رئي�سة التحرير
�أ.د .جودي فار�س البطاينة
مديرة التحرير
د� .أروى حممد ربيع
جملة �سنوية ت�صدر عن جامعة جر�ش الأردن /
العدد اخلام�س والع�شرون 2021 - 2020

الهيئة اال�ست�شارية
�أ.د .خالد الكركي – امل�ؤ�س�س
�أ.د .حممد �سعيد الغامدي /ال�سعودية
�أ.د� .سعيد جمال الدين ماينغ جغ  /ال�صني
�أ.د� .إح�سان �صادق  /عُمان
�أ.د .النعمة ماء العينني  /املغرب
�أ.د .عا�صم �شحادة  /ماليزيا
�أ.د� .أمين ميدان  /م�صر
�أ.د .فتحي بوخالفة  /اجلزائر
�أ.د .وايف ماجد  /لبنان
�

الثقافية

JERASH
AL-THAQAFIAH

لوحة الغالف  :لوحة للفنان �ضياء الدين العزاوي

املرا�سالت با�سم رئي�س هيئة التحرير
�ص .ب  311 :جر�ش  26150الأردن
هاتف  00962-2-6350521 :فرعي 421 :
فاك�س 00962-2-6350520 :
الربيد الإلكرتوين jarash-cultural@jpu.edu.jo :
الآراء الواردة يف املجلة تعرب عن وجهة نظر �أ�صحابها ،وال تعرب عن وجهة نظر هيئة
التحرير �أو جامعة جر�ش .
ي�شرتط �أن تكون املواد الواردة �إىل املجلة غري من�شورة م�سبق ًا ،وخالية من الأخطاء
اللغوية والط ّباعية.
ترتيب املواد يف املجلة خا�ضع لالعتبارات الفنية.
ال تعاد املواد املر�سلة �إىل �أ�صحابها �سواء ن�شرت �أم مل تن�شر.
ال�سعر  1.500 :دينار �أردين.
رقم االيداع لدى املكتبة الوطنية (/2004 ) 1873د
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املحتويات
(افتتاحية العدد ) ...
املبتد�أ
دراسات نقدية ...
املر�أة اجلزائرية ودورها يف مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي من خالل الأ�شعار
العربية املعا�صرة منوذج:جميلة بوحريد
معايري حتليل الن�ص ال�شعري عند الإمام عبد القاهر اجلرجاين
ال�سامل ديوان «قُبالت َعلى
َج َماليات ال َّت ّ
نا�ص الأَدبي يف ِ�شعر �أحمد بن عبد اهلل َّ
«�ص َدى ال ُو ْجدان» �أمنوذجان
َجر»،و َ
ال َّر ْمل واحل َ
م�ستقبل اال�ستثمار اللغوي يف ع�صر العوملة.
التغاير والت�شابه يف الفا�صلة القر�آنية درا�سة تركيبية داللية
املركزية احل�ضارية يف الق�صة القر�آنية-درا�سة يف جماليات الإخبار والتلقي
التطريزات ال�صوتية وجمالية الن�ص
الإن�شائية �أو املقاربة البنيوية ال�سردية يف حتليل الن�صو�ص الأدبية
بع�ض الأ�س�س الفنية يف حتقيق الرتاث ،خمطوط ديوان ال�شيخ �إبراهيم انيا�س
الكوخلي منوذجا.
�أ�صالة ال�شعر و �آثارها الدينية يف املجتمع بني الأم�س واليوم :درا�سة حتليلية :
�إذاً وكتابتها بالنون وبالتنوين
وجدانية الإقناع يف ق�صيدة الن�سيب �شعر ن�صيب بن رباح «�أمنوذجا» .
القارئ والن�ص �أية عالقة:قراءة يف روايتي «احرتاق يف زمن ال�صقيع » و«امر�أة
يف الظل» للروائي عبد اجلليل الوزاين التهامي
بالغة االت�صال يف الن�ص التفاعلي
ملف مدارات
�سليمان الباروين و�آثاره العلمية

ملف قراءة في كتاب
قراءة يف كتاب ( تاريخ الإت�صال والإعالم العربي  150ق.م -احلا�ضر الرقمي )

ملف رحالت
بني جر�ش وعجلون (جوالت ر�شيد حميد والدكتور كلوك يف مناطق الآثار )
ملف فنون
الت�شابه واالختالف يف غناء « يا غز ّيل» يف بالد ال�شام
ال�سمعي :مقاربة �أولية يف كتاب «الأغنية
الأغنية ال�شعبية و�سلطة الن�ص َّ
ال�شعب َّية الأردنية»
�أغاين الزفة

ملف أدب مقارن
�إ�ضاءات مقارنة بني ر�سالة الإ�شارة �إىل �أدب الوزارة لل�سان الدين بن اخلطيب
وكتاب الأمري لينقولو ميكافيلي
ملف الثقافة
ر�ؤية يف الن�سق الثقايف امل�ضمر
هموم الكاتب الأردين
م�شروع مواطن متح�ضر
ثقافة املواطنة وفكرة الدولة
ملف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
معلم اللغة العربية للناطقني بغريها بني الواقع واملامول

�أ.د .جودي فار�س البطاينة/رئي�س هيئة
التحرير
�أ .د -ماء العينني النعمة علي /املغرب .
الأ�ستاذ الدكتور ن�صرالدين �إبراهيم �أحمد
ح�سني /ماليزيا
د الطامي بن دغليب ال�شمراين /ال�سعودية
�أ د � .أحمد عفيفي
�أ.د .حممد عبد الغني عبيد  /م�صر
�أ.د.فتحي بوخالفة  /اجلزائر
�أ.د .وليد ال�سراقبي � /سوريا
�أ.د .جميل احلمداوي  /املغرب
د .حممد النظيف بثي /نيجرييا
الدكتور �شيخ �أحمد بن عبد ال�سالم /نيجرييا
د عمران �أحمد الطويل
د  .عبد اجلبار لند  /املغرب
� .أ.د .نزهة الغماري  /املغرب
د .م�صطفى ال�ضبع
�أ .د .حامد �أدينوي جمعة /نيجرييا
للدكتور ع�صام �سليمان املو�سى
جورج كال�س  /لبنان
كايد ها�شم
�أ.د .حممد علي ر�ضا املالح  /الأردن.
 لأحمد �شريف الزعبي �أ.د .ب�سام مو�سىقطُّ و�س
�أ.د �أحمد �شريف الزعبي /الأردن
�إعداد /هدى �أبو غنيمة /الأردن
�أ.د .عمر عتيق  /فل�سطني
الدكتور عمار اجلنيدي /الأردن
�أ.د منال عي�سى يا�سني /م�صر
د .ح�سني �شعبان  /العراق
�أ .د حمدان علي ن�صر /الأردن
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افتتاحية
العدد
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املبتدأ
بسم الله الرحمن الرحيم

يأيت إصدار مجلة جرش الثقافية للعدد الخامس والعرشين يف ظروف استثنائية ،وذلك
لسببني :األول ،هو غياب رئيس التحرير  ،العامل الجليل األستاذ الدكتور محمد ربيع ،طيب الله ثراه،
حيث اختاره سبحانه وتعاىل إىل جواره ،فله من قلوبنا الدعوات بالرحمة ،والجنان ،وعطفاً عىل ما
تقدم فقد ارتأت جامعة جرش املوقرة ،ممثلة بعطوفة الرئيس ،تكليفي للقيام بعبء مهام رئيس��ة
التحري��ر ،وهو رشف عظيم َم َن الله به عيل ،وهذا الع��بء يحملني عىل مضاعفة الجهد لدميومة
املجلة التي نعتز بها ونفخر ،شكالً ومضموناً ،ذلك أن اسرتاتيجيات مسارها يصب يف خدمة الثقافة
واملثقف�ين يف الوطن العريب ،ل�كي تكون منارة إىل جانب املنارات الثقافي��ة األخرى ،ولرتفد املكتبة
العربية بالنصوص األدبية النقدية القيمة ،ال س��يام وأنها أسس��ت عىل ي��دي نخبة من األكادمييني
واملثقفني ،وعىل رأس��هم معايل األس��تاذ الدكتور خالد الكريك ،وعطوفة املرحوم بإذن الله األس��تاذ
الدكتور محمد ربيع ،إضافة إىل هيئة التحرير املوقرة ،واملتميزة علامً وثقافة.
أم��ا الس��بب الث��اين ،فإن الظروف التي أملت وعصفت بالع��امل العريب ،مع ظالل جائحة
كورونا الس��وداء وما تركته من آثار مش��ؤومة عىل العامل ،أعاقت وما زالت تعيق حركة املنشورات
املطبوع��ة وتوزيعها ،وه��ي من العوائق التي تض��اف إىل ما أمل باملنش��ورات الثقافية وغريها من
املنشورات ،جراء ثورة االتصاالت ،ومن تنامي حركة الشبكة العنكبوتية ...إلخ ،كل هذا ،ورمبا غريه،
يفرض عىل إدارة املجلة السعي الحثيث واملتواصل للمحافظة عىل استمراريتها ،والنهوض مبسريتها،
وفقاً ملتطلبات العرص ومستجداته الحضارية ،األكرث حرصا عىل التقدم والرقي مبجلة جرش الثقافية،
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ما أمكن إىل ذلك الس��بيل ،وهي بحمد الله قادرة دامئ��ا عىل التقدم ،وتجاوز الصعوبات ،رغم كل
الظ��روف آنفة الذكر ،لتأخذ املكانة املرموقة التي تس��تحق ،ويف الوقت نفس��ه ترحب بالنصوص
الفكرية واإلبداعية ،أىن كان مكانها ومصدرها ،متشيا مع سياسة املجلة ومنهجها ،وما يتناسب مع
أبوابها الرئيسية.
س��نظل ع�لى العهد‘ بعون الله ،يف خدم��ة الثقافة واملثقفني ،وتحت ظالل جامعة جرش
األبية ،ونتابع مس�يرة اإلس��هام يف رسالة األدب الخالدة ،يف زمن مل يبق لنا إال رصح الثقافة الصلب،
بوصفنا مثقفني وننتمي لحضارتنا الشامخة ،وتاريخها العريق ،هذا الرصح الذي كان ومل يزل عصياً
ع�لى االنهيار واالخرتاق ،أمام الحض��ارات الزاحفة ،ويف وجه أعاصري الطامع�ين بأوطاننا وعروبتنا،
والنيل من كل ما من شأنه إعاقة النهوض باألمتني العربية واإلسالمية.
والحمد لله رب العاملني

أ.د.جودي فارس البطاينة

رئيس هيئة تحرير مجلة جرش الثقافية
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املر�أة اجلزائرية ودورها يف مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي
من خالل الأ�شعار العربية املعا�صرة ومنوذج:جميلة بوحريد

د -ماء العينني النعمة علي  /جامعة ابن زهر -اكادير

مقدمة
قاوم��ت املرأة الجزائرية االس��تعامر الفرنيس كام قاوم��ه الرجل الجزائري وأثبت��ت مكانتها وصمودها
يف الس��احة السياس��ية والوطنية الجزائرية.وقد برز يف هذا امليدان نس��اء مقاومات س��طرن ببطولتهن
ومقاومته��ن ونضالهن مالح��م بطولية رائعة مل يش��هد التاريخ يف الفرتة املعارصة ش��بيها لها من أمثال
جميلة بوحريد وجميلة بوباش��ا وجميلة بوعزة اللوايت ضحني بأنفسهن وقاومن املحتل الفرنيس من أجل
أن تس��تقل الجزائر.وهذا ما جعلهن يتعرضن ألبش��ع صنوف التعذيب ويحكم عليهن باإلعدام من قبل
سلطات االحتالل الفرنيس الذي مل يزدهن إال صمودا وثباتا واستبساال.وهذا ما جعل الشاعر الكبري مفدي
زكرياء يشيد بهن قائال:
10
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دراسات نقدية
وحق الجميالت الثالث وبالتي

أجابت فراحت للفدا تهجر الخدرا

سنثأر حتى يعلم الكون أننــــا

أردنا فأرغمنا بإرصارنا الدهرا

1

وتأيت يف مقدمة نساء الجزائر املقاومات واملناضالت بصفة عامة املقاومة واملجاهدة جميلة بوحريد التي
قاومت وجاهدت وتعرضت للسجن وذاقت ألوان العذاب واإلذالل واإلهانة لكنها مل تستسلم ومل ترضخ
إلغرءات العدو الغاشم املحتل بل متسكت بثوابتها الوطنية وقيمها األخالقية واعتربت أن كل يشء يهون
يف س��بيل الوطن الجزائري وكان��ت دامئا تقول « :تضحيتنا للوطن خري م��ن الحياة،أضحي بحيايت ومبايل
عليه « وكانت تنش��د األشعار واألناشيد الثورية يف س��جنها بصوت جميل يذيك يف نفوس السجناء القوة
والش��هامة واالعتزاز بالنضال واملقاومة .تقول لصفر خيارخديجة وكانت يف الزنزانة الخامسة التي كانت
مقابل��ة لزنزانة جميلة بوح�يرد « والجدير بالذكر أن العديد من الش��هداء رحمهم الله ممن نفذ فيهم
حكم اإلعدام تحت نافذة جميلة امتألت آذانهم وقلوبهم بصوتها وأناشيدها الوطنية الحارة حرارة الدم
الذي يرسي يف جس��دها وعروقها قبل أن يصعدوا س��لم املوت ودرج املقصلة لقد حملوا معهم جميعا
ذلك اللحن الخفاق الطاهر إىل أرواح كل ش��هداء الوطن والحرية يف الس�ماء « .2وهذا ما جعلها تحظى
باهتامم كبري يف الشعر العريب املعارص من قبل عدد من الشعراء الذين وصفوا بطولتها وجهادها ونضالها
وأيامها يف الس��جن وما القته عىل يد س��جانيها املستعمرين الفرنسيني.ومن الشعراء الذين برزوا يف هذا
الوص��ف ن��زار قباين وأحمد عبد املعطي حجازي وأحمد الفيتوري وبدر ش��اكر الس��ياب وعبد الوهاب
البيايت وس��ليامن العيىس ورفيق خوري ونازك املالئكة .فمن هي جميلة بوحريد؟ وماهي أهم القصائد
التي قيلت فيها؟ وماهي مضامينها ودالالتها؟
 -1التعريف بجميلة بوحريد
جميلة بوحريد مقاومة ومجاهدة جزائرية أسهمت بدور كبري يف مقاومة االحتالل الفرنيس يف الجزائر يف
أواسط سنوات الخمسينيات من القرن املايض.
يف س��نة  1935ول��دت يف حي القصبة مبدين��ة الجزائر وبدأت تعليمها يف املدرس��ة ثم التحقت مبعهد
للخياطة والتفصيل ألنها كانت تهوى تصميم األزياء.
 -1ديوان اللهب املقدس مفدي زكرياء ،الطبعة الثانية ،منشورات وزارة التعليم األصيل والشؤون الدينية ،الجزائر ، 1973،ص 318
 -2الثورة الجزائرية يف شعر املغرب العريب  1962-1954دراسة موضوعية فنية،مصطفى بيطام ،ديوان املطبوعات الجامعية،1998،ص .156
العدد2021 - 2020 25
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يف سنة  1954اندلعت الثورة الجزائرية فانضمت إىل جبهة التحرير الوطني الجزائرية ملقاومة املستعمر
الفرن�سي وه��ي يف العرشين من عمرها ثم التحق��ت بصفوف الفدائيني وكان��ت أول املتطوعات لزرع
القنابل يف طريق هذا املستعمر.
يف س��نة 1957ألقي القبض عليها وس��جنت وعذبت وصدر يف حقها حكم باإلعدام وحدد يوم  7مارس
 1958لتنفيذه لكنه أجل ثم عدل إىل املؤبد.
يف س��نة  1962أطل��ق رساحها وتزوجت محاميها الفرنيس جاك فريجي��س الذي دافع عنها وعن جميع
مناضيل جبهة التحرير الوطني و الذي اسلم و اتخذ منصورا اسام له.
 -2القصائد الشعرية :املضامني والدالالت
عندما نعود إىل القصائد الش��عرية التي أش��ادت ببطولة املناضلة واملجاه��دة واملقاومة جميلة بوحريد
س��نالحظ أنها كثرية ومتنوعة إال أنني اقترصت منها عىل أربع قصائد للش��عراء اآلتية اس�ماؤهم وهم :
سليامن العيىس ونزار قباين ورفيق خوري ونازك املالئكة.ألن كل قصيدة من هذه القصائد تتميز بخاصية
منفردة عن األخرى رغم أنها تش�ترك جميعا يف مضمون عام واحد هو وصف التجربة املريرة التي مرت
بها هذه البطلة الكبرية يف السجن.وس��أبدأ بقصيدة الشاعر س��ليامن العيىس وسأتبعها بقصيدة الشاعر
نزار قباين فقصيدة الشاعر رفيق خوري وسأختم بقصيدة الشاعرة نازك املالئكة.
يقول سليامن العيىس:
أين مني عينان خلف جدارالسجن مكحولتان بالكربياء
وجبني والف نجمة صبح ألألت فوق جرحه الوضاء
وفم يعجز العذاب ويعــــيا فيه عن محو بسمة زهراء
بسمة لخصت بها رشف التـــاريخ صديقة الصحراء
يلعق الوحش جرحها فرتد الطرف كربا يف صامت من إباء
12
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دراسات نقدية
وهي مذهولة أتبلغ يوما مثل هذا نذالة األحياء
فالش��اعر يرى أن هذه املناضلة الس��جينة تكحلت أعينها بالكربياء والش��موخ واإلباء وألألت فوق جرح
جبينه��ا الوض��اء آالف النجوم واألقامر وفم يطل ببس��مته الدامئة التي عجز الع��ذاب عن محوها وبها
لخصت لنا هذه الشجاعة صديقة الصحراء والصمود والوفاء رشف التاريخ الجزائري والعريب واإلسالمي.
إنه��ا جميلة الثائرة التي تزأر الس��احات من صمتها بألف حداء ويس�ير األبط��ال عىل هديها فيقاومون
املحتل ويرسلون عليه الرصاص والنريان وصواعق الفداء.إنها جميلة التي هزت ببطولتها سامء الدنيا بغري
نداء فأصبحت قديسة الصحراء يف السجن تتغلب عىل جراحها وتطويها يف هدوء وصرب وحياء فعظمت
معها صيحة الفداء وعزت أن توارى يف دامس الظلامء ألنها أمرية املالحم والصمود وإلباء رغم القيد الذي
تعرضت له والعنف والفناء.يقول:
أين مني جميلة؟ تزأر الساحات من صمتها بألف حداء
أي رس يف الصمت يرسله األبطال نارا وصاعقات فداء
أي رس هزت به الشفة السمراء قلب الدنيا بغري نداء
أتراها يف السجن قديسة الصحراء تطوي جراحها يف حياء
عظمت صيحة الفداء وعزت أن توارى يف دامس الظلامء
ويختم قصيدته مشريا إىل أن جميلة ستبقى يف ذاكرة جميع الشعوب العربية واإلسالمية سحر الشعر يف
اإلنشاد والغناء ووهج النار املشتعلة البرتاء يف وجوه الغزاة الجالدين األعداء وغضبة املاليني التي تهوي
فوق سياط يف ازدراء وستبقى رغم ما تعانيه سواء يف البالد العربية واإلسالمية أو يف بلدان العامل األخرى
راع يغن��ي ع�لى الذرى الخرضاء وقمرا ييضء الطريق لألدالء يف زمن الجور والعس��ف والظلم والش��قاء
وس��يبقى املحتلون الفرنس��يون غزاة مجرمون لكنهم لن يطفئوا أبدا نور الش��مس بقمعهم وإرهابهم
وغيومهم السوداء.س��تتحداهم جميلة بالصمت والرهب والبطولة والبسمة الزهراء وستتحداهم صخور
األوراس يف أن يوقفوا بطولة شعب الجزائر وزئري القضاء الذي خطه ورسمه بعزة وشهامة ووفاء.
إن جميلة بنضالها وكفاحها قد حملت العروبة والعرب واملس��لمني إىل مقدس��ات السامء وأضافت لهم
تاريخا جديدا سيظل منارة لهم مع مرور األيام والسنوات ييضء دروبهم وديارهم ومرافئهم وميحو عنهم
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بؤس الذل واألرس والقيد والعناء.يقول:
هي فينا سحر القصيد إذا غنى ووهج النارية البرتاء
هي فينا غضبة املاليني تهوي فوق جالدها سياط ازدراء
يف بالدي يف الصني يف شفتي راع يغني عىل الذرى الخرضاء
وهم املجرمون لن يطفئوا الشمس بإرهاب غيمة سوداء
تتحداهم جميلة بالصمت رهيبا والبسمة الزهراء
تتحداهم صخورك يا أوراس أن يوقفوا زئري القضاء
موجة تحمل العروبة فيها من جديد مقدسات السامء

1

ويف قصيدة الش��اعر نزار قباين نالحظ جوانب متعددة من ش��خصية املناضلة جميلة بوحريد فهو يبدأها
بذكر اس��مها الذي يردده يف جميع مقاطعها ألنه اس��م ال كاألس�ماء اس��م صنع ملحمة نضالية وبطولة
اس��طورية س��تظل خالدة يف تاريخ الجزائر ويف تاريخ العامل العريب واإلسالمي ألنها جابهت أعتى قوة يف
العامل يف تلك الفرتة املدججة بأنواع األس��لحة هي قوة فرنس��ا االس��تعامرية الغازية ثم يذكر بعد اسمها
رقم الزنزانة التي وضعت فيها وهو الرقم تس��عون واسم السجن الذي سجنت فيه وهو السجن الحريب
واملدينة التي يوجد فيها وهي مدينة وهران وعمرها الذي مل يتجاوز الثانية والعرشين وهو العمر الذي
تنضج فيه الفتاة وتكتمل أنوثتها وتس��تعد للبحث عن زوج تش�ترك معه يف الحياة لتكوين أرسة كام هو
معروف يف الحياة االجتامعية اإلنس��انية لكن جميلة بوحريد مل تنش��غل بهذا ومل تبحث عن رشيك حياة
وال عن تلبية الرغبات الذاتية املعروفة بل انش��غلت بقضية وطنية أساسية اكرب من هذا كله هي قضية
الوط��ن الجزائري املحتل وهي أس��مى وأنبل وأجم��ل قضية.لذلك وهبت لها نفس��ها وروحها وعمرها
وانخرطت يف مقاومة املستعمر من أجل طرده من األرض الجزائرية حتى تتحرر وتستقل وتنعم بالحرية
ألنه الحياة ملن يعيش تحت الس��يطرة االستعامرية.ثم يصف الش��اعر مالمح هذه األنثى مشبها عينيها
بقنديل املعبد وش��عرها العريب األسود بالصيف وشالل األحزان وهذا الوصف يبني لنا هويتها الجزائرية
والعربية األصيلة الضاربة يف أعامق التاريخ.يقول:
 -1ديوان قصائد عربية ،سليامن العيىس-،بريوت لبنان ،1959.ص.37
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دراسات نقدية
اإلسم :جميلة بوحريد
رقم الزنزانة:تسعونا
يف السجن الحريب بوهران
والعمر اثنان وعرشونا
عينان كقندييل معبد
والشعر العريب األسود
كالصيف كشالل األحزان
بعد ذلك يتحدث الش��اعر عن جانب آخر مهم يف ش��خصية هذه البطلة املناضلة وهو الجانب الديني
اإلسالمي فرغم ما تالقيه يف سجنها من ضيق السجان وحصاره وبطشه فإنها تتغلب عىل ذلك كله بقراءة
القرآن الكريم الذي كان ال يفارق يدها تقرأ ما تيرس من آياته وس��وره وأحزابه وتس�ترجع كثريا سوريت
مريم والفتح ألنها امرأة مسلمة مؤمنة صابرة نذرت نفسها للجهاد يف سبيل الله لتحرير الوطن.يقول:
ابريق املاء وسجان
ويد تنضم عىل القرآن
وامرأة يف ضوء الصبح
تسرتجع يف مثل البوح
آيات محزنة اإلرنان
من سورة مريم والفتح
ويعود يف املقطع الثاين ليبدأ كعادته باس��م جميلة بوحريد وليؤكد أن هذا االسم هو اسم مكتوب بالنار
وباللهب وسيبقى مسطرا يف صفحات التاريخ اإلنساين ويف صفحات تاريخ وتراث وأدب الشعوب العربية
واإلس�لامية تقديرا للدور الطالئعي البطويل الذي قامت به صاحبته وللتضحيات الجس��يمة الكبرية التي
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ضحت بها من أجل أن تحيا الجزائر.يقول:
االسم :جميلة بوحريد
اسم مكتوب باللهب
مغموس يف جرح الحب
يف أدب بالدي يف أديب
الجان��ب اآلخر الذي يظهر يف ش��خصية جميلة ومييزه��ا من خالل هذه القصيدة ه��و أنها مل تحلم مبا
س��تحققه يف املس��تقبل من آمال وأحالم وتطلعات ومل تلعب كام يلعب األطفال ومل تتزين بأنواع الزينة
املعروفة ومل تغرم بعقد تشرتيه أو شال ترتديه لتظهر يف أناقة كام يفعل النساء ومل تجنح للذة يف بيغال
كام يجنح لها نس��اء فرنس��ا ألن همها األول واألخري كان هو تحرير الجزائر من ذل االس��تعامر الفرنيس.
يقول:
امرأة من قسطنطينة
مل تعرف شفتاها الزينة
مل تدخل حجرتها األحالم
مل تلعب أبدا كاألطفال
مل تغرم يف عقد أوشال
مل تعرف كنساء فرنسا
أقبية اللذة يف بيغال
لذلك اعتربها أجمل أغنية وأجمل طفلة وأجمل نخلة يف املغرب العريب الكبري قاومت اإلستعامرالفرنيس
البغيض وأتعبته ومل تتعب ألن « ما قامت به هذه الفتاة الجزائرية الش��امخة الباس��لة الثائرة يف وجه
فرنس��ا مل تقم به أي فتاة عربية ومغاربية أخرى خالل تواجد االستعامر الفرنيس واإليطايل بتلك الدول»
16
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.1وهذا ما جعل س��لطات االس��تعامر متعن يف تعذيبها وقمعها لكنها قاومت كل ذلك بصمود ال مثيل له
مام جعل الشاعر يستغرب ويتعجب من هذه السلطات التي سمحت للجالدين بتعنيفها وإلحاق أنواع
األذى بها وهي السجينة املجاهدة الصابرة مع أن هذا العمل املشني ال يرضاه أي إنسان يف هذا الوجود.
لك��ن أجهزة القمع الفرنس��ية ارتضته لنفس��ها وهي بذلك تريد أن تغطي ع��ن الرضبات املوجعة التي
لحقنها من قبل هذه املجاهدة ومن قبل جميع املجاهدين الجزائريني.يقول:
االسم :جميلة بوحريد
أجمل أغنية يف املغرب
أطول نخلة
ملحتها واحات املغرب
أجمل طفلة
أتعبت الشمس ومل تتعب
يا ريب هل تحت الكوكب
يوجد إنسان
يرىض أن يأكل أن يرشب
من لحم امرأة تصلب؟
وبتاب��ع الش��اعر وصف التعذيب الذي كان ميارس��ه الجالد الفرنيس املس��تعمر يف حق ه��ذه املناضلة
واملقاومة يف أدق صوره يف س��جن الباس��تيل فهي املصفدة يف السالسل واألغالل يأكل منها آالف األنذال
وهي الوحيدة املصلوبة يدمي القيد قدميها وتطفأ الس��جائر يف نهديها ويس��يل الدم من فمها وشفتيها
لكنها ال تبايل بذلك كله فتصرب وتحتس��ب وهي عىل يقني كامل بأن النرص س��يتحقق وس��ينهزم العدو
املحتل ويرحل عن أرضها ووطنها .يقول:
 .-1جميلة بوحريد يف الشعر العريب مبناسبة  8مارس،محمد،بكوش ،مجلة أنساق أألدبية الفكرية اإللكرتونية..2008،
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وسعال امرأة مسلولة
أكلت من نهديها األغالل
أكل األنذال
الكوست وآالف األنذال
من جيش فرنسا املغلوبة
انترصوا عىل أنثى
أنثى كالشمعة مصلوبة
القيد يعض عىل القدمني
وسجائر تطفأ يف النهدين
ودم يف األنف ويف الشفتني
وجراح جميلة بوحريد
هي والتحرير عىل موعد
لقد « كان التعذيب ميارس عىل نطاق واس��ع بعلم من السلطات الفرنسية التي كانت تغض البرص عىل
تلك التجاوزات الخطرية بحيث وصل الحد حتى اغتصاب الفتيات السجينات « .1
ومييض الشاعر يف وصف هذا التعذيب الذي كان يلحقه األرشار الغزاة بجميلة كلمسات التيار الكهربايئ
التي كانت تعرب جس��دها األس��مر وحروق يف جميع أنحائه والتحرش املستفز الدائم بها من قبل هؤالء
األعداء وهم يتلهون بعذاب هذه املناضلة الحرة األبية وهي وحيدة بني بنادقهم ووحشيتهم واستبدادهم.
يقول:
مقصلة تنصب واألرشار
 -1جميلة بوحريد يف الشعر العريب مبناسبة  8مارس.
18
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دراسات نقدية
بلهون بأنثى دون إزار
وجميلة بني بنادقهم
عصفور يف وسط األمطار
الجسد الخمري األسمر
تنفضه ملسات التيار
وحروق يف الثدي األيرس
يف الحلمة
يف يف يا للعار
وهذا ما تؤكده جميلة بوحريد قائلة « :كنت من التاسع إىل السادس والعرشين من ابريل بدون انقطاع
أخضع لالستجواب والتعذيب يف مستشفى مايو ويف الفيلتني اللتني تم حجزي فيهام من طرف املظليني.
ثالثة ايام من الس��ابع عرش إىل التاس��ع عرش وأن��ا أتعرض ألذى ووجع الكهرباء وق��د تم وضع مجاري
كهربائية يف الفرج ويف املناخر ويف األذنني ويف الفم وتحت اإلبط وعىل ابراز ثدييا اللذين بهام حتى اآلن
حروق وعىل أفخاذي التي بها آثار حروق أيضا « 1.وتضيف قائلة »:الجلس��ة األوىل يف ليلة الس��ابع عرش
إىل الثامن عرش دامت من الس��اعة التاس��عة ليال إىل الثالثة صباحا حتى أغمي عيل وبدأت يف الهذاء «.
وهذه األفعال الوحش��ية اإلجرامية تعكس الوجه الحقيقي لالستعامر الفرنيس الذي كان وال يزال يتبجح
بالدميقراطية والحرية.
ويختم الش��اعر قصيدته مبينا أن جميلة بوحريد س��تبقى تاريخا كبريا لشعوب األمة العربية واإلسالمية
يفتخ��رون به ويروونه لألبناء واألحفاد الذين س��يحفظونه ويروونه بدورهم ملن يأيت بعدهم من األبناء
واألحف��اد ألنه رشفهم ورفع رؤوس��هم بني األمم والش��عوب.إنه تاريخ امرأة م��ن الجزائر أرض األمجاد
والبط��والت واملفاخر ثائرة من جبل األطلس س��يذكرها زهر الكباد والليل��ك والرنجس مع مرور الزمن.
وس��تبقى رمزا ييضء املآيس واآلالم واملحن .امرأة أتعبت الش��مس بصمودها أمام آلة القمع والقهر فلم
ترشق إجالال لها وكرست مقصلة الجالد الذي أذهله ثباتها وإميانها فصار جان دارك الذي تعتز به فرنسا
 -1جميلة بوحريد يف الشعر العريب مبناسبة  8مارس.
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صغريا أمامها .يقول الشاعر:
االسم :جمياة بوحريد
تاريخ ترويه بالدي
يحفظه بعدي اوالدي
تاريخ امرأة من وطني
جلدت مقصلة الجالد
امراة دوخت الشمس
جرحت أبعاد األبعاد
ثائرة من جبل األطلس
يذكرها الليلك والرنجس
ما أصغر (جان دارك) فرنسا
يف جانب (جان دارك) بالدي

1

أما الش��اعر رفيق خ��وري فإنه يصف يف قصيدته « مذك��رات جميلة بوحريد « اللحظات التي عاش��تها
هذه املقاومة يف الس��جن قبل تنفيذ حكم اإلعدام بأيام الذي صدر يف حقها من قبل سلطات االستعامر
الفرنيس والذي مل يزدها إال ثباتا واس��تامتة يف الصمود.لقد ظن املستعمر أنه بهذا الحكم سيزعزع مبدأ
هذه املجاهدة وإميانها ويقينها لكن آماله جميعا خابت ومل يتحقق له ما كان يس��عى إليه .فقد جوبه
بصخ��رة صامدة ال تتحط��م مهام كانت العواصف والنكبات صخرة هي جميلة التي آثرت الش��هادة يف
س��بيل الله دفاعا عن وطنها املحتل ألن هذه الش��هادة هي الطريق الوحيد لتحريره وانعتاقه من براثن
الذل والقمع والقهر.لقد بدت هادئة يف السجن املقيت الذي كان يحارصها فيه كل يشء النار التي تأكل
جس��دها والس��كون املخيف والجلد والباب واملفتاح والدم والجدار والوجوه الفظة القبيحة التي تنظر
-1األعامل الشعرية الكاملة ،نزار قباين،ديوان حبيبتي،الطبعة الثانية عرشة،ايلول سبتمرب ،1973منشورات نزار قباين،بريوت لبنان،ص .449
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إليها يف احتقار وليست هذه الوجوه وحدها بل الجميع ينظر إليها يف اشمئزاز وازدراء ويجلدها وييسء
إليها ويدفعها للخيانة والركوع واالستسالم .وهو ما رفضته وقاومته رغم مختلف اإلغراءات املشينة التي
عرضتها عليها السلطات الفرنسية الغازية ألنها « من عائلة مجاهدة ذاقت مرارة االستعامر بعدما حرمها
من مزاولة دراس��تها واغتال أفراد عائلتها ورشد املاليني من الجزائريني واعتقلهم رغم املعاناة والتجش��م
واملرض داخل س��جنها.فلقد آثرت الوقوف الند للند أمام كل ماهو مرض بالوطن وس�لامته»  .1باإلضافة
إىل هذا فإن جميلة مل تعد رمزا للثورة الجزائرية وحدها بل أصبحت رمزا لثورة جميع الشعوب العربية
الذين تضامنوا معها وأعلنوا تأييدهم الكامل لها بالدعوات والصلوات والقصائد واألغنيات.وقد أحس��ت
جميل��ة بكل هذا مام ضاعف مس��ؤوليتها الكب�يرة وجعلها تبقى ثابتة صامدة أمام جربوت االس��تعامر
وقسوته ليك تبقى يف مستوى ثقة الشعوب العربية التي رفعتها إىل أعىل األمجاد.يقول:
سأظل هادئة العيون
سأظل غامضة العيون
والنار تأكلني ويجلدين السكون
والباب واملفتاح والدم والجدار
حتى الوجوه الفظة الحمراء تنظر يف احتقار
كالقائد النشوان يوم االنتصار
الكل يجلدين ويدفعني ألغرق يف الصقيع
ألعيش يف وحل الخيانة والركوع
وأنا أحس هناك من خلف الجدار عىل الدروب
حفيف أجنحة القلوب
قلوب آالف املاليني املغذة يف النضال
 -1جميلة بوحريد يف الشعر العريب مبناسبة  8مارس.
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كل القصائد والتواقيع واملحبة والصالة
كل األغاين والحياة
أحسها زندا يزمجر يف انفعال
ميتد عرب املوت يف ليل السعال
وعرب بحر من أفاع من سياط
ميتد كالعمالق يرفعني إىل مجد الشعوب
ورغم القمع الش��ديد الذي ميارس��ه الجالد الفرنيس عىل جميلة بوحريد يف السجن ورغم الحصار الخانق
الش��ديد فإنها تس��مع أصوات آالف الرفاق املجاهدين املقاومني املخلصني األوفياء تقتحم معاقل وقيود
ووثاق هذا السجن وتصيح بأنها لن متوت ولن تنهزم وأن الجزائر لن تلني ولن تستسلم بل ستظل إعصارا
يف وجه املعتدين املس��تعمرين.وهذا ما جعل جميلة تزداد مناعة وقوة وتس��تمر يف مقاومة املس��تعمر
املدجج بأعتى األسلحة حتى من داخل سجنها املحارص بالبنادق والرصاص الذي يوجه صوب أبناء شعب
الجزائر فتتأكد بأن النرص آت وأن األمل سيتحقق والشمس سترشق والبسمة ستزهر يف ارض الجزائر من
خلف هذه النريان والبنادق والقيود واملآيس واملجازر.يقول:
أصوات آالف الرفاق
بهديرها الجبار تقتحم املعاقل والوثاق
وتصيح أنا ال منوت
إن الجزائر لن تلني
ستظل إعصارا من الطاعون للمستعمرين
قولوا جزائرنا متوت
لو ماتت األهراس واحرتق الحديد
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لو لن تظل بها صخور ولن يظل بها وليد
قلبي يقاتل من هنا
وأنا أرى
حقد البنادق والرصاص وشعبنا
والشمس تزهر يف الجزائر
من خلف نريان املعارك واملجازر
ويف آخ��ر القصي��دة يعود ليصف املناضلة جميلة يف اللحظات األخرية التي س��ينفذ فيها الجالد الفرنيس
حكم اإلعدام.ويبدأ بوصفها هي لخطوات حارس��ها اللعني التي تسري يف األرض بصوت رتيب ممل الذي
جاء ليقودها للموت والدم واملصري وهي معلقة بوقع حدائه القذر الثقيل لكنها ال تستكني واملصري الذي
تنتظ��ره هنا هو املوت بعدما حكم عليها باإلعدام والذي ال ينتظر س��وى فتحة الباب الحديدي الصغري
لك��ن فتحة هذا الباب تبعد ع��ن جميلة الخوف وتجعلها تحس بالحياة وتح��س بأنها لن متوت وبأنها
س��تعيش رغم قهر األعداء الفرنس��يني وبطشهم ومقاصلهم وجنودهم ودمهم وحديدهم ألنها ال تعيش
لنفسها بل تعيش لشعب الجزائر املقاوم املكافح ولتاريخ الجزائر وستظل حية قوية صابرة مؤمنة حتى
تستقل الجزائر ولن ترىض بغري االستقالل بديال.لذلك طلبت من أمها أن تدق أجراس الهناء ومن إخوتها
ورفاقه��ا الرشفاء األوفياء يف املقاومة العزاء أن يغنوا أغاين الفداء للجزائر موطن املجد واإلباء ألن النرص
آت رغم ما كابدته من لوعة وشقاء.يقول:
خطوايت حاريس اللعني
تدق ارض السجن يف صوت رتيب
وكأنها لن تستكني
يقودين للموت للدم للمصري
وأنا معلقة بوقع حدائه القذر الثقيل
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اليوم ال أدري ملاذا أريد أال تستكني
وأنا أرى قلبي تجنح يستطري
وأرى املصري
يطل بالناب امللطخ بالرماد
من فتحة الباب الحديدي الصغري
فأحس أين كالحياة
وأحس أين لن أموت
أنا لن أموت
سأعيش رغم املوت والدم والحديد
رغم املقاصل والجنود
سأعيش يف تاريخ شعبي يف زنود
جيش الجزائر والرفاق
يا أم دقي اليوم أجراس الهناء
يا إخويت الرشفاء غنوا للفداء
للنرص عرس الدم غنوا للفداء
ويختم القصيدة مش�يرا إىل أن جميلة ستموت والبس�مات عىل شفاهها وستعيش أفكارها التي ناضلت
وقاومت من أجلها.وبهذا تيضء ليل س��جنها الرهيب وتش��غل قلبها ليح�ترق الظالم وينمحي من األيام
وتقيض عىل أوجه الجالدين الخرقاء وعىل أعينهم الزرقاء الذين أتعبهم عذابها وقتلهم شبابها ووقفوا أمام
ثباتها واس��تامتتها يف س��بيل مبادئها كاألقزام يصحبهم الوجع والقلق والعار والخيبة واملذلة واالنحسار.
يقول:
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وأحس أين كاملسيح
ميوت تحت صليبه القايس الكبري
الصالبون الجالدون
أموت والبسامت يف شفتي زهره
ستعيش فكره
ألن هذي األوجه الخرقاء تتعب من عذايب
ألن هذي األعني الزرقاء يقتلها شبايب
وقفت أمامي كلها قلق وعار
متتد يف وحل التفاهة والشجار
والخيبة الصفراء يف قسامتها
وأنا أيضء الليل يف سجني الرهيب
قلبي سأشعله ليحرتق اللهيب
يا إخويت الرشفاء غنوا للفداء
يا أم دقي اليوم أجراس الهناء

1

أم��ا القصيدة األخرية التي س��أختم بها ه��ذا العرض فهي قصيدة نازك املالئك��ة « نحن وجميلة « التي
حاول��ت فيها وضع مقارنة بني الش��عوب العربية وجميلة الثائرة املناضلة مبين��ة التالحم الكبري بينهام
رغم بعض االنتقادات واملالحظات النابعة من صميم قلب الشاعرة.فالش��عوب العربية أش��ادت ببطولة
هذه املناضلة ومنحتها األلح��ان واألغنيات والقصائد والحروف والكلامت يف حني منحتهم جميلة العزة
والكرامة واملروءة والشهامة ألنها نابت عنهم يف حمل القيود واألثقال وواجهت الغزاة األنذال يف معارك
القتال.تقول:
 -1مجلة اآلداب اللبنانية،السنة السابعة،فرباير،1959،ص.11
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أما منحوك اللحون السخيات واألغنيات؟
أما أطعموك حروفا؟ أما بذلوا الكلامت؟
ففيم الدموع إذن ياجميلة؟
ونحن منحنا لوصف جراحك كل شفه؟
وجرحنا الوصف خدش أسامعنا املرهفة
وأنت حملت القيود الثقيلة
وحني تحرقت عطىش الشفاه إىل كأس ماء
حشدنا اللحون وقلنا سنسكتها بالغناء
ونشدو لها يف الليايل الطويلة
بع��د ذلك تتحدث عن معاناتها يف الس��جن وعن التعذيب الذي مارس��ه املس��تعمر الجالد عليها دون
ش��فقة أو رحمة.فقد ارشفوها الدماء وسقوها نريان اللهب وصلبوها عىل الخشبات واحتملت ذلك كله
من أجل وطنها وش��عبها وتفنن الشعراء واألدباء يف اإلش��ادة مبجد هذه البطولة ونظموا مئات القصائد
الش��عرية الثورية وأش��اروا فيها إىل أنهم سيحررون هذه الس��جينة الثائرة من طغيان االحتالل الفرنيس
لكنهم مل يفعلوا بل اكتفوا بقولهم :س��ننقذها وس��وف نفعل ثم غرقوا بني الحروف النشاوى وبني مدى
وس��وف ي��رددون تعيش جميلة مع أن القصائد الش��عرية واألغاين ال ميكن أن تنق��ذ هذه املقاومة من
براثني العدو الفرنيس وال أن تحررها من قبضته الحديدية الدامية وكأنها تطلب من الشعراء أن يتوقفوا
عن نظم القصائد وإنش��ادها واملغنون عن ترديد األغاين وتلحينها ألن هذا ال يفيد وال يجدي أمام جراح
جميل��ة النبيل��ة .ولكن هذا اإلبداع الش��عري الذي قي��ل يف حق هذه املناضلة ع��رف بقضيتها وجعلها
تحظى بتعاطف كبري من قبل جميع ش��عوب العامل العريب واإلس�لامي بل تجاوزها إىل شعوب العامل كله
التي وقفت إىل جانبها وإىل جانب قضيتها املصريية العادلة « .ومن هذا املنطلق سعى األحرار يف العامل
للوقوف معها يف محنتها وكفاحها وقامت املظاهرات يف مرشق األرض ومغربها وهبت الشعوب لنرصتها
ونرصة القضية الجزائرية «  .1تقول :
 -1الثورة الجزائرية يف شعر املغرب العريب ،ص.377
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وقلنا سننقذها سوف نفعل ثم غرقنا
وراء مدى سوف بني الحروف النشاوى وصحنا
تعيش جميلة تعيش جميلة
وذبنا غراما ببسمتها وعشقنا الخدود
وأذىك هوانا الجامل الذي أكلته القيود
وهمنا بغامزة وجديله
أمن جرحها الرث نطعم أشعارنا باملعاين؟
أهذا مكان األغاين؟ إذن فاخجيل يا أغاين؟
وذويب أمام الجراح النبيلة
ثم تتابع قائلة بأن األعداء املس��تعمرين الفرنس��يني حملوها جراح الس��كاكني وآالمها عن سابق إرصار
وترصد وتعمد أي يف سوء نية ونحن نحملها عن حسن نية املعاين الكبرية وجرحها يزداد مع قمع فرنسا
واس��تبدادها مام جعلها تعترب جرح القرابة العربية واإلس�لامية أعمق وأقىس من أي جرح آخر وهذا ما
جعل الجميع يخجل من جراحها وآالمها وأحزانها.تقول:
هم حملوها جراح السكاكني يف سوء نية
ونحن نحملها يف ابتسام وحسن طوية
جراح املعاين الغالظ الجهولة
فيالجراح تعمق فيها نيوب فرنسا
وجرح القرابة أعمق يف كل جرح وأقىس
فوا خجلتا من جراح جميلة

1

 -1ديوان نازك املالئكة،املجلد الثاين،دار العودة بريوت ،الطبعة الثانية ،1979ص.505،
العدد2021 - 2020 25

27

خامتة
من خالل دراس��تنا وتحليلنا لهذه القصائد الشعرية التي قيلت يف املجاهدة واملقاومة واملناضلة جميلة
بوحريد نستنتج الخالصات اآلتية :
أوال :دور املناضلة واملقاومة الكبرية جميلة بوحريد يف مقاومة املستعمر الفرنيس وثباتها وصمودها رغم
جميع املحن التي تعرضت لها.
ثانيا :تضامن األمة العربية واإلسالمية وجميع أحرار العامل مع هذه املناضلة الذي يبني أنها مل تعد فقط
مناضلة وطنية جزائرية بل أصبحت مناضلة عربية وعاملية.
ثالثا :تعترب مثاال يقتدي يف التحمل والصرب واملقاومة والشهامة واإلباء.
رابع :وصف بش��اعة اإلجرام الوحيش الكبري الذي مارس��ه االس��تعامر الفرنيس يف حق الشعب الجزائري
الصامد املجاهد.
خامسا ::إبراز شجاعة املرأة الجزائرية يف حرب التحرير املجيدة التي انطلقت يف فاتح نوفمرب ومشاركتها
للرج��ل الجزائري يف هذه الحرب لتحقيق الهدف األس��مى هو تحرير الجزائر من س��يطرة االس��تعامر
الفرنيس.
سادسا :مواكبة الشعر العريب املعارص للثورة الجزائرية مبختلف تجلياتها وإشادتهم بها وبزعامئها وأبطالها
الذي اسرتخصوا أرواحهم وأنفسهم دفاعا عنها ومن خاللها عن الوطن الجزائري.
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معايري حتليل الن�ص ال�شعري عند الإمام عبد القاهر اجلرجاين

أ.د .نصرالدين إبراهيم أحمد حسني  /أستاذ النقد األدبي والبالغة  /قسم اللغة العربيّة وآدابها  /رئيس تحرير مجلة التجديد /الجامعة اإلسالميّة العامليّة بماليزيا

مقدمة البحث:
يتن��اول هذا البحث جانباً مهامً من( :معايري تحليل النص الش��عري عند اإلم��ام عبد القاهر الجرجاين)،
والت��ي تركز عىل نقد وتحليل النص الش��عري ،وكيفية تذوقه ،حيث كان��ت نظريات علم النقد يف ذلك
الوق��ت مرتبطة ارتباطاً مبارشا ً بفنون البالغة ،أي ما يس��مى بنظرية النق��د البالغي ،أو البالغة النقدية.
ويعترب اإلمام عبد القاهر الجرجاين من أش��هر البالغيني والنقّاد يف القرن الرابع الهجري ،ولعل من أش��هر
مؤلفات��ه البالغيّة والنقدية( ،أرسار البالغة) و (دالئل اإلعج��از) .ومنهام انطلقت نظريته ،نظرية النظم
يف الق��رآن الكري��م ،وأيضاً من هنا ب��رزت آراؤه النقدية يف نقد النص األديب ،وخاصة يف تحليل الش��عر
 -1األستاذ الدكتور نرصالدين إبراهيم أحمد حسني ،أستاذ النقد األديب والبالغة ،قسم اللغة العرب ّية وآدابها ،الجامعة اإلسالم ّية العامل ّية مباليزيا.
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الع��ريب ونقده ،والوقوف ع�لى جوانب اإلبداع فيه ،ومواطن اإلخفاق .ومن هذا املنطلق حاول أن يق ّدم
نظرية جاملية تذ ّوقية يف النص األديب ،خاصة الشعر ،يربطها بالصياغة والخيال والذوق الفطري ،وفكرة
إدراك العالق��ات يف الن��ص األديب ،ودالل��ة األلفاظ عىل املع��اين ،ووقع األلفاظ ،وتأثريه��ا يف النفس من
حيث االختيار والصياغة .وكل هذا ارتكز عىل قواعد اللغة وفنون البالغة ،ووس��ائلها املختلفة يف تجلية
األس��لوب وصياغته ،وفصاحته وبيانه .وتتعلق مش��كلة البحث يف كيفية فهم مقدرة اإلمام عبد القاهر
الجرجاين يف نقد وتحليل النصوص الشعرية وطريقته يف التذوق الفني للنص الشعري ،وهو عمل يحتاج
التعمق والبصرية واإلملام بعلوم اللغة ،وفنون البالغة العرب ّية .وتدور أس��ئلة البحث حول محور أس��ايس
ه��و كي��ف يتعامل اإلمام عبد القاهر الجرجاين يف نقد وتحليل النص األديب ،خاصة النص الش��عري ،وما
الوس��ائل املس��تخدمة يف تذوقه للنص الشعري؟ أ ّما عن أهداف البحث فتكمن يف استنباط طريقة مثىل
يف نقد النص الشعري ،والوسائل املعينة عىل ذلك .وتفيد أهمية البحث أولئك الذين تخصصوا يف مجال
الدراس��ات النقدية بوصفها فكرة جديدة ،وإس��هام العامل الكبري املش��هور ،كام تقدم لطلبة النقد األديب
وس��يلة رائعة يف تذوق وتحليل النص الشعري .ونحن هنا سوف نذكر الوسائل التي ساعدت اإلمام عبد
القاهر الجرجاين ،وأعانته عىل نقد وتحليل النصوص الشعرية مقرونة ببعض النامذج الشعرية التي قام
بتحليلها ونقدها.
-1إدراك العالقة يف النص األديب:
س��اعدت فكرة إدراك العالقات بني أج��زاء العبارة يف النص األديب اإلمام عب��د القاهر الجرجاين
يف نقد وتحليل النص الش��عري ،فقد احس��ها اإلمام عبد القاهر الجرجاين منذ القرن الخامس الهجري،
وه��ي نف��س الفكرة _ يف رأينا _ التي تأثر بها فيام بعد أصحاب الفلس��فة الجاملية من أمثال «ديدرو»
(ت1784م) وغريه.
فق��د ب��رزت فكرة إدراك العالق��ات بني أجزاء العب��ارة يف نقد وتحليل الن��ص األديب بوضوع يف
كتابيه(دالئ��ل اإلعج��از) ،و(أرسار البالغ��ة) يف تحليل ونقد النص األديب ،ألن الن��ص األديب وخاصة النص
الش��عري أصبح عنده مجموعة من العالقات ،وليست مجموعة من األلفاظ فهو يقول« :واعلم أنك إذا
رجعت إىل نفسك علمت علام ال يعرتضه الشك أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض
وينبني بعضها عىل بعض ،وتجعل هذه بس��بب من تلك هذا ما ال يجهله عاقل وال يخفى عىل أحد من
الناس ،وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إىل التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها بس��بب من صاحبتها
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ما معناه وما محصوله ،وإذا نظرنا يف ذلك علمنا أن ال محصول لها غري أن تعمد إىل اس��م فتجعله فاعال
لفعل أو مفعوال أو تعمد إىل اس��مني فتجعل أحدهام خربا عن اآلخر أو تتبع االس��م اسام عىل أن يكون
الثاين صفة لألول أو تأكيدا له أو بدال منه أو تجيء باس��م بعد متام كالمك عىل أن يكون الثاين صفة أو
حاال أو متيزا أو تتوخى يف كالم هو إلثبات معنى أن يصري نفيا أو اس��تفهاما أو متنيا فتدخل يف كالم هو
إلثبات معنى أن يصري نفيا أو اس��تفهاما ما أو متنيا ،فتدخل عليها الحروف املوضوعة لذلك ،أو تريد يف
فعلني أن تجعل أحدهام رشطا يف اآلخر فتجيء بهام بعد الحرف املوضوع لهذا املعنى أو بعد اس��م من
األسامء التي ضمنت معنى ذلك الحرف _ وعىل هذا القياس 1.
فإننا نالحظ أن الصدارة للروابط والعالقات وليس لأللفاظ ،ومن هنا تنبع فكرة إدراك العالقات،
وهي نفسها من األفكار التي أدرك بها اإلمام عبد القاهر الجرجاين تحليل النص األديب و تذوق ،وتوصل
به��ا إىل نظريت��ه يف النظم .ولذا يذهب اإلمام عبد القاهر قائ�لاً« :إذن فاملهم يف اللغة ليس األلفاظ بل
مجم��وع الروابط والعالقات التي نقيمها بني األش��ياء بفضل األدوات اللغوية ،وتلك الروابط هي املعاين
التي نعرب عنها ،ومن ثم كانت أهميتها وما لها من صدارة عىل األلفاظ».2
تظهر  -من هنا  -العالقات واضحة ،بني أجزاء العبارة وينكش��ف النقاب عنها ،وتزول الشبهات،
إذن فاأللفاظ تستمد داللتها من عالقاتها بالكلامت السابقة لها أو الالحقة بها ،ومبا ميكن أن تكتسبه يف
مكانها التي وضعت فيه من إش��اعات وإضافات جديدة .إذن فمسالة إدراك العالقات تلعب دورا مهام
يف نقد وتحليل النص األديب ونقده ،وخاصة الشعر .ولعل خري مثال _ يف رأينا _ يكشف عن مسالة إدراك
العالقات يف تحليل النص الشعري ونقده ،هو تحليله لهذه األبيات الشعرية التي نسبها صاحب (معاهد
التنصيص) ،وكذلك صاحب كتاب (زهر اآلداب ومثر األلباب) إىل كثري عزة :3
وملا قضينا من منى كل حاجة

ومسح باألركان من هو ماسح

وشدت عىل دهم املهاري رحالنا

ومل ينظر الغادي الذي هو رائح

الدالئل اإلعجاز ،اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ،صحح أصله حممد عبده،وحممد حممود التركزي الشنقيطي ،وعلق علي حممد رشيد رضا،
1
دار املعرفة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية ،عام 1419ه 1998 -م .ص.52 ،51
النقد املنهجي عند العرب ،د .حممد مندور ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،مطبعة الفكر ،عام 1948م .ص.335
2
انظر :معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص ،عبد الرحيم العباسي ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،
3

القاهرة ،عام 1367ه 1947 -م .وانظر :زهر اآلداب ومثر األلباب ،ابو إسحاق إبراهيم بن علي احلصري القريواين ،حتقيق
الدكتور زكي مبارك ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،عام 1372ه 1953 -م.
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أخذنا بأطراف األحاديث بيننا

