه في تأریخه لألدب العربي؟

 التأریخ لألدب، االستشراق، أندریه میکال  الکلمات المفتاحیة:

 

                                                                                 

1 .alhuqani@unizwa.edu.om 

mailto:alhuqani@unizwa.edu.om
mailto:alhuqani@unizwa.edu.om
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 المقدمة
، في مجاالٍت متنوعٍة تتعلق بالعلوم العربّیة واإلسالمّیة، منها التدریس إّن للمسـتشرقین أعماالا کثیرةا 

فال تکاد الجامعات األوروبیة واألمریکّیة تخلو من معهد خاا للدراسـات اإلسالمّیة والعربّیة، کما 
ــعوا لها  ــیانتها ووض ــرقون منذ زمن طویل بجمع المخطوطات العربّیة، وحفظها وص ــتش اهتمَّ المس

هیل االنتفاع بها، بل قاموا بتحقیق عیون التراث العربّي وطباعته ونشــره، وترجمة مئات الفهارس لتســ
ة إلی اللغات األوروبّیة، کما أّنهم أّرخوا لألدب العربّي، بل لسنصــاف کانوا أّول من  الکتـب العربیـّ

ا لألدب العربّي.  کتب تاریخا
فکر التجریبّي والتدقیقّي الفقه وانطلق المســتشــرقون في تـأریخهم لألدب العربّي من ذلك "ال

لغوّي، والتنظیمّي والتراتبّي الذي ُعرف به فکر القرن التاسـع عشر في أوربا، والذي طّبق علی تاریخ 
( فکانت لهم محاوالٌت في تنظیم األدب العربّي 35م، ا1999األدب األوربّي نفسـه" )بو حسن، 

ا ودراسـة تطّوره وفق تسلسل زمنّي، إاّل أّن ذلك الت سلسل الذي وضعوه کان ـــ في الغالب ـــ مرتبطا
بات السیاسّیة، وتاریخ األسر الحاکمة.    بالتقلُّ

في کتابه "تاریخ األدب  ((Carl Brockelmannیشــیر المســتشــرق األلمانّي "کارل بروکلمان"
: هوالعربّي" إلی أّن "أول من قـام بـالمحـاولة األولی، لتقدیم تاریخ لألدب العربّي في عرض کامل، 

( وعلی الرغم من أّنها المحاولة األولی 32، د.ت، ا7)بروکلمان، ط  یوســف هاّمر یورجســتال"
فالکتاب یتصـف بالضـخامة واالّتساع، لکن االنتفاع به الیوم یتطلب الحذر الکبیر؛ ألّن أهم مصادر 

قة لم رة متفرتأریخ األدب العربّي في زمانه لم تکن معروفة ، فمازالت إلی یومنا هذا مخطوطات مبعث
ــر، کما أّن الرجل لم یکن علی علٍم کاٍف باللغة  ــة والتحقیق والنش ــنیف والفهرس ا من التص تنل حظا

ة )بروکلمـان، ط (  وإذا کـان  االنتفاع بکتاب یورجســتال لم یعد ممکنا إال 32، د.ت، ا7العربیـّ
، د.ت، 7بروکلمان، طبحـذر کبیر "فمثل ذلك یقال في کتاب أربتنوت، المّتســم باإلیجاز الُمخل" )

 (32ا
واستمر اهتمام المستشرقین بعد )بروکلمان( بالتألیف في تاریخ األدب العربّي فظهرت کتب      

کثیرة تتفاوت بین الشــمول والخصــوا، وبین االّتســاع واإلیجاز، وبین التقلید والتجدید. ومن هذه 
إذ  (Regis Blachere) (1)یر"الکتب "تاریخ األدب العربّي" للمســتشــرق الفرنســّي "ریجیس بالشــ

                                                                                 

مؤلفاته ترجمة القرآن الكریم ودراسة بعنوان )أبوالطيب  ( مستشرق فرنسي من أهم1175ـ1133ریجيس بالشير ) (1)
المتنبي دراسة في التاریخ األدبي( وکتاب )تاریخ األدب العربي من البدایة حتی نهایة القرن الخامس عشر( أنجز منه 

صدر هـ قبل أن تدرکه المنّية، وترجم هذا الكتاب علی ید د.براهيم الكيالني و152ثالثة مجلدات غطت حتی سنة 
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حاول "بالشــیر" إعادة تقســیم عصــور األدب العربي علی أســاس ثقافّي إلی خمســة عصــور، وعلی 
( رؤیته في تقسیم Andr Miquelاألسـاس الثقافي ذاته قّدم المسـتشـرق الفرنسـي "أندریه میکال)

ا عن العامل السیاسّي في کتابه "األدب العربّي".  األدب العربّي بعیدا
إن کتـاب )میکـال( في التـأریخ لألدب العربي جـدیر بـالـدراســـة لنتبّین منطلقـاتـه ومنهجـه 
وإشـکالّیات تطبیق ذلك المنهج في التأریخ لألدب العربّي، واقتضـت حیثیات الدراسة قسمتها إلی 

 مقدمة وأربعة محاور علی النحو اختي:
 ـ التعریف بـ )أندریه میکال( وکتابه )األدب العربّي(. 

 المنطلقات الفلسفّیة لـ )أندریه میکال( في تأریخ األدب العربّي  ـ
 ـ منهج )أندریه میکال( في تحقیب األدب العربّي.

 ـ إشکالّیات تطبیق منهج )أندریه میکال( في تأریخه لألدب العربي.
.) يه میکال( وکتابه )األدب العربي  يف بـ )أندر  المحور األول: التعر

م، وقد حل علی 1929( مسـتشرٌق فرنسّي ولد في جنوب فرنسا عام Andr Miquelأندریه میکال )
الدکتوراه في الحضــارة العربّیة اإلســالمّیة، و کانت دراســته بمدرســة المعلمین العلیا، ودرس اللغة 
العربّیة وآدابها علی ید المسـتشـرق الفرنسـّي بالشیر، کان بعد تخرجه علی اّتصال مباشٍر بالمشرق 

ــط العربّي إذ عمل  ــات العربّیة في کلٍّ من دمشــق وبیروت، وفي أواس في بالمعهد الفرنســي للدراس
ا في وزارة الخارجّیة، وما لبث أن  الخمسـینّیات عمل في إثیوبیا لمدة عامین، ثم عاد إلی فرنسا موظفا

ا لفرنسا في مصر.1901عاد إلی المشرق العربّي عام  ا ثقافیا  م لیعمل مستشارا
( إلی فرنسا لیتولی تدریس األدب العربّي في جامعاتها منذ Andr Miquelعاد أندریه میکال ) 
 La Sorbonne، وجامعة الســربون الجدیدة Vincentم، إذ عمل في جامعة فانســان 1908عام 

Nouvelle وشغل بعد ذلك منصب مدیر معهد لغات الهند والشرق وشمال إفریقیا وحضاراتها في ،
ا لکرســّي األدب العربّي في الکولیج دي فرانس عام جـامعـة بـاریس الثـالثة، ثم تم اخت یاره أســتاذا

ا للمکتبة الوطنّیة في باریس، ویعّد بذلك أول متخصــصٍّ في 1981م، وفي 1957 عـام صــار مدیرا
 الدراسات العربّیة واإلسالمّیة یشغل هذا المنصب الرفیع.

ا لها عام م إلی الکولیج دي فران1980( عام Andr Miquelعاد أندریه میکال )  س، وصار رئیسا
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ــر الترجمات  م، وفي هذه1989 ــل باألدب العربّي بنش ــل نتاجه العلمّي المتص الرحلة العلمّیة واص
المتخصــصــة المقدمة للمثقف العام، وبإلقاء المحاضــرات باللغة العربّیة في الجامعات العربّیة، 

 فرنسّیة.وباإلشراف علی الرسائل العلمّیة للدارسین العرب في الجامعات ال
 L'islam et sa( کتاب )اإلسالم وحضارته ـ Andr Miquelومن أهم مؤلفات أندریه میکال )

civilization وترجم إلی عدٍد من اللغات األوروبّیة، وکتاب )األدب العربّي 1908( وقد نشــر عام ،
ـــ   وصــالح( انتشــر في فرنســا ثم عّرب في تونس علی ید رفیق بن وّناس، la littérature arabeـ

 Sept Contes desحیزم، والطّیب عشـاش، ولمیکال کتاب )سبع حکایات من ألف لیلة ولیلة ـــ 
Mille et Une Nuit  (، وترجم من العربّیة إلی الفرنسـّیة )قصـة عجیب وغریب( من قصص ألف

لی إ لیلة ولیلة ودرسـها دراسةا تحلیلّیة، وترجم إلی الفرنسّیة کذلك  قصة )لیلی والمجنون(، وترجم 
 الفرنسّیة دیوان )المعبد الغریق( لبدر شاکر السّیاب. 

ولیس مطلبنـا الوقوف علی جمیع مؤلفـات )أندریه میکال( وإّنما تقتصــر عنایتنا بکتابه )األدب 
العربّي( فمن خاللـه نـدرس منهجه في التأریخ لألدب العربّي، وقد أّلف )میکال( هذا الکتاب "لّما 

بأحد فروع جامعة  Feu R. Blachereالمأســوف علیه ر. بالشــیر یدّرس صــحبة  1909کان ســنة 
ــمن کتاب  ــعاش، الطّیب، بیان المعربین، ض ــالح، والعش ــربون" )بن وناس، رفیق، و حیزوم، ص الس

 (3م، ا1982األدب العربي،
ویخالف )أندریه میکال( منهج )بروکلمان( وذلك ألّن)بروکلمان( في تعامله مع األدب "ینظر     

ة جـد واســعـة، ال فحســب اخثـار التي یمکن بحق أن ننعتهـا باألدبّیة بل مجموع اإلنتاج إلیـه نظر
( أّما کتاب )أندریه میکال( "فهو أصــغر ــــ وعن قصــد ــــ ســیهتم 7، ا1982المکتوب" )میکال، 

وقد حاول )أندریه میکال( في کتابه أن ( 7، ا1982)میکال،  بـاألدب في معنـاه األشــهر واألدق"
 112یدة في تقسـیم األدب العربّي بعیدا عن العامل السـیاسّي، ویتکون الکتاب من )یقّدم رؤیة جد

 صفحة( من القطع الصغیر ویشتمل علی مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 
جاءت المقدمة مختصـرة في ثالث صفحات، تناول فیها سعة األدب العربّي وفضل )بروکلمان( 

ا ب دا  أن کتابه ُیعنی "باألدب في معناه األشــهر واألدق"في حصــره، وبّین مقصــده من التـألیف مؤکـّ
 ( وأثار في مقّدمته جملةا من التساؤالت.7، ا1982)میکال، 

الفصـل األول: تناول فیه العصر األدبّي األول الذي یطلق علیه )أدب الفاتح( ویبدأ من الجاهلیة 
، ي عدد من األقطار المفتوحةإلی قیام الدولة العباســیة، أي فترة انتشــار اإلســالم واســتقرار العرب ف

 فانتشرت لغتهم وأدبهم وحافظوا علی السمات التقلیدیة لکونهم المنتصرین.
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ــر  ــر األدبي الثاني الذي ُیطلق علیه )أدب االلتقاءات( وهو عص ــل الثاني: تناول فیه العص الفص
فارسیة وهندیة نانیة والدولة العباسـیة، وفیه تلتقي الثقافة العربیة األصـلیة مع الثقافات األخری من یو

 وغیرها.  
الفصــل الثـالـث: تناول فیه العصــر األدبّي الثالث الذي أطلق علیه )أدب الذکری(، ویبدأ من 

 سقوط بغداد، ویقتصر علی حفظ التراث وجمعه في موسوعات مختلفة.
الفصــل الرابع: تناول فیه العصــر األدبّي الرابع الذي أطلق علیه )أدب النهضــة(، وهو عصــر 

 الصطدام مع الغرب، واکتشاف عالم جدید.ا
الخاتمة: تناول فیها قضــیتین: األولی کیفیة تحقیق مقتضــیات الحداثة دون قطع الصــلة بأســس 
ــورة  ــارت الص ــرة المتمثلة في الروایة التي ص ــّیة االختیارات األدبّیة المعاص ــالة، واألخری قض األص

 األساسّیة للکتابة الیوم. 
يخ األدب العربي  المحور الثاني: المنطلق يه میکال( في تأر ة لـ )أندر  ات الفلسفی 

ینطلق )أنـدریـه میکـال( في تأریخ األدب العربّي من النظرّیة الثقافّیة التي تنظر إلی األدب علی أّنه" 
ثمرة من ثمرات الثقافة تتبلور فیه طائفة من المشاعر واألفکار وتصطلح علیه مجموعة من التصّورات 

م.ا 1982ث عنها ویؤّدیها في صـورة من صـور األداء النثرّي أو الشعرّي" )فیصل واألخیلة، فیتحّد 
( 122م.ا 1982( أما األدیب فهو "خالصـة تنبئ عّما یکمن وراءها من ألوان الثقافة" )فیصــل 122

ــر الثقافّیة  ــب هذه النظرّیة فتتمّثل في تحلیل اخثار األدبّیة وتمییز العناص أّما مهمة دارس األدب حس
 لتي أسهمت في تکوینها، ورّدها إلی أصولها التي صدرت عنها. ا

واألدب العربّي حسب هذه النظرّیة ثمرٌة لثقافاٍت کثیرٍة احتضنتها الحضارة اإلسالمّیة، کالثقافة 
الیونانّیة والفارسّیة والهندّیة والرومانّیة والترکّیة، فهذه الثقافات کّلها أسهمت في تکوین العقل العربّي، 

رکت فیه آثارها ظاهرةا تارةا وباطنةا تارةا أخری، فقد کانت لألدب العربّي خصائصه البدوّیة حیث وت
کان حبیس الجزیرة العربّیة ومشارف الشام والعراق، إاّل أّن هذه الخصائص ما لبثت أن تغّیرت أو 

ا ثتطّورت أو أضیفت إلیها خصائص أخری باختالط العرب بالثقافات األخری، فارتدی الن ا جدیدا با ر ثو
ا مع بشار وأبي نواس، ویری شکري  ا جدیدا با مع عبد الحمید الکاتب وابن المقّفع، وارتدی الشعر ثو
فیصل أّن آثار الجاحظ تمّثل امتزاج ثالث ثقافات هي: العربّیة والفارسّیة والیونانّیة، وأّن نزعات الزهد 

ة الفطرّیة بالنظرة الصوفّیة المعّقدة في عند الشعراء العرب ما هي إاّل تمازج النظرة اإلسالمیّ 
 األفالطونّیة الجدیدة.
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وبما أّن أثر الثقافات األخری ال یتجلی إاّل بدراسة اإلنتاج األدبّي وتحلیله فإن "دراسة األدب  
ـ رّده إلی هذه التّیارات التي ساعدت  ـ في ُعرف هذه النظرّیة  ا إّنما هي  ا صحیحا العربّي وتأریخه تأریخا

ی تکوینه، وحسبنا أن نتبّین أثر هذه الثقافات عند الکّتاب والشعراء، والخطباء حتی نظفر بالدراسة عل
( ویمکن رصد أثر الثقافات األخری 123، 122م.ا 1982الخصبة والتأریخ الصحیح"، )فیصل 

خ ؤّر في األدب العربّي بصورة عامة، کما یمکن رصد ذلك األثر في کّل فّن علی حدة، کأن یرصد الم
تطّور غرض من األغراض الشعرّیة؛ فیتتّبع آثار الثقافات المتعّددة علی ذلك الغرض، وبظهور أثر 
ثقافّي جدید تنتهي حقبة أدبّیة لتبدأ حقبة جدیدة، وال یعني ذلك أّن وجود أثر ثقافة فارسّیة أو یونانّیة 

 ا ُتعنی هذه النظرّیة بالتّیارات الثقافّیةأو أوروبّیة  عند أدیب من األدباء ظهور حقبة أدبّیة جدیدة، وإّنم
 الکبری التي یکون أثرها في إنتاج معظم أدباء ذلك الزمان حتی تمّثل حقبة أدبّیة جدیدة. 

ا في تأریخه ودراسته، وعلی هذا لن تکون  ا لألدب وأساسا وتسعی النظرّیة الثقافیة أن تکون تفسیرا
حصورةا في رصد الظواهر األدبّیة وتسجیلها وإبراز مهّمة مؤّرخ األدب علی وفق هذه النظرّیة م

خصائص العصور األدبّیة من خاللها، بل علیه أن یرّد تلك الظواهر إلی أصولها الثقافّیة األولی التي 
نبتت منها، ویدرس اخثار التي ترکتها تلك الثقافات في األدب العربّي، وکیف أغنت األلفاظ، وأثرت 

ب، واستحدثت الموضوعات والفنون واألغراض، کما یبّین أثر تلك الثقافات المعاني، ولّونت األسالی
 في الفکر العربي بشکل عام.  

ا في تراثنا العربّي إذ "تجد بذورها األولی فیما  ویری شکري فیصل أّن للنظرّیة الثقافّیة أصالا تقلیدیا
(  ففي 123م.ا 1982صل تواضع علیه أصحاب کتب التراجم حین یترجمون للعلماء واألدباء" )فی

الترجمة یرد ذکر الشیوخ الذین قرأ علیهم کّل أدیب أو روی عنهم أو سمع منهم، ورّبما وردت إشارة 
إلی لغة یتقنها أو علوم له درایة بها کالطب أو الفلسفة أو الفلك، کما قد ُیشار إلی رحالت األدیب 

 ذا المنهج "کأّنما یحّددون مصادر الثقافة التيوتنّقالته، فأصحاب التراجم بکتابتهم عن األدباء وفق ه
ا من تمازجها  أخذوا عنها، وینابیع المعرفة التي اغترفوا منها، فکانت شخصّیتهم العلمّیة أثرا

( فتطبیق النظرّیة الثقافّیة في العصر الحدیث ما هو إاّل تمّثل 121م.ا 1982واختالطها" )فیصل 
ع حسب شکري فیصل إذ یری أّن " الذي کان یفعله القدماء لنهج أصحاب التراجم في شيء من التوّس 

 (121م.ا 1982ال یغفله المحدثون، بل هم یفعلون مثله في شيء من التوّسع والتدقیق" )فیصل 
إّن محاولة إیجاد جذوٍر تربط النظرّیة الثقافّیة بمنهج أصحاب التراجم، أمٌر ال یمکن التسلیم به، 

به ما تکون بالمقاربة بین الســطح والعمق، فلم یکن اهتمام أصــحاب فمحاولة المقاربة بینهما أشــ
التراجم بتأریخ األدب، بل کان اهتمامهم بشـخصّیة األدیب ومعرفة نسبه والعلوم التي تحّصل علیها 
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واألمراء الـذین اّتصــل بهم ومـا إلی ذلـك، بینمـا ترتکز النظرّیة الثقافیة في تأریخ األدب علی تتّبع 
ا في سیر الحرکة األدبّیة، فدخول تأثیر ثقافّي األدب زمانیا  ا حسـب التغّیرات الثقافّیة التي ُتحدث تأثیرا

جـدیـد علی األدب یعني انتهـاء حقبة أدبّیة وبدایة حقبة جدیدة، ولم یکن هذا شــأن کتب التراجم، 
کّلف في تفتصـویر شکري فیصل للنظرّیة الثقافّیة علی أّنها امتداد لجذور کتب التراجم ضرٌب من ال

 تحمیل تلك المؤّلفات ما ال تحتمله.
ة الثقـافّیة في کتب تاریخ األدب؛ فإننا ال نعثر علی مؤّرخ تبّنی تطبیق هذه  وإذا رصــدنـا النظریـّ
ا کامالا في تأریخه لألدب العربّي، وإن کانت هنال إشــارات خثار الثقافات األخری في  النظرّیة تطبیقا

 أّن تلـك اإلشــارات ال تعني أّن أولئـك المؤرخین قـد تمّثلوا هذه األدب عنـد بعض المؤّرخین، إاّل 
 النظرّیة في تأریخ لألدب العربّي 

ا تطبیقّیة للنظرّیة الثقافّیة عند مؤّرخین عرب ظهرت في  ویری شــکري فیصــل أّن هنـال صــورا
اسة أحمد دردراسـات جزئّیة قصـیرة، کدراسة طه حسین للبیان العربي فّي مقّدمة کتابه "نقد النثر"، و

أمین البن المقّفع في الجزء األول من کتابه "ضــحی اإلســالم" إذ یری أن دراســة کّل من طه حســین 
د أّن أحمد أمین "یتحّدث عن ابن المقّفع علی غیر ما  ة الثقـافیـة، ویؤکـّ وأحمـد أمین تطبیق للنظریـّ

 لیها، واستطاع الدکتور طه أنیتحّدث به عنه مؤّرخو األدب، وانتهی إلی نتائج لم یکن لهم أن ینتهوا إ
یکشـف عن أثر الیونان في علم البیان وعن مراحل هذا التأّثر وعن الکّتاب الذین حملوا لواءه وشّقوا 
ا ال یتأّتی عن غیر  سـبیله، ووّفق إلی أن یرصـد في نشـأة هذا العلم وفي تطّوره بعض الخطوات رصدا

( إاّل أّننا إذا ســّلمنا بأّن 122م.ا 1982)فیصــل  تطبیق النظرة الثقافّیة في دراســة األدب العربّي"
ة الثقـافّیة فإّنما هو تطبیق جزئّي، إذ إّنهما لم یّتخذا التغّیرات الثقافّیة التي  الرجلین قـد طّبقـا النظریـّ
ا لبدایة الحقبة األدبّیة ونهایتها، فقد کانت نظرّیة دیکارت منطلق طه حسین  دخلت علی األدب أساسا

دب العربّي، أّما التحقیب الثالثي الذي انتهجه أحمد أمین: "فجر اإلسـالم"، و"ضحی في تأریخه لأل
اإلســالم"، و"ظهر اإلســالم" فمـا هو إاّل تحقیب ســیاســّي وإْن حمل داللة رمزّیة، فال یوجد من 
ا لتحقیب األدب العربّي، إاّل  ــ َمن اعتمد النظرّیة الثقافّیة أساسا ــ حسب اّطالعنا ـ  المؤّرخین العرب ـ
أّننا نجد ذلك فیما کتبه المسـتشـرق الفرنسّي )أندریه میکال( إذ اعتمد منطلقات النظرّیة الثقافیة في 

 تأریخه لألدب العربّي وسیتضح ذلك بشکل جلّي في تناولنا لمنهجه في کتابه )األدب العربّي(.
. يه میکال( في تحقیب األدب العربي   المحور الثالث: منهج )أندر

م الفرنسـّي )أندریه میکال(  األدب العربّي إلی أربعة عصـور یغلب علیها األساس المسـتشـرق  قسـّ
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: "ما  ا إلشــکالّیة مصــطلح "األدب العربّي" فقال متســائالا الثقـافّي، ویبـدو أّن )میکـال( کان مدرکا
تحدید جنس الکتاب، وهو تحدید فیه مجازفة  (1)المقصــود اخن بلفظ العربّي؟ ال، وهذا واضــح،

من الصحة یکون أضعف ال سّیما أّن اللغة العربّیة هي ناقلة دین ینزع إلی العالمّیة أي فنصـیب ذلك 
اإلسالم وهو تجّمع أمم مختلفة، وجدت نفسها ُتوهب إلی جانب عقیدة مشترکة لغة اعتبرت مثالّیة" 

 (0، ا1982)میکال، 
عرب، ألّن اإلسالم جعل إّن وصف األدب بأّنه عربّي ال یعني بأي حال أّن األدباء الذین أنتجوه 

من اللغة العربّیة لغة عالمّیة فاختار غیر العرب التعبیر بهذه اللغة ألّن اإلسالم أصبح حضارة مستقّرة 
لها مساحة خاصة من طرق التفکیر واإلبداع، فلم تقتصر الکتابة بالعربّیة علی المسلمین وحدهم "بل 

 م: الیهود والمسیحّیین، ولئن کانت إذن تطّورات العربّیةکذلك أتباع األدیان المنّزلة التي یقبلها اإلسال
ا بتطّورات الرسالة القرآنّیة؛ فإن هذه العربّیة نفسها بصفتها  ا مباشرا بصفتها ناقلة العقیدة مرتبطة ارتباطا
ا للمسلمین وحدهم مهما کانت  ا عن حضارة سّمیت باسم اإلسالم لیست ملکا هذه المرة تعبیرا

(  فاألدب العربّي إذن هو من إبداع العرب وغیر العرب، المسلمین 5، ا1982ل، أغلبّیتهم" )میکا
 وغیر المسلمین، إّنه أدب قد انفتح علی ثقافات متنّوعة امتزجت کّلها في الحضارة العربّیة اإلسالمّیة.