وسالت بأعناق املطي األباطح

يحلل اإلمام عبد القاهر الجرجاين هذا النص الش��عري قائالً « :راجع فكرتك  ،واش��حذ بصريتك ،وأحس��ن
التأمل ،ودع عنك التجوز يف الرأي .ثم انظر ،هل تجد الستحس��انهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم  -منرصفا
إال إىل اس��تعارة وقعت موقعها .وأصابت غرضها ،أو حس��ن ترتيب تكامل معه البيان متى وصل املعنى إىل
القلب  ،مع وصول اللفظ إىل السمع ،واستقر يف الفهم مع وقوع العبارة يف األذن؟ وإال إىل سالمة الكالم من
الحش��و غري املفيد ،والفضل الذي هو كالزيادة يف التحديد  ،ويشء داخل املعاين املقصودة مداخلة الطفييل
الذي يستثقل مكانه ،واألجنبي الذي يكره حضوره ،وسالمته من التقصري الذي يفتقر معه السامع إىل طلب
زي��ادة بقي��ت يف نفس املتكلم فلم يدل عليها بلفظها الخاص به��ا  ،واعتمد دليل حال غري مفضح ،أو نيابة
مذكور ليس لتلك النيابة يس��تصلح  ،وذلك أن أول ما يتلقاك من محاس��ن هذا الشعر إنه قال« :وملا قضينا
من منى كل حاجة « فعرب عن قضاء املناسك بأجمعها  ،والخروج من فروضها وسنتها ،من طريق أمكنه أن
يقرص معه اللفظ وهو طريقة العموم .ثم نبه بقوله« :ومس��ح باألركان من هو ماسح « عىل طواف الوداع
الذي هو آخر األمر ودليل السري الذي هو مقصوده من الشعر .ثم قال « :أخذنا بأطراف األحاديث بيننا «
فوصل بذكر مس��ح األركان  -ماوليه من زم الركاب وركوب الركاب  ،ثم دل بلفظه « األطراف « عىل الصفة
التي يختص بها الرفاق يف الس��فر :من الترصف يف فنون القول وش��جون الحديث ،أو ما هو عادة املتطرفني
من اإلشارة أو التلويح ،والرمز واإليحاء .وأنباء ذلك عن طيب النفوس ،وقوة النشاط ،وفضل االغتباط  ،كام
توجبه ألفة األصحاب  ،وأنسة األحبة ،وكام يليق بحال من وفق لقضاء العبادة الرشيفة ورجاء حسن اآليات،
وتنس��م روائح األحبة واألوطان واس��تامع التهاين والتحيات من الخالن واإلخوان .ثم زان ذلك كله باستعارة
لطيف��ة طبق فيها مفعل التش��بيه ،وأفاد كثري من الفوائد بلطف الوح��ي والتنبيه ،فرصح أوال مبا أومأ إليه
يف األخ��ذ بأطراف األحاديث من أنه��م تنازعوا أحاديثهم عىل ظهور الرواحل  ،ويف حال التوجه إىل املنازل ،
وأخرب بعد برسعة السري ووطأة الظهر ،إذ جعل سالسة سريها بهم كاملاء تسيل به األباطح ،وكان يف ذلك ما
يؤكد ما قبله :ألن الظهور إذا كانت وطيئة ،كان س�يرها الس�ير السهل الرسيع  -زاد ذلك يف نشاط الركاب
 ،ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيبا  ،ثم قال « :بأعناق املطي « ومل يقل باملطي  :ألن الرسعة والبطء
يظهران غالبا يف أعناقها  ،ويبني أمرها من هواديها وصدورها ،وسائر أجزائها تستند إليها يف الحركة ،وتتبعها
يف الثقل والخفة .ويعرب عن املرح والنش��اط إذا كانا يف أنفس��ها بأفاعيل لها خاصة يف العنق والرأس  .يدل
عليها بشامئل مخصوصة يف املقادم .1
 1أسرار البالغة /اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ،حتقيق حممد الفاضلي ،املكتبة العصرية ،صيدا -بريوت ،الطبعة الثانية ،عام 1420ه 1999 -م.
ص.31 -29
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ترى نقده وتحليله للنص الش��عري يتس��م بالتذوق ،والتأمل ،والفهم  ،وإظهار روعة الجامل وتأثريه يف
النفوس املتذوقة لهذا الفن املبدع ،ولذلك نجد أس��لوبه واضحا جليا ال مييل إىل الغموض والتعقيد ،ألنه
يرى؛ « إذا كان النظم سويا والتأليف مستقيام كان وصول املعنى إىل قلبك تلو وصول اللفظ إىل سمعك،
وإذا كان عىل خالف ما ينبغي وصل اللفظ إىل السمع ،وبقيت يف املعنى تطلبه وتتعب فيه ،وإذا أفرط
األمر يف ذلك صار إىل التعقيد الذي قالوا إنه يس��تهلك املعنى»  .1وإن كان بعض الباحثني قد ذهب إىل
أنه يرى يف الغموض حسنا لذاته  ،2ونحن من جانبنا ال منيل لهذا الرأي؛ ألن عبد القاهر يرى أن املعاين
املبتذل��ة الت��ي ليس فيها ك��دا أو جهدا ال قيمة لها وال مزية فيها ،وإال ف�ما الفرق بني األديب املوهوب
الفن��ان الذواق��ة ،ومن مل يذق طع��م األدب فهو يقول « :فإن قلت فيجب عىل ه��ذا أن يكون التعقيد
والتعمية ما يكس��ب املعن��ى غموضا مرشفا له وزائدا يف فضله ،وهذا خالف م��ا عليه الناس ،أال تراهم
قالوا :إن خري الكالم ما كان معناه إىل قلبك أس��بق من لفظه إىل س��معك .فالجواب :أين مل أرد هذا الحد
من الفكر والتعب ،وإمنا أردت القدر الذي يحتاج إليه .3
م��ن هذا املنطلق تجد أن هذا املنهج ال��ذي اتخذه عبد القاهر يف فكرة إدراك العالقات يف تحليل ونقد
الن��ص األديب ميث��ل نهجا جديدا ،لقي مكانه من بعده ويف العرص الحدي��ث لدى األدباء والعلامء ،حيث
تلتقي فيه فلسفة اللغة بفلسفة الفن .وهذا ما يأكده الدكتور محمد زيك العشاموي »:وهذا املنهج الذي
يفرس القيمة يف األدب مبا يكون بني اللغة من عالقات هو املنهج الذي تلتقي فيه فلسفة اللغة بفلسفة
الفن ،والذي يرى أن التباين يف الصياغة ال يوجد إال إذا يوجد التباين يف اإلحساس.4».
 -2التذوق الفطري يف تحليل النص الشعري:
متثل القاعدة الفطرية يف تذوق النص الشعري وتحليله عند اإلمام ظاهرة أدبية ونقدية ،ال ميتلكها إال من
كانت له معرفة واسعة ،وثقافة عالية ،وإطّالع واسع ،وأزعم أن اإلمام عبد القاهر الجرجاين كان موسعة
معارف متحركة ،فخربته ودربته ،وذاكرته القوية ،وإحساس��ه املرهف غرز فيه إمكانية التذوق الفطري
يف نقد وتحليل النصوص الشعرية .ولذا نرى ذلك واضحاً يف اختياره للنصوص الشعرية وتحليلها ونقدها.
وإليك بعض األمثلة التي تظهر فيها ملكة اإلمام عبد القاهر الجرجاين يف تحليل النص الش��عري ونقده
1
2
3
4

دالئل اإلعجاز /عبد القاهر ،ص.180
النقد اجلمايل وأثره يف النقد العريب /روز غريب  ،بريوت  ،الطبعة األوىل ،عام 1952م .ص.129
أسرار البالغة /عبد القاهر  ،ص.132
قضايا النقد األديب والبالغة ،د .حممد زكي العشماوي ،القاهرة ،عام 1967م .ص.370 - 369
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الذي يقوم عىل التذوق الفطري ،والسجية التي جبلت عىل روعة الفن والجامل ،والجامل والفن ،وذلك
يف جولة قصرية نرى فيها براعته يف تحليل النص الشعري ذكر « :قول عامر ابن الطفيل:
وإين وإن كنت ابن سيد عامر ويف الرس منها والرصيح املهذب
فام سودتني عامر عن وراثة أىب الله أن أسمو بأم وال أب1
معنى رصيح محض يشهد له العقل بالصحة ،يعطيه من نفسه أكرم النسبة وتتفق العقالء عىل
األخذ به ،والحكم مبوجبه ،يف كل جيل وأمة ،ويوجد له أصل يف كل لسان ولغة.
قال محمد بن الربيع املوصيل:
الناس يف صورة التشبيه أكفاء أبوهم آدم واألم حواء
فإن يكن لهم يف أصلهم رشف يفاخرون به فالطني واملاء
ما الفضل إال ألهل العلم أنهم عىل الهدى ملن استهدى أدالء
ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون ألهل العلم أعداء2
هذا كام ترى باب من املعاين التي تجمع فيها النظائر ،وتذكر األبيات الدالة عليها ،فإنها تتالقى
وتتناظر ،وتتشابه وتتشاكل ،ومكانة من العقل ما ظهر لك واستبان ،ووضح واستنار ،وكذلك قول املتنبئ:
ال يسلم الرشف الرفيع من األذى حتى يراق عىل جوانبه الدم3
معنى معقول مل يزل العقالء يقضون بصحته ،ويرى العارفون بالسياسة األخذ بسنته ،وبه جاءت
أوامر الله سبحانه ،وعليه جرت األحكام الرشعية والسنن النبوية ،وبه استقام ألهل الدين دينهم ،وانتقى
عنهم أذى من يفتنهم ويرضهم وكذلك قوله:
إذا أنــت أكـرمت الكـريــم مـلكته وإن أنت أكـرمت اللئيم متـردا
ووضع الندى يف موضع السيف بالعال مرض كوضع السيف يف موضع الندى
 1أسرار البالغة /عبد القاهر  ،ص.197
 2املصدر السابق ،ص .197
 3املصدر السابق ،ص.198
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وقول أيب متام:
ال تنكري عطل الكريم من األذى فالسيل حرب للمكان العايل1
فه��ذا قد خيل إىل الس��امع أن الكريم إذا كان موصوفا بالعل��و والرفعة يف قدرة ،وكان الغني كالغيث يف
حاجة الخلق إليه وعظم نفسه وجب بالقياس أن ينزل عن الكريم نزول ذلك السيل عن الطور العظيم،
ومعلوم إنه قياس تخيل وإيهام ،ال تحصيل ،وإحكام ،فالعلة يف أن السيل ال يستقر عىل األمكنة العالية،
إن املاء س��يال ال يثب��ت إال إذا حصل يف موضع له جوانب تدفعه عن االنصاب ،ومتنعه من االنس��ياب،
وليس يف الكريم واملال ،يشء من هذه الخالل.
و قول :مسلم بن الوليد
الشيب كره وكره أن يفارقني أعجب بيشء عىل البغضاء مودود2
هو من حيث الظاهر صدق وحقيقة ،ألن اإلنس��ان ال يعجبه أن يدركه الش��يب ،فإذا أدركه كره
أن يفارقه ،فرتاه لذلك ينكره ويكرهه ،عىل أن إرادته أن يدوم له ،إال أنك إذا رجعت إىل التحقيق كانت
الكراه��ة والبغضاء الحقة للش��يب عىل الحقيقة ،فأما كونه مرادا وم��ودودا فمتخيل فيه ،وليس بالحق
والصدق ،بل املودود الحياة والبقاء ،إال أنه ملا كانت العادة جارية بأن يف زوال رؤية اإلنس��ان للش��يب
زوال��ه ع��ن الدنيا وخروجه منها ،وكان العيش فيها محبا إىل النف��وس صارت محبته ملا ال يبقى له حتى
الشيب كأنها محبة للشيب.
ومن ذلك صنيعهم إذا أرادوا تفضيل يشء أو نقصه ،أو مدحه ،أو ذمه ،فتعلقوا ببعض ما يشاركه
يف أوصاف ليست هي سبب الفضيلة والنقيصة ،وظواهر أمور ال تصحح ما قصدوه من التمجيد والتزيني
عىل الحقيقة ،كام تراه يف باب الشيب كقول البحرتي:
وبياض البازي أصدق حسنا إن تأملت من سواد الغراب3
ولي��س إذا كان البياض يف البازي آنق يف العني ،وأخلق بالحس��ن من الس��واد يف الغراب ،وجب
لذلك كله أن ال يذم الشيب وال تنفر منه طباع ذوي األلباب ،ألنه ليس الذنب كله لتحول الصبغ وتبدل
 1السابق ،ص.199
املصدر السابق.
2
 3املصدر السابق ،ص.200
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اللون ،وال أتت الغواين ما أتت من الصد اإلعراض ملجرد البياض ،فإنهن يرينه يف قباط مرص فيأنسن ،ويف
أنوار الروض وأوراق الرنجس الغض فال يعبس ،فام أنكرن إبيضاض شعر الفتى اللون وذاته ،بل لذهاب
بهجاته ،وإدباره يف حياته  .1فهو يرينا أن العلة ليست يف البياض نفسه ،وإمنا إىل ما يرمز له .كام يرى أن
النوع األول من املعاين ،ليس��ت فيه توسع ،وال خالف بني املنشئني ،وإمنا يظهر ذلك يف النوع الثاين الذي
يعتمد عىل التخيل.
 -3صياغة اللفظة يف النص الشعري:
اختيار اللفظة وصياغتها يف النص الشعري من الوسائل التي تؤثر يف تحليل النص الشعري ،وجد
اإلمام عبد القاهر بعض النقاد قد انحاز لجانب اللفظ دون االهتامم بربطه وصياغته يف الجملة ،وإدراك
عالقته باملعنى داخل الجملة ،ومدى تناس��به مع العبارة املنش��ودة أو بيت الشعر ،فكان ال ب ّد لإلمام أن
يرد عىل أنصار اللفظ ،ألن اللفظة املفردة ال تكون لها مزية واضحة تكشف عام يدور حولها ،فاملزية إمنا
تكون يف النظم ،ولذلك نراه يقول « :فقد اتضح إذن اتّضاحاً ال يدع للشك مجاال أن األلفاظ ال تتفاضل
م��ن حيث هي ألفاظ مجردة ،وال من حيث هي كلم مفردة ،وأن األلفاظ تثبت لها الفضيلة وخالفها يف
مالمئة معنى اللفظة ملعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مام ال يتعلق له برصيح اللفظ .ومام يشهد لذلك
أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك يف موضع ،ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك يف موضع آخر ،كلفظ
األخدع يف بيت الحامسة:
تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من اإلصغاء ليت وأخدعا 2
وبيت البحرتي:
وغني وإن بلغتني رشف الغنى واعتقت من رق املطاع أخدعى
فإن لها يف هذين املكانني ما ال يخفى من الحسن .ثم أنك تتأمها يف بيت أيب متام:
يا دهر قوم من أخدعيك فقد أضجعت هذا األنام من خرقك 3
 1أسرار البالغة ،اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ،ص .200
 2البيت لصمة بن عبد اهلل ،واألخدعان :عرقان يف جانيب العنق قد خفيا وبطنا .والليت صفح العنق وقيل أدىن من الراس عليهما ينحدر القرطان.
 3اخلرق :بالضم العنف وكذلك احلمق واجلهل وضم الراء للشعر.
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فتج��د لها م��ن الثقل عىل النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف م��ا وجدت هناك من الروح والخفة،
واإلين��اس والبهج��ة .ومن أعجب ذل��ك لفظة « اليشء « فإنك تراها مقبولة حس��نة يف موضع وضعيفة
مستكره يف موضع ،وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إىل قول عمر بن ايب ربيعة املخزومي:
ومن مايل عينيه من يشء غريه إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمي 1
وإىل قول أيب حية:
إذا ما تقاىض املرء يوم وليله تقاضاه يشء ال ميل التقاضيا
فإنك تعره حسنها ومكانها من القبول ،ثم انظر إليها يف بيت املتنبي
لو الفلك الدوار أبغضت سعية لعوقه يشء عن الدوران
فإنك تراها تثقل وتضؤل بحسب نبلها فيام تقدم» 2
ومن هنا نالحظ أن املزية ال تكون يف األلفاظ املفردة ،أو الكلمة املفردة ،حيث ال يوجد نوع من
متييز ميكن أن يضاف إليها ،وإمنا التفاضل يف وقع الكلامت يف سلك واحد منتظم.
إذن هذا ما أراد عبد القاهر إثباته من أن الكلامت املفردة ال تتفاضل فيام بينهام إال بالخفة واأللفة ،ألن
الكلمة الثقيلة عىل اللسان كريهة يف كل موقع ،وكذلك الكلمة الوحشية.
ليس��ت البالغة إذن بعائدة إىل األلفاظ املفردة ألنها لي��س مام يحدث التفاضل فيه ،وإمنا يقع التفاضل
إذا انتظمت هذه الكلامت يف س��لك ،وانضم بعضها إىل بعض ألداء معنى يريده األديب وتلك هي فكرة
النظم التي أتعب عبد القاهر نفسه يف رشحها ،والتدليل عليها» .3
نعل��م م��ن هنا أن فصاحة األلف��اظ إمنا تكون يف صورته��ا ومعرضها الذي تظهر فيه م��ن صياغة النص
الشعري .لعل هذا هو ما دعا الدكتور شوقي ضيف إىل أن يقول « :فصاحة األلفاظ وبالغتها ال ترجع إىل
األلفاظ بش��هادة الصفات التي توصف بها ،وإمنا ترج��ع إىل صورتها ومعرضها الذي تتجىل فيه ،وبعبارة
أخرى نرجع إىل نظمها وما يطوي فيه من خصائص .ومعنى ذلك أن هذه الصفات ليست صفات لأللفاظ
 1أصل اجلمرة القبيلة جيتمع على عددها مث قيل ملكان اجتماعها ومنه اجلمرات لرمي احلصى.
 2انظر :دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر ،ص.50 - 49
 3عبد القاهر اجلرجاين وجهوده يف البالغة العربية ،د .أمحد أمحد بدوي ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،ص.100
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يف أنسها ،وإمنا هي صفات عارضة لها يف التأليف والصياغة بسبب دقائق بالغية مل تكن لها قبل سياقها
الذي أخذته يف صور نظمها .1
يتضح أخريا أن األهمية لأللفاظ إمنا تكون يف مواقعها من الجمل ،بوصفها الوسائل التي بها يؤدي املعنى،
وال أهمي��ة له��ا يف ذاتها ،أي خالية من الرتكيب « وإمنا تظهر أهمية األلفاظ يف أداء املعاين ،ويتجىل ذلك
يف تأليف الكالم وهنا تظهر مزية الصياغة وما فيها من ألفاظ من جالئها للصورة .2
م��ن هنا نعل��م أن أنصار اللفظ أو الذين مييلون نحو اللفظ ويجعلونه م��ن الفصاحة والرباعة والبالغة،
فإنهم غري محققني يف ذلك ،وإن ش��ئت فقل إنهم قد ضلوا الطريق الس��وي ،ألنه  -كام سبق أن ذكرنا _
أن اللفظ من حيث هو لفظ مفرد ال يخدم قضية ،وال يساعد يف مسألة ،وإمنا الحق يتجىل عندما يدخل
اللفظ يف س��لك من نظم الكالم ككل ،ومن هذا املنطلق أس��تطاع اإلمام عبد القاهر الجرجاين أن ينقد
ويحلل بعض النصوص الشعرية ،وأن ميهد لهذا العامل ليكون وسيلة ناجعة يف نقد وتحليل العمل األديب،
ألن اختيار اللفظ له تأثري يف جامل النص أو قبحه ،والذي يحدد ذلك هو صياغة النص األديب ،أي مبعنى
تختار اللفظة التي تتفق ،ونسجم ،وتتناسب مع النص املنشود.
 _4الحاسة الفطرية املوجهة يف تذوق النص األديب:
اهت��م البالغيون _ من قبل _ بقواعد البالغة وأصولها والقواعد لنقدية األخرى ،وكانت نظرتهم متيل إىل
الجان��ب اللغ��وي عامة « .وكانت املصطلحات من أبرز ما اعتنى به الس��ابقون فقد كانت يف أول أمرها
أق��رب إىل املفهوم اللغوي ،وه��ذا واضح يف مصطلحات الجاحظ ،وابن قتيبة واملربد وثعلب وابن املعتز،
ولكنها بدأت تتبلور عىل يد من جاء بعدهم كقدامة و أيب هالل .وحينام ظهر عبد القاهر أوالها أهمية
كبرية وحاول أن يضعها وضعا دقيقا ،وأن يحدد معانيها بحيث تكون التعريفات جامعة مانعة.
ثم أننا نعلم أن الفن األديب ،إذا كان مقيدا مكبال بالسالسل ،غري طليق ،فإنه بال شك ينحرف عن طريقه
ومجراه وهدفه األسايس يف إدراك طبيعة األدب ،وماهيته ،كام أن األديب فنان مبدع ،يحلّق يف أفاق الفن
دون أن يقي��د بقواع��د جافة جامدة ال تعرف طريق إىل ذوقه الحس��اس .من أجل هذا فإن عبد القاهر
 1البالغة تطور وتاريخ ،د .شوقي ضيف ،دار املعارف ،مصر ،عام 1965م .ص.164
 2النقد األديب احلديث ،د .حممد غنيمي هالل ،دار املعارف والعودة ،بريوت ،مطابع املتنيب ،عام 1973م .ص.273
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الجرج��اين « :ح��اول أن يضع قواعد فنية للبالغة والجامل الفني يف كتابه ( دالئل اإلعجاز ) كام حاول أن
يضع قواعد نفس��ية للبالغة يف كتابه ( أرسار البالغة ) وقد تأثر بالفلس��فة اإلغريقية ،وباملنطق ،ولكن ال
عىل طريقة « قدامة « فقد كان له من ذوقه األديب عاصم قوي « .1
لق��د اتخذ عبد القاهر الجرجاين من الذوق مقياس��ا مهام يف وضع القواع��د واملصطلحات ،فيام يتعلق
بالنواحي األدبية والنقدية ،ووسيلة إىل تحليل العمل األديب ،وخاصة الشعر .فالذوق من السامت املهمة
التي تس�ير مع األديب طوال حياته األدبية ،فمثال إنك ال تعرف املزية والفضيلة يف النص الشعري إال إذا
كان لديك الذوق الكايف الذي يستطيع أن يستوعب النص األديب بكل أنواعه وأشكاله وأمناطه ،ويكشف
عن جامل النص أو قبحه.
فال��ذوق عند اإلم��ام عبد القاهر الجرجاين هو املقياس األول قبل كل يشء ولذلك تجده دامئا ينبه إليه،
ويوض��ح أهميته ،فهو يق��ول « :واعلم أنه ال يصادف القول يف هذا الباب موقعا من الس��امع ،وال يجد
لديه قبوال حتى يكون من أهل الذوق واملعرفة ،وحتى يكون ممن تحدثه نفس��ه بان ملا يومئ إليه من
الحس��ن واللطف أص�لا ،وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكالم ،فيج��د األريحية تارة ويعدي منها
أخ��رى ،وحتى إذا عجبته عجيب ،وإذا نبهته ملوضع املزية انتبه ،فأما من كانت الحاالن والوجهان عنده
أب��دا عىل س��واء وكان ال يفتقد م��ن أمر النظم إال الصحة املطلقة وإال إعراب��ا ظاهرا ،فام أقل ما يجدي
الكالم معه ،فليكن من هذه صفته عندك مبنزلة من عدم اإلحس��اس بوزن الش��عر والذوق الذي يقيمه
به ،والطبع الذي مييز صحيحه من مكس��وره ،ومزاحفه من سامله ،وما خرج من البحر مام مل يخرج منه،
يف أنك ال تتصدى له ،وال تتكلف تعريفه لعلمك أنه قد قدم األداة التي معها تعرف ،والحاس��ة التي بها
تجد ،فليكن قد حك يف زند ،والحك يف عود أنت تطيع منه يف نار « .2
إذن فمقي��اس التذوق هو وحده الذي يكش��ف عن رس العم��ل األديب والتوصل إىل كنهه ،ورسه وجامله
وهو ال يتلقى كالعلم ألنه موهبة وفطرة مكتسبة عن طريق التعمق يف مجال اآلداب والفنون والغوص
يف أغواره��ا بطول��ة الزمن ،والدربة ،والحكنة ،والتجربة ،لذلك فه��و قد « :قرر يف هذا الفصل وغريه من
الفصول أن العمدة يف إدراك البالغة الذوق واإلحس��اس الروحاين ،ومن عدم ذلك مبنأى عن فهم األدب
وتذوقه والغوص عىل جواهره .ويتضح صدق كالمه يف تعليقه عىل اآليات الكرمية واألبيات الرفيعة ،فقد
اتخذ الذوق مقياس��ا يزن به الكالم إىل جانب موازين��ه األخرى ،وهو يف هذا التحليل كثريا ما يقف عند

 1النقد األديب أصوله ومنهجه ،سيد قطب ،بريوت ،دار الشروق ،الطبعة األوىل ،ص.124
 2دالئل اإلعجاز ،اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ،ص.195
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األلفاظ منبها إليها ومعجبا مام فيها ،وهو يف ذلك يويل التأثري النفيس عناية كبرية ولذلك اعتربه املحدثون
من الذين أش��اروا إىل ربط األدب بالنفس وأقام أراءه وتعليقاته عليها ،فهو خالد يف الدراس��ات النقدية
ألن��ه وفق بني ما يتطلبه ال��ذوق األديب ومناهج التفكري املوضوعي املنظم ،وكان كتابه « أرسار البالغة «
رس��الة نفس��ية ذوقية يف نواحي التأثر األديب فكرتها الرئيسية هي أن مقياس الجودة األدبية تأثري الصور
البيانية يف نفس متذوقها « .1
ولك��ن يج��ب أال نفهم الذوق عىل أنه طغيان وحكم ش��خيص عىل هوى الباح��ث وطريقته الخاصة يف
األداء ،ألن الحكم الش��خيص ال ميكن أن يكون حكام له مكانته ،ألن صفة العموم فيه والش��يوع هي أن
يكون مقبوال لدي اآلخرين ومنطقيا يفتنهم ويس��حرهم ويجذبهم ،وال يتأىت هذا إال عن طريق التعليل،
وتوضيح األسباب التي تهيا له مكانة سامية « .وهذا االتجاه إىل التعليل خليق بذاته أن يسوق يف النقد
الذوقي إىل التميز والتقدير واملراجعة والتحديد ليصبح إحساسنا أداة مرشوعة للمعرفة.2 « .
وقد ذكر اإلمام عبد القاهر هذه القصة عن األصمعي التي تدل فهم وذوق رفيع قال  :كنت أسري مع أيب
عمرو بن العالء وخلف األحمر ،وكانا يأتيان بشارا فيسلامن عليه بغاية اإلعظام ،ثم يقوالن :يا أبا معاذ ما
أحدثت؟ فيخربهام وينشدهام ،ويسأالنه ويكتبان عنه متواضعني له حتى يأيت وقت الزوال ثم ينرصفان،
وأتياه يوما فقاال :ما هذه القصيدة التي أحدثتها يف س��لم بن قتيبة؟ قال :هي التي بلغتكم ،قالوا :بلغنا
أنك أكرثت فيها من الغريب ،فقال :بلغني أن س��لم بن قتيبة يتبارص بالغريب فأحببت أن أورد عليه ما
ال يعرف ،قالوا :فأنشدنا يا أبا معاذ ،فأنشدهام:
بكرا صاحبي قبــل الهجري إن ذاك النجاح يف التبكري
حتى فرغ منها ،فقال له خلف :لو قلت يا أبا معاذ مكان( :إن ذاك النجاح يف التبكري)( ،بكرا فالنجاح يف
التبكري) كان أحسن ،فقال بشار :إمنا بنيتها أعرابية وحشية فقلت( :إن ذاك النجاح يف التبكري) ،كام تقول
األعراب البدويون ،ولو قلت( :بكرا فالنجاح) كان هذا من كالم املولدين ،وال يشبه ذاك الكالم وال يدخل
يف معنى القصيدة ،فقام خلف وقبل ما بني عينيه».3
ث��م يعلق اإلمام عبد القاهر عىل هذه القصة قائالً « :وهذا صواب ،فمن ش��أن (إن) إذا جاءت
 1عبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده ،د .أمحد مطلوب ،بريوت ،الطبعة األوىل ،عام 1393ه 1973 -م .ص.207
 2املرجع السابق.
 3دالئل اإلعجاز :عبد القاهر الجرجاين ،ص .184 - 183
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ع�لى هذا الوجه أن تغني غن��اء الفاء العاطفة ،وأن تفيد من ربط الجملة مبا قبلها ،وهذا عىل عكس لو
أس��قطت من الجملة ،حيث ال يلتئم الكالم وتنفصل الجملة الثانية عن األوىل ،بل ال تكون منها بس��بيل
حتى تجيء الفاء ،فتقول( :فذاك النجاح يف التبكري) ،ومثل هذا قول بعض العرب:
		

فغنها فهي لك الفداء

إن غناء اإلبل الحـداء

فانظر إىل قوله :إن غناء اإلبل الحـداء ،مالمئة الكالم قبله وحس��ن تش��بثه به وإىل حسن تعطف الكالم
األول عليه .ثم انظر إذا تركت «إ ّن» قلت :فغنها وهي لك الفداء ،غناء اإلبل الحداء .كيف تكون الصورة؟
وكيف ينبو أحد الكالمني عن اآلخر؟ وكيف يُشم هذا ويعرق ذاك حتى ال تجد حيلة يف ائتالفهام حتى
تجتل��ب لهام الفاء فتقول :فغ ّنها وهي لك الفداء فغناء اإلبل الحداء :ثم تعلّم أن ليس��ت األلفة بينهام
من جنس ما كان ،وأن قد ذهبت األُنسة التي كانت تجد ،والحسن الذي كنت ترى.1
وذكر اإلمام عبد القاهر أنه « روي عن عنبسة الفيل أنه قال :قدم ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس
بسوق الكناسة قصيدته الحائية التي منها:
هي الربء واألسقام واله ّم واملنى وموت الهوى يف القلب مني املربح
ُ
ويربح
وحبك عندي يستج ُّد
وكأن الهوى بالنأي يمُ َحي ف ًيمحي
ُ
حب ميّة يربح
إذا غيرّ النأي املحبني مل يكد
ُ
رسيس الهوى من ّ
قال :فلام انتهى إىل هذا البيت ناداه ابن شٌ �برمة :يا غيالن! أراه قد برح .قال فش��نق ناقته وجعل يتأخر
بها ويتفكر ثم قال:
إذا غري النأي املحبني مل أجد رسيس الهوى من حب م ّية يربح
قال :فلام انرصفت(عنبس��ة) حدثت أيب قال :أخطأ ابن شُ ربمة حني أنكر عىل ذي الرمة ،وأخطأ ذو الرمة
حني غري شعره لقول ابن شربمة ،إمنا هذا كقول الله تعاىل« :ظُلامتُ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل
يكد يراها» ،وإمنا هو مل يرها ومل يكد .2
وهنا يقوم اإلمام عبد القاهر بتحليل النص قائالً « :إن س��بب الش��بهة يف ذلك أنه قد جرى يف العرف أن

 1املصدر السابق ،ص.184
 2املصدر السابق ،ص.185
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يقال ما كاد يفعل ،ومل يكد يفعل :يف فعل قد فعل عىل معنى أنه مل يفعل إال بعد الجهد وبعد أن كان
بعي��دا ً يف الظن أن يفعله كقوله تعاىل « :فذب ُحوها وم��ا كادوا يفعلون» ،فلام كان مجيء النفي يف كاد
حب م ّية يربح فقد زعم أن
عىل هذا الس��بيل توهم ابن ش�برمة أنه إذا قال :مل يكد رس��يس الهوى من ّ
اله��وى قد برح ،وليس األمر الذي ظ ّن��اه ،فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل :مل يكد يفعل ،وما كاد يفعل
أن يكون املراد أن الفعل مل يكن من أصله ،وال قارب أن يكون ،وال أظن أنه يكون .وكيف بالشك يف ذلك
وقد علمنا أن (كاد) موضوع ألن يدل عىل ش�� ّدة قرب الفعل من الوقوع ،وعىل أنه قد ش��ارف الوجود,
وإذا كان كذل��ك كان مح��اال أن يوجب نفيه وجود الفعل؛ ألن��ه يؤدي إىل أن يوجب نفي مقاربة الفعل
البت أنه قد فعل .1
الوجو َد وج َو َده ،وأن يكون قولك :ما قارب أن يفعل ،مقتضيا عىل ّ
ثم يواصل اإلمام عبد القاهر تحليله ذاكرا َ قول الشاعر ابن املعتز الذي قال فيه:
سألت عليه شعاب الحي حني دعا أنصاره بوجوه كالدنانري
فيحلل ذلك قائالً « :إنك ترى هذه االس��تعارة عىل لطفها وغرابتها إمنا تم لها الحس��ن وانتهى إىل حيث
انتهى مبا توخي يف وضع الكالم من التقديم والتأخري ،وتجدها قد ملحت ولطفت مبعاونة ذلك وموازنته
لها .وإن شككت فاعمد إىل الجارين والظروف فأنزل كال منهام عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل،
س��ألت أش��عاب الحي بوجوه كالدنانري عليه حني دعا أنصاره ،ثم انظر كيف يكون الحال وكيف يذهب
الحسن والحالوة وكيف تعدم أريحتك التي كانت تذهب النشوة التي كنت تجدها « .2
وانظر أيضا عىل تعليقه وتذوقه لقول البحرتي:
لو شئت مل تفسد سامحة حاتم كرما ومل تهدم مآثر خالد
«األصل ال محالة لو شئت أن ال تفسد سامحة حاتم مل تفسدها ،ثم حذف ذلك من األول استغناء بداللته
يف الثاين عليه ،ثهو عىل ما تراه وتعلمه من الحس��ن والغرابة وهو عىل ما ذكرت لك من أن الواجب يف
حك��م البالغ��ة أن ال ينطق باملحذوف وال يظهر إىل اللفظ ،فليس يخفى أن��ك لو رجعت فيه إىل ما هو
أصله فقلت ولو شئت أن ال تفسد سامحة حاتم مل تفسدها ،رصت إىل كالم غث وإىل يشء ميجه السمع
 1املصدر السابق ،ص.186 -185
 2دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر ،ص..78
الشعاب :مجع شعب بكسر الشني وهو طريق يف اجلبل ومسيل املاء يف بطن أرض بوجوه كالدنانري :مشرقة متأللئة أي من السرور أو إمنا يكون هذا
من الثقة بشجاعتهم واالدالل بقوهتم والزهو بزعيمهم ،ولو خائفني أو كارهني جلاءوا متثاقلني بوجوه باسرة عليها عربة اخلوف وظلمة الكآبة.
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وتعافه النفس.1 « .
وكذلك أعجب عبد القاهر بتشبيه ابن املعتز إعجابا كبريا ،وذلك يف قوله الذي يصف فيه زهرة البنسفج:
وال زوردية تزهو بزرقتها بني الرياض عىل حمر اليواقيت 2
كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار يف أطراف كربيت
حي��ث قال « :أغرب وأعجب ،ولحق بالولوع وأجدر ،من تش��بيه الرنجس مبداهن در حش��وهن عتيق،
ألنه إذ ذلك مش��به لنبات غص يرف وأوراق رطبة ترى املاء منها يش��ف بلهب نار مستول عليه اليبس،
وب��اد فيه الكلف ومبنى الطباع وموض��وع الجبلة ،عىل أن اليشء إذا ظهر من مكان مل يعد ظهوره منه،
وخرج من موضع ليس مبعدن له  -كانت صبابة النفوس به أكرث ،وكان بالش��غف منها أجدر ،فس��واء يف
إثارة التعجب ،وإخراجك إىل وروعة املستغرب ،وجودك اليشء يف مكان ليس من أمكنته ،ووجود يشء مل
يوجد ومل يعرف من أصله ذاته وصفته ،ولو أنه شبه البنفسج ببعض النبات ،أو صادف له شبها يف يشء
من املتلونات  -مل نجد له هذه الغرابة ،ومل ينل من الحسن هذا الحظ.3 .
فعب��د القاهر الجرجاين قد أعجب بهذه التش��بيه الذي يجمع ب�ين متباعدين يف يشء تراه العني .ألن ما
يجمع بني البنفس��ج وعود الكربيت هو اش��تعال النار يف الثاين ،وهذا نوع من التش��بيه يحتاج إىل خيال
خص��ب ،ومبدع ذواقة لهذه النصوص الش��عرية ،وهكذا اإلمام عبد القاه��ر يف هذا الطريق ،وذلك من
خ�لال كتابي��ه « أرسار البالغة و « دالئل اإلعجاز « ،فقد أراك أنه فارس هذا امليدان ،مبا ميتلكه من ذوق
رائع ،وإحساس مرهف ،فقد كان أديباً ملهامً ،استطاع أن يضع قاعدة ذوقية رائعة لتحليل النص األديب.
-5متاسك أجزاء الصورة وانعكاسه عىل تحليل النص الشعري ونقده :
نهج عبد القاهر الجرجاين نهجا جديدا يف تحليل النص الش��عري  ،يس�ير عىل حسب منهجه يف « النظم
األديب « وم��ا يحي��ط به من مع��ان إضافية تكمن خل��ف التعبري ،وهذا املنهج الجدي��د يقوم عىل إبراز
الخصائص األدبية  ،والس�مات الفني��ة ،واملواقف اإلبداعية التي تحيط بالن��ص األديب يف صورة جاملية،
 1املصدر السابق ،ص.116 - 117
 2االزوردية :زهرة البنفسج.
 3رف :برق وتألأل ،شف ،رق فحكى ما حتته أو حترك ،الكلف :محرة كدرة تعلو الوجه ،الروعة :الفزعة واملسحة من اجلمال أسرار البالغة ،ص.12
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أساس��ها التأمل العميق ،واإلحس��اس املرهف ،والتذوق الرفيع .ونلحظ  -من خالل ذلك  -تتبعه للنص
الش��عري واس��تقصاه أرساره للوصول إىل صورة متكاملة تربد بني أجزاء النص األديب ،فإنه يرش��دنا إىل
مواطن اإلبداع التي أبرز فيها الفنان مواهبه وسامته الفنية الجاملية ،ومواضع القصور التي حالت دون
إعطاء الصورة الجاملية حقها ،ما ينبغي أن تكون.
ونرى عبد القاهر يف ذلك ،فنانا أدبيا ،يس��تغل كل إمكاناته ،ومواهبه ،وحنكته ،ودربته ليصل إىل أس��س
نفس��ية وجاملية ،إلخراج اإلبداع الفني يف ثوب قش��يب .إذ إن « االبتكار األديب والفني  ،هو أن تتناول
الفكرة التي قد تكون مألوفة للناس  ،فتكس��ب فيها من أبداعك وفنك ما يجعلها تنقلب خلقا جديدا
يبهر العني ويدهش « العقل « أو أن تعالج املوضوع الذي كاد يبيل بني أصابع الس��ابقني :فإذا هو يفئ
بني يديك بروح من عندك « .1
واآلن فإننا س��وف نرى إىل أي حد وفق اإلمام عبد القاهر الجرجاين يف هذه الطريقه املبتكرة يف تحليل
الن��ص الش��عري  ،وربطها بفكرته يف مج��ال معنى املعني ،أو املعاين اإلضافي��ة ،أو الدالالت التي تكمن
من وراء العبارة ،فقد اس��تخدم كل هذه الوسائل ليك تس��اعده عىل إظهار املعامل الفنية لإلبداع األديب.
وسوف نعرض من خالل هذا التحليل بعض النصوص الشعرية من خالل كتابيه « دالئل اإلعجاز» وأرسار
البالغة».
وإليك مثاال للشاعر إبراهيم بن العباس:
صاحب
فلو إذ نبا دهر وأنكر
ٌ

وسلط أعدا ٌء وغاب نصري

تكون عن األهواز داري بنجوة

ولكن مقادير جرت وأمور

وإين ألرجو بعد هذا محمدا

ألفضل ما يرجى أ ٌخ ووزير

« فإنك ترى ما ترى من الرونق والطالوة ،ومن الحسن والحالوة  ،ثم تتفقد السبب يف ذلك إمنا كان من
أجل تقدميه الظرف الذي هو «إذ نبا» عىل عامله الذي هو»تكون» ،وإن مل يقل :فلو تكون عن األهواز
داري بنجوة إذ بنا دهر  .ثم قال« :تكون» ومل يقل «كان» ثم أن نكّر الده َر ومل يقل «فلو إذ نبا الدهر»
ثم أن س��اق ه��ذا التنكري يف جميع ما أىت به من بعد  .ثم أن قال« :وأنك��ر
صاحب» ومل يقل  :وأنكرتُ
ٌ
 1فن األدب ،توفيق احلكيم ،املطبعة النموذجية ،مصر ،الناشر مكتبة األدب ومطبعتها باجلماهري ،ص.،10
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صاحباً . ..وهكذا الس��بيل أبدا يف كل حس��ن ومزاية رأيتها قد نس��با إىل النظم وفضل ورشف حيل فيهام
عليه « .1
يذهب الدكتور محمد مندور مذهبا تذوقيا يف التعليق عىل نص عبد القاهر هذا حيث يقول« :وباإلمعان
يف مالحظات ناقدنا نجدها ترجع إىل مفارقات يف املعاين وألوان النفس هي التي حددت اختيار الشاعر
وضمنت له الجودة ،جودة العبارة عام يف نفس��ه بدقة ،ثم تبصرينا باأللوان النفس��ية لتلك املعاين ،فهو
ق��د ق��دم الظرف عىل عامله .وقدم ( إذ نبا ) عىل (تكون)  ،وذلك ألنه مل يتمن أن تكون داره بنجوة عن
األهواز إال عندما نبا الدهر  ،ويف هذا النبو ما يحز يف نفس الش��اعر ،وكأين به س��ارع إىل نقضه ،ثم هو
ق��د اختار املض��ارع (تكون ) عىل املايض ( كان ) ألن املضارع هنا نحس يف داللته معنى الحالة الس�ترة
املنس��حبة من املايض إىل الحارض فاملس��تقبل  .والش��اعر و ّد عندما نبا الدهر لو تكون داره عن األهواز
بنجوة  ،تكون حتى قبل نبو الدهر ،تكون وتستمر كذلك ألن الدهر قد أثبت بنبوه تلك املرة أن قد قادر
ع�لى الغدر يف كل حني ،ومن الخري أن نقد ذلك الغ��در يف كل حني ،إذن فاملفاضلة بني املايض واملضارع
لس��ت مفاضلة بني ألفاظ بني معان ،وعىل األصح بني حاالت النفس��ية بأكملها .ثم إن مش��اعرنا قد نكر
(ده��ر ) وه��و بهذا يفرد الدهر فيجعله دهرا خاصا ب��ه .دهرا غدارا ال دهر الناس كافة .نبا دهر ابتالء
به القضاء املحتوم  .وإذا كان تنكري الدهر ،وهو اليشء الواحد املعروف بوحدته ،يفيد اإلفراد ،فإن تنكري
كل صاحب وأعداء ونصري يفيد اإلطالق ،ويشعرنا بضيق الشاعر .فهو ينكر كل صاحب ملا كان من غدر
أولئ��ك الصحاب ،وهو يرى أن كل عدو قد س��لط  ،وأن كل نصري قد غ��اب .تنكري املتعدد أفاد اإلطالق.
واألمر يف تنكري ( مقادير وأمور ) يشبه تنكري ( دهر ) فهو يخصصها بالشاعر ،ويجعلها وفقا عليه .وإذن
فنح��ن أمام معان مختلفة وألوان نفس��ية متباينة ندرك بعضها بعقولنا ،ونح��س ألطفها بقلوبنا ،وهذا
اإلحساس هو أساس الذوق عند ناقدنا «  .2إذن إن منهجه ألديب قائم عىل إدراكه الذوقي ،وإملامه
الواس��ع باللغة “ ،فمضم��ون الكلمة عنده يقل أو يكرث ،ينبس��ط أو ينكمش بحس��ب عالقتها باملركب
املتحرك الذي تسري فيه الكلمة مع ما تقدمها وما تالها من ألفاظ .فالكلامت عند الناس ،إذا أقمت بينها
عالقة وثيقة ،فإنك ال متلك أن تحجب تأثري الواحدة يف األخرى”  .3وهذا املنهج يجمع بني فلسفة اللغة
والفن ،وفلس��فة التذوق اإلبداعي يف األدب من جهة أخ��رى ،لذلك فإنه منهج يقوم عىل «تكامل أجزاء
العمل األديب» ،وهي طريقه تكشف عن أرسار األدب وما يحيط به.
 1دالئل اإلعجاز  ،عبد القاهر  ،ص .70- 69
 2يف امليزان اجلديد ،د .حممد مندور ،طبع يف القاهرة سنة 1944م ،الطبعة الثانية1944 ،م ،الناشر هنضة مصر ،ص.160 - 159
 3قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث ،د .حممد زكي العشماوي ،ص.369
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إن عبد القاهر الجرجاين  ،يكشف لنا عن أجزاء الصورة يف النص الشعري ،وطريقة التأليف واالنعكاسات
النفس��ية التي تتكون يف نفس��ية الشاعر ،وتتعاون يف تركيبها لتنتج فكرة متكاملة األجزاء ،وما يحيط بها
من معان إضافية  ،وقد نرى ذلك يف تأمالته ورشحه وتحليله لبيت بشار بن برد:
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

«انظر هل يتصور أن يكون بش��ار قد أخطر معاين هذه الكل��م بباله أفرادا عارية من معاين النحو التي
تراها فيها ،وأن يكون قد وقع (كأن) يف نفسه من غري أن يكون قصد إيقاع التشبيه منه عىل يشء  ،وأن
يكون فكر يف (مثار النقع) من غري أن يكون أراد إضافة األول إىل الثاين ،وفكر يف (فوق رؤوس��نا)من غري
أن يكون قد أراد أن يضيف «فوق» إىل الرؤوس ،ويف األسياف من دون أن يكون أراد عطفها بالواو عىل
«مثار» ويف الواو من دون أن يكون أراد العطف بها ،وأن يكون كذلك فكر يف (الليل) من دون أن يكون
أراد أن يجعل��ه خ�برا لكأن ،ويف (تهاوى كواكبه) من دون أن يكون أراد أن يجعل تهاوى فعالً للكواكب،
ث��م يجع��ل صفة الليل ليت ّم الذي أراد من التش��بيه؟ أم مل تخطر هذه األش��ياء بباله إال مرادا ً فيها هذه
األحكام واملعاين التي تراها فيها؟ وليت ش��عري كيف يتصور وقوع قصد منك إىل معنى كلمة من دون
أن تريد تعليقها مبعنى كلمة أخرى… وإذا قد عرفت هذا فهو العربة أبدا .فبيت بشار إذا تأملته وجدته
كالحلقة املفرغة التي ال تقبل التقس��يم ،ورأيته قد صنع يف الكلم التي فيه ما يصنعه الصانع حني يأخذ
كرسا من الذهب فيذيبها ثم يص َبها يف قالب ويخرجها لك سوارا أو خلخاال  .وإن أنت حاولت قطع بعض
ألفاظ البيت عن بعض ،كنت كمن يكرس الحلقة ويفصم السوار ،وذلك أنه مل يرد أن يشبه النقع بالليل
عىل حدة ،األسياف بالكواكب عىل حدة  ،ولكنه أراد أن يشبه النقع واألسياف تجول فيه بالليل يف حال
م��ا تنكدر الكواكب ،وتتهاوى .فاملفهوم من الجميع مفهوم واحد ،والبيت من أوله إىل آخره كالم واحد.
فانظر اآلن ما تقول يف اتحاد هذه الكلم التي هي أجزاء البيت ،أتقول أن ألفاظها اتحدت فصارت لفظة
واحدة ،أم تقول إن معانيها اتحدت فصارت األلفاظ من أجل ذلك كأنها لفظة واحدة؟ فإن كنت ال تشك
أن االتحاد الذي تراه هو يف املعاين إذ كان من فساد العقل ومن الذهاب يف الخبل أن يتوهم متوهم أن
األلفاظ يندمج بعضها يف بعض حتى تصري لفظة واحدة ،فقد أراك ذلك  -إن مل تكابر عقلك  -إن النظم
يك��ون يف معاين الكلم دون ألفاظها ،وأن نظمها هو توخي معاين النحو فيها  .وذلك أنه إذا ثبت االتحاد
وثب��ت أن��ه يف املعاين فينبغ��ي أن تنظر إىل الذي به اتحدت املعاين يف بيت بش��ار ،وإذا نظرنا مل نجدها
اتحدت إال بأن جعل مثار النقع اسم كان ،وجعل الظرف الذي هو ( فوق رؤوسنا ) معموال ملثار ومعلقا
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به ،وأرشك األسياف يف كأن يعطيه لها عىل مثار ثم بأن قال:
 #ليل تهاوى كواكبه #
ف��أىت بالليل نكرة وجعل جملة قوله « :تهاوى كواكب��ه « له صفة ثم جعل مجموع  :ليل تهاوى كواكبه
خربا لكأن  ،فانظر هل ترى شيئا كان االتحاد به غري ما عددناه  ،وهل تعرف له موجبا سواه « .1
فدراس��ة اإلمام عبد القاهر الجرجاين لتكامل أج��زاء الصورة األدبية تظهر هنا بوضوح ولذا فقد
س��قنا هذا املثال كامال للداللة عىل منهجه يف ذلك ،ومن هذا نشعر أن عبد القاهر الجرجاين يكره فكرة
اآللية أو ال مييل إليها يف عملية تأليف الصورة  ،أو الخلق األديب  ،وال شك فإن « اآللية تكون حيث نطبع
املادة عىل ش��كل س��بق تعينه عىل نحو ما تعطي قطعة الصلصال الهيئة التي نريد أن تحتفظ بها حني
تجمد لكن البنية العضوية تشكل نفسها من الداخل يف أثناء منوها هو عينه كامل شكلها ..وإن الشكل
اآليل ال ينبع من خصائص املادة  ،أما البناء العضوي فتتحد فيه الصياغة واملضمون « .2
ومن لطيف تحليل النص الشعري ما ذكره اإلمام عبد القاهر يف بيت الخنساء.3
رأيت بكاءك الحسن الجميال
إذا قبح البكا ُء عىل قتيل
ُ
« مل ترد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحس��ن وال جميل ،ومل تقيد الحس��ن بيشء فيتصور أن يقرص عىل
البكاء ،ولكنها أرادت أن ت ُقره يف جنس ما ُحس ُن ُه ال ُحس ُن الظاهر الذي ال ينكره أحد ،وال يشك فيه ٌ
شاك».
ت��رى من خالل تحليل عبد القاهر الجرجاين للنصوص الش��عرية  ،أنه يحاول إدراك اليشء كليا وجزئيا ،
أي جملة وتفصيال ،وهذه الفكرة كثريا ما يجعلها األس��اس يف املفاضلة بني التش��بيهات املختلفة .فهو «
تراه يحدثك هنا حديثا يذكرك بالنظرية الحديثة التي يسميها علامء النفس نظرية الجشتالة .أو الهيكل
العام ,والتي تقوم يف أساس��ها عىل اعتبار أن اإلدراك ليس مجموعة حسوس جزئية تتضام فتؤلف اليشء
املدرك يف ذهنك ،ولكن الفكر ينفذ بنوع من البصرية ،إىل هيكل اليشء جملة ثم يتبني بعد ذلك تفاصيله
 1دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر .266 - 264 ،
 2الصورة األدبية  ،د .مصطفى ناصف ،ط .القاهرة ،سنة 1958م  ،ص208
 3املصدر السابق ،ص.129
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ودقائق أجزائه  ،وما بينها من صالت ولهذه النظرية شأن كبري يف الدراسات اإلنسانية الحارضة .1
هك��ذا نالح��ظ أن التحليل األديب للنصوص ونقدها عند عبد القاه��ر الجرجاين يقوم عىل جودة الصورة
األدبي��ة .فالص��ورة األدبية عندما تكون محكم��ة مرتبة مرتابطة األجزاء قامئة عىل أس��س فنية وجاملية
موجه��ة  ،ترى التصوير األديب فيه يبلغ مبلغ الدقة والكامل ،حيث يس��تطيع الفنان الذواقة أن  -يصور
اللمسات الجاملية  ،والجوانب اإلبداعية ،من خالل هذا التصوير األديب  ،القائم عىل قواعد فنية سليمة
 ،وإحس��اس تذوقي جاميل .ابتعد عن املناقشات الفلس��فية واملنطقية التي قد باعدت قبله بني البالغة
العربي��ة ،وما كان يرجى لها م��ن الذوق « ،ومنها وجدنا عبد القاهر قري��ب الذوق من عرصنا الحارض
ألسلوبه التحلييل الواضح من جهة  ،والرتكازه عىل النفس اإلنسانية من جهة أخرى ،والعتامده يف أحكامه
عىل النصوص التي بني يديه ،ولحسن عرضه ملا يشعر به من جامل إزاء األدب شعره ونرثه ،وبرغم كرثة
ما أثاره من نقاش حول الصورة يف وجوهها املختلفة وألوانها املتعددة من كناية واستعارة وغري ذلك  ،مل
يكن نقاش��ه كنقاش البالغيني ممن س��بقوه أو عارصوه أو جاءوا بهذه نقاشا لفظيا مداده االعرتاض عىل
لفظه أو املؤاخذة عىل عبارة مام يباعد بني الدارس وبني إدراك رس الجامل والفهم ،بل كانت مناقش��ته
يف لب املوضوع  ،تتصف باملوضوعية ،تفسري لكلمة وتجلوها وتحللها»2 .
يرى األستاذ محمد خلف الله أن نجاح عبد القاهر يف تحليل النصوص يعزى إىل توفيقه بني التفكري األديب
الذوقي ،واملنهج الفلسفي العلمي  .3وذلك يكون عن طريق استثارة الذوق  ،وتحليل النامذج  ،وإدراك
الجامل ثم محاولة تضيف ما يهدي إليه تحليله ووضعه يف إطار علمي ذي قواعد.4
النتائج والتوصيات.
 -1الدراس��ات النقدية الحديثة قامت عىل أكتاف الدراسات الرتاثية القدمية ،فاملعرفة تراكم ّية ،فالألحق
يستفيد من السابق.
 1نظرية عبد القاهر يف أسرار البالغة ،األستاذ حممد خلف اهلل ،حبث نشر يف جملة كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية اجمللد الثاين ،سنة 1944م.
ص.45 -44
 2النقد التحليلي عند عبد القاهر اجلرجاين ،د .أمحد عبد السيد الصاوي ،القاهرة ،الطبعة األوىل ص.546 - 245
 3من الوجه النفسية يف دراسة األدب ونقده ،األستاذ حممد خلف اهلل ،القاهرة ،مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر ،سنة 1366هـ 1947 -م.
ص.115
 4النقد التحليلي عند عبد القاهر اجلرجاين /د .أمحد عبد السيد الصاوي ،ص.247 - 246
48

 2021 - 2020العدد25

دراسات نقدية
 -2ال ب ّد من الرجوع إىل الرتاث وإعادة دراسته بعمق واستيعابه ،واستخراج الحلقات املفقودة ،وربطها
بالواقع املعارص ،فكثري من كتب الرتاث سقطت من يد الزمن ،ولكن أُشري إليها يف بعض املصادر القدمية.
 -3الب�� ّد م��ن إحياء فك��رة التوثيق والتحقيق خاص��ة للمخطوطات الرتاثية الذي ق�بر كثري منها يف دور
املكتبات العاملية والغربية.
 -4نويص بإقامة مؤمترات تخصصية يف ش��تى فروع اللغة العربية وخاصة يف النظريات األدب ّية والنقدية
والبالغية واللغوية.
الهوامش:
األس��تاذ الدكتور نرصالدين إبراهيم أحمد حس�ين ،أس��تاذ النق��د األديب والبالغة ،قس��م اللغة العرب ّية
وآدابها،الجامعة اإلسالم ّية العامل ّية مباليزيا.
 2الدالئ��ل اإلعج��از ،اإلمام عب��د القاهر الجرجاين ،صح��ح أصله محمد عبده،ومحم��د محمود الرتكزي
الش��نقيطي ،وعلق عيل محمد رش��يد رضا ،دار املعرفة ،بريوت  -لبنان ،الطبع��ة الثانية ،عام 1419ه -
1998م .ص.52 ،51
 3النق��د املنهج��ي عند العرب ،د .محمد من��دور ،مكتبة النهضة املرصية ،القاه��رة ،مطبعة الفكر ،عام
1948م .ص.335
 4انظر :معاهد التنصيص عىل رشح ش��واهد التلخيص ،عبد الرحيم العبايس ،تحقيق محمد محي الدين
عبد الحميد ،القاهرة ،عام 1367ه 1947 -م .وانظر :زهر اآلداب ومثر األلباب ،ابو إس��حاق إبراهيم بن
عيل الحرصي القريواين ،تحقيق الدكتور زيك مبارك ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،عام 1372ه 1953 -م.
 5أرسار البالغ��ة /اإلم��ام عب��د القاه��ر الجرجاين ،تحقي��ق محمد الفاض�لي ،املكتبة العرصي��ة ،صيدا-
بريوت،الطبعة الثانية ،عام 1420ه 1999 -م .ص.31 -29
 6دالئل اإلعجاز /عبد القاهر ،ص.180
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 7النقد الجاميل وأثره يف النقد العريب /روز غريب  ،بريوت  ،الطبعة األوىل ،عام 1952م .ص.129
 8أرسار البالغة /عبد القاهر  ،ص.132
 9قضايا النقد األديب والبالغة ،د .محمد زيك العشاموي ،القاهرة ،عام 1967م .ص.370 - 369
10أرسار البالغة /عبد القاهر  ،ص.197
11املصدر السابق ،ص .197
12املصدر السابق ،ص.198
13املصدر السابق ،ص.199
14املصدر السابق.
15املصدر السابق ،ص.200
16أرسار البالغة ،اإلمام عبد القاهر الجرجاين ،ص .200
17البي��ت لصمة بن عبد الله ،واألخدعان :عرق��ان يف جانبي العنق قد خفيا وبطنا .والليت صفح العنق
وقيل أدىن من الراس عليهام ينحدر القرطان.
18الخرق :بالضم العنف وكذلك الحمق والجهل وضم الراء للشعر.
19أصل الجمرة القبيلة يجتمع عىل عددها ثم قيل ملكان اجتامعها ومنه الجمرات لرمي الحىص.
20انظر :دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر ،ص.50 - 49
21عب��د القاهر الجرجاين وجهوده يف البالغ��ة العربية ،د .أحمد أحمد ب��دوي ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
ص.100
22البالغة تطور وتاريخ ،د .شوقي ضيف ،دار املعارف ،مرص ،عام 1965م .ص.164
23النق��د األديب الحدي��ث ،د .محمد غنيمي ه�لال ،دار املعارف والعودة ،ب�يروت ،مطابع املتنبي ،عام
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1973م .ص.273
24النقد األديب أصوله ومنهجه ،سيد قطب ،بريوت ،دار الرشوق ،الطبعة األوىل ،ص.124
25دالئل اإلعجاز ،اإلمام عبد القاهر الجرجاين ،ص.195
26عبد القاهر الجرجاين بالغته ونقده ،د .أحمد مطلوب ،بريوت ،الطبعة األوىل ،عام 1393ه 1973 -م.
ص.207
127املرجع السابق.
28دالئل اإلعجاز :عبد القاهر الجرجاين ،ص .184 - 183
29املصدر السابق ،ص.184
30املصدر السابق ،ص.185
31املصدر السابق ،ص.186 -185
32دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر ،ص.78الش��عاب :جمع ش��عب بكرس الشني وهو طريق يف الجبل ومسيل
املاء يف بطن أرض بوجوه كالدنانري :مرشقة متأللئة أي من الرسور أو إمنا يكون هذا من الثقة بشجاعتهم
واالدالل بقوتهم والزهو بزعيمهم ،ولو خائفني أو كارهني لجاءوا متثاقلني بوجوه بارسة عليها عربة الخوف
وظلمة الكآبة.
33املصدر السابق ،ص.116 - 117
34االزوردية :زهرة البنفسج.
35رف :برق وتألأل ،شف ،رق فحىك ما تحته أو تحرك ،الكلف :حمرة كدرة تعلو الوجه ،الروعة :الفزعة
واملسحة من الجامل أرسار البالغة ،ص.12
36ف��ن األدب ،توفيق الحكيم ،املطبع��ة النموذجية ،مرص ،النارش مكتب��ة األدب ومطبعتها بالجامهري،
ص.،10
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37دالئل اإلعجاز  ،عبد القاهر  ،ص .70- 69
38يف املي��زان الجديد ،د .محمد مندور ،طبع يف القاهرة س��نة 1944م ،الطبع��ة الثانية1944 ،م ،النارش
نهضة مرص ،ص.160 - 159
39قضايا النقد األديب بني القديم والحديث ،د .محمد زيك العشاموي ،ص.369
40دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر .266 - 264 ،
41الصورة األدبية  ،د .مصطفى ناصف ،ط .القاهرة ،سنة 1958م  ،ص208
42املصدر السابق ،ص.129
43نظرية عبد القاهر يف أرسار البالغة ،األستاذ محمد خلف الله ،بحث نرش يف مجلة كلية اآلداب ،جامعة
اإلسكندرية املجلد الثاين ،سنة 1944م .ص.45 -44
44النق��د التحلييل عند عب��د القاهر الجرجاين ،د .أحمد عبد الس��يد الصاوي ،القاه��رة ،الطبعة األوىل
ص.546 - 245
45من الوجه النفسية يف دراسة األدب ونقده ،األستاذ محمد خلف الله ،القاهرة ،مطبعة لجنة التأليف
والرتجمة والنرش ،سنة 1366هـ 1947 -م .ص.115
46النقد التحلييل عند عبد القاهر الجرجاين /د .أحمد عبد السيد الصاوي ،ص.247 - 246
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َج َماليات التنا�ص الأدبي يف ِ�شعر �أحمد بن عبد اهلل ال�سامل
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َ
ديوان “قبالت على ال َّرمل واحلجر”،و “�صدى الوجدان” �أمنوذجان
The charm of intertextuality in the poetry of Ahmed bin Abdullah Al – Salem
Diwan Qobolat ala alraml walhager, and sada Alwejdan tow models

د طامي غليب الشمراني جامعة الجوف  /السعودية

املُلخَّص:
انصب اهتاممها عىل
تحاول هذه الدراس��ة بيان أثر املنتج األديب القديم والحديث يف ِش��عر السامل ،وقد ّ
تعالق الش��اعر مع الشعر العريب قدميه وحديثه عىل السواء ،وكذلك إفادته من األمثال العربية القدمية،
وتوظيفها يف سياقات أشعاره ،مبا يخدم تجربته الشعرية والشعورية؛ نظرا ً ملا تحمله هذه الرثوة األدبية
من دالالت وإيحاءات ،وحجج منطقية وعقلية تحمل متلقي أش��عاره عىل االنس��ياق وراء وجهة نظره،
واالقتناع بها ،أو عىل األقل استثارة عواطفهم.
وقد جاءت الدراس��ة يف :مقدم��ة ،ومتهيد ،ومبحثني .تناولت املقدمة :أهمي��ة البحث ،ودواعي اختياره،
واملنه��ج الذي اتبعته ،والدراس��ات املوازية التي أفادت منها .وجاء التمهي��د ،ليلقي الضوء عىل مفهوم
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التناص لغة واصطالحاً ،وتبيان أثره يف س�بر أغوار النص الحارض ،والوقوف عىل مراميه وأبعاده الخفية،
وأنساقه الثقافية والفكرية املضمرة .وأما املبحثان ،فاألول :توقف عند تناص السامل مع الشعراء السابقني
واملحدثني .وعرض املبحث الثاين لتعالقه مع األمثال العربية القدمية ،وإفادته منها؛ خدمة لرؤيته الفنية
الجاملية ،والفكرية .تلتهام الخامتة التي رصدت أهم النتائج التي توصلت إليها ،ث ّم قامئة املصادر واملراجع
التي أفادت منها الدراسة.
الكلامت املفتاحية :التناص ،الش��عر العريب القديم والحديث ،األمثال العربية القدمية ،الس��امل ،الش��عر
السعودي املعارص.
املقدمة:
السامل واحدا ً من الشعراء السعوديني املعارصين ،الذين كان لهم
يعد الشاعر أحمد بن عبد الله ّ
أثر جليّ عىل امتداد الساحة الشعرية السعودية املعارصة؛ حيث كان له حضور وا ٍع يف قضايا الدينية
والقومية والسياسية ،مقرون بجامليات النص الشعري ،يغلف – ذلك كله – لغة جزلة ،وعبارة مفعمة
بالقوة  ،والصور الفنية املوحية واملعربة ،والرتاكيب الفنية التي تنأى عن النرثية الفجة ،والتقريرية
واملبارشة املمجوجة ،محققة بذلك التواصل واإلمتاع معاً.
ما فتئ شعر السامل مجاالً رحباً ملزيد من الدراسات األدبية والنقدية ،نظرا ً لغزارة إنتاجه من جهة،
وتعدد قضاياه الفنية واملوضوعية من جهة أخرى .ولعل دراسة الباحث لظاهرة التناص يف شعر السامل
واحدة من املجاالت التي مل تشبعها األبحاث ،ومل تستوعب جوانبها الدراسات النقدية التي عالجت
أشعار السامل ،وهذا ما حدا بالباحث إىل إلقاء مزيد من الضوء عىل هذا الجانب الذي مل يستوف حقه،
ومل تستنفذه الدراسات النقدية املختلفة .ونبعت أهمية الدراسة من كونها مساهمة من املساهامت
النقدية التي عرضت ألشعار السامل ،وتغ ّيت إماطة اللثام عن بعض الجوانب الفنية واملوضوعية التي
انطوت عليها هذه األشعار ،ومحاولة تزعم – أنها جادة – يف استنطاق البنى الشعرية ،والكشف عماّ
انضوت عليها من جامليات فنية وقيمية .وقد اقتضت طبيعة الدراسة االتكاء عىل املنهج الوصفي
التحلييل ،الذي يُعنى برصد النصوص الشعرية وتحليلها ،مع االستعانة باملنهج األسلويب ،الذي يتوقف
عند الظواهر األسلوبية الجلية يف النصوص الشعرية ،ومحاولة تجلية جاملياتها الفنية .وقد حاولت
الدراسة رصد الدراسات السابقة ،فوجدت أن مثة ثالث دراسات عرضت ألشعار السامل من جوانب
متعددة ومختلفة ،مرتبة حسب أقدميتها ،وهي:
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السامل ورشد القصيدة (موازنة دقيقة مبؤسيس املدرسة
األوىل :بعنوان «أبيات املصالحة يف شعرية ّ
الشعرية العربية املعارصة)” ،للباحثة :زهر العنايب ،منشورات دار ابن بطوطة للنرش والتوزيع ،ط،1
2011م .وقد خلصت إىل أن الشاعر قد حافظ عىل لغة اآلباء واألجداد ،التي أسست للقيم الدينية
والرتبوية ،وركزت عىل البعد السيايس والقومي ،وقوة العالقة بني األحفاد واألجداد ،ومتنت الوشائج بني
السامل شاعراً” ،للباحثة :سهام هالل الحريب ،رسالة
الحارض واملايض .والثانية بعنوان« :أحمد بن عبد الله ّ
السامل قد امتازت بالسهولة
ماجستري ،جامعة مؤتة ،مؤتة ،األردن2011 ،م .وقد خلصت إىل أن أشعار ّ
والوضوح ،واالتسام بالطابع اإلسالمي ،والتفاعل مع القضايا العامة التي تهم العرب واملسلمني ،وغلبت
عىل أشعاره العاطفة الدينية ،والحزن ملا آلت إليه حال العرب واملسلمني وأما الدراسة الثالثة ،فهي
لصاحب هذه الدراسة ،وقد جاءت بعنوان« :ظواهر اسلوبية يف شعر أحمد السامل» ،رسالة ماجستري،
الجامعة األردنية ،عماّ ن ،األردن2014 ،م .وقد خلصت إىل أن لغة الشاعر تتسم باللغة املجازية؛ إذ تتكئ
عىل التشبيهات ،واالستعارات ،والكنايات يف تصوير ما يعتمل يف خلده ،وتجسيد مشاعره ،وكشف ما
استرت يف ذاته ،وعكس رؤيته للكون واإلنسان والحياة .ومثة دراسات موازية أفاد منها الباحث ورصدها
يف قامئة املصادر واملراجع.
التمهيد:
	-التناص لغة واصطالحاً
	-التناص لغة:
اص صيغة مصدرية ،عىل زنة «تَفَا ُعل /التَّفَا ُعل» ،يرتبط – يف املعاجم العربية – بالجذر اللغوي
التَّ َن ّ
«نَ ّص /نَ َص َص» ،وتتمحور داللته حول( :االتصال ،والتشابك ،واالزدحام ،والرفع ،والظهور ،واالنتهاء،
تنص عىل مفهوم
والغاية ،والسؤال عن اليشء ،وكرثة الحركة(...)1إلخ) .فاملعاجم العربية القدمية ،وإن مل ّ
التناص ،إال أن بعض املعاين الواردة تقرتب إىل ح ّد ما من املعنى االصطالحي الذي استقر يف أدبيات النقد
األديب الحديث ،السيام معنى التشابك واالزدحام ،وإسناد الحديث ورفعه؛ نظرا ً ملا يستهدفه التناص –
كمصطلح نقدي – للنص ،وعالقته بالنصوص األخرى الغائبة أو املسترتة.
(نص) .ابن منظور ،محمد بن
 )) 1ينظر :الزمخرشي ،أبو القاسم ،محمود بن عمر (ت 538هـ) ،أساس البالغة ،دار صادر ،بريوت ،ط1979 ،1م ،مادة ّ
(نص) .الفريوز آبادي ،محمد بن يعقوب (ت817هـ) ،القاموس املحيط،
مك ّرم (ت 711هـ) ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت( ،د.ط)( ،د.ت) ،مادة ّ
(نص) ،مجمع اللغة العربية (القاهرة) ،املعجم
مادة
2005م،
ط،8
بريوت،
تحقيق :مكتب تحقيق الرتاث ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع،
ّ
(نص).
الوسيط ،مكتبة الرشوق الدولية ،القاهرة ،ط2004 ،4م ،مادة ّ
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التناص اصطالحاً)Intertextuality( :
وقد تعددت مصطلحاته؛ نظرا ً الختالف املرتجمني ،وتنوع مشاربهم العلمية والثقافية ،فثمة
التناصية ،والنصوصية ،وتداخل النصوص ،البينصية...إلخ ،ولكن ما شاع واشتهر وانترش بني الدارسني
والباحثني؛ مصطلح التناص .وكذلك تعدد تعريفاته ،وعىل الرغم من ذلك ،ال يوجد من بينها تعريف
جل التعريفات أجمعت عىل رضورة تناسل النصوص
جامع مانع كام يقول أصحاب علم املنطق ،ولكن ّ
بعضها من بعض ،وتوالدها من نصوص أخرى ،وعالقتها بعضها ببعض .فالجامع بينها؛ هو العالقات
القامئة بني نص ونصوص أخرى.
ومن هذه التعريفات تعريف جوليا كرستيفا ()Julia Kristeva؛ حيث قالت إن النص“ :لوحة
فسيفسائية من االقتباسات ،وكل نص هو ترشب ،وتحويل لنصوص أخرى )1(”.وهذا ال يعني – بالرضورة
– أن يفقد النص الحارض شيفرته الخاصة به التي متنحه فرادته ومتيزه .ولكن “االرتداد إىل املايض ،أو
استحضاره ،من أكرث األمور فعالية يف عملية اإلبداع ،فقد يحدث متاس – أو بالرضورة سوف يحدث متاس
– يؤدي إىل تشكيالت تداخلية ،قد متيل إىل التامثل ،وقد تتجاوز إىل التخالف ،وقد تنرصف إىل التناص،
ويف كل ذلك يكون للنص الجديد موقف محدد إزاء هذا التامس ،ومن ثم تتجىل فيه إفرازات نفسية
مميزة ترتاوح بني اإلعجاب الجديد ،والرفض الكامل ،وبينهام درجات من الرىض أحياناً ،والسخرية أحياناً،
()2
إىل غري ذلك من ظواهر املعنى الشعري التي تدخل دائرة التناص عىل نحو من األنحاء”.
ويعرفه جريار جينيت ( )Gerard Genetteبأنه التعايل النيص؛ “أي أن أعرف كل ما يجعله
(النص) يف عالقة خفيفة أم جلية مع غريه من النصوص ،وأضمنه “التداخل النيص” باملعنى الدقيق،
وأقصد بالتداخل النيص :التواجد اللغوي (سواء أكان نسبياً أم كامالً أم ناقصاً) لنص يف نص آخر )3(”.ويركز
تعريف جينيت عىل التمظهر الشكيل للنصوص الغائبة يف النصوص الحارضة ،وتحويلها أو استدعائها من
نصوص إىل أخرى .فعىل ح ّد قول تودوروف (“ )Tzvetan Todorovفال نشأة للنصوص إنطالقاً مماّ ليس
نصوصاً ،وكل ما يوجد دامئاً إمنا هو عمل تحويل من خطاب إىل آخر ،ومن نص إىل نص )4(”.وهذا ما يوفر
للنص فرصة االنفتاح عىل نصوص أخرى قريبة العهد أم بعيدة ،فيكون النص الجديد نقطة التقاء لكثري
1
2
3
4

)) الغذامي ،عبد الله محمد ،الخطيئة والتكفري من البنيوية إىل الترشيحية – قراءة نقدية لنموذج معارص  ،-الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،
ط1998 ،4م ،ص.329
)) عبد املطلب ،محمد ،قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاين ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت ،الرشكة املرصية العاملية للنرش – لونجامن ،-القاهرة،
ط1995 ،1م ،ص.142
)) جينيت ،جريار ،مدخل لجامع النص ،ترجمة :عبد الرحمن أيوب ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء( ،د.ط)،
(د.ت) ،ص.90
)) تودوروف ،تزفيتان ،الشعرية ،ترجمة :شكري املبخوت ،رجاء بن سالمة ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،ط1990 ،2م ،ص.76
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من النصوص .ومن ث ّم فإن ،أية دراسة سيميائية للشعر ،ترى “أن القصيدة نص يرتبط بنصوص أخرى،
()1
ويتطلب مشاركة فعالة من قارئ ماهر قادر عىل تأويله”.
ويرى بارت ( )Roland Barthesأن “كل نص هو تناص ،والنصوص األخرى ترتاءى فيه مبستويات
متفاوتة ،وبأشكال ليست عصية عىل الفهم بطريقة أو بأخرى؛ إذ نتعرف نصوص الثقافة السالفة
والحالية ،فكل نص ليس إال نسيجاً جديدا ً من استشهادات سابقة .فالتناصية ،قدر كل نص ،مهام كان
()2
جنسه”.
ولعل أشهر أنواع التناص؛ التناص الداخيل ،أو املضموين ،أو غري املبارش ،والتناص الخارجي ،أو
الشكيل ،أو املبارش .فالتناص الداخيل“ :الذي يستنبط من النص استنباطاً ،ويرجع تناص األفكار .أو
املقروء الثقايف ،أو الذاكرة التاريخية التي تستحرض تناصها بروحها أو مبعناها ال بحرفيتها أو لغتها،
وتفهم من تلميحات النص وإمياءاته وشفرته وترميزاته .ومن ثم فالتناص (يف هذه الحالة) ليس عملية
بسيطة ميكن من خاللها فصل األثر السابق عن العمل الالحق املتأثر )3(”.أما التناص الخارجي فهو
“اجتزاء قطعة من النص ،أو النصوص السابقة ،ووضعها يف النص الجديد بعد توطئة لها مناسبة تجعلها
تتالءم مع املوقف االتصايل الجديد وموضوع النص  ...وميثل يف الشعر العريب من خالل البيت بأكمله
أو التشطري ،أو جزء منه )4(”...فانفتاح النص عىل نصوص أخرى؛ تخصيب للنص من جهة ،وإيقاظ لفكر
املتلقي وشحذ ذاكرته لعملية التلقي من جهة أخرى.
وبنا ًء عىل ما سبق سيقف الباحث عىل جامليات التناص يف شعر السامل َع رْ َب مبحثني ،األول :التناص
مع الشعراء القدامى ،واملحدثني .
الثاين :تناصه مع األمثال العربية القدمية.
	-املبحث األول :التناص مع الشعراء القدامى واملحدثني
أ – التناص مع الشعراء القدامى:
من يتأمل شعر السامل يجد أن إحدى اآلليات التي التجأ إليها لتخصيب نصوصه الشعرية ،هضم
الشعر العريب القديم واستيعابه ،بوصفه جنساً أدبياً ،اتسم كثري منه باإلبداع؛ ولذا فقد ارتبط به ارتباطاً
1
2
3
4

)) شولز ،روبرت ،السيمياء والتأويل ،ترجمة :سعيد الغامني املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،ط1994 ،1م ،ص.77
)) بارت ،روالن ،نظرية النص ،بحث منشور ضمن كتاب «آفاق التناصية املفهوم واملنظور» ،تعريب وتقديم :محمد خري بقاعي ،جداول للنرش
والرتجمة والتوزيع ،بريوت ،ط2013 ،1م ،ص.52
)) محمد ،عزة شبل علم لغة النص – النظرية والتطبيق – ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط2007 ،1م ،ص.79
)) املرجع نفسه ،ص.80
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وثيقاً« ،الحتوائه عىل تجارب فنية عديدة ،خضعت بطبيعة زمانها ومكانها لعوامل التشكل ،والتحول،
والتطور )1(».ومل يعد إليها “بهدف االستعاضة عن الحارض باملايض  ...وإمنا بهدف تحويل الجوانب الرتاثية
املتألفة بطبيعتها إىل أطر فنية رمزية ،تتيح للشاعر أن يتعمق الحارض ،وأن يجذر رؤاه الشعرية للواقع
والحياة والوجود )2(”.فيأخذ من الرتاث الشعري ما يتناغم مع حالته الشعرية ،وما يعتمل يف نفسه
وواقعه من قضايا وهموم ،ومل يكن أَ ْخذه – يف الغالب – أخذا ً سكونياً ،بل يحاور هذا الرتاث ،بغية
()3
توظيفه مبا يخدم حارضه.
وقد انفتح السامل عىل الشعر العريب القديم ،مقتبساً منه تارة ،ومحيالً إليه تارة أخرى ،وموحياً به
()4
تارة ثالثة .ومن مناذج ذلك قوله من ]الكامل[:
ئلــــت أَ
جبـــــت إ َّن َحبي َبتــي
وإذا ُس
ُ
ُ

َهــــذي ال ِّديـــــا ُر بمِ ْدنِــــها وقُراهـــــا

ويشري هذا األسلوب الحواري إىل قول مجنون ليىل(ت 65أو 68هـ) من [الوافر ]:
أَم ُّر علـــى ال ِّديــــا ِر ديــــا ِر ليلــــــــى
حب ال ِّديــــــــا ِر شَ غَف َن قَلبـــــــي
وما ُّ

()5

أُق ِّب ُلذاالجِـــــــدا َر وذاالجِــــــــــــدارا َ
حب ِمن َسكــــــــــ َن ال ِّديـارا
ولكــــــ ْن ُّ

فالتناص – كام يتبدى – تناص معكوس ،فالسامل يهوى ويعشق دياره كلها ،مدنها وقراها؛ حتى ولو كانت
صحراء جرداء ،ال حياة ،وال ماء ،وال ناس فيها ،فارتباطه باألرض أكرث من ارتباطه بقاطنيها ،وإن كانوا ال
يقلون أهمية عنها ،يف حني أن مجنون ليىل يحب ويهوى من سكن الديار ،فقلبه شغوف بهم ،وليس
بحب الديار ،ففؤاده معلق بليىل أنىّ قطنت.
ّ
وعندما يتحدث عن وجوب االنسجام والتناغم بني األخالق والسلوك نظرياً وعملياً ،يقول من
()6
[البسيط]:
1
2
3
4
5
6

)) املغنج ،خديجة حسني ،استلهام الرتاث يف شعر عبد العزيز املقالح ،وزارة الثقافة والسياحة ،صنعاء ،ط2004 ،1م ،ص.139
)) بدري ،عثامن ،وظيفة العنوان يف الشعر العريب الحديث -قراءة تأويلية يف مناذج منتخبة ،املجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،الكويت ،ع(2003 ،)81م،
ص.28
)) ينظر :واصل ،عصام حفظ الله ،التناص الرتايث يف الشعر العريب املعارص ،دار غيداء للنرش والتوزيع ،عماّ ن ،ط2011 ،1م ،ص.119
)) السامل ،أحمد بن عبد الله ،قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر (ديوان شعر) ،هبة النيل العربية للنرش والتوزيع ،الجيزة ،مرص ،ط2005 ،1م ،ص.18
)) مجنون ليىل ،قيس بن املل ِّوح (ت 65أو 68هـ) ،ديوانه ،تحقيق :عبد الستار أحمد فراج ،مكتبة مرص ،القاهرة( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.131
)) السامل ،قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر ،مصدر سابق ،ص.25
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فـي ملّ�� ِة ال َغ ْر ِب َح ُّق ال ّن��اس قَد طُ ِع َنا

َــــرقت ب ِه
ال تن َه عــــن ُخلُقٍ ّمــــا قد غ
َ

فالشاعر يرى أن حضارة الغرب تعيش حالة من القلق والتوتر ،وتكيل مبكيالني ،فام تنهى عنه من
باطل وظلم وجور متارسه تجاه الشعوب العربية واإلسالمية .وهنا نلحظ التأثر بقول أيب األسود الدؤيل
()1
من [ الكامل ]:
ال تن َه َعــــــــن ُخلُقٍ وتـــــــأيتَ ِمثلَ ُه
ابدأْ بِنفس��ـــــــك وانْه َها عن َغ ِّيهـــــا

َ
َعلت َعظي ُم
عـــــــا ٌر َع
ليــــــــــك إذا ف َ
فأنت َحكي ُم
فــــــإذا
انتهــــــــت َعن ُه َ
ْ

ومن هنا ينبغي أن يقرتن الخلق والسلوك قوالً وعمالً وفعالً ،فكرب مقتاً عند الله تعاىل أن يتناقض
الفعل والقول.
()2
ويفيد يف قوله من [البسيط]:
أنــــت زَائــــــــــــ ُرنا
ِعيـــــــــــ ٌد بأيَّ ِة حا ٍل َ

من قول املتنبي (ت354هـ) من [ البسيط ]:
ِعي�� ٌد بأيَّ ِة َحــــــــ��ا ٍل ُعـــــــ��دتَ يا ِعي ُد

()3

ِ
ديدات
بمِ ا َمضــــ��ى أُم بآمــــــــا ٍل َج
بمِـــ��ا َمضَ ــ��ى أَم بأم�� ٍر ِف َ
ي��ك تَجدي�� ُد

حل ،وديار املسلمني مستباحة ،وحقوقهم مهضومة،
فالسامل يأىس أشد األىس ،وهو يرى العيد قد ّ
وجراحاتهم مثخنة يف الوقت الذي كان يأمل فيه أن يسود فيها السلم واألمان والطأمنينة ،واملتبني يأيت
العيد وقد تبخرت آماله ،واصبحت نهباً تذروها الرياح ،فال طيب مستقر ،وال والية تتحقق ،وال وعد
يُستجاب .فآمال السامل عامة ،وهمومه جامعية وأمنياته قومية ،عكس املتنبي متاماً.
()4
ونلحظ استحضاره لقول ابن الرومي (ت283هـ) من [الطويل]:
1
2
3
4

)) أبو األسود الدؤيل ،ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل (ت69هـ) ،ديوانه ،تحقيق :محمد حسن آل ياسني ،دار مكتبة الهالل للطباعة والنرش ،بريوت،
ط1998 ،2م ،ص.404
)) السامل ،قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر ،مصدر سابق ،ص.32
)) املتنبي ،أحمد بن الحسني (ت354هـ) ،ديوانه ،رشح عبد الرحمن الربقوقي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1986 ،1م ،ج ،1ص.139
)) ابن الرومي ،عيل بن العباس ( ت 283هـ) ،ديوانه ،تحقيق :حسني نصار ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،ط2003 ،1م ،ج ،2ص.624
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تَو َّخ��ى ِحمــ��ا ُم امل ِ
َ��وت أَوس�� َط ِص ْبيت��ي

كيـــــــــف اختـــــا َر و ِاس��ط َة ال ِع ْق ِد
فللَّ ِه
َ

انتظـام ال ِعق ِد واس��ط ٌة
هـــــي فـــــــ��ي
ِ

وهــــي التـــــــ��ي يَز ُهــــو بِـــــها ال ِعق ُد

وذلك يف قوله من [الكامل] )1(:يف اإلشادة بإنشاء إحدى الجامعات يف مدينة الرياض

فقد وصف السامل إحدى الجامعات التي أنشأها خادم الحرمني الرشيفني مبدينة الرياض بأنها
تشبه واسطة العقد – ألهميتها -بالنسبة لغريها من الجامعات .فكام تزهو الرياض بجامعاتها تزهو أيضاً
بهذه الجامعة الجديدة .أما ابن الرومي فقد وصف فلذة كبده الذي تخطفه املوت بأنه يشبه واسطة
العقد ،من حيث األهمية واملكانة العالية؛ لذا آمله فقده ،وحزن عليه أشد الحزن .ومن ثم فقد نقل
السامل معنى ابن الرومي من غرض الرثاء إىل غرض الفخر واإلشادة مبآثر خادم الحرمني الرشيفني.
()2
ويستدعي السامل قول املتنبي ،حيث يقول من [الطويل]:
فَـــــــال دا َم ُح ٌّب قَـــد تعل َّق غَيــــــــــــ َرها
أَأنظُم ُه حتَّــــــــى يُقــــــالَ بأن َّنـــــــــــي

طــــــاب ِش��عـــــ ٌر ما تَغ َّن��ى بأَوطانِ
وال
َ
أَن��ا شَ ��ــــاع ُر ال ُّدني��ا وغَ�يري ه��و الثَّ��اين

فالسامل يزهو بِشعره ،ويتيه به دالً ،وينظر إليه بعني الرضا والقبول ،ويرى نفسه أنه الشاعر
األول وغريه هو الثاين أو الصدى له إذا كان الشعراء يتغنون بحب األوطان ،ويشدون بجامل الوطن،
ويتفاخرون بخرياته ومحاسنه وأفضاله ،فهو يف هذا املضامر الفارس األول ،وله فضل السبق .وإذا كان
السامل قد بالغ يف ذلك ،فهي مبالغة ال بأس بها ،دافعها حب الوطن وعشقه ،وتثمني قدره ومكانته
()3
الغالية وهنا نلحظ تأثره املبارش بقول املتنبي من [ الطويل ]:
َو َد ْع كُلَّ َص ٍ
ــــوت غَيـــــ َر َصــــــــــــوتـــي

الصدى
الصائ�� ُح امل َح ُّ
يك واآلخ�� ُر َّ
فإنَّن��ي أَنا َّ

فاملتنبي يخاطب سيف الدولة ويقول له :إن شعري هو األصل ،وغريي كالصدى له ،ففخر املتنبي
بنفسه ،واعتزازه بذاته جليّ وواضح ،يريد أن يلفت املمدوح إليه ،وال يأبه لغريه .ولكن السامل مل يرد
ما أراد املتنبي ،بل أراد أن يكون الشاعر األول إذ تسابق الشعراء يف التغني بحب األوطان ،يف حني أن
 )) 1السامل ،قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر ،مصدر سابق ،ص.37
 )) 2املصدر نفسه ،ص.103
 )) 3املتنبي ،ديوانه ،مصدر سابق ،ج ،2ص.15
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دراسات نقدية
املتنبي أراد من املمدوح ألاَّ يحفل بشعر غريه ،فالفارق بينهام كبري وجيل.
وعندما يتحدث عن مائدة األدب والعلم والثقافة ،وأهمية الكتاب ،ومكانة املجالس العلمية
()1
والثقافية ،يقول من [البسيط]:
ّقــــــت باآلداب تَتب ُعهـــــا
يا َمــــــ��ن تَعل
َ
َمتـــــــــى تمَــــ ُّدون لل ُّر َّوا ِد َمـــــــــــــائد َة
ليــــــــــــس ال يُعـــــادلُ ُه
تـــــاب َج
إ َّن ال ِك
َ
ٌ
البس�� ُه
َوخيــــ�� ُر تَا ٍج يَحــــــــــــو ُط ال ِع ُّز َ

****

يستدعي قول املتنبي حينام قال من [الطويل ]:
أَع�� ُّز َمكـ��انٍ يف ال�� ُّدنىَ سرَ ُج َس��ا ِب ٍح

أَنَّــــ��ى ْاس��تقرتْ تُناج��ي ُمنته��ى األَربِ
طَعــــ��ا ُم َجائِعهـــــــ��ا كَن�� ٌز ِم��ن الكُتبِ
ـــــــــــالس فاســـأ ِل القُـ ّرا َء وا ْرتَقب
ُمج َــ
ٌ
ل��م ال تَا ٌج ِم��ن الق َِصب
تَ��ا ٌج ِمـــــ��ن ال ِع ِ
()2

َو َخ ُري َج ٍ
تاب
لي��س فــــ��ي ال َّزمـــــــ��انِ ِك ُ

فالسامل يؤكد – كام أكد املتنبي من قبله – خرية مجالس العلم والثقافة واألدب ،وفضل الكتاب
وأهميته يف التعليم والتثقيف ،والوعي واملعرفة والهداية.
ويستحرض قول املتنبي أيضاً عندما يشيد بأفعال خادم الحرمني الرشيفني ،امللك فهد-رحمه الله،-
()3
وذلك عندما يقول من [الطويل]:
ــــزم تَ��أيت ِف َعالُهم
علــــ��ى قَ ْد ِر أَه�� ِل ال َع ِ

َني فــي ِغنـــــــا ُه تَك َّبـــــــال
وكَ ْم ِمـــن غ ٍّ

وهذا يذكرنا مبارشة بقول املتنبي من [ الطويل]:
��زم تَ��أيت ال َعزائ�� ُم
علــ��ى قَ�� ْد ِر أَه�� ِل ال َع ِ
1
2
3
4

()4

وتأتــــ��ي علــــى قَ�� ْد ِر ال ِكــــ��ر ِام امل َكا ِر ُم

)) السامل ،صدى الوجدان (ديوان شعر) ،دار غريب للطباعة ،القاهرة ،ط1995 ،1م ،ص.9
)) املتنبي ،ديوانه ،مصدر سابق ،ج ،1ص.319
)) السامل ،صدى الوجدان ،مصدر سابق ،ص.81
)) املتنبي ،ديوانه ،مصدر سابق ،ج ،2ص.94
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فصدر بيت السامل مل يختلف عن صدر بيت املتنبي إال يف كلمة واحدة “فعالهم /العزائم”،فهو
استدعاء مبارش؛ ولكن عجز بيته يختلف عن عجز بيت املتنبي اختالفاً واضحاً.
ويتغنى السامل ببالده كلها ،وكيف أضحت يف القيادة الراشدة  ،فهي تحايك الحسناء دالالً ،وترفاً
وتنعام؛ شاملية األبدان ،رشقية اللمى ،حجازية العينني ،نجدية الحشا ،تتشح بالديباج ،وتزهو بالحرير،
وترفل بأزهى وأبهى الثياب .يقول يف اململكة  ،وكأنه يتغزل بفتاة غاية يف الحسن والجامل والنعيم ،من
()1
[الطويل]:
ب�لا ُد َك كالحس��نــــــا ِء تزهــــــــ��و ِب َدلِّها
ين نجديَّ�� ُة ال َحش��ــا
ِحجـــــــازيَّ�� ُة ال َعين� ِ

ش��مـــــــــــــالي ُة األَبـ��دانِ شرَ قي�� ُة اللَّمى
َوتب��دو ِم��ن ال ِّديب��ا ِج أَط��رى وأَن َع�ما

وهنا يتناص السامل مع الشاعر العريب القديم امرئ القيس ،وهو ما يُنسب إليه من [الطويل]

)L2

ين َمك َّي�� ُة ال َحش��ــــى
ِحجــــازيَّ�� ُة ال َعين� ِ
تِهــــــــام َّي�� ُة األَبـــــ��دانِ َعبس�� َّي ُة اللّ َمى

ِعـراق َّي�� ُة األطـــــــ��ر ِ
اف ُروم َّي�� ُة الكفَ��لْ
ُخزاع َّي ُة األَس��نـــــــانِ ُد ِّريَّ�� ُة ال ُق َبــــــــــلْ

فالشِّ عــــــ ُر أَوقـــــ ُع فــــــي َخلــــــــــــ ٍد

ين الجِ�� ِّد واللَّع��ب
الس ُ
��يف أَفـ��رقُ بَ� َ
و َّ

الـس ُ
��يف أَص��دقُ أنب��ا ًء ِم��ن الكُت��بِ
َّ

ين الجِ�� ِّد واللَّع��بِ
فــ��ي َح�� ِّد ِه ال َح�� ُّد بَ� َ

فقد أفاد السامل من تشبيهات وصور امرئ القيس ،وذلك عىل النحو اآليت“ :شاملية األبدانتهامية
األبدان ،رشقية اللَّمى = عبسية اللَّمى ،حجازية العينني = حجازية العينني ،نجدية الحشا = مكية الحىش”
فتارة ينقل الصورة نفسها ،أو يغري فيها قليالً  .ولعل الفارق بينه وبني امرئ القيس أن السامل يتغزل
بوطنه وكيف أضحى يف ظل خادم الحرمني الرشيفني ،يف حني أن امرئ القيس يتغزل بفتاة أو محبوبة.
وعندما يقارن السامل بني وقع الشعر يف أخالد الناس ،وأثره الساحر يف أفئدة الخلق ،وبني أثر
()3
السيف وهو يفرق بني الحق والباطل ،والج ّد واللعب ،وذلك يف قوله من [البسيط]:
نراه يستذكر قول أيب متام (ت 231هـ)؛ حيث يقول من [البسيط]:

1
2
3
4

()4

)) السامل ،قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر ،مصدر سابق ،ص.83
)) امرئ القيس ،ديوانه ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط( ،4د.ت) ،ص.468
)) السامل ،صدى الوجدان ،مصدر سابق ،ص.12
)) أبو متام ،حبيب بن أوس الطايئ( ،ت231هـ) ،ديوانه ،تحقيق :محمد عبده عزام ،دار املعارف ،القاهرة ،ط( ،5د.ت) ،ج ،1ص.40
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دراسات نقدية
فأفاد من معنى بيت أيب متام ،وهو إذا استُعمل السيف ،فقد برئ األمر من الهزل ،وبذلك تناص
السامل مع أيب متام معنى ووزناً.
ويفيد من قول كعب بن زهري وهو يعزي سمو األمري عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالرحمن
()1
آل سعود يف موت أخيه سمو األمري سلطان بن عبدالله ،وذلك يف قوله من [الطويل]:
ـــــ��اس ٍ
آت و َراحــــــلٌ
َعــــــزاؤك أ َّن ال َّن
َ

و َم��ن طـ��الَ ُمكث��اً فه��و لِ ِ
لم��وت َصائِ�� ُر

طال��ت َس�لامتُ ُه
كُلُّ اب�� ِن أُنثـــــ��ى ،وإ ْن
ْ

يَومـــاً علـــــــــــ��ى آل ٍة َح ْدبـــا َء َمحمولُ

ونلحظ ذلك املعنى يف قول كعب بن زهري؛ حيث يقول من [البسيط]:

()2

فاملعنى املشرتك بني القولني؛ أن الناس كلهم راحل ومفارق للدنيا ،وال تخليد ألحد منهم ،وهو ما
يعزي الناس ويهون عليهم فَقْد بعضهم بعضاً.
()3
ويُلحظ تأثره بالبحرتي (ت 284هـ) ،وهو يتغزل مبحبوبته  ،يقول السامل من [الخفيف]:
ن��ت طَـ��ريف ع�ّم�اّ يح�� ِّرقُ طَ��ريف
ُص ُ

وأنـــــا ال أَزالُ أَ ُ
عرف ِســــــــــــــــــــــــ َّرهُ

وهذا يذكرنا ببيت البحرتي ،السيام املعنى الكامن يف صدر بيت السامل ؛ حيث يقول البحرتي من
()4
[الخفيف]:
ِّ��س نَف�سي
ُص ُ
ن��ت نَفس��ـــي ع�ّم�اّ يُدن ُ

ِ
ِبـــــــس
َّع��ت عـــــــــن َج�� َدا كلِّ ج
َوترف ُ

فالسامل نقل معنى البحرتي من غرض الوصف إىل غرض الغزل ،ولكن الجامع بني املعنيني؛ هو
التعبري عن األثر النفيس الذي تركه املؤثر عىل كل منهام ،وعام جاش يف نفسيهام من مشاعر األىس
والحزن ،واألمل والقسوة .ومل يقترص التأثر عىل املعنى حسب ،بل تجاوز ذلك إىل الوزن.
ناص مع الشعراء املحدثني:
ال ّت ّمتكن السامل من استلهام تجارب الشعراء املحدثني ،واإلفادة من معانيهم وصورهم وتعابريهم،
فاستحرضها ،واستدعاها ،إما مبارشة وترصيحاً ،أو تلميحاً وإيحا ًء؛ وفقاً ملا متليه عليه تجربته الشعرية
1
2
3
4

)) السامل ،صدى الوجدان ،مصدر سابق ،ص.37
)) ابن زهري ،كعب ،ديوانه ،تحقيق :عيل فاعوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1997 ،1م ،ص.68
)) السامل ،صدى الوجدان ،مصدر سابق ،ص.41
))البحرتي،أبوعبادة،الوليد بن عبيد الطايئ( 284هـ) ديوانه،تحقيق  :كامل حسن الصرييف ،دار املعارف  ،القاهرة،ط(،3د.ت)،ج،2ص.1152
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والنفسية الجديدة .وقد تبني لنا من خالل قراءة ديواين الشاعر مدار الدراسة أن الشاعر قد استدعى بعض
معاين الشعراء املحدثني ،السيام الشاعر أحمد شوقي (ت 1932م) والشاعر حافظ إبراهيم (ت1932م)
()1
ومن ذلك قوله من [ال ّرمل]:
فارفُقـــــــ��ي ي��ا ربَّ�� َة ال ُحس��ـــــــ ِن بِن��ا

إنمّــــــــــــا اإلنس��ــــــــــــــا ُن لح ٌم و َد ٌم

وهنا يستدعي قول أحمد شوقي ،حيث يقول من [البسيط]:
ِ
مـــــــــــالكع َّناإنَّنابَشَ ـــــــــ ٌر
ُصــــــوين َج

()2

ِم��ن التُّــــــرابِ وهذا ال ُحس��ــــ ُن ُروحاين

فقد لجأ السامل إىل التناص مع شوقي؛ ليؤكد أثر الجامل الساحر يف النفس اإلنسانية وبيان فتنته يف
النفوس ،ووقعه الكبري وميل القلوب واألفئدة إليه.
ويفيد من قول شوقي أيضاً يف اللمز بالشاعر الكبري نزار قباين الذي قرص شعره عىل املرأة؛ حيث يقول
()3
السامل من [الطويل]:
عل��ت القَـــوايف يف ال ِّنس��ـــــاء َحبيس�� ًة
َج َ

ونتلمس هذا املعنى يف قول شوقي من [الخفيف ]:
َخ َد ُعوه��ا

بِقولِه��م:

َحس��نـــا ُء

وهذاالّـــذيقَدغـــــــــ َّره َّنوغــــــــــــ ّرنا

()4

والغَـــــ��واين

يَ ُغ ُّره�� َّن

الثنـــــــ��ا ُء

فشوقي يؤكد أنه العاشق األبرز ،واملحب الصادق بني عشاق هذه الفتاة التي كرث عشاقها ،وكذلك
نزار القباين الذي ع ّد نفسه العاشق االمثل للمرأة /املحبوبة /واملحب الصادق لها.
أما تناصه مع الشاعر حافظ إبراهيم ،فيتبدى جلياً وواضحاً يف قصيدته املوسومة بـ”دموع برائحة
التفاح” التي يشكو فيها حال اللغة العربية ،وما أمل بها من مخاطر؛ نتيجة تقصري أربابها يف الحفاظ عليها،
وصونها من الهجامت املحدقة بها من كل صوب ،سواء أكان ذلك من أبناء جلدتها أم من أعدائها من
الخارج .وقد بنى قصيدته عىل وزن وقافية حافظ إبراهيم ،بل استعار منها كثريا ً من الصور والرتاكيب.
()5
يقول السامل يف قصيدته السالفة الذكر من [الطويل]:
1
2
3
4
5

)) السامل ،صدى الوجدان ،مصدر سابق ،ص.64
)) شوقي ،أحمد ،الشوقيات (ديوان شعر) ،منشورات مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،ط ،2012 ،1ج ،2ص.533
)) السامل ،صدى الوجدان ،مصدر سابق ،ص.72
)) شوقي ،الشوقيات ،مصدر سابق ،ج ،2ص.507
)) السامل ،صدى الوجدان ،مصدر سابق ،ص.13-17
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دراسات نقدية
كت فمـــا أسطي ُع بثَّ شكـاتــــــــــــي
َس ُّ
تع َّهــ��دتُ أَجـــــ��دادا ً لهــ��م فحفظتُ ُه��م
كأس الفَصــــــــــاح ِة ُمتـــــرعاً
سقيتهم و َ
ِ
لغـــــــــات ِ
ليس��ت كَطلعتي
األرض
جمي ُع
ْ
يُس��يئو َن لـــــــــي فــــي كلِّ نا ٍد و َمحف ٍل
قـــــــ��دس الل ُه ِس��ـــــ َّرها
أنـــــ��ا لغ�� ٌة
َ
كتـــ��اب الل�� ِه ُحكمـــــ��اً وقص ًة
وس��عت
ُ
َ
مقـــــدس
وس��عـــت كــــ��ا َم الل ِه وه�� ُو
ُ
ٌ
وي��ا َمـــــ��ن تَج َّمعت��م لِحفظ��ي ونُرصيت

****

****
****
****
****
****

و َخصمـــ��ي أَبنـــــــــا ٌء وبع��ض بَنـــــايت
وهم َح ِفظُـــــوين عن هـــ��وى و ُجنـــــا ِة
وه��م أَنزلــــونــــــي أَرف َع الشُّ ��ــــــرفات
بهـــا ًء ،فكلُّ الحســـــــــ ِن يف قسمـــــــايت
ِ
ُبـــــــ�لات
وتَلقـــــونَه��م بالبِش��ــ ِر والق
فأَجـــرى بِلفظــــــــي أَ
قـــــرب القُــــربايت
َ
وسعت دعــــــــــــا َء الخلْقِ فــــي الصلوات
ُ
أَتعجـــــ ُز ع ّمــــــــــــــا دونَه أَدواتــــــي
أَراك��م – وقد عـــ َّز الدوا ُء -أُس��ـــــــــــايت

ومن يتأمل قصيدة السامل ،ميكن له تلمس مدى التعالق والتناص مع قصيدة حافظ إبراهيم ،فعىل سبيل
املثال ،يتبدى ذلك منذ مطلع القصيدة
كت فمـــــــا أسطي ُع بثَّ شكــــاتــــــي
َس ُّ

و َخصمــــــي أَبنــــ��ا ٌء وبعض بَنـــــــــايت

��ت َحص��ات
��ت لَنف ِْس��ــي فَاتَّ َه ْم ُ
َر َج ْع ُ
ْ��م فـــ��ي الشَّ ��بابِ ول ْيتَن��ي
َر َم��ونيْ ب ُعق ٍ
َولَ��دْتُ ومل َّـــــــــــا لَم أَجِ�� ْد لعـــــرائِس

��ت قَ ْو ِم��ي فأ ْحتَ َس�� ْب ُت َحيـــ��ات
ونا َديْ ُ
َع ِق ْم ُت فلَم أَ ْج�� َز ُع لقَـ�� ْو ِل ُع َداتِــــــــــي
رِجاالً وأَكْفــــــــــا ًء َوأَدْتُ ب َنــــــــــــــات

فهذا املعنى نجده يف مقدمة قصيدة حافظ إبراهيم؛ حيث يقول من[الطويل]:

()1

 )) 1إبراهيم ،حافظ ،ديوانه ،ضبطه وصححه :أحمد أمني وآخرون،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة  ،ط1987 ،1م ،ص.253-255
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ما أفاد منه أيضاً يف تشكيل الصورة الفنية القامئة عىل تقنية التشخيص؛ حيث شخص كل من
الشاعرين اللغة العربية وكأنها إنسان يشتيك ويتظلم ،ويحس باملرارة تآكل فؤاده ،ونلحظ إفادته يف
قوله:
تع َّهـــــ��دتُ أَجـــــ��دادا ً له��م فحفظتُ ُهم

كأس الفَصــــــــــاح ِة ُمتــــرعاً
س��قيتهم و َ

يقول:

****

وه��م َح ِفظُــ��وين ع��ن هــــ��وى و ُجن��ا ِة

وه��م أَنزلـــــونــــي أَرف َع الشُّ ��ــــــرفات

فهذا املعنى ماثل يف قصيدة حافظ ،وإن كان مل يصل إىل ح ّد االقتباس املبارش أو التضمني ،حيث
َسقَــــى الل ُه فـــــــي بَطْ ِن ال َجزِير ِة أَ ْعظُامً
َح ِفظْ َن ِودا ِدي فــــــــــي البِلـــــى و َح ِفظْتُه
وفا َخ�� ْرتُ أَه��لَ الغَ�� ْربِ وال�شرقُ ُمطْ��رِقٌ

ين قَنــــــــــــات
يَ ِعـــ�� ُّز عليهـــــ��ا أ ْن تَلِ� َ
دائ��م ال َح َس��ـــــر ِات
لهـــــ�� ّن بقَلْــــ��بٍ
ِ
َحيـــــــ��ا ًء َ
ُ��م ال َّن ِخــــــ��ر ِات
بتل��ك األَ ْعظ ِ

ومثل ذلك أيضاً قوله:
ِ
لغـــــــــات ِ
ليس��ت كَطلعتي
األرض
جمي ُع
ْ

بهـــا ًء ،فكلُّ الحســـــــــ ِن يف قسمـــــــايت

وهذا أيضاً موجود من حيث املعنى العام يف قصيدة حافظ ،إذ يقول:
أَيَ ْه ُج�� ُرين قَ ْو ِمــ��ي – عف��ا الل�� ُه َع ْن ُه�� ُم

إلـــــىلُ َغ ٍةلَ ْمت َِتصـــــــــــلْ بُـــــــــــــروا ِة

وكذا الحال يف قوله:

قــــــــدس الل ُه ِس��ـــــــــ َّرها
أنـــــــا لغ ٌة
َ
كتـــــــــــــاب الل ِه ُحكمـــــاً وقص ًة
وسعت
ُ
َ
مقــدس
وس��عــت كــــــــ�لا َم الل ِه وه�� ُو
ُ
ٌ
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****
****

فأَجـــرى بِلفظـــي أَ
قـــــــــرب القُــــربايت
َ
وسعت دعــــــــــــا َء الخلْقِ فــــي الصلوات
ُ
أَتعجــــ�� ُز ع ّمــ��ا دونَ��ه أَدواتـــــــــ��ي

دراسات نقدية
وهذا ظاهر معنى وصورة يف قول حافظ إبراهيم:
ِ
ظــــــات
وما ِضق ُْت عـــــــــــن ٍآي به و ِع
وتَ ْن ِس��يقِ أس��مـــــــا ِء مل ُ ْختـــــــر َع ِ
ـــــات

وس ْع ُت كِ
ِ
تـــــاب الل ِه لَفْظــــــــــــــاً وغاي ًة
َ
ضي��ق اليــ��و َم ع��ن َو ْص ِ
��ف آلَ ٍة
فكي��ف أَ ُ

ولو ذهبنا نتأمل نص السامل ،لوجدنا كثريا ً من معانيها وصورها وتراكيبها ماثلة يف قصيدة حافظ
إبراهيم ترصيحاً أو تلميحاً ،وكذلك عروضياً؛ وزناً وقافي ًة.
ويتبني مام سبق أن السامل ذو إطالع واسع عىل األدب العريب قدميه وحديثه عىل السواء ،وأنه
أفاد من هذا الرتاث األديب الزاخر ووظفه للتعبري عن تجاربه الشعرية والشعورية املتشابهة .وهذا أمر
طبيعي .فالشاعر ال ينشأ من فراغ ،ولكنه ميتح من معني اآلخرين ،مع املحافظة عىل شخصيته األدبية
والفنية.
املبحث الثاين :التَّناص مع األمثال العربية القدميةاملثل“ :قول قصري مشبع بالذكاء والحكمة )1(”.واملبدع أكان شاعرا ً أم ناثرا ً ،يستطيع أن يعيش
تجربة املثل ،ويعرب عنها تعبريا ً دقيقاً ،ويستطيع – أيضاً – أن يفيد من األمثال يف التعبري عن تجاربه
الفنية والنفسية ،ومن ثم يعضد هذه التجربة ويقويها؛ لتصل إىل املتلقي واضحة جلية ،ومؤثرة وموحية
يف اآلن ذاته ،عالوة عىل تقوية موقفه وتأكيده.
ومن مناذج ذلك قول السامل من [البسيط]:
حل��ت ع َّن��ا ظَعينتُكُ��م
ُس��لطـا ُن ُم�� ْذ َر ْ

()2

َ�ضرب أَخامس��ـاً وأسداس��اً
ونَح�� ُن ن ُ

خامس ألَ ٍ
وقد تناص يف عجز بيته مع املثل القائل “ :ضرَْ ُب أَ ٍ
سداس”( ،)3ويرضب مثالً للمامكرة
والخداع .وملن ال يعرف املكر ،ومل يكن له دهاء )4(.ولكن الشاعر أراد به التعبري عن الدهشة واالضطراب؛
لشدة وقوع الصدمة التي مني بها هو وغريه ممن أحب األمري سلطان ،وتفاجأ برحيله ،فكان فقده
عظيامً عليهم ،محزناً لهم ،ومصاباً جلالً رزؤوا به.
1
2
3
4

)) إبراهيم ،نبيلة ،أشكال التعبري يف األدب الشعبي ،دار نهضة مرص للطباعة والنرش ،القاهرة( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.144
)) السامل ،قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر ،مصدر سابق ،ص.45
)) ينظر :أبو هالل العسكري ،الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 395هـ) ،جمهرة األمثال ،ضبطه :أحمد عبد السالم ،خرج أحاديثه :محمد سعيد
زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1988 ،1م ،ج ،2ص.4
)) ينظر :املصدر نفسه ،ج ،2ص.4-5
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ويقول يف منوذج آخر من [البسيط]:

()1

ُه��م ش��يَــــدوها ل�كي تَبق��ى َس��فريتُهم

غ��ت أَوس��عـــــوها ِمدح�� ًة وثَنــ��ا
ف��إ ْن بَ ْ

وهنا يتحدث الشاعر عن الدولة اليهودية التي أنشأها االستعامر والغرب ،ليك تبقى سفرية ظلم
وجور وخراب لهم ،وكلام بغت وظلمت أعادوا لها املدح والثناء والتربير .ويظهر التناص يف قوله“ :فإن
بغت أوسعوها مدحة وثنا”؛ حيث أفاد من املثل العريب القديم “أوسعتُ ُهم سباً وأد ْوا باإلبل”( ،)2وهذا
يرضب ملن مل يكن عنده إال الكالم )3(.وقد ح ّور الشاعر املثل ،ونقل معناه إىل سياق آخر؛ ليربز فداحة
وظلم الدولة اليهودية من جهة ،وموقف الدول األوروبية عامة من أفعالها النكراء ،وسكوت هذه الدول
عنها ،وضعف الدول العربية واإلسالمية وعجزها عن ردعها وزجرها من جهة أخرى.
ويقول كذلك من [البسيط]:

()4

بِــــــال ُدن��ا قَد تَح َّيفْنــ��ا منــــــــــــا ِف ُعها
فَه��لْ نُكي��لُ لهـــــ��ا ص�� ّدا ً وس��و َء ُج��زا ً

الصق�� ُر ِم��ن دم�� ِه قَ��د ق�� ّد َم الثّمنـــــ��ا
و َّ
ِعمي��م ال َخيـــ�� ِر جلَّلن��ا
وكفُّهــــــــــ��ا ب ِ

يستنكر الشاعر أن يقابل اإلنسان وطنه ،الذي ترعرع بني جنباته ،وأكل من خرياته ،وتنسم هواءه،
بنكران الجميل والعقوق ،وأن يقلب له ظهر املجن بعد أن تفيأ ظالله ،ورشب من مائه العذب .ومن
وسو َء كِيلَ ٍة»( ،)5الذي
يتأمل صدر البيت الثاين ،يجد أن الشاعر قد أفاد من معنى املثل العريب « :أَ َحشَ فاً ُ
“يرضب ملن يجمع بني خصلتني مكروهتني )6(”.ولكنه مل يتعامل معه بحرفيته ونصه ،بل أعاد إنتاجه
مبا يخدم الفكرة التي رام إيصالها إىل املتلقي ،وهي الوفاء لألوطان والتضحية من أجلها ،وعدم نكران
جميلها .فقد جاء استثامره لهذا املثل بطريقة غري مبارشة؛ حيث أعاد بناءه وخلخلة بنيته الرتكيبية؛
ليالئم سياق النص الشعري ،بعد أن أجرى التغيري الالزم يف كل دواله.
1
2
3
4
5
6

)) السامل ،قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر ،مصدر سابق ،ص.22
)) امليداين ،أحمد بن محمد (ت 518هـ) ،مجمع األمثال ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،ط1955 ،1م،
ج ،2ص.363
)) ينظر :املصدر نفسه ،ج ،2ص.264
)) السامل ،قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر ،مصدر سابق ،ص.28
)) امليداين ،مجمع األمثال ،مصدر سابق ،ج ،1ص.207
)) املصدر نفسه ،ص.207
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ويقول كذلك من [الطويل]:

()1

يَ��ر ُّد ألَصحــــ��ابِ ال ُحق��وقِ ُحقوقَه��م
ويُنـــــــــــــزلُ ِ
قاصت ُهم ُحم ّيا فـــــــــؤا ِد ِه

ب��ه ،ويُش��كِّــــــــــي من ش��كـــا وتظلَّام
يره وت َّربمــــــا
إذا ضـــــــــــ��اقِ َذ ْرعاً غَ� ُ

والحديث هنا عن امللك فهد-رحمه الله ،-الذي ساس البالد والعباد ،وأحسن السياسة والتدبري،
من حيث إقامة العدل ورد الحقوق إىل ذويها ،ومعاملة الرعية بالسوية والحب ،فلم يضق ذرعاً بواحد
منهم ،بل أفاض عليهم من عطفه وحنانه ،كأنه أب لكل واحد منهم .لقد أفاد الشاعر من املثل القائل:
“ال ت ُ ْب ِط ْر ِ
صاح َب َك َذ ْر َعه)2(”.؛ أي ال تحمله ما ال يطيق ،وال تسومه ما ليس يف طوقه )3(.ولكن الشاعر قام
بتغيري صياغة املثل ،مع املحافظة عىل داللته وإيحائه .وهكذا ظهر إبداع الشاعر يف قدرته عىل استثامر
املعنى ،دون االلتزام بدوال املثل وترتيبها كام هي ،فجعله أكرث داللة وإيحا ًء.
()4
ويقول – أيضاً -من [البسيط]:
َ��وس بَاريَــها
أَهلَ ال َحداث�� ِة أَ ْعطــــ��وا الق َ

فإمنـــ��ا ال ُّنج ُح َمرهـــ��و ُن بإغمــــــــــــا ِد

ولعل السامل – هنا – ينتقد الحداثة الشعرية وأصواتها ،كام يوحي عنوان القصيدة ومضمونها،
ويقف إىل جانب الشعر العمودي ،والقصيدة الكالسيكية .وقوله“ :أعطوا القوس باريها” استدعاء شبه
حريف للمثل القائلِ :
“أعط القوس بارِي َها ،)5(”.حيث مل يجر الشاعر تغيريا ً جلياً بدوال املثل ،سوى أنه
استبدل ِ
أعط بأعطوا؛ حيث حولها من صيغة املفرد املخاطب إىل صيغة الجمع املخاطب .وقد جاء
توظيفه لهذا املثل؛ ليؤكد أن أهل القصيدة العمودية أجدر بالشعر وقوله ،وأقدر عىل الترصف مبضمونه،
فهم أهل لقريض ،وليس دعاة الحداثة سواء أكانوا من ذوي شعر التفعيلة .وليس بخاف أن املثل يرضب
()6
ملن يستعن عىل عمله بأهل املعرفة والحذق.
1
2
3
4
5
6

)) السامل ،قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر ،مصدر سابق ،ص.81
)) امليداين ،مجمع األمثال،مصدر سابق ،ج ،2ص.216
)) ينظر :املصدر نفسه ،ج ،2ص.216
)) السامل ،صدى الوجدان ،مصدر سابق ،ص.26
)) امليداين ،مجمع األمثال ،مصدر سابق ،ج ،2ص.19
)) ينظر :امليداين  ،مجمع األمثال ، ،ج ،2ص.19
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ويقول من[الوافر]:

()1

كيف هذا؟
أَأبخـــــــــــــ��لُ بالقَوافــــي؟ َ
َتب��ت فَجــــــــ��اءتْ األَبي��اتُ َعج�لى
ك ُ

َوقَد جــــــــا َء ال ِكــرا ُم إلــــــــــى ال ِكــــر ِام
��هــــــــــام
وكنت كَم�� ْن يَغيــــــــ ُر بال ِس
ِ
ُ

فقوله“ :وكنت كمن يغري بال سهام” يحيل إىل املثل اآليت “ك ََسا ٍع إىل ال َهيجا ِء بِغريِ ِسال ِح” ،وذلك يف
()2
قول الشاعر؛ مسكني الدارمي (ت 89هـ)،من [الطويل]:
خــــ��اك أَ
أَ
َ
َ
خـــ��اك إ َّن ِم��ن ال أَخ��اً ل��ه

ك ََس��ـا ٍع إىل ال َهيج��ا ِء بِغ�يرِ ِس�لا ِح

ويرضب ملن ال يستعد إىل األمر العظيم االستعداد الالزم والالئق به .ومن يتأمل العالقة بني النص
الحارض والنص الغائب يلحظ أن الشاعر قد ترصف بالنص السابق ترصفاً سطحياً ،إذ اكتفى باستبدال
لفظة يغري بلفظة ساع ،عالوة عىل إسقاط بعض الدوال من املثل ،مثل :الهيجاء ،إىل ،بغري .وقد جاء
توظيفه للنص الغائب؛ ليؤكد تواضعه؛ حيث رأى أن قصيدته التي شارك فيها يف إحدى املهرجانات
الشعرية ال تباري قصائد الشعراء املشاركني من حيث الجودة .ويتبدى مام سبق أن السامل وظف الرتاث
املَثَيل ،وأعاد صياغته بروح جديدة تتواءم مع روح تجربته الشعرية الجديدة.
الخامتة:
تناولت الدراسة ظاهرة التناص األديب (الشعر العريب القديم والحديث ،واألمثال العربية القدمية)
يف شعر أحمد بن عبد الله السامل يف ديوانيه (قبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر) ،و(صدى الوجدان) .وقد جاءت
يف مبحثني ،األول عرض للتناص الشعري يف شعر السامل مع الشعر العريب القديم والحديث ،وخلص إىل
أن الشاعر قد وظف تجارب الشعراء القدامى واملحدثني خدمة لتجربته الشعرية الجديدة ،وجاءت
تناصاته بني التوظيف املبارش والرصيح ،وبني التلميح واإليحاء .أما املبحث الثاين فتناول استدعاء الشاعر
لألمثال العربية القدمية مفككاً هذه األمثال ،ومعيدا ً صياغتها من جديد .وخلص إىل أن السامل قد حاور
هذه النصوص القدمية ،ممتصاً ،ومحورا ً لها ،ومفيدا ً منها مبا يخدم مشاعره وانفعاالته .وأفىض ذلك كله
إىل تقوية نصوصه الشعرية ،وزيادة فاعليتها يف وجدان املتلقي.
 )) 1السامل ،صدى الوجدان ،مصدر سابق ،ص.67
 )) 2مسكني الدارمي ،ربيعة بن عامر (ت 89هـ) ،ديوانه ،تحقيق :عبد الله الجبوري ،خليل إبراهيم العطية ،مطبعة دار البرصي ،بغداد ،ط1970 ،1م،
ص.29
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املصادر واملراجع :
 .1إبراهيم ،حافظ  ،ديوانه ،ضبطه وصححه :أحمد أمني وآخرون ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
القاهرة ،ط1987 ،1م.
 .2إبراهيم ،نبيلة ،أشكال التعبري يف األدب الشعبي ،دار نهضة مرص للطباعة والنرش ،القاهرة( ،د.ط)،
(د.ت).
 .3أبو األسود الدؤيل ،ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل (ت69هـ) ،ديوانه ،تحقيق :محمد حسن آل
ياسني ،دار مكتبة الهالل للطباعة والنرش ،بريوت ،ط1998 ،2م.
. 4امرئ القيس ،ديوانه ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط( ،4د.ت).
 .5بارت ،روالن ،نظرية النص ،بحث منشور ضمن كتاب “آفاق التناصية املفهوم واملنظور” ،تعريب
وتقديم :محمد خري بقاعي ،جداول للنرش والرتجمة والتوزيع ،بريوت ،ط2013 ،1م.
 .6البحرتي ،أبو عبادة ،الوليد بن عبيد الطايئ( 284هـ) ديوانه ،تحقيق :كامل حسن الصرييف ،دار
املعارف  ،القاهرة ،ط(،3د.ت).
 .7بدري ،عثامن ،وظيفة العنوان يف الشعر العريب الحديث -قراءة تأويلية يف مناذج منتخبة ،املجلة
العربية للعلوم اإلنسانية ،الكويت ،ع(2003 ،)81م.
 .8أبو متام ،حبيب بن أوس الطايئ( ،ت231هـ) ،ديوانه ،تحقيق :محمد عبده عزام ،دار املعارف،
القاهرة ،ط( ،5د.ت).
 .9تودوروف ،تزفيتان ،الشعرية ،ترجمة :شكري املبخوت ،رجاء بن سالمة ،دار توبقال للنرش ،الدار
البيضاء ،ط1990 ،2م.
 .10جينيت ،جريار ،مدخل لجامع النص ،ترجمة :عبد الرحمن أيوب ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء( ،د.ط)( ،د.ت).
 .11ابن الرومي ،عيل بن العباس (ت  284هـ) ،ديوانه ،تحقيق :حسني نصار ،دار الكتب والوثائق
القومية ،القاهرة ،ط2003 ،1م.
 .12الزمخرشي ،أبو القاسم ،محمود بن عمر (ت 538هـ) ،أساس البالغة ،دار صادر ،بريوت ،ط،1
1979م.
 .13ابن زهري ،كعب ،ديوانه ،تحقيق :عيل فاعوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1997 ،1م.
 .14السامل ،صدى الوجدان (ديوان شعر) ،دار غريب للطباعة ،القاهرة ،ط1995 ،1م.
 .15السامل ،أحمد بن عبد الله ،قُبالت عىل ال ّرمل وال َح َجر (ديوان شعر) ،هبة النيل العربية للنرش
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والتوزيع ،الجيزة ،مرص ،ط2005 ،1م.
 .16شوقي ،أحمد ،الشوقيات (ديوان شعر) ،منشورات مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،ط 2012 ،1م .
 .17عبد املطلب ،محمد ،قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاين ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت ،الرشكة
املرصية العاملية للنرش – لونجامن ،-القاهرة ،ط1995 ،1م.
 .18الغذامي ،عبد الله محمد ،الخطيئة والتكفري من البنيوية إىل الترشيحية – قراءة نقدية لنموذج
معارص  ،-الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط1998 ،4م.
 .19شولز ،روبرت ،السيمياء والتأويل ،ترجمة :سعيد الغامني املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،
ط1994 ،1م.
 .20الفريوز آبادي ،محمد بن يعقوب (ت817هـ) ،القاموس املحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق الرتاث،
مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط2005 ،8م.
 .21املتنبي ،أحمد بن الحسني (ت354هـ) ،ديوانه ،رشح عبد الرحمن الربقوقي ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،ط1986 ،1م.
 .22مجمع اللغة العربية (القاهرة) ،املعجم الوسيط ،مكتبة الرشوق الدولية ،القاهرة ،ط2004 ،4م.
 .23مجنون ليىل ،قيس بن املل ِّوح (ت 65أو 68هـ) ،ديوانه ،تحقيق :عبد الستار أحمد فراج ،مكتبة مرص،
القاهرة( ،د.ط)( ،د.ت).
 .24محمد ،عزة شبل علم لغة النص – النظرية والتطبيق – ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط2007 ،1م.
 .25مسكني الدارمي ،ربيعة بن عامر (ت 89هـ) ،ديوانه ،تحقيق :عبد الله الجبوري ،خليل إبراهيم
العطية ،مطبعة دار البرصي ،بغداد ،ط1970 ،1م.
 .26املغنج ،خديجة حسني ،استلهام الرتاث يف شعر عبد العزيز املقالح ،وزارة الثقافة والسياحة ،صنعاء،
ط2004 ،1م.
 .27ابن منظور ،محمد بن مك ّرم (ت 711هـ) ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت( ،د.ط)( ،د.ت).
 .28امليداين ،أحمد بن محمد (ت 518هـ) ،مجمع األمثال ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،
مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،ط1955 ،1م.
 .29أبو هالل العسكري ،الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 395هـ) ،جمهرة األمثال ،ضبطه :أحمد عبد
السالم ،خرج أحاديثه :محمد سعيد زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1988 ،1م.
 .30واصل ،عصام حفظ الله ،التناص الرتايث يف الشعر العريب املعارص ،دار غيداء للنرش والتوزيع ،عماّ ن،
ط2011 ،1م.
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م�ستقبل اال�ستثمار اللغوي يف ع�صر العوملة

/أ د  .أحمد عفيفي  /أستاذ اللغويات بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة

لقد أثرت العوملة يف املجتمعات الحديثة تأثريا واضحا يف جوانب كثرية من حياتنا ،ومن مالمح ذلك
أنها جعلت اللغة [رأسامال ثقافيا] كام جعلت كثريا من الشعوب يتمسكون بلغاتهم حرصا عليها ،وخوفا
من تلك التداخالت الواضحة التي فرضت عىل كثري من شعوب العامل استخدام لغات بعينها كاإلنجليزية،
مام جعل بعض الشعوب يزدادون متسكا بلغاتهم يف مواجهة فرض تلك اللغات ،وتجاوزا عن دور العوملة
السلبي إىل دورها اإليجايب ،وجدنا أنها كانت سببا يف إعالء أهمية اللغة يف املجتمعات املعارصة ،وتطوير
دورها يف خلق تواصل اجتامعي ،أكرث تشابكا من قبل ،كام جعلت قيمتها الحقيقية تعدل أو تفوق
القيمة الفعلية للنقود ،كام صنعت رصاعا لغويا واضحا ،جعل الشعوب تهتم بلغاتها اهتامما كبريا ،بل
وباللغات األخرى ،حيث جعلت تعليم اللغات األخرى من أوائل اهتامماتها ،فقد « بدأت يف القرن
العرشين ثورة باتجاه تعلم اللغات وتعليمها ،وحرصت أكرث من دولة عىل تعليم لغتها خارج حدودها
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الجغرافية ،وتعليم أبنائها اللغات األخرى ،وصار من مظاهر التمدن والتفوق الحضاري أن يتمكن البلد
املعني من االطالع عىل لغات غريه من البلدان  ،وأصبح من مظاهر التفوق الثقايف والعلمي عىل مستوى
األفراد اإلملام بأكرث من لغة «( )1فتعليم لغتنا لآلخر وتعلم لغته ،صار من املستلزمات األكرث أهمية
للدولة الحديثة ،ومل يقترص األمر عند هذا الحد ،حيث مل تعد تتوقف أهمية اللغة يف العرص الحديث
عىل صناعة الهوية ،وغرس روح االنتامء للوطن ،وتحقيق قيم الوالء الثقايف والحضاري عند الشعوب،
كام ال تتوقف أهمية اللغة عند كونها وسيلة تواصل فاعل بني الشعوب ،أو طريقا مهام لنقل الثقافة
والحضارة ،أو نقل األفكار واملشاعر لآلخر ،كذلك مل تتوقف أهمية اللغة يف معرتك الرصاعات السياسية
والدينية واالجتامعية يف العرص الحارض ،وإن كان كل ذلك يف غاية األهمية ،إال أننا يف العرص الحديث
 ،ويف ظل العوملة الكاملة ،ظهرت أمامنا أطر جديدة للربط بني اللغة والسياسة واالجتامع واالقتصاد
 .....إلخ ،فوجدنا أنفسنا أمام أهمية اقتصادية كبرية للغة ،كام وجدنا أنفسنا أمام عوامل اقتصادية كربى
ت ُحدث تطورا لغويا ال حدود له ،من هنا كان البحث يف عالقة اللغة باالقتصاد عىل قدر كبري من األهمية .
فاللغة أصبحت وسيطا تجاريا مهام ،وتكون سببا يف نجاح الصفقات ،أو فشلها ،ولهذا وجدنا الدول
االقتصادية الكربى تهتم بتعليم اللغات األخرى ،وخاصة العربية التي مهدت الطريق وجعلته مفروشا
بالرثاء أمام تلك الدول الكربى ،مثل الصني وكوريا واليابان ،وأمريكا ،واللغة هي الوسيط التجاري الفاعل
الذى يقرب املسافات بني البائع واملشرتي.
ومن هنا يتناول البحث مظاهر التفاعل بني اللغة االقتصاد ،وعالقة اللغة بالنقود ،والعوامل اللغوية
املؤثرة يف تطور اقتصاديات الدول ،كام سيوضح البحث كيف تقوم اللغة والنقود بوظائف متشابهة يف
املجتمعات املعارصة ،وعالقة االقتصاد بحرب اللغات ،وكذلك طرق االستثامر اللغوي ،والربط بني التعدد
اللغوي والرثاء أو الفقر ،وكذلك أثر تسليع اللغة عىل املجتمعات. .
كام هو واضح ،فقد أصبحت اللغة أداة إنتاج وتنمية ،وهي – يف الوقت ذاته – تشكل نظاما رأسامليا
متنوعا من خالل كونها عملة ورصيدا وسوقا معرفية كبرية ،ومن هنا كرث الحديث عن « األسواق اللغوية
« التي من خاللها يستطيع البرش الحصول عىل السلع اللغوية والخدمات املعرفية ،يقول الدكتور عبد
القادر الفايس الفهري « )2(:وقد توطدت العالقة بني اللغة واالقتصاد يف عامل اليوم أكرث مام سبق ،ألن
اللغة أداة إنتاج وتبادل ،وتنمية وصناعة ،وعملة ورأسامل ورصيد ،وأصبح الحديث عن األسواق اللغوية
وتوفري السلع والخدمات اللغوية  ،ونفادها من السوق ،والتقييم االقتصادي الرضوري لكل سياسة لغوية
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 .وهكذا قامت الحكومة الكندية مؤخرا بتقييم سياسة نظامها اللغوي الرتايب الثنايئ للخدمات ،وقدرت
كلفته ب  2.4مليار دوالر ،وكلفة الرتجمة يف االتحاد األورويب ،بناء عىل اختيار التعدد اللغوي الرسمي
فاقت  40%من ميزانية إدارة االتحاد»
ومن خالل الفقرة التالية نستطيع رصد املظاهر اللغوية التي تؤسس الستثامرات مادية لها قيمتها
 ،لندرك أهمية اللغة يف أن يكون لها دور اقتصادي كبري يف املجتمعات الحديثة ،تلك املجتمعات التي
تدرك قيمة التواصل الحضاري وتعمل عىل تنميته ،وما أكرث هذه املجتمعات يف عرصنا الحارض ،ومن
هذه املصادر عىل سبيل التمثيل ال الحرص.
- 1صناعة املعاجم اللغوية بكل أنواعها .
- 2الرتجمة وأهميتها يف سياق العوملة ،سواء الرتجمة اآللية أو الرتجمة والنرش الورقي .
- 3تعليم اللغة للناطقني بغريها ،وسيكون للعربية دور كبري يف هذا املجال .والطلب عليها بوصفها سلعة
يف السوق الدولية للغات األجنبية ،وحجم الصناعة فيها ،واملبالغ املخصصة من الناتج القومي اإلجاميل
الذي ينفق عىل الصعيد العاملي الكتسابها..
 - 4التعريب .
- 5برامج الذكاء الصناعي واملعالجات اللغوية ،وإنشاء نظم املعلومات وبنوك املعلومات ،وتطويع لغات
الحاسوب للغة العربية.
- 6السياحة .
االستثامر اللغوى أنواعه وأشكاله
عند تأمل كلمة (استثامر) فإن الذهن يتوجه مبارشة إىل االستثامر املادي ودوره يف االقتصاد ومنو
الدول منوا ماليا  ،ولكن املتأمل يف معنى تلك الكلمة يف عرصنا الراهن ،يستطيع إدراك أن الكلمة قد
توسعت دالالتها ،فاالستثامر ال يتوقف عىل املال فقط ،بل يكون يف األفراد واألفكار والرؤى ،ويف اللغة
أيضا ،باعتبارها مطورة لألفراد وصانعة األفكار واملستقبل ،ومن هنا نقسم االستثامر إىل :
- 1االستثامر املادي بداللته املعروفة اقتصاديا ،وهو تنمية رأس املال وتطويره وتشغيله وتدويره ،وهذا
العدد2021 - 2020 25

75

املعنى األسايس لكلمة استثامر .
- 2االستثامر اللغوي يف صوره األخرى ،وهي توظيف اللغة و املعرفة واألفكار لتنمية األفراد فكريا ،ملا
فيه الخري والحق والعدل « فكالم اإلنسان العادل كالفضة الخالصة « كام قال امللك سليامن ،تلك التنمية
الفكرية لها من األهمية ما ميكن أن تكون أكرث ارتقاء من مستواها املادي.
وتظهر اللغة يف عاملنا املعارص عىل أنها تعادل أي ثروة طبيعية ميكن أن تعيل من اقتصاديات
الدول ،ففي ندوة مبجمع اللغة العربية بالقاهرة بعنوان ( :االستثامر يف اللغة العربية ثروة قومية يف
عامل املعرفة) أشار الدكتور محمود السيد عضو مجمع اللغة العربية السوري إىل مقال للكاتب املرصي
أحمد بهاء الدين ،وعنوانه ( :املثقفون والسلطة يف العامل العريب) يقول أحمد بهاء الدين يف هذا املقال
« :إ ّن اللغة العربية هي ثروة قومية حقيقية مثلها يف ذلك مثل البرتول والصناعة والزراعة وقناة
السويس ،وغريها من الرثوات الطبيعية ،وميكن استثامرها حضارياً وسياسياً ،واالنتفاع بها عىل أنها مورد
اقتصادي كبري ،وميكن استثامرها متاماً مثلام نستثمر اإلنتاج الصناعي والزراعي ،وكل ما منلكه من املوارد
االقتصادية األخرى التي تعتمد عليها الرثوة القومية» ()3
اللغة والنقود
اللغة والنقود وجهان لعملة واحدة ،فالنقود ال تظهر قيمتها يف نفسها ،وإمنا مبا تؤديه من
وظائف رشائية للتملك ،أو تبادل سلعة مقابل سلعة أخرى لها القيمة نفسها ،أو ما ينتج عنها من رشاء
أو إنجاز يشء ما ،ومن هنا تقل قيمة النقود إذا تم وضعها يف خزينة أو مكان ما ،دون توظيفها يف اإلطار
املخصص ملصارفها  ،وكذلك تكون اللغة ،فال تظهر قميتها إال مبا تؤديه من وظائف ،مثل نقل املعارف
والتواصل والتفاهم والوصول إىل أفعال أو ردود أفعال ناتجة عن دالالت لغوية من قول أو فعل أو
تغيري سلوك  « ،فالكلامت مثل النقود  :كانت لها قيمة محدودة ،قبل أن تعرب عن كل أنواع القيمة «
( )4ومن هنا يستطيع اإلنسان أن يرثي نفسه بالكالم  ،ألن الكالم عملة التفكري ،ولهذا فهو رصيد مايل
مهم  ،كام أنه رصيد معريف مثمن  ،ولهذا قيل عن الكلمة والعملة « هام أمران اصطالحيان ،وميكنهام
أداء وظيفتهام بفضل تجريدهام ،فاألول عبارة عن أداة تبادل للسلع املعنوية ،واألخرية عبارة عن أداة
تبادل للسلع املادية « ( )5وإذا كان كل من اللغة والنقود أداتني ،فال ميكن أن ميتلك أحدهام قيمة إال
من خالل توظيفهام يف يشء ما ،حيث توظف اللغة بطريقة تختلف عن توظيف املال ،لكنها ميكن أن
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تكون أهم منه أحيانا ،ومن هنا « شبهت اللغة بالعملة أو النقد يف سيولتها ،ألنه كلام استعملت اللغة
ارتفعت فوائدها ،وفوائد متكلميها وضعفت كلفتها .وتقدر فوائد انتشار اإلنكليزية لصالح اإلنكلوفونيني
مبليارات الدوالرات «)6( .
اللغات يف العرص الحديث باختالف أشكالها وهوياتها هي أحد مصادر «التنمية البرشية « لألفراد
 ،فال يوجد منو معريف أو ثقايف أو فكرى بدون لغة يؤمن بها اإلنسان  ،يتحدث بها ويقرأ ،يستخدمها
لنقل املعارف واألفكار والثقافات بني متكلميها مواطنني وغري مواطنني ،فالنقود واللغة كام قال جورج
هامان (« )7موضوعان يتسم البحث فيهام بدرجة من العمق والتجريد ،توازى عمومية استعاملهام
 ،وهام مرتبطان أحدهام باآلخر بشكل أقوى مام هو متصور ،ونظرية أحدهام تفرس نظرية اآلخر ،ويبدو
أنهام يقومان عىل أسس مشرتكة ،فرثوة املعرفة اإلنسانية كلها تقوم عىل تبادل الكلامت  ،ومن ناحية
أخرى ،فإن كل كنوز الحياة املدنية واالجتامعية ترتبط بالنقود بوصفها معيارها العام « والكلامت عملة
نفكر من خاللها ،وتظل معنا محتفظة بقيمتها مادامت داللتها قامئة ،ونستطيع ترويضها ،كام أن النقود
تظهر قيمتها كلام وظفت كأداة امتالك أو يشء آخر  ،ولهذا « فإن الجانب املادي للكلامت ليس أقل
أهمية من الجانب املادي للنقود ،سواء كانت عمالت أم أوراقا نقدية ،كام أن الكلامت ميكن أن تكون
لها قيمة سلعية ،فإن مل يكن األمر كذلك ملا استطاعت طائفة من كل صانعي العبارات الرنانة أن تكسب
رزقها « ()8
واملالحظ وجود قواسم مشرتكة كثرية بني اللغة والنقود ،وكالهام مرتبط باآلخر ارتباطا وثيقا،
من حيث السياسة واألهداف واإلجراءات ،فكالهام يوظف لخدمة األفراد واملؤسسات ،وكالهام تنمية،
وكالهام يوظف اجتامعيا وتظهر حاجة الناس إليهام ،ولهذا قال جورج هامان« )9( :ويبدو أنهام يقومان
عىل أسس مشرتكة  ،فرثوة املعرفة اإلنسانية كلها تقوم عىل تبادل الكلامت ،ومن ناحية أخرى ،فإن كل
كنوز الحياة املدنية واالجتامعية ترتبط بالنقود ،بوصفها معيارها العام «
اللغات ودورها يف األنشطة االقتصادية
هناك نصيحة تجارية مفيدة ،تقول  »:تحدث بلغتك أثناء املداوالت التجارية ،وافهم لغة مخاطبيك
يف نفس الوقت « هذه نصيحة لغوية تجارية للغوي  Jacop Fuggersتظهر رضورة تعلم أكرث من
لغة ،عندما يتعلق األمر باالستثامر والتجارة ،ومن هنا يكون التعدد اللغوي مطلوبا يف مجاالت كثرية،
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خصوصا املجال التجاري « فقد أصبح التعدد اللغوي رضوريا ألن التواصل الالئق الستهداف األسواق
عىل املستوى القاري يخلق االمتيازات التنافسية التي انخفضت نتيجة عدد من التدابري املعيارية ،وما
اكتشفته دراسة  ELANهو أن  945،000مقاولة صغرية أو متوسطة بأوروبا ستفقد أسواقا تجارية
نتيجة نقص يف القدرات اللغوية وهو ما يعترب دعوة صارخة لتبني التعدد اللغوي يف توجهات األعامل
والتجارة املستقبلية « ()10
والشك أن كثريا من الحكومات والشعوب املختلفة قد تنبهت للدور االقتصادي الذى تلعبه اللغة
يف العرص الحديث ،عند استثامرها بشكل فعال ومفيد ،فكان حرص بعض الدول عىل تفعيل دور اللغة
يف رسم سياسة لغوية اقتصادية متطورة ،ومن هنا « أقامت تكتالت اقتصادية وسياسية وثقافية مبنية
عىل اللغة ،من بينها الكومنولث والفرنكفونية والجامعة العربية ،مع اختالف أهمية الدور االقتصادي
بني تكتل وآخر من هذه التكتالت « ()11
يف عرصنا الراهن  -يف عامل االقتصاد  -نجد أن التواصل املبارش من أهم الطرق الفعالة يف نجاح
الصفقات التجارية ،فقد أصبحت رسعة التواصل والتفاهم مهمة ألن التأخري أو عدم التفاهم التام ميكن
أن يضيع كثريا من الصفقات ،ومن هنا وجدنا دور العوملة التي فرضت مفهوما جديدا لدور اللغات
يف رسم األنشطة االقتصادية ،فزادت أهمية اللغة يف رسم اقتصاديات الدول  ،من خالل اقتصاديات
اللغة التي تنوعت وتشكلت يف كثري من الصور ،من هذه الصور  :أ-الوضع االقتصادي االجتامعي ،ومن
ضمنه األجر .ب-التنمية الدينامية للغات .ج -التوجهات اللغوية والتخطيط .د تقييم السياسات اللغوية
اقتصاديا ()12
ميكن لنا أن نلخص مظاهر عالقة اللغة باالقتصاد فيام ييل :
- 1اللغة مدخل أسايس ملنتجات تقنية املعلومات واالتصال .
- 2عنرص مهم يف املدخالت االقتصادية التي متثلها املعلومات يف األنشطة واملجاالت االقتصادية
- 3وسيلة لكافة املعامالت االقتصادية عرب شبكة اإلنرتنت ،مثل التجارة اإللكرتونية والرتجمة اآللية .
- 4اللغة قيمة اقتصادية يف حد ذاتها يف مجاالتها الفكرية والرتبوية والحضارية والثقافية تربية وتعليام،
وتواصال برشيا حضاريا مبا يعني دور الطباعة والرتجمة ومجاالت الوسائط)13( .
- 5إضافة إىل ما مىض ،الطلب عىل تعلم اللغات باعتبارها سلعة دولية يف سوق اللغات األجنبية،
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ومدى حجم الصناعة التي تخصص للتعليم ،وعدد املحارضات أو الوقت املخصص للتعلم  ،واملوقف
من النواتج القومية اإلجاملية التي تنفق عىل املستوى العاملي الكتساب مهاراتها الكتابة والشفوية .
 - 6االستثامر اللغوي عند توجيه رأس املال نحو االستثامر يف معالجة اللغة وقضاياها ومعاجمها وآليات
ترجمتها ،وهنا يوجد توقعات لوجود عائد اقتصادي كبري للمستثمر وللغة ،رمبا عىل حد سواء .
قوة اللغة ودافعية االقتصاد
هناك ربط بني قوة اللغة وقوة االقتصاد ،ونحن نرى اللغات القوية الشائعة املعروفة عامليا والتي يكرث
مستخدموها ميكن أن تؤدي دورا اقتصاديا واضحا ،تتنوع مجاالته ومظاهره كثريا يف مجتمع العوملة،
وتظهر يف صور كثرية ،منها :
 - 1التنمية اللغوية
 - 2التخطيط اللغوي
 - 3تقييم السياسات اللغوية
واملالحظ أن هذا التنوع ينتج عنه ارتباط قوي بني اللغة واالقتصاد ،تلك العالقة القدمية املتجددة  ،فقد
« أثارت العالقة بني اللغة واالقتصاديات اهتامم االقتصاديني يف األربعني سنة األخرية عىل الخصوص،
وظهر مصطلح اقتصاديات اللغة ألول مرة سنة  1965عند مارشاك الذى انشغل بالتساؤل عن األنظمة
التواصلية األكرث صالحية لتحقيق الهدف « ( )14وانطلق مارشال من منطلق تأكيد تلك العالقة بني
اللغة املثالية واالقتصاديات وذلك « لكون اللغة أداة ال ميكن االستغناء عنها يف األنشطة االقتصادية
البرشية ،وهي ذات سامت اقتصادية معروفة مثل القيمة واملنفعة والكلفة والفائدة ،ويعود أساسا
رس املحافظة عىل بعض سامت اللغة ،يف رأيه  ،أو التخيل عنها ،إىل قدرة اللغة عىل نقل أكرب كمية
من املعلومات بأقل مجهود « ( )15نعم اللغة قيمة ومنفعة وتكاليف وفوائد ويظهر هذا يف نظرية
الرأسامل البرشي.
التخطيط اللغوي واالقتصاد
من املؤكد ،وبعد ظهور العوملة ،ازدياد فكرة التخطيط اللغوي ،ال لغرض الهيمنة اللغوية فقط ،أو
لتأصيل الهوية ،أو إلعالء اللغة الوطنية وإشهارها ،ولكن ق ّرب التخطيط اللغوى من فكرة االستثامر
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بشكل واضح وذلك لدعم االقتصاد ،ومنذ ظهور مصطلح التخطيط اللغوي عام  1959عىل يد ( هوجن )
الذى بنى مفهومه للمصطلح عىل تحليله للمجهود الذى طور يف الرنويج ،لتحديث وتعزيز وتثبيت اللغة
الوطنية ،حيث كان ينظر إىل التخطيط اللغوي عىل أنه نشاط متعلق أساسا باملظاهر الداخلية للغة،
ميكّن اإلنسان يف إعداد الكتابة املعيارية ،والنحو واملعجم لتوجيه الكتاب واملتكلمني يف العشرية اللغوية
غري املتجانسة ،وكانت املهمة األساسية للمخطط اللغوي تكمن داخل العمل االجتامعي للغات املتنافسة
يف اختيار أمناط التدخالت بهدف ضبط وتحسني اللغات املوجودة (،)16هكذا بدأ أمر التخطيط اللغوي
يف اإلعداد الكتايب وتنظيم قواعد النحو واملعجم ،وتوجيه أهل اللغة إىل طرق استخدام صحيحة ومناسبة
وضبط وتحسني اللغات املوجودة  ،لكن األمر تطور كثريا وتجاوز هذا املعنى  ،وذلك مع ظهور العوملة
بشكل رصيح ،إىل أغراض مختلفة عام بدأ به األمر ،فوجدنا التخطيط لجذب متعلمني جدد إىل اللغة ،ال
لغرض اإلتقان واإلجادة فقط ،ولكن ألغراض تجارية ،واملساعدة يف عقد صفقات متنوعة ،وعمل برامج
تحول اللغة إىل رأسامل فعال ،وإثراء مادي واضح ،وقد أدى هذا التحول الذى تناول اللغة من خالل
مقاربات التخطيط اللغوي داخل إطار اجتامعي إىل النظر إىل اللغة عىل أنها « مصدر مجتمعي « كام
نظر إىل التخطيط اللغوي عىل أنه سريورة « صنع القرار» من أجل السعي إىل حل « املشاكل اللغوية «
و «املشاكل التواصلية «  ،وقد أدى هذا بالبعض إىل تبني وجهة نظر تدبريية يف ما يتعلق بالسياسات
اللغوية وتحليلها من منظور» سوسيواقتصادي «()17
وقد ساعدت العوملة عىل البحث عن عاملية اللغة ،حيث سادت أيديولوجية تؤكد رضورة البحث عن
لغة عاملية للتواصل من خاللها بني األفراد من داخل املجتمع وخارجه ،وغالبا ما تكون اللغة املستخدمة
يف كثري من الدول ليست هي اللغة األم ،إذ البد أن تكون لغة شائعة عامليا ،وغالبا ما تكون هي اللغة
اإلنجليزية ،تليها لغات أخرى أقل انتشارا يف البلدان املختلفة ،ويأيت دور هذه اللغات للتواصل السيايس
والثقايف واالقتصادي واالجتامعي ويشري صاحب كتاب دليل السوسيولسانيات ( )18إىل أن « لغة التواصل
الواسع هي الجواب عىل املشاكل التواصلية ،وهي كذلك طريقة لتفادي االختيار بني لغتني وطنيتني
متنافستني أو أكرث» وهو بذلك يشري إىل أن اختيار اللغة العاملية يحل أزمة مشكلة الرصاع اللغوي بني
لغتني داخل الدولة الواحدة ،غري قادرتني عىل التواصل العاملي ،وتكون كل منهام طالبة صدارة املشهد،
فيحدث رصاع لغوي للوصول إىل قرار يحدد أيهام لغة التفاهم ،وهنا تحل املشكلة باختيار لغة أخرى
أكرث عمومية وشمولية وشهرة ،لتكون لغة التواصل الرسمية ،وهو كالم وإن كان موجودا إال أن ذلك
يضعف اللغات الوطنية ويقلل من قيمتها ،يقول لودو فريهوفن  « )19( :إن تبني اللغة العاملية متوقع
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دراسات نقدية
لتعزيز العرصنة واملساهمة يف التجارة والتكنولوجيا العاملية ،ومع ذلك من الجانب السلبي ،يقوي تقزيم
اللغات األهلية» ويعطي أمثلة عىل ذلك ،ويكمل قائال  »:يف مدغشقر  ،مثال  ،واحد يف املائة من الساكنة
متمكن من الفرنسية ،واحدة من لغاتها الرسمية ،يف حني يتكلم بقية الساكنة املدغشقرية فقط « مع أن
الفرنسية كانت هي اللغة الرسمية الوحيدة حتى االستقالل عام  1960وبعدها أقرت اللغة ( امللغاشية
) وضعا رسميا باإلضافة إىل الفرنسية ،ومع كل ذلك كانت اللغة املستخدمة يف التواصل العاملي سياسيا
واقتصاديا واجتامعيا هي الفرنسية ،مع استخدام واحد يف املائة فقط لها داخل الدولة ،إن التخطيط
اللغوي يستطيع وضع لغة يتحدث بها األقلية فوق لغات أكرث استخداما ،لتكون لغة السياسة واالقتصاد،
ويكون لتلك اللغة قيمة كربى ،فيكون لها االهتامم يف التعلم واإلتقان والجودة فتؤثر اقتصاديا يف
الصفقات التجارية والتعامل السيايس  ،ومن هنا تأيت يف أولويات التعلم ووضع برامج لتعليم مهاراتها
فتكون أكرث جذبا من غريها ،مام يؤثر يف اقتصادياتها )20( .
االستثامر يف صناعة املعاجم
متثل صناعة املعاجم ،بكل أنواعها ،محورا مهام من محاور االستثامر اللغوي ،سواء كانت املعاجم
إلكرتونية ،أو ورقية ،وتتنوع املعاجم بحسب تصنيفها والهدف من إنتاجها واألفراد املوجه إليها املعجم،
فهناك املعجم موحد اللغة ،ولدينا كثري من هذه املعاجم باللغة العربية ألوائل املعجميني العرب ،وما
زالت تتطور حتى اآلن عىل يد مجامع اللغة العربية يف العامل العريب ،وغري ذلك من املؤسسات ،وهناك
معاجم ثنائية اللغة  ،مثل العربية واللغات األخرى  :اإلنجليزية أو الفرنسية أو األملانية  ....إلخ ،وهناك
معاجم ثالثية اللغة ،أو رباعية ،أو خامسية ،مام يزيد من أهميتها االقتصادية ،كذلك متثل صناعة املعجم
عىل مواقع الشبكة العنكبوتية مظهرا من مظاهر االستثامر اللغوي ،فصناعتها تحتاج إىل وضع برامج من
نوع خاص ،وميثل توظيفها جانبا من جوانب االستثامر اللغوي ،ملا فيه من فوائد للمتلقي الذى يس ّخر
ميزانيته بشكل فردي ،أو من خالل مؤسسات رشائية يف حاجة إىل تلك الربامج للمنتسبني إليها.
االستثامر يف الرتجمة
الرتجمة من لغة إىل لغة أخرى ،تتشابه مع تبديل السلع عرب واسطة النقود ،ويعد املرتجم مثل
الرصاف ،فاملرتجم وسيط لنقل املعاين واألفكار املعرب عنها يف لغة ما ،إلعادة إنتاجها يف لغة أخرى ،كام
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أن الرصاف يقوم بتبديل العملة ،حيث يكون التبديل تفعيال من الرصاف إلمكانية التعبري عن قيمة
معينة ممثلة يف واسطة ما ،من خالل واسطة أخرى ،وجانب الوساطة جانب حاسم بالنسبة للمرتجم
أيضا ،ونظرا ألنه ال ميكن للغتني أن تتم مطابقة إحداهام مع األخرى بطريقة متناظرة متاما ،فإن الرتجمة
ينظر إليها باعتبارها فنا ،وليس باعتبارها نقال ميكانيكيا خالصا ،ومن هنا افرتض كارل ماركس أن الرتجمة
تتشابه مع تبادل السلع عرب واسطة النقود  )21( .وإذا كانت النقود ظاهرة اجتامعية مجسدة يف كل
املجتمعات البرشية ،تؤدي إىل عملية التفاهم والتفاعالت اإلنسانية ،فإن الرتجمة تتامثل مع ذلك،
فهدفها نقل الثقافة وإيجاد تفاعالت إنسانية ،مام جعل الرتجمة متشابهة مع النقود ال يف كونها واسطة
مجردة فقط ،بل يف هدفها األسمى ،ومن هنا قال فلوريان كوملاس ( « )22إن اللغة  -مثل النقود –
تعرب عن ذاتها يف شكل مادي يف حالة النقود – مثلام هو يف اللغة – عبارة عن تجل خارج طبيعة األداة
الوسيطة « فالكلمة مثل العملة ،وإن كانت إحداهام مادية ،واألخرى معنوية ،إال أن الهدف واحد،
والقيمة ميكن أن تتساوى يف نهاية األمر ،فالنقود ميكن أن تتضمنها شيكات دون عملة حقيقية عىل
الواقع ،وهذا هو حال البنوك اليوم يف كثري من الحاالت ،والشيك ورقة كتب عليها أرقام معينة ،كام أن
الرتجمة تقدم من خالل أوراق أيضا ،ونستطيع بيع هذه األوراق يف أسواق معينة لتحويل أوراق الرتجمة
إىل نقود أو شيكات تتضمن أرقاما معينة من أي عملة نقدية حقيقية  « ،إن األوراق النقدية والكلامت
تجسد العالقة املثرية بني تفرد اليشء املادي وعمومية األمر املجرد ،وهي ( األوراق النقدية والكلامت )
بسبب هذا فقط ميكنها أن تقوم بوظيفتها ،بوصفها أداة للتبادل « ()23
كام تتشابه الرتجمة بالعملة يف تحديد القيمة ،فإذا كان هناك أساس «نعتمد عليه لنعد نص الرتجمة
مكافئا لنص األصل « ( )24فإن هناك أسسا لتحديد قيمة العملة النقدية للتعامل بها من خالل تحديد
قيمتها ،ويف كلتا الحالتني تحديد للقيمة ،وإن كانت يف األوىل قيمة معنوية  ،ويف الثانية القيمة املادية
للتبادل  ،وكلام علت القيمة علت معها الفائدة االقتصادية ،ومام يزيد من قيمة الرتجمة ونفعيتها
االقتصادية وجوب مراعاة «أن للتجارة واالقتصاد املصطلحات الخاصة بهام ،مثلام يف ذلك مثل األدب
والعلوم والصحافة والدين  ،ولهذا فإنه يجب عىل املرتجم أن تكون لديه الخلفية العلمية والخربة الفنية
الكافية حتى يتمكن من الرتجمة الدقيقة « ( )25ومشاريع الرتجمة يف العامل ،ال يكتفى بالنظر إليها
عىل أنها متثل ظاهرة ثقافية اقتصادية فقط ،بل متثل أبعادا أخرى أشار إليها املرشوع القومي الرتجمة
مبرص حني أشار إىل أن املرشوع يعتمد مجموعة من املبادئ ،عىل رأس هذه املبادئ « الخروج من أرس
املركزية األوروبية وهيمنة اللغتني اإلنجليزية والفرنسية « ()26
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دراسات نقدية
وميكن القول بأن الرتجمة لها بعد مزدوج وثنائية ملحوظة ،فالرتجمة تساعد عىل استمرار الحياة
للغات ،فكل شعب يحافظ عىل لغته ،فينقل ثقافة اآلخر إىل لغته ليك ال يكون هناك اضطرار للقارئ
االنتقال إىل لغة أخرى لبناء الذات ،وهذا يؤكد « أن ازدهار حركة الرتجمة رهن وضع اسرتاتيجية
تستهدف ازدهار املجتمع واإلنسان ماديا وفكريا ،وأن تعرب عن زخم أو قوة دفع وحراك يف املجتمع «
()27
ومن هنا نقول :إن ازدهار الرتجمة ميثل ازدهارا اقتصاديا للمجتمع ،كام ميثل بعدا اقتصاديا فكريا
متقدما ،وتشري اإلحصائيات إىل أن الربح من الرتجمة – بالنسبة لبعض الدول ميثل بعدا اقصاديا كبريا،
فإرسائيل « قد باعت عام  1977ما قيمته  13مليون كتاب « الرتجمة يف العامل العريب – الواقع والتحدي
– شوقي جالل ص  ، 194وميثل ذلك قيمة كبرية ناتجة عن االهتامم بالرتجمة  ،ولعل ما يوجد من
إحصائيات يدل عىل االحتفاء بالرتجمة يف دول كثرية بشكل الفت للنظر تقول اإلحصائية  :إن إجاميل
الكتب املرتجمة يف العامل العريب منذ الخليفة املأمون ،وحتى يومنا هذا يصل إىل  10،000عرشة آالف
عنوان ،أي ما يساوى ما ترجمته إرسائيل يف أقل من  25سنة من وجودها ،أو ما ترجمته الربازيل يف أربع
سنوات ،أو ما ترجمته أسبانيا يف سنة واحدة تقريبا )28( ،ويشري املصدر الذى ذكر التقرير بقوله  :وليس
هذا التقدير مبالغا فيه بالسلب إذا نظرنا إليه يف ضوء اإلحصاءات املشار إليها « (.)29
لكن املشكلة أن الرتجمة مل تعد تقوم بدورها املعنوي الثقايف  ،وأصبحت خاضعة ملبدأ الربح التجاري
فقط ( )30وكأنها ترف ذهني أو أنها مجرد جهد من أجل نقل املعلومات فحسب ،بغرض الرثاء املادي،
مام يزيد من قيمتها التجارية ،ويقلل من قيمتها الثقافية  ،مع أن القيمة الثقافية من املفروض أن تأيت
أوال  ،تليها القيمة االقتصادية .
االستثامر يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
تعد مشاريع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها من أهم طرق االستثامر اللغوي ،وعامال مساعدا
عىل منو االقتصاد القومي للدول املهتمة مبثل هذه املشاريع اللغوية ،فهو مفيد من عدة محاور :
أوال  :يجعل التواصل مبارشا مع املتحدثني بالعربية.
ثانيا :يسهل أمور التعاقدات التجارية.
ثالثا :يسهل أمور التعرف عىل ثقافة اآلخر وعاداته وتقاليده .
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ومن الطبيعي أن يكون األمر مفيدا عند عقد الصفقات التجارية التي تحتاج إىل التفاهم التام
بتفصيالت الصفقة ،وذلك عند عقد صفقات بني دول مختلفة اللغة ،ورمبا يكون عدم إجادة لغة اآلخر
سببا يف فشل الصفقات التجارية ،ومن هنا نجد االهتامم باللغة العربية يف الدول التجارية الكربى ،مثل
 :كوريا والصني واليابان وسنغافورة  ...إلخ ،حيث يحتاج األمر إىل تسويق ،والتسويق يحتاج إىل لغة
اآلخر ،وميكن أن تؤدي األزمات االقتصادية إىل تغري اتجاه السوق ،وبالتايل التوجه إىل جهات أخرى ولغة
أخرى ،وهذا ما وجدناه عندما حدثت األزمة االقتصادية التي رضبت أوروبا عام  ،2010وترتب عىل ذلك
انخفاض الصادرات الرتكية إىل رشكاء التجارة الخارجية األكرب يف أوروبا بسبب تلك األزمة ،وهذا ما جعل
تركيا تسعى إىل البحث عن أسواق جديدة للمستوردين ،فتوجهت إىل البالد العربية ،لرت ّوج بضاعتها يف
األسواق العربية ،وقد حول هذا املوقف إىل تزايد االهتامم باللغة العربية ،وأصبحت العربية ذات قيمة
مضافة عالية املستوى يف األسواق الرتكية ،مام زاد الطلب بشكل واضح عىل تعلم العربية لتأمني فرص
عمل أفضل ()31
ومام زاد الحاجة إىل اللغة العربية يف تركيا نزوح ما يقارب من ملوين سوري إىل تركيا مع حدوث
الحرب السورية ،األمر الذي جعل املؤسسات الرتكية يف حاجة إىل من يتكلم العربية ،الستيعاب هذه
الرشيحة الكبرية من العرب ،كام أدى ذلك أيضا إىل زيادة فرص العمل ملن يتكلم العربية ،يف املؤسسات
الدولية واملحلية يف تركيا ،كل هذا جعل اللغة العربية شيئا مهام عند اإلدارة الرتكية ،فتم إنشاء عدد
كبري من املؤسسات الرتكية الداعمة للغة العربية واملعنية بتعليمها لألتراك  ،وتنوعت تلك املؤسسات
وظهرت بقوة ،مثل :
1إنشاء بعض الصحف الرتكية ملواقع إخبارية عربية ،مثل صحيفة بني شفق وغريها.2املواقع الرسمية املتنوعة باللغة العربية ،تلك املواقع التي أسستها األحزاب الرتكية  ،سواء األحزاباملوالية للدولة أو أحزاب املعارضة.
3أسست القناة الحكومية الرتكية  TRTعام  2010قناة باسم  (:الرتكية ) الناطقة بالعربية.4كرثت املشاريع التي تعلم العربية يف تركيا ،فظهر مرشوع ( :معلمي العربية !هيا إىل تركيا )ومرشوع ( العربية لعرب تركيا )
5وعندما ازدادت الحاجة إىل معلمي اللغة العربية لألسباب السابقة زاد افتتاح عدد جديد من84
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كليات اإللهيات ،فقفز العدد من  21إىل  95كلية يف تركيا ،تعلم اللغة العربية يف خطة ممنهجة،
وهي الكليات املسؤولة يف برامجها عن تعليم العربية ،مع بقية املؤسسات األخرى )32( .
كل هذا التحول واالهتامم بتعليم اللغة العربية يف تركيا ،جاء ألسباب كثرية منها االقتصادية
والسياسية والسياحية....إلخ ،ويعد هذا التحول داعام لالقتصاد الرتيك ،فكثري من األموال سوف تدفع
للحصول عىل دورات اللغة العربية من بداية التعلم حتي اإلجادة ،ويعد هذا منوذجا حيا لالستثامر
اللغوي عن طريق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،وميكن أن يكون األمر معكوسا ،ففي البيئات
العربية يهتمون كثريا بتعلم اللغة اإلنجليزية ،وكذلك بتعليم اللغة العربية لألجانب يف الدول العربية
نظرا لحاجة األجنبي إىل العربية يف نواح كثرية ،ويف مرص – كنموذج  -تزايد عدد املراكز التي تهتم
بتعليم لغات أخرى غري العربية ،مثل :اإلنجليزية والفرنسية والصينية والكورية واألملانية  ...إلخ ،
وذلك بكليات اآلداب واأللسن والرتبية  ،حيث نجد افتتاح كثري من األقسام التي تهتم بتلك اللغات،
وكذلك يف الجامعات الخاصة ،مثل الجامعات املوجودة بالقاهرة واإلسكندرية  ،الفرنسية واألملانية
والربيطانية واألمريكية  ...إلخ ،وهذا يؤكد رضورة الحاجة إىل اللغات األخرى معظمها ألسباب متنوعة
منها االقتصادية والثقافية واالجتامعية ،وإن كان السبب االقتصادي عىل رأس هذه األسباب ،كام أعتقد .
التعريب واالقتصاد
التعريب وسيلة لغوية مهمة من وسائل التنمية االقتصادية ،ويف البداية ينبغي أن نحدد مفهوم
التعريب لنتعرف عىل أهدافه وطريقة استثامره  .مفهوم التعريب يف املرشق يختلف قليال عنه يف
املغرب العريب ،وإن كان الهدف واحدا يف كل األحوال ،حيث القصد منه وتفعيله يف البيئة العربية  ،ففي
املفهوم املرشقي يتكون التعريب من محورين :
األول  :اشتقاق الرتجمة العربية واستحداثها للفظ الفني والثقايف والعلمي األجنبي ،وبخاصة من
اللغات األكرث شهرة واستخداما ،وهي اإلنجليزية والفرنسية واألملانية واإليطالية ،ويبدو أن املقصود تلك
الدول الصناعية الكربى ،وميكن أن نضم إليها حاليا اللغة الصينية والكورية.
الثاين  :إدخال اللفظ األجنبي بذاته ومبادته إىل اللغة العربية ،ويصطلح عىل تعميم استعامله ضمن
مفردات اللغة العربية.
أما املفهوم املغريب للتعريب ،فإنه يعني « إحالل اللغة العربية يف التعليم محل اللغات األجنبية،
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وتوسيع اللغة العربية بإدخال مصطلحات جديدة عليها وإلزام اإلدارة بعدم استعامل لغة دون اللغة
العربية ،والعمل عىل أن تكون لغة االتصال هي اللغة العربية وحدها ،والدعاية لها ،ومقاومة كل الذين
يناهضون لغتهم للتفاهم بينهم بلغة أجنبية ،وبالجملة فإن التعريب هو جعل اللغة العربية أداة
صالحة للتعبري عام يقع تحت الحس وعن العواطف واألفكار واملعاين التي تختلج يف ضمري اإلنسان الذي
يعيش يف عرص الذرة والصواريخ « (. )33
والتعريب مبفهومه العام يهدف إىل جعل تدريس العلوم كلها باللغة العربية ،كالطب والهندسة
العلوم التطبيقية بكل فروعها والتقنية ،وبهذا نتجاوز اقتصار التعريب عىل أنه وضع مقابالت عربية
للمصطلحات األجنبية ،وإن كان وضع املقابل مطلوبا أوال ،وبهذا يعد املفهوم املغريب أكرث عمومية
وشموال من التعريف املرشقي ،ولكن يظل األمر عند املشارقة واملغاربة كالما نظريا يحتاج إىل التحويل
للواقع ،باستثناء سوريا التي بدأت منذ فرتة يف تعريب الطب وتدريسه يف الجامعات السورية باللغة
العربية ،ومل تحذ دولة أخرى حذوها يف ترسيع حركة التعريب يف الوطن العريب  .واملالحظ أن التعريب
يأيت ضمن إطار تخطيط لغوى شامل ووضع سياسات لغوية ،ويحتاج إىل ميزانية ضخمة للقيام بعملية
التعريب عىل أكمل وجه ،والحقيقة أن سياسات الدول العربية وتخطيطها تحتاج إىل تنفيذ وترسيع،
ونحن نالحظ أن الكثري من الكتاب والسياسيني واملخططني ينادون بعملية التعريب ،ومن هنا ننتظر
البدء يف العملية ليبدأ استثامر حقيقي فاعل من خالل هذا املجهود املنتظر بذله يف تحقيق هذا الغرض.
وقد ارتبط التعريب بالرتجمة ووضع املعاجم ،فحني أنشأت جامعة الدول العربية مكتب تنسيق
التعريب يف الرباط عام  1961توقف دور الكتب عىل جمع القواميس وإنشاء بعضها ومسارد للكلامت
املعربة يف البلدان العربية ،والعمل عىل إصدارها يف قواميس موحدة ،بهدف القضاء عىل االزدواجية أو
التناقض يف بعض الصيغ املعربة (. )34
ويف مجال التبادل التجاري ،بإمكان الدول العربية فرض التعريب عىل املستوردات األجنبية املراد
تسويقها عندها من حيث العالمات واألسامء واإلشهار كتابة ونطقًا وهو ما تفعله اآلن العديد من
املصانع اآلسيوية من تلقاء نفسها ضامنًا للمزاحمة عىل السوق العربية يف مجال لعب األطفال والهواتف
املحمولة واملصابيح ولوحات الزينة ،وغريها من عنارص التجهيز املنزيل واالستخدام اليومي (.)35
الربامج الحاسوبية واالستثامر
الشك أن توظيف برامج الحاسوب متثل بعدا أساسيا من أبعاد االستثامر اللغوي ،فكثرية هي تلك
86
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الربامج التي تخدم اللغة العربية ،والتي تكلف ماليني الدوالرات ،وميكن لنا أن ننظر إىل جوجل وبرامجها
املستمرة يف تطوير خدماتها للغات العامل ،ومنها اللغة العربية ،كربامج الرتجمة كتابيا وصوتيا  ،وبرامج
املعاجم بكل مستوياتها ،وكذلك املواقع األخرى عىل الشبكة العنكبوتية ،وهى مواقع كثرية لسنا بصدد
حرصها اآلن ،ومن هذا القبيل تلك الربامج التي تقوم عليها مؤسسات كبرية يف كل دول العامل للتحليل
اللغوي ،ووضع برامج للمعاجم والتحليالت الصوتية والرصفية والرتكيبية للغات ،ومع أن هذه الربامج
تتكلف كثريا إال أنها تجني الكثري من وراء توظيفها عند مستخدمي الشبكة العنكبوتية .
ومن هذ القبيل عملية النرش اإللكرتوين الذي يؤكد أننا يف حالة تطورات علمية مذهلة ،ويف عرص
االنفجار املعريف املذهل ،فكل يشء يتصل باملعرفة والنرش تعاد صياغته اآلن يف عرص الحداثة وما بعدها
« وإذا أردنا أن نعرف الكم والكيف يف اإلنتاج اإللكرتوين موازنا مع الكم والكيف يف اإلنتاج العلمي الذي
يصدر عن مراكز البحوث واملؤسسات العلمية عىل هيئة كتب ومجالت يف العامل العريب ،فإن اإلنتاج
اإللكرتوين املعارص يعادل كل ما أنتجته البرشية من كتب ومجالت عرب العصور السابقة « ( )36وإن
كانت تكلفة النرش اإللكرتوين قلية التكلفة ،إال أنها ميكن أن تأيت بعائد اقتصادي ال حدود له ،حيث
إنه بإمكان بيع الكتاب كامال عىل املوقع حسب السعر املحدد  ،و هناك أيضا « إمكانية نرش أو بيع
أجزاء من الكتب ( فصل ) أو( قسم ) من فصل معني» ( )37واليشء املؤسف أن اللغة العربية ال متثل
قيمة كبرية عىل مواقع النرش أو مواقع بيع الكتب ،والنسب التي تخص اللغة العربية يف ذلك نسب
مخزية كثريا ،ومن هنا نؤكد رضورة االهتامم بالنرش عىل املواقع اإللكرتونية ،لتزداد الفائدة و القيمة
االستثامرية ،وترتقي ثقافة العرب.
السياحة وأثرها عىل الجوانب االقتصادية
متثل السياحة جانبا مهام من جوانب االستثامر اللغوي ،وتدخل السياحة ضمن أسباب االهتامم
بلغة اآلخر وتعلمها ،وتعد تركيا منوذجا واضحا لتأثري السياحة عىل االهتامم باللغة العربية ،فقد غريت
السياحة السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي يف تركيا ليزداد االهتامم باللغة العربية ،وذلك ألسباب كثرية
تتصل بالسياحة تظهر فيام ييل :
 - 1ما حدث يف تركيا عندما تسببت أحداث الحادي عرش من سبتمرب من تعسري إجراءات سفر العرب
إىل أوروبا  ،مام طرح خيار السياحة إىل تركيا بديال قويا وجاذبا للسائح العريب  2-اهتامم تركيا بالسياحة
العالجية  3-إطالق فعاليات التسوق السنوي يف تركيا 4-تزايد فعاليات التعريف بالسياحة الرتكية يف
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العامل العريب ()38
نضيف إىل ذلك 5- :قرب تركيا من الدول العربية  6-رخص السياحة الرتكية إذا قيست بالسياحة
يف دول أخرى ،أوروبية وأمريكية ودول رشق آسيا .
إذا نظرنا إىل كل هذه األسباب أدركنا سبب تزايد السياح العرب إىل تركيا وقد وصل إىل 2،593،517
أكرث من مليونني ونصف مليون عريب حسب إحصائية وزارة الثقافة والسياحة الرتكية عام  ، 2013مام
جعل االهتامم باللغة العربية متزايدا إىل حد كبري ،وكام –ذكرنا من قبل  -تم إنشاء مؤسسات كثرية
لتعليم اللغة العربية لألتراك ،الستيعاب القادمني و تسهيل خدماتهم جذبا للسياحة ،فشكل ذلك ظاهرة
استثامرية لغوية واضحة يف االقتصاد الرتيك .
تسليع اللغة واآلثار املرتتبة عىل ذلك
من املؤكد أن االستثامر اللغوي ميثل ظاهرة عىل قدر كبري من األهمية يف املجتمعات العربية حديثا،
وكذلك األجنبية ،ففي ذلك فائدة للمجتمع من ناحية ،و للمؤسسات واألفراد من ناحية ثانية ،فالجامعات
واملراكز واملعاهد مستفيدة ،و كذلك املؤسسات صاحبة العالقة ،واألفراد أيضا،ومنها مؤسسات النرش
اإللكرتوين والرتجمة عىل الشبكة العنكبوتية ،وكذلك األفراد الذين يهتمون باللغة من خالل مجهودات
فردية أو جامعية ،تستطيع أن تف ّعل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها لصالحها اقتصاديا  ،غري أن
السؤال املهم هو  :هل ميكن أن يكون يف تسليع اللغة إساءة إليها وتقليل من قيمتها ؟ وهل ميكن
أن توضع اللغة يف مناطق الحكم عليها مبنطق الربح أو الخسارة ؟ لو تأملنا يف العامل حولنا ألدركنا
بشكل عام أنه قد « طغت قيم املادة وتسامقت أخالق السوق بفعل استحكام قوانني الربح والخسارة،
الربحى ،وال فصل بني منتج مادي ومنتج
فكان لزاما ان تتفىش ظاهرة التسليع ،فكل يشء يقاس مبردوده
ّ
معنوي ،وأصبحت القاعدة التوجيهية الغالبة هي املقولة املعروفة يف الثقافة الغربية ( ليس للدراهم من
رائحة ) تلميحا إىل الرتحيب بها مهام يكن مأتاها ،وكيفام كانت طرائق كسبها ،وهكذا أُقحمت اللغة يف
دوامة العرض والطلب و انحرشت ضمن مقاسات الجدوى االقتصادية واملعايري اإلنتاجية ،وانتهى األمر
إىل تسليعها «(. )39
ولو نظرنا من هذه الزاوية فسنجد أن اللغة ميكن أن تخرس كثريا ،إن مل ننتبه إىل هذا األمر ،فهناك
كثري من مظاهر التسليع التي لها دور سلبي يف انهيار العربية الفصحى يف العامل العريب ،مع إمكانية أن
يكون لها دور استثامري لتلك املؤسسات التي تفعل هذا التسليع لصالحها.
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تتنوع مظاهر التسليع وتوظيف اللغة توظيفا سلبيا من خالل املظاهر التالية :
1تسلط وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف إعالناتها لهدم الفصحى ،حيث إن الهدف هوالوصول إىل املخاطب من أيرس السبل ،وأيرس السبل من وجهة نظر هذه املؤسسات هي توظيف
العامية ،ظنا من املخططني أن العامية هي الطريق األسهل إىل عقل املتلقي ،وتلك فكرة ليست صوابا،
فمعظم املتلقني يستطيعون فهم الفصحى امليرسة ،ويستطيعون التفاعل معها.
2أسامء املحال التجارية تكتب بعاميات ركيكة جدا ،أو بحروف التينية ،مع أنه يف كثري من األحيانتكون الكتابة بالعامية غري مفهومة ،وتحتاج من قارئ اسم املحل أن يتوقف كثريا لفهم املقصود ،عىل
حني أنها لو كتبت بلغة عربية فصحى ميرسة لكان أفضل ،وكأن الكتابة بالعربية الفصحى ستكون سببا
يف هروب الناس من الرشاء .
3توظيف العامية يف وسائل اإلعالم املختلفة يف األفالم واملسلسالت والربامج الحوارية ،وذلك ظنا أنالجمهور ال يفهم الفصحى ،وأن األفالم أو الربامج لن تكون جاذبة لو متت بالفصحى ،وقد تسابقت
الفضائيات املختلفة لحرب الفصحى يف برامجها ،فشوهوها وجعلوا العامية متفوقة عىل الفصحى يف
كثري من برامجهم « ومن املؤسف أن يدخل العرب عرص العوملة ذا الرصاعات الحاسمة والقوى املتكالبة
ع ّزال ال من األسلحة املادية وحسب ،وإمنا من األسلحة املعنوية ،وأهمها سالح الثقافة الذي يستمد قوته
وتأثريه من اللغة الفصحى املوحدة ،وهي خط الدفاع األول عن الهوية « (.)40
وقد جاءت هذه التوجهات الضارة باللغة العربية من منظور اقتصادي ،وهو رسعة الوصول إىل
املستهلك أو املشاهد ،وزيادة القدرة التأثريية فيه وجذبه لعملية الرشاء أو متابعة الربنامج ،حتى خرج
علينا واحد من املدعني أنهم من أهل الفصحى بكتاب عن جامليات العامية املستخدمة يف وسائل اإلعالم
.
وها هي ذي بعض تلك املؤسسات التي وظفت اللغة الفصحى يف بداية املشوار تراجع
اسرتاتيجيتها  ،لتهبط إىل اللغة العامية  ،فقناة ( إم يب يس ) اختصارا السمها اإلنجليزي ،و يف ترجمة
فصيحة ( مركز تلفزيون الرشق األوسط ) « بدأت هذه القناة فصيحة الربامج يف مجملها ،تناولت
أمهات القضايا بعمق ،فوجد فيها أهل الفكر زادا مغريا ،لكنها مل تلبث أن انزاحت عن خطها األول،
وبدأت تلتحق بالتيار الغالب ،وتردد يومئذ أنها اضطرت إىل تغيري خياراتها ألسباب استثامرية « ()41
.أي خيارات استثامرية جعلت القناة تتنازل عن خطتها بتوظيف الفصحى وتتنازل عنها لصالح العامية؟
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سوى الظن برسعة الوصول إىل املشاهد من خالل لغة عامية ،ليست يف صالح املجتمع.
الخامتة
رصدنا يف هذا البحث صورا متنوعة لتوظيف اللغة توظيفا اقتصاديا ،ميكّن الدول واملؤسسات واألفراد
من استخدام اللغة لعمليات استثامرات كربى مؤثرة يف االقتصاد العام ،ويويص البحث بتوجيه نظر
الساسة واملسؤولني عن التخطيط االقتصادي برضورة االهتامم باقتصاديات اللغة العربية عىل مستوى
العامل وتوظيفها توظيفا إيجابيا ،كذلك يويص البحث أهل اللغة واملسؤولني عنها بالحرص عىل إجادة
التخطيط اللغوي ،ووضع سياسات لغوية فاعلة ومفيدة للمجتمعات البرشية ،دون الدخول يف حروب
أو رصاعات لغوية ،ميكن أن يكون لها آثار سلبية.
هوامش البحث
( )1اللغة العربية وتحديات العوملة هادي نهر -عامل الكتب الحديث – -إربد -األردن  2010ص 251
( )2السياسة اللغوية يف البالد العربية – بحثا عن بيئة طبيعية  ،عادلة  ،دميوقراطية ،وناجعة د عبد
القادر الفايس الفهري  -دار الكتاب الجديد املتحدة  -بريوت – لبنان طبعة أوىل  2013ص 8
( )3ندوة مبجمع اللغة العربية بالقاهرة  -عنوانها  :االستثامر يف اللغة العربية ثروة قومية يف عامل
املعرفة  -الرابط عىل اإلنرتنت :
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=8636
( )4اللغة واالقتصاد -تأليف فلوريان كوملاس  -ترجمة د أحمد عوض  -مراجعة عبد السالم رضوان -
سلسلة عامل املعرفة – املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت  -نوفمرب  2000م ص 12
( )5اللغة واالقتصاد – مرجع سابق -ص 8
( )6السياسة اللغوية – مرجع سابق -ص 8
( )7السياسة اللغوية – مرجع سابق -ص 249
( )8اللغة واالقتصاد – مرجع سابق -ص 26
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( )9السياسة اللغوية – مرجع سابق -ص 249
( )10السياسة اللغوية – مرجع سابق -ص 258
( )11انظر  :محمد املرايايت  :بحث بعنوان  :أثر اللغة العلمية والتكنولوجية يف النمو االقتصادي
العريب –ضمن  :أسئلة اللغة  -إرشاف د عبد القادر الفايس الفهري – منشورات مهد الدراسات واألبحاث
للتعريب – الرباط  - 2002ص 21 ،20
( )12دليل السوسيولسانيات  -فلوريان كوملاس – ترجمة د خالد األشهب و د ماجدولني النهيبي
 مركز دراسات الوحدة –املنظمة العربية للرتجمة – بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم -طبعة أوىل  - 2009ص 251
 )13العوملة والثقافة واللغة  :القضايا الفنية  -ضمن كتاب :أسئلة اللغة إرشاف د عبد القادر الفايس
الفهري  -منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب  -الرباط – املغرب عام  ، 2002من صفحة
 40إىل صفحة 63
( )14السياسة اللغوية – مرجع سابق  -ص 252
( )15السياسة اللغوية – مرجع سابق  -ص 252
( )16دليل السوسيولسانيات – مرجع سابق  -ص 932
( )17دليل السوسيولسانيات – مرجع سابق -ص 935
( )18ص 946
( )19دليل السوسيولسانيات – مرجع سابق -ص 946
( )20دليل السوسيولسانيات – مرجع سابق -ص 959
( )21اللغة واالقتصاد – مرجع سابق  -ص 15
( )22اللغة واالقتصاد – مرجع سابق -ص 19
()23اللغة واالقتصاد – مرجع سابق -ص 25
( )24اللغة والرتجمة –مسائل نظرية الرتجمة العامة والخاصة  -ليونيد ستيبانوفيتش باخوداروف -
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ترجمة تحسني رزاق عزيز  -ابن النديم للنرش والتوزيع الجزائر – دار الروافد الثقافية – نارشون  -لبنان
2018
( : )25الرتجمة أصولها ومبادؤها وتطبيقاتها  -تأليف عبد العليم السيد منيس و عبد الله عبد الرزاق
إبراهيم  -تقديم عبد الله عبد الحافظ متويل  -دار املريخ – الرياض  -عام  1988ص . 203
( )26االقتصاد السيايس للعوملة -تحرير  :نجري وودز ترجمة أحمد محمود – املجلس األعىل للثقافة
مبرص – املرشوع القومي للرتجمة -عام  2003ص 291
( )27الرتجمة يف العامل العريب  -الواقع والتحدي – يف ضوء مقارنة إحصائية واضحة الداللة شوقي
جالل – املجلس األعىل للثقافة – مرص –املرشوع القومي للرتجمة  2010ص . 159
)28الرتجمة يف العامل العريب  -الواقع والتحدي – مرجع سابق  -ص 198
( )29السابق نفسه .
 )30الرتجمة يف العامل العريب  -الواقع والتحدي – مرجع سابق  -ص 155
( )31مشاريع تطبيقية تنموية ملركز العربية الدويل يف خدمة العربية  -د إبراهيم الحاللشة – بحث يف
كتاب  :تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  ،الرؤى والتجارب  -من أعامل املؤمتر الدويل األول اسطنبول
 تحرير د خالد حسني أبو عمشة وآخرين  -دار كنوز املعرفة – األردن – عماّ ن – عام  2015ص 128( )32مشاريع تطبيقية تنموية ملركز العربية الدويل يف خدمة العربية د إبراهيم الحاللشة
مرجع سابق ص 142 – 129
( )33التعريب والقومية العربية يف املغرب العريب  -د نازيل معوض أحمد – مركز دراسات
الوحدة العربية  -بريوت  -الطبعة األوىل  - 1986ص 43 ،42
( )34التعريب ونظرية التخطيط اللغوي – دراسة تطبيقية عن تعريب املصطلحات يف السعودية
– د سعد بن هادي القحطاين – مركز دراسات الوحدة العربية – بريوت  2002ص 36
( )35التفصيالت يف ندوة مبؤمتر مجمع اللغة العربية بالقاهرة
االستثامر يف اللغة العربية ثروة قومية يف عامل املعرفة  -مرجع سابق  -الرابط عىل اإلنرتنت :
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http://www.m-a-arabia.com/site/10193.html
( )36اللغة العربية وتحديات العوملة – مرجع سابق ص  177نقله املؤلف عن  :واقع النرش للمجالت
والبحوث شيخ باوزير  -ص 2
( )37اللغة العربية وتحديات العوملة – مرجع سابق  -ص ، 178
( )38مشاريع تطبيقية تنموية ملركز العربية الدويل يف خدمة العربية د إبراهيم الحاللشة – مرجع
سابق ص 142 – 129
( )39العرب واالنتحار اللغوي – د عبد السالم املسدي -دار الكتاب الجديد املتحدة –بريوت  -لبنان
– الطبعة األوىل  - 2011ص 159
( )40العرب واالنتحار اللغوي  -مرجع سابق  -ص 163
( )41العرب واالنتحار اللغوي مرجع سابق  -ص 170
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التغاير والت�شابه يف الفا�صلة القر�آنية
درا�سة تركيبية داللية