ا لمنهجه في کتاب )األدب العربّي( إ ا نظریا قسم  ذیتخذ )أندریه میکال( النظرّیة الثقافّیة منطلقا
 األدب العربّي إلی أربعة عصور هي: 

 ـ العصر األول: أدب الفاتح.
 ـ العصر الثاني: أدب االلتقاءات.

 ـ العصر الثالث: أدب الذکری. 
 ـ العصر الرابع: أدب النهضة.

ة انتشار أي فتر یبدأ العصر األدبّي األول )أدب الفاتح( بظهور اإلسالم إلی قیام الدولة العباسیة، 
م واستقرار العرب في عدد من األقطار المفتوحة، فانتشرت لغتهم وأدبهم من مصب نهر الهند اإلسال

إلی إسبانیا، "وقد عمل هذا االمتداد الجغرافي للساحة العربّیة عمله بثالث طرق: إّنه بادئ ذي بدء 
ك تقالید قد نشر في العالم ظاهرة لغة العرب وأدبهم الکبری والعظمی أعني القرآن، وقد أقّر کذل

، تسیطر بصفة تکاد تکون کلّیة  سابقة أعني شعر شبه الجزیرة القدیم، ومعانیه، وهي لم تحّور إاّل قلیالا
علی اإلنتاج غیر الدیني، ثم إّنه هو یفتح الطریق للقاءات المقبلة بین التراث العربّي وما ُأخذ عن 

 (9، ا1982)میکال، األجانب" 
                                                                                 

 الترکيب غير مترابط، إاّل أّننا آثرنا إیراد النص کما ورد في الترجمة. (1)
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ا أّن الجانب الثقا فّي کان أساس تسمّیة الحقبة األدبّیة األولی بأدب الفاتح فقد رّکز ویبدو جلیا
)میکال( علی جهود العرب في نشر ثقافتهم بالبلدان المفتوحة، فالفاتح المنتصر ال بّد أن یحیط ثقافته 
بالحمایة خشیة أن تذوب في الثقافات األخری، بل یبذل جهده لنشرها بین الشعوب الداخلة في الدین 

ویری میکال "أّن الخالفة األموّیة من حیث الثقافة تتلّخص في کلمات ثالث: التعریب،  الجدید،
(  وقد تمّثل التعریب في اّتخاذ االمبراطورّیة 28، ا1982والتعّرب، والتأقلم الشامّي" )میکال، 

طة وعن ناإلسالمّیة وسائل سیاسّیة خاصة قاطعة الصلة بالتقالید الموروثة في البالد المغزّوة عن بیز
ا بالشام ومصر وسهول العراق وشمال  ا فیوما ا یوما فارس ثم امتّد التعریب إلی مساحات أکبر منتصرا
أفریقیا، وتمّثل التعّرب في المفاخرة بالعروبة وقیمها األصیلة، أّما التأقلم الشامّي فتمّثل في التغني 

ة العربّیة حسب "میکال" یمّثل انتشار الثقافبالحیاة البدوّیة العربّیة حول خلفاء بني أمّیة، فأدب الفاتح 
 بین الشعوب وعنایة الخلفاء بها حتی تظّل ثقافة عربّیة محضة تؤثر وال تتأثر بما حولها من الثقافات. 
وأطلق )میکال( علی العصر الثاني من عصور األدب العربّي )أدب االلتقاءات(، وهو عصر الدولة 

یم، إذ التقت الثقافة العربیة األصلیة مع الثقافات األخری، فساهمت العباسّیة، وفیه ازدهار ثقافّي عظ
الحضارة اإلسالمّیة في تجّمع الثقافة العالمّي بذلك العصر، ویؤّکد "میکال" أّن "هذا االزدهار الثقافّي 

 تالعظیم قد ساعدته عظمة العالم اإلسالمّي السیاسّیة واالقتصادّیة، وقد توّلد عنها تنّقالت ومبادال
ّکد أّن ترجمة اخثار الیونانّیة واکتشاف تراث بالد ما بین 15، ا1982مادّیة وفکرّیة" )میکال،  ( کما أ

النهرین وبالد الهند، وخاصة بالد فارس، أتاح أمام العجم فرصة مساهمة کبیرة في ذلك التجّمع 
لنسبة ج أجنبّیة سواءا ذلك باللثقافة العالمّیة، کما یری "میکال" أّن النثر في ذلك العصر "یستلهم نماذ

للروایات الیونانّیة ذات الطابع الترّسلّي الراجع عهدها إلی ما بعد موت اإلسکندر والغزو الرومانّي، 
مثل رسائل أرسطو إلی اإلسکندر وقد عّربها سالم أبو العالء، أو أمثال بیدبا وقد نشأت بالهند، وُنقلت 

، 1982ح بقلم ابن المقّفع، کتاب کلیلة ودمنة" )میکال، إلی فارس، ثم ترجمت إلی العربّیة لتصب
 (05ا

وأطلق )میکال( علی العصر الثالث من عصور األدب العربّي )أدب الذکری(، ویبدأ من سقوط  
هـ "سنة الکارثة العظیمة" وهي السنة التي 1278أعد )میکال( سنة وقد بغداد، وینتهي بعصر النهضة، 

ول وقتلوا الخلیفة العباسّي وأهله، ویری أّن هذا الهجوم المغولّي سقطت فیها بغداد في ید المغ
ا الزحف الترکّي، وأّنه لم یکن قد  ا وثقافیا الوحشّي لبغداد "لم یکن قد عمل إاّل علی أن یقوي جنسیا

، 1982خنق فارس؛ ذلك المعقل الحصین لثقافة قومّیة کانت قد أغرت فعالا جمیع غزاتها" )میکال، 
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 (85ا
)میکال( أّن للزحف المغولّي نتائج خطیرة علی اللغة العربّیة وأدبها إذ "حصل فصل في  ویری

مستوی بالد ما بین النهرین وخسرت العروبة جمیع مراکزها: المدن، المکتبات التي کانت قّدمت 
نال هألدبها البعض من أشهر أعالمها: خوارزم، همذان، أصفهان وغیرها کثیر، ولم تثبت اللغة العربّیة 

إاّل بالنسبة للعادات المّتصلة بالدین، أّما ما عدا ذلك فقد سیطرت اللغة الفارسّیة، وشهدت حینئٍذ 
ا آخر ألدبها" )میکال،  ا ذهبیا  (85، ا1982عصرا

( وتحّدث 88، ا1982وقد أطلق )میکال( علی ذلك العهد "عهد فزع، وعهد مقاومة" )میکال، 
مغولیة، وانقراض الخالفة، إذ تحولت األمة االسالمّیة إلی عن االضطراب المتمثل في الصدمة ال

جسم بال رأس. کما یری أّن العرب کانوا بالدین ولغته أفضل قسم من الحضارة اإلسالمیة؛ فقد 
استطاعوا أن یستیقظوا بصورة عجیبة في میدان الثقافة، ولهذا لم یکن )میکال( مع الذین ینظرون إلی 

ا عن هذه الفترة الطویلة ذلك العصر أّنه )عصر االن حطاط(، یقول: " أدب في سبات: هذا ما نسمعه کثیرا
الممتّدة من القرن الثالث عشر إلی القرن الثامن عشر، ولکن ألیس المجال هنا لنعید المکانة لعطف 

ین تبدونه ال یمکننا أن نفهم الجو الذي عاشت فیه العربّیة آنذال؟ فقولنا أّن أدبها باستثناء حالتین هام
ا أدب التکرار أو الجمع أو لکي نعّبر کما عّبرنا في بدایة هذا الفصل أدب الذکری " )میکال،  تقریبا

 (88، ا1982
ویری )میکال( أّنه کان علی أدباء ذلك العصر أن یدّونوا کنوز حضارتهم المهددة بالضیاع، ولهذا  

لشره ساهم في صیانة تراٍث کان کان هنال شره في تألیف الموسوعات والمعجمات والتاریخ، وهذا ا
قد ُأهمل من قبل، فلم یکن هم أدباء تلك الفترة في اإلبداع، بل کان همهم في حفظ تراثهم وثقافتهم 
من الضیاع، ولهذا کانت الموسوعّیة نزعة من التفکیر تدل علی رفض الکّتاب االنغالق داخل حدود 

والتراجم، والمختصرات ولم یجد کتاب واحد؛ فظهرت المعجمات الکبری، وکتب الفهارس 
ا في إعادة تألیف أعمال سابقیهم أو حتی نقلها دون تردد، بل إّن حرا األدباء علی  المؤلفون حرجا
عدم التفریط في أّي أثٍر من آثار ثقافتهم أّدی إلی القیام بعمل عظیم أال وهو تدوین األدب الشعبّي 

ن ذي یزن، وقصة ذي الهمة، وقصة بیبرس، وألف مثل قصة عنترة، وتغریبة بني هالل، وقصة سیف ب
 لیلة ولیلة، وقصة علي الزئبق، وکّل ذلك في سبیل الحفاظ علی اإلرث الثقافي من الضیاع.

وال شــّك في أّن إطالق )میکـال( علی العصــر الثـالث )أدب الذکری( إّنما یرجع إلی اعتماده 
د أّن هذه الحقبة قد انحصرت في الذکری والجمع النظرّیة الثقافّیة في تقسـیم الحقب األدبّیة، إذ یؤکّ 

والتکرار وعلی الرغم من ذلك فقد اسـتطاع العرب جمع کنوز تراثهم المهدد بالضیاع، بل أضافوا له 
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کنزا آخر وهو األدب الشـعبّي، کما کان لحرمان العرب من المشـارکة السیاسّیة في تلك الفترة نتائج 
ســّخروا طاقاتهم للحفاظ علی ثقافتهم بعد أن فقدوا الســیطرة علی  إیجابّیة علی الجانب الثقافّي إذ

الحکم، یقول: "إّن العرب وقد ُحرموا من المبادرة السیاسّیة  قد انطووا انطواءهم حول قلعة ثقافة هي 
مسـتودع قیم ال تنکر هذه النظرة ستتبّین صحتها، إذ بإعادة اکتشاف الکنوز األدبّیة التي احتفظت بها 

، 1982)میکال،  .ما سیسمیه العرب نهضتهم" XIXجیال الصـابرة الصامدة سیبدأ في القرن تلك األ
 (98ا

أدب العصر الرابع: )ویسـتمر الحضـور القوّي للعامل الثقافّي في تقسـیم "میکال" إذ ُیطلق علی 
یر ذلك بتأثالنهضة(، "وهو بالنسبة إلی البالد العربّیة عهد االصطدام مع غرب اإلمبریالّیة وأّن العرب 

ا لم یکونوا یفکرون فیه وهو في اخن نفسه مرادف للتقّدم التقنّي والقومّیة"،)میکال،  سـیکتشفون عالما
وقـد جعـل "میکـال" لهـذه الحقبـة األدبّیة مراحل انبعاث کبری تتمثل في "فاتحة (  99، ا1982

( وهنا ال 122، ا1982وأربعة فصـول، فالفاتحة هي حملة بونابرت الفرنسیة علی مصر" )میکال، 
یختلف "میکال" عن غیره من مؤّرخي األدب العربّي إذ جعل الحملة الفرنسّیة علی مصر بدایةا لعصر 

 النهضة.
( وجهوده في میدان التربّیة والبعثات 1818ـــــ 1827ویدور الفصــل األول مع محمد علي ) 

ت أوروّبا التقنّیة کما تعّلموا األجنبّیة، "فقد حاول العرب منذ مصــر محمد علي التعّود علی اختراعا
معرفة قیمها الثقافّیة عن طریق الترجمات، غیر أّن العرب قد أرادوا کذلك أن یکتشــفوا أنفســهم من 
جدید بطبع اخثار األساسّیة في األدب العربّي القدیم، وبما تثیره من دراسات ونقد، فإّن االنبعاث هنا 

، 1982عقیدة وقیم الثقافة غیر الدینّیة" )میکال، کما ســتری ذلك ســیشــمل في اخن نفســه قیم ال
 (122ا

وتناول الفصــل الثاني فترة األربعینات من القرن التاســع عشــر، وذلك في لبنان المتفتح علی 
ــة المّتبعة هنال من ِقبل إبراهیم بن محمد  ــیاس ــرانّیة، وکذلك دور الس الغرب لما فیه من طوائف نص

ــ  1832علي حاکم الشام ) قد برز دور البعثات التنصیرّیة و "ُأنشئت الجامعة األمریکّیة، (، ف1812ـ
(  وظهرت حرکة تعریب 122، ا1982وجامعة القدیس یوســف، ومدرســة قومّیة علیا"،)میکال، 

 علی ید جملة من الکّتاب واألدباء.
ــر في فترة ما بین الحربین العالمّیتین، ویری  ــول إذ ینحص ــر الفص ــل الثالث فهو أقص أّما الفص

ــابقة " ــل مجیئه البطيء في المکان وفي عقول الناس، في الفترة الس ــتقالل وقد حص میکال" أّن "االس
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ا المحتل السابق، أّما في الواقع فاألجنبّي الوحید الذي تم التخلص منه فهو الترکّي،  وقد منحه رسـمیا
أزمة الحرّیات ( وفي الفصــل الرابع یتناول 123، 122، ا1982أما األوروبّي فقد بقي"، )میکال، 

الشـکلّیة، فاالسـتقالل التام لم یتحقق بعد، هذا یؤّکد ابتعاد "میکال" عن التحقیب السـیاسّي لألدب 
، بل یّلح علی استقالل الجانبین: الثقافّي واالقتصادّي  العربّي إذ أّنه ال ُیعّد التحّرر السیاسّي استقالالا

ا آخر في قوله: "االسـتقالل التام لیس فحسـب التحّرر الس یاسّي، فهو بصورة أعمق ما یجعل منه شیئا
ا إلمکانّیاته الخاّصة االقتصادّیة والثقافّیة" )میکال،  (1)غیر خدعة، أعني امتالل  (123، ا1982کّلیا

ا في التحقیب الرباعّي الذي اتبعه "أندریه  ویمکننا الجزم بأّن النظرّیة الثقافّیة تبدو أکثر وضــوحا
ق الجزئّي في عمـل کـلٍّ من طـه حســین وأحمـد أمین، إذ اّتخذ "میکال" میکـال" مقـارنـة بـالتطبی

ا لبدایة الحقبة األدبّیة ونهایتها، وقد خالف بذلك التحقیب الخماسّي الذي  التحوالت الثقافّیة أسـاسا
ا لتقسیم الحقب األدبّیة، وال شّك  سـار علیه أغلب المؤّرخین الذین اّتخذوا التقّلبات السیاسّیة أساسا

ــول إلیها بتطبیق في  ــول إلی نتائج ال یمکنه الوص أّن تطبیق النظرّیة الثقافّیة یتیح لمؤّرخ األدب الوص
 النظرّیات األخری. 

ــکالّیات التحقیب   ــاعد في حّل إش إّن اعتماد التحقیب الثقافّي في التأریخ لألدب العربّي قد یس
کثر مّما السـیاسـّي، ویری الطاهر أحمد مکّي أّن التحقیب السیاسّي لأل دب ُیبّسط األمور المعّقدة أ

یجب، وأّن االعتماد علی التاریخ وحده في تمییز مالمح األدب ضـار ومضلل، ولهذا یرّجح تحقیب 
ة إذ یقول: "رّبمـا کان من األوفق أن نرّده )أي األدب( إلی التّیارات  ارات الفکریـّ األدب حســب التیـّ

ا، وعصر الحرکة المعاکسة الفکرّیة التي غلبت في کّل عصر، فهنال عصر  ا ومذهبا سیادة المعتزلة فکرا
( إاّل أّن ذلـك ال یعني أّن 31م.ا1992لهم، وعصــر الموســوعـات والجمود وغیرهـا" )مکّي، 

التحقیـب علی وفق العـامـل الثقـافّي هو التحقیـب األمثـل لتـأریخ األدب العربّي؛ فلهـذا النمط 
ــکالّیاته کغیره من أنماط التحقیب،  وهذا ال ــعة إش  یقّلل من أهمّیة النظرّیة الثقافّیة في فتح آفاق واس

حین تدرس الجوانب العقلّیة، إاّل أّنها تواجه الکثیر من اإلشـکالّیات حین تتصّدی لدراسة الجوانب 
 الفنّیة، وتأریخ اإلبداع األدبّي. 

يخه لألدب العربي. يه میکال( في تأر ات تطبیق منهج )أندر  المحور الرابع: إشکالی 
من إشکالّیات تطبیق منهج )أندریه میکال( في التأریخ لألدب العربّي البحث عن حقب أدبّیة قائمة 
علی أساس ثقافّي إذ إّن الحقب الثقافّیة لیست قوالب جاهزة کما هو الشأن في التحقیب السیاسي 

 ، ا سهالا ایة بل هو في غوالتحقیب الثالثي، وهذا یعني أّن تحدید بدایات الحقب ونهایاتها لیس أمرا
                                                                                 

ا( (1)  هكذا ورد الترکيب في الترجمة، ورّبما من األصوب أن یقول: )امتالکه( أو )امتالکا کليًّ
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التعقید، فإذا استطاع المؤرخون تحدید البدایة الزمنّیة الختالط العرب بکّل من الفرس، والیونان، 
والترل، واألوروبّیین؛ فلیس من السهولة تحدید بدایٍة دقیقة لتأثر العرب بثقافات تلك األمم، إذ إّن 

ا عند محاولة تحدید البدایةبدایة االتصال ال تعني بأّیة حال بدایة التأّثر، ویبدو األ کثر تعقیدا الفعلّیة  مر أ
لظهور أثر تلك الثقافات في اإلنتاج الفکرّي ألبناء األّمة العربّیة، وال شّك في أّن تأّثر األّمة بثقافات 
األمم األخری أمٌر مسّلم به، إاّل أّن اإلشکالّیة تکمن في التحدید الدقیق لبدایة ذلك األثر الثقافّي 

ه، حتی یمکن إطالق مصطلح "حقبة ثقافّیة" علی االمتداد الزمنّي الواقع بین بدایة ظهور األثر ونهایت
 الثقافّي ونهایته، ومن ثّم ظهور أثٍر ثقافّي جدید یدّل علی بدایة حقبة ثقافّیة جدیدة.

قافات التي ثإّن تحدید عدد الحقب الثقافّیة في تاریخ األّمة العربّیة أمٌر في غایة الصعوبة؛ لکثرة ال
اختلط بها العرب من ناحیة، ولتفاوت درجة تأثیر کّل ثقافة من ناحیة أخری، وتفاوت التأثیر مرّده 
تفاوت إسهام تلك الثقافة في الحضارة اإلنسانّیة، وتفاوت انتشارها في األقالیم العربّیة، فظهور أثر 

ثقافّیة جدیدة، إذ ال بّد من ظهور قّوة ثقافة ما في شيء من اإلنتاج العربّي ال یمّثل بالضرورة حقبة 
 تأثیرّیة لتلك الثقافة في مسیرة األدب العربّي.

وکما أّن المؤّرخین اختلفوا في عدد الحقب األدبّیة علی وفق التحقیب السیاسّي؛ فکذلك    
عند و اختلفوا في عدد الحقب الثقافّیة التي مّرت بها األّمة العربّیة، فهي عند الفاخوري ثالث حقب،

ّکد "الفاخورّي" أن األدب العربّي  " أندریه میکال" أربع حقب، وعند "بالشیر" خمس حقب، وقد أ
ا مع التاریخ من حاٍل إلی حال؛ وکان التطّور عادةا ولید احتکال العرب بعضهم ببعض،  "تطّور متقّلبا

 عادةا نهضةا أدبّیةا ذاتأو احتکاکهم بغیرهم من الشعوب والحضارات والثقافات؛ فکان االحتکال یوّلد 
( وال یمکن التسلیم بأّن النهضة األدبّیة تتوّلد من أّي 11، ا 2211نزعة خاصة" )حنا الفاخوري، 

احتکال کان، فأّي نهضة أدبّیة توّلدت من احتکال العرب بالمغول، أو باألترال؟! إاّل أّن "الفاخورّي" 
ثالث نهضات ثقافّیة نتجت عن احتکال العرب یقّسم تاریخ األدب العربّي حسب هذا التصّور إلی 

 ببعضهم البعض أو احتکاکهم بغیرهم من األمم.
إّن الصعوبة التي تعتري بناء الحقب الثقافّیة جعلت المؤّرخین ینصرفون عن هذا النوع من       

ـ من مؤرخي األدب العربّي سوی مؤرخین اثنین أقدما  ـ حسب اّطالعنا  ی علالتحقیب ولهذا ال یوجد 
ا، هما المستشرقان الفرنسّیان "بالشیر" و"أندریه  ا وتطبیقا بناء تحقیب ثقافّي لألدب العربّي تنظیرا
میکال"، فاألول قّسم األدب العربّي إلی خمس حقّب ثقافّیة، واخخر قّسمه إلی أربع حقب ثقافّیة، 

بناء  هما یختلفان في طریقةوعلی الرغم من أّنهما یشترکان في بناء الحقب علی األساس الثقافّي فإنّ 
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 الحقب ولهذا جاءت الحقب عند کّل منهما مختلفةا في عددها وفي امتدادها الزمانّي وفي مسمیاتها.  
ا عند "أندریه میکال" إذ قّسم األدب العربّي إلی أربعة عصوٍر       وتبدو الحقب الثقافّیة أکثر وضوحا

ترة انتشار أي ف بظهور اإلسالم إلی قیام الدولة العباسیة، ثقافّیة أطلق علی األول "أدب الفاتح"، ویبدأ
اإلسالم واستقرار العرب في عدد من األقطار المفتوحة، أّما العصر الثاني فقد أطلق علیه "أدب 
االلتقاءات"، وهو عصر الدولة العباسّیة، وفیه ازدهار ثقافّي عظیم، إذ التقت الثقافة العربیة األصلّیة 

خری، فأسهمت الحضارة اإلسالمّیة في تجّمع الثقافة العالمّي بذلك العصر، وأطلق مع الثقافات األ
ر وفي هذا العص علی العصر الثالث "أدب الذکری"، ویبدأ من سقوط بغداد، وینتهي بعصر النهضة،

لم یکن هم األدباء في اإلبداع، بل کان همهم في حفظ تراثهم وثقافتهم من الضیاع، ولهذا کانت 
ّیة نزعة من التفکیر تدل علی رفض الکّتاب االنغالق داخل حدود کتاب واحد، ُیطلق علی الموسوع

العصر األخیر "أدب النهضة"، "وهو بالنسبة إلی البالد العربّیة عهد االصطدام مع غرب اإلمبریالّیة وأّن 
ا لم یکونوا یفکرون فیه.  العرب بتأثیر ذلك سیکتشفون عالما

ق المنهج الذي اتبعه )أندریه میکال( اضطراب بناء الحقب األدبّیة القائمة ومن إشکالّیات تطبی     
علی األساس الثقافي ویمکن أن نلمس ذلك من خالل الجدول اختي الذي یوضح تحقیب )أندریه 

 میکال( لألدب العربّي:
 المالحظات نهايته بدايته اسم العصر م
قیام الدولة  ظهور اإلسالم أدب الفاتح 1

 ّیةالعّباس
 ال یؤّرخ لألدب العربّي قبل ظهور اإلسالم

أدب  2
 االلتقاءات

قیام الدولة 
 العّباسّیة

یمتّد علی مدار خمسة قرون فیه التقت  سقوط بغداد
 الثقافة العربّیة بثقافات متنّوعة.