أ.د /محمد عبد النبي محمد أحمد  /أستاذ النحو والصرف والعروض  /ووكيل كلية اآلداب بالوادي الجديد

مقدمة:
يقوم هذا البحث بدراسة التغاير القائم بني الفواصل يف الرتاكيب واملعاين التي وقع فيها نوع من التامثل
أو التشابه؛ بحيث يأيت بناء النص عىل وترية واحدة من ناحية املعجم والصيغ والرتاكيب النحوية ،ويأيت
االختالف أو التغاير يف مكونات الفاصلة بني النصوص التي ورد فيها التامثل أو التشابه.
وليس من أهداف البحث – ابتداء – أن يقدم تعريفات ملصطلح الفاصلة وأنواعها؛ فإن هذا مام يعد
مستق ًّرا ومعروفًا يف الدراسات القرآنية والدراسات اللغوية عىل حد سواء ،ولذا فليس هناك حاجة ماسة
إلعادة تكرار ما سبق من جهود مشكورة يف ذلك.
وإمنا الذي يهم البحث هو الوقوف عىل أمور ثالثة يراها مهمة من وجهة نظره ،وهي:
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األمر األول :الوقوف عىل ( األطراف املتشابهة) يف تركيب الفاصلة القرآنية .
األمر الثاين :هو دراسة هذا التغاير من الناحية الوظيفية ،ومدى إحرازه إلحداث دالالت جديدة يف
النص.
األمر الثالث :هو الرد  -باملناقشة والدليل -عىل من تب ّنى الرأي بأن الفاصلة القرآنية ال تدل عىل متام
املعنى ،وليست لها وظيفة نحوية أو داللية باملفهوم املقصود ،و أن الغرض من الفواصل جاميل يرتبط
أشد االرتباط مبوسيقى النص القرآين(.)1
أسباب اختيار املوضوع:
يرجع أسباب اختيار املوضوع إىل أهمية دراسة التغاير الواقع بني الفواصل املختلفة التي وقعت يف
أطراف متامثلة أو متشابهة يف آيتني – أو أكرث  -مختلفتني ،مام يربز مستوى الوظائف النحوية والداللية
املرتتبة عىل هذا التامثل أو التشابه يف األطراف من ناحية  ،والتغاير يف الفواصل من ناحية أخرى ،والرد
عىل من يرى أن يف الفواصل القرآنية أم ًرا شكل ًّيا يتعلق مبستوى الجامل اإليقاعي يف القرآن الكريم ،
إضافة إىل أن الباحث مل يجد – ويف حدود اطالعه – دراسة قد قامت بدراسة الفواصل املتغايرة يف
األطراف املتشابهة أو املتامثلة ،وإن كانت الدراسات – يف املجمل – التي تناولت الفاصلة يف القرآن
الكريم عىل مستوى الدرس النحوي والبالغي والتفسريي كثرية  ،ولكني مل أجد منها ما له صلة مبوضوع
البحث.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إىل تحقيق بعض الغايات ،منها:
بيان املقصود مبصطلح األطراف املتشابهة
توضيح أمناط التغاير املعجمي الواقع يف الفواصل املتغايرة يف اآليات ذات األطراف املتشابهة.توضيح
أمناط التغاير الرصيف الواقع يف الفواصل املتغايرة يف اآليات ذات األطراف املتشابهة.
توضيح أمناط التغاير الرتكيبي الواقع يف الفواصل املتغايرة يف اآليات ذات األطراف املتشابهة.
الوقوف عىل األثر الوظيفي والداليل للتغاير الواقع يف الفواصل املتغايرة ذات األطراف املتشابهة ،وأنها
( )1هذا هو رأي أستاذي األستاذ الدكتور متام حسان رحمه الله تعاىل يف بحثه عن  :تأمالت يف بعض القيم الصوتية يف القرآن ،مجلة مجمع اللغة العربية
بالقاهرة ،ج ،60مايو ،1987 ،ص .276
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ليست أم ًرا شكل ًّيا يتعلق مبستوى الجامل اإليقاعي يف القرآن الكريم فحسب كام ذهب البعض

منهجية البحث:

ترتكز هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي واملنهج التحلييل يف بيان أثر الوظائف النحوية والرصفية
واالشتقاقات املعجمية املختلفة يف إظهار ما يرتتب عىل ذلك من دالالت نتيجة التغاير الواقع يف الفواصل
ذات األطراف املتشابهة أو املتامثلة.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وخمسة مطالب وخامتة ،ثم قامئة باملصادر واملراجع ،تناول
الباحث يف املقدمة التعريف باملوضوع وأسباب اختياره وأهدافه ،ومنهج الدراسة ،وخطة البحث ،ثم
تضمن التمهيد بيانًا وتعريفًا ملصطلح ( األطراف املتشابهة) ،وجاءت املطالب الخمسة عىل النحو التايل:
املطلب األول :التغاير يف املكون املعجمي مع ثبات املكونني الرصيف والنحوي.
املطلب الثاين :التغاير يف املكون الرصيف مع ثبات املكونني املعجمي والنحوي.
املطلب الثالث :التغاير يف املكون النحوي وثبات املكونني املعجمي والرصيف.
املطلب الرابع :التغاير يف املكون املعجمي والرصيف وثبات املكون النحوي.
املطلب الخامس :التغاير يف املكون املعجمي والنحوي وثبات املكون الرصيف.
وتناول البحث يف الخامتة أهم النتائج يف البحث ،ثم جاءت قامئة املصادر واملراجع.
متهيد:
بداي ًة البد من الوقوف عىل مصطلح ( األطراف املتشابهة) ،ويعني به الباحث :التامثل أو التشابه
الواقع بني أجزاء اآليات التي وقع فيها التغاير يف الفواصل  ،فالنص -أي نص– ذو طرفني  :الطرف األول
وهو الذي وقع فيه التامثل أو التشابه ( لفظًا ومعنى وتركيبًا)  ،والطرف الثاين الذي وقع فيه التغاير
واالختالف وهو هنا مكونات الفاصلة يف اآليتني أو اآليات محل التامثل يف األطراف والتغاير يف الفواصل .
وليك يتضح ما سبق فإننا نذكر مثالني يوضحان املفهوم السابق ،ففي سورة األعراف جاء قوله تعاىل:
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يم(»)1
يع َعلِ ٌ
« َوإِ َّما يَ ْن َز َغ َّن َك ِم َن الشَّ ْيطَانِ نَ ْز ٌغ ف َْاستَ ِع ْذ بِاللَّ ِه إِنَّهُ َس ِم ٌ
ويف سورة فصلت جاءت آية مامثلة يف طرفها األول آلية األعراف ،وهي قوله تعاىل:
يم(« )2
يع الْ َعلِ ُ
الس ِم ُ
« َوإِ َّما يَ ْن َز َغ َّن َك ِم َن الشَّ ْيطَانِ نَ ْز ٌغ ف َْاستَ ِع ْذ بِاللَّ ِه إِنَّهُ ُه َو َّ
فكال الطرفني قبل جملة الفاصلة قد جاء متامثالً عىل مستوى اللفظ والرتكيب واملعنى  ،مام يعني
افرت ًاضا -أن الفاصلة يف الطرفني اآلخرين ستأتيان عىل املستوى نفسه من التامثل؛ إال أن ذلك مل يحدثوآثر النص وقوع التغاير بني الفاصلتني عىل الرغم من التامثل يف طرفيهام ،وجاءت الفاصلة األوىل بتنكري
صفتي السميع والعليم ،وإسقاط الضمري ( هو) فيها ،يف حني اشتملت الفاصلة الثانية عىل الضمري مع
تعريف صفتي السميع والعليم.
وكذلك قوله تعاىل يف سورة هود « لاَ َج َر َم أَنَّ ُه ْم فيِ الآْ ِخ َر ِة ُه ُم الأْ َخْسرَ ُ و َن(»)3
ويف سورة النمل جاء قوله تعاىل « :لاَ َج َر َم أَنَّ ُه ْم فيِ الآْ ِخ َر ِة ُه ُم الْ َخاسرِ ُ و َن(»)4
فكال الطرفني يف اآليتني قد جاء متامثلاً عىل مستوى اللفظ والرتكيب واملعنى ،مام يؤدي إىل افرتاض
التامثل يف الفاصلتني إال أنهام اختلفتا عىل املستوى الصيغي فجاءت األوىل أفعل تفضيل ،وجاءت الثانية
بصيغة اسم الفاعل مع اتفاق اشتقاقهام املعجمي ،وعىل الرغم من التامثل الواقع يف طرفيهام.

ورمبا تبارد إىل ذهن القارئ سؤال ،مفاده مل عدل الباحث عن اختيار مصطلح  :املتشابهات القرآنية وآثر
املصطلح الذي قام بتوضيحه ،واإلجابة عىل هذا السؤال متس ناجية إجرائية يف البحث  ،وهي أن اآليات
تنتم كلها إىل اآليات املشابهات التي هي يف مقابل املحكم ،ولكن بعضها آيات جاءت يف
قوام البحث مل ِ
كتب املتشابه ،وبعضها ليست من املتشابه ،ومن أجل ذلك تم إيثار املصطلح اآلخر ،وإن مل يكن شائ ًعا،
وسوف يتضح ذلك بصورة أكرث تفصيلاً أثناء مناقشة مطالب الدراسة وذلك عىل النحو التايل:
املطلب األول:التغاير يف املكون املعجمي مع ثبات املكونني الرصيف والنحوي
ويكون التغاير يف املكون املعجمي يف الفواصل بعي ًدا عن املكون الرصيف أو النحوي ،وقد وقع التغاير
بني األفعال وبعضها يف اختالف اشتقاقها ،ووقع كذلك بني األسامء وبعضها ،وسوف يتناول البحث هذا
يف محورين :املحور األول :التغاير املعجمي بني األفعال.
( )1سورة األعراف.200 :
( )2سورة فصلت.36 :
( )3هود22:
( )4النحل.109:
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املحور الثاين :التغاير املعجمي بني األسامء.
أوال :التغاير املعجمي بني األفعال:
وقد رصد البحث تغاي ًرا يف املكون املعجمي بني األفعال املضارعة وبعضها  ،وكذلك أفعال األمر مع األمر
 ،ومن مناذج النوع األول قوله تعاىلَ »:ذلِ ُك ْم َو َّصاكُ ْم ِب ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن( ،»)1وقوله تعاىلَ »:ذلِ ُك ْم َو َّصاكُ ْم
ِب ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذكَّ ُرو َن( ،»)2وقوله تعاىلَ »:ذلِ ُك ْم َو َّصاكُ ْم ِب ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُو َن(.»)3
فام قبل قوله تعاىل( لعلكم) يف اآليات الثالثة قد جاء متوافقًا يف بنائه املعجمي والرصيف والنحوي ،وما
بعد ( لعلكم) قد جاء متغاي ًرا من الناحية االشتقاقية ( :تعقلون – تذكرون -تتقون).
والسبب يف هذا التغاير أن اآلية األوىل يعود فيها اختيار كلمة ( تعقلون ) إىل أنها اشتملت عىل خمسة
تكاليف ،وهي:
	-الرشك بالله.
	-عقوق الوالدين.
	-قتل األوالد خشية الفقر.
	-ارتكاب الفواحش.
	-قتل النفس التي حرم الله قتلها إال بالحق.
وكلها أمور ظاهرة جلية ،فوجب تعقلها وتفهمها( ،)4وال شك أن أي عاقل – يدرك ابتداء -قبح خمسة
األشياء السابقة ،وال يستحسن من عاقل أن يستوضح عن قبحها يف ميزان الشارع ،ذلك أن بيان أمر
استقباحها بينّ  ،ولذا كان إتباعها برتجي التعقل(.)5

( )1األنعام.151:
( )2األنعام.152 :
( )3األنعام.153:
( )4مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب ،الرازي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،ط 1420 ،3هـ.181/13 ،
( )5مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل ،الغرناطي ،وضع حواشيه :عبد الغني محمد عيل الفايس ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان.173/1 ،
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وختام اآلية بالتعقل قد جاء مناس ًبا لعظم هذه التكاليف فكلها عظام وجسام  ،ولذا كانت الوصية بها
من أبلغ الوصايا وأنفعها  ،فجاء ختم اآلية مشتملاً مبا يف اإلنسان من أرشف السجايا ،وهو العقل الذي
امتاز به اإلنسان عن سائر املخلوقات( ،)1وهو مناط التكليف والتكريم عنده ،والناظر إىل التكليفات
الخمسة يجدها مناسبة الختيار العقل ليكون ختا ًما للفاصلة ملا لهذه األشياء من تعلق بأكرب الحقوق
وأوكد األصول ،فالرشك اعتقاد مذهب أو دين باطل بهوى يف النفوس ،وعقوق الوالدين وعدم اإلحسان
لهام يكون إما ملحب املال أو اتباع النفس والهوى بدعوى مخالفتهام ،وقتل البنات يكون لخوف فقر
أو خشية إلحاق العار  ،وارتكاب الفواحش مام يقبح ج ًّدا يف املعايص التي تحمل عليها الشهوة  ،وقتل
النفس التي حرم الله إال بالحق يدعو إليه شفاء غيظ النفس األمارة بالسوء  ،فهذا مام يقبح إتيانه من
العقول السليمة ويحتاج يف ذب النفس عنها إىل زاجر من عقل يدفع الهوى  ،ولذا كان اختيار ( تعقلون)
أي تستعملون العقل الذي يحبس نفوسكم عن قبيح اإلرادات وفواحش الشهوات(.)2
وجاء استخدام قوله( تذكرون) ألن فيها اشتامل عىل خمسة أشياء يقبح تعاطيها ضدها وارتكابها،
وكانت الوصية تجري مجرى الزجر والوعظ( ،)3إذ عرف بني العرب أن هذه األشياء الخمسة من املحامد
 ،فاألمر بها والتحريض عليها تذكري مبا عرفوه يف شأنها  ،ولكنهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الرشك عىل
قلوبهم( ،)4وهذه األمور الخمسة هي:
	-حفظ مال اليتيم الذي ال يقوى عىل حفظه واألطامع متتد إليه وذو الولد يفكر يف حاله وما يكرهه
لولده فال يستجيزه لولد غريه.
	-العدل يف الكيل.
	-الوزن بالقسط.
	-القول بالعدل وهو يف األحكام والشهادات.
	-الوفاء بعهد الله وهو الحلف به يف غري معصية.
( )1بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز،الفريوزآبادى  ،تحقيق :محمد عيل النجار،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية  -لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي،
القاهرة.200 ،199/1 ،
( )2درة التنزيل وغرة التأويل ،الخطيب اإلسكايف ،دراسة وتحقيق وتعليق :د /محمد مصطفى آيدين ،جامعة أم القرى ،وزارة التعليم العايل سلسلة الرسائل
العلمية املوىص بها ( )30معهد البحوث العلمية مكة املكرمة ،ط 1422، 1هـ  2001 -م .567 ،566/2 ،
( )3الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من الحجة والبيان القرآن ملا فيه من الحجة والبيان ،الكرماين ،تحقيق :عبد القادر أحمد عطا ،مراجعة وتعليق:
أحمد عبد التواب عوض ،دار الفضيلة.115 ،
( )4تحرير املعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسري الكتاب املجيد ،الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنرش – تونس 1984،هـ .170/8 ،
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وهذه األمور السابقة قد دعي اإلنسان فيها إىل تذكر حاله ورضاه يف نفسه؛ فكان تذكره حاالت مشابهة
مرت به أو يخاف مرورها عليه( )1من األشياء املؤملة؛ فكان طلب التذكر بخمسة األشياء حتى ال يقع
اإلنسان – العاقل – يف مخالفتها ،من خالل تذكره وإبصاره وتعقله وامتناعه عن اإلتيان السلبي لهذه
حضا له عليها.
األمور فكانت تذكرته بها ًّ
وجاء استخدام قوله تعاىل( تتقون) ألن اآلية قد اشتملت عىل ذكر الرصاط املستقيم واألمر
باتباعه واجتناب منافيه ،وعدم اتباع الديانات املخالفة له التي تبعد اإلنسان عن سبيل الله املؤدي إىل
نعيمه؛ فختم اآلية بالتقوى التي هي مالك العمل وخري الزاد( ، )2فأتبع كل صنف من الوصايا الثالثة (
ذلكم وصاكم به ) مبا كان مناسبًا له يف الداللة ومتسقًا مع اآليات مبا يحقق املقصد األسمى من كالم الله
تعاىل ،وهو االلتزام باألوامر والنواهي والبعد عن كل ما يشني اإلنسان ،ويكون سب ًبا لهالكه بالبعد عن
سبيل الله.
أيضا يف هذا النمط  :املغايرة املعجمية بني األفعال املضارعة قوله تعاىلَ « :ر ُضوا ِبأَ ْن
ومن األمثلة ً
يَكُونُوا َم َع الْ َخ َوالِ ِف َوطُ ِب َع َعلىَ قُلُو ِب ِه ْم فَ ُه ْم لاَ يَ ْف َق ُهو َن( ،»)3وقوله تعاىلَ »:ر ُضوا ِبأَ ْن يَكُونُوا َم َع الْ َخ َوالِ ِف
َوطَ َب َع اللَّ ُه َعلىَ قُلُو ِب ِه ْم فَ ُه ْم لاَ يَ ْعلَ ُمو َن(.»)4
فغاير يف الفاصلتني يف اشتقاق ما ختمت به كل فاصلة من فعل مضارع ،ففي األوىل ذكر (يفقهون)،
ويف الثانية ذكر( يعلمون) ،والسبب يف ذلك التغاير يرجع إىل أن اآلية األوىل اجتمع فيها ذكر إنزال
السورة واإلشارة إىل ذكر املراد بها بقوله تعاىل »:أَ ْن آ ِم ُنوا بِاللَّ ِه َو َجا ِه ُدوا َم َع َر ُسولِه( »)5استدعى ذلك
نظر من بلغه هذا املنزل واعتباره وتفهم املقصود به إىل الكامل ليقع االمتثال عىل وجهه فلام تراموا
إىل الخلود إىل الراحة وترك الجهاد الذي تحملت اآلية األمر به ناسب ذلك أن ينفى عنه الفهم والتدبر،
فقيل »:ال يفقهون (.»)6
وهذا بخالف اآلية الثانية حيث مل يرد فيها أو قبلها أي أمر بالتدبر أو التفكر ،وإمنا وقع فيها قوله تعاىل:
السب ُِيل َعلىَ ال َِّذي َن يَ ْستَأْ ِذنُونَ َك َو ُه ْم أَ ْغ ِن َيا ُء( »)7ليدل عىل أن التبعة واملؤاخذة ليست إال عىل الذين
«إِنمَّ َا َّ
يستأذنونك وهم أغنياء ،وال عذر لهم يخولهم التخلف ،وأن علة استئذانهم يف التخلف هو رضاهم بأن
( )1درة التنزيل وغرة التأويل،568 ،567/2 ،
( )2درة التنزيل وغرة التأويل.569/2 ،
( )3التوبة.87:
( )4التوبة.93:
( )5التوبة.86:
( )6مالك التأويل.223/1 ،
( )7التوبة.93:
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يكونوا مع الخوالف من النساء ،ويف هذه اآلية مغايرة يف الفاعلني يف إسناد الطبع  ،ففي اآلية األوىل جاء
الطبع بالبناء للمجهول ،بخالف هذه اآلية جاء الطبع فيها مسن ًدا ،وفيه إشارة قوية إىل الطبع الواقع يف
اآليتني مختلف ،فاألول طبع جبيل ،بخالف الثاين فهو طبع عىل طبع أنشأه الله يف قلوبهم لغضبه عليهم
فحرمهم النجاة من الطبع األصيل وزادهم عامية ،وألجل هذا املعنى فرع عليه (فهم ال يعلمون) لنفي
أصل العلم عنهم ،أي يكادون أن يساووا العجاموات يف عدم الفهم وقلة العلم ( )1فختمت اآلية بقوله»
ال يعلمون «  ،وهو املناسب لسياق اآلية بخالف اآلية األوىل التي ناسبها التفقه واالعتبار والتفكر.
والنمط الثاين من املغايرة املعجمية بني األفعال أن تكون املغايرة بني فعيل أمر  ،كام يف قوله تعاىل »:
اح َد ًة َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَا ْعبُ ُدونِ ( ، ”)2وقوله تعاىل “ َوإِ َّن َه ِذ ِه أُ َّمتُ ُك ْم أُ َّم ًة َو ِ
إِ َّن َه ِذ ِه أُ َّمتُ ُك ْم أُ َّم ًة َو ِ
اح َد ًة َوأَنَا
َربُّ ُك ْم فَاتَّقُونِ ( ،”)3فغاير بني الفاصلتني يف اشتقاق ما ختمت به كل واحدة منهام من صيغة فعل األمر،
فختمت األوىل بقوله (فَا ْع ُب ُدونِ ) ،وختمت الثانية بقوله (فَاتَّقُونِ )  ،وتأيت هذه املغايرة االشتقاقية يف
قوله ( فاعبدون) ألن اآلية خطاب عام للفرق التي تفرقت يف طرق الباطل  ،ومل تخلص العبادة فنبأهم
خاصا تعنى به فئة دون فئة  ،وإمنا هو خطاب لسائر
الله إىل أن يعبدوه( ،)4واألمر بالعبادة ليس خطابًا ًّ
الخلق  ،فناسب األمر بالعبادة والتوحيد ودين الحق(.)5
وقد جاء فعل األمر بالعبادة مراعاة للسياق العام للسورة حيث إنها مل يرد فيها ذكر لفظ التقوى يف أمر
وال خرب من أولها إىل آخرها ،وورد األمر بالعبادة( )6يف قولهَ « :و َما أَ ْر َسلْ َنا ِم ْن قَ ْبلِ َك ِم ْن َر ُسو ٍل إِلاَّ نُ ِ
وحي
إِلَ ْي ِه أَنَّ ُه لاَ إِلَ َه إِلاَّ أَنَا فَا ْع ُب ُدونِ ( ،»)7فروعي يف الفاصلة ذكر ما تقدمها من سياق عام.
أما فعل األمر ( فاتقون) فهو خطاب للرسل عليهم السالم  ،لقوله تعاىل »:يَاأَيُّ َها ال ُّر ُس ُل كُلُوا ِم َن الطَّيِّبَ ِ
ات
َوا ْع َملُوا َصالِ ًحا إِنيِّ بمِ َا ت َ ْع َملُو َن َعلِي ٌم (َ )51وإِ َّن َه ِذ ِه أُ َّمتُ ُك ْم أُ َّم ًة َو ِ
اح َد ًة َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَاتَّقُونِ ( ،»)8وقد
جاء يف خطاب األنبياء صلوات الله عليهم واملؤمنني والصالحني بعدهم قوله تعاىل »:يَا أيُّ َها ال َّنب ُِّي ات َِّق
الصا ِد ِق َني( ،»)10وقوله تعاىل »:يَا أَيُّ َها
اللَّ َه( ،»)9وقوله تعاىل »:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا اتَّقُوا اللَّ َه َوكُونُوا َم َع َّ
( )1التحرير والتنوير.6/11 ،
( )2األنبياء.92:
( )3املؤمنون.53:
( )4درة التنزيل.917/1 ،
( )5كشف املعاين كشف املعاين يف املتشابه من املثاين ،ابن جامعة الكناين الحموي ،تحقيق :الدكتور عبد الجواد خلف ،دار الوفاء ـ املنصورة ،ط1410، 1
هـ  1990 /م .258 ،
( )6مالك التأويل.353/2 ،
( )7األنبياء.25:
( )8املؤمنون.52 ،51:
( )9األحزاب.1:
( )10التوبة.119:
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ال َِّذي َن آ َم ُنوا اتَّقُوا اللَّ َه َولْتَ ْنظُ ْر نَ ْف ٌس َما قَ َّد َم ْت لِ َغ ٍد َواتَّقُوا اللَّ َه( ،»)1فناسب يف الفاصلة األمر بالتقوى(.)2
ثان ًيا  :التغاير املعجمي بني األسامء:

رصد البحث تغاي ًرا يف املكون املعجمي بني األسامء ،منها التغاير بني املصادر ،والتغاير بني أسامء الفاعلني،
والتغاير بني أسامء املفعولني.
ومن أمثلة النوع األول  :التغاير بني املصادر قوله تعاىلُ « :س َّن َة َم ْن قَ ْد أَ ْر َسلْ َنا قَ ْبل ََك ِم ْن ُر ُسلِ َنا َولاَ تَ ِج ُد
لِ ُس َّن ِت َنا ت َ ْحوِيل( ،« »)3وقوله تعاىلُ :س َّن َة اللَّ ِه فيِ ال َِّذي َن َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ت َ ِج َد لِ ُس َّن ِة اللَّ ِه ت َ ْب ِديل( ،»)4وقوله
تعاىلُ »:س َّن َة اللَّ ِه الَّ ِتي قَ ْد َخل َْت ِم ْن قَبْ ُل َولَ ْن ت َ ِج َد لِ ُس َّن ِة اللَّ ِه تَبْ ِديل(»)5
فاملغايرة املعجمية وقعت بني قوله تعاىل ( تبديلاً ) ،وقوله تعاىل ( »:تحويلاً ) ،وهام من فصيلة
املصادر غري الثالثية.

والسبب يف مغايرة ( تبديلاً ) لــ( تحويلاً ) أنها تؤدي معنى حصول العلم بأن العذاب ال يبدل بغريه ،
بخالف ( تحويلاً ) التي تؤدي معنى حصول العلم بأن العذاب مع أنه ال يتبدل بالثواب؛ فإنه ال يتحول
عن مستحقه إىل غريه  ،فيتم بهذا تهديد امليسء(.)6
وقيل إنه اختار ( تحويلاً ) يف سورة اإلرساء؛ ألن قريشً ا قالوا لرسول الله صىل الله عليه وسلم  :لو كنت
نب ًّيا لذهبت بنا إىل الشام ؛ فإنها أرض املبعث واملحرش؛ فه ّم النبي صىل الله عليه وسلم بالذهاب إليها
متهيئًا ألسباب الرحيل والتحويل  ،فنزلت اآلية بأن سنن الله جل وعال غري قابلة للتحويل ،مراعاة ملا
تقدم من طلب قريش التحويل إىل الشام(.)7
ومن أمثلة النوع الثاين  :التغاير بني أسامء الفاعلني  ،قوله تعاىل َ »:و َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بمِ َا أَنْ َز َل اللَّ ُه فَأُولَ ِئ َك
ُه ُم الْكَا ِف ُرونَ( ،”)8وقوله تعاىلَ ”:و َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بمِ َا أَنْ َز َل اللَّ ُه فَأُولَ ِئ َك ُه ُم الظَّالِ ُمونَ( ،”)9وقوله تعاىل”:
( )1الحرش.18:
( )2كشف املعاين يف املتشابه.158 ،
( )3اإلرساء.77:
( )4األحزاب.62:
( )5الفتح.23:
( )6اللباب يف علوم الكتاب ،ابن عادل الدمشقي ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود والشيخ عيل محمد معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان،
ط 1419، 1هـ 1998-م .158/16 ،
( )7الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من الحجة والبيان القرآن.211 ،
( )8املائدة.44:
( )9املائدة .45:
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َو َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بمِ َا أَنْ َز َل اللَّ ُه فَأُولَ ِئ َك ُه ُم الْف ِ
َاسقُونَ(.”)1
فهذه اآليات الثالثة جاءت مقدماتها واحدة وثابتة يف مكوناتها املعجمية والرصفية والنحوية  ،ومل تختلف
إال يف اشتقاق اسم الفاعل الواقع يف الفاصلة يف اآليات الثالثة ( الكافرون – الظاملون – الفاسقون) ،وقد
ذكر صاحب غرائب التفسري أن هذه األلفاظ الثالثة كلها مبعنى واحد ،وهو الكفر ،وتم التعبري عنه
بألفاظ مختلفة الجتناب صورة التكرار ولزيادة الفائدة (.)2
وذكر القفال – متفقًا مع الرأي السابق – أنه ليس يف إفراد كل واحد من هذه الثالثة بلفظ ما يوجب
القدح يف املعنى بل هو كام يقال من أطاع الله فهو املؤمن  ،من أطاع الله فهو الرب ،من أطاع الله فهو
املتقي ؛ألن كل ذلك صفات مختلفة حاصلة ملوصوف واحد(.)3
وهذا الرأي السابق – مع التقدير له – رأي شكيل ال يعتمد عىل البحث الداليل وراء اختالف األلفاظ،
وإمنا يكتفي بذكر أنها ألفاظ مرتادفة ،وال شك أن يف ذلك وقفًا لحركية النص ،إضافة إىل استشعار وقوع
الحشو والتزيد يف كالم الله تعاىل ،وهو محال يف حقه تعاىل.
وما ذكره القفال – رحمه الله – من أن هذه األلفاظ املختلفة إمنا هي صفات ملوصوف واحد ال ميكن
التسليم به يف املطلق ،فال يعني مجيء صفات متعددة ملوصوف واحد أن تكون هذه األوصاف مع
اختالفها تؤدي معنى واح ًدا ،فاختالف الصفات للموصوف – وإن كان واح ًدا – ال بد أن يلزمه اختالف
يف الداللة طبقًا ملا تؤديه كل صفة من معنى ليس يف األخرى.
أيضا أن ( الكافرون) نزلت يف حكام املسلمني ،وأن ( الظاملون) نزلت يف حكام اليهود ،وأن (
وذُكر ً
الفاسقون) نزلت يف حكام النصارى( ،)4واختار بعضهم أن املقصود باملوصوف يف اآليات الثالثة هم
اليهود فقط دون غريهم ،وأنهم كافرون وزادهم يف الثانية الظلم لعدم إعطائهم القصاص لصاحبه ،ويف
الثالثة زادهم الفسق لتحديهم حكم الله(.)5
أيضا – مع فرض صحتهام فإن التفسري الداليل الناتج عن اختالف األلفاظ مل يكن
وهذان الرأيان – ً
له صدى هنا ،ومل تتم اإلشارة إىل التغاير املعجمي يف اختالف الصفات سواء أكان املوصوف واح ًدا أم
متعد ًدا ،فمن املحال أن يختلف اللفظان ،واملعنى واحد(.)6
( )1املائدة .47:
( )2غرائب التفسري وعجائب التأويل ،الكرماين ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،مؤسسة علوم القرآن ،بريوت.331/1 ،
( )3مفاتيح الغيب.371/12 ،
( )4معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،السيوطي ،دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان ،ط 1408، 1هـ  1988 -م .36/1 ،
( )5كشف املعاين .150 ،
( )6تصحيح الفصيح ورشحه ،ابن ُد ُر ْستَ َويْه ،تحقيق :د .محمد بدوي املختون ،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية  ،القاهرة1419 ،هـ 1998 -م  ،ص .70
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والناظر يف هذه اآليات الثالثة التي ختمت كل واحدة منها باسم فاعل مختلف يف االشتقاق املعجمي
عن غريه ؛ يجد أن كل مفردة منها قد استخدمت يف موضعها الصحيح  ،وال تصلح واحدة مكان األخرى،
أو تستخدم صيغة معجمية واحدة يف املواضع الثالثة ؛ ذلك أن استخدام ( الكافرون) يف اآلية األوىل التي
كان الكالم فيها يف الترشيع ،وإنزال الكتاب مشتملاً عىل الهدى والنور ،والتزام األنبياء وحكامء العلامء
بالعمل والحكم به ،فكان من املناسب أن يختم اآلية ببيان أن كل معرض عن الحكم به لعدم اإلذعان
مؤث ًرا غريه عليه؛ يكون كاف ًرا به( ،)1فيكون املعتقد املحالف ملا عليه رشع الله هو سبب لكفر هؤالء(،)2
وجحدهم ملا أنزل الله تعاىل من الكتاب(.)3
واستخدام ( الظاملون ) يف اآلية الثانية ألنه جاء يف أعقاب املعتدين عىل األنفس بالقتل أو األعضاء
بالجروح؛ فناسب ذكر الظلم املنايف للقصاص وعدم التسوية (.)4
واستخدام ( الفاسقون) جاء مناس ًبا لسياق اآليات حيث إنها يف بيان هداية اإلنجيل وأكرثها مواعظ
وآداب وترغيب يف إقامة الرشيعة عىل الوجه الذي يطابق مراد الشارع وحكمته( ، )5وذلك ألنهم خرجوا
عىل حدود ما رسم لهم  ،وجهروا باملعصية مع خطابهم بااللتزام مبا ورد يف كتابهم من مواعظ وأحكام
وآداب من شأنها صالح أحوالهم يف الدنيا واآلخرة.
ومن أمثلة النوع الثالث  :التغاير بني أسامء املفعولني قوله تعاىل »:أَإِذَا ِمتْ َنا َوكُ َّنا تُ َرابًا َو ِعظَا ًما أَإِنَّا
لَ َم ْب ُعوث ُو َن( ،»)6وقوله تعاىل »:أَإِذَا ِمتْ َنا َوكُ َّنا ت ُ َرابًا َو ِعظَا ًما أَإِنَّا لَ َم ِدي ُنو َن( ،»)7فاملغايرة بني الفاصلتني واقعة
يف قوله( ملبعوثون)  ،وقوله(:ملدينون) ،وإن كان سياق اآليات – شكلاً  -واح ًدا فيام يراد من تحقيق
األحياء بعد املوات سواء ،والسبب يف هذا التغاير هو أن قوله ( ملبعوثون) حكاية ما قاله الكفار من
إنكارهم البعث ،فناسب ذكر قوله ( ملبعوثون) حالة إنكارهم(.)8
وقولهم( ملدينون) هو قول أحد القرينني لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء وحصوله فيه  ،كان يل
قرين ينكر الجزاء وما نحن فيه( ،)9فوجده يف سواء الجحيم  ،فكان قوله (أإنا ملدينون) إعادة لقول قرينه
يف الدنيا.
( )1التفسري الوسيط للقرآن الكريم ،محمد سيد طنطاوي ،دار نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،الفجالة – القاهرة،ط.178/1،4
( )2بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.184/1 ،
( )3معرتك األقران.36/1 ،
( )4البحر املحيط يف التفسري ،أبو حيان ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر – بريوت 1420،هـ  ،277/4 ،والتفسري الوسيط.178/4 ،
( )5التفسري الوسيط.178/4 ،
( )6املؤمنون ،82:والصافات ،16:والواقعة.47:
( )7الصافات.53:
( )8درة التنزيل.1089/1 ،
( )9الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من الحجة والبيان القرآن.212 ،
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املطلب الثاين :التغاير يف املكون الرصيف مع ثبات املكونني املعجمي والنحوي
واملقصود بهذا التغاير هو اختالف الصيغ الرصفية يف مكونات الفاصلتني ،كأن تنتمي كل فاصلة إىل
مشتق يختلف عن اآلخر كاسم الفاعل وأفعل التفضيل ،أو مجيء الصيغة يف فاصلة بشكل املفرد ،ويف
الفاصلة األخرى بشكل الجمع.
خاصا باملستوى الرصيف فقط ،أما املكون املعجمي والنحوي فال تغاير بينهام يف
وهذا التغاير يكون ًّ
الفاصلتني.
أولاً  :التغاير بني اسم التفضيل واسم الفاعل:

ومن الفواصل املتغايرة التي ورد فيها هذا النوع قوله تعاىل« :لاَ َج َر َم أَنَّ ُه ْم فيِ الآْ ِخ َر ِة ُه ُم الأْ َخْسرَ ُ و َن(،»)1
ويف الفاصلة األخرى «لاَ َج َر َم أَنَّ ُه ْم فيِ الآْ ِخ َر ِة ُه ُم الْ َخاسرِ ُ و َن( »)2فالتغاير هنا وقع بني صيغة أفعل التفضيل
يف اآلية األوىل ( األخرسون) وصيغة اسم الفاعل يف اآلية الثانية ( الخارسون).
ومرد هذا التغاير إىل أن آية هود قد سبقها ما يفهم منه املفاضلة ،وهو قوله تعاىل »:أَفَ َم ْن كَا َن َعلىَ
اب ُموسىَ إِ َما ًما َو َر ْح َم ًة أُولَ ِئ َك يُ ْؤ ِم ُنو َن ِب ِه َو َم ْن يَ ْك ُف ْر ِب ِه ِم َن
بَ ِّي َن ٍة ِم ْن َربِّ ِه َويَتْلُو ُه شَ ا ِه ٌد ِم ْن ُه َو ِم ْن قَ ْبلِ ِه كِتَ ُ
اب فَال َّنا ُر َم ْو ِعدُهُ فَلاَ ت َُك فيِ ِم ْريَ ٍة ِم ْن ُه إِنَّ ُه الْ َح ُّق ِم ْن َربِّ َك َولَ ِك َّن أَكْثرَ َ ال َّن ِ
اس لاَ يُ ْؤ ِم ُنون( ،»)3فإنها
الأْ َ ْح َز ِ
تشعر باملفاضلة عىل نحو معنى :أفمن كان عىل بينة من ربه كمن كفر وجحد وكذب الرسل ،وبعدها
ورد قوله تعاىلَ « :و َم ْن أَظْلَ ُم ِم َّمنِ افْترَ َى َعلىَ اللَّ ِه ك َِذبًا( ،»)4فال أحد أظلم ممن افرتى كذبًا ،واملراد
بـــ( َم ْن ) الكفرة الذين يدعون مع الله إل ًها آخر(،)5وكذبهم بأن املالئكة بنات الله ،وأن األصنام شفعاء
عند الله ( ،)6واتخذوا معه آلهة وحرموا وحللوا من غري ما رشع الله به()7؛ فناسب ذلك استدعاء لفظة
األخرسين بصيغة املفاضلة والتفاوت بني الفريقني  ،وجاء بأفعل التفضيل ليكون رصي ًحا يف املفاضلة.
وقد فُرس ورود الفاصلة بصيغة أفعل التفضيل عىل أن هؤالء القوم قد وصفوا بفعلني كل واحد منهام
موجب للخرسان  ،وهام  :صدهم عن سبيل الله  ،وصدهم غريهم عن سبيل الله  ،فلذا هم األخرسون،
ومن أجل ذلك فإنه يضاعف لهم العذاب(.)8
( )1هود22:
( )2النحل.109:
( )3هود.17:
( )4هود.18:
()5املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية ،تحقيق:عبد السالم عبد الشايف محمد،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط 1422، 1هـ.159/3 ،
()6محاسن التأويل.84/6 ،
( )7البحر املحيط.136/6 ،
( )8غرائب التفسري وعجائب التأويل.502/1،
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وأما استخدام اسم الفاعل ( الخارسون) فقد ورد املشتق يف آية مل يخرب فيها عن الكفار بأنهم  -مع
ضاللهم – قد أضلوا من سواهم  ،وإمنا قال الله يف حقهم َ »:ذلِ َك ِبأَنَّ ُه ُم ْاستَ َح ُّبوا الْ َح َيا َة ال ُّدنْ َيا َعلىَ الآْ ِخ َر ِة
َوأَ َّن اللَّ َه لاَ يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم الْكَا ِفرِي َن( »)1فلم يذكر ما يوجب مضاعفة العذاب( ،)2فليس فيام تقدم من آيات
أفعال يتحقق من معناها أن هناك مفاضلة وتفاوتًا ،إضافة إىل مراعاة ِوزان الفواصل فيها()3؛ حيث إنها
سبقت بأسامء فاعلني ( الكاذبون( ))4و( الكافرين ( ))5و( الغافلون( ))6؛ فاقتضت املشاكلة مع هذه
اآليات – واملغايرة مع الفاصلة السابقة يف سورة هود -استخدام اسم الفاعل ( الخارسون)  ،إذ ليس يف
الكالم سواء يف لفظه أو يف معناه ما يستدعي املفاضلة والتفاوت()7؛ فناسب كل فاصلة ما ورد فيها من
مشتق مل يصح استخدامه مكان اآلخر ،أو يصح يف اآليتني توحيد املشتقني باستخدامها أفعل تفضيل أو
أسامء فاعلني.
ثان ًيا :التغاير بني املفرد والجمع:

ومن أمناط التغاير الرصيف يف الفواصل متشابهة املعاين أن تأيت فاصلة بصيغة املفرد مرة ،وصيغة الجمع
مرة أخرى مع اتحاد املوضوع فيهام.
ومن الشواهد الدالة عىل هذا قوله تعاىل »:فَأَ ْص َب ُحوا فيِ َدا ِر ِه ْم َجاثمِ ِني( ،»)8وقوله تعاىل »:فَأَ ْص َب ُحوا فيِ
ِديَا ِر ِه ْم َجاثمِ ِ َني( »)9ففي الفاصلة األوىل جاءت لفظة الدار مفردة ( دارهم) ،ويف الفاصلة الثانية جاءت
لفظة الدار مجموعة( ديارهم).
وتعود املغايرة بني الفاصلتني إفرا ًدا وجم ًعا إىل أمرين:
	-األمر األول  :أن اسم الدار لفظ يقع عىل املنزل الواحد واملسكن املفرد  ،ويقع عىل مساكن القبيلة
والطائفة الكبرية وإن اتسعت وافرتقت وتعددت مساكنها وديارها إذا ضمها إقليم واحد واجتمعت يف
حكم أو مذهب  ،ولذلك فإن اختيار لفظ « الدار» مجمو ًعا قد جاء مناس ًبا ملّا اقرتن به لفظ الصيحة(
فأخذتهم الصيحة )  ،لأِ َنَّ ُه ُم ْاستَ ْه َز ُءوا ِب َنب ِِّي اللَّ ِه فيِ قَ ْولِ ِه ْم» أَ َصالت َُك تَأْ ُم ُر َك أَ ْن نَ رْ ُت َك َما يَ ْع ُب ُد آبا ُؤنا أَ ْو أَ ْن
( )1النحل.107 :
( )2درة التنزيل.754/2 ،
( )3السابق والصفحة.
( )4النحل.105 :
( )5النحل.107 :
( )6النحل.108 :
()7الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من الحجة والبيان القرآن.143 ،
( )8األعراف.91 ،78:
( )9هود.91:
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دراسات نقدية
نَ ْف َع َل فيِ أَ ْموالِنا ما نَش ُؤا إِنَّ َك لأَ َنْ َت الْ َحلِي ُم ال َّر ِشي ُد( »)1وقَالُوا َذلِ َك َعلىَ َسبِيلِ التَّ َهك ُِّم َوالاِ ْز ِد َرا ِء ،فَ َن َاس َب أَ ْن
تَأْتِ َي ُه ْم صيحة تسكتهم( )2عن قبيح كالمهم واستهزائهم ،وملا كانت الصيحة مصدرها السامء وبلوغها أكرث
وأشد من الرجفة والزلزلة( .)3كان انتشارها أكرب وأكرث ،ومل يكن العذاب بها مقي ًدا فكانت الداللة هنا
كلية إلفادة انتشاره يف كل أماكنهم  ،ولذا كل ما جاء يف القرآن الكريم من ( الصيحة) فهو مقرون بذكر
الديار( ،)4دليالً عىل إبادتهم بالكلية.
	-األمر الثاين :يف ورود الدار مجموعة هو ما ارتكبه قوم شعيب من املعايص وسوء شناعتهم يف
التعامل مع نبي الله ،يف مقابل ما كان منه من حلم وتلطف  ،فاآليات التي دلت عىل شناعة موقفهم
كثرية ورصيحة  ،كقولهم له « َما نَ ْف َق ُه كَ ِث ًريا ِمماَّ تَق ُ
ُول( »)5و» َوإِنَّا لَنرَ َ َاك ِفي َنا َض ِعيفًا( ،»)6و» َولَوْلاَ َر ْهط َُك
لَ َر َج ْم َن َاك( ،»)7و» َو َما أَنْ َت َعلَ ْي َنا ِب َعزِي ٍز( ,»)8وهذا رد النبي عليهم يف مقابلة سوء أدبهم  »:إِنيِّ أَ َراكُ ْم
ِب َخ رْ ٍي(َ ،»)9و» إِنيِّ أَ َخ ُ
اف َعلَ ْي ُك ْم( ،»)10و» بَ ِق َّي ُت اللَّ ِه َخ رٌْي لَ ُك ْم( ،»)11و» َو َما أُرِي ُد أَ ْن أُ َخالِ َف ُك ْم إِلىَ َما أَنْ َهاكُ ْم
َع ْن ُه( ،« )12و»إِ ْن أُرِي ُد إِلاَّ الإِْ صْلاَ َح َما ْاستَطَ ْع ُت( ، »)13و» َو ْاستَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ث ُ َّم تُوبُوا إِلَ ْي ِه( ،»)14فناسب هذه
املقابالت بني موقف النبي  ،وموقف قومه أن تأيت الفاصلة هنا عىل ما فيه تغاير من مجيء الديار
مجموعة،للداللة عىل اقتالعهم من جذورهم والقضاء عليهم جمي ًعا بشمول جميع ديارهم ،فلم يبق
منها دار ،وذلك يناسب عموم عذاب الصيحة.
وما سبق يف التعبري بجمع الديار مغاير إلفرادها يف اآلية األخرى  ،ذلك أن الذي أخذهم هنا هو الرجفة (
فأخذتهم الرجفة ) والرجفة – وهي الزلزلة أقل يف الداللة الشمولية للعذاب ،ملا لهذا اللفظ من خصوص
جزيئ ،ومن املعلوم بالرضورة انحصار األلفاظ يف الرضبني ،فإن اللغة ال تختلف يف ذلك ،فالصيحة من
حيث الكلية تطلق عىل كل مكان من العذاب بالرجفة وغريها ،وإذا عربنا بالرجفة مل يتناول لفظها إال ما
( )1هود.87:
()2تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،تحقيق :محمد حسني شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد عيل بيضون – بريوت ،ط 1419 ،1ه.144/6 ،
( )3بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.213/1 ،
()4الكليات ،الكفوي ،تحقيق :عدنان درويش  -محمد املرصي،مؤسسة الرسالة  -بريوت .465 ،
( )5هود.91:
( )6هود.91:
( )7هود.91:
( )8هود.91:
( )9هود.84:
( )10هود.84:
( )11هود.86:
( )12هود.88:
( )13هود.88:
( )14هود.90:
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كان عذابًا بها  ،فناسب خصوص الرجفة إفراد الدار( ،)1إضافة إىل خلو سورة األعراف من سوء الرد عىل
النبي ،ومن دعاء النبي لهم ،فكان األليق هنا استخدام الدار مفردة غري مجموع.
املطلب الثالث :التغاير يف املكون النحوي وثبات املكونني املعجمي والرصيف
ويكون التغاير هنا بني الفواصل يف املكونات النحوية فقط دون أن ميس هذا التغاير املكون املعجمي
أو املكون الرصيف ،وهذا التغاير له عدة أمناط ،منها:
أولاً :التغاير بزيادة ضمري الفصل:
ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل« :ال َِّذي َن يَ ُص ُّدو َن َع ْن َسبِيلِ اللَّ ِه َويَبْ ُغونَ َها ِع َو ًجا َو ُه ْم ِبالآْ ِخ َر ِة كَا ِف ُرو َن(،»)2
وقوله تعاىل »:ال َِّذي َن يَ ُص ُّدو َن َع ْن َسبِيلِ اللَّ ِه َويَ ْب ُغونَ َها ِع َو ًجا َو ُه ْم ِبالآْ ِخ َر ِة ُه ْم كَا ِف ُرو َن(.»)3
فاملكونات املعجمية والرصفية والنحوية يف اآليتني واحدة باستثناء زيادة ضمري الفصل يف اآلية الثانية،
ومل يذكر يف اآلية األوىل ،ومن املعلوم أن وظيفة ضمري الفصل ترتكز يف تحديد إطار العالقات اإلسنادية
بني عنرصي الرتكيب األساسيني  ،إذ يبقى اللبس موجو ًدا أو تظل اإلمكانات املتعددة لفهم الرتكيب قامئة
من دون إدخال ضمري الفصل الذي يبني أن ما بعده يتبع الشق الثاين من الرتكيب(.)4
والسبب يف هذا التغاير أن ابتداء األخبار يف سورة األعراف كان يف ذكر حال هؤالء امللعونني يف اآليتني»:
فَأَ َّذ َن ُم َؤ ِّذ ٌن بَ ْي َن ُه ْم أَ ْن لَ ْع َن ُة اللَّ ِه َعلىَ الظَّالِ ِمني( ،»)5وابتدأ اإلخبار عنهم يف سورة هود فقال »:أُولَ ِئ َك
يُ ْع َر ُضو َن َعلىَ َربِّ ِه ْم َويَق ُ
ُول الأْ َشْ َها ُد َه ُؤلاَ ِء ال َِّذي َن كَ َذبُوا َعلىَ َربِّ ِه ْم أَلاَ لَ ْع َن ُة اللَّ ِه َعلىَ الظَّالِ ِم َني( ،»)6ويف هذه
اآلية إطناب حيث ورد االسم الظاهر مكان املضمر يف قوله تعاىل »:عىل الظاملني» ،ومل يقل عليهم ،فكان
املناسب املغايرة بزيادة ضمري الفصل يف آية هود.
وهذه الزيادة باملغايرة يف املكون النحوي هنا ال يتناسب مع اإليجاز الوارد يف آية األعراف،
إضافة إىل ملمح مهم تم مراعاته يف زيادة هذا الضمري ،وهو التقابل يف آيتي اللعنة يف السورتني ،وهام»:
( )1بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.213/1 ،
( )2األعراف.45:
( )3هود.19:
( )4أسس اللغة العربية الفصحى  ،فالح العجمي  ،الرياض2001 ،م ،ص .201
( )5األعراف.44:
( )6هود.18:
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أَ ْن لَ ْع َن ُة اللَّ ِه َعلىَ الظَّالِ ِمني( ،»)1و» أَلاَ لَ ْع َن ُة اللَّ ِه َعلىَ الظَّالِ ِم َني( ،»)2فلعنة األعراف قد استخدم معها ( أن)
 ،ولعنة هود قد استخدم معها ( أال) ،وأن أوجز وأقل يف عدد الحروف من (أال) ،إضافة إىل أ ّن (أنْ) حرف
تفسري( ،)3وتقع بعد ما يراد به القول وليس بلفظه ،بخالف معنى (أال) فداللتها االستفتاح()4؛ فناسب
اإلطناب ذكر ضمري الفصل للتوكيد ،باعتبار أن الوظيفة األساسية لضمري الفصل هي التوكيد املطلق(،)5
وناسب اإليجاز عدم ذكره ،مبا يحقق الغرض الداليل يف كل فاصلة من الفاصلتني ويفي مبقصودها.
ص ْف َع ْن ُه يَ ْو َم ِئ ٍذ فَ َق ْد َر ِح َم ُه َو َذلِ َك الْ َف ْو ُز
ومثل اآلية السابقة يف النمط قوله تعاىلَ »:م ْن يُ رْ َ
الصالِ َح ِ
ات فَ ُي ْد ِخلُ ُه ْم َربُّ ُه ْم فيِ َر ْح َم ِت ِه َذلِ َك ُه َو الْ َف ْو ُز
الْ ُم ِب ُني( ،»)6وقوله تعاىل »:فَأَ َّما ال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
الْ ُم ِب ُني( ،»)7حيث زيد يف الفاصلة الثانية الضمري(هو) ،وذلك ألن آية سورة األنعام قد تقدمها قوله
()8
تعاىل »:ق ُْل إِنيِّ أَ َخ ُ
ص ْف َع ْن ُه
اف إِ ْن َع َص ْي ُت َربيِّ َعذ َ
َاب يَ ْو ٍم َع ِظ ٍيم » ،ثم أعقب ذلك بقوله تعاىلَ »:م ْن يُ رْ َ
يَ ْو َم ِئ ٍذ فَ َق ْد َر ِح َمه( ،»)9واملراد من يرصف عنه العذاب يف اآلخرة فقد رحمه ،وعطف عليه قوله تعاىل»:
َو َذلِ َك الْ َف ْو ُز الْ ُم ِب ُني» ،وكان الكالم يف قوة  :فقد رحم وفاز ،كام يف قوله تعاىل »:فَ َم ْن ُز ْحز َِح َعنِ ال َّنا ِر
َوأُ ْد ِخ َل الْ َج َّن َة فَ َق ْد فَا َز(.»)10
وملا مل يتقدم من أول السورة إىل اآلية محل الدراسة هنا ما يتوهمه العاقل فوزًا فيحرتز مبا
يعطيه ضمري(هو) من املفهوم؛ فلم يقع الضمري يف الفاصلة.
وما سبق بخالف ما وردت عليه الفاصلة يف آية الجاثية ؛ حيث إنها ورد قبلها قوله تعاىل مخ ًربا عن قول
منكري البعثَ »:وقَالُوا َما ِه َي إِلاَّ َح َيات ُ َنا ال ُّدنْ َيا نمَ ُوتُ َونَ ْح َيا َو َما يُ ْهلِ ُك َنا إِلاَّ ال َّد ْه ُر( ، « )11فأفهم قولهَ »:ما
ِه َي إِلاَّ َحيَات ُ َنا» ،أي أن هذه الحياة هي الحاصلة لهم  ،وال حياة وراءها ،فمن تنعم فيها فذاك فوزه ،
فأخربوا أن األمر ليس كام يظنون ،فذكر الله تعاىل أمر الساعة وتفصيل أحوالها  ،فقال »:فَأَ َّما ال َِّذي َن آ َم ُنوا
( )1األعراف.44:
( )2هود.18:
( )3الجنى الداين يف حروف املعاين  ،املرادي ،تحقيق:فخر الدين قباوة -األستاذ محمد نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1413، 1هـ -
 1992م .220
( )4انظر :السابق ،ص.390
( )5انظر :البنية الداللية واإلحالية للضامئر ،أرشف عبد البديع  ،مجلة علوم اللغة ،مج،9ع3،2006م  ،ص .27
( )6األنعام..16:
( )7الجاثية .30:
( )8األنعام.15:
( )9األنعام.16:
( )10آل عمران.185:
( )11الجاثية.24:
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الصالِ َح ِ
ات فَ ُي ْد ِخلُ ُه ْم َربُّ ُه ْم فيِ َر ْح َم ِت ِه( ،»)1ثم قيلَ »:ذلِ َك ُه َو الْ َف ْو ُز الْ ُم ِب ُني» بضمري الفصل للداللة
َو َع ِملُوا َّ
عىل أن هذه هي الحياة الحقيقية ال الحياة التي هي لهو ولعب  ،فكأنه قد قيل  :ذلك هو الفوز ال ما
ظننتموه فوزًا ،فأحرز مفهوم الضمري هذا املقصو َد()2؛ حتى ال يكون هناك التباس بني مفاهيمهم يف منطي
الحياة الدنيا الزائلة  ،والحياة اآلخرة الباقية ،وأن املغايرة يف الفاصلة الثانية بزيادة الضمري قد راعت أن
هذا هو الفوز الحقيقي  ،وأن ما عداه – مام يعدونه فوزًا – هو خرسان وبعيد عن رحمة الله تعاىل ،
أما حياتهم الدنيا فهي منقضية بكل تفاصيلها  ،وسيقفون عىل حقيقة أمرها  ،وسيعلمون – وقتها – أنها
ال فوز فيها لهم.
ثان ًيا :التغاير بني نوعي الجملة:

ويقصد بهذا النمط من أمناط التغاير يف هذا املبحث ،وهو التغاير باختاليف نوعي الجملة ،بأن يكون
التغاير بشكل عكيس يف نوعي الجملة ،حيث ترد يف فاصلة جملة فعليه ،ويف األخرى جملة اسمية.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل »:أَفَبِالْ َب ِاطلِ يُ ْؤ ِم ُنو َن َو ِب ِن ْع َم ِت اللَّ ِه ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن( ،»)3وقوله تعاىل:
«أَفَبِالْبَ ِاطلِ يُ ْؤ ِم ُنو َن َو ِب ِن ْع َم ِة اللَّ ِه يَ ْك ُف ُرو َن( ،»)4فجاءت الفاصلتان عىل منطني مختلفني ،فجاءت الجملة
األوىل اسمية ( هم يكفرون) ،وجاءت الفاصلة الثانية جملة فعلية (يكفرون).
والسبب يف هذا التغاير أن آية النحل قد سبق فيها ذكر قوله تعاىل  »:أَفَ ِب ِن ْع َم ِة اللَّ ِه يَ ْج َح ُدونَ» أي
يكفرون ،فلو ذكر الفاصلة بدون الضمري؛ لكانت اآلية تكرا ًرا بحسب الظاهر فأىت بالضمري الدال عىل
املبالغة والتأكيد ليكون ترق ًيا يف الذم.
واإلتيان بالضمري هنا مشعر بالبعد ،فقيل( هم) وارتفع باإلتيان به توهم عودة ضمري « يؤمنون»
إىل املقول لهم « َو َج َع َل لَ ُك ْم ِم ْن أَ ْز َوا ِج ُك ْم بَ ِن َني َو َح َف َدةً».
وأما آية العنكبوت فقد اتصلت بآيات استمرت عىل الغيبة فيها كلها فلم يحتج فيها إىل تقييده
بالضمري ،والظاهر أن السبب يف ذكر الضمري يف الفاصلة األوىل هو إطالة الجملة التي وقعت فيها ضامئر
املخاطب ،فوجود ضمري الغائب هنا أفاد أمرين مهمني:
األول :هو االبتعاد بالسياق عن وقوع أدىن لبس بني كون الكالم موج ًها للمخاطبني أو للغائبني ،فبوجود
الضمري ارتفع هذا اللبس.
( )1الجاثية.30:
( )2مالك التأويل.146/1 ،
( )3النحل.72:
( )4العنكبوت.67:
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الثاين :هو دميومة استمرارهم عىل الكفر بنعمة الله عز وجل ،كام أفهمت داللة الجملة االسمية عىل
ذلك.
ثالثًا :التغاير بني الجملة املنسوخة وغري املنسوخة:
وهذا النمط الثالث من أمناط التغاير يف هذا املبحث ،وهو التغاير باختاليف نوعي الجملة يف كونها
منسوخة أو غري منسوخة.
ومن ذلك قوله تعاىل ”:كَ َدأْ ِب آ ِل ِف ْر َع ْو َن َوال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم كَ َّذبُوا بِآيَاتِ َنا فَأَ َخ َذ ُه ُم اللَّ ُه ِب ُذنُو ِب ِه ْم َواللَّ ُه
َاب( ، »)1وقوله تعاىل »:كَ َدأْ ِب آ ِل ِف ْر َع ْو َن َوال َِّذي َن ِم ْن قَبْلِ ِه ْم كَ َف ُروا بِآيَ ِ
ات اللَّ ِه فَأَ َخ َذ ُه ُم اللَّ ُه
شَ ِدي ُد الْ ِعق ِ
َاب(.»)2
ِب ُذنُو ِب ِه ْم إِ َّن اللَّ َه قَو ٌِّي شَ ِدي ُد الْ ِعق ِ
فجاءت الفاصلة يف آل عمران جملة ابتدائية مكونة من مبتدأ ( الله)  ،وخرب مركب إضايف ( شديد
العقاب) وهي غري منسوخة ،وبذلك تغايرت مع آية األنفال التي جاءت جملة أسمية منسوخة مع زيادة
اسم الله ( القوي).
وهذا التغاير بتأكيد الفاصلة الثانية بنسخها بــ(إن) ،وزيادة اسم (قوي) ،إمنا كان للمقابلة لقول الشيطان
ملن قدم ذكره من الكفار» لاَ غَالِ َب لَ ُك ُم الْيَ ْو َم ِم َن ال َّن ِ
اس َوإِنيِّ َجا ٌر لَ ُك ْم» ،فقوبل قوله املضمحل بإسناد
َاب أَ َّن الْ ُق َّو َة لِلَّ ِه َج ِمي ًعا» ،وملا
القوة لله عز وجل  ،كام قال تعاىلَ »:ولَ ْو يَ َرى ال َِّذي َن ظَلَ ُموا إِ ْذ يَ َر ْو َن الْ َعذ َ
مل يرد يف سورة آل عمران قولاً للشيطان أو لغريه مبثل ما ورد يف األنفال؛ وقع االكتفاء فقط بذكر الجملة
االسمية دون تأكيدها بإ ّن ،أو تأكيدها بزيادة اسمه (القوي)مراعاة النعدام التقابل يف استدعاء القوة
املزعومة من الشيطان بالوسوسة لهم ومساعدة أعوانه ،وكأنهم يف حامه وعصمته وكنفه من دون الله.
راب ًعا :التغري بزيادة الم التوكيد أو طرحها:
والنمط الرابع من أنواع هذا التغاير  ،هو التغاير بزيادة الم التوكيد يف فاصلة  ،وخلو األخرى منها ،ومن
اب َج َه َّن َم َخالِ ِدي َن ِفي َها فَلَ ِبئْ َس َمثْ َوى الْ ُمتَ َكبرِّ ِي َن( ،»)3وقوله تعاىل:
ذلك قول الله تعاىل « :فَا ْد ُخلُوا أَبْ َو َ
اب َج َه َّن َم َخالِ ِدي َن ِفي َها فَ ِبئْ َس َمثْ َوى الْ ُمتَ َكبرِّ ِي َن( ،»)4فرتكيب الفاصلتني من أوله إىل آخره يف
«ا ْد ُخلُوا أَبْ َو َ
املكونات املعجمية والرصفية والنحوية ،مل يتغري يف اآليات الثالث إال زيادة الم التأكيد يف آية النحل ،وخلو
آية الزمر وغافر من هذه الالم.
( )1آل عمران.11:
( )2األنفال.52:
( )3النحل.12:
( )4الزمر ،72:وغافر.76:
العدد2021 - 2020 25

111

ويعود سبب هذا التغاير إىل املناسبة بني سياق اآليات يف السور الثالث ،حيث جاء التأكيد يف آية النحل
عىل شدة كفر املذكورين من صدهم وضاللهم يف نفسهم وإضاللهم غريهم( ،)1ووصف هذا الكفر عىل
نحو مفصل ؛ حيث ذكروا أن الكتاب املنزل ما هو إال أساطري األولنيَ « ،وإِذَا ِق َيل لَ ُه ْم َماذَا أَنْ َز َل َربُّ ُك ْم قَالُوا
أَ َس ِاط ُري الأْ َ َّولِ َني» ،وتلك مقولة شنعاء من كفرهم ،فناسب االستيفاء واإلطالة تأكيد مثواهم يف العذاب
عىل سبيل القسم.
وهذا بخالف آية الزمر وغافر فليس فيهام إيراد كالم يدل عىل شناعة مرتكبيه – كام هو يف النحل – فلم
يؤكد الكالم بالالم(،)2؛الختالف سياق اآليات  ،وأن التأكيد جاء مناس ًبا ومقابلاً ملقولتهم الشنيعة يف حق
الله تعاىل وحق كتابه الكريم .
السماَ َو ِ
ات َو َما
ومثل اآليتني السابقتني يف زيادة الالم يف إحداها وخلو األخرى منها ،قوله تعاىل »:لَ ُه َما فيِ َّ
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِض إِ َّن اللَّ َه ُه َو الْ َغ ِن ُّي
فيِ الأْ َ ْر ِض َوإِ َّن اللَّ َه لَ ُه َو الْ َغ ِن ُّي الْ َح ِمي ُد( ،»)3وقوله تعاىل »:لِلَّ ِه َما فيِ َّ
الْ َح ِمي ُد(.»)4
فجملة الفاصلة األوىل ( َوإِ َّن اللَّ َه لَ ُه َو الْ َغ ِن ُّي الْ َح ِمي ُد) ،وجملة الفاصلة الثانية(إِ َّن اللَّ َه ُه َو الْ َغ ِن ُّي
الْ َح ِمي ُد) ،فزيد يف األوىل الم التأكيد ،وخلت الثانية من هذه الالم.
وداللة الزيادة أو الطرح إمنا هو مبني عىل أساس تحقيق غرض التأكيد ،وسورة الحج ملتأملها يجد أنها
تقصد مبارشة إىل هذا الغرض من التأكيد ،فكل آية قبل الفاصلة محل الحديث قد جاءت مؤكدة مرة
واحدة وبعضها جاء تأكيده مرتني  ،كام يف قوله تعاىل َ »:وإِ َّن اللَّ َه لَ ُه َو َخ رْ ُي ال َّرا ِز ِق َني( ،»)5وقوله تعاىلَ »:وإِ َّن
اللَّ َه لَ َعلِي ٌم َحلِي ٌم ( ،»)6وقوله تعاىل  »:لَ َينْصرُ َنَّ ُه اللَّ ُه إِ َّن اللَّ َه لَ َع ُف ٌّو َغفُو ٌر( ،»)7وقوله تعاىلَ »:ذلِ َك ِبأَ َّن اللَّ َه
يُولِ ُج اللَّ ْي َل فيِ ال َّن َها ِر َويُولِ ُج ال َّن َها َر فيِ اللَّ ْيلِ َوأَ َّن اللَّ َه َس ِمي ٌع بَ ِص ٌري( ،»)8وقوله تعاىلَ »:ذلِ َك ِبأَ َّن اللَّ َه ُه َو
الْ َح ُّق َوأَ َّن َما يَ ْد ُعو َن ِم ْن ُدونِ ِه ُه َو الْ َب ِاط ُل َوأَ َّن اللَّ َه ُه َو الْ َعليِ ُّ الْ َك ِب ُري ( ،»)9ولهذا زيدت الالم يف الفاصلة
املؤكدة(.)10
( )1كشف املعاين.227 ،
( )2السابق والصفحة.
( )3الحج.64:
( )4لقامن.26:
( )5الحج.58:
( )6الحج .59:
( )7الحج.60:
( )8الحج.61:
( )9الحج .62:
( )10بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.327/1 ،
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دراسات نقدية
وسبب آخر يف تفسري هذه الزيادة  ،وهو أن سورة الحج قد وقع فيها اسم الله سبحانه وتعاىل ،
وذكر الشيطان ( )1يف قوله تعاىلَ »»:ذلِ َك ِبأَ َّن اللَّ َه ُه َو الْ َح ُّق َوأَ َّن َما يَ ْد ُعو َن ِم ْن ُدونِ ِه ُه َو الْ َب ِاط ُل «  ،فأكد
الله عز وجل ذكره  ،وأهمل ذكر الشيطان(.)2
ومل تشتمل سورة لقامن عىل التأكيدات الواردة يف سورة الحج  ،وخلت من املقابلة بني ذكر الله تعاىل،
وذكر الشيطان الرجيم؛ فكان األليق هنا طرح الالم بخالف آية الحج.
خامسا :التغاير يف التعيني والرتكيب:
ً

يجتمع تحت العنوان السابق من املغايرة أمران:

األمر األول  :التغاير بني الفاصلتني يف التنكري والتعريف.
األمر الثاين :التغاير بني الفاصلتني يف النظام الرتكيبي للجمل.
ومن شواهد هذا النوع قوله تعاىل َ »:وإِ َّما يَ ْن َز َغ َّن َك ِم َن الشَّ ْيطَانِ نَ ْز ٌغ ف َْاستَ ِع ْذ بِاللَّ ِه إِنَّ ُه َس ِمي ٌع َعلِي ٌم (،»)3
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم(.»)4
وقوله تعاىل» َوإِ َّما يَ ْن َز َغ َّن َك ِم َن الشَّ يْطَانِ نَ ْز ٌغ ف َْاستَ ِع ْذ بِاللَّ ِه إِنَّ ُه ُه َو َّ
حيث جاءت الفاصلتان عىل نحو مغاير عىل الرغم من أن النظام الرتكيبي ولرصيف واملعجمي يف اآليتني
إضافة إىل متاثل املوضوعني واحد ،إال أن املغايرة وقعت يف مكون الفاصلتني يف مظهري التنكري والتعريف
 ،فجاءت آية األعراف بالتنكري يف قوله تعاىل « سميع  /عليم « ،مغاي ًرا آلية فصلت التي ورد فيها التعريف
يف اللفظتني السابقتني» السميع  /العليم «.
وتتعلق املغايرة الثانية بالناجية الرتكيبية ،حيث اشتملت اآلية الثانية عىل زيادة ضمري الفصل ( هو)،
وخلت اآلية األوىل منه.
والسبب يف هذا التغاير يرجع إىل سياق كل آية ؛ حيث إن سورة األعراف تقدم فيها قبل اآلية وصف
آلهتهم التي ُوبخوا من أجل عبادتها بالعجز عن فعل أي يشء فهي آلهة ال ميكنها خلق أي يشء ،كام
صا َولاَ أَنْف َُس ُه ْم
قال تعاىل» أَيُ رْ ِ
شكُو َن َما لاَ يَ ْخل ُُق شَ ْيئًا َو ُه ْم يُ ْخلَقُو َن (َ )191ولاَ يَ ْستَ ِطي ُعو َن لَ ُه ْم نَ رْ ً
يَنْصرُ ُ و َن( ،»)5ونفى عنهم السمع والبرص وآلة امليش وآلة البطش بقوله تعاىل «أَلَ ُه ْم أَ ْر ُج ٌل يمَْشُ و َن ِب َها أَ ْم
()1الحج.62:
( )2بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.327/1 ،
( )3سورة األعراف.200 :
( )4سورة فصلت.36 :
( )5سورة األعراف.192 ،191 :
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لَ ُه ْم أَيْ ٍد يَ ْب ِطشُ و َن ِب َها أَ ْم لَ ُه ْم أَعْينُ ٌ يُبْصرِ ُ و َن ِب َها أَ ْم لَ ُه ْم آذَا ٌن يَ ْس َم ُعو َن ِب َها ( ،»)1ومل يتقدم يف السورة ما
يوهم أدىن يشء يلحقها بشبه األحياء فضلاً عام فوق ذلك؛ فوردت الصفتان « سميع  /عليم « مور ًدا مل
يتقدمه ما يوهم صالحية يشء من ذلك لغريه تعاىل مام عبدوه من دونه مام قصد هنا وال ذكر دعوى
يشء من ذلك من مدع فيستدعى ذلك التوهم مفهو ًما ينفيه فجاء عىل ما يجب( ،)2فاألمر باإلعراض
عن الجاهلني – يف األعراف – أمر باإلعراض فقط ،وليس فيها األمر مبقابلة إساءتهم باإلحسان – كام هو
الحال يف سورة فصلت ،وهذا سهل عىل النفوس غري مستعص عليها ،وليس حرص الشيطان وسعيه يف
دفع هذا كحرصه عىل دفع املقابلة باإلحسان(.)3
ويكون ذلك التنكري ،وعدم ذكر ضمري الفصل مناسبًا لعدم اشتامل اآلية عىل التأكيد بالتكرار ،أو اشتاملها
عىل التأكيد بالنفي واإلثبات ؛ فجاء التنكري ،وعدم ذكر ضمري الفصل عىل القياس ،فجاء املخرب عنه
أيضا رس  ،وهو االقتصار عىل مجرد االسم ومل يؤكد؛ ألنه
معرفة والخرب نكرة( ،)4ويف املجيء عىل القياس ً
أراد إثبات مجرد الوصف الكايف يف االستعاذة واإلخبار عنه بأنه سبحانه يسمع ويعلم ،والسمع لكالم
املستعيذ ،والعلم بالفعل املستعاذ منه(.)5
أما يف سورة فصلت التي جاءت فيها الفاصلة معرفة ومشتملة عىل ضمري الفصل؛ فقد أرجعه ابن جامعة
إىل أن آية األعراف نزلت أولاً  ،وآية فصلت نزلت ثانيًا؛ فحسن التعريف ،أي هو السميع العليم الذي
تقدم ذكره أول(.)6
وهذا رأي ال يعول عليه يف التحليل اللغوي لتعقب التغاير يف الفواصل ،وذلك ألنه مل يثبت أن كل ما
نزل أولاً جاء منكو ًرأ ثم ع ّرف ،وعبارة ابن جامعة السابقة ال ميكن قياسها يف ضوء هذه اآلية ،وإمنا يجب
حرصه لجميع اآليات التي أتت منكرة ثم عرفت ،حتى ميكن االطمئنان لطرد الباب يف هذا األمر ،واألوىل
يف هذا هو البحث عن أسباب التغاير من خالل السياقات التي وردت فيها كل نص.
ومجيء الفاصلة األخرى معرفة ومشتملة عىل ضمري الفصل» إنه هو السميع العليم «؛ ألن
سياق اآلية قد جاء بعد إنكاره سبحانه وتعاىل عىل الذين شكوا يف سمعه لقولهم وعلمهم به ،كام جاء

( )1سورة األعراف.195 :
( )2مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل.223/1 ،
( )3تفسري القرآن الكريم ،ابن القيم ،تحقيق :مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإرشاف الشيخ إبراهيم رمضان ،دار ومكتبة الهالل – بريوت،
ط 1410 ،1هـ.686،
( )4فتح الرحمن بكشف ما يلتبس يف القرآن ،فتح ا زكريا األنصاري ،تحقيق :محمد عيل الصابوين ،دار القرآن الكريم ،بريوت – لبنان ،ط 1403، 1هـ 1983 -
م .506/1
( )5انظر :القواعد واألصول وتطبيقات التدبر ،د /خالد بن عثامن السبت ،دار الحضارة للنرش والتوزيع،ط 1437 ،1هـ 2016 -م.151،
( )6انظر :الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن ،كوالده بعقيلة ،تحقيق مجموعة من الباحثني ،مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة اإلمارات ،ط1427، 1
هـ .348/6
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دراسات نقدية
يف الصحيحني من حديث ابن مسعود قال« :اجتمع عند البيت ثالثة نفر :قرشيان وثقفي ،أو ثقفيان
قليل ِفقْه قلوبهم ،فقالوا :أترون الله يسمع ما نقول؟ فَق ََال أَ َح ُد ُه ْم :أَت ُ َر ْو َن
وقريش ،كث ٌري شَ ْحم بطونهمٌ ،
أَ َّن اللَّ َه يَ ْس َم ُع َما نَق ُ
ُول؟ ق ََال اآل َخ ُر :يَ ْس َم ُع إِ ْن َج َه ْرنَا َوالَ يَ ْس َم ُع إِ ْن أَ ْخ َف ْي َناَ ،وق ََال اآل َخ ُر :إِ ْن كَا َن يَ ْس َم ُع إِذَا
َج َه ْرنَا فَ ِإنَّ ُه يَ ْس َم ُع إِذَا أَ ْخ َف ْي َنا( .)1فأنزل اللهَ « :و َما كُ ْنتُ ْم ت َْستَترِ ُو َن أَ ْن يَشْ َه َد َعلَ ْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َولاَ أَبْ َصا ُركُ ْم َولاَ
ُجلُو ُدكُ ْم َولَ ِك ْن ظَ َن ْنتُ ْم أَ َّن اللَّ َه لاَ يَ ْعلَ ُم كَ ِث ًريا ِمماَّ تَ ْع َملُو َن (َ )22و َذلِ ُك ْم ظَ ُّن ُك ُم ال َِّذي ظَ َن ْنتُ ْم ِب َربِّ ُك ْم أَ ْر َداكُ ْم
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم» يف سياق هذا اإلنكار ،
فَأَ ْص َب ْحتُ ْم ِم َن الْ َخاسرِ ِ ي َن( ،»)2ولذا جاء التوكيد يف قوله «إِنَّ ُه ُه َو َّ
ويكون املعنى بناء عىل ذلك أنه هو وحده من له كامل قوة السمع وإحاطة العلم ال كام يظن به أعداؤه
الجاهلون :أنه ال يسمع إن أحفوا ،وإنه ال يعلم كث ًريا مام يعلمون.
وتم تأكيد الجملة كذلك بضمري الفصل من أجل حاجة املستعيذ ذلك ألن املأمور به يف هذه السورة
هو دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم وذلك أشق عىل النفوس من مجرد اإلعراض عنهم( ،)3فسياق
اتصال الفاصلة املعرفة مع ضمري الفصل بقوله تعاىل « َو َما يُلَقَّا َها إِلاَّ ال َِّذي َن َصبرَ ُوا َو َما يُلَقَّا َها إِلاَّ ذُو َح ٍّظ
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم»
َع ِظيم( ،»)4وكان مؤك ًدا بالتكرار والنفي واإلثبات؛ ناسبه املبالغة يف قوله تعاىل « إِنَّ ُه ُه َو َّ
بزيادة الضمري واأللف والالم(.)5
وميكن عد املغايرة هنا يف الفاصلتني أن آية فصلت سبقت مبا فيه داللة عىل أن مضليهم إمنا
كانوا من عامل اإلنس والجن( )6وكال الصنفني موصوف بالسمع والبرص ،وممن ينسب إليه علم بخالف آية
سورة األعراف ،وملا سبق هنا من يظن منه الغنى وميكن منه أن يسمع ويبرص ويعلم ؛ ناسبه التعريف
يف الصفة ليعطي باملفهوم نفي ذلك عن غري املوصوف بهام تعاىل ،ثم أكد ذلك بضمري الفصل املقتيض
التخصيص فقوي املفهوم املسمى عند كثري من األصوليني بدليل الخطاب(.)7
كام أنه يلحظ تشابه املعنى يف اآليتني من حيث البناء النحوي لآليتني حيث جاء البناء عىل نحو
واحد فيهام ( َوإِ َّما يَ ْن َز َغ َّن َك ِم َن الشَّ ْيطَانِ نَ ْز ٌغ ف َْاستَ ِع ْذ بِاللَّ ِه» ،ولكن الفاصلة جاءت عىل نحو مغاير يف
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم» ،ومرة أخرى بقوله «إِنَّ ُه َّس ِمي ُع َعلِي ُم» ،ليكون هذا
كل منهام مرة ختمت بقوله»إِنَّ ُه ُه َو َّ
التغاير متوافقًا مع السياق العام لآليات يف كل منهام عىل نحو ما سبق ذكره.
( )1صحيح البخاري ،محمد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري ،تحقيق  :محمد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة،ط1،1422هـ ،129/1،وصحيح مسلم،
مسلم بن الحجاج ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.2141/4 ،
( )2سورة فصلت.23 ،22 :
( )3القواعد واألصول وتطبيقات التدبر.152 ،151 ،
( )4سورة فصلت.35 :
( )5الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من الحجة والبيان القرآن.222 ،
( )6كام يف قوله تعاىلَ »:ربَّ َنا أَ ِرنَا اللَّ َذيْنِ أَضَ لاَّ نَا ِم َن الْ ِج ِّن َوالإْ ِن ِْس نَ ْج َعلْهُماَ ت َ ْح َت أَقْدَا ِم َنا لِ َيكُونَا ِم َن الأْ َ ْس َفلِ َني» فصلت .29:
( )7مالك التأويل القاطع.224 ،223/1 ،
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املطلب الرابع :التغاير يف املكون املعجمي والرصيف وثبات املكون النحوي
ويقصد بالتغاير املعجمي االختالف االشتقاقي الواقع يف الفاصلة محل التغاير ،والتغاير الرصيف هو
اختالف نوعية الصيغة باختالفهام كلية  ،كأن يكون التغاير بني اسم الفاعل والفعل املضارع ،أو يكون
التغاير بني مشتق واحد كاسم الفاعل مثالً ،ولكنه يصاغ مرة من الثاليث ،ومرة أخرى من غري الثاليث.
ومن ذلك التغاير ما وقع يف قوله تعاىل « َو َخسرِ َ ُه َنالِ َك الْ ُم ْب ِطلُو َن( »)1وقوله تعاىل « َو َخسرِ َ ُه َنالِ َك
الْكَا ِف ُرو َن(.»)2
فبناء الجملتني من الناحية الرتكيبية واحد ال تغيري فيهام إال أن التغيري قد وقع يف البناء املعجمي للفاعل
يف اآليتني ،ففي اآلية األوىل (املبطلون) من الجذر اللغوي ( بطل) ،والثانية ( الكافرون) من الجذر اللغوي
( كفر) ،والتغاير الثاين يف طريقة اشتقاق اسم الفاعل يف اآليتني ،حيث جاءت صياغة األول من غري الثاليث،
وجاءت صياغة الثاين من الثاليث.
والسبب يف هذا التغاير املعجمي والرصيف يرجع إىل أن استخدام ( املبطلون) جاء يف سياق متصل مع
قوله تعاىل «فَ ِإذَا َجا َء أَ ْم ُر اللَّ ِه قُضيِ َ بِالْ َحق( ، »)3ونقيض الحق الباطل  ،واستخدام «الكافرون « ألنه ذكر
أن إميان البأس غري مجد( »)4فَلَ ْم يَ ُك يَ ْن َف ُع ُه ْم إِميَانُ ُه ْم لَماَّ َرأَ ْوا بَأْ َس َنا( ،»)5ونقيض اإلميان الكفر ( ،)6وبهذا
يتحقق التناسب الداليل يف املغايرة بني الفاصلتني.
املطلب الخامس :التغاير يف املكون املعجمي والنحوي وثبات املكون الرصيف
ويقصد بهذا العنوان أن يكون هناك تغاير بني املكونات النحوية بني الفاصلتني  ،كأن تكون إحدى
الفاصلتني جملة اسمية  ،والفاصلة األخرى جملة فعلية ،أو أن يكون التغاير يف نوعية املنصوبات يف
الفاصلتني  ،بأن يكون يف إحداهام مفعول به ،مغاي ًرا الفاصلة األخرى مبفعول مطلق.
أيضا يف املكون املعجمي لكل فاصلة من
وإضافة إىل هذا التغاير يف املكون النحوي؛ فإن هناك تغاي ًرا ً
الفاصلتني.
ومن هذا النوع من التغاير يف املكون النحوي واملعجمي ما وقع يف قوله تعاىل  »:إِ َّن اللَّ َه لاَ يَ ْغ ِف ُر أَ ْن
( )1غافر.78:
( )2غافر.85:
( )3غافر.78:
( )4غرائب القرآن.45/6 ،
( )5غافر85:
( )6غرائب القرآن.45/6 ،
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ش ْك بِاللَّ ِه فَق َِد افْترَ َى إِثمْ ًا َع ِظيم( ،»)1وقوله تعاىل »:إِ َّن اللَّ َه
ش َك ِب ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َك لِ َم ْن يَشَ ا ُء َو َم ْن يُ رْ ِ
يُ رْ َ
ش ْك بِاللَّ ِه فَ َق ْد َض َّل َضلاَلاً بَ ِعي ًدا(.»)2
ش َك ِب ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َك لِ َم ْن يَشَ ا ُء َو َم ْن يُ رْ ِ
لاَ يَ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ رْ َ
يتبني من اآليتني أن التغيري يف املكون النحوي بني نوعني من املنصوبات  ،حيث جاء املنصوب يف اآلية
األوىل مفعولاً به ( إمثًا) ،ويف اآلية الثانية جاء مفعولاً مطلقًا(ضاللاً ) ،وجاء التغاير املعجمي يف الكلامت
الثالثة األخرية من كل فاصلة  ،حيث جاءت الجذور يف الفاصلة األوىل عىل الرتتيب ( فرى /أثم /عظم) ،
وجاءت الجذور الثالثة يف الفاصلة الثانية عىل الرتتيب ( ضلل/ضلل/بعد).
والسبب يف هذا التغاير يرجع إىل اختالف املخاطبني يف اآليتني ،حيث إن اآلية األوىل تتعلق
بكون املخاطبني من أهل الكتاب ،وقد ذكر الله اعتداءهم وتحريفهم الكالم عن موضعه  ،ويف هذا
إفصاح بكذبهم وافرتائهم ،إضافة إىل أن االفرتاء أخص صفات من كذب من أهل الكتاب( ،)3وهم اليهود
ألنهم عرفوا صحة نبوة محمد صىل الله عليه وسلم من التوراة  ،فكذبوا وافرتوا عىل الله مبا مل يكن يف
كتابهم( ،)4أو يكون افرتاؤهم عىل الله تعاىل بدعوى التبني عليه سبحانه وتعاىل()5بقولهم »:نَ ْح ُن أَبْ َنا ُء اللَّ ِه
َوأَ ِح َّباؤُهُ ( ،»)6ف ُن ّبهوا عىل أن الرشك من قبيل االفرتاء تحذي ًرا من االفرتاء و تفظي ًعا لجنسه( ،)7عىل الرغم
من أن لديهم ما يدل توحيد الله تعاىل ،واإلميان مبا نزل ،فصار ذلك افرتا ًء واختالفًا يف العظم والجرأة ؛
فناسب أن تكون الفاصلة «فَق َِد افْترَ َى إِثمْ ًا َع ِظيماً ».
وما تقدم وإن كان متشاب ًها من ناحية األلفاظ واملعاين مع اآلية الثانية  ،إال أن فاصلتها مل تأت عىل
النحو السابق ،وإمنا جاءت عىل نحو مغاير ،وهو (فَ َق ْد َض َّل َضلاَلاً بَ ِعي ًدا) ،وذلك ألن هذه اآلية نزلت
يف ناس مرشكني ليسوا بأهل كتب وال علوم ،ومع ذلك فقد جاءهم بالهدى من الله ،وبان لهم طريق
الرشد فأرشكوا بالله فضلوا بذلك ضاللاً بعي ًدا يستبعد وقوعه أو يبعد عن الصواب( ،)8فكان ضاللهم أشد
وبعدهم عن الرشاد أتم( ،)9وقد تقدم قبل هذه اآلية ذكر الهدى ،وهو قوله تعاىلَ »:و َم ْن يُشَ ا ِق ِق ال َّر ُس َ
ول
( )1النساء.48:
( )2النساء.116:
( )3مالك التأويل القاطع.106/1 ،
( )4غرائب التفسري وعجائب التأويل ،299/1 ،ومحاسن التأويل ،القاسمي ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1418، 1
هـ .340/3
( )5أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،البيضاوي ،تحقيق :محمد عبد الرحمن املرعشيل ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،ط 1،1418هـ  ،97/2 ،ومحاسن
التأويل.340/3 ،
( )6املائدة.18:
( )7التحرير والتنوير.202/5 ،
( )8البحر املحيط ،68/4 ،ومعرتك األقران.36/1 ،
( )9غرائب التفسري.299/1 ،
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ِم ْن بَ ْع ِد َما ت َ َبينَّ َ لَ ُه الْ ُه َدى( ،»)1فكان مناس ًبا ذكر ضده وهو الضالل(.)2

يضاف إىل ذلك أن هذه اآلية وما قبلها من آيات مل يذكر فيها تحريف أو افرتاء باعتبار أن اآلية ليست
موجهة للمرشكني ،وإمنا هي موجهة للمنافقني أيام النبي صىل الله عليه وسلم  ،فكانت اآلية تذك ًريا
بنفاقهم وما صدر منهم من غري كذب وال افرتاء(.)3
وذكر األلويس أن الكالم موجه إىل املسلمني من باب التنبيه لهم عىل أن الرشك من الضالل  ،ويف
ذلك تحذير لهم من مشاقة الرسول واتباع أحوال املنافقني ؛ ألنها من جنس الضالل(.)4

ومن أجل ذلك كانت مغايرة الفاصلة هنا مناسبة ملا سبقها من اآليات الحاث ّة عىل الهدى ،أو
باعتبار أن الخطاب موجه للمنافقني أيام النبي صىل الله عليه وسلم أو املسلمني  ،وعىل اعتبار خلو
سياق اآليات من االفرتاءات والكذب والتحريف؛ فلذا غاير بينهام.
َاب
ومن مناذج املغايرة يف املكون النحوي واملعجمي قوله تعاىلَ »:ولاَ تمَ َُّسو َها ب ُِسو ٍء فَيَأْ ُخ َذكُ ْم َعذ ٌ
ِيب( ،»)6وقوله تعاىلَ »:ولاَ تمَ َُّسو َها ب ُِسو ٍء
أَلِي ٌم( ،»)5وقوله تعاىلَ»:لاَ تمَ َُّسو َها ب ُِسو ٍء فَ َيأْ ُخ َذكُ ْم َعذ ٌ
َاب قَر ٌ
َاب يَ ْو ٍم َع ِظ ٍيم( .»)7وتتكون فواصل اآليات الثالثة عىل النحو التايل :
فَ َيأْ ُخ َذكُ ْم َعذ ُ
فبحسب الشكل السابق يتبني أن التغيري يف املكون النحوي بني اآلية األوىل والثانية من جانب ،واآلية
الثالثة من جانب آخر ،حيث جاء يف اآلية الثالثة الفاعل تركي ًبا إضاف ًيا( عذاب يوم) ،وجاءت الصفة (أليم
)  ،و( قريب) من الفاعل ( عذاب ) يف اآلية األوىل والثانية ،يف حني جاءت الصفة يف اآلية الثالثة (عظيم
) من املضاف إىل الفاعل وليس الفاعل ،وهو (يوم).
وجاء التغاير املعجمي يف الفواصل الثالثة يف نعوتها عىل الرتتيب ( أمل /قرب /عظم) .وهذا التغاير
الرتكيبي واملعجمي إمنا جاء اتساقًا ومناسبة مع ما سبق كل آية من اآليات التي ختم بها هذا التغاير،
فجاء وصف العذاب باألليم ملا قبلها من مبالغة يف الوعظ:
	« -ق ََال َاقَ ْو ِم ا ْع ُب ُدوا اللَّ َه(»)8
( )1النساء.115:
( )2محاسن التأويل.341/3 ،
( )3مالك التأويل القاطع.106/1 ،
( )4التحرير والتنوير.202/5 ،
( )5األعراف.73:
( )6هود.64:
( )7الشعراء.156:
( )8األعراف.73:
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	َ «-ما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه غ رْ َُيهُ (»)1

	 «-قَ ْد َجا َءت ْ ُك ْم بَ ِّي َن ٌة ِم ْن َربِّ ُك ْم(»)2

	َ « -ه ِذ ِه نَاقَ ُة اللَّ ِه لَ ُك ْم آيَ ًة فَ َذ ُرو َها تَأْك ُْل فيِ أَ ْر ِض اللَّ ِه(»)3
	َ «-ولاَ تمَ َُّسو َها ب ُِسو ٍء( ،»)4فناسبه املبالغة يف الوعيد( )5بذكر صفة اإليالم للعذاب ،وفيه كذلك
تحذير للقوم عىل سبيل العموم(.)6
واختصت الفاصلة الثانية بوصف العذاب بالقريب؛ ليكون متسقًا مع قوله تعاىل »:تمَ َتَّ ُعوا فيِ َدا ِركُ ْم
�ثَلاَ ث َ َة أَيَّ ٍام(»)7؛ فجاء الكالم وقد تم فيه مراعاة األيام الثالثة ،ويكون ذلك من باب تقدير املدة التي بني
متتعهم يف ديارهم وبني هالكهم  ،وقرب موعدهم من عذاب الله( ،)8ويف هذا الوصف بقرب العذاب
منهم وهالكهم ت ُتصور ما هم عليه من حالة الفزع والخوف املرتقب بني الحني واآلخر ،وحالة الشعور
بالقلق ملن ينتابه مثل هذا التهديد ،سواء أكان مصدقًا لوقوع العذاب أم مكذبًا له.
واختصت الفاصلة الثالثة بالعذاب العظيم مع االختالف املعجمي واملكون النحوي  ،فذكر
ُوم(،»)9
املضاف إليه ( يوم)؛ألنه تعاىل ذكر اليوم قبل يف قوله تعاىل »:لَ َها شرِْ ٌب َولَ ُك ْم شرِْ ُب يَ ْو ٍم َم ْعل ٍ
والتقدير :لها رشب يوم معلوم فإن منعتموها يومها بعقر وال ترتكونه لها أخذكم عذاب يوم عظيم ،فيوم
تؤملونها فيه فيكون به يوم يؤملكم الله فيه بعذاب االستئصال ،وهو يوم عظيم عليكم( ،)10فختم الفاصلة
َاب يَ ْو ٍم َع ِظ ٍيم( ،»)11وجاء بالصفة من املضاف إليه – الجزء محل التغاير – ملا فيه
بذكر اليوم فقال» َعذ ُ
من األهوال()12والشدائد يف هذا اليوم  ،ولذا اختصت هذه الفاصلة بذكره دون سابقيها.