بدایة عصر  من سقوط بغداد أدب الذکری 3
 النهضة

انتقد تسمیة هذه الحقبة بعصر "االنحطاط" 
 عصر "الفزع والمقاومة"وأعّده 

الحملة الفرنسّیة  أدب النهضة 1
 علی مصر

را لهذه الحقبة األدبّیة مراحل انبعاث کبری  ما یزال مستما
 تتمثل في "فاتحة وأربعة فصول

      
"أدب الفاتح" وهذ العصر یبدأ بظهور اإلسالم إلی قیام الدولة تبدأ الحقبة األولی عند )میکال( بعصر 

وقد التزم بما توحي به تسمیة العصر، فبدأ تأریخه لألدب العربّي بظهور القرآن الکریم  العباسّیة،
ا أّن القرآن الکریم "هو أثر اخداب العربّیة األول، وصرحها ومرآتها المثلی، فلیس إاّل من العدل  مؤّکدا

الفاتح" توافق  (وال شّك في أّن داللة تسمیة هذه الحقبة بـ "أدب12، ا1982أن نبدأ به" )میکال، 
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االمتداد الزمنّي الذي یدخل في إطارها، إاّل أّن إشکالّیة تحقیب "میکال" أّنه أهمل تأریخ األدب الذي 
أنتجته األّمة العربّیة قبل اإلسالم، وبهذا التصّور للحقب األدبّیة یجعل بدایة األدب العربّي مع ظهور 

 وما أجمعت علیه أغلب الدراسات العربّیة. اإلسالم، وهذا التصّور یخالف واقع األدب العربّي 
وقد أطلق )میکال( علی الحقبة األدبّیة الثانیة "أدب االلتقاءات" ویمثل العصر العباسي وقد       

ا،)میکال،  ا عظیما ا ثقافیا ( وال شّك في أّن تسمیة 15، ا1982جعله حقبة واحدة، ویمّثل عنده ازدهارا
ـ "أدب اال لتقاءات" تحمل داللة علی طبیعة العصر، إذ إّن الثقافة العربّیة التقت "میکال" لتلك الحقبة ب

ا للثقافة  ا کبیرا بثقافات مختلفة فاختلطت بها فصارت الحضارة العربّیة اإلسالمّیة في تلك الحقبة تجّمعا
ا ( إاّل أن دراسة تلك الحقبة الزمنیة الممتدة لخمسة قرون علی أّنه15، ا1982)میکال،  العالمّیة،

حقبة أدبّیة واحدة تشترل في الخصائص والسمات ضرٌب من المجازفة یخاف واقع األدب العصرّي 
 في ذلك االمتداد الزمنّي الداخل ضمن تلك الحقبة األدبّیة. 

وأطلق )میکال( علی الحقبة األدبیة الثالثة اسم )أدب الذکری(، ویحسب له ابتعاده عن تسمیة      
 اط(، ویری "میکال" أّن )أدب الذکری( هو "عهد الفزع وعهد المقاومة"تلك الحقبة بعصر )االنحط

(  فبعد سقوط بغداد في أیدي المغول فزع العرب وقاوموا من أجل الحفاظ 88، ا1982)میکال، 
فلم یکن هّم أدباء تلك الفترة في اإلبداع، بل کان همهم في حفظ علی إرثهم الثقافّي من الضیاع، 

ذا کانت الموسوعّیة نزعة من التفکیر تدل علی رفض الکّتاب االنغالق داخل تراثهم وثقافتهم وله
حدود کتاب واحد؛ فظهرت المعجمات الکبری، وکتب الفهارس والتراجم، والمختصرات ولم یجد 
ا في إعادة تألیف أعمال سابقیهم أو حتی نقلها دون تردد، بل إّن حرصهم علی عدم  المؤلفون حرجا

 توثیقهم للتراث الجمعّي الشفوّي.  من آثار ثقافتهم أّدی إلی التفریط في أّي أثرٍ 
لقد رفض "میکال" إطالق )عصر االنحطاط(، علی هذا االمتداد الزمنّي من مسیرة األدب       

العربّي ألّن الجمع والتکرار في تلك المرحلة أمٌر ال بّد منه للحفاظ علی اإلرث الثقافّي، یقول: "أدب 
ا عن هذه الفترة الطویلة الممتّدة من القرن الثالث عشر إلی القرن الثامن  في سبات: هذا ما نسمعه کثیرا

عشر، ولکن ألیس المجال هنا لنعید المکانة لعطف بدونه ال یمکننا أن نفهم الجو الذي عاشت فیه 
ا أدب التکرار أو الجمع أ کي نعّبر کما و لالعربّیة آنذال؟ فقولنا أّن أدبها باستثناء حالتین هامتین تقریبا

 (88، ا1982)میکال، عّبرنا في بدایة هذا الفصل أدب الذکری" 
وال شّك في أّنه ُیحسب لـ )میکال( رفضه إطالق )أدب االنحطاط( علی تلك الفترة، إاّل أّن       

 یلفظة )الذکری( ال تحمل أّي إشارة للداللة علی النشاط األدبّي للحضارة العربّیة اإلسالمّیة علی مد
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أکثر من خمسة قرون؛ بل إّن اللفظة أقرب إلی الداللة علی بعض األجناس األدبّیة مثل السیرة، 
والمذکرات، والحکایات، والقصص، والروایات، وأدب الرحالت، کما أّن الحکم علی أدب ذلك 

لك ذ العصر کله بأّنه )أدب ذکری( فیه الکثیر من اإلجحاف، فال یمکن التسلیم بأّن کّل ما أنتج في
العصر هو جمع وتکرار وال مجال لسبداع فیه، فأغلب ما أورده )میکال( من نماذج لتبریر المصطلح 
کانت من الکتابة النثرّیة، ولم ُیشر إلی شيٍء من النماذج الشعرّیة، کما أّنه أّرخ األدب العربّي باعتباره 

أدب ذکری؛ فال ینطبق ذلك علی حقبة ثقافّیة واحدة في الشرق والغرب، فإن کان أدب المشرق کّله 
 األدب العربّي في األندلس. 

أما الحقبة األدبّیة الرابعة عند )میکال( فیطلق علیها )أدب النهضة(، وتبدأ مع الحملة الفرنسیة       
ا، وال شّك في أّن تسمیة )أدب 1595عام )علی مصر  ( وما یزال هذا العصر عند )میکال( مستمرا

النهضة الثقافّیة والعلمّیة واألدبّیة، کما توحي بالمراحل االنتقالّیة التي ال تتحّقق  النهضة( تحمل داللة
وقد أدرل )میکال( هذه المراحل فجعل لهذه الحقبة النهضة إاّل بها ومنها مرحلة "الخروج من العزلة" 

 (125ـ 99، ا1982األدبّیة مراحل انبعاث کبری تتمثل في فاتحة وأربعة فصول. )میکال، 
إّن محاوالت التحقیب الثقافّي لألدب العربّي تکشف أّن أصحاب تبك المحاوالت لم یّتفقوا       

في عدد الحقب وال في مسّمیاتها وال في امتدادها الزمنّي، فتحقیب )میکال( یختلف عن تحقیب 
ألدبیة ا)بالشیر( وعن التصّور التنظیري الي وضع )الفاخوري(، ولم یشر )میکال( عند تحدید الحقب 

ا لتحّول مسیرة األدب العربّي من حال إلی حال، إاّل في  الثقافّیة إلی ثقافة محّددة علی أنها کانت سببا
الحقبة األخیرة التي رّکز فیها علی تأّثر المسیرة األدبّیة بالثقافة الغربّیة، أّما في باقي الحقب فإّنه یشیر 

ي )أدب االلتقاءات( ولهذا ال نستطیع أن نتبّین في إلی اختالط العرب بعّدة ثقافات کما هو الشأن ف
تحقیبه الدور الخاا الذي أسهمت به کّل ثقافة علی حدة، إذ إّنه یتحّدث عن أثر امتزاج عّدة ثقافات 

 ال عن تأثیر ثقافة بعینها في مسیرة األدب العربّي.
 الخاتمة

ا من  التطبیق عند المؤّرخین العرب وإّنما إّن التأریخ لألدب علی وفق التحقیب الثقافّي لم ینل حظا
اقتصرت علی محاولتین لمستشرقین هما: )بالشیر( و)میکال(، وتسیر الحقب الثقافّیة في محاولة 
)میکال( علی وفق خطّیة زمنّیة تخالف طبیعة هذا النمط التحقیبّي، إذ إن تنظیر هذا النمط التحقیبّي 

ا علی التسلسل الزمنّي الذي یعّد  الرکیزة األساسّیة في التاریخ، فقد ینتسب أدباء من  یفرض تمّردا
ا ـ بتصنیف شعراء  ا إلی حقبة ثقافّیة واحدة، وال شّك في أّن المتلقي ال یقبل ـ غالبا عصوٍر متباینة زمنیا
ا، وال بتصنیف الشعراء المعاصرین ضمن شعراء الطبع  العصور السحیقة ضمن شعراء الحداثة ثقافیا



 557 منهج المستشرق الفرنسي )أندریه میکال( في التأریخ لألدب العربّي 

 

 

 

ا، ولهذا  ظلت الحقب تسیر علی وفق تسلسل تاریخّي یراعي الخطّیة الزمنّیة ویخالف الجانب ثقافیا
 التنظیرّي الذي یقتضیه التحقیب الثقافّي.

لم یحّدد)میکال( لکّل حقبة من الحقب ثقافةا بعینها تسیطر علی اإلنتاج األدبّي، بل تحّدث      
من حقبة إلی أخری علی وفق معاییر ثقافّیة عن مزیٍج من الثقافات في کّل حقبة، فال یتّم االنتقال 

واضحة، بل یتم االنتقال بقفزات مفاجئة  علی وفق ما تقتضیه الخطّیة الزمنّیة، ولم یستطع أصحاب 
هذا النمط التحقیبّي تجاوز إشکالّیة المرکز واألطراف، فإذا کان اهتمام أصحاب التحقیب السیاسّي 

القیادة، فإّن هذه العواصم السیاسّیة نفسها کانت مرکز اهتمام بالعواصم السیاسّیة باعتبارها مراکز 
ا، ولهذا بقي حضور أدب  ا ثقافیا ا، بل باعتبارها مرکزا ا سیاسیا أصحاب التحقیب الثقافّي ال باعتبارها مرکزا

ا شأنه شأن التحقیب السیاسّي.    األطراف في هذا النمط التحقیبّي هامشیا
ثقافّي في تأریخ األدب العربّي ال یخلو من مجازفة في إطالق أحکام إّن اعتماد التحقیب ال     

عامة علی أدباء کّل حقبة من الحقب الثقافّیة، إذ إن دخول ثقافة ما إلی الحضارة اإلسالمّیة ال یعني 
ة رتأّثر أدباء کّل األقالیم بتلك الثقافة، فال شّك في أّن تأثیر تلك الثقافة له حدوده من جغرافّیة الحضا

کبر  ا أ اإلسالمّیة الممتّدة من الخلیج إلی المحیط، کما أّن طبیعة هذا النمط التحقیبّي تفرض اهتماما
 بتتّبع الجوانب العقلّیة والفکرّیة في األدب، علی حساب الجوانب األدبّیة والفنّیة.

اریخ في إعطاء تإّن اعتماد التحقیب الثقافّي في تأریخ األدب قد یقود المؤّرخ إلی المبالغة       
ا بالقضایا المتعّلقة  ا کبیرا الفلسفة والفکر العام قیمة کبیرة في تفسیر النصوا الشعرّیة، فیولي اهتماما
ا عند "أندریه  بالتاریخ الفکرّي، علی حساب الجوانب الفنّیة في المسیرة األدبّیة، وهذا ما یظهر جلیا

سفات الوافدة إلی األدب العربّي من ثقافات أخری، میکال" إذ یصّب اهتمامه علی تتّبع األفکار والفل
 وهذا الذي جعل حضور الجوانب الفنّیة ضئیالا في کتابه.

ال نلمس عند و"میکال" ظاهرة تصنیف األدباء في عصٍر ثقافّي مختلف عن عصرهم الزمنّي؛ ألّن 
األدباء الذین  . فجمیعالحقب الثقافّیة عنده تسیر علی وفق خطّیة زمنّیة شأنها شأن التحقیب السیاسّي 

یعیشون في امتداٍد زمنّي واحد ینتمون إلی حقبة ثقافّیة واحدة، إاّل أّن هذا التصّور للحقب الثقافّیة 
ُیبّسط ما هو معقٌد في حقیقته، إذ یصّور الحقب الثقافّیة کأنها قوالب متجاورة ال یربط بینها رابط، 

ة اء والکّتاب الذین حملوا سمات تلك الحقبة، لتبدأ حقبفبانتهاء حقبة ثقافّیة تطوی صفحة کّل األدب
 ثقافّیة جدیدة مع أدباء وکّتاب آخرین یحملون سمات الحقبة الجدیدة.

وال شّك في أّن الواقع یخالف ذلك، فانتهاء حقبة "أدب الفاتح" عند "میکال" ال یعني أّن اإلنتاج      
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اءات" وانتهاء هذه الحقبة ال یعني أّن اإلنتاج األدبّي صار جمیعه یحمل سمات حقبة "أدب االلتق
األدبّي صار جمیعه یحمل سمات حقبة "أدب الذکری" فالسمات الثقافّیة ال تطوی بین عشّیة 
وضحاها، فالحقب الثقافّیة ال تسیر علی وفق الخطّیة الزمنّیة التي قدمها "میکال"، فمعیار تصنیف 

ي یکشف عنه إنتاجهم األدبّي، ولهذا قد تتباین عصور األدباء األدباء یکون حسب انتمائهم الثقافّي الذ
ا، وهذا الجانب مفقود في الحقب األدبّیة التي بناها "میکال". ا وتتفق ثقافیا  زمنیا
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Abstract 
The positions of scholars on Orientalism varied between an enthusiastic supporter of 
all its tendencies, and a rejection of it who opposed it in total and in detail to its theses, 
and between the two positions there was a moderate tendency that does not deny that 
Orientalism has an impact that may be positive or negative. The German orientalist 
(Carl Brockelmann), but the methods of the later orientalists in the history of Arabic 
literature did not receive, according to our knowledge, anything of interest, although 
it is worthy of study because of its methodological orientations that differ from the 
methodology of the forerunners, and to frame the study on our opinion. A study of one 
of the methods of the late Orientalists. And we chose for our study to deal with the 
method of the French orientalist (Andre Miquel) in his book (Arabic Literature). And 
what are the differences between it and those who preceded it from among the 
Orientalists? What are the problems of applying his method in his history of Arabic 
literature? 

Keywords: history of literature, orientalism, - Andre Michal 
 





 

 دراسات المقارنة في اللغة واألدب()الالمؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 نظرة جديدة في نقد النص العربي

 1األستاذ الدکتور إبراهیم فضل اهلل

 الملخص 
ا في المناهج النقدیة األدبیة، فاألول  ا جدیدا ــایا النقد األدبي، ویفتح بابا رة میعالج هذا البحث قض
ّن إ في تاریخ الدراســات النقدیة تنبثق من الرؤیة الحضــاریة العربیة نظریة نقدیة أدبیة متکاملة.

جمالیات النص األدبي العربي تکمن في محاکاة المرتکزات الحضــاریة العربیة التي تقوم علی 
ا لدائالحیاة البدویة: تستند حیاة االنسان البدوي علی التنقل ا( مدماکین أسـاسـیین، هما: أ م بحثا

عن الماء والکأل، فهو ال یستقر ویثبت في مکان حتی یغادره إلی آخر، وهکذا تکون حیاة االنسان 
الحیاة الحضـریة: ترتکز حیاة االنسان العربي الحضري علی الثبات  ب( البدوي في حرال دائم.

 المرتکزات انعکست هذه. ش في مکان واحد في استقرار وسکونفي أرضه وعدم ترکها، ولهذا یعی
الحضــاریـة العربیـة علی لغـة األنســان العربي الـذي قامت لغته علی دعامتین هما: الحرکة و 

ال تکتمـل الوظیفة التواصــلیة للغة العربیة من دون فهم القیم المختزنة داخل النص  .الســکون
تواصلیة لاألدبي العربي والقائمة علی الحرکة والسکون. فالنص العربي ال یمکن أن یؤدي وظیفته ا

أو االبالغیة أو التفســیریة...الخ، من دون ادرال تناســب الحرکة والســکون داخله، وبذلك وجب 
ــکون في النص کي یظهر مقومات الجمال  ــب الحرکة والس علی النقد األدبي أن یبحث في تناس
 فیه. فکلما تناســبت الحرکة مع الســکون کان النص أقرب إلی األدبیة، وقولنا تناســب الحرکة مع

سنوضح في بحثنا هذا المنهج النقدي الجدید  السـکون في النص الیعني قولنا التسـاوي بینهما.
ــعر  ــنعمد إلی تطبیق هذا المنهج علی نماذج من الش ــکون، وس المرتکز علی قاعدة الحرکة والس

 العربي الجاهلي، واألموي، والعباسي. 

 .یةالعربالحضارة  ،النص العربي ،النقد األدبي الکلمات المفتاحیة:
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 المقدمة
استهوتني قضایا النقد األدبي من أیام دراستي الجامعیة، وبعد دخولي مجال التدریس الجامعي تولیت 
تدریس مادة المناهج النقدیة لطالب الماستر في الجامعة اللبنانیة سنین مدیدة، وبعد الغوا في 

النص، وبمعنی آخر کیفیة التوفیق  أعماق قضایا النقد ظهرت أمامي إشکالیة المنهج المناسب لقراءة
بین بیئة النص األدبي، والمنهج النقدي المنبثق من ثقافة النص، وکانت کّلما واجهتني قضّیة من قضایا 
تحلیل النّص األدبّي علی أسس نفسّیة، أو اجتماعیة، أو فلسفّیة...الخ، تدور في ذهني أسئلة کثیرة 

 أبرزها:
بة عن البیئة الثقافّیة للنّص األدبّي أن تسبر أغوار هذا النّص، وأن أـ هل تستطیع مناهج نقدّیة غری

 تتوّصل إلی نتائج سلیمة في کشف دالالته؟
 بـ کیف یمکننا أن نتوّصل إلی نتائج نقدّیة سلیمة بمناهج نقدّیة بعیدة عن روحّیة الثقافة العربّیة؟

 بة عن الثقافة العربّیة؟جـ هل نستطیع الحکم علی النصوا العربّیة بمناهج نقدّیة غری
 دـ لماذا ال نستطیع استنباط مناهج نقدّیة منسجمة مع البیئة الثقافّیة العربّیة؟

 هـ هل نحن بحاجة إلی نظرّیة نقدّیة أدبّیة تتماشی مع الثقافة العربّیة؟
هج نبدأت هذه األسئلة تلّح عليَّ في طلب االجابة، وقفز إلی ذهني هاجس إمکانیة التوفیق بین الم

النقدي األدبّي والثقافة العربّیة، ووّفقني اهلل إلی االهتداء إلی قضیة مّثلت لي حجر الرحی بالنسبة إلی 
ا علی ما تقّدم، باشرُت البحث  إشکالیة استنباط المنهج النقدي المتوافق مع الثقافة العربیة، وتأسیسا

 :هي معالجة القضایا اختیة في أسس المنهج النقدّي المستهدف من ِقبلي، وکانت ساحة البحث
 أواًلـ المنهج

يف المنهج لغًة:  أـ تعر
ا  ورد في معجم لسان العرب النهج: طریق بّین واضح، وأنهج الطریق: وضح واستبان، وصار نهجا

ا، والنهج: الطریق المستقیم ) ا بّینا (، وقد وردت لفظة المنهاج بمعنی السبیل في اخیة الکریمة 1واضحا
ا) )المائدة: )ِلُکلٍّ َجَع   (.18ْلَنا ِمْنُکْم ِشْرَعةا َوِمْنَهاجا

نستنتج من ذلك کّله، أن لفظة المنهج في اللغة العربیة تتمحور دالالتها حول النهج، والمنهج، 
والسبیل، والطریق، وبمعنی آخر فإن المنهج یعني الطریق الواضح من بدایة االنطالق إلی نهایته، 

 ملّیة واإلجرائیة بهدف الوصول إلی نتائج محددة بدقة.ویمر بسلسلة من الخطوات الع
يف المنهج اصطالًحا:  بـ تعر
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عّرف العلماء المنهج بأنه فن التنظیم الصحیح لسلسلة من األفکار المترابطة من أجل الکشف عن 
الحقیقة عندما نکون جاهلین بها، أو من أجل البرهنة علیها لآلخرین حین نکون عارفین بها. فالمنهج 
هو مجموعة من القواعد العامة المتفاعلة من أجل الوصول الی الحقیقة، أي هو السبیل المؤدي إلی 
الکشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهیمن علی سیر العقل، وتحدد 

 عملیاته حتی یصل إلی نتیجة معلومة. وبهذا التعریف یولد نوعان من المنهج:
 : یسمی التحلیل ووظیفته الکشف عن الحقیقة.ـ األول

 (1الثاني یسمی بالترکیب، ووظیفته تعلیم الحقیقة لآلخرین بعد أن نکون قد اکتشفناها )
 جـ البدايات األولی للمنهج:

سادت في العصور الوسطی حقائق الکتاب المقدس کمسلمات دینیة ودنیویة، واعتمدت الکنیسة 
البحث قائم علی فکرة القیاس التي هي أساس منطق أرسطو، والقیاس علی منهج علمي في التفکیر و

هو البدء بمقدمات کلّیة، الستنباط نتائج جزئیة من دون الحاجة إلی العودة إلی عالم التجربة الحسّیة 
کد من صحة تلك النتائج  2أو الواقع المرئي للتأ

، ي استنباط المناهج العلمّیةومع الشك بحقائق الکنیسة مع ظهور عصر النهضة انهمك کثیرون ف
( الذي سعی من أجل وضع وسیلة جدیدة للکشف 1020ـ 1701ومنهم الفیلسوف فرانسیس بیکون )

إلی طریقة هي توجیه انتباهنا إلی التماس التشابهات، ووضعها  1022العلمي، وقد اهتدی في العام 
م بتلك تشترل في صفة معینة، وقوائ في قوائم وتنظیم هذه القوائم علی أساس وضع قوائم للظواهر التي

التي تفتقر إلی هذه الصفة، وقوائم بالظواهر التي تملك هذه الصفة بدرجات متفاوتة، وبهذه الطریقة 
(. هذا هو األورغانون الجدید الذي ابتکره بیکون 3استطاع الکشف عن الممیزات المختصة بصفة ما )

ا کوسیلة کآلة تساعد العقل علی الوصول إلی الحقیقة، و ا علمیا هو بذلك من أوائل من وضع منهجا
 (. 1جدیدة للکشف العلمي )
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م( في نظریته " أنا أفکر إذن أنا موجود" بین 1072ـ 1790مّیز الفیلسوف الفرنسي رینیه دیکارت )
النفس والجسم. فالنفس عنده هي الجوهر الذي یحل فیه الفکر مباشرة، والجسم هو الذي یتخذ 

 . ا هدفه البحث عن الحقیقة في کتابه" مقال عن  1035وضع دیکارت في العام شکالا ووضعاا منهجا
المنهج ألحکام قیادة العقل وللبحث عن الحقیقة في العلوم" واعتمد في منهجه علی أن الباحث 
یجب أن یتجرد من کل شيء کان یعلمه من قبل، وأن یستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قیل فیه 

ا. یشرح د یکارت منهجه القائم علی قواعد محددة، ویری أن أولی هذه القواعد تسمی الیقین: " ال تاما
ا أنه کذلك بمعنی أن أتجنب بعنایة التهور، وأال أدخل في  ا علی أنه حق ما لم أعرف یقینا أقبل شیئا
أحکامي إال ما یتمثل امام عقلي في جالء، بحیث ال یکون لدي أي مجال لوضعه موضع الشك"،  

سمی القاعدة الثانیة بالتحلیل، وتعني تقّسم المعضلة التي تدرس إلی أجزاء بسیطة علی قدر ما وت
تدعو الحاجة إلی حّلها علی خیر الوجوه"، والقاعدة الثالثة قاعدة الترکیب:" السیر بأفکاري بنظام، 

کثر ترکی ا بأبسط األمور وأسهلها معرفة، وأتدرج قلیالا حتی أصل إلی معرفة أ ا، بل وأنبادئا أفرض ترتیباا  با
بالتفکیر من البسیط السهل إلی المرکب الصعب". القاعدة األخیرة "اإلحصاء"، وهي" أن أعمل في 
ا  کل األحوال من االحصاءات الکاملة والمراجعات الشاملة ما یجعلني علی ثقة من أني لم أغفل شیئا

نتائج یقینیة، وکان دیکارت قد نقل من (. تحدد هذه القواعد عملیات العقل، وتسیره کي یصل إلی 1)
علم الریاضیات هذه القواعد التي یرتکز علیها منهجه، وهي: الیقین، والتحلیل، والترکیب، واإلحصاء 

(2) 
 دـ تنوع المناهج 

تتنوع المناهج بحسب الموضوعات التي تتطّرق إلیها، فهنال مناهج من أجل الوصول إلی نتائج عملیة 
لعلوم الطبیعة، وهنال مناهج للتعلیم، ومنها المنهج التعلیمي أو المنهج التربوي، کما هي الحال في ا

ویتمثل في مجموعة القضایا التي یدرسها الطالب في سنة دراسّیة معّینة، کمنهج   الشهادة المتوسطة، 
وهو أو منهج الشهادة الثانویة، أو منهج السنة الجامعّیة األولی...الخ، وهنال المنهج المدرسي، 

مجموعة من األهداف العلمیة والسلوکیة التي تسعی مدرسة معینة إلی تحقیقها. وهو بعبارة أخری 
نظام مؤلف من مجموعة من العناصر هي: المحتوی، التدریس، التقویم، األهداف، وهذه العناصر 
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ّدل بتتکامل مع بعضها بشکل وظیفي متناسق من أجل تحقیق العملیة التربویة الناجحة، وهکذا یت
مفهوم المنهج من مجموعة المواد الدراسیة إلی محتوی المقررات الدراسیة، فیصبح المنهج مجموعة 
من القضایا التي یدرسها الطالب في مجال دراسي معین، کمنهج العلوم التاریخیة، أو منهج العلوم 

راءة، ربیة، ومنهج القالسیاسیة، أو العلوم االقتصادي، ومنهج العلوم الفلسفیة، ومنهج علوم اللغة الع
 ومنهج النقد األدبي...الخ.

 ثانًیاـ النقد األدبي
يف النقد:  أـ تعر

ْیَف، وینُقد الطائر  الّنقُد هو تمییز الدراهم وإخراج الّزیف منها، ونقدت الدراهم إذا أخرجت منها الزَّ
ا تالحبَّ إي یل ا واحدا  ا فیهما من عیب أو ُحسن(، وُیقال: نقد النثر، ونقد الشعر أظهر م1)ُقطه واحدا

(2)  
يف النقد األدبي:  بـ تعر

یقصد بالنقد األدبي قراءة النص األدبي، وتبیان مواقع الحسن والقبح فیه، وإیضاح جمالیاته،  
ویکشف النقد، الصحیح والزائف في النصوا األدبیة، ویقوم بتفسیرها سواء أکانت شعریة أم نثریة، 

ول من خالل األدلة والبراهین، ولهذا فإن أقصی ما یسعی إلیه النقد ویحاول أن یبرهن علی صحة ما یق
 هو تقدیم براهین منطقیة علی صحة استنتاجاته وأحکامه. 

 جـ المنهج النقدي األدبي
یرتکز المنهج النقدي األدبي علی التصور النظري، ویقوم بعد ذلك علی التأکد من صحة هذه 

ة لی النص، لیخلص الی نتائج، ویقوم الناقد بتحدید مجموعالتصورات عن طریق التحلیل التطبیقي ع
من النظریات النقدیة المرتکزة علی أسس فکرّیة وفلسفیة. وتبدأ عملیة نقد النص األدبي من قراءة 
، وقد تنتهي العملیة النقدیة بتوجیه النص نحو الوجهة  ا وشکالا النص، ومالحظته، وتحلیله مضمونا

ب، وتوجیه من أجل الوصول الی الغایة من النقد. وقد ظهر النص قبل الصحیحة، وهي تدریب الکات
النقد، ولوال وجود النص األدبي لما وجد النقد، فاألدب هو األصل والنقد فرع له، وإن أصبح النقد 
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، ویصدر أحکامه علی األدب، ویمنح القدرة للمتلقي علی فهم  ا بذاته، ومستقالا ا قائما فیما بعد علما
والنفوذ إلی أعماقه وسبر المشاعر الراسیة فیه، وهکذا نشأت قواعد النقد األدبي من  أسرار النص،
 دراسة النص.

ا مع النص األدبي،  یمّثل النص األدبي مساحة النقد، ویجب أن یکون المنهج النقد األدبي متوافقا
ا، فمن غیر المقبول أن نقرأ  ا محددا ا نقدیا ا بمنبمعنی ال یفرض علی النص األدبي منهجا ا أدبیا هج نصا

 بعید عن ثقافة النص، وقیمه الجمالیة.
 دـ تکاثر مناهج النقد في اآلداب الغربیة

تختلف المناهج النقدیة األدبیة الغربیة في النظرة الی النص األدبي، باختالف الرؤیة الحضاریة التي 
ي هو انعکاس لنظرة ینطلق منها هذا المنهج النقدي أو ذال، ومن المعروف أن کل منهج نقدي غرب

حضاریة إلی االنسان، وعالقته بأخیه األنسان، وإلی الکون، وعالقة األنسان بهذا الکون الذي یعیش 
ا للعالقة بین  ا موضوعیا فیه، ومن أمثلة هذه المناهج المنهج النقدي المارکسي الذي أعطی تفسیرا

ي االجتماعي الذي یقوم علی أساس . والمنهج النقد1األدب والمجتمع، وعدَّ األدب واقعة اجتماعیة
أن المجتمع یرتکز علی بنیتین، هما: بنیة علیا عبارة عن النظم السیاسیة، والثقافیة، وهذه البنیة تنتج 
بنیة دنیا في المجتمع، وینتمي األدب إلی البنّیة العلیا التي هي جزء من فکر الطبقة الحاکمة، ویعدُّ 

غلة لقهر المستغلین، وظهر النقد البنیوي الذي قال بموت األدب وسیلة قمع بید الطبقة المست
ا مع فلسفة موت االله وأن العلم أصبح هو االله )  (2المؤلف، وألغی قصدیّته من النص، تماشیا

تبنی بعض النقاد العرب هذه المناهج الغربیة، واشتغلوا علیها، ونشأ تیار من النقد األدبي في 
لقیم الثقافیة العربیة، واختالل الموازین النقدیة األدبیة، وأصبحت کل العالم العربي أدی إلی فقدان ا

دعوة إلی األصالة العربیة والحفاظ علی قیم األمة وما تختزنه من أخالق وأفکار وعقائد ...الخ في 
نظر البعض دعوة إلی التخلف والرجعیة والتحجر والماضویة، وما إلی ذلك من نعوت، وبذلك 

اختلت المعاییر في لحظة تاریخیة مفصلیة في حیاة األمة، وهکذا فقدت الرؤیة اختلطت المفاهیم و
الواضحة التي یبني علیها النقاد أحکامهم النقدیة. فلم تعد توجد ثقافة موحدة أو ثقافات متجانسة 
یستمد منها الناقد نظرته الی األدب، مما سمح للتیارات النقدیة الغربیة ببسط سیادتها علی الساحة 
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دبیة العربیة، فولد فریق من النقاد العرب ال یری من األدب اال ما تراه المناهج الغربیة، ویجهد في األ
تحکیم المقاییس الغربیة علی نصوا أدبیة عربیة، کتبت بأقالم عربیة، وبلغة عربیة، وعلی أرض 

 عربیة، وبیئة ثقافیة عربیة، وموجهة إلی جمهور عربي.
 بي جديد:ثالًثاـ منهج نقدي أدبي عر 

ا علی األدب العربي وحده، وإنما  إن اختالف المناهج النقدّیة بین بیئة أدبیة وأخری، لیست حکرا
تنطبق علی کل اخداب؛ فالنقد االنجلیزي مثالا یختلف عن النقد الفرنسي، والنقدان المذکوران 

ناهجها افة الغربیة میختلفان في طبیعتهما مع النقد الروسي أو االمریکي ...الخ. فکما أنتجت الثق
النقدیة بما یتوافق مع رؤیتها الفلسفیة للکون والوجود واالنسان، یجب أن ننتج مناهجنا المتوافقة مع 
رؤیتنا الحضاریة، وأن نحاکم نصوصنا األدبیة علی أسس هذه المناهج، ال أن نحاکم النص العربي 

اذ لم نقل تتعارض أو تتناقض في  علی أسس المناهج النقدیة الغربیة، ألن تلك المناهج تختلف
أصولها، وفروعها، وقیمها، وأسسها، وطبیعتها الثقافیة، والفکریة مع الثقافة العربیة وقیمها ومثلها 
ا أننا ضد دراسة المناهج الغربیة واالطالع علیها، وحتی التعمق فیها،  العلیا.  وقولنا هذا ال یعني أبدا

انتاج مناهج نقدیة عربیة تتماشي وطبیعة النص العربي، وأن  ولکن یجب أن تترافق هذه الدراسة مع
ية العربیة، تتساوی دراسة المناهج الغربیة مع المناهج العربیة ، المستنبطة من الرؤية الحضار

ومنها منهجنا الذي نحن في صدده، والمستند إلی المنهج الحضاري العربي القائم علی 
ا عن أصل کلمة )عرب( في اللغة العربّیة أن هذه الکلمة بحثن الحرکة والسکون، وهذا ما نجده في

کانت تعني في اللهجات القدیمة اخکادّیة والعمورّیة ساکن البادیة. وهي اسم أطلق علی من رحل 
من الشعوب السامّیة نحو جزیرة العرب وسموا )ِعِرب( أي أرض الظالم أو الغروب، والعبرانّیون ال 

 (1من هذه اللفظة أوروّبا )عروبا/غروبا( )یمیزون بین الغین والعین، و
نستدّل من هذه اخراء علی أّن أصل کلمة )عرب( یتراوح بین ساکن البادیة، أو)عبر( بتقّدم حرف  

ا وتصبح داللتها المّتجه نحو الغرب...الخ، ویلفتنا في  الباء علی الراء، أو )غرب( بإبدال العین غینا
ّمیت العبارة عبارة ألّن المتکّلم یعبر بها من اللفظ إلی المعنی، هذا المقام داللة )عبارة(، فقد ُس 

فالعبارة هي موضوع العبور، ومعروف أّن عبور النهر یعني االنتقال من ضّفة إلی ضّفة، والعبارة هي 

                                                                                 

، دار الحداثة، بيروت ـ 1137، 1لغوّیة واأللفاظ العربّية وتاریخ اللغة العربّية، طراجع: زیـدان، جرجي، الفلســفـة ال 1
 .53لبنان، ص: 
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 (.1التي تنقل اللفظ إلی المعنی المراد أي حرکة اللفظ في وصوله إلی المعنی )
تختزن بین طّیاتها الترحال المتنّقل والمتضمن سکن البادیة،  فالقواسم المشترکة لداللة عرب

ولهذا نجد أّن قیم البادیة لها حضورها البارز في حیاة العربّي، وقد انعکس ذلك بصورة جلّیة علی 
الثقافة العربّیة، وتشکیل العقلّیة العربّیة التي أنتجت حضارة االنسان العرب الذین تعایشوا مع الظواهر 

ة التي کانوا یمرون فیها، فکانت حیاتهم متوافقة مع ظروف الصحراء التي فرضت علیهم طریقة الطبیعیّ 
حیاة معّینة، وقد ارتکزت هذه الحیاة علی الترحال الدائم داخل الصحراء من أجل بلوغ الماء والکأل 

ّن المیاه ضرة، وبما أفي هذه البادیة الواسعة التي تقّل فیها المیاه، وتندر فیها األشجار، واألعشاب والُخ 
في الصحراء قلیلة الوجود، استوجب ذلك قّلة نشوء الحواضر، ألّن المدن ال تنشأ إاّل بالقرب من 
مراکز المیاه، کضفاف األنهر، أو سواحل البحار، أو بالقرب من البحیرات، أو بالقرب من اخبار...الخ، 

ا في حیاة العربّي الذي کان ُیشبع حاجته  وهذا ما جعل البادیة وعناصرها الطبیعّیة حاضرة دائما
الضرورّیة إلی السکن عبر وسیلتین اثنتین هما: البادیة أو الحضر، وترتکز علی هاتین الوسیلتین البیئة 
الحضارّیة العربّیة، القائمة علی التنقل الدائم بحثا عن الماء والکأل أي الحرکة الدائمة )البادیة(، وعلی 

السکون )الحضر(، وتدور أغلب الرکائز الحضارّیة العربّیة حول الثبات واالستقرار أي 
 (2الحضر)السکون(، والبادیة )الحرکة( )

هیمنت مفردات البادیة علی عقلّیة االنسان العربّي، وأدی هذا األمر إلی رجحان کّفة الحرکة علی 
ا أکثر ي نجد أّن الحرکة فیهالسکون في الرکائز الحیاة العربّیة، وقد انعکس ذلك علی اللغة العربّیة الت

من السکون، وقد عّبرت هذه اللغة عن نفسها في البدایات األولی من خالل الشعر الجاهلي الذي 
ارتکز علی بنیة وزن قائمة علی التفعیلة المستندة إلی )السکون( و)الحرکة(، وهذا ما أطلق علیه اسم 

د، العدد الثابت للتفعیالت في البیت الواحعلم الَعروض الذي یتضّمن الوزن الثابت في القصیدة، و
والقافیة الثابتة...الخ، ونجد في المقابل موضوعات القصیدة متحّرکة، ویشیر عّباس محمود 

(  إلی الثبات والحرکة في اللغة العربیة بقوله: "اللغة العربّیة هي أکبر من کونها لغة 1901العّقاد)ت:
م وجمال وقعها في األسماع، فهي لغة شاعرة ألّنها تصنع ماّدة شعرّیة النفرادها بفّن الَعروض الُمحکَ 

 (3الشعر وتماثله في َقوامها وبنیانها؛ إذ کان َقوامها الوزن والحرکة")

                                                                                 

 .)راجع: ابن منظور، م، س، ماّدة )ع ب ر 1
راجع، فضل الله، إبراهيم، أهمية الحرکة والسكون في اللغة العربية، مجلة الحداثة، السنة الثانية والعشرون، ربيع    5

 12، بيروت ـ لبنان، ص: 117/113ن ، العددا5312
 .3، مؤّسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة ـ مصر، ص: 5315، 1عّباس محمود العّقاد، اللغة الشاعرة، ط 5
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یری العّقاد أّن أهمّیة اللغة العربیة تکمن في قدرتها علی التحّرل بین الوزن الثابت والحرکة، فإذا 
ی الحرکة ضمن وزنه فإّن اللغة العربّیة هي التي تصنع ماّدة کانت أهمّیة الشعر توجد في قدرته عل

الشعر العربّي بألفاظها، ولذلك هي لغة شاعرة أي لغة ترتکز في جمالّیاتها علی ثبات اللفظة 
)السکون(، وتنوع دالالتها )الحرکة(. وهذا ما یختزنه النص األدبي العربي، ولهذا یجب أن تنسجم 

 لعربي مع الرؤیة الثقافیة المنتجة له.النظرة إلی النص األدبي ا
 أـ نظرة جديدة إلی النص العربي:

یبحث علُم النّص في أسس التعبیر، ویحّدد المعالم التي یسلکها األدیب في ترتیب أفکاره، وتنظیم 
ا،  کلماته، والتألیف بینها، وتزیینها، وإظهارها بأبهی جمال ممکن، وبذلك یصبح النّص عمالا فنیا

بالصفة األدبّیة، وهذه األدبّیة هي التي تمّکن األدیب من نقل أفکاره ومشاعره إلی المتلّقي  ویتحّلی
بصورة بّینة، وواضحة، فکّلما اقترب الکاتب من تسییل أفکاره ومشاعره إلی عبارات یفهمها القارئ، 

جاه ا تتحّرل باتّ تحّرل الکالم واقترب من الوصول الی األدبّیة، وبکالم آخر فإّن کلمات األدیب عندم
المتلّقي وتصل باقترابها منه إلی درجة التأثیر في نفسه وإثارة مشاعره، بالصورة نفسها التي هي متمّکنة 
فیها من ذات األدیب ومشاعره، تصبح کلمات أدبّیة. فاألدب هو حرکة انتقال أفکار األدیب ومشاعره 

ة العمل األدبّي، ومعاییر الجمال فیه، وأسس بکلمات الی المتلّقي، وهذا هو المیزان الذي یحّدد قیم
 التأثیر واإلقناع.

تتجّلی قیمة النّص العربّي في مطابقة الکالم لمقتضی الحال، أو المقام، وبمعنی آخر نجد أسس 
الجمال في النصوا العربّیة قائمة علی بلوغ اللفظ مقام المعنی، فالمعنی المراد ثابت )السکون(، 

الحرکة(، وقد یتبادل اللفظ والمعنی األدوار في الحرکة والسکون. "المعاني في والطرق الیه کثیرة )
نظام النحو منقسمة بین حرکات اللفظ وسکناته، وبین وضع الحروف في مواضعها المقتضیة لها، 

(، 1وبین تألیف الکالم بالتقدیم والتأخیر، وتوّخي الصواب في ذلك، وتجّنب الخطأ من ذلك")
ني في حرکة اللفظة داخل الجملة ویالحق تغّیر المعنی، وُیعّرف علم المعاني بأّنه ویبحث علم المعا

العلم الذي یبحث بحصر وجوه االختالف في اللفظ والوقوف علی هیئات المعاني الممکنة من جّراء 
 هذا االختالف، ومن ثّم ما تالئمه هذه الهیئات من المقامات أو االحوال، وبلوغ الکالم مقام المعنی
المراد هو الرکن االبرز من أرکان البالغة العربّیة، ویقوم هذا العلم علی أساس أّن المعنی الواحد 
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)الساکن( یمکن الوصول إلیه عن طریق سیاقات لفظّیة متغّیرة )الحرکة(. وإذا عرفَت المقام، وعرفَت 
 (، 1) ومقتضی المقامما یالئمه من هیئات المعاني أو صور التعبیر، استطعت أن تطابق بین الکالم 

 بـ الفضاء الصحراوي يعکس نفسه علی النص األدبي العربي
یحاکي الفضاء الجغرافي الذي یعیش فیه اإلنسان العربي في شبه الجزیرة العربّیة القائمة حیاته علی 
ا عن الماء والکأل، یحاکي فضاء النص األدبي العربي، فکما یتنقل البدوي في  الترحال الدائم بحثا

لصحراء من أجل بلوغ الماء والکأل، کذلك یجهد صاحب النص من أجل بلوغ المعنی بأسهل ا
الطرق، وبذلك انعکست قیمة البلوغ الحضارّیة الصحراوّیة العربّیة )بلوغ الماء والکالء( علی نص 

ي لغته ف اإلنسان العربّي عبر قاعدة ما قّل ودّل، فالبلوغ إذن هو هدف العربي في حیاته، والبالغة هدفه
ونصه، وتنّوعت داللة کلمة بالغة عند اللغوّیین القدماء، فهي عند عبد القاهر الجرجانّي قدرة یمتلکها 
شخص تمّکنه من تألیف کالم یطابق مقتضی حال من یکّلمه، ویستطیع من خالل هذا الکالم البّین 

 (.2والواضح إقناع المتلّقي والتأثیر فیه )
حراء شاسعة ال قرار لها، وهو یقضي حیاته في تنقل دائم وسعي یعیش األنسان البدوي في ص

مستمر من أجل الوصول إلی الماء والکأل، وببلوغهما تکون رحلته قد وصلت إلی نهایتها، ویکون هو 
قد بلغ قمة السعادة والغبطة ألنه بلغ الماء، والکأل. وهکذا أصبح البلوغ قیمة من القیم الحضاریة 

ا، وبّلغته العربیة، ونقول: بل ا وبالغا ا إذا وصل إلی غایته. ونقول: أبلغت الشيء إبالغا غ الشيء، یبلغ بلوغا
ا إذا أوصلته إلی مراده ونهایته. فالبالغة هي وصول الشيء إلی غایته أو إیصال الشيء إلی غایته  تبلیغا

لی مع العربي إوقد تحّرل مصطلح بلغ، ومشتقاته )بالغ، بلوغ، بلیغ وبالغة...الخ(،  (.3ونهایته )
الدین الجدید فأصبح قیمة علیا في اإلسالم، وله األهمّیة القصوی في حیاة اإلنسان المسلم، ألن 
البلوغ هو الذي یوجب علی المسلم االلتزام بالعبادات والمعامالت، وهو الحد الفاصل بین االلتزام 

 (.1بالدین من عدمه )
 في النص األدبيجـ البلوغ قیمة في الحیاة الصحراوية، وقیمة 

                                                                                 

، مكتبة اإلسكندرّیة، مصر، صص: 1111، 1ة البالغة العربّية )علم المعاني(، طراجع: حلمي علي مرزوق، في فلسف 1
 .7ـ 1

 -عّلق علی حواشيه محّمد رشيد رضا، الت.، دار المعرفة، بيروت  راجع: عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، 5
 .577ص:  لبنان،

 )ّدة )ب ل غ، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ما5335ابن منظور، لسان العرب، ط 5 
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تختلف طرق الصحراء التي تصل بالبدوي إلی بلوغ الماء والعشب، ویبحث المنهج النقدي العربي 
عن دالالت النص، ومعانیه، وعندما یبلغ هذه المعاني یکون قد وصل إلی أهدافه، وهو یبحث في 

غة عند بالغة بالمالحظة اختالف طرق التعبیر في النص، وذلك الختالف مقتضی الحال، وُسّمیت ال
م(، ألّنها ُتنهي المعنی إلی قلب السامع فیفهمه، 1227صاحب الصناعتین أبي هالل العسکري)

فالکالم البلیغ هو کّل کالم تبلغ به قلب السامع، أي یتحّرل من المرِسل لیصل إلی السامع، ویستقّر 
(.ویری 1ومعرض حسن ) في قلبه، ویتمّکن من نفسه، کتمّکنه في نفس المرِسل مع صورة مقبولة،

م( أّن البالغة هي ترتیب األلفاظ علی المعاني المرّتبة في النفس، 1258عبد القاهر الجرجاني )ت:
 (. 2والمنتظمة فیها بالعقل )

یتبّین لنا أّن أغلب تعریفات القدماء کانت ترتکز علی تناسق الساکن والمتحرل من دون أن یلتفتوا  
م(، الذي رّکز في تعریفه البالغة 808ار إلی هذا األمر هو الجاحظ )ت:صراحة إلی ذلك، وأکثر من أش