( )1األعراف.73:
( )2األعراف.73:
( )3األعراف.73:
( )4األعراف.73:
( )5الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من الحجة والبيان القرآن.123 ،
( )6درة التنزيل وغرة التأويل.615/2 ،
( )7هود.65:
( )8درة التنزيل.616 ،615/2 ،
( )9الشعراء.155:
( )10درة التنزيل.616/2 ،
( )11الربهان يف توجيه متشابه القرآن.123 ،
( )12مالك التأويل .200/1 ،
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الخامتة:
يسجل الباحث يف نهاية هذا العمل مجموعة من النتائج ،منها:
	-إعادة النظر يف الدراسات التي قامت بدراسة الفواصل القرآنية بعي ًدا عن اإلطار الذي حرصها يف
الشكلية ،مام أبعدها عن دورها الوظيفي والداليل ،وأن هذا التغاير مل يكن لتحقيق الجانب الشكيل أو
اإليقاعي  ،وإمنا هو تغاير مهم يف إحداث الرتابط واالنسجام بني عنارص النص سواء عىل مستوى أطرافه
املتشابهة أو املتامثلة ،أو عىل مستوى فواصله املتغايرة.
	-كان لتغاير الفواصل يف الرتاكيب التي متاثلت أطرافها ،أو تشابهت أثر كبري يف الربط النيص
للنص ،وإحداث دالالت جديدة مل تكن لتتحقق لوال وقوع هذا التغاير يف الفاصل.
	-ظهر من البحث أن التغاير املعجمي هو األوفر حظًّا من حيث الكرثة ،إضافة إىل تنوع األمناط
التي ورد عليها.
	-ملح البحث من خالل التغاير يف املكونات الرصفية خصوصية لظاهرة اإلفراد والجمع يف القرآن
الكريم  ،حيث إنه قد وردت بعض األلفاظ يف القرآن الكريم مل تستخدم إال مع كلامت مفردة دو ًما ،يف
مقابل كلامت أخرى مل تستخدم إال مع كلامت مجموعة دو ًما ،مام أحدث سببًا يف تغاير الفاصلة بينهام.
	-أبرز البحث دور الوظائف النحوية املختلفة التي تعتمد عىل عالمة إعرابية واحدة ( كاملفعول
به ،واملفعول املطلق) يف تنوع الداللة بني الفاصلتني.
	-ظهر من البحث أن الزيادة والطرح يف بناء فاصلتني بينهام تغاير كل منهام يؤدي دو ًرا يف الرتابط
بني وحدة النص ،وأن الطرح مبا يشكله من داللة سلبية يكون متكافئًا مع الداللة اإليجابية التي تحدث
من زيادة العنرص نفسه ،كام هو الحال يف زيادة الم التأكيد وضمري الفصل يف فواصل مقابل طرحهام يف
فواصل يف آيات تحمل املضامني نفسها.
املصادر واملراجع
 -1أسس اللغة العربية الفصحى  ،فالح العجمي  ،الرياض2001 ،م.
 -2أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،البيضاوي ،تحقيق :محمد عبد الرحمن املرعشيل ،دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت ،ط 1418، 1هـ.
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 -3البحر املحيط يف التفسري ،أبو حيان ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر – بريوت 1420 ،هـ .
 -4الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من الحجة والبيان القرآن ملا فيه من الحجة والبيان ،الكرماين،
تحقيق :عبد القادر أحمد عطا ،مراجعة وتعليق :أحمد عبد التواب عوض ،دار الفضيلة.
 -5بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز،الفريوزآبادى ،تحقيق :محمد عيل النجار،املجلس األعىل
للشئون اإلسالمية  -لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة.
 -6البنية الداللية واإلحالية للضامئر ،أرشف عبد البديع  ،مجلة علوم اللغة ،مج،9ع3،2006م.
 -7تأمالت يف بعض القيم الصوتية يف القرآن ،متام حسان ،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ج،60
مايو1987 ،م.
 -8تحرير املعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسري الكتاب املجيد ،الطاهر بن عاشور ،الدار
التونسية للنرش – تونس 1984 ،هـ.
 -9تصحيح الفصيح ورشحه ،ابن ُد ُر ْستَ َويْه ،تحقيق :د .محمد بدوي املختون ،املجلس األعىل للشئون
اإلسالمية  ،القاهرة1419 ،هـ 1998 -م .
 -10تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،تحقيق :محمد حسني شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،منشورات
محمد عيل بيضون – بريوت ،ط 1419 ،1ه.
 -11تفسري القرآن الكريم ،ابن القيم ،تحقيق :مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإرشاف
الشيخ إبراهيم رمضان ،دار ومكتبة الهالل – بريوت ،ط 1410 ، 1هـ.
 -12التفسري الوسيط للقرآن الكريم ،محمد سيد طنطاوي ،دار نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع،
الفجالة – القاهرة،ط.1
 -13الجنى الداين يف حروف املعاين  ،املرادي ،تحقيق:فخر الدين قباوة -األستاذ محمد نديم فاضل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1413، 1هـ  1992 -م.
 -14درة التنزيل وغرة التأويل ،الخطيب اإلسكايف ،دراسة وتحقيق وتعليق :د /محمد مصطفى آيدين،
جامعة أم القرى ،وزارة التعليم العايل سلسلة الرسائل العلمية املوىص بها ( )30معهد البحوث العلمية
مكة املكرمة ،ط 1422، 1هـ  2001 -م.
 -15الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن ،كوالده بعقيلة ،تحقيق مجموعة من الباحثني ،مركز البحوث
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والدراسات جامعة الشارقة اإلمارات ،ط 1427، 1ه.
 -16صحيح البخاري ،محمد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري ،تحقيق  :محمد زهري بن نارص النارص،
دار طوق النجاة ،ط1422، 1هـ.
 -17صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -18غرائب التفسري وعجائب التأويل ،الكرماين ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،مؤسسة علوم القرآن،
بريوت.
 -19فتح الرحمن بكشف ما يلتبس يف القرآن ،فتح ا زكريا األنصاري ،تحقيق :محمد عيل الصابوين ،دار
القرآن الكريم ،بريوت – لبنان ،ط 1403، 1هـ  1983 -م .
 -20القواعد واألصول وتطبيقات التدبر ،د /خالد بن عثامن السبت ،دار الحضارة للنرش والتوزيع ،ط،1
 1437هـ 2016 -م.
 -21كشف املعاين كشف املعاين يف املتشابه من املثاين ،ابن جامعة الكناين الحموي ،تحقيق :الدكتور عبد
الجواد خلف ،دار الوفاء ـ املنصورة ،ط 1410، 1هـ  1990 /م.
 -22الكليات ،الكفوي ،تحقيق :عدنان درويش  -محمد املرصي ،مؤسسة الرسالة – بريوت.
 -23اللباب يف علوم الكتاب ،ابن عادل الدمشقي ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود والشيخ عيل
محمد معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان ،ط 1419، 1هـ 1998-م .
 -24محاسن التأويل ،القاسمي ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1
1418،هـ.
 -25املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية ،تحقيق :عبد السالم عبد الشايف محمد ،دار
الكتب العلمية – بريوت ،ط 1422 ،1هـ.
 -26معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،السيوطي ،دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان ،ط 1408، 1هـ -
 1988م.
 -27مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب ،الرازي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،ط 1420 ،3هـ.
 -28مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل ،الغرناطي،
وضع حواشيه :عبد الغني محمد عيل الفايس ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
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املركزية احل�ضارية يف الق�صة القر�آنية
-درا�سة يف جماليات الإخبار والتلقي-

أ.د.فتحي بوخالفة-قسم اللغة واألدب العربي/كلية اآلداب واللغات  /جامعة محمد بوضياف-املسيلة(الجزائر)

يتصف «القرآن الكريم» بصفة املركزية الحضارية يف املجتمعات العربية اإلسالمية،كونه يتمتع بفاعلية
التأثري يف ثقافة تلك املجتمعات وانتامءاتها الحضارية.يف هذه الحال يعد املصدر األسايس املحدد لطبيعة
الرؤي��ة الدينية للوجود.كام يعد الخطاب املتميز بتعالية لتميز أنس��جته الداللية واألس��لوبية وتراكيبه
اللغوية ذات الخصوصية يف التوصيل والتواصل.
و»الحديث النبوي الرشيف» له خصوصية مركزية مميزة أيضا،بحكم عالقته املبارشة بالقرآن الكريم،كونه
يطلع مبهمة تفس�ير النص القرآين،وإيضاح ما أش��كل منه لدى املتلقي«.فالعالق��ة بني القرآن والحديث
عالق��ة حاش��ية مبنت،وهام يصدران ع��ن رؤية واحدة،ويهدفان إىل تأس��يس نظام فك��ري واحد،ومبا أن
الق��رآن تضمن رؤية محددة للوجود،واستكش��اف م��ا مىض من الوقائع واألحداث،وتنبأ مبا س��يأيت،فإن
الحديث،بحكم عالقته بالقرآن،انطوى عىل الرؤية ذاتها.ويف ضوء ذلك فإن»مركزية الوحي»ممثلة بالقرآن
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والحديث،استندت إىل قوة خاصة،جوهرها الرؤية الدينية للعامل منذ خلقه إىل فنائه.وضمن مسرية العامل
هذه رتبت الرؤية الدينية شؤون الخلق الفكرية واالجتامعية والتاريخية..إلخ»)1(.ومن جانب آخر تكون
الرؤي��ة الدينية،قد فككت مركزيات كانت س��ابقة يف الوجود عليها،كحال��ة االهتزاز الذهني التي كانت
تعرفها بعض املعتقدات التي س��ادت فرتات معينة من فرتات التاريخ العريب مثال.ومنحت معاين جديدة
ألحداث أخرى عىل غري التصور الذي كانت عليه من قبل.وتغيري الرؤية إزاء أحداث كانت مبنظور مغاير.
وجعلت النظر إىل الكون والخلق بشكل كيل،يطابق متاما طبيعة املنظور الذي جاءت به.إضافة إىل ذلك
فقد حولت الرؤية الدينية بعد مجيئها مبارشة،منط الرؤية إىل األحداث والوقائع التاريخية،حيث منحتها
مقاصد جديدة،هي من صميم طبيعة أصول تلك الرؤية.الش��ئ الذي نجم عنها إعادة النظر يف أش��ياء
كثري وجوهرية وفق املعايري الدينية الجديدة.ومن هذا املنطلق،تأسس��ت مركزية عقيدية جديدة،هي
«املركزية الدينية»،ذات الطابع اإلس�لامي.والتي مبوجبها صار العامل اإلنس��اين كله كيانا واضحا ال يكتنفه
الغموض،وقابال لقراءات جديدة مبنظورات ورؤى جديدة،هي من صميم تلك املركزية الدينية.
وإذا كان باإلمكان الحديث عن املركزية الدينية،كمركزية محورية يف حياة البرش،فهذا اليحتم االكتفاء
مبنظور ديني جديد واحد فقط جسده «الدين اإلسالمي».قبل ذلك كانت املجتمعات البرشية قد عرفت
ديان��ات متعاقبة،حاولت اإلجابة عن مختلف أس��ئلة العقل البرشي.كام حاولت تغيري منظورات ش��تى
للبرش،وف��ق ما اقتضته خصوصية الحقيق��ة التي ينبغي أن تصدق،وتحقق بذل��ك اإلميان املطلق الذي
ينبغي أن يكون،وفق «إرادة إلهية»سامية.
ومادام األمر كذلك حتام تك��ون املجتمعات البرشية القدمية،قد عرفت مركزيات ذهنية،حاولت التغيري
من طبيعة املعتقد البرشي،وفق املنظورات الجديدة آنذاك،والتي أخذت عىل عاتقها مهمة تغيري طبيعة
التصور البرشي للوجود والخالق.
وليس ذلك جديدا عىل «املركزية اإلسالمية»،كونها ليست مركزية جديدة بالنسبة للبرش.حيث ورد ذلك
يف قول «الله تعاىل» يف القرآن الكريم﴿:ولقد أرس��لنا رس�لا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من
مل نقصص عليك وما كان لرس��ول أن يأيت بآية إال بإذن الله فإذا جاء أمر الله قيض بالحق وخرس هنالك
املبطلون﴾(.)2لكن يبقى منظور «القرآن الكريم» مميزا،كونه يحمل امليزة الواقعية ذات النمط املنطقي
املتقبل يف العقول واألذهان.
وتبع��ا للمعنى ال��وارد يف اآلية الكرمية،تكون طبيعة املركزية يف الذهن البرشي،ال متثل س��بقا من حيث
العقي��دة والتص��ور.وإن كان التاريخ الب�شري ال يعطي األهمية الكبرية للوقائ��ع التاريخية التي أوردها
«القرآن الكريم»،فهذا بحس��ب التوجه املنهجي للدراسات واألبحاث املنجزة،التي تهتم بالوقائع املادية
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العينية،بغض النظر عن التخمينات الغيبية التي أوردتها «الكتب الساموية املقدسة».
ومن طبيعة «القرآن الكريم» أنه ليس نصا تاريخيا،كام أن قصصه ليست للمتعة؛إمنا هي للعربة والتأمل.
والبح��ث يف مصداقيته��ا الواقعية،هذا يعود مبارشة لطبيعة إميان املتلق��ي الذي يتلقى نصوص «القرآن
الكريم».وتلك مسألة ذات ارتباط عميق بطبيعة إميان الفرد وتصوره.
إن امليزة القدسية «للقرآن الكريم»،جعلت منه نصا ال يتوقف عند حدود التعاليم الدينية الربانية،وفق
م��ا اقتضت��ه طبيعة النص يف ح��دا ذاته.إمنا جعل��ت منه مركزي��ة عقيدية حققت ميزة انتش��ارية بني
البرش،تج��اوزت حدود آف��اق كثرية.لذلك وملا كان «الق��رآن» خطابا دينيا بلغة عربية مميزة،وبس��بب
مركزيته العقيدية«،فقد أوجد تراتبا يف درجة اللفظ واملعنى،فلام كان لفظه ومعناه متعاليني،فقد أصبح
خطاب��ا م��ن الدرجة األوىل تركيبا وداللة،وملا كان الحديث حاش��ية عليه،فقد أصب��ح خطابا من الدرجة
الثانية،ألن معناه يتحدر عن مصدر القرآن.وإن كان لفظه نبويا،فهو يتصل به اتصاال وثيقا،وإن كان دونه
منزلة.وقد أفىض هذا إىل إقصاء الخطابات القامئة آنذاك،أو دمجها يف س��ياقات أخرى،وتقويض مصادرها
اإللهامية،وأعي��د توظيفها مبا يخدم املركزي��ة الدينية.وقد احتلت -طبقا لهذا النظ��ام الهريارييك-موقع
الدرجة الثالثة»(.)3هذا الكالم يخص اإلبداعات األدبية التي تراوحت بني الش��عر والرسد مبختلف أنواعه.
وهي يف املجموع خطابات تراثية التزمت قواعد الفصاحة اللغوية وامتثال منظور القرآن الكريم للحياة.
وحقيقة املركزية يف الدين اإلسالمي،أمر ثابت من خالل ما روي عن رسول الله»ص»،عندما دخل ذات
يوم مس��جدا،فوجد جمعا من الناس يتحلقون حول رجل،فقال«:ما هذا؟،قالوا:يا رس��ول الله هذا رجل
عالمة.قال:وما العالمة؟.قالوا:أعلم الناس بأنس��اب العرب،وأعلم الناس بعربية،وأعلم الناس بشعر،وأعلم
الن��اس مبا اختلف في��ه العرب.فقال:هذا علم ال ينفع وجهل ال يرض»(.)4ه��ذا الحديث يثبت أن النمط
اإلبداعي من شعر ونرث يف املنظومة الثقافية العربية القدمية،بعيد عن االهتامم والتداول.مع أنه ورد عن
رس��ول الله»ص»سامعه للش��عر،وإعجابه به يف بعض املواطن.كام ورد اهتاممه بشعر «حسان بن ثابت
األنصاري»»ض»،السيام يف هجاء مرشيك «قريش».
وق��د يعود االهتامم بالق��رآن الكريم،كأولوية معرفية يف الثقافة العربي��ة القدمية،كونه النص الذي جاء
يف مرحلة حساس��ة من مراحل تاريخ البرشية.وكان املوقف يتطل��ب العناية واالهتامم أكرث به،خصوصا
من حيث ترس��يخ العقيدة الجديدة(عقيدة التوحيد)،وفهم املقاصد الترشيعية الجديدة.يف حني ال ميثل
الشعر والنرث أو النص اإلبداعي بشكل عام،أية إضافة للمنظور العقيدي الجديد،بحكم أن الحاجة تكون
ماس��ة يف هذه الحال،إلعطاء العناية الفائقة للنص القرآين ب��دل االهتامم بنصوص وضعية أخرى«.وكان
ينظ��ر إىل ذلك التعبري بوصف��ه «بدعة»وعد كل ما ال ينهض عىل واقعة محددة لها عالقة مبارشة،أو غري
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مبارشة بالدين بدعة،وبذل جهد كبري إلقصائه وإقصاء مصادره اإللهامية،ووصفه بأنه رضب من التخليط.
ومن املفيد أن نقف عىل جانب من مواقف القرآن والرسول تجاه رضب املامرسة األدبية الجاهلية وهو
«القص��ص» الذي كان يقصد به رواية األخبار واالهتامم بها وإش��اعتها،مع ما يقتضيه ذلك من تغيري يف
تفاصيلها بس��بب تداولها الش��فاهي.إن «القصص» يف ذلك العرص ال نعرف عنه شيئا ألنه استبعد،وحل
محله الوعظ والتذكري وإيراد أخبار األمم الغابرة عىل سبيل االعتبار»(.)5
وق��د ال يتوق��ف األمر من منظور القارئ عند حدود م�بررات إقصاء الرسد القصيص يف الثقافة العربية
القدمية،وعدم االهتامم به نتيجة ظهور الدين الجديد.مع أن األمر قد ال يفهم عىل أساس أن اإلقصاء هو
ما يعنيه املصطلح مبعنى اإلبعاد الكيل؛بحكم أن استبعاد الرسد القصيص من الحياة الثقافية واالجتامعية
العربية القدمية،ليس مبعنى استقصاد االستبعاد يف حد ذاته،إمنا انرصاف األمة العربية آنذاك لتلقي وفهم
مضامني الدين الجديد،هو ما جعل املنظور املركزي يأخذ رؤية دينية رصفة،تأخذ أسس��ها الجوهرية من
القرآن الكريم،والسنة النبوية الرشيفة.
وفعل «الرواية»أو»اإلخبار»،هو يف حقيقته فعل غريزي لدى البرش بشكل عام.حيث يقوم الكائن البرشي
بفع��ل الرواية بدافع غريزي وتلقايئ يف اآلن ذاته.لذلك ال يتص��ور أن القرآن الكريم ميكن أن ينايف هذه
الغريزة البرشية،بحكم القصص التي تضمنها يف ثناياها حول األمم الغابرة،وكذا األنبياء واملرسلني بهدف
أخذ العربة.
يالحظ القارئ يف القرآن الكريم حدودا داللية لفعل»قص».وضمن هذه الحدود املعيارية و القيمية،أخذ
القص أنظمته البنيوية كونه خاصية إخبارية.
يتعل��ق املعنى الداليل لفعل «القص» يف القرآن الكريم،بالخرب والنبأ ووصول عملية اإلبالغ إىل نهايتها،يف
ح��ال حديثها ع��ن واقعة أو وقائ��ع إخباري��ة معينة.وقد ورد املصطل��ح رصيحا يف عدي��د من اآليات
الكرميات،لقوله تعاىل:
﴿تلك القرى نقص عليك من أنبائها.ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فام كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا من قبل.كذلك يطبع الله عىل قلوب الكافرين﴾(.)6
﴿وكال نق��ص علي��ك م��ن أنباء الرس��ل،ما نثبت ب��ه فؤادك.وج��اءك يف هذه الح��ق وموعظة وذكرىللمؤمنني﴾(.)7
﴿نحن نقص عليك نبأهم بالحق.إنهم فتية-آمنوا بربهم وزدناهم هدى﴾(.)8﴿وقالت ألخته قصيه فبرصت به عن جنب وهم ال يشعرون﴾(.)9﴿إن هذا لهو القصص الحق،وما من إله إال الله.وإن الله لهو العزيز الحكيم﴾(.)10126
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﴿ق��ل إين عىل بينة من ريب وكذبتم به ما عندي ما تس��تعجلون ب��ه.إن الحكم إال لله يقص الحق وهوخري الفاصلني﴾(.)11
﴿ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه.فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أوترتكه يلهث.ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون﴾(.)12
﴿لق��د كان يف قصصه��م عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفرتى.ولكن تصديق الذي بني يديك وتفصيلكل شئ.وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾(.)13
﴿نحن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن.وإن كنت من قبله ملن الغافلني﴾(.)14فعل «القص» يف «القرآن الكريم» مل يتقيد مبعنى اإلخبار أو اإلبالغ عن وقائع معينة فحسب،إمنا تجاوز
هذه الداللة املحورية إىل دالالت أخرى مجاورة،ذات عالقة مبارشة بطبيعة املقام،أو ما يس��مى بس��ياق
الحال.فمثال يف اآلية القرآنية اآلتية﴿ :تلك القرى نقص عليك من أنبائها.ولقد جاءتهم رس��لهم بالبينات
ف�ما كانوا ليؤمنوا مبا كذب��وا من قبل.كذلك يطبع الله عىل قل��وب الكافرين﴾.فعل القص يفيد اإلخبار
واإلب�لاغ عن حال أمم معينة،وما حل بهم من العذاب والهالك،نتيجة تكذيبهم للرس��ل الذين أرس��لهم
«الله» إليهم.فاإلخبار واإلبالغ هنا،هام املعنى املؤكد الذي يفيده الفعل «قص»بحسب سياق حال اآلية
املذكورة.
ويفي��د الفعل «قص»يف اآلية املوالية﴿ :وكال نقص عليك من أنباء الرس��ل،ما نثبت به فؤادك.وجاءك يف
هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنني﴾.معنى اإلخبار عن الرس��ل وما كلفوا به إزاء األمم التي أرس��لوا
إليها.بحكم االعتقاد الس��ائد واملعروف،أن الرس��ل وظائفهم محصورة دامئا يف تبليغ رساالت «الله»لألمم
التي أرسلوا إليها؛كل رسول عىل حدة وبحسب حال أمته.
واخت��ص املعن��ى يف اآلية املوالية﴿ :نح��ن نقص عليك نبأهم بالحق.إنه��م فتية-آمنوا بربهم وزدناهم
هدى﴾.بالتبلي��غ عن حال فتي��ة آمنوا بربهم،فكان «الكهف» ملجئا له��م حامية لهم من بطش قومهم
الذين آث��روا عقيدة»الرشك»،عىل عقيدة»التوحيد».وحالة اإلميان هن��ا جامعية بحكم نص اآلية﴿:إنهم
فتية-آمنوا بربهم وزدناهم هدى﴾،مام يثبت أن حالة اإلميان ليس��ت هي الحالة التي بدأت مع الفتية
املؤمنني،إمن��ا تغريت إىل حالة جدي��دة؛إذ يفهم القارئ أن هناك تثبيتا لعقي��دة التوحيد،أكرث مام كانت
عليه من قبل،مع أنها هي العقيدة ذاتها.وهذا ما أشارت إليه العبارة يف اآلية الكرمية﴿وزدناهم هدى﴾.
فمعن��ى فعل «القص» اختص هن��ا بالحديث عن حال فتية معينني لهم إمي��ان مميز عن إميان قومهم.
فهم يف هذه الحال يكونون قد أحدثوا ما يسمى بالنقلة التاريخية النوعية،من حيث إميانهم مبا مل يكن
معهودا من قبل لدى قومهم.
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يتغري معنى «القص» يف اآلية املوالية﴿،وقالت ألخته قصيه فبرصت به عن جنب وهم ال يش��عرون﴾.
لي��دل عىل معن��ى تقيص األثر واقتفائه عن بعد،دون أن يش��عر «آل فرعون» بوج��ود الفتاة،التي تتبع
أثر «موىس»-عليه الس�لام،-وهو يف الس��لة يف نهر «النيل».ويف اآلية املوالية يصبح املعنى داال،عىل قيمة
وأهمي��ة القصص القرآين،كونه يتصف بالحق والصدق،بعيدا عن الباطل وأش��كال الزيف﴿.إن هذا لهو
القص��ص الحق،وما م��ن إله إال الله.وإن الله لهو العزيز الحكيم﴾.يتغري املعنى يف اآلية اآلتية،ليدل فعل
الق��ص عىل معنى اإلحقاق والتثبيت،كون «الله» -س��بحانه وتعاىل،-األقدر عىل إحقاق الحق وتثبيته﴿.
قل إين عىل بينة من ريب وكذبتم به ما عندي ما تس��تعجلون به.إن الحكم إال لله يقص الحق وهو خري
الفاصلني﴾ .ثم يعطي املعنى منظورا آخر لفعل القص،من حيث اإلش��ارة إىل االعتبار،وأخذ املوعظة من
أحداث سابقة.ويف ذلك قصة حية لعابد «بني إرسائيل» الذي أتاه «الله» حكمة وعلام،ولكنه اتبع الهوى
ال��ذي أبعده ع��ن طريق العبادة والخري.لذلك كانت قصته يف القرآن الكريم عربة ملن يعترب﴿.ولو ش��ئنا
لرفعناه بها ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه.فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث.
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون﴾ .واملعنى ذاته تحمله اآلية املوالية
لفع��ل «القص»،مبعنى «االعتبار»﴿.لقد كان يف قصصهم ع�برة ألويل األلباب ما كان حديثا يفرتى.ولكن
تصديق الذي بني يديك وتفصيل كل ش��ئ.وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾.يتحول املعنى يف اآلية األخرية
ليدل عىل الحس��ن والجاملية.كون القصص القرآين ملا يتصف به من صدق وعربة،هو أحسن القصص﴿.
نحن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن.وإن كنت من قبله ملن الغافلني﴾.
تتغري املعاين يف اآليات السابقة وفق مقتىض الحال،أو طبيعة السياق.ويف ذلك إثبات لقدرة النص القرآين
ع�لى املواكبة وإثبات قيم��ة وأهمية التطور التاريخي للفظ من حي��ث املعنى.لذلك تبدو اللفظة وفق
الرتكيبة نفسها يف مختلف اآليات ،لكن تبعا ملقتىض الحال يتغري املعنى،وفق ما ميليه السياق.
ولك��ن املعنى الذي يهم أكرث يف مصطل��ح «القص»،هو ذاك املتعلق بالخرب والرواية.كون اإلخبار غالبا ما
درج��ت عليه العرب يف أقاصيصها وأحاديثها منذ القدم.والحكمة من وجود القصص القرآين،كون القرآن
الكريم مل يرد الحياد عن طبيعة السياقات الفكرية واللغوية واالجتامعية وحتى الحضارية،التي درجت
عليها البيئة العربية الجاهلية آنذاك.
مع أن املعيار األخالقي طاملا حثت عليه تعاليم القرآن الكريم،من باب التحيل بالصدق والحق والصواب
يف الرواية.ومن باب وجود الحكمة التي مبقتضاها تجب رواية الخرب من عدمها.ويقني أن مصداقية القص
من منظور القرآن الكريم،البد أن يكون لالعتبار وإال فال داعي من الرواية من أساسها.
من هذا الباب يكون« الخرب املقيد بالدقة والصواب والحق واليقني والتدبر والحس��ن،هو القصص الذي
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أعىل من ش��أنه القرآن.وهو القصص الذي ورد يف تضاعيفه،ليؤدي وظيفة تقوي من أمر الرسالة الدينية.
ومن الطبيعي أن الفضاء الداليل س��يتحكم يف املامرس��ات القصصية األدبية آنذاك.وس��يتدخل يف رواية
القص��ص أيضا،فام وافق الرس��الة فهو مقبول،وما عارضها فهو مرفوض،ال يس��مح بروايته وإش��اعته بني
الناس»(.)15لذلك يكون القرآن الكريم قد سعى لرتسيخ قيم حضارية جديدة لفعل القص،من خالل تثمني
طبيع��ة الفعل يف ح��د ذاته.من جانب أصبح القاص مبثابة متقص لألخب��ار يتحتم عليه التثبت منها،وال
ميكنه مطلقا رواية خرب ما يس��اوره الش��ك فيه.فام يقوله ويرويه يجب أن يك��ون صوابا وإال ميتنع عن
روايته.إضافة إىل ذلك البد من مراعاة اإلسناد الصحيح واملنت املؤكد والتثبت منهام.يف هذه الحال يكون
الق��اص أو الراوي��ة عاملا بالتاريخ واألحداث واألش��خاص واألماكن.كام ميكن أن يك��ون حديثه أقرب إىل
الواعظ.وعليه أن يخدم الغاية الدينية التي من أجلها جاء اإلسالم.لذلك كان القص بهذه الصفة والوظيفة
معا يف الثقافة العربية اإلسالمية.
وم��ن جان��ب آخر يكون الق��رآن الكريم،قد هدف إىل مغ��زى حضاري مميز،قوام��ه تحديد الغاية من
الرواي��ة واإلخبار.وه��و مغزى أخالقي بالدرج��ة األوىل يتطلب الصدق أوال،كام يتطلب ترس��يخ املعنى
الحقيقي والفعيل من عملية القص.والتي تنبني أساسا عىل أخذ العربة بعيدا عن التسلية.ويف ذلك لفتة
مضيئة،كون القرآن الكريم س��عى لرقي األمة العربية فكريا،وجعلها تتدبر وتعترب من أخبار أمم سابقة.
ويف ذلك مدعاة لتوظيف نوعي للعقل،رمبا ألول مرة يف تاريخ الحضارة العربية.
وتح��ري الصدق يف الرواية مل يعد جديدا فيام بعد،حتى عىل الرواة أو املؤرخني،الذين اهتموا بالتأريخ
لألحداث،وذك��ر أخب��ار األمم الس��الفة.وهذا ما نجده يف مقول��ة «ابن كثري» يف مقدم��ة كتابه»قصص
األنبي��اء»؛إذ يقول«:أما بعد فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحس��ن توفيق��ه ما يرسه الله تعاىل بحوله
وقوت��ه قصص النبيني،وما جرى مجرى ذلك إىل أي��ام بني إرسائيل وأيام الجاهلية حتى تنتهي النبوة إىل
أيام نبينا محمد-صلوات الله وسالمه عليه.-فنذكر سريته كام ينبغي فتشفي الصدور والغليل.
ولسنا نذكر من اإلرسائيليات إال ما أذن الشارع يف نقله مام ال يخالف كتاب الله،وسنة رسوله-صىل الله
عليه وس��لم.-وهو القسم الذي ال يصدق وال يكذب،مام فيه بس��ط ملخترص عندنا،أو تسمية ملبهم ورد
به رشعنا مام ال فائدة يف تعيينه لنا،فنذكره عىل س��بيل التحيل به ال عىل س��بيل االحتياج إليه واالعتامد
عليه.وإمنا االعتامد واالس��تناد عىل كتاب الله وس��نة رس��ول الله-صىل الله عليه وسلم،-ما صح نقله أو
حسن،وما كان فيه ضعف نبينه.وبالله املستعان وعليه التكالن.وال حول وال قوة إال بالله العزيز الحكيم
العيل العظيم»(.)16
م��ن منظ��ور ابن كثري تك��ون قصص األنبياء-عليهم الصالة والس�لام -يف الق��رآن واألثر،تعتمد الصدق
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والتحري.وما يورد من أحاديث ال طائل من ورائها،وكذا اإلرسائيليات،إمنا تورد فقط عىل سبيل التحيل ال
عىل سبيل االعتامد.وقد أعرب ابن كثري عن مصدره األسايس يف رواية قصص األنبياء واملرسلني،وهو القرآن
الكريم،وأحاديث الرسول «محمد»-عليه الصالة والسالم.-لهذا تكون خلفية القص يف هذه الحال،خلفية
دينية بحتة،تعتمد مرجعية ثابتة هي تلك التي أقرها القرآن الكريم،وأحاديث الرسول»ص».
والتعامل مع القرآن الكريم،وأقوال الرس��ول»ص» وجعلهام املصدر األس��ايس للخرب،هو يف حقيقة األمر
ال يعود عىل منهج التحري أو االس��تقصاء،أو حتى التحليل واالس��تنتاج.إمنا يعود يف أساسه لعامل اإلميان
املطل��ق بطبيع��ة املصدرين املذكورين.ك��ون الخلفية العقيدية متن��ح الثقة الكامل��ة واملطلقة لذينك
املصدرين يف األخذ منهام والتصديق مبا ورد لديهام.
ولو نالحظ الوجوه التي ورد بها القصص القرآين«،لتبني أنها تتعلق بالنبوة والنبي الذي توحى إليه أخبار
املاضيني،وه��و ما مينح النبي نبوا،أي ظهورا عىل غريه،وهي إحدى معجزاته،وأن تلك القصص متهد لنرش
الرسالة الدينية،ومتجد األنبياء والرسل السابقني.والعربة املستخلصة من مواقف األمم السالفة تجاه أولئك
الرسل واألنبياء.ويتضح من كل ذلك أن القصص يف القرآن هدفت إىل تقديم املوعظة والعربة،وأن الرسول
قد أخرب عنها بدقة،وبذلك فالنموذج األمثل للقصص والقاص يف اإلسالم هو ما قصه الرسول إىل قومه من
أخبار املاضيني»(.)17
م��ن أه��م ميزات النبي،هي رواية أخب��ار املاضيني من األمم،هذا يعني أن النب��ي يروي أخبارا مل تكن
معه��ودة من قبل لدى قومه.وهذا بغ��رض تصديقه واإلميان مبا جاء.من هنا يكتس��ب القصص القرآين
أهمية جديدة،متعلقة أساسا باللغة والبيان.وهذا ما يسمى يف مجال البالغة «باإلعجاز».فالقصة القرآنية
يف ه��ذه الحال وجه هام جدا من وجوه اإلعجاز اللغوي بحس��ب رأي البالغي�ين العرب،القدامى منهم
خصوصا،حيث أن«اشتامل القرآن عىل القصص أحد وجوه إعجازه»(.)18وألن القصص القرآين مل ينظر إليه
إال م��ن منظور العربة ورضب األمثال وتقديم النصائح واإلرش��ادات،فقد ت��م االعتقاد غداة نزول القرآن
الكري��م،أن القص��ص املذكورة هي من قبيل التخييل واألس�مار.وهذا ما ذهب إلي��ه ابن األثري يف كتابه
الكامل يف التاريخ بقوله«:فقد متسك من أقوال أهل الزيغ مبحكم سببها،حيث قالوا:هذه أساطري األولني
اكتتبها»(.)19وهذه األس��باب والدواعي أعطت القص��ص القديم،توجها معينا،أبعدت من خالله املرويات
واألس�مار والحكايات التي ال توافق اله��دف املرجو من القص.وهو الهدف الذي س��عى القرآن الكريم
لرتسيخه عرب سائر خطاباته.وهو ما عمقته أحاديث رسول الله»ص»إىل أبعد مدى.
تح��دد موقف الرس��ول»ص»من القصص الجاهيل،وكل الذين ميارس��ون القص��ص يف ذلك الوقت عن
رؤية القرآن الكريم«،س��واء يف وظيفة القصص واملرويات اإلخباري��ة أو يف الدور الذي ينهض به القاص
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اإلخباري،وكام أن القرآن حدد فضاء دالليا لهذه الفعالية،عمل الرس��ول عىل التمسك بها،هادفا بذلك إىل
جع��ل القصص ينهض مبهمة اعتباربة،وأن يكون القاص صادقا وأمينا يف قصصه ومروياته.وقد جعل نوع
الخدمة التي يقدمها القاص للدين هي الفيصل يف املوقف منه»(.)20
واملالحظ أن معيار قبول القصة أو الخرب من منظور الدين اإلسالمي،يبقى قامئا عىل صدق الخرب والقيمة
االعتبارية للقصة.يف هذه الحال ال ميكن مامرس��ة فعل القص بش��كل تلقايئ دون أن يكون هناك اعتبارا
بالحدث املروى.كام ال ميكن رواية خرب أو حادث ما،دون أن يتوفر هذا الحادث عىل خاصية الصدق،من
ب��اب ك��ون الخرب هنا ال بد أن يتجاوب م��ع طبيعة الدين الجديد،ال��ذي كان يف بدايته آنذاك.وال ميكن
تزجية الوقت بقصص ال طائل من ورائها.
م��ن هذا املنظور بدأت تتش��كل منظومة جديدة تقوم عىل أس��اس اعتبار الق��رآن الكريم،واألحاديث
النبوي��ة الرشيفة مص��درا مطلقا لكافة التص��ورات الذهنية،الت��ي تحدد بعد ذلك مجمل الس��لوكات
واألفعال ضمن العقيدة الواحدة.وهي التي س��ميت فيام بعد»باملركزية اإلس�لامية».وهي التي جعلت
املفاهيم الدينية تفرض«تباينا يف التصورات،ويف التخيالت،وظهر كل ذلك يف املرويات الكربى التي مثلتها
اآلداب،والتواريخ،واملذاهب،ف��أدت إىل تركيب صور إكراهية لآلخر،بس��بب تباي��ن أنظمة القيم.فاآلخر
بالدرجة األوىل،هو املختلف يف عقيدته الدينية.واس��تمد التصور الش��ائع عن الذات واآلخر حيويته من
املركزي��ة الدينية،أي من تل��ك البؤرة التي كانت تنبثق منها قيم الحق املطل��ق إىل األبد.ومبا أن التصور
الدين��ي عد الله مصدرا لقيم الحق،وأن الحق قد حل يف دار اإلس�لام،ومل يح��ل يف دار الحرب،فقيم دار
اإلس�لام هي الصائبة.أما قيم دار الحرب فمحقرة،ومدنس��ة،ويلزم تطهري أهلها من النجاس��ة الوثنية،أو
تخليصه��م من الضالل الذي يرتعون فيه نتيجة جهلهم اإلس�لام»(.)21هكذا تكون املركزية اإلس�لامية،قد
أسس��ت ملفه��وم أحادي يف النظ��رة والتصور،يقوم عىل إقص��اء كل مخالف أو مع��ارض ألية جزئية من
جزئيات تلك املركزية،بغض النظر عن طبيعته ونوعيته.
ورمب��ا قص��د بذلك حداثة العه��د بالدين الجديد،كون الع��رب قدميا مل يعتادوا عىل تص��ورات منهجية
باس��تطاعتها،تحديد اإلجابة عىل األس��ئلة الجوهري��ة التي غدت تطرح يف كل عهد وعرص،الس��يام تلك
املتعلقة ببداية الخلق،ومصري الكائن البرشي والعامل وس��ائر الكائنات،ومسائل الحساب والعقاب وسائر
الغيبيات التي ال تحسب مطلقا عىل الواقع الطبيعي الذي يعيشه البرش.
وال يتصور أن الدين اإلس�لامي،قدم جديدا بشأن اإلجابة عن أسئلة مصريية لطاملا طرحها اإلنسان عىل
امتداد تطورات حياته يف األرض؛الس��يام تلك ذات االرتباط املبارش بالخلق و املصري.وهي اإلجابات التي
بقي��ت ذات مصداقية فعلية رغم التطورات الكبرية التي عرفها العلم الحديث،والتي مبوجبها أجاب عن
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أسئلة معقدة للغاية،لكن يف حدود ما يحياه اإلنسان يف عامله الطبيعي فقط.
وكثريا ما أنش��أت األس��اطري القدمية تصورات كثرية عن الخلق والبعث ومصري اإلنسان بعد مغادرة عامله
الطبيعي.وق��د وصل األمر بتل��ك التصورات يف الكثري من األحيان إىل ح��دود الخرافة والتطرف وصناعة
اآللهة.واالعتقاد بأن مصدر الخلق والنامء يف العامل الطبيعي هي تلك اآللهة،املصنوعة أساسا من تصورات
برشية،يعتقد معتنقوها أنها صحيحة.هذه املحاوالت يف جوهرها هي محاوالت جادة من لدن اإلنس��ان
القدي��م خصوصا لإلجابة عن أس��ئلة متعلقة بالخالق،ومصدر الكون،ومصريه ومصري اإلنس��ان معه بعد
ذلك.من هنا كانت نش��أة عبادة األوثان،وتعدد اآللهة..ومظاهر الرشك التي عرفت لدى املس��لمني قبل
اعتناقهم لدين التوحيد.
يف هذه الحال اليبدو أن الدين اإلس�لامي،قدم جديدا بش��أن ديانة التوحيد،بحكم أن س��ائر الديانات
الس�ماوية التي جاءت قبله،قدمت اإلجابات نفس��ها،والتصورات ذاتها،عن الخالق،ومصري الكائن الحي
بعد املوت.وهي األسئلة التي طاملا تاق إىل معرفة إجابات عنها الفكر البرشي عرب سائر مراحل تطوراته
التاريخية.
وإن ظهور املركزية اإلسالمية يف الثقافة العربية قدميا وحديثا،ظاهرة حضارية تستجيب استجابة مبارشة
لطبيع��ة تحوالت الفكر العريب واإلنس��اين بش��كل عام.حيث أن هذه املركزية ج��اءت يف فرتة بدا الفكر
الب�شري يعرف فيها املزيد م��ن التطور،بحيث أن تصديق الحقائق مل يعد خاضعا للخوارق أو املعجزات
اإللهية،بق��در م��ا صار خاضعا لرباهني واقعي��ة ،هي من صميم طبيعة التطور الت��ي صار يعرفها العقل
البرشي.وليس بعيدا عن ذلك أن نجد أوىل اآليات التي نزلت من القرآن الكريم،تثبت خصوصية جديدة
ب��دأ العقل الب�شري يعرفها.وهي الرغبة يف البحث عن املعرفة،وإثباته��ا برباهني واقعية هي من صميم
الحياة الطبيعية للكائن البرشي.قال «الله تعاىل»﴿:اقرأ باسم ربك الذي خلق.خلق اإلنسان من علق.اقرأ
وربك األكرم الذي علم بالقلم.علم اإلنسان ما مل يعلم﴾(.)22
هن��اك مفارق��ة كبرية و هامة جدا،تتعلق بدعوة جديدة إلعامل العق��ل وفهم حيثيات الوجود.وبداية
تأس��يس ملركزية جديدة بدأت معاملها تتحدد بجد يف األفق،وهي مركزية العقل،وإعادة االعتبار للكائن
البرشي ككائن طبيعي ووجودي،هو يف أساسه مسؤول عن سائر التحوالت التي تحدث يف عامله.
وميك��ن للق��ارئ فهم أساس��يات هامة م��ن خالل ق��راءة اآلي��ات املذكورة،حيث كان��ت البداية بفعل
األمر»اقرأ».وه��و فعل ال يتطلب الرتيث أو الرتاخي،بقدر م��ا يتطلب التنفيذ الفوري والفعيل.حيث أن
فعل االستجابة الذي هو من خصوصيات القارئ أو املتلقي،ال يقصد به فعل القراءة املعروفة من متابعة
الحروف والكلامت والجمل.إنه فعل يقتيض التحصيل املعريف الذي يقرب اإلنس��ان كثري،ملعرفة خصائص
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الكون،وفهم طبيعة تطوراته املستمرة.وهو الذي فرس الحقا «بالعلم».
إن تحقق فعل االستجابة كام أراده النص القرآين،يأخذ عىل عاتقه تحقيق نتائج هي من صميم طبيعة
الوجود البرشي.والحقيقة أن فعل األمر»اقرأ» هو فعل تتحقق مبقتضاه اإلرادة البرشية يف جوهرها،والتي
هي من صميم اإلرادة اإللهية.وهي تلك املتمثلة يف إثبات الوجود الطبيعي للكائن البرشي.
واإلنسان عرب مساراته التاريخية يكون قد عرف الكثري والكثري من املعتقدات،سواء كانت معتقدات ساموية
أم وضعية.ويف ذلك كانت محاوالت متعاقبة حاول اإلنس��ان من خاللها إثبات وجوده الطبيعي،وفق ما
اقتضته خصوصية املعتقد الذي اس��تند إليه.كام ال يتصور أن س��ائر املعتقدات الدينية وغري الدينية كان
اإلنس��ان قد آمن بها،واطمنئ إىل صحتها.إمنا آمن ببعضها ورفض البعض اآلخر بحسب قناعاته املكتسبة
أو املتوارثة.ويف ذلك خالف بني من حيث املعتقدات بني الشعوب واملجتمعات البرشية.ومن بني البرش
من فضل اإللحاد عىل اإلميان،واهتم مبسايرة الحياة الطبيعية،بكل ما تحمله من جوانب ظاهرية مثلت
بالنسبة إليه خصوصية يف املعتقد.
دون فعل األمر «اقرأ» الذي تكرر مرتني عىل امتداد اآليات،الفعالن املتبقيان صيغا يف املايض،وهام عىل
التوايل(خلق،علم).وباستثناء الفعل»يعلم»الذي جاء يف صيغة مضارعة هو يف الحقيقة تأكيد ملا سبق،وما
اقتضاه بالضبط الفعالن املاضيان املذكوران.
متابعة اآليات تعطي جوابا لفعل األمر»اقرأ» الذي تأس��س فعال محوريا ضمن الس��ياق القرآين املذكور.
حيث أن صفة «الخلق»و»التعليم»هام صفتان متالزمتان لفعل األمر»اقرأ»يكونا قد تحققا يف زمن مىض.
وإذا كان هن��ا االعتبار بالعامل الزمني الطبيعي الذي يحياه اإلنس��ان،فال ميكن لصفتي الخلق والتعليم
التحقق،بحكم أن التعاقب الزمني من منظور اإلنس��ان تعاقب تراتبي ال ميكن وفقه اس��تيعاب لحظات
الخلق والتعليم برسعة قصوى.
وإذا كان املتلقي يسلم قطعا بفعل «الخلق»،حيث أن اإلنسان كائن طبيعي قديم،فقد ال يكون التسليم
بوجود خالق الخلق بتلك الصفة،كام قد ال يكون التسليم مبادة الخلق وهي»العلق».
يرتبط االحتامل هنا بطبيعة الس��ياق الزمني أو التاريخي ال��ذي أنزلت فيه تلك اآليات،بحكم أن البيئة
العربية الجاهلية آنذاك ال تس��لم بحقائق كهذه نتيجة وجود اعتقادات س��ابقة،مثلت إجابة عن مصدر
الخلق ومصريه.
و»العلق» هنا ليس سوى املادة املتقدمة واملرئية لفعل الخلق.وهذا من أهم اكتشافات العلم الحديث
بعد ذلك.والذي متكن فعال من مالحظة التطورات املرحلية لعملية خلق اإلنسان،تبعا لوسائله التكنولوجية
املتطورة التي مكنته من ذلك.
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مع أن الجانب العقيدي ال يعترب بداية بالجانب الظاهري الذي أدركه اإلنس��ان فيام بعد عن خلقه.إمنا
كانت البداية بحقيقة الخلق األوىل،التي عدت كنه اإلنسان األول الذي تطور بعد ذلك.قال «الله تعاىل»:
﴿إن مثل عيىس عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾(.)23﴿ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من حإم مسنون﴾(.)24﴿وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت طينا﴾(.)25﴿إذ قال ربك للمالئكة إين خالق برشا من طني فإذا س��ويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدينفسجد املالئكة كلهم أجمعون إال إبليس استكرب وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا
خلقت استكربت أم كنت من العالني قال أنا خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني﴾(.)26
تثب��ت مالحظة اآليات املذكورة عىل التوايل،الترصيح مبادة الخلق األوىل لإلنس��ان وهي «الطني».حيث
تشارك جميع اآليات يف تأكيد املادة األوىل للخلق،رغم اختالف التسمية بني الفينة واألخرى(صلصال)(،حأم
مسنون)،لكن يبقى املعنى واحدا وهو مادة الخلق األوىل املتمثلة يف الطني.
تحمل مادة الطني صفة الخلق األوىل التي تش��كل منها اإلنسان.وهي الصفة الغيبية غري املرصح بها من
ل��دن العلم واملنتفية متاما من العامل الطبيعي؛إذ ال يس��تطيع العل��م مالحظة اللحظات األوىل من خلق
اإلنس��ان من الطني،بحكم أن عملية الخلق األوىل تدخل حيزا آخر غري حيز العامل الطبيعي الذي يحياة
البرش مع الكائنات املادية األخرى.
ويف ذلك التفاتة هامة من لدن القرآن الكريم،بحكم أن العلم املتوفر لدى اإلنس��ان ليس كامال،ويتصف
باملحدودية.واألهم من ذلك هو العلم املطلق املتصف بصفة «اليقني» املبني للحقيقة الفعلية،والتي تبقى
غائبة عن البرش،ويف حكم الخالق الوحيد الذي يعلمها.قال الله تعاىل﴿:ما أش��هدتهم خلق الس�ماوات
واألرض وال خلق أنفسهم.وما كنت متخذ املضلني عضدا﴾(.)27توضح اآلية أن صفة الخلق يف كل شئ مبا
يف ذلك اإلنسان أو غريه من سائر مخلوقات «الله»،صفة تتعدى حدود العلم واإلدراك الطبيعي.يف هذه
الحال ال توجد يف العامل الطبيعي الحقيقة املطلقة التي ميكن أن يصل إليها العقل البرشي،إال من منظور
ما ميكن أن تتيحه اإلمكانات الذهنية ضمن األطر واآلفاق املحدودة.
وإن كان الفك��ر الب�شري يتوس��ل باس��تمرار ب��اإلرادة واملواصل��ة بغ��رض الوص��ول إىل املزي��د م��ن
الحقائق،والتفاصيل؛فهذا يثبت ماهية جديدة تكون قد تحددت لإلنس��ان يف عامل الغيب من قبل،وهي
«الخالف��ة يف األرض».ويقت�ضي املعن��ى يف هذه الح��ال التفكري مليا،ك��ون الخالفة ال تعن��ي هنا امللك
املطلق،بحكم أن معنى اللفظ يس��توجب اإلقرار بوجود ملك س��ابق استخلف كائنا ينوب عنه يف عامرة
مكان محدود جدا يف ملكه الواس��ع وهو»األرض».ق��ال الله تعاىل﴿:وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف
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األرض خليفة.قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.قال:إين
أعلم ما ال تعلمون﴾(.)28
تأخ��ذ خالف��ة األرض،معن��ى العامرة،كام تأخذ معنى الت�صرف فيها وفق نوامي��س توضع لحكم هذا
الع��امل.ويف الوقت ذاته يكون الخالق قد وضع ناموس��ا أزليا ال ميكن الخروج عنه،وبه يكتمل ويتم فعل
العامرة،وهو الرشائع املنزلة من لدنه.والتي أرس��ل بها رس��له وأنبيائه بعد ذلك،وتلقينها يتم من خالل
«الوحي».
إق��رار فعل الخالفة يف األرض،يعني اإلقرار بوج��ود خلق جديد،يقوم بفعل الخالفة وفق الرشائع املنزلة.
وم��ن هنا يبدأ كائن جديد يف التواجد ضمن أطر عامل أوس��ع يفوق كافة التصورات وهو «اإلنس��ان»أو
«البرش».والذي أعطيت له أوىل صفة حددت اسمه األزيل وهو»آدم».ومنه كان الجنس اآلدمي،أو الكائن
اآلدمي،أو الكائن البرشي،أو جنس البرش،ثم الصفة املعروفة بعد ذلك وهي «اإلنسان».
وبتجاوز اآلية املذكورة إىل آيات موالية ميكن فهم املزيد عن مسألة الخلق والخالفة يف األرض.قال «الله
تعاىل»﴿:وعلم آدم األسامء كلها ثم قال للمالئكة أنبئوين بأسامء هؤالء إن كنتم صادقني.قالوا سبحانك ال
علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.قال يا آدم أنبئهم بأسامئهم.فلام أنبأهم بأسامئهم قال أمل
أقل لكم إين أعلم غيب الساموات واألرض وأعمل ما تبدون وما كنتم تكتمون﴾(.)29يكون يف هذه الحال
اإلقرار بوجود خلق جديد،يقوم بالخالفة يف األرض ثم العامرة بعد ذلك.
واستمرارية الفكر واالجتهاد بهدف الوصول إىل الحقائق،ثم تحقيق املزيد من اإلنجازات رغم محدودية
طاقات العقل البرشي،هي األمنوذج النوعي يف اإلبقاء عىل اس��تمرارية الحياة وفق ما تقتضيه النواميس
الطبيعية للكون،الس��يام ضمن العامل املحدود الذي يعيش��ه اإلنس��ان.لذلك قد تبدو الحقيقة املكتشفة
كامل��ة غ�ير منقوصة يف بدايات ظهورها،وه��ذا بحكم قدرتها عىل اإلجابة عىل س��ؤال ما قد طرح عىل
العلم،أو كونها تحقق اس��تجابة ملطلب ما،أو تحتوي إشكالية معينة هي من صميم اإلشكاالت املعرفية
املطروحة.
ورد يف خلق «آدم»-عليه السالم»-اإلنس��ان»،قول «اب��ن كثري»..«:فأخرب تعاىل أنه خاطب املالئكة قائال
لهم»إين جاعل يف األرض خليفة».أعلم مبا يريد أن يخلق من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضا كام
قال(:وهو الذي جعلكم خالئف األرض) فأخربهم بذلك عىل س��بيل التنويه بخلق آدم وذريته كام يخرب
باألمر العظيم قبل كونه.فقالت املالئكة س��ائلني عىل وجه االستكش��اف واالستعالم عن وجه الحكمة ال
عىل وجه االعرتاض والتنقيص لبني آدم والحسد لهم،كام قد يتوهمه بعض جهلة املفرسين(.قالوا أتجعل
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء).قيل علموا أن ذلك كائن مبا رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والنب
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قال قتادة»(.)30
ما يفهم من كالم ابن كثري،أن خلق اإلنس��ان يف حقيقته هو حكمة ربانية،اختص مبعرفتها خالق اإلنسان
وح��ده وهو»الله».ودواع��ي الحكمة اقتضت اإلخب��ار عن خلق جديد،وهو الخرب ال��ذي تلقته املالئكة
كأول متلق له.والحوار الذي دار بني «الله» و»املالئكة» هو حوار عىل س��بيل معرفة الحكمة من الخلق
الجديد،ال عىل سبيل االنتقاص من قيمته،أو االعرتاض عىل إرادة ربانية كانت قد تحققت﴿إين جاعل يف
األرض خليفة﴾.
تخ�بر اآليات عن نتائج حوار مثمر وهام جدا بني «الل��ه» و»املالئكة».وعن الحكمة من الخلق الجديد.
وينبني الحوار هنا عىل خصوصية معرفية تقوم عىل حكمة اإلحاطة مبا س��بق من أخبار الكائنات التي
س��بق لها أن عمرت األرض وهي «الجن»و»النب».وهي كائنات اتس��مت بالفساد وسوء عامرة األرض﴿.
قالوا أتجعل فيها من يفس��د فيها ويسفك الدماء﴾.صفتا الفساد وسفك الدماء،صفتان متالزمتان لصفة
واحدة هي «املعصية».وهي أشد ما نهى عنه الخالق يف بداية الخلق.ورمبا هو االمتحان األول آلدم بعد
خلقه مبارشة.قال «الله تعاىل»﴿:وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكال منها رغدا حيث شئتام.وال
تقربا هذه الش��جرة فتكونا من الظامل�ين﴾(.)31أوىل مظاهر النهي تبدو من خالل نص أزيل،كان قد كتب
من قبل التنزيل يف «اللوح املحفوظ».وهذا جانب أيضا من الغيبيات التي ال ميكن أن تدرك من الناحية
العلمية،وتستوجب يف اآلن نفسه اإلميان القطعي بها.
تبدو الحكمة من حوار «املالئكة» مع «الله»،تبعا ملنظور معريف مس��بق عن «املعصية».وهو الجانب
املنه��ي عن��ه واالختبار األويل»آلدم»-عليه الس�لام،-ثم لبني البرش من بعده.وإذا كانت األمم الس��ابقة
من غري البرش،والتي س��كنت األرض من قبل،عرفت بالفس��اد وسفك الدماء،قد يكون ذاك أيضا من بني
آدم،الذين قدر لهم خالفة األرض من جديد.لذلك ترتبط الحكمة من الحوار يف هذا الصدد دامئا بالخوف
من العودة إىل املعايص ومظاهر الفس��اد،بذل اإلصالح وهذا ما جعل «املالئكة» يسلكون السبيل األمثل
يف املحاورة مع «الله».
يق��ول ابن كثري«:وقال عب��د الله بن عمر:كانت الجن قبل آدم بألفي عام.فس��فكوا الدماء،فبعث الله
إليه��م جندا م��ن املالئكة فطردوهم إىل جزائر البحور.وعن ابن عباس نحوه.وعن الحس��ن ألهموا ذلك.
وقيل ملا اطلعوا عليه من اللوح املحفوظ،فقيل أطلعهم عليه هاروت وماروت عن ملك فوقهام يقال له
الش��جل،رواه ابن أيب حاتم عن أيب جعفر الباقر.وقيل ألنهم علموا أن األرض ال يخلق منها إال من يكون
منها بهذه املثابة غالبا(.ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك).أي نعبدك دامئا ال يعصيك منا أحد.فكان املراد
بخلق هؤالء أن يعبدوك فها نحن ال نفرت ليال وال نهارا(.قال إين أعلم ما ال تعلمون).أي أعلم من املصلحة
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الراجحة يف خلق هؤالء ما ال تعلمون.أي س��يوجد منهم األنبياء واملرسلون والصديقون والشهداء.ثم بني
لهم رشف هؤالء يف العلم فقال(:وعلم آدم األسامء كلها).فقال ابن عباس هي هذه األسامء التي يتعارف
بها الناس،إنسان ودابة و أرض وسهل وبحر وجبل وجمل وحامر وأشباه ذلك من األمم وغريها»(.)32
لي��س جديدا خلق الكائنات وع�مارة األرض من منظور «الله»،بحك��م أن األرض ليس جديدا عليها أن
تحتمل كائنات أخرى مثل البرش.قبل ذلك كان الجن وأفسدوا يف األرض-بحسب ما ذكر.-ثم خلت األرض
م��ن خالفتهم ليحل محلهم بنو آدم بعد ذلك،لحكمة جديدة هي حكمة االختالف فيام بينهم.منهم من
يفسد يف األرض ويسفك الدماء.ومنهم الصالح واملصلح الذي ال يتواىن عن عامرة األرض،واالستخالف فيها
وفق الرشائع التي س��تنزل بعد ذلك.وهو الصالح الذي أراده «املالئكة» من خالل الحوار مع «الله»،ألن
من ميكن اس��تخالفه بعد ذل��ك يف األرض،ال بد أن يفرتض فيه الصالح.وإال فها نحن نس��بح لك ونقدس
لك،وال يعصيك أحد منا.
وه��ي صفة العب��ادة والطاعة التي اتصف به��ا املالئكة،والتي بقي «الله» متعالي��ا بها،بحكم أن عبادة
بن��ي آدم عبادة رمزية فقط ال يطلب فيها الش��ئ الكثري.قال «الله تعاىل»﴿:فإن اس��تكربوا فالذين عند
رب��ك يس��بحون له بالليل والنه��ار وهم ال يس��ئمون﴾(.)33يف ذلك إثبات رصيح ع�لى أن «الله» له من
يعب��ده ويطيعه دون انقط��اع أو تردد.لذلك فالعبادة املرادة من بني آدم،هي عبادة ضيقة ضمن نطاق
محدد،بحسب الجهود والقدرات التي منحت لهم.وصفة التعايل تبقى «لله» وحده،كون عبادة بني آدم
تنفعهم هم ولذواتهم،وال تنفع «الله» يف شئ،ألن «الله» ال تنقصه العبادة.
إن قص��ة «الخلق» يف القرآن الكريم،تأخذ الكثري من األبعاد،ويف مقدمتها األبعاد املعرفية.حيث تتحول
القصة من أخبار تثىل وتروى يف اآلن نفسه،إىل االنتظام يف خاصية خارقة من خواص «الله» الخالق،التي
تفوق عادة قدرات البرش.
واملمي��ز يف خاصية الخلق أنها تتجاوز ح��دود القصة والرواية العادية،إىل حدود اإلميان والتصديق.لذلك
ال ميكن الوقوف هنا عىل قصة خلق اإلنس��ان فقط،دون غريه من سائر املخلوقات األخرى،كون اإلنسان
خلق مميز بالوعي واإلدراك من خالل خاصية العقل املفكر والقادر عىل التأمل،والذي يس��تطيع بدوره
تج��اوز خواص خلقه،إىل محاوالت جادة إلدراك خواص خلق اآلخرين من حوله،عىل اختالف أش��كالهم
وطبائعهم وأجناسهم وخواصهم.
إن ميزة العلم التي تعد امليزة املثىل يف التأمل والفهم ،تعطي القصص القرآين جانبا غاية يف الحيوية من
حيث استنباط مجمل القيم والعرب التي يحويها.يف هذه الحال تكون القصة القرآنية قد حققت أمنوذجا
نوعيا من حيث االستجابة لحيثيات الواقع الذي يقتضيها الوجود اإلنساين ضمن أطره املحدودة.
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ويستوجب األمر املزيد من التأمل،كون القصة القرآنية ال تعطي حدودا زمنية وال مكانية للتواجد ضمن
أط��ر الواقع الحي الذي يتطلب يف الكثري من األحيان،معامل واقعية واضحة بغرض الفهم والتحديد.وهذا
ما يجمع عليه كل املفرسين الذين اش��تغلوا بتفس�ير القرآن الكريم،كون القصة القرآنية وجدت ألجل
العربة ال من أجل التسلية أو اإلخبار من باب اإلخبار.
إن فع��ل «اإلخبار»،الذي أبرز ما مييز القص القرآين،مل يوجد من أجل توظيف خاصيات فنية،أو تحقيق
فع��ل الخ�بر املثري،الذي يجلب املزي��د واملزيد من املتابع�ين واملتلقني؛إمنا وجد بغ��رض فهم الحيثيات
الجوهري��ة املتعلقة بطبيعة الحضارة اإلنس��انية وما وجدت من أجله تل��ك الحضارة،رغم اختالفها فيام
بني بني البرش أنفس��هم.وبحكم تطلب املس��ألة للصدق الحقيقي واليقني املطلق،كان تأس��يس مركزية
جديدة تحدد طبيعة ومنط التصور البرشي أمرا اقتضته رضورة ملحة هي من صميم اس��تمرارية الحياة
اإلنسانية يف الوجود.هي تلك التي س��ميت فيام بعد بـ»املركزية اإلسالمية».وهي املركزية التي اقتضت
قيام أخالقية أكرث ما تكون قربا من خصوصية الطبيعة البرشية،التي طاملا اجتهدت يف البحث عنها.
وقد أبدع الفكر اإلنساين عرب مسار تطوراته الكثري من املثل،التي افتقدها يف عوامله املادية والطبيعية.
ونتيجة حاالت االغرتاب التي عاش��ها،ورفض الواقع نتيجة التداعيات الت��ي أقرتها التناقضات الحضارية
القامئة؛كان لزاما عىل الفكر البرشي أن يتطلع إىل النقيض الذي من ش��أنه إنش��اء عامل تس��وده مختلف
قيم العدل،والحب،واإلخاء،واملس��اواة،والخري،والجامل...ويف ذلك ليس منافاة لخصوصية الحياة الفكرية
لإلنس��ان،بقدر ما هي اس��تجابة طبيعية ملنظور يركز عىل طموحات ملبادئ كان اإلنسان،قد افتقدها يف
عامله الواقعي.
واألس��ئلة الغيبية التي انش��غل الق��رآن الكريم باإلجابة عنها،هي اس��تجابة طبيعي��ة لتطلعات العقل
البرشي،م��ن حي��ث الرغبة اإلنس��انية يف إراحة ذهن اإلنس��ان،من التطلع إىل املزيد م��ن املعرفة حول
«عامل الغيب».لذلك كانت اخبارا هامة يف القرآن الكريم،تخرب عن الحياة واملوت،والجنة والنار،والعقاب
والجزاء،ويوم الحساب..وكل ما مل يجد له العقل البرشي من تفسري يف صميم الوجود الواقعي لإلنسان.
إن فعل «القص» من منظور الدين اإلس�لامي،تحدد وفق رؤية حضارية إنس��انية قامت عىل أس��اس
أخالقي،هو املس��مى بـ»الصدق».ومادام هذا األس��اس موجودا،هذا يعني وجود قي��م أخالقية إضافية
تحقق وجودها الطبيعي والتلقايئ ضمن املنظومة الحضارية التي أقرها الدين الجديد.وهذا نتيجة كون
الفطرة البرشية تحقق اس��تجابة نوعية لكل ما يتالئم مع خصوصياتها الجوهرية.والنبل الذي اتس��مت
به األسس األخالقية املتضمنة يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة،تعطي القيمة اإليجابية ملنظومة
القيم التي تصوغ فيام بعد منط وجود اإلنس��ان،وفق مقتضيات املركزية املكرس��ة ضمن تلك املنظومة
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 - 12القرآن الكريم،سورة األعراف،اآلية176:
 - 13القرآن الكريم،سورة يوسف،اآلية111:
 - 14القرآن الكريم،سورة يوسف،اآلية03:
 - 15د/عبد الله إبراهيم:التلقي والسياقات الثقافية،ص94:
 - 16أب��و الف��داء الحافظ بن كثري الدمش��قي:قصص األنبي��اء من الق��رآن واألثر،تحقيق:صدقي جميل
العطار،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،بريوت/لبنان،د/ط،2003،،ص17/16:
 - 17د/عبد الله إبراهيم:التلقي والسياقات الثقافية،ص95:
 - 18أب��و يعق��وب يوس��ف الس��كايك:مفتاح العلوم،تحقي��ق أك��رم عث�مان يوس��ف،مطبعة
الرسالة،بغداد،1982،ص766:
- 19عز الدين أيب الحسن ابن األثري:الكامل يف التاريخ،تحقيق د/عمر عبد السالم تدمري،الجزء األول،دار
الكتاب اللبناين،بريوت/لبنان،2012،ص11:
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- 20د/عبد الله إبراهيم:التلقي والسياقات الثقافية،ص97:
 - 21د/عبد الله إبراهيم:املركزية اإلس�لامية،الدرا العربية للعل��وم نارشون،بريوت/لبنان ،الطبعة األوىل
،2010ص28/27:
 - 22املرجع نفسه،ص27:
 - 23القرآن الكريم:سورة آل عمران،اآلية59:
 - 24القرآن الكريم:سورة الحجر،اآلية26:
- 25القرآن الكريم:سورة اإلرساء،اآلية61:
 - 26القرآن الكريم:سورة ص،اآليات76/75/74/73/72/71:
 - 27القرآن الكريم:سورة الكهف،اآلية50:
- 28القرآن الكريم:سورة البقرة،اآلية29:
- 29القرآن الكريم:سورة البقرة،اآليات32/31/30:
 - 30أبو الفداء الحافظ ابن كثري:البداية والنهاية-الجزء األول،-مكتبة املعارف،بريوت/لبنان،1990،ص71/70:
- 31القرآن الكريم:سورة البقرة،اآلية34:
 - 32أبو الفداء الحافظ ابن كثري:البداية والنهاية-الجزء األول، -ص71:
- 33القرآن الكريم:سورة فصلت،اآلية37:
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التطريزات ال�صوتية وجمالية الن�ص