علی تناسق الحرکة والسکون، بقوله: "ال یستحّق الکالم اسم البالغة حّتی یسابق معناه لفظه، ولفظه 
 (. 3معناه، فال یکون لفظه إلی سمعك أسبق من معناه إلی قلبك")

مرِسل إلی مرَسل إلیه بعبارات واضحة وقادرة علی البالغة هي کیفّیة وصول المعنی المراد من 
ف القدماء والمحدثون من الباحثین العرب الکثیر من  التأثیر في نفس المتلّقي وإقناعه. لقد صنا
المؤّلفات التي درست علوم اللغة العربّیة، وعالجت موضوعاتها من جوانبها المختلفة، ولذلك ال 

(، ولکّنها تحاول دراستها بمنهج جدید، ویمکننا القول: 1) تبحث هذه الصفحات تفاصیل هذه العلوم
إّننا نفتح ألّول مّرة في الدراسات النقدّیة األدبّیة باَب منهٍج نقدّي جدید سنطلق علیه منهج "الحرکة 

 والسکون"، وهو المنهج الذي نستنبط أسسه، وأرکانه من البیئة الثقافیة للنص األدبي العربي.
 السکون أساس جمالیات البالغة في النص العربي دـ تناسق الحرکة و 

                                                                                 

، المكتبة العصرّیة، صيدا ـ 1131راجع: أبو هالل العسكري، کتاب الصناعتين، تح. علي محّمد البجاوي، الط،   1
 12ـ  14لبنان، صص: 

القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، عّلق عليه، محمود محّمد شاکر، الط، الت.ط، دار المدني، جّدة ـ  راجع: عبد 5
 .52المملكة العربّية السعودّیة، ص: 

، الجزء األّول، ، مكتبة الخانجي، القاهرة1113، 7، تحقيق عبد السالم محّمد هارون، ط الجاحظ، البيان والتبين 5
 .112ص: 

، دار الجدید المتحد، 5313، 1أسسه وتطّوره إلی القرن السادس، ط -ّمود، التفكير البالغّي راجع: حمادي ح 4
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تقوم أسس الجمال في الحضارة العربّیة علی )الحضر( السکون، و)البدو( الحرکة، ویمتّد هذا  
المفهوم الجمالّي إلی اللغة العربّیة، ویظهر في الحرکات والسکنات في هذه اللغة، ولهذا علی األدیب 

ة في النصوا األدبّیة، کما یجب أن تکون لهذه القضّیة المکانة أن یرّکز علی هذه النواحي الجمالیّ 
المتمّیزة في علوم اللغة، ألّن لها األثر الحاسم في فهم اللغة، وإدرال مغالیق النّص األدبّي وکشف 
أسراره، وتنّمي القدرة علی تذّوق جمال النّص االدبّي، کما یمّکُن إدرال قضایا )الساکن والمتحّرل( 

التمّتع باکتشاف أسرار النصوا وجمال معانیها، وعلی هذا األساس یتمّکن ممتلك هذه  صاحَبه من
الرؤیة الجدیدة من محاکاة النصوا األدبّیة البلیغة، ویحصل علی ملکة تمّکنه من االبتکار واإلبداع، 

، بحث، والدرسوإنشاء الکالم البلیغ، ولهذا نشّدد علی أّن امتالل القدرة علی النقد ال تتّم  إاّل  بال
والتنقیب عن أسس الجمال فیها، ونکّرر القول: إّن األسس الجمالّیة  في النّص العربّي تدور حول 
التناسق المتکامل بین )السکون( و)الحرکة(، فالنّص األدبّي هو کّل نّص یختزن في داخله التبادل 

تطیع أن نهتدي بسرعة الی المتناسق بین )السکون( و)الحرکة(، وعندما ندرل أسس الجمال هذه  نس
عناصر الجمال في النّص، فإدرال أسس التناسق بین السکون والحرکة أمر ضرورّي لمعرفة عناصر 
الجمال االدبّي، والتعّمق في فهم هذا الجمال وتذّوقه، وال تتوافر إمکانّیة اإلحساس بالجمال األدبّي، 

ل القائم علی السکون والحرکة، وامتلك أسالیب أو الشعور بالغبطة إاّل لمن انقادت له مقّومات الجما
التذّوق األدبّي، وعندها ینکشف النّص أمامه بشکل واضح، وجمیل، ورقراق، ویغدو کصفحة ماء 
بحر شّفاف، یبحر فیه القارئ الماهر، ویلتّذ بالکشف عن جواهره الراسیة في قعره، أّما من تغیب عنه 

ویراه کموج البحر الهادر الذي ال یظهر منه إاّل زبده، وال یقدر  أسس الجمال البالغّي، فإّنه یقرأ النّص 
علی خوض غماره، وبذلك تخفی عنه رؤیة الدّر الکامن في قاعه، ولهذه األسباب نری أّن المسؤولّیة 
الکبری في حّل معضلة البالغة، وتبسیط تعقیداتها تقع علی عاتق فهم أسس الجمال في اللغة العربّیة 

ا صحیحا  ا، ولهذا علینا أن نبدأ من تغییر نظرتنا إلی الجمال في النّص حّتی نتغّلب علی الصعوبات فهما
ا، لهذا نجد أّن اللغة العربّیة في العصر  ا، واللغة العربّیة عموما الباقیة المتعّلقة بالنصوا العربّیة تحدیدا

 ا بصورة واضحة،  فنحنالحدیث لم تجد إلی اخن َمن یستطیع شرح مفرداتها، ونقل حرکة جمالّیاته
ـ من خالل تجربتنا الطویلة في التدریس رأینا أّن المناهج المّتبعة في دروس البالغة العربّیة ال تتعّدی 
التعریف بعلومها وعناصرها، وعرض أمثلة ثابتة، ومکّررة من العصور السالفة، ومن ثّم نطالب 

ا یزید في الطین بّلة أّننا نقدم لهؤالء الطالب تالمیذنا بحفظها، والتعّرف علی عناصر الجمال فیها، وم
ا جامدة بال حرکة أشبه بطالسم من أجل اکتشاف أسرار الجمال فیها، ونحن في الوقت نفسه  نصوصا
ال نقّدم لهم أبسط مقّومات المعرفة في أسس الجمال وفلسفته في البیئة العربّیة التي أنتجت هذه اللغة 
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تنا وحضارتنا، ولذلك کّله، یحتاج  النّص العرّبي قبل أّي شيء آخر إلی التي تبرز دور البالغة في حیا
نظرة جدیدة تنظر إلی جمال اللغة بصورة صحیحة تنتبه إلی أهمّیة دورها في مشروعنا الحضارّي 

 القومّي العربّي، واألممّي اإلسالمّي.  
 ثالًثا ـ آلیات المنهج النقدي الجديد

لنّص األدبّي، وهي أهّم عنصر من عناصر تکوینه، فال یمکن أن یتکّون تمّثل اللغة العمود الفقرّي ل
نّص أدبّي إذا لم یلحظ األسس الجمالّیة اللغوّیة في تکوینه، وعلی هذا األساس تمّثل اللغة مرکز 
الثقل في النص األدبّي، وألهمّیتها أفرد النقد األدبّي مدرسة من مدارسه تهتم بالکشف عن قیم النّص 

، وقدرة العناصر البالغّیة في النّص علی تأدیة المعنی، بأوضح صوره. وأبرز آلیات هذا المنهج الفنّیة
 هي اختیة:

 أـ استنباط مواقع الحرکة والسکون في النص:
یعتمد المنهج النقدّي الجدید قبل کّل شيء علی تقدیم جمالیات النّص برؤیة جدیدة تعتمد منذ 

والسکون، ولهذا علی الناقد أن یضع نصب عینیه األهمیة البالغة  البدایة علی تبادل مواقع الحرکة
للحرکة والسکون في اللغة العربیة، وفي حضارتنا العربّیة کلها، وعلیه أن ُیحسن اکتشاف مواقع الحرکة 
والسکون في النص وعلیه أن یفطن إلی أسس الجمال في اللغة العربّیة القائمة علی انسجام )السکون( 

 ، وهذا کفیل بإیصاله إلی تذّوق النصوا األدبّیة، واالستمتاع باالهتداء إلی هذا الجمال.و )الحرکة(
 بـ متعة الوصول إلی المعنی في النص 

یعیش البدوي في ترحال دائم في البادیة، وهو یفتش عن سکن له، وتتحقق أکبر متع حیاته عندما  
إلیهما، وال یصل سکونه إال بعد حرال  یختتم ترحاله هذا في الوصول الی الکأل والماء، فیسکن

یتناسب مع الغایة التي یقصدها، فإذا طال الحرال أکثر من اللزوم تاه البدوي عن الماء والکأل، ولم 
یبلغ قصده، ولم تصل الرحلة إلی مبتغاها في السکون، وفي المقابل إذا تناسب الحرال مع موقع الماء 

بعد حرال مستمر، یتخلله استراحات بسیطة، وفي الختام  والکأل الذي یقصده، فإّنه یبلغ غایته
یستهدي إلی غایته في الوصول إلی السکن النهائي حیث الماء والکأل، وبعد فترة من سکنه ینتهي 
العشب وتغور المیاه، فیعود إلی ترحاله وحراکه من جدید  أجل البحث عن سکن جدید فیه عشب 

هي في الوصول إلی سکن، واألمر نفسه ینطبق علی  وماء، وهکذا تکون متعة البدوي القصوی
اکتشاف المعنی الساکن في النص. فوصول المتلقي إلی اکتشاف قصدیة المؤلف المختزن في النص 

 المستتر بالحرکة والسکون، یعادل متعة الوصول إلی الماء والکأل في الصحراء.
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د یبذله من أجل معرفة أوجه التناسق ال یصل المتلقي إلی سّر جمال الصورة البیانیة إاّل بعد جه
بین السکون والحرکة، أو عدمه داخل النص، وعندما یستهدي إلی ذلك، یتکّون عنده الذوق األدبّي 
الذي یمّکنه من التفاعل مع النصوا األدبّیة، وتنشأ من هذا التفاعل القدرة علی إماطة اللثام عن 

 ن(.أسرار الجمال في تراکیب النّص )الحرکة والسکو
 جـ انسجام الحرکة والسکون في النص

یعالج المنهج الجدید قضایا انسجام السکون والحرکة في النص. فدراسة النّص دراسة تحلیلّیة في 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ضوء المعاییر الجدیدة، یساهم في تنمیة النقد األدبّي، ولهذا، یجب مراعاة القضایا اختیة:                                        

ـ درس البالغة علی أساس العناصر المکّونة للجمال في تبادل الحرکة بین اللفظ والمعنی،  1
في بلوغ المعنی المراد )الثابت(، أو اللفظ الساکن في المعنی المتحرل، وفي ونبحث في دّقة التناسق 

ضوء هذه األسس نستطیع أّن نفهم تنّظیم أفکار النّص، وصیاغة عباراته، ونلمس مشاعر صاحبه 
بحسب معاییر الجمال القائمة علی تبادل السکون والحرکة، وحینها نتمّکن من القیام بتحلیل النّص 

ا إلی هذه األسس البالغّیة.ودراسته، وت  فسیره، ووضعه في المرتبة التي یستحقها استنادا
ـ ـ ُتمّکن معرفة أسرار الجمال في اللغة العربّیة القائمة علی تبادل الحرکة والسکون، صاحَبها 2

لناطق ا من فهم أهمّیة علوم البالغة العربّیة، وتدّله علی مکانتها بین العلوم، وتبّین له وظیفتها في إیصال
باللغة العربّیة إلی مرحلة من مراحل التعبیر الواضح، والفصیح، کما تمّکنه من تذّوق الجمال في 
النتاج األدبّي، وتساعده في کتابة نصوا أدبّیة تصل إلی غایاتها في اإلقناع والتأثیر، وترتفع بنّصه إلی 

رهما في الحیاة العربّیة هو األساس في مرحلة اإلبداع اللغوّي واألدبّي. فإدرال الساکن والمتحّرل ودو
إیصالنا إلی المقدرة علی تلّمس الجمال البالغّي العربّي، ودلیلنا علی ذلك أّننا نجد علی الرغم من 
ا من اإلحساس بالجمال  ا أّن بعض طاّلبنا الذین یملکون في فطرتهم طیفا الصعوبات التي أوردناها آنفا

ا األدبّیة، وال یستغرقون إاّل بعض الوقت لیمتلکوا فکرة مقبولة األدبّي، یتفاعلون بسرعة مع النصو
عن الجمال األدبّي في النّص، ومن ثّم یستطیعون التعّرف إلی عناصر الجمال، ویتفاعلون مع هذه 
العناصر، ویتبّین لنا أّن الکثیرین مّنا یستطیعون امتالل القدرة علی تذّوق جمال النّص، ومن ثّم 

ا.محاکاته، إذا تأ  ّمنت لهم المعرفة الصحیحة في البالغة العربّیة باألسلوب السلیم الذي اقترحناه آنفا
 رابًعاـ تطبیق أمثلة نقدية علی أساس منهج الحرکة والسکون

تقوم معظم علوم اللغة العربّیة علی مبدأ الحرکة والسکون، ومنها قضایا المعنی، فالمعنی مرتبط بحرکة 
الجملة، وال یتّم إاّل من خالل تناسق اللفظ، وترتیبه علی طریقة معلومة،  اللفظة، وترتیبها في سیاق

فکّل تحّرل في اللفظ یؤّدي إلی تغّیر في المعنی، وهکذا یثبت المعنی مع ثبات ترتیب اللفظ، ویتحّرل 
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 (.1المعنی مع تحّرل اللفظ )
لمعنی والحرکة، فقد یکون ایمثل اللفظ والمعنی في اللغة العربّیة خیر دلیل علی قضّیة السکون   

ا، ویدور اللفظ حوله، بمعنی أّننا یمکن أن نأتي المعنی الواحد بکثیر من أسالیب متنّوعة في  ساکنا
صورها وأشکالها من نظم األلفاظ، وهذا مدار علم البیان، وألّن اللفظ متغّیر والمعنی ثابت ُعدَّ المعنی 

، وحرکة اللفظ مع المعنی 2لفظ أوضع من المعنی"أشرف من اللفظ: "المعنی أشرف من اللفظ، وال
 وما تنتجه هذه الحرکة من قضایا هي الموضوع الرئیس الذي یدور حوله علم البالغة العربّیة.

نعالج في هذه العجالة نصین وردا في کتب البالغة، أحدهما يدل علی جمال البالغة، 
 ، ونبدأ بمثال جمالیة البالغةوالثاني يدل علی التقعید واالبهام، والبعد عن االيضاح

 أـ تطبیق علی تناسق الحرکة والسکون في النص:
تنقل کتب البالغة أمثلة کثیرة عن المعاني الجیدة السلسة التي تألفها األذن، ومن األمثلة 

 التي اشتهرت في کتب البالغة عن المعنی المحمود، هذه االبیات:
 ومسّح باألرکان من هو ماسُح   ولّما قضینا من ِمنی کّل حاجٍة           

 وشّدت علی دهم المهاري رحالنا       ولم ینظر الغادي الذي هو رائُح 
 (3أخْذنا بأطراف األحادیث بیننا           وسالت بأعناق المطّي األباطُح )

تأتي جمالّیة هذا النّص ـ عند عبد القاهر الجرجانّي ـ من سیاق الکالم في ترکیب األلفاظ   
ظامها، وقدرتها علی حمل المعنی الجمیل، ووقوع االستعارة موقعها المناسب، وإصابتها غرضها وانت

في تأدیة وظیفتها في إیصال المعنی الذي أراده الشاعر، فتکامل ُحسن الترتیب مع البیان حّتی وصل 
خالل   منالمعنی إلی القلب مع وصول اللفظ إلی السمع، واالستقرار في الفهم، وال یتحّصل ذلك إاّل 

 (.1سالمة الکالم من الحشو غیر المفید )
ویقول: إّن أسباب الجمال في هذه األبیات تعود إلی تعبیر الشاعر عن قضاء المناسك بأجمعها 

                                                                                 

 .2راجع: الجرجاني، أسرار البالغة، ص:  1
أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع والمؤانسة، صّححه وضبطه أحمد أمين وأحمد الزین، الط، الت.ط، مكتبة الحياة  5

 .115، 1لبنان، ج –النشر، بيروت للطباعة و
تنسب هذه األبيات الی کثّير عّزة، وإلی عقبة بن کعب بن زهير بن أبي سلمی، وإلی آخرین. راجع: کثّير عزة،  5

 .251، دار الثقافة، بيروت ـ لبنان، ص: 1171، 1الدیوان، تحقيق إحسان عّباس، ط
 .25الجرجاني، أسرار البالغة، ص:  4
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والخروج من فروضها وسننها من طریق أمکنه أن ُیقّصر معه اللفظ، ومن ثّم نّبه بقوله: )ومسح باألرکان 
االرکان، واالستعداد للرحیل من زّم الرّکاب، ورکوب الرکبان، من هو ماسح(، ووصل بذکر مسح 

ویفّصل الشاعر مناسك الحّج، وهنا یذکر طواف الوداع الذي هو آخر مناسك الحّج، ودلیل المسیر 
الذي هو قصد الشاعر من کالمه )أخذنا بأطراف األحادیث بیننا(، ومن ثّم دّل بلفظة )األطراف( علی 

الرفاق في السفر أي تبادلوا أحادیثهم علی ظهور الرواحل، وهم في حال  الصفة التي یختّص بها
التوّجه إلی منازلهم، وأخبر بعد ذلك بسرعة السیر، وسالسة سیرها بهم کالماء تسیل بین األباطح، 
وإذا کانت ظهور الرواحل وطیئة، وکان سیرها السیر السهل السریع، یزید ذلك في نشاط الرکبان، ومع 

 (1نشاط یزداد الحدیث)ازدیاد ال
نالحظ في هذا المثال ترکیز الجرجاّني علی حرکة )اللفظ الذي حمل المعنی الی السامع(،   

واستقرار المعنی في الفهم، ولم یفطن الجرجانّي إلی أّن حرکة اللفظ ضمن الحّد المسموح به، هي 
ذا المتلّقي. ُیِعّد الجرجانّي ه التي مّکنته من بلوغ المعنی، وأنتجت استقرار المعنی وثباته في ذهن

ا، واستحسنه الکثیرون، والدلیل علی ذلك، تکرار هذا المثال في کتب البالغة للداللة  القول قوالا حسنا
علی حسن المعنی مع سهولة اللفظ، ویبدو لي أّن الشعبّیة التي حظي بها هذا المثال لم یحصل علیها 

ة والسکون،  فمکان الحّج ساکن، ومناسك الحّج في حرال إاّل بسب التناسق الذي یختزنه بین الحرک
) متحّرکة(، ومن ثّم الرحیل ) الحرکة الکثیفة( من االستعداد للرحیل، وتجهیز المتاع، ورکوب ظهور 
الرواحل...الخ، والتوّجه إلی بلوغ المنزل المنشود )الثبات(، وأخبر بعد ذلك عن حرکة السیر السریعة 

بة ألّنها تسیر بسالسة کسیر الماء بین األباطح، وتترافق هذه الحرکة المریحة مع المریحة، وغیر المتع
ثباٍت علی ظهور الرواحل الوطیئة )الثبات المریح(، وکّلما کان سیرها السیر السهل السریع، زاد ذلك 

ث یفي ارتیاح الرکبان، وسرورهم وانشراحهم، وهذا السرور واالنشراح ینتج عنهما ازدیاد في األحاد
 2بینهم، وهکذا نستنج أّن سّر الجمال في هذا الکالم البلیغ ناتج عن تناسق السکون والحرکة فیه.

 بـ تطبیق علی اختالل الحرکة والسکون:
تورد کتب البالغة أمثلة علی التقعید اللفظي، وإبهام المعني، ومن هذه األمثلة قول الفرزدق في 

 مدح
 ي، خال هشام بن عبد الملك: ابراهیم بن هشام بن اسماعیل المخزوم

                                                                                 

 .22م، ن، ص:  1
ـــ را، فضـل الله، إبراهيم، الحرکة والسـكون منهج نقدي أدبي مستنبط من التراث الثقافي العربي"، مجلة المشرق،  5

 5311السنة الثالثة والتسعون، الجزء األول، کانون الثاني ـ حزیران 
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ًکا ه حي  أبوه ُيقاربه                    وما مثله في الناس إال  ُمملَّ  أبو أم 
یعني لیس مثله في الناس حي یقاربه أي أحد یشبهه في الفضائل إال مملکا یعني ال یشبه  

فالخلل في  الممدوح. هیمأبو إبرا الممدوح غیر هشام الذي أبو أّمه أي أبو أم هشام )جده(، أبوه أي
نظم کلمات البیت بالتقدیم والتأخیر، وبالفصل بین الکلمات التي یجب تجاورها واتصال بعضها 

بالبیت، وهو أن الممدوح ال یماثله أحد  ببعض قد جعل الکالم غیر ظاهر الداللة علی المعنی المراد
 .إال ملك أبو أمه یکون أبو الممدوح أي ابن أخته وهو هشام

عبد القاهر کراهیة المعنی في هذه األبیات ال تأتي من تنافر الحروف، أو وحشّیة الکلمات، أو  عدَّ 
غریب المفردات، وإنما جاءت من عدم ترتیب االلفاظ بما یتناسب وترتیب المعاني في الفکر، 

وأسرف في  ویشرح رأیه هذا بقوله :" فکدَّ وکّدر، ومنع السامع ان یفهم الغرض إال بأن ُیقدم ویؤخر،
إبطال النظام، وإبعاد المرام، وصار کمن رمی بأجزاء تتألف منها صورة، ولکن بعد ان یراجع فیها باب 

 (1من الهندسة، لفرط ما عادی بین أشکالها، وخالف بین أوضاعها)
أوافق الجرجاني علی أن کراهیة المعنی في هذا القول لم تأِت من تنافر حروفه أو وحشیة مفرداته، 

ا أبطل نظام اللفظ والمعنی الذي یتناسب وترتیب المعاني في الفکر، وأن االبطال جاء عن طریق وإنم
معاداة االشکال ومخالفة االوضاع، وهذا صحیح، ولکن یحق لنا ان نطرح بعض االسئلة في 

 الموضوع، وهي:
 ر؟کأـ ماهي االسس التي نبني علیها ترتیب االلفاظ بما یتناسب وترتیب المعاني في الف

 بـ ما هو الشيء الذي أبطله الکالم في هذا النظام؟
 جـ ماهي االشیاء التي عادی الکالم بین أشکالها، وخالف بین أوضاعها؟

 نقول جوابنا عن هذه االسئلة علی الشکل اختي:
لعل الجرجاني لم ینتبه الی ان ترتیب االلفاظ بما یتناسب مع ترتیب المعاني في الفکر وهو نتاج 

ل المتناسق بین السکون الحرکة، وهذا التبادل هو الذي بنیت علیه الذهنیة العربیة البدویة، وامتد التباد
، ولهذا نجد ان أي خروج عن هذا التناسق ترفضه  هذا التبادل المتناسق علی الفکر العربي عموماا

إبطال ني بـ )الذهنیة العربیة وتستنکره، وهذا ما حصل في بیت الشعر المثال فإن ما قصده الجرجا
النظام(، ما هو سوی ابتعاد الشاعر عن إقامة التناسق بین السکون والحرکة عندما حّمل اللفظ الثابت 

                                                                                 

 23ـ الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البالغة، م، س، ص: 1
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قد تحرل في المعنی أکثر من الحد المسموح له، وکأن اللفظ تاه  الحرکة غیر المناسبة، فهذا اللفظ
إسماعیل المخزومي، خال هشام  عن المعنی ولم یبلغه، و ذلك أن الفرزدق مدح إبراهیم بن هشام بن

ي؛ المخزوم بن عبد الملك الذي یکون أبو أم هشام بن عبد الملك، هو نفسه أبو إبراهیم بن إسماعیل
فالهاء في" أمه" تعود إلی الملك، وهو هشام بن عبد الملك، و الهاء في" أبوه" تعود إلی إبراهیم بن 

فعلی المتلقي أن یدور ویتحرل متنقالا من لفظ (وهذه حرکة زائدة عن اللزوم 1)إسماعیل الممدوح.
إلی لفظ کي یصل إلی مبتغاه من المعنی، وهذا یخالف القاعدة البالغّیة "البلوغ إلی المعنی ولم یطل 

م( )طال في سفر اللفظ( أي زاد من 532(، ونجد في هذا القول: إّن الفرزدق)ت: 2سفر الکالم")
عنی )السکون( وهذا ما جعل حرکة اللفظ تطول قبل الوصول حرکة اللفظ مما أفقده التناسب مع الم

إلی المعنی، وتبتعد عن المرام، فحرکة اللفظ هذه الزائدة عن اللزوم تاهت عن المعنی، وابتعدت عن 
وفي المقابل لو قال: "وما مثله في الناس إال مملکا أبو أمه حي يقاربه" لما ضاع المعنی المرام، 

المتحر َ، ولکانت تناسبت الحرکة والسکون في الکالم، وکان  الثابت عن دالالت اللفظ
اللفظ قد بلغ المعنی في الحد المناسب له من الحرکة، وما کان الشاعر قد أخل  بتناسق 

ه الجرجانّي "عادی بین أشکالها وخالف أوضاعها"، ولکّن الجرجانّي السکون والحرکة . وهذا ما عدَّ
ا وإّنما طالت الحرکة علی السکون، وقولنا لم یفطن إلی أّن الحّد المناسب ل لحرکة لم یکن موجودا

هذا ال یمّس عبقرّیة الجرجانّي، فنحن ندرس النص بمنهج نقدي مختلف عن المنهج الذي اّتبعه 
الرجل آنذال، ولهذا أوصلنا منهجنا إلی أّن الفرزدق قد أبتعد عن تناسق بین السکون والحرکة في قوله 

 السالف الذکر.  
 تطبیق تناسب الحرکة والسکون علی نص معاصر جـ

إن إدرال دالالت الحرکة والسکون یؤدي بنا إلی معرفة سر مقومات الجمال في النص العربي.  
وإلیضاح هذه الفکرة أکثر نقوم ببحث تطبیقي علی أبیات من الشعر المعاصر، نسبر فیھا أغوار الساکن 

ونفك رموزه، ونظھر جمالیاته باالستناد إلی دالالت  والمتحرل في النّص الشعري، ونکشف خفایاه،
النص المستهدف بمنهج الحرکة والسکون، وهذا ما ندرسه في قصیدة محال  الحرکة والسکون في

 للدکتور أیمن القادري:
 ـ مواقع الحرکة والسکون في قصیدة محال: 1

                                                                                 

هـ(، شرح کتاب سيبویه، تح، أحمد حسن مهدلي 513الله بن المرزبان )ت:  ـ السيرافي، أبو سعيد، الحسن بن عبد 1
 544، ص: 1، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ج5333، 1وعلي سيد علي، ط

 .  15، دار المعارف اإلسكندرّیة ـ مصر، ص: 5راجع: رجاء عيد، فلسفة البالغة بين التقنية والتطّور، ط 5
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قدت ضلوعي                  وباتت شمس عمري کالشمو  عمضی یومان واتَّ
//2/2/2//2///2//2/2                       //2/2/2//2/2/2//2/2 

 فکیف تمرُّ أیام تواٍل                             عليَّ وکیف أظفر بالهجوع
//2///2//2/2/2//2/2                       //2/2/2//2///2//2/2 

 لبناء من الوقوعَأ أسبوع سیفصلنا محال                          لقد قرب ا
//2/2/2//2///2//2/2                         //2///2//2///2//2/2 

 وقلبي مدنٌف هاتوا طبیبي                          وإال سوف تغلبني دموعي
//2/2/2//2/2/2//2/2                           //2/2/2//2///2//2/2 

 فهل تنساب شمسك في الطلوعلقد هَجرت سمائي کل شمٍس                
//2///2//2/2/2//2/2                       //2/2/2//2///2//2/2 

 قد امتحن الفتی أدهی امتحان                      فلم یك للفراق بمستطیع
//2///2//2/2/2//2/2                          //2///2//2///2//2/2 

وزن القصیدة، سنحدد هذه المواقع في کل بیت من أبیات بعد تحدید مواقع الحرکة والسکون في 
القصیدة، ومن ثمَّ سنتعرف إلی دالالت هذه المواقع، وتأثیرها في اتجاهات القصیدة، والمعاني التي 
استدعت الشاعر للداللة علیها بهذه األلفاظ التي وردت، والمقام ال یسمح في هذه الورقة البحثیة 

سأختصر قدر االمکان، وأکتفي بتحلیل بیت واحد، کنموذج لمعالجة  ألّن الکالم سیطول، ولهذا
 النصوا المعاصرة علی منهج الحرکة والسکون.

 ـــ مواقع الحرکة والسکون في وزن البیت األول2
قدت ضلوعي                  وباتت شمس عمري کالشموع  مضی یومان واتَّ

//2/2/2//2///2//2/2                       //2/2/2//2/2/2//2/2 
 ـ مواقع الحرکة والسکون في اللفظ والمعنی:أـ

 ـ مضی یومان: ذهب الیومان حرکة سریعة1
 ـ اتقدت ضلوعي: اتقدت: اشتعلت)حرکة(2
 ـ ضلوعي: ثابت )سکون(3
 ـ باتت: هنا بمعنی صارت أي تحولت تغیرت یعني )حرکة(1
 ـ شمس: الشمس الساطعة الثابتة )سکون( 7
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ا فهو متحرل )حرکة(ـ عمري: الع0  مر یمر سریعا
 ـ کالشموع: الشمع یذوب بسرعة )حرکة(5

 بـ تأثیر الحرکة علی النص
(، وبدأت 2/2/2یبدأ البیت األول بحرکتین وساکن، وحرکة وساکن، وحرکة وساکن أي مفاعیلن )//

البیت هي (، وعروض 2///2التفعیلة الثانیة بحرکتین وساکن، وثالث حرکات وساکن، أي مفاعلتن )//
(، وبدأ عجز البیت بحرکتین وساکن، وحرکة 2/2حرکتان وساکن، وحرکة وساکن أي فعولن)//

(، وجاءت التفعیلة الثانیة في حشو العجز بحرکتین 2/2/2وساکن، وحرکة وساکن أي مفاعیلن )//
(، والتفعیلة األخیرة هي حرکتان 2/2/2وساکن، وحرکة، وساکن وحرکة وساکن، أي مفاعیلن)//

 (2/2ساکن، وحرکة وساکن أي فعولن)//و
نالحظ أن هذه الحرکة داخل النص تتناسب مع لهفة الشاعر وأنینه من غربة حبیبته وابتعادها عنه 
)حرکة حرف المیم خمس مرات(، و)حرکة وع، وع، عي، عي(، و)حرکة ّت، تت، شم، شم(، إذا 

أنین، وعنین...الخ، وهذه األصوات تعّبر الحقنا هذه األصوات السریعة الحرکة واصغینا إلیها، سنسمع 
عن حنین الشاعر الذي یعیش عدم االستقرار، وعدم السکون، أي یعیش في حرال داخلي دائم من 
شّدة القلق من بعد حبیبته عنه، وهذا الحرال الدائم، بسبب فراق محبوبته، جعله یدعوها بإلحاح إلی 

 (72صفحة ، 2222)حنا،  العودة لقربه لتسکن نفسه وتهدأ.
 جـ االنسجام بین الحرکة والسکون

بدأ الشاعر أبیاته في حرکته نحو الحبیبة في أول البیت الشعري بحرکتین، ومن ثم ارتاح عند 
(، أي أن الشاعر یسیر المسافة المفروض أن یسیرها مضاعفة، وبعد هذا السیر المضاعف 2الساکن)//

، ومن ثّم یتابع حرکته، ف (، وبعد 2یسیر السیر المعتاد في حرکة وسکون )/یسکن ویستریح قلیالا
(، ومن ثم یتابع السیر نحو الحبیبة فیتحرل 2االستراحة یتابع سیره المعتاد، ویرتاح في حرکة وسکون)/

ا، أي حرکتین وسکون)// (، وبعد 2حرکة وحرکة، ویرتاح، أي یسیر السیر المفروض أن یسیره مضاعفا
(، أي یسیر المطلوب منه مّرة بعد مّرة بعد مّرة، 2وحرکة، ویرتاح)///الراحة یشد السیر بحرکة، وحرکة، 

أي بسرعة قصوی، أو بأقصی سرعة ممکنة له، وهذا السیر السریع من دون توقف یتمثل في ثالث 
(، بمعنی أنه یسیر بأقصی سرعة 2حرکات متتالیات من دون راحة حتی یأتي بعدها السکون)///

ا، أي یستطیع السیر فیها کي یصل س ا إلی مبتغاه، وبعد ذلك یسیر السیر المطلوب منه مضاعفا ریعا
 (.2(، وبعدها یسیر السیر المطلوب منه، ویرتاح، أي حرکة وسکون)/2حرکة وحرکة، وسکون )//

 ـ تأثیر تبادل الساکن والمتحر َ في النصد
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ل ي المطلع بشکتدلنا سالسل الحرکات والسواکن الموجودة في هذا البیت علی أن الشاعر انطلق ف
(، ومن ثم 2سریع )مفاعیلن(، ألّنه سار بالحرکة المطلوبة منه بشکل مضاعف، حرکتان فساکن)//

(، وبعد ذلك سار سیره المطلوب منه، 2سار بالحرکة المطلوبة منه بشکل طبیعي، أي حرکة فساکن)/
ما هي، أي حرکة (، وکذلك تابع سیره الطبیعي، فسار الحرکة المطلوبة منه ک2أي حرکة وساکن)/

ا بمعنی أبطأ من السیر الذي سبقه، وکأّن الشاعر عندما سار 2وساکن)/ (، وسار في سیره هذا سیرا عادیا
( هذا السیر السریع قد تکلف فوق طاقته فتعب ولهذا أراد أن یستریح، ولکن من 2///2سیره السابق)//

(، فالحرکتان والساکن 2/2/2فیه)// دون توقف، فسار المسافة المطلوبة منه بشکل طبیعي ال ارهاق
//( ( للسیر السریع، و لکن الشاعر تعب بعد هذا السیر السریع، فعاد إلی السیر 2هما استکماالا

(، ویتابع حرکته الطبیعیة، أي الحرکة 2المطلوب منه، وتحرل بشکل طبیعي أي الحرکة والساکن)/
(،بینما التفعیلة 2/2/2ة مضاعفة سریعة)//( فمفاعیلن هي السیر خطوة خطوة بعد انطالق2والساکن)/

(، فکأن الشاعر وهو یتحرل نحو محبوبته یحّثه الشوق، فیضاعف سیره 2الثانیة حرکتان وساکن)//
(، ومن یثیر فیه الشوق الرغبة في اللقاء، فیسارع إلی تحقیق هذا اللقاء، فال یکفیه 2المطلوب منه)//

ا، وإن کثر فیسیر المطلوب أن یسر السیر المطلوب منه مضاعفا ما یسّرع وتیرة حرکته نحو المحبوب أ
منه مّرة بعد مّرة بعد مّرة، أي یسیر ثالث مّرات قبل أن یستریح، وهذا ما تعّبر عنه الحرکات الثالثة 

( هي الحرکة المطلوبة مضاعفة، ویلیها ساکن، وبعدها حرکة ثالث 2///2(، فتفعیلة)//2والساکن )///
لوب، وهذه الحرکة هي الحرکة في أقصی سرعة، وهذا یتوافق مع رغبة الشاعر مّرات أکثر من المط

بتسریع لقاء المحبوبة وتقصیر مدة غیابها عنه فیقوم بالتحرل نحوها بسرعة قصوی، والسرعة القصوی 
 (77، صفحة 2222)حنا، (. 2هذه یدل علی وجودها)///

في حرکة مضاعفة، ومن ثم سار في  نستدل من هذا العرض أن الشاعر انطلق نحو لقاء محبوبته
حرکة طبیعیة، ولکنه بعد ذلك سّرع حرکته لیصل بها إلی حّدها األقصی، ویدلنا علی ما زعمنا أن 
البیت المقصود بالتحلیل یختزن وجود حرکات أکثر من السواکن کما شرحنا تفصیله في عرضنا 

ا  المذکور سابقا
 الخاتمة

عض الضوء علی األهمّیة البالغة في معرفة سّر مقّومات الجمال ألقینا ـ في هذا العرض الموجز ـ ب
العربّي القائم علی تبادل الحرکة والسکون، وهذا التبادل هو المدمال األساس في تکوین مفاهیم 
الجمال التي بنتها حضارتنا العربّیة، والتي تمتّد علی مساحة تفکیرنا، وإلیها یعود السبب الرئیس في 
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وتکوین رؤیتنا وحکمنا علی األمور، وقد انعکس هذا التبادل بین الحرکة والسکون تشکیل عقلیتنا، 
علی اللغة العربّیة، وبلغ أبهی صوره وأوضح کماله في سور القرآن الکریم وآیاته، ومنه استمّدت 

 النصوا العربّیة أسرار جمالها. 
رفع اللغة عند اإلنسان العربّي تمّثلت معجزة القرآن الکریم باإلعجاز اللغوّي، هذا اإلعجاز الذي 

إلی مصاف القداسة، کما مّثلت اللغة وسیلة من وسائل تثبیت الهوّیة الثقافّیة لسنسان العربّي، واللغة 
العربّیة هي انعکاس للواقع الحضارّي العربّي القائم علی الحرکة والسکون، وهذا المنهج هو الذي 

ور بالغبطة والبهجة، ویمّد الناقد بالمصطلحات یمنح اإلحساس بجمال النّص االدبّي، والشع
والمعاییر، واألسس التي تمّکنه من قراءة النصوا األدبّیة، وإبراز مقّومات الجمال فیها، والمهارات 

 الفنّیة التي اّتبعها األدیب،  ویساعد منهج الحرکة والسکون في قضایا کثیرة أبرزها:
 ا التي یدرسها.أـ یعطي القدرة علی حسن سبر أغوار النصو

بـ یمنح ملکة اختیار اللفظ المناسب )الساکن( للمعنی المراد، ویتبادل اللفظ والمعنی األدوار 
ا یکون اللفظ )حرکة(  ا( والمعنی )حرکة(، وطورا في )السکون( و)الحرکة(، فتارة یکون اللفظ )ساکنا

ا(، وعندما یدرل المتلّقي مواقع الحرکة والسکون وتن اسبهما في النّص، یتمّکن من والمعنی )ساکنا
 إنشاء نصوا أدبّیة رفیعة المستوی.

جـ یحّث هذا المنهج المتلّقي علی اکتشاف أسرار الجمال في النصوا، فتحصل له المتعة، 
والبهجة والسرور، وتغمره الغبطة عندما یستهدي إلی مواقع الحرکة في النص، ویقابلها بمواقع 

ث دائم عن مقّومات الجمال في النصوا األدبّیة، وینجم عن ذلك السکون فیه، هذا ما یجعله في بح
ا من البحث  مواصلة قراءة النصوا األدبّیة عالیة المستوی، وتمنحه هذه المداومة علی القراءة مزیدا
والتنقیب ویؤّدي ذلك، إلی زیادة مخزونه البالغّي، وترفعه هذه الزیادة علی درجات األدب العربّي، 

خزونه البالغّي ارتفع مستواه إلی درجاٍت بالغّیة أعلی، وبذلك ترتقي نصوصه حّتی وکّلما ازداد م
 تصل إلی مصاف نصوا األدباء الکبار. 

 مصادر ومراجعال
 .، دار صادر، بیروت ـ لبنان2223ابن منظور، لسان العرب، ط 

، دار 1951 ،1الباقاّلني، أبوبکر محمد بن طیب، إعجاز القرآن، تحق. السّید محّمد الصقر، ط
 المعرف، القاهرة ـ مصر.

 .، دار المعارف، القاهرة ـ مصر1980، 9دراسات في علم اللغة، ط :بشر، کمال
 .، دار غریب للنشر، القاهرة ـ مصر2222علم األصوات، ال ط، ____  
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التوحیدي، أبو حّیان:اإلمتاع والمؤانسة، تحق. أحمد أمین وأحمد الزین، الط، الت، مکتبة الحیاة 
 لبنان. –للطباعة والنشر، بیروت 

 ، دار سعاد الصباح، الکویت.1992، 2المقابسات، تحق. حسن السندوبي، ط____ 
، 1998، 5الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تحق. عبد السالم محّمد هارون، ط 

 .مصر مکتبة الخانجي، القاهرة
م، دار المدني، جّدة 1991، 1لیق محمود محّمد شاکر، طأسرار البالغة، تع :الجرجاني، عبد القاهر

 .ـ المملکة العربّیة السعودّیة
 .دالئل اإلعجاز، تعلیق محّمد رشید رضا، الط، الت، دار المعرفة، بیروت ـ لبنان___  

، منشورات 2221، 1جمعي، األخضر، اللفظ والمعنی في التفکیر النقدّي والبالغّي عند العرب، ط
 .ّتاب العرب، دمشق ـ سوریةاّتحاد الک

، الت.ط، 7حسن، عّباس، النحو الوافي مع ربطه باألسالیب الرفیعة والحیاة اللغوّیة المتجّددة، ط 
 .دار المعارف، القاهرة ـ مصر

، دار الجدید 2212، 1أسسه وتطّوره إلی القرن السادس، ط -حّمود، حمادي، التفکیر البالغّي 
 .لبنان -المّتحد، بیروت 

 .، دار الفارابي، بیروت ـ لبنان2211، 1لفي، حسین، البالغة وتحلیل الخطاب، طخا
، عالم المعرفة، المجلس 1958، 9خرما، نایف، أضواء علی الدراسات اللغوّیة المعاصرة، عدد 

 .الوطنّي للثقافة والفنون واخداب، الکویت
، دار العروبة، 1979، 1رل، طالزجاجي، أبو القاسم، اإلیضاح في علل النحو، تحق. مازن المبا

 .القاهرة ـ مصر
 ، دار المعرفة، بیروت ـ لبنان.2229، 3الزمخشري، جار اهلل، تفسیر الکّشاف، ط

، دار الحداثة، 1985، 1زیدان، جرجي، الفلسفة اللغوّیة واأللفاظ العربّیة وتاریخ اللغة العربّیة، ط
 .بیروت ـ لبنان

هـ(، شرح کتاب سیبویه، تح، 308اهلل الحسن المرزبان، )ت:  السیرافي، أبو سعید، الحسن بن عبد
 ، دار الکتب العلمیة، بیروت ـ لبنان.2228، 1أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي، ط

، المکتبة العصرّیة، 1980العسکري، أبو هالل، کتاب الصناعتین، تحق. علي محّمد البجاوي، ال ط، 
 .صیدا ـ لبنان
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ـ مصر.2213غة الشاعرة، ال ط، العّقاد، عّباس محمود، الل  ، مؤّسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة 
عّکاوي، إنعام فّوال، المعجم المفّصل في علوم البالغة )البدیع والبیان والمعاني(، مراجعة أحمد 

 .، دار الکتب العلمّیة، بیروت ـ لبنان1990، 2شمس الدین، ط
 .، دار المعارف اإلسکندرّیة ـ مصر2التطّور، طعید، رجاء، فلسفة البالغة بین التقنیة و

أضواء علی أسرار البالغة العربیة، مجلة الحداثة، السنة الحادیة والعشرون،  :فضل اهلل، إبراهیم
 ، بیروت ـ لبنان 2211، 102ـ 101العددان  

ـ 105 العددانأهمیة الحرکة والسکون في اللغة العربیة، مجلة الحداثة، السنة الثانیة والعشرون، ___  
 ، بیروت ـ لبنان.2217، ربیع 108

الحرکة والسکون منهج نقدي أدبي مستنبط من التراث الثقافي العربي"، مجلة المشرق، السنة ____  
 (2219الثالثة والتسعون، الجزء األول )کانون الثاني ـ حزیران 

 .فارابي، بیروت ـ لبنان، دار ال2213، 1الحضارة اإلنسانّیة في مسیرتها التاریخّیة، ط____  
ـ لبنان2212، 1مناهج وتطبیقات، ط -علم اجتماع األدب ____   .، الشرکة العالمّیة للکتاب، بیروت 

 القرآن الکریم.
القرني، علی عبد اهلل علي، أثر الحرکات في اللغة العربّیة، دراسة في الصوت والبنیة، رسالة علمّیة 

، جامعة أّم القری، المملکة العربّیة 2221ة العربّیة وآدابها، مقّدمة لنیل درجة الدکتوراه في اللغ
 .السعودّیة

 .، دار الثقافة، بیروت ـ لبنان1951، 1کثّیر عّزة، الدیوان، تحق. إحسان عّباس، ط
، دار الحداثة، بیروت ـ 1992، 1مارتینیه، أندریه، مبادئ ألسنّیة عاّمة، ترجمة ریمون رزق اهلل، ط

 .لبنان
، مکتبة اإلسکندرّیة، 1999، 1مي علي، في فلسفة البالغة العربّیة )علم المعاني(، طمرزوق، حل

 .اإلسکنرّیة ـ مصر



 

 )الدراسات المقارنة في اللغة واألدب(المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري 
ع الفارابي( وجامعة الکوفة، مارس/آذار   م.2222جامعة طهران )مجم 

 بشري في الدراسات المقارنة من خالل کتاب النموذج ال
 غنیمي هالللـ  دب المقارناأل 

يف أمینة  1شر
 جامعة جیاللي الیابس سیدي بلعباس، الجزائر
 2أ.د عمارة بوجمعة

 جامعة جیاللي الیابس سیدي بلعباس، الجزائر

 ملخصال
أدب المقارن "لمحمد  لدراسة النموذج البشري في الدراسات المقارنة من خالل کتاب تطرقت الباحثة

غنیمي هالل" في مداخلة إلبراز قیمة النموذج البشري الذي یمیل إلی محتوی اإلنساني. وعلی ذلك 
فال  فالنموذج هو: المثال الذي یعمل علیه الشيء، فهو إذن المرجع الذي یقاس علیه ما هو من جنسه.

، و قد تکون هذه النماذج إنسانیة عامة، أو تدرس النماذج البشریة في األدب المقارن إال إذا صارت عالمیة
ومن  مأخوذة عن مصدر أسطوري أو دیني أو عن تقالید وطنیة أو شخصیات تاریخیة دخلت میدان األدب.

"أربا جون" نموذجا إنسانیا للبخل في  تلك النماذج نموذج"البخیل" الذي صوره مولییر في شخصیة
ي المظلومة "التي تعد ضحیة المجتمع و أوضاعه المنحرفة في مسرحیته الشهیرة "البخیل"، أو نموذج البغ

رأي بعض الناس، ونموذج األسطورة الیونانیة "بیجمالیون" فنان تأثر بجمال تمثال من صنعه، ذلك أن 
البطل"جاالنیا"، وهي رمز للخلق الفني الذي یهیم به خالقه، وال تلبث بعد أن ینفث فیها الروح فتصبح مرأة 

فتفضل الرجل علی الفنان المشتغل عنها بفنه، فتهرب مع "نارسیس" المعجب بنفسه، لتتفطن في غرائزها 
هنال و في األخیر و تعود إلی زوجها "بیجمالیون" وتستغفره، فأصبحت الفتاة بمثابة خلق جدید بفضله.
، لثوراتکذلك النموذج الدیني "یوسف" و"زلیخا" في األدب الفارسي ومقتبسة من القرآن الکریم ومن ا

یر ولدینا نموذج مصدره أساط فهما شخصیتان یرمزان علی الصبر و العفة والتماسك، وصفة اإلغراء والشهوة.
شعبیة "شهرزاد" و"شهریار" فشهرزاد تعتبر رمز الذکاء التي استطاعت جلب إلیها شهریار والخروج من 

ها العربي والفارسي، حیث کان حبیبوأخیرا الشخصیات التاریخیة مثال مجنون لیلی في األدبین  المأزق.
 ابن عمها ورفضه أبوها، فتدمر وانتحر.