أ.د .وليد السراقبي  /كلية اآلداب – جامعة حماة

يتك ّون النص من أربعة مستويات هي:1
الصويت.
 -1املستوى ّ
 -2املستوى املورفولجي.
 -3املستوى الرتكيبي.
النص.
 -4املستوى يّ
الصوت املكون األس��ايس يف تشكيل املك ِّون األكرب ( الكلمة =  ،)morphemeالتي تشكل –
ويع ّد ّ
من بَ ْع ُد – أساس النسيج اللغوي للخطاب إىل جانب أس أخرى رصفية ،وتركيبية ،وداللية.
 – 1محمد الصالح الضالع :األسلوبية الصوتية ،دار غريب ،القاهرة /2002 ،ص .12
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فالصوت مك ّون أس��اس يف اتجاه املس��توى املورفولوجي ،فاملس��توى الرتكيبي ،فاملستوى النصيّ
العام.ويقص��د بالطري��زات الصوتية به البني��ة الصوتية التي تندرج تحتها البني��ة العروض ّية ،واملوازنات
الصوتية ،واألداء ،يف س��بيل تح ِّري مواطن الجامل فيها ،ومصادر التأثري وس��بله ،وأثر الرتاكامت الصوتية
وتوزيعاتها يف خلق الواقعة الجاملية املؤث ّرة؛ ذلك أن الخطاب الشعري هو اللغة يف وظيفتها الجامل ّية».1
كام يرى جاكبسون الذي س ّمى االعتناء بالبنية اللغوية يف النصوص الجميلة باسم « الشعريّة «؛ أي البنى
التي تحقق شعرية الخطاب.
و « تحلي��ل الن��ص  ”analysis of courseيتغ ّيا الكش��ف عن عنارصه اللغوي��ة الجوهرية ،وبيان
بنيته املكتوبة أم املنطوقة ،وتعرية هندس��ته الداخلية والخارجية ،وتف ّهم مضامينه الفكرية يف سياقاتها
املختلفة ،وصوالً إىل اكتناه سبل التأثري والعمليات الذهنية التي أسهمت يف تشكيل بنيته.2
ولعل من أهم مزايا الخطاب الفني اإلثارة واالستفزاز والتحريض للمتلقي ،ما يدفع به إىل العروج إىل
ّ
ساموات اإلعجاب واالنفعال باملقروء أو املسموع ،وسرب العوامل الداخلية من خالل سرب أغوار إيقاعه.3
ولعل املوقع ّية التي تب ّوأتها األصوات يف املنجز اللغوي من جهة ،ويف لسانيات النص التي تدرس هذا
ّ
املنجز من جهة أخرى = دفعت إىل النظر إىل الخطاب عىل أنه سلس��لة أصوات تؤدي معنى ما ،و ُجعل
تحليل الصوت من دون النظر إىل عالقته بالداللة أو إىل حمله جرثومة املعنى ،خطأ ينبغي عىل الدارس
خاصة ذا طبيعة ج ْرس ّية تتناغى فيها األصوات وتتداعى ويصيح الصـوت
اللساين أن يتنكّبه .4و ُع ّد الشعر ّ
بأخيه الصوت.
ويضاف إىل دراس��ة املوقع ّية دراس��ة الرتاكم ال ّنوعي والك ّمي لألصوات التي ت�برز لدى مبدع النص ,ثم
دراس��ة الفضاء ال ّنيص الذي تنترش فيه هذه الرتاكامت؛ أي دراس��ة املوقع ّية واألنس��اق التي تطّرد فيها
التطريزات الصوتية.
وتحقيق الغاية الجامل ّية لألصوات ال يت ّم إالّ بانتهاك درجة الصفر الصوت ّية التي متثّل الخطاب العلمي
لخل ِّوه م��ن االنحرافات واالنزياحات الصوتي��ة .فانتهاك درجة الصفر الصوتي��ة مكانه الخطاب الفني،
 - 1محمد الصالح الضالع :األسلوبية الصوتية /مرجع سابق ،ص .12
 - 2خالد سلييك :من النقد املعياري إىل التحليل اللساين ،مرجع سابق ،مجلة عامل الفكر ،الكويت ،مج ،23ع 1و ،1994 ،2ص .178
 – 3إدريس بلمليح :الرؤية البيانية عند الجاحظ ،الدار البيضاء ،ط.157/1
 – 4رينيه ويليك :نظرية األدب ،ترجمة د .محيي الدين صبحي ،مراجعة د .حسام الخطيب ،املجلس األعىل لرعاية اآلداب والفنون،
دمشق ،1972 ،ص .206
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والشعري منه خاصة ،إذ إنه يعكس انحرافاً عن معياريّة النظام اللغوي ،وهذا االنحراف هو وحده الذي
يحقق البعد الجاميل للغة ،فهذه االنتهاكات ال توصف بالخطأ والصواب؛ ألن هذا الوصف يفرغ الخطاب
من مق ّومات جامليته وفنيته وقد يدفع إىل رفضه.1
فاملس��توى اللغوي الذي ميثّل درجة الصفر الصوتية هو املس��توى اللغوي األ ّول ،أي اللغة التواصلية
التي تعمل عىل تحقيق غايتها يف التواصل س��الكة يف ذلك أقرب الوس��ائل وبأقل املجهود ،ولذلك تخلو
هذه اللغة أو قل :هذا املس��توى من الخطاب من البنى اللغوي��ة ذات اإليقاعات ال ّداخل ّية والخارج ّية،
وتتالىش فيه ما يس ّمى بـ « التطريزات الصوتية «.
أما املس��توى اللغوي اآلخر فهو املس��توى الذي تتجلىّ فيه انتهاكات درجة الصفر الصوت ّية ،ويرتفع
إىل مستوى جاميل يتسم باإلمتاع ،وهو ما نسميه بـ « اللغة الفنية « التي تتحقّق فيها شعريّة الخطاب.
ولذلك كان من الواجب عىل من يتناول املس��توى اللغوي الثّاين أ ْن يتل ّبث عند هذه التطريزات الصوتية
التي تش��يع فيه ،محققة بذلك تناغامً صوتياً ناجامً عن اس��تغالل الطاقات الجاملية لألصوات من خالل
تكرارها ،أو من خالل اس��تعامل مقاطع بنيويّة مختلفة تتحقّق فيه مالمح التواشج بني الصوت والداللة،
ويف هذا ارتقاء بدينام ّية النص الشعري إىل أعىل املستويات.
وتحلي��ل « الخطاب « يف املس��توى الصويتِّ إنمّ ا هو تح�� ٍّر للمجاميع الصوتي��ة ذات االرتباط الوثيق
بالفضاء النصيّ عىل مستوى العالمات اللغوية ،والفضاء النفيس الذي كان وراء هذا الخلق الفني للفضاء
النيص.
��دى؛ إذ إ ّن
وس ً
فال بد من االتكاء عىل هذه املك ِّونات الصوت ّية يف محاولة تحليل نس��يج النص لحم ًة ُ
هذه املك ِّونات متتح قيمتها من طبيعتها املشكَّلة عىل نحو خاص
وال نبعد كثريا ً إذا قلنا مع «رينيه ويليك» بوجود تواشج واضح بني املؤثرات الصوت والفضاء الداليل
قل أن تنفصل عن النغمة العامة ملعنى القصيدة أو البيت...
العام للنص؛ أل ّن هذه التأثريات الصوتية « َّ
والسياق ،وال ّنغم ،أمور نحتاج إليها لتحويل األصوات اللغوية إىل وقائع فنية».2
إ ّن املعاينّ ،
وتتج�لى البني��ة اإليقاع ّية للخطاب الفن��ي – كام قلنا من قب��ل – عرب ثالثة مك ّون��ات ،هي :البنية
الصوتية .وهذه األخرية تتمثّ��ل يف جانبني :لفظي ،و ُج ْميل ،واألول منهام
العروضي��ة ،واألداء ،واملوازنات ّ
 – 1تامر سلّوم :االنزياح الصويت ،مجلة آفاق الثقافة والرتاث ،العدد ، 134سنة 1996/م /ص .52
 - 2رينيه ويليك :نظرية األدب ،مرجع سابق.208 /
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يك ّون التش��اكالت الصوتية العامة عرب التكرار الذي يتج�ّل�ىّ يف :الجناس ،والرتصيع ،والترصيع ،والجناس،
والتسميط ،ولزوم ما ال يلزم .والثّاين منهام يراد به تقسيم الجمل ،وإيجاد توازن وتوا ٍز فيام بينهام ،ومن
مالمح تجلياته التَّس��بيغ ،ورد األعجاز عىل الصدور ،والتّس��هيم .وهذا كله كان يندرج تحت ما يس ّمى «
علم البديع « الذي يقسم إىل محسنات لفظية وأخرى معنوية ،وهذه األخرية هي التي تحقق ما أطلقنا
كل من الطباق ،واملقابلة ،والرتديد ،وغري ذلك.
عليه « اإليقاع الداليل « أو « التمفصل الداليل من خالل ٍّ
وربمّ ا اقرتن « مصطلح البديع ّيات « بظالل من التعقيد يف أذهان بعض الدارس�ين ،فنظروا إليه عائقاً
يخن��ق الفضاء الجاميل للخطاب ويعفّي عليه ،ويح��رم املتلقّي – من ث َ ّم – من تحقيق التناغم والتفاعل
مع��ه .وه��ذا اعتقاد صحيح تج��اه « البديع « الذي ال ي��أيت َر ْهوا ً ه ّيناً ل ِّيناً ،تتآلف في��ه ج ْرثومة املعنى
خاص بالعربية؛
وتس��اوق البني��ة اإليقاعية؛ ذلك أن البديع ال��ذي يأيت عفو الخاطر من غري تع ّمل أم�� ٌر ٌّ
رس تف ّوق لغتهم عىل غريها من اللغات وتريب عىل
ولذلك جعل البديع مقصورا ً عىل العرب ،وجعل أيضاً ّ
ولعل تس��مية فروع علم البديع بـ « املحسنات اللفظية واملعنوية « ّ
تدل عىل وعي بأهم ّية
كل لس��انّ .1
أثره يف تحقيق جاملية الخطاب الفني.
وق��د بقيت عنارص « عل��م البديع « زمناً ليس بالقليل حبيس��ة أدراج اإله�مال الرتباطها ولصوقها
الشديدين بحقبة زمنية غدت فيه ألوان البديع مقصد املنشئني ،وهي الحقبة التي دعيت بحقبة الدول
املحسنات.
املتتابعة ،فام يذكر هذا العرص إال وتذكر معه هذه ّ
ولك ّن تط ّور الدرس اللساين يف اآلونة األخرية – والصوت واحد من ميادينها -ميكن أن نقول :إنه أعاد إىل
الصوتية رونقها ،وأق ّر بدورها يف جاملية تش��كيل الخطاب الفني ،فغدا الكش��ف عن بنية
هذه العنارص ّ
التشكيل الصويت وبيان أثرها الجاميل وسيلة وجزءا ً ال يتج ّزأ من تحليل الخطاب بغية رصد معامل الجامل
والتأثري املنبثقة عنه.
ويأيت التكرار أهم مظهر من مظاهر الجامل يف النص ,ويليه التسبيغ ,ورد األعجاز عىل الصدور وغريهام
مام ال يتسع املجل للتفصيل فيهام ,بل يحتاجان غىل وقفة مستقلة.

 – 1أبو عمرو عثامن بن بحر الجاحظ :البيان والتبيني ،حقّقه عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي ،مرص ،القاهرة.65/4 ،1975 ،
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الإن�شائية �أو املقاربة البنيوية ال�سردية يف
حتليل الن�صو�ص الأدبية

جميل حمداوي د.أستاذ التعليم العالي باملركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين باملغرب

توطئة البد منها:
تهدف املقاربة البنيوية الرسدية إىل دراسة النصوص والخطابات الرسدية وفق منطق البنى تفكيكا وتركيبا،
بتقطيع النصوص الرسدية وفق مستوياتها الشكلية ،والخطابية ،والبنيوية .وإذا كانت السيميوطيقا تعنى
بدراس��ة املنت الحكايئ قصد تحصيل املعنى الرسدي ،فإن البنيوية الرسدية تهتم بدراس��ة الخطاب مركزة
يف ذلك عىل املنظور الرسدي ،والوصف ،وزمن الرسد ،واألس��لوب واللغة .ويعني هذا أنها تهتم بشعرية
النص إنشاء ،وصناعة ،وبناء ،وتخطيبا ،وبويطيقا.
املطلب األول :مفهوم اإلنشائية
يرتج��م مفه��وم ( ، )Poetics/ Poiesisيف الحقل النقدي العريب القديم واملعارص ،مبصطلحات عدة منها:
الش��عرية ،والبويطيقا ،والجاملية ،واألدبية ،واإلنش��ائية ،وصناعة الش��عر ،وعمود الشعر ،ونظم الكالم،
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ونظرية النظم ،وفن الشعر ،والتخييل ،والفن اإلبداعي ،والهيكالنية ،والبويطيقا ،والبويتيك ،وعلم األدب،
والش��اعرية ،واألدبية ،ونظرية الشعر ،ونظرية الخطاب ....بيد أننا قد آثرنا استعامل مصطلح اإلنشائية؛
ألنه يدل عىل عملية الخلق ،واإليجاد ،واإلنشاء ،واإلبداع ،والتكوين واإلنتاج...
ومن هنا ،فكلمة ( )Poetics/ Poiesisلفظة يونانية األصل ،يقصد بها ( )Poeticاإلبداع أو الفن الشعري.
وتش�ير الحقة ( )Icإىل االتج��اه العلمي الذي تتخذه ه��ذه الكلمة.مبعنى أن اإلنش��ائية نظرية علمية
ونقدي��ة وأدبية تعنى بعملية الخلق واإلبداع األديب والفني والجاميل .أما الالحقة ( ،)Sفتحيل عىل جمع
الكلمة (إنشائيات).أي :هناك إنشائيات متعددة ومختلفة .ومن هنا ،فاإلنشائية مصدر صناعي يدل عىل
مميزات الكتابة األدبية واإلبداعية ومقوماتها وسامتها املختلفة.
املطلب الثاين :القراءة اإلنشائية
تعد اإلنش��ائية نظرية أدبية ونقدية بامتياز ،تحاول أن تس��تخلص قواع��د األدب وفق منطق املكونات
والس�مات؛ ألن املكونات عنارص ثابتة يف األدب.بينام الس�مات هي عنارص فنية وجاملية وموضوعاتية
تحرض وتغيب.ومن ثم ،تبحث اإلنشائية عن أدبية األدب.أي :ما يجعل النص أو الخطاب أدبيا ،بالبحث
عن الوظيفة األدبية والجاملية التي تتحدد بإس��قاط املحور الداليل عىل املحور الرتكيبي.مبعنى أن األدب
داللة وتركيب عىل حد سواء.
أضف إىل ذلك أن اإلنش��ائية مقاربة نقدية موضوعية وعلمية تستند إىل مقاييس صارمة  ،باالحتكام إىل
اللس��انيات ذات الطابع العلمي ،كتحليل القصيدة الشعرية وفق مس��تويات معينة ،كاملستوى الصويت
واإليقاعي ،واملس��توى الرصيف ،واملس��توى الرتكيبي ،واملس��توى الداليل ،واملس��توى التداويل ،واملستوى
البالغي .عالوة عىل دراس��ة األجناس واألنواع واألمناط األدبية وفق قواعدها ومكوناتها التجنيس��ية ،كأن
منيز الرواية عن الشعر واملرسح والسينام مبجموعة من املبادئ واملرتكزات الفنية والجاملية.
كام تهدف اإلنش��ائية إىل دراس��ة الخطاب الرسدي وفق املنظور ،والزمن ال�سردي ،والوصف ،والصياغة
الفنية واللغوية واألس��لوبية ،أو دراس��ة النص املرسحي أو الدرامي وفق مكوناته كالحوار ،واإلرش��ادات
املرسحية ،والرصاع الدرامي ،والفضاء الدرامي ،والشخصيات الدرامية...
إذا ً ،يقصد باإلنشائية كل نظرية داخلية لألدب .1ويعني هذا أن اإلنشائية مقاربة بنيوية داخلية تتعامل
1 -Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,

Points,2ditions du Seuil,1972,p :106.
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دراسات نقدية
مع النص األديب باعتباره نسقا داخليا مغلقا ،باتباع خطوتني منهجيتني متكاملتني هام :التفكيك والرتكيب.
أي :تفكيك النص إىل مكوناته الصغرى ،ثم تركيبها يف معادالت كلية ونتائج نهائية عامة.
وقد تعني اإلنشائية أسلوبا معينا يف الكتابة واإلبداع الفني والجاميل كإنشائية بودلري ،أو إنشائية المرتني،
أو إنش��ائية بدر شاكر الس��ياب ،إلخ.1ومن ثم ،فاإلنشائية هي مجموعة من القواعد واملعايري واملقاييس
التي يحتكم إليها النقد يف مقاربة النصوص والخطابات من أجل الحكم عىل أدبيتها وجامليتها وانتامئها
إىل جنس أديب معني.
ومن هنا ،تس��اعدنا اإلنش��ائية عىل تصنيف النصوص وترتيبها وتجنيسها وفق مكوناتها وسامتها الفنية،
واألدبي��ة ،والجاملية.وم��ن هنا ،تقرتب اإلنش��ائية م��ن األس��لوبية ( ،)la stylistiqueوعل��م الرسد (la
 ،)narratologieوبالغ��ة الصور ( ،)des figures de styleوالبنيوية ( ،)Structuralismeواللس��انيات
( ،)Linguistiqueوالحجاج()Argumentation؛ ألن اإلنش��ائية تدرس األس��اليب وفق بالغة التضمني
والتعيني ،ووفق بعدها الحقيقي واملجازي .كام تقرتب من علم الرسد ،مادامت اإلنش��ائية تعنى بدراسة
الخطاب الرسدي وفق املنظور ،والزمن ،والوصف ،واألسلوب .كام تدرس الصور البالغية مبقاربات بالغية
جديدة ،وتقرتب من اللس��انيات؛ ألنها تس��تعني باملس��تويات اللس��انية الصوتية ،والرصفية ،والرتكيبية،
والداللية ،والتداولية يف مقاربة النصوص والخطابات اإلبداعية والفنية والجاملية .كام تهدف اإلنش��ائية
إىل دراسة النص األديب وفق مقاصدها الحجاجية اإلقناعية ،والجدلية ،والتأثريية ،واالقتناعية.
ومن جهة أخرى ،ميكن الحديث عن إنش��ائية إيقاعية ،وإنش��ائية صوتية ،وإنش��ائية فضائية ،وإنشائية
بالغية ،وإنش��ائية تركيبية ،وإنشائية حجاجية ،وإنشائية الخطاب ،وإنشائية البالغة ،وإنشائية األسلوب،
وإنش��ائية التداول ،وإنشائية الجنس والنوع والنمط ،وإنش��ائية األدب بصفة عامة .ويعني هذا وجود
إنشائيات متعددة ومختلفة .
واليوم ،ميكن الحديث عن إنش��ائيات كربى ،فهناك اإلنش��ائية البنيوية اللس��انية ،واإلنشائية التوليدية،2
واإلنشائية املعرفية ....3
-Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,
p :106.
 - 2عثامين امليلود :الشعرية التوليدية :مداخل نظرية ،رشكة النرش والتوزيع-املدارس -الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة
األوىل سنة 2000م.
 - 3إسامعيل شكري  :يف معرفة الخطاب الشعري :داللة الزمان وبالغة الجهة ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء،
املغرب ،الطبعة األوىل سنة 2009م.
1
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وعليه ،فالقراءة اإلنشائية هي قراءة بنيوية لسانية تعنى بدراسة النص أو الخطاب وفق منطقه الداخيل
املغلق ،باالنفتاح عىل القارئ واملتلقي.والتهتم القراءة اإلنشائية باإلحاالت املرجعية والنفسية ،وتستبدل
ذلك بدراسة األدب من الداخل .ويف هذا الصدد ،يقول تزفيتان تودوروف( »:)T.Todorovيف الدراسات
املتعلق��ة باألدب،كن��ا ننظ��ر يف بعض األحيان -وهذا نادر -إىل مش��كل القراءة من خ�لال وجهتي نظر
مختلفتني جدا ،األوىل تأخذ بعني االعتبار القراء يف تنوعهم التاريخي أو االجتامعي ،الجامعي أو الفردي،
واألخرى تأخذ بعني االعتبار صورة القارئ كام هي مجسدة يف بعض النصوص  .أي :القارئ كشخصية ،أو
كمرسود له ،لكن يبقى هناك مجال غري مكتش��ف هو مجال منطق القراءة الذي اليتجسد داخل النص،
والذي هو سابق عىل االختالف الفردي.
وهناك أنواع كثرية من القراءات .وس��أركز هنا  -يق��ول تودوروف-عىل نوع واحد منها ليس نادرا ،وهو
قراءة نصوص التخييل الكالس��يكية ،وعىل األخص النصوص التي يقال عنها متثيلية .فهذه القراءة وحدها
1
هي التي تتم كبناء».
وم��ن هن��ا ،ميكن القول :إن اإلنش��ائية مقاربة أو منهجي��ة بنيوية تعتمد عىل املالحظ��ة ،والتوصيف،
والتحليل،والتفكيك ،والرتكيب.لذا ،فاإلنش��ائية هي نش��اط بنيوي خالق ،وقراءة تفكيكية تقيص الخارج
والتاري��خ واإلنس��ان ،وتبعد كل ماهو مرجعي وواقعي  ،وتركز فقط ع�لى ماهو لغوي ،و تعنى بفحص
ال��دوال الداخلية للنص ،دون االنفتاح عىل الظروف الس��ياقية الخارجي��ة التي قد تكون قد أفرزت هذا
النص من قريب أو من بعيد .ويعني هذا أن اإلنش��ائية تتعارض مع املناهج الخارجية كاملنهج النفيس،
واملنه��ج االجتامعي ،واملنه��ج التاريخي ،واملنهج البني��وي التكويني الذي ينفتح عىل املرجع الس��يايس
واالقتصادي واالجتامعي والتاريخي فهام وتفس�يرا من أجل تحديد البنية الدالة والرؤية للعامل.ومن هنا،
تتميز منهجية اإلنشائية بأنها منهجية بنيوية لسانية تقوم عىل التوصيف الداخيل للنصوص والخطابات
بنية ،وداللة ،ووظيفة ،يف ضوء عمليتني متكاملتني هام :التفكيك والرتكيب.
فعندم��ا ن��رس القصة القصرية أو الرواية  ،مثال ،يف ضوء اإلنش��ائية أو البنيوية الرسدية ،البد من تحديد
املقاطع واملتواليات الرسدية ،ورصد الوظائف األساسية والثانوية واملؤرشات الفضائية ،واالهتامم باملنظور
الرسدي(الرؤي��ة م��ن الخلف ،والرؤية مع ،والرؤية من الخارج ،وتحديد وظائف الس��ارد)؛ والرتكيز عىل
زمن الرسد(الرتتيب ،واملدة ،ورصد بنية التواتر) ؛ والعناية بالصيغ األسلوبية ( الرسد ،والحوار ،واملنولوج،
واللغ��ة)؛ كام يبدو ذلك جليا عند جريار جنيت ،وروالن بارت ،وكلود برميون ،وتودوروف ...والهدف من
 - 1روالن بارت وآخرون :نظريات القراءة ،ترجمة :عبد الرحمن بوعيل ،دار الحوار ،الالدقية ،سورية ،الطبعة األوىل
سنة 2003م ،ص.36-35:
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دراسات نقدية
ه��ذا التفكيك ه��و رصد القواعد الرسدية التي تتحكم يف النص أو الخط��اب املدروس.أي :تبيان املنطق
الرسدي الذي تقوم عليه القصة أو الرواية.
وميكن تطبيق معايري إنشائية أخرى عىل األجناس األدبية التالية :

شعرية الرسد
شعرية الشعر
مستوى التقطيع إىل وحدات
املستوى الصويت-
ومتواليات ومقاطع -مستوى
واملستوى اإليقاعي
والتنغيمي -واملستوى الوظائف والحوافز -مستوى
الرصيف -واملستوى الشخصيات والعوامل -مستوى
الفضاء الزمكاين -مستوى
الرتكيبي -واملستوى
الوصف-مستوى املنظور
البالغي -واملستوى
الرسدي -مستوى الزمن
الداليل واملعجمي-
الرسدي -مستوى الصيغة-
واملستوى األسلويب-
...مستوى اللغة
...ومستوى التجنيس

شعرية املرسح
مستوى األحداث الدرامية-
مستوى املناظر واللوحات
واملشاهد -مستوى
التمثيل -مستوى الرصاع
الدرامي -مستوى الفضاء
الدرامي -مستوى اإلرشادات
املرسحية -مستوى اللغة
والحوار -مستوى الديكور-
مستوى السينوغرافيا-
مستوى اإلخراج -مستوى
الدراماتورجيا -مستوى
اإلنارة -مستوى
اإلكسسوارات-مستوى
...املوسيقا والتصويت

وتتكئ القراءة اإلنشائية عىل مجموعة من اآلليات املفاهيمية التي نحرصها فيام ييل :التعيني ،واألسلوب،
واللغة ،والبناء ،والرتكيب ،والتفكيك ،واالنزياح ،والتكرار ،واإليحاء ،والتقرير ،والتضمني ،والكالم ،واللسان،
والتلف��ظ ،والتوازي ،واالندماج ،والغموض ،والحجاج  ،واملش��ابهة ،واملج��اورة ،والصور البالغية  ،واللغة
الش��عرية ،والتخييل ،واملتخيل ،واإليق��اع ،والجهة ،والتنغيم ،والقيمة املهيمن��ة ،والترشيح ،والتوصيف،
والبنى ،واملكونات،والس�مات ،والقيم الخالفية ،والثنائيات البنيوية ،والسانكرونية ،واألدبية ،واإلنشائية،
والهيكالنية ،ونظم الش��عر ،واملحاكاة ،واألجناس ،واألنواع ،واألمناط،وصناعة الشعر ،والتقطيع ،واملقاطع،
واملتوالي��ات ،والتي�مات ،والحوافز ،واملوضوع��ات ،واملبنى الحكايئ ،واملنت الح��كايئ ،والنص ،والخطاب،
واإلبداع ،وصناعة الش��عر ،والنظم ،والنس��ق ،والعنارص،واالتس��اق ،واالنس��جام ،والعالمة ،واألس��لوب،
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واملحايثة ،والشكالنية ،والدال ،واملدلول ،واملرجع ،والبنيوية ،واللسانيات ،واالستبدال ،والتأليف ،والوظيفة
الجاملي��ة ،والوظيفة التعبريية ،والوظيف��ة التأثريية ،والوظيفة املرجعية ،والوظيفة الوصفية ،واملرس��ل،
واملرسل إليه ،والرسالة ،والقناة ،واملرجع ،والسياق ،واللغة ،والسنن ،والذاتية ،واملوضوعية ،واملستويات،
والش��كل ،والبناء ،والداللة ،واملنظور ،والس��ارد ،والراوي ،واملدة  ،والصيغة ،والصياغة ،والرسد ،والحوار،
واملنولوج ،والتمرسح ،والروائية ،وامليتارسد ،والفضاء الرسدي،والشخصيات ،والحوار،إلخ ...
املطلب الثالث :قضايا اإلنشائية
لقد تناولت اإلنش��ائية ،يف مس��ارها التطوري ،مجموعة من القضايا والظواه��ر كقضية التجنيس األديب،
وقضي��ة مح��اكاة الطبيعة ،أو محاكاة النامذج ،وقضية اللغة الش��عرية ،وقضية تركي��ب الرسد وتأليفه،
وقضية املنظ��ور الرسدي ،وقضية الزمنية الرسدي��ة ،وقضية الصورة البالغية ،وقضية األس��لوب ،وقضية
اإليقاع  ،وقضية عالقة الش��عرية بالبالغة ،وقضية الش��خصية الرسدية ،وقضية الفضاء الرسدي ،وقضية
الوظائ��ف والتيامت واملوضوعات ،وقضية تقطيع النصوص والخطابات إىل وحدات ومتواليات ومقاطع،
وقضية سجالت الكالم...
ومن جهة أخرى ،فقد ركزت إنشائية املرسح عىل مجموعة من القضايا الرئيسة كقضية التمرسح ،وقضية
الرصاع الدرامي ،وقضية الحوار املرسحي ،وقضية اإلرشادات املرسحية ،وقضية الفضاء الدرامي ،وقضية
الشخصيات الدرامية ،وقضية السينوغرافيا ،وقضية الديكور ،وقضية تلقي الفرجة ،وقضية الدراماتورجيا،
وقضية اإلخراج ،وقضية التمثيل ،وقضية اإلضاءة ،وقضية اإلكسسوارات ،إلخ...
املطلب الرابع :تاريخ اإلنشائية الغربية
لقد بدأت اإلنش��ائية الغربية بتناول قضية األجناس األدبية مع أفالطون وأرس��طو .فقد ميز أفالطون ،يف
جمهوريته ،بني الرسد والحوار،1أو بني الحيك القصيص والحيك املرسحي؛ حيث يش��تمل األول عىل الرسد
والح��وار ،ويتضم��ن الثاين الحوار فقط .فامللحمة متثل النمط األول ،واملرسحية املأس��اوية والهزلية متثل
2
النمط الثاين ،عىل أن هناك منطا ثالثا يشتمل عىل الرسد فقط ،وهو املدائح.
ويعد أرس��طو ،يف كتابه ) فن الش��عر) ،املنظر األول لألجناس األدبية دون من��ازع ،فقد قعدها وصنفها
بطريقة علمية قامئة عىل الوصف ،بتحديد الس�مات واملكونات.وقد قسم األدب إىل ثالثة أقسام :األدب
 - 1أفالطون :جمهورية أفالطون ،ترجمة ودراسة :فؤاد زكريا ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،طبعة 1974م،صص-267:
.270
 - 2حميد لحمداين( :الرسد والحوار)  ،مجلة دراسات سيميائية وأدبية ولسانية ،املغرب ،العدد  ،3السنة ،1988ص.148:
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الغنايئ ،واألدب امللحمي ،واألدب الدرامي.1
وق��د « كرثت التأم�لات حول األجناس األدبية ،وهي قدمية قدم نظرية األدب ،ومادام كتاب أرس��طو يف
الشعر يصف الخصائص النوعية للمحلمة والرتاجيديا ،فقد ظهرت،منذ ذلك الوقت ،مؤلفات ذات طبيعة
متنوعة احتذت حذو أرس��طو .لكن هذا النوع من الدراس��ات مل يحقق تقالي��ده الخاصة إال ابتداء من
ع�صر النهضة ،حيث تتابعت الكتابات حول قواع��د الرتاجيديا والكوميديا ،وامللحمة والرواية ،ومختلف
األجناس الغنائية ،وارتبط ازدهار هذا الخطاب ،بكل تأكيد ،ببنيات إيديولوجية سائدة ،وبالفكرة املتبناة
ع��ن الجنس األديب يف ذلك العرص ،أعني كونه قاعدة محددة الينبغي خرقها .صحيح أن األجناس األدبية
كانت تنتمي إىل األدب ،ولكنها كانت تعترب وحدة من مس��توى أدىن تنتج عن تقطيع بإمكاننا أن نقارنه
مبوضوع��ات نظرية األدب الس��ابقة  ،ولكنها م��ع ذلك متميزة عنها .ففي ح�ين ،إن الرمز أو التمثيل أو
األس��لوب املجازي هي خصائص مجردة للخطاب األديب ،ف��إن األجناس األدبية كانت تنتج عن نوع آخر
2
من التحليل ،إنه األدب يف أجزائه».
وبعد أرسطو ،نجد مؤلفات أخرى يف اإلنشائية كاملطلق أو السامي( )Du Sublimeملؤلف مجهول (Du
 ، )Sublimeوكت��اب (الفن البوطيقي )L’art poétique/لالتيني هوراس ( )Horaceالذي ميز فيه بني
األجناس األدبية كالشعر والدراما وامللحمة عىل غرار أرسطو.
وتطورت اإلنشائية مع مجموعة من األعالم البارزة من العصور الوسطى إىل العرص الحديث مع سكاليجري
( ،)Scaligerوكاس��تل في�ترو ( ،)Castelvetroو لس��ينج ( ،)Lessingو وه�يردر ( ،)Herderواألخوين
ش��ليجل( ،)Schlegelونوفاليس( ،)Novalisوهولدرل�ين ( ، )Hölderlinو كولريدج ( ، )Coleridgeو
إدغار أالن بو ( ،)Edgar Allan Poeوماالرمي ( ،)Mallarméوفالريي(...)Valéry
ويف الق��رن العرشين ،تطورت اإلنش��ائية مع أربع مدارس ش��عرية كربى  ،ميكن حرصها يف الش��كالنية
الروس��ية ،ومدرس��ة النقد الجديد بالواليات املتحدة وإنجلرتا ،واملدرسة املورفولوجية األملانية  ،ومدرسة
التحليل البنيوي.
وعلي��ه ،فقد عرفت عملي��ة تجنيس النص األديب امتدادات تاريخية ،وفني��ة ،وجاملية .وقد عرفت أيضا
 - 1جريار جنيت :مدخل لجامع النص ،ترجمة عبد الرحمن أيوب،دار توبقال  ،الدار البيضاء ،الطبعة األوىل
،1985،ص.5:
 - 2تزفيطان تودوروف :الشعرية ،ترجمة :شكري املبخوت ورجاء بن سالمة ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء،
املغرب ،الطبعة األوىل سنة 1987م ،ص.15:
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تطورات عىل مستوى التصور النظري واملامرسة التطبيقية منذ شعرية أرسطو وأفالطون ،مرورا بتصورات
برونوتي�ير ، 1وهيج��ل ،وج��ورج لوكاش ،وص��وال إىل تصورات ميخائي��ل باختني ،وكريزينس�كي ،وفراي،
وت��ودوروف ،وهامبورغر كيت ،وأوس��تني وارين ،وروين ويليك ،وماري ش��ايفر ،وفيتور ،وجريار جنيت،
وغريهم...
ك�ما انتقل الجن��س األديب من مرحلة الصفاء والنقاء النوعي مع الش��عرية اليوناني��ة إىل مرحلة وحدة
األجناس األدبية مع الرومانس��ية .وبعد ذلك ،انتقل إىل مرحل��ة االختالط والتهجني والتالقح مع نظرية
باختني.
و ب��كل اختصار،انتقلت عملي��ة التجنيس من مرحلة االنغالق والثبات واالس��تقرار إىل مرحلة االنفتاح،
والتك��ون ،والتغري .ومن هن��ا ،يؤكد تزفيطان تودوروف(  )T .TODOTOVأن التأمالت حول األجناس
األدبي��ة قد كرثت ،فه��ي» قدمية قدم نظرية األدب ،ومادام كتاب أرس��طو يف الش��عر يصف الخصائص
النوعي��ة للملحم��ة والرتاجيديا .فقد ظهرت منذ ذلك الوقت مؤلفات ذات طبيعة متنوعة احتذت حذو
أرس��طو .لكن هذا النوع من الدراس��ات مل يحق��ق تقاليده الخاصة إال ابتداء م��ن عرص النهضة ،حيث
تتابع��ت الكتابات حول قواعد الرتاجيدي��ا والكوميديا وامللحمة والرواية ،ومختل��ف األجناس الغنائية،
وارتبط ازدهار هذا الخطاب ،بكل تأكيد ،ببنيات إيديولوجية سائدة ،وبالفكر املتبنى عن الجنس األديب
يف ذل��ك العرص .أعني كونه قاعدة مح��ددة الينبغي خرقها .صحيح أن األجناس األدبية كانت تنتمي إىل
األدب( أو إىل القصي��دة أو إىل الفن��ون الجميلة) ،ولكنها كانت تعترب وحدة من مس��توى أدىن تنتج عن
تقطيع ،بإمكاننا أن نقاربه مبوضوعات نظرية األدب السابقة ،ولكنها مع ذلك متميزة عنها .ففي حني ،إن
الرمز أو التمثيل أو األسلوب املجازي عبارة عن خصائص مجردة للخطاب األديب (حيث يكون استيعابها
نتيجة ذلك أكرب من األدب وحده) ،فإن األجناس األدبية كانت تنتج عن نوع آخر من التحليل ،إنه األدب
يف أجزائه».2
وق��د ثار موريس بالنش��و( ) M. BLANCHOTعىل نظرية األجناس األدبية مثل�ما ثار عليها عامل فن
الجامل اإليطايل كروشيه يف دعوته إىل التخلص من مفهوم الجنس ونفيه .وهكذا ،كتب بالنشو يف أواخر
 - 1أرجع برنوتيري تغريات الجنس األديب وتحوالته النوعية  ،يف كتابه(تطور األجناس األدبية يف تاريخ األدب)،إىل
عوامل ذاتية وموضوعية ،كالوراثة ،والجنس ،وشخصية املبدع ،ومؤثرات البيئات الجغرافية واالجتامعية والتاريخية.
 - 2تزفيطان تودوروف :الشعرية ،ترجمة :شكري املبخوت ورجاء بن سالمة ،دارتوبقال للنرش ،الدار البيضاء،
الطبعة األوىل ،1987 ،ص.3:
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منتصف القرن العرشين قائال »:مل يعد هناك كتاب ينتمي إىل جنس .كل كتاب يرجع إىل األدب الواحد...
ومن ثم ،فهو بعيد عن األجناس وخارج خانات النرث والش��عر والرواية والش��هادة ...يأىب أن ينتظم تحت
كل هذا ،أو يثبت له مكانه ،ويحدد شكله.1»...
ويعن��ي ه��ذا أن جاك ديريدا ،وروالن بارت ،وموريس بالنش��و ،وجوليا كريس��تيفا قد ثاروا عىل نظرية
األجن��اس األدبية ...وهكذا ،يقول موريس بالنش��و « :إن األدب اليقبل التفرق��ة بني األنواع  ،ويرمي إىل
تحطيم الحدود».2
وين��ادي روالن بارت كذلك إىل إلغ��اء الحدود املوجودة بني األجناس األدبية ،وتعويض الجنس األديب أو
األثر األديب بالكتابة أو النص .ومبا أن النص يتحكم فيه مبدأ التناص ،واستنس��اخ األقوال ،وإعادة األفكار
 ،وتعدد املراجع اإلحالية التي تعلن موت املؤلف ،فال داعي للحديث عن الجنس األديب ونقائه وصفائه،
م��ادام النص  ،م��ن جهة أخرى ،جامع نصوص متداخلة ،وملتقى خطاب��ات متنوعة ومختلفة من حيث
التجنيس والتصنيف.
ويعن��ي هذا أن الكتابة األدبية  -حس��ب بارت-هي خلخلة ملعي��ار التجنيس ،وانتهاك لرتتيب األنواع ،
وانزياح عن قواعد تصنيف األمناط .ويف هذا ،يقول روالن بارت»:إن النص الينحرص يف األدب الجيد  .إنه
اليدخل ضمن تراتب ،وال حتى ضمن مجرد تقسيم لألجناس .ما يحدده عىل العكس من ذلك هو قدرته
عىل خلخلة التصنيفات القدمية»3.
ومل تقترص اإلنشائية عىل دراسة األجناس األدبية فقط ،بل اهتمت بدراسة التواصل اإلنساين مع رومان
جاكبس��ون الذي تحدث عن املرس��ل ووظيفته االنفعالية ،والرس��الة ووظيفتها الجاملية ،واملرسل إليه
ووظيفته التأثريية ،والقناة ووظيفتها الحفاظية ،واملرجع ووظيفته املرجعية ،واللغة ووظيفتها الوصفية.
كام تحدث جاكبس��ون عن األدبية املرتبطة بالوظيف��ة الجاملية  ،والقيمة املهيمنة التي تحدد األجناس
األدبية ،و»تكس��ب األثر نوعية .فالخاصية النوعية للغة الش��عرية هي ،بداه��ة ،خطاطتها العروضية.
أي :ش��كلها كش��عر .إن هذا القول ميكن أن يظهر كتحصيل حاصل :فالشعر هو شعر ،ومع ذلك فيجب
1 -BLANCHOT, M : le livre à venir, PAIS, GALLIMARD, 1959, pp : 243-244.
2- Blanchot(M): Le livre à venir, Paris, Gallimard, collection Idées, p164.

 - 3روالن بارت :درس السيميولوجيا ،ترجمة عبد السالم بن عبد العايل ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،الطبعة
األوىل ،1986،ص.61:
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للحقيقة التالية أالَّ تغيب عن بالنا :وهي أن عنرصا لسانيا نوعيا يهيمن عىل األثر يف مجموعه (كليته)؛
إنه يعمل بشكل قرسي ،ال را ّد له ،مامرِسا بصورة مبارشة تأثريه عىل العنارص األخرى .لكن الشعر بدوره
ليس مفهوما بسيطا ،وليس وحدة غري منقسمة؛ بل هو ،يف ذاته ،نظام من القيم ،وككل نظام قيم فهو
يتوفر عىل سلمية خاصة لقيمه العليا والدنيا ،وبني هذه القيم قيمة رئيسية ،هي املهيمنة ،بدورها (يف
1
إطار حقبة أدبية معينة ،واتجاه فني معني) ال ميكن للشعر أن يفهم أو يحاكم باعتباره شعرا».
واملقصود بهذا أن الش��عر قد يتحدد بالوزن ،أو بالصورة ،أو بالنرب ،أو بالتوازي ،أو بالتكرار أو بخاصية
بنيوي��ة ما ...وتختل��ف هذه القيم املهيمنة من حقبة إىل أخرى .و»إن��ه من املمكن بحث وجود قيمة
مهيمنة ليس فقط يف األثر األديب لفنان مفرد ،وال يف األصل الشعري أو يف مجموع أصول مدرسة شعرية،
2
ولكن ،أيضا ،يف فن حقبة معينة ،باعتبارها كال واحدا».
وللتمثي��ل ،فقد كان��ت الفنون البرصية ،يف ع�صر النهضة ،هي املهيمنة .يف حني ،كانت املوس��يقا هي
املهيمنة يف العرص الرومانيس .أما الفن اللفظي ،فقد كان مهيمنا يف فرتة الجاملية الواقعية.3
وعليه ،فقد كانت «لألبحاث حول القيمة املهيمنة نتائج مهمة فيام يتعلق باملفهوم الش��كالين للتطور
األديب .ففي تطور ش��كل إنش��ايئ ،ال يتعلق األمر كليا بزوال بعض العنارص وانبعاث عنارص أخرى ،بقدر
م��ا يتعل��ق بانزالق يف العالقات املتبادلة بني مختلف عنارص النظ��ام ،بعبارة أخرى :بتب ُّدل يف املهيمنة.
إن العن��ارص الت��ي كانت يف األصل ثانوي��ة ،يف إطار مجموع مع�ين من القواعد اإلنش��ائية العامة ،أو
باألحرى الخاصة يف مجموع