 نموذج بشري؛ أدب مقارن؛ شخصیات؛ أسطورة؛ أدب فارسي. الکلمات المفتاحیة:

                                                                                 

1.  miminachs@gmail.com 
2.  tarekamara8@gmail.com 

mailto:miminachs@gmail.com
mailto:tarekamara8@gmail.com
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 المقدمة
ظهرت الدراسات األدبیة المقارنة في فرنسا حیث تعد موطنها األول، فازدهرت علی ید مجموعة من 

ثال رینیه وفان تیحبم وفرانسوا غویار، وقد نشأ األدب المقارن في بدایة القرن األساتذة في جامعاتها أم
التاسع عشر، حیث یعتبر حدیث العهد، فبدأ یتبلور مفهوم األدب المقارن في األفق، وجاء بعد 

 اختالط المجتمعات وتأثر أدب بآخر.
نوان لکتابه الذي ألف وأول من استعمل هذا المصطلح هو آیل فلیمان في محاضراته کما اتخذه ع

، وقد ارتبطت نشأة األدب المقارن في فرنسا بعدة عوامل (18، 15، صفحة 2215)أبو زید،  1928في 
 سیاسیة وثقافیة لکونها أحد أهم دول العالم والتي کانت عاصمة الثقافة األوروبیة.

ند حدود کانت اخراء فیها حول األدب المقارن تذهب في اتجاهین أحدهما فضل التوقف ع
اخداب الفرنسیة، وال یلتفت إلی اخداب األخری، واتجاه آخر رأی أن اخداب العالمیة منذ القدم قائمة 

 (20، صفحة 2228)غنیمي م.، علی التأثر والتأثیر. 
تأثر األدب المقارن في نشأته وتطوره بعوامل مختلفة، تعود في مجملها إلی التوجهات الثقافیة أو 

في مرحلة معینة، فاألدب المقارن کغیره من المجاالت المعرفیة وفروع الدراسات  الفکریة السائدة
کالتاریخ األدبي، والنقد األدبي، والنظریة األدبیة، شهدت مفاهیمه ومناهجه ومیادینه -األدبیة األخری 

تغیرات جوهریة مما یجعل التعامل السطحي مع هذه التغیرات او تجاهلها عمال یتنافی مع طبیعة 
 )غیالن،العلوم وما تتطلبه من مواکبة لکل جدید بغض النظر عن موقف الدارسین من هذا الجدید. 

 (81، صفحة 2220
یحسن قبل أن نتحدث عن األدب المقارن أن نقدم للموضوع بتعریف األدب عامة. والخالف بین 

 األدباء کبیر في تفسیر معنی األدب.
ریة، والتي من خاللها یمکن لسنسان أن یعبر عن ما یعتبر األدب أحد أهم أشکال التعبیر البش

یشعر به من أفکار ومشاعر وعواطف وهواجس وخواطر بأسلوب شیق ورائي، وینضوي ضمن مفهوم 
األدب الکثیر من األشکال واألجناس األدبیة منها: النثر والشعر والقصة والروایة والخاطرة وغیرها 

 أمة من األمم ألنها تعتبر الذاکرة التي تخزن في إنتاجها. ویکون األدب مرتبطا بشکل کبیر بلغة کل
 ما هو األدب:  -1

إن أصل کلمة األدب من مأدبة، فقد کان العرب في الجاهلیة یطلقون هذا االسم علی طعام الضیوف، 
وبعد مجيء اإلسالم تحول المقصود بکلمة األدب إلی مکارم األخالق، حیث جاء في الحدیث 

 )من قناة تعلیمیة الیوتوب( فأحسن تأدیبي". النبوي: "أدبني ربی
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يف األدب لغة  تعر
تعود کلمة األدب إلی المادة اللغویة )أدب(، و)أدب فالن: أدبا أي قام بصناعة مأدبة، وأدب فالن 
القوم( أي: قام بدعوتهم إلی مأدبته، کذلك )فالن أدب فالن( أي: علمه محاسن الخلق، و)لفن فالن 

ي: قام بمجازاته علی اإلساءة، و)أدب فالن الدابة( أي: قام بتربیتها وترویضها، فنون األدب لفالن( أ
وأیضا )تأدب فالن( أي: تعلم األدب، و)تأدب فالن بأدب القرآن( أي: قام علی نهجه، أما کلمة 
)األدب( فتقال عن عملیة تهذیب النفس وتعلیمها، وقد یحمل األدب معنی: "ما ینبغي لصاحب 

مه"، مثل قول: )أدب القاضي( أو )أدب الکاتب(، أي ما ینبغي للقاضي والکاتب أن الشيء أن یتعل
 یتعلمه لیکون قاضیا أو کاتبا.

ویجب اإلشارة إلی أن کل ما ینتجه العقل اإلنساني من صنوف المعرفة یسمی: )أدبا(، و)األدب( 
 عند المتقدمین یتضمن )اللغة، والصرف، واالشتقاق، والنحو(.

 اصطالحا
دب هو أحد أشکال التعبیر اإلنساني عن مجمل عواطف اإلنسان وأفکاره وخواطره وهواجسه بأرقی األ

األسالیب الکتابیة التي تتنوع من النثر إلی النثر المنظوم إلی الشعر الموزون لتفتح لسنسان أبواب 
ة، فالنتاج باللغالقدرة للتعبیر عما ال یمکن أن یعبر عنه بأسلوب آخر. یرتبط األدب ارتباطا وثیقا 

الحقیقي للغة المدونة یکون محفوظا ضمن أشکال األدب وتجلیاته والتي تتنوع باختالف المناطق 
والعصور وتشهد دوما تنوعات وتطورات مع مر العصور واألزمنة، وثمة العدید من األقوال التي تناولت 

ة رض. ومن هذه اإلقلیمیة الضیقفي أمر األدب علی الطریقة التي سمیتها طریقة الفالحین في أمر األ
علینا أن نقوم بتحریر أنفسنا، فعلینا أن نجاهد کي ننظر في عمل کل مؤلف بوصفه کال، وننظر في هذا 
الکل بوصفه جزءا من خلق اإلنسان العالمي، وننظر إلی الروح العالمي في مظاهره من خالل األدب 

إن أدب أي أمة هو الصورة »منها ما قاله ولیم هازلت: العالمي، وهذا هو ما آن لنا اخن أن نفعل األدب و
 «. الصادقة التي تنعکس علیها أفکارها

فکلمة األدب کلمة موجزة بسیطة في ظاهرها ولکن االقتراب منها لمحاولة تعریفها یبین أنها 
 معقدة أشد التعقید.

 مفهوم األدب المقارن
ات التشابه، والتقارب والتأثیر، وتقریب األدب األدب المقارن هو الفن المنهجي الذي یبحث في عالق

من مجاالت التعبیر والمعرفة األخری، أو أیضا الوقائع والنصوا األدبیة فیما بینها المتباعدة في 
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الزمان والمکان أو المتقاربة، شرط أن تعود إلی لغات أو ثقافات مختلفة، تشکل جزءا من تراث واحد 
 (18)هنري باجو، د.ت، صفحة ا، وتذوقها. من أجل وصفها بصورة أفضل، وفهمه

وهو في إیجاز دراسة األدب القومي في عالقاته التاریخیة بغیره من اخداب، کیف اتصل هذا 
األدب؟، وکیف أثر کل منهما في اخخر؟، ماذا أخذ هذا األدب وماذا أعطی؟ وعلی هذا فالدراسة في 

کون هذا االنتقال في األلفاظ اللغویة أو في األدب المقارن تصف انتقاال من أدب إلی أدب، قد ی
الموضوعات أو في الصور التي یعرض فیها األدیب موضوعاته أو األشکال الفنیة التي یتخذها وسیلة 
للتعبیر کالقصیدة أو القصة أو المسرحیة... إلخ. وقد یکون االنتقال في العواطف أو األحاسیس التي 

وع إنساني واحد أثر في عواطف األول فتأثر الثاني بنفس تسري من أدیب إلی أدیب آخر حول موض
هذه العواطف وقد یکون االنتقال في رأي معین رآه أدیب من األدباء فقلده وجری علیه أدباء آخرون 

 (22، صفحة 1957)طه،  في آداب أخری. 
 . رج"فاألدب المقارن له تاریخ وجذور یقول غوته: "في کل أدب، حاجة دوریة للتلفت نحو الخا

ألن العصر الرومنطیقي، في فرنسا هو األکثر إلحاحا لهذه الحاجة، کان هو الذي شهد والدة 
األدب المقارن. وکان البدء مع سانت یوف الذي تبناها من جال أمیر الذي وضع دروسا لتالمذته 

 تحت عنوان: "تاریخ األدب المقارن".
 کلمة یونانیة األصل، منیا للکوزموبولیتیة)وکان األدب المقارن، یومها، یبدو، في بدایاته، وع

cosmos أي الکون، نظاما جید الترتیب، وPolitis  مواطن، ویضاف إلیهاisme (الفرنسي أوism 
االنجلیزي( مترجما تیا النسبة وتا المصدر الصناعي لیة، للداللة علی المذاهب الفلسفیة واألخالقیة 

 (11، صفحة 1988)غویار،  ذه األخیرة تاریخیا. والسیاسیة( األدبیة، مع توق إلی دراسة ه
 ب المقارن من منظور األدب العربياألد

إن األدب المقارن مهما أوغل في عالمیته، فهو یحمل داخله مفهوما قومیا، ألنه لیس فلسفة تتعامل 
 ةمع اإلنسان کانسان، ولکنه في نشأته األولی ینطلق من نصوا أدبیة کتبت بلغة خاصة، وتحمل وجه

 نظر خاصة وتعکس وجدانا خاصا.
إن العالمیة والقومیة معا، یتدخالن في مفهوم األدب المقارن، فهو یبدأ من نصوا مکتوبة بلغة 
قومیة، قد تکون هي العربیة، ثم یصعد فوق هذه النصوا لیکتشف عالقتها مع نصوا کتبت بلغة 

 أخری.
ب المختلفة، ودون أن تنطلق من نصوا إن الدراسة، التي تتعلق باألشیاء المشترکة بین اخدا

أدبیة، هي نوع ما یسمیه بعض الباحثین باألدب العالمي، بصدد محاولتهم تأسیس علم، یشبه 
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الفلسفة، ویبحث فیما هو مشترل بین اخداب اإلنسانیة. وهم یطمحون، أن یکون لهذا العلم تاریخ، 
أن یکون له نقد، مثلما لآلداب القومیة نقد،  مثلما لآلداب القومیة تاریخ، وإن کانوا ال یطمحون إلی

ألن النقد یرتبط بالنصوا، وهذا العلم یتجاوز الخصائص اللغویة للنصوا، لکي یقف عندما هو 
 مشترل بین اخداب اإلنسانیة، وعند الموضوعات للکلیة، التي هي أشبه بموضوعات الفلسفة.

أنه کثر الخطأ في تحدید مفهوم »مي": یری رائد األدب المقارن عند العرب "محمد هالل غنی
األدب المقارن عند ناحت الیوم، وفي نشأته عند األمم، مما کان سببا في تعثر الدراسة فیه، ویتغیر 
الکثیر من الدارسین منه وتضلیل الباحثین في جدواه، لذا نری من الضروري أن نبدأ بتحدید معالمه 

 (3)غنیمي ه.، د.ت، صفحة  «.وتوضیحها
خالل سیاق کالم محمد هالل غنیمي نالحظ أن تسمیة األدب المقارن ناقصة في مدلولها فمن 

وفیها إضمار، ألن تسمیته األولی "التاریخ المقارن لآلداب" أو "تاریخ اخداب المقارن"، لکنه اشتهر 
 باسم األدب المقارن وإیجازها تسهل تناولها.

واحیها المختلفة، فقد أفاد من األدب الیوناني فاألدب العربي له صالت باخداب العالمیة في ن
الفارسي في عهوده القدیمة، واتصل باخداب األوروبیة یغذیها بمواد موضوعاتها األدبیة في میدان 
الشعر وقصص الحب والفروسیة، وتصدر مجاالت تجدید کثیرة في اخداب اإلسالمیة، وخاصة 

 األدب الفارسي.
ب القومي في عالقاته التاریخیة بغیره من اخداب الخارجیة عن فاألدب المقارن هو دراسة األد

 نطاق اللغة القومیة التي کتب بها.
یشرح األدب المقارن مناطق التالقي التاریخیة بین اخداب، ویبین طبیعة هذا التالقي، ویوضح 

ألصالة ا ما یسیطر عنه من نتائج في توجیه حرکات التجدید األدبیة والفکریة، مع الکشف عن وجوه
 (8)الغنیمي، د.ت، صفحة  في هذا التجدید. 

وقد أطلق کبار کتاب أوروبا طوال القرن التاسع عشر، وبخاصة بعد أن جری به قلم الناقد الفرنسي 
 (Baldensperger & Hazard, 1921, p. 79) م".1808عام  Sainte Beveالکبیر "سانت بوف 

لعالمیة ویجب أن یکون علی وعي باألدب فیجب علی کل کاتب قومي االتصال باخداب ا
 التاریخي وأن یرکز علی أصالة أدبه لکي یستطیع أن ینتج جدیدا یعتد به.

یقول أحد کبار النقاد الفرنسیین "ریمي دي جورمون": "ال وجود لعین من عیون المؤلفات األدبیة 
 واألصالة المطلقة لیست إال في الهواء، وال وجود في األدب. کما ال وجود في الطبیعة لجیل تلقائي،
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 De) ضد قوانین الطبیعة، مستحیلة ال یمکن فهمها". -بعد -من إدرال الجهال، علی أنها
Gourmont, 1913, p. 131) 

یعرف محمد هالل الغنیمي األدب المقارن: "مدلول األدب المقارن" تاریخین ذلك أنه یدرس 
وصالتها الکثیرة المعقدة، في حاضرها أو في مواطن التالقي بین اخداب في لغاتها المختلفة، 

ماضیها، وما لهذه الصالت التاریخیة من تأثیر أو تأثر، أیا کانت مظاهر ذلك التأثیر أو التأثر، سواء 
تعلقت باألصول الفنیة العامة لألجناس والمذاهب األدبیة أو السیارات الفکریة، أو اتصلت بطبیعة 

تي تعالج أو تحاکي في األدب، أو کانت تسمی مسائل الصیاغة الموضوعات والمواقف واألشخاا ال
الفنیة واألفکار الجزئیة في العمل األدبي، أو کانت خاصة بصور البالد المختلفة کما تنعکس في 
آداب األمم األخری، بوصفها صالت فنیة ترتبط ما بین الشعوب والدول بروابط إنسانیة تختلف 

 یمت إلی ذلك بصلة من عوامل التأثیر في أدب الرحالة من الکتاب".باختالف الصور والکتاب، ثم ما 
 (18)غنیمي ه.، د.ت، صفحة 

یعتمد األدب المقارن علی اللغات في دراسة التأثیر والتأثر المتبادلین بینها، فمثال: کاتب عربي، 
 در منه.وآخر فرنسي، کتب کالهما بالعربیة عددنا أدبه عربیة مهما کان جنسه البشري الذي انح

وتحدث الکاتب محمد هالل غنیمي عن مفهوم األدب المقارن ومناهجه حیث قال: "األدب 
المقارن جوهري لتاریخ األدب والنقد في معناهما الحدیث، ألنه یکشف عن مصادر التیارات الفنیة 

ن ووالفکریة للدب القومي. وکل أدب قومي یلتقي حتما في عصور نهضاته باخداب العالمیة، ویتعا
معها في توجیه الوعي اإلنساني أو القومي، ویکمل وینهض بهذا االلتقاء، ولکل مناهج األدب 
المقارن ومجاالت بحثه مستقلة عن مناهج تاریخ األدب والنقد، ألنه یستلزم ثقافة خاصة، بها یستطاع 

ي تأتي ثمرة التالتعمق في مواطن تالقي العالمیة. وإنما یستعین النقد وتاریخ األدب بنتائج بحوثه 
 التعمق في دراسة الصالت األدبیة العالمیة في ذاتها".

-إلی جانب ذلك کله، یبقی األدب المقارن في إطار دعوة الدکتور هالل الغنیمي وإبعاد دوره
رسالة إنسانیة أخری هي الکشف عن أصالة الروح القومیة في صلتها بالروح اإلنسانیة العامة في 

حول إبراز قیمة النموذج البشري الذي یمیل  -دراسات مقارنة-هنا کانت له ماضیها وحاضرها. ومن 
إلی محتوی اإلنساني في األدب الفارسي والعربي وجیز النماذج: لیلی والمجنون، شهرزاد، 

 بیجمالیون، یوسف وزلیخا.
لی واألدب المقارن ال یحفل بدراسة هذه النماذج إال أذا صارت عالمیة، وانتقلت من أدب أمة إ

أدب أمة أخری، وقد تحتفظ خصائص کانت لها في األدب الذي نشأت فیه وتکتسب مع ذلك بعض 
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 الخصائص الجدیدة التي یضیفها األدیب علی ذلك.
يف النموذج البشري  تعر

جمع نموذج، والنموذج هو: المثال الذي یعمل علیه الشيء، فهو إذن المرجع الذي یقاس  النماذج:
 علیه ما هو من جنسه.

نموذج الکتاب مثال: هو الصورة الصحیحة لما ینبغي أن یکون علیه الکتاب، بحیث یرجع إلیها ف
کل من یرید تألیف کتاب، لیری کیف یؤلف کتابه، ولیس شرطا أن یرجع إلیه رجوعا فعلیا، بحیث 

ی أن نیصغه أمام عینه ویتماله في کل مرة یفکر في تألیف کتاب، بل یمکن أن یرجع الیه اعتباریا، بمع
 یحفظ في ذهنه صورته، ویقیس علیها في عالم الفکر ما یرید قیاسه وهکذا.

النموذج اإلنساني شکل من السلول الذهني، حیث تظهر مالمحه من خالل وظیفته االجتماعیة. 
، صفحة 2223)سلوم،  إن الشخصیة من حیث هي نموذج تعکس حقبة زمنیة وطبقة اجتماعیة ما. 

32) 
نساني في األدب المقارن علی أنه: "الصورة التي یعطیها الکاتب لشخصیة من یعرف النموذج اإل

شخصیات عمله األدیب، تتمثل فیها مجموعة من الفضائل أو الرذائل أو من العواطف المختلفة التي 
، صفحة 2228)غنیمي م.،  کانت من قبل في عامل التجرید أو متفرقة في مختلف األشخاا".

323) 
ني یهتم بدراسة شخصیة الشعوب أو الجماعات اإلنسانیة مثل شخصیة العربي والنموذج اإلنسا

 أو الفرنسي أو یقوم بتصویر الجماعات المهنیة کشخصیة الکاهن أو األستاذ أو الطبیب أو الفالح. 
 (2217)قاسي، 

ویقصد بالنموذج اإلنساني آلیة یرسم بها الکاتب صورة نموذجیة متکاملة األبعاد اإلنسانیة 
خصیات أدبیة تتجسد فیها جملة من الفضائل أو النقائص البشریة التي یجد من خاللها کل من لش

یقرأها أثرا عمیقا في نفسه ووجدانه، وتتطابق بموجبه الشخصیة المخیالیة مع القارئ الواقعي، وتتوحد 
کون هذا ادة ما یمعه إنسانیا، فیحدث بینهما ذلك الساند الوجداني المتبادل الذي نسمیه "التأثیر"، وع

النموذج، عبر مختلف أوصافه وخصائصه، تعبیرا فائقا عن الوضع البشري الواقعي في جمیع أحواله 
 وأخالقه وتصرفاته خیرا أو شرا، جماال أو قبحا، انتصارا أو انکسارا.

والکاتب في استجماعه للصفات البشریة تراه یسخر کل طاقاته اإلبداعیة في رسم نموذج حیوي 
في حرکاته وسکناته وخطابه سمات الشخصیة البشریة النموذجیة، التي تصلح أن تکون مثال یؤلف 
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یشکل نفسیات وأحاسیس طباع کل من یقرأه، فتشارکه الشخصیة المخیالیة همومه اإلنسانیة، بل 
وتتجاوز حالته في العالم بمضاعفة جرعاته المأسویة، فتحقق الشخصیة األدبیة بالغتها لدی القراء 

 وة تجسیدها الحي للنموذج البشري الذي تتمثله.بق
وقد یجمع هذا النموذج في تکوین إنسانیته سمات بشریة عدیدة کالتواضع والکبریاء والطیبة 
والخبث والتمرد والخنوع وغیرها من متناقضات الطبع اإلنساني، وذلك في صور مرکبة تقود إلی معنی 

لوکي واالجتماعي والنفسي لبناء صورة نموذجیة عنوانها واحد، ونموذج موحد یتآزر فیه الخلقي والس
 (2210)بحري،  اإلنسان. 

یقول الدکتور هالل الغنیمي، عن النماذج اإلنسانیة: "إن الباحث عندما یدرسها یتعرض للکشف 
عن الوسائل الفنیة، التي صور بها الکتاب في اخداب المختلفة نموذجا إنسانیا عاما في المسرحیات 

صص، أو الشعر، ومثل هذه النماذج ال تعد في األدب المقارن إال إذا انتقلت تاریخیا من أدب أو الق
 ، فالکاتب یجب أن یکون صادق یعبر عن ما یحیط به.(11، صفحة 2228)غنیمي م.،  إلی أدب"

فالنموذج البشري في األدب هو تصویر الکاتب لکائن إنساني فیه مجموعة من الخصال الحمیدة 
ة أو من العواطف المختلفة، فاألدب المقارن ال یهتم بدراسة أي نموذج من النماذج البشریة والذمیم

إال إذا أصبح عالمیا وینتقل من ثقافة إلی ثقافة أخری، وقد یحتفظ أثناء عملیة االنتقال هذه ببعض 
یدة دالخصائص التي کان یحملها عندما کان في ثقافته األصلیة کما تضفي علیه بعض السمات الج

 من البیئات الثقافیة التي ینتقل إلیها.
وهنال عدة أنواع من النماذج البشریة فمنها النماذج األسطوریة والنماذج الدینیة والنماذج 

 التاریخیة والنماذج السلوکیة إلی غیر ذلك.
ية عند محمد هالل )الغنیمي(أنواع النماذج  -2  البشر

  البخیل في األدب الیوناني والالتیني والفرنسي النماذج اإلنسانیة العامة ودراستها: نموذج
 واالیطالي البغی الضحیة في أدب الرومانتیکین واألدب العربي.

 نماذج بشریة مأخوذة عن األساطیر القدیمة: دارسها أودیبوس ملکا في اخداب العالمیة- 
وناني األدب الیبرومیتیوس في  -بیجمالیون في األدب الیوناني واخداب األوروبیة واألدب العربي

 واأللماني.
 :قابیل وهابیل. -یوسف وزلیخانفي، األدب الفارسي نماذج مصدرها ديني 
 :شهرزاد في اخداب األوروبیة واألدب العربي. نماذج مصدرها أساطیر شعبیة 
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 :يخیة في األدب  -لیلی والمجنون في األدبین العربي والفارسي الشخصیات التار
 واالنجلیزي والعربي. کلیوباترا في األدب الفرنسي

قسم محمد هالل الغنیمي النماذج البشریة في کتابه األدب المقارن فتطرق إلیها وشرحها، 
 وسنأخذ في بحثنا شخصیات التي کتبت في األدب العربي وفي اخداب الشرقیة. وعلی ذلك:

 :لکاتب، اإن النموذج اإلنساني في األدب، نتاج تصویر یقوم به  النماذج اإلنسانیة العامة
فیتمثل في صفات وعواطف کانت من قبالی في عالم التجرید، أو متفرقة في مختلف األشخاا، فهو 

: "مفهوم جماعي للشخص أو السلول، ونجده کثیرا في الفن الشعبي Kleepإذن کما یقول کلیب 
. ()الکرویطي واألدب والمسرح. وأنه مرکب من سمات نفسیة أو شخصیة أو طباع أو عقلیة خاصة"

وهذه السمات البارزة لألفراد الذین لهم مکانة متمیزة في المجتمع وهذا ما یحفزهم لتبني نوع خاا 
من سلول الدور، فهذه النماذج ال تعد في األدب المقارن، ومن بین هذه النماذج نجد نموذج البخیل: 

ق.م،  292عام  کان أول من تناول هذه الشخصیة، الشاعر الیوناني "میناندر" في مسرحیة، عرضت
في مسرحیة له بعنوان "أوال  Blotusلکن لم تصل إلینا وضاعت، وحکاها الشاعر الیوماني "بلوتس" 

أو "وعاء الذهب" وتدور هذه المسرحیة حول شخصا بخیال أو کلیو  « Aulaluria »لوریا" 
« Euclio » ی ال ظافره حتومن شدة بخله کان یحتفظ بالماء بعد غسل، یدیه، وال یرغب في تقلیم أ

یسخر جزءا منها، وکان ال یرید أن یتنفس حتی ال یخسر هواء الزفیر، وکان هذا البخیل قد ورت البخل 
عن أبیه وجده، حیث أن جده کان یملك نفس الکنز ولکنه من شدة بخله رفض وهو علی فراش الموت 

وعندما وجد إله األسرة أن عن مکان الکنز وعهد به إلی إله األسرة،  -والد اوکلیو -أن یکشف إلبنه
االبن بخیل أیضا وال یقدم قرابین إلیه لم یعرفه بمکان الکنز، ومات دون أن یعرف مکانه، لذلك قرر 
کلیو بمکان الکنز حتی یسهل علیه تزویج ابنته، وبعد أن اکتشف البخیل مکان الکنز  اإلله أن یعرف بأ

ائم خوضا من سرقة الکنز، وکان یخاف من أن أخفاه واستمر في ادعاء الفقر، وعاش في فزع وقلق د
 حبیب ابنته یرید الکنز، وبعد ذلك یتم سرقة الوعاء منه، والمال الذي سرق یقدم مهرا للفتاة.

نالحظ من خالل المسرحیة أن بلوتس صور البخل من زاویة واحدة، فهو لم یتعمق في تصویر 
 عاقبة البخل وعدم تمتع البخیل بأمواله. هذه الظاهرة من الناحیة النفسیة، واکتفی فقط بإظهار

وکتب مولییر مسرحیته الشهیرة "البخیل"، وقد تأثر فیها بمسرحیة بلوتس، فصور شخصیة أرباجون 
Harpagon  نموذجا إنسانیا للبخیل، بحیث ظهرت هذه اخفة في العدید من صورها کعالقة البخیل

تغلب علی عاطفة الحب، فحب هاربجون للمال بأوالده، حتی أن عاطفة البخل عنده لم تستطع أن ت
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، France3) جعله یرفض حق ابنه وابنته الختیار شرکائهما في الحیاة ویسعی لتزویجها أغنیاء
حتی وإن کانوا یکبرهما سنا، فطبعت مسرحیة مولییر بطابع الذي یقرب الضحك المر من  (2225

ریقة کومیدیة فضال عن المنولوج الذي البکاء، والتي تتمثل في المشهد: "سرقه الکنز وجدت بط
 یتساءل فیه البخیل عن کیفیة الوصول إلی الکنز.

 (http://www.site.moliére.com) 
وبعد ذلك توالت عدة مسرحیات التي تصور نموذج البخیل،وأشهرها مسرحیة الشاعر االیطالي 

م( وعنوانها 1593ي عام ، وتوف1525)شاعر ایطالي، ولد عام  « Karlo Goldoni »کارلو جولدوني 
البخیل، وهي ملهاة في فصل واحد وفیها یرفض البخیل امبروجیو تزویج ابنته زوجته بمن تحب بخال 
بجهازها، فیقبل الفتی زواجها دون مال علی شرط أن یوصی لها أمبورجیو بکل ما یملك، کما للمؤلف 

لبخیل الذي یتظاهر باإلسراف لیفوز ملهاة أخری عنوانها: "البخیل المتبوج"، فصور کارلو جولدني ا
بزیجة غنیة، لکن یفشل، ولنفس المؤلف ملهاة ثالثة: "البخیل الغیور" یرسد هذا البخیل اإلقالع عن 
هذه اخفة التي تسبب له المشاکل مع زوجته، لکن ال یستطیع اإلقالع عنها، برغم من معرفته أن حب 

  (227، صفحة 2228)غنیمي م.،  المال سبب بؤسه.
o :الشخص اآلثم 

 تعرض الکاتب محمد هالل الغنیمي إلی نموذج إنساني آخر هو الشخص اخثم.
الشخص اخثم هو الذي یخلص في حبه، ویفکر دائما في ذنوبه السالفة، یقصد الرومانتیکیون 
بها اعتدال الفرد فیما یرتکب من آثام، وأول من صور هذا النموذج االنساني هو فکتور هوجو في 

إنقاذ البغی الفتی "دیدییه" من الموت، قید  Marion Delormeته: تحاول ماریون دي لورم مسرحی
 عوما باسم زوجته.

انتقلت هذه النزعة الرومانتکیة إلی شعرنا الحدیث ومن أهم الشعراء المعاصرین، األستاذ صالح 
ة لی ممارسة الرذیلجودت في قصیدة "الهیکاللمستباح"، أهم موادها تجریم المجتمع إللحائه بغیا إ

 وإظهارها في صورة الضحیة التي ال تتحمل إثم ما تفعل وجریرة ما هي فیه.
o :ية مأخوذة من األساطیر القديمة  نماذج بشر

وهي لون آخر من النماذج البشریة في اخداب العالمیة فیقول الدکتور هالل: إن الکاتب یختار منها 
لی رمز وتنوع هذه فلسفي أو اجتماعي، وتنوع هذه ما یتسع للتأویل الخصب، وما تحول معناه إ

 المعاني عادة علی حسب العصور المختلفة، وما تتطلبه من کتابها من آراء ومثل.
في  (301، صفحة 2217)لعلیوي، وقد شکلت األسطورة ظاهرة في األدب العالمي الحدیث 
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روس ضي، واقتحام ما أسماه لیفي ستظل الثورات العلمیة والتکنولوجیة واألدبیة التي عرفها القرن الما
الفکر البدائي تفکیر اإلنسان المتحضر ومن هذه الشخصیات کذلك نموذج "بجمالیون" هو فنان من 
قبرا هام بجمال تمثال من صیغ یدیه، فدعا اخلهة فینوس أن یتزوج من امرأة تشبه التمثال، ففعلت 

وکان هذا بمثابة عقاب لیجمالیون الذي کان  اإللهة أکثر من ذلك، إذ وهبت التمثال نفسه الحیاة،
 یرفض الزواج.

ویمکن أن نتصور کیف یمکن لیجمالیون أن یزاول حیاته مع التمثال الذي أحبه بعد أن بعثت فیه 
الروح، فتلك الروح أفقدته جمالیة الخلق التي کان یحس بها الفنان من قبل، وهذا دلیل علی إعجاب 

م( في قصصه 128-ع قم7ن تحدث عنه في األدب هو "أوفیت" الروماني )الفنان بخلقه الفني، وأول م
، ثم تناوله الشعراء والکتاب بمختلف اخداب، وخاصة من Les Metanosphosesعن المسخ 

بریطانیا من الشاعر االنجلیزي "نفخ الروح في صورة بجمالیون" ثم في ملهاة "ولیام جولبرت" التي 
 في لندن. 1912ت ألول مرة عام عنوانها: "بجمالیون" وقد نشر

وتأثر األستاذ توفیق الحکیم باألسطورة الیونانیة وأول ما لفت نظره کما یحکی هو لوحة شاهدها 
في متحف اللوفر بباریس، ثم بعد فترة من الزمن شاهد فلما سینمائیا عرض في القاهرة عن بجمالیون 

لیون في محورها األساسي حول مأساة مأخوذا عن مسرحیة برناتستو. تدور أحداث مسرحیة بجما
اإلنسان الفنان التي یعیشها في الصراع بین القیم المتفاوتة في احتیاجه لها وإشباعها لذاته المبدعة، 
وذلك مثل الصراع الذي یعیشه اإلنسان في فهم القضاء والقدر او التعامل مع الزمن، أو بین األحالم 

لوجود المثالي الحالم، وبین الواقع الذي یشکل احتیاجاته التي یتمناها فتشکل له أمال مستمرا ل
 األساسیة للعیش.

إن الصراع الدرامي في مسرحیة بجمالیون یشکل العصب الرئیسي للفکرة التي عمل الکاتب علی 
إیصالها للمشاهد، لقد طلب بجمالیون من آلهة الحب منح جالتیا الحیاة، فبهذا الطلب أراد 

فعل، وهو لم یکن یعلم أنه یهدم کل ما بناه في عالمه السابق قبل أن تنهدم بجمالیون أن یموت بال
أمامه صورة جالتیا المثالیة الملیئة بالدالالت غیر المتناهیة، فتنقلب حیاته فتصبح ملیئة بالمأساة بعد 
ما کان ملهاة، فجالتیا فضلت الرجل علیه وهربت مع المغرور المدلل "نارسي"، ثم تندم وترجع 

ب منه الغفران، لکن بجمالیون نفر منها، فیکسر التمثال بمکنسة لیرتاح منها ومنه ألنه هو الذي تطل
 (02)مندور، صفحة  کان السبب في تحریك مشاعره وغرائزه، فجعله یشتهي المرأة. 

وتحدت محمد هالل الغنیمي عن نموذج آخر صدر عن األساطیر الیونانیة، نموذج "برمینیوس" 
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لهة النار، وهب الناس علی الرغم من "سایوس" کبیر اخلهة، فأقصی من مملکة السماء، ویعد إله من آ
 وخلفه فیها "یفستوس" الذي فوض الیه أمر عقابه علی جبل القوقاز، حیث صلب.

ویتحدث عنه "هزال" في قصیدته "األعمال واألیام" علی أنه الرحیم الذي یرعی الناس، ویری فیه 
أو "فیثاغورت" أنه أب لکل األجناس البشریة، وفي هذا تقرب شخصیته من  أفالطون في "بیتاجواس"

 أدم أبي البشر في الدیانات السمویة.
وأقدم من عالج الموضوع في المسرحیات الشاعر الیوناني "أسیخیوس" في مسرحیته "بروسیوس" 

المسکین  لبشرفي القید و"جومیوس" الطلیق وفیهما یفخر بما فعله من خیر في سبیل إسعاد جنس ا
 (D.De Hart) البائس، ویأبی الخضوع "لذي زایوس" ورسله.

 ومن أشهر من عالجوا الموضوع بعده "جوته" في مسرحیته التي لم تکتمل وعنوانها "برومسیور".
وفي أدبنا العربي صدی لهذه الشخصیة بالشعر الغنائي إذ یتخذه المرحوم أبو القاسم الشابي في 

المتعالي بآالمه" الصلب الذي ال یلین، ومطلع هذه القصیدة إلی عنوانها "من دیوانه "رمز للشاعر 
 نشید الحبار"، أو هکذا غنی برومیتبوس.

 کالنسر فوق القمة السماء   سأعیش رغم الداء واإلعیاء 
 تحدث محمد هالل الغنیمي عن نموذجا آخر مصدره دیني.

o :نماذج مصدرها ديني 
مقدسة، ومن شروحها، یتناولها الکتاب بشيء من التصرف في قد تستخرج نماذج من الکتب ال

عرضها، بحیث یبتعدون بها عن أصلها ویضعونها ال وفق ورودها في المکان ولکن وفق الصورة التي 
 (2219-2215)بن عبید،  یهدفون إلیها واألسلوب الذي یناسب أمزجتهم. 

لتي انتقلت من أدب أمة إلی أدب أمة وطبیعي أننا ال نحفل هنا إال بالشخصیات العالمیة، أي ا
أخری، کي تجد طریقها إلی الدراسات المقارنة فقد تناول األدب الفارسي، علی أرضیة من القرآن 
ومن الثوراه وتفسیرهما قصة سیدنا یوسف علیه السالم وزلیخا )امرأة العزیز بالتعبیر القرآني(، وقد 

م(، ثم تناولها بعد ذلك 1221-ھ112دوسي )صورها تبین الشخصیتین في األدب الفارسي الفر
 م(.1192الشاعر عبد الرحمن الجامي )ت

یظهر أن لیوسف میول صوفیة، فقد کان یعتقد ککل الصوفیة أن التأمل في الجمال اإلنساني یعود 
إلی اهلل ذو الجالل المطلق، تبقی زلیخا علی عذریتها طیلة زواجها بعزیز مصر، والسبب راجع أنها 

طه، )وسف زوجا لها قبل أن تعرفه، فبعد وفاة زوجها عزیز مصر تعتزل العیش في کوخ حلمت بی
وتصبح عمیاء وقد طعنت في السن، وهي تنتظر یوسف حتی یدعو لها اهلل  (132، صفحة 1957
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 وترجع شابة وجمیلة ویتزوجها.
طان، الشیأما في العصور الحدیثة فقد أدرجت ضمن الئحة النماذج ذات األصل الدیني شخصیة 

حین انتقلت إلی میدان األدب وخاصة علی ید "الرومانتیکین" ورائد النزعة هو الشاعر االنجلیزي 
"میلتون" في ملحمته "الفردوس المفقود" فشخصیة الشیطان في اخداب العالمیة إنما تدین لوجودها 

وجل والشیطان لعنه اهلل، هو القرآن الکریم، هو الکتاب الوحید الذي حکی عن الحوار دار بین اهلل عز 
 وعصیان ألوامر اهلل سبحانه، وکراهیته للجنس البشري.

ویضیف الدکتور هالل الغنیمي أن الرومانسیون عبروا علی لسان الشیطان عن آرائهم فیما ینتابهم 
من مخاوف وأحزان وشکول، وواضحا جلیا أثر هذه الشخصیة في األدب األوروبي للشاعر االنجلیزي 

 أما فیکتور هوجو فقد جعل الشیطان ممثال لسنسانیة کلها عند ابتعادها عن اهلل عز وجل. "بیرون"،
ویتجلی تأثیر "الرومانتیکین" العام في حدیثهم عن الشیطان وتصویر هم إیاه، یتجلی تأثیرهم في 
 قصیدة العقاد التي عنوانها "ترجمة الشیطان"، وقصة شیطان ناشئ سئم حیاة الشیاطین، وتاب عن

صناعة اإلغواء لهوان الناس علیه، وتشابه الصالحین والظالمین عنده، فقبل اهلل هذه التوبة وأدخله 
 الجنة.

 تحدث محمد هالل الغنیمي أیضا عن قابیل ومن منا ال یعرفه.
o :نموذج قابیل 

لی ع قابیل هو الذي قتل أخیه هابیل، فأرسل اهلل عز وجل غرابا یعلمه الدفن، فیعتبر قابیل أول قاتل
 وجه األرض.

o :نماذج مصدرها أساطیر شعبیة 
نری األدب المقارن ال یعالجها إال إذا کانت عالمیة، شخصیة شهرزاد هي التي قصت ألف لیلة ولیلة، 
أصلها فارسي، فقد طلبت شهرزاد من أبیها الوزیر أن یدخلها علی الملك، ورغم عدم موافقته إال أنه 

ي لم یأمر في الصباح بقتلها ألنها کانت تحکي له قصص وحکایات في النهایة أدخلها علی الملك الذ
کثر من ألف لیلة وفي اللیلة الثانیة بعد األلف طلبت شهرزاد من  جمیلة، استمرت تحکي للملك أ

 (713، صفحة 2222)حسین،  الملك أن یصفح عنها، فأخبرها شهریارأنه کان سیعفو عنها أصال. 
کثر علی رأسهم توفیق الحکیم في مسرحیته شهرزاد، کذلك  کتب عن شخصیة شهرزاد أدباء عرب

في العمل المشترل بین توفیق الحکیم وطه حسین في قصة القصر المسحور، کما أن طه حسین أعطی 
لشخصیة شهرزاد في قصته هذه صفات تتمیز بالغموض والمکر والجمال والسحر، وهو في ذلك 
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، فشخصیة شهرزاد (121، صفحة 2222)حسین، ..« وشهرزاد تلك الساحرة  الماکرة.»... یقول: 
تشبه شخصیة مرجریت وهیلین في مسرحیتي جوته اللتین عنوانهما فاوست، کما تقرب شخصیة 
شهریار في مسرحیة توفیق الحکیم من شخصیة فاوست في مسرحیتي جوته السابقتین اللتین عنوانهما 

هالل: إن األصل في شخصیة "فاوست"  یقول الدکتور (271، صفحة 2228)غنیمي م.،  "فاوست".
أسطورة شعبیة ألمانیة، هو من موالید القرن الخامس عشر، قیل أنه کان عالما کیمیائیا، تمتع بحیاة 
غامضة علی الرغم من معرفته تاریخیا، زعمت األساطیر أنه کان له عهدا مع الشیطان ینفذ کل طلباته 

 شرط إرجاعه شبابه.
بشخصیة "رستم" إلی المکانة األدبیة فقد صوره مخلصا لوطنه ال تستهویه وارتقی الفردوسي قدیما 

المطامع، له في آیات بطولته ما صارت به مثال بین معاصریه، ثم یلتقي بابنه "صهرف" علی غیر علم 
 (Amold, 1958, pp. 61, 87)منه في مبارزة حربیة بینهما. 

شخصیة "دون جوان"، کان طائشا وشقیا، ومن أعظم الشخصیات التي لقت حظا فریدا في األدب 
 کان مندفعا في طریق الشهوات، لکنه لم یجد سعادته فیها، فیندم علی کل ما فعله.

وأما مولییر فصور "دون جوان" شخصیة صادقة محبة للناس، وغیر مخلصة للنساء، وأما 
حبه صادقا وحامال "جولدوني" فإن بطله داعر مستهتر ال یقیم لألخالق وزنا، ولکن "بایون" جعل 

لفلسفة، وهکذا تطور الموضوع تبعا التجاهات الکتاب الذي عالجوه، وتبعا لفلسفتهم في الحیاة، 
 والنزعات السائدة في عصرهم، ویسهل تأویل هذه الشخصیات مأخوذة من أساطیر شعبیة.

o :النموذج التارخي 
تاریخي، وأشهرها لیلی تعرض بعض المصادر نوعا آخر من النماذج البشریة، هو النموذج ال

والمجنون في األدبین العربي والفارسي، فالمجنون هو امرؤ القیس الذي أحب ابنة عمه لیلی، لکن 
 عمه رفض تزویجها له، قال في بدایة معلقته:

 یسقط اللوی بین الدخول فحوهل فیکي من حبیب ومنزل  قفا
ا، والعربي شخصیة کلیوبتر ومن الشخصیات التاریخیة التي لقت صدی في األدب األوروبي

فتمیزت هذه الشخصیة بجمالها وتعاونها مع "أنطونیوس" ضد "أکتافیوس"، فهو صراع بین الشرق 
 والغرب، فکال الفریقین یرید أن یسیر العالم.

ومسرحیة کلیوبترا لـ  La chapelleومن أشهر المسرحیات الفرنسیة في الموضوع: "األشابیل" 
 م.1821ـ "ألکسندر سومبه" الذي مثلت عام "مارمونتل"، ومسرحیة ل

أما في األدب العربي، نجد مسرحیة "مصرح کلیوبترا" ألحمد شوقي الذي وصفها مواطنة مصریة 
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 شرقیة مخلصة لوطنها عکس األوروبیین.
اعتنی األدب المقارن بالنماذج اإلنسانیة، وبما أنه یدرس التأثیر والتأثر بین اخداب، فقد اهتم 

 لشخصیات والنماذج البشریة العالمیة.بدراسة ا
فمن خالل بحثنا، لقد استطاع الناقد محمد هالل الغنیمي، أن یعطینا فکرة في بعض النماذج 
البشریة التي اهتم األدب بمختلف أنواعه، بإبرازها من خالل قصص ومسرحیات ومالمح شعریة 

 باختالف کتابها واختالف تجسیدهم لها.
لنماذج البشریة فمنها النماذج األسطوریة والنماذج الدینیة والنماذج وهنال عدة أنواع من ا

 التاریخیة.
فاألدب أصبح حالة إنسانیة مشترکة بین األمم ال تعرف الحدود. واألدب العربي هو أحد تلك 
اخداب القومیة، التي کان لحرکة توظیف النماذج البشریة في العدید من أعمالها األدبیة اإلبداعیة دورا 

 کبیرا في اتصالها بمختلف اخداب العالمیة.
 المصادر والمراجع

(. 1(. األدب المقارن ودور األنساق الثقافیة في تطویر مفاهیمه )ط2220حیدر محمود غیالن. )
 صنعاء: عبادي للنشر والتوزیع دار الکتب.

 ار النهضة.دانییل هنري باجو. )د.ت(. األدب العام المقارن. )ترجمة: السید غسان( بیروت: د
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Abstract 
The Comparative literature rose in France 1827, this term appeared at the same time with the 
appearance of studies to other spread literatures in the world. “Apple Fleeman” was the first one 
who used this term is in his lectures also he used it as a title for his book. Muhamed Hilel said in 
his definition to the comparative literature:“It is studying the literature meetings in different 
languages and their numerous and difficult relations in their present and past time.these studies 
focus on the historical influence and its impact on the artistic assets or the nature of subjects as it 
dealt with the different pictures of the country which reflects in the other nations literature”. I have 
chosen the first unit: The comparative studies between Arabic and other Eastern languages like 
the Persian. I attend to study the human sample in this comparison through the book of 
Comparative literature written by Muhamed Ghenimi Hilel his interference shows the value of the 
human sample which tends to the human content. Therefore the sample is the example and the 
source which we measure by all what has the same gender.These human samples are not studied 
unless they are international. These samples could be human in general or taken from legendary, 
religious source or from national traditions or historical characters which entered literature’s field. 
One from these samples “The miser” portrayed by “Molier” in the character “Arba john”  a human 
sample for miserliness in his famous playwright “The Misery” or the sample of “The oppressed 
prostitute”who is considered a victim of the society because of its perverted situation in the 
opinion of some people.In the Greek Myth “Bigimalion”an artist is influenced by a status of his 
own that is because the hero “Galania”which is a symbol of artistic creation obsessed by its creator. 
After he breathes the soul it becomes a woman in her instincts, she prefers the man than the busy 
artist.She escapes with the self-admiring “narsis”.At last, she becomes aware and returns back to 
her husband “Bigimalion”and she asks for his forgiveness.The lady becomes a sort of a new 
creation thanks to him. In addition to the sample of “Yousef”and “Zulikha” in the Persian literature 
which is quoted from the holy Quran and Torah.The later quaracters are symbolizing the patience 
,chastity and cohesion also the attribute of templation and lust. Also we have the story of 
“Chahrazed and Chahrayar” in which Chahrazed knew with her intelligence how to attract 
Chahrayr and got out the trouble. At last the historical characters example “Majnoun Leila” in both 
the Arabic and Persian literature.in this story her be lover was her cousin ,he asked for her hand 
but her father refused him so her belover was destroyed and commit suicide.  
Keywords: Modèle humain; littérature comparée; Dignitaires ; Légende; Littérature persane. 
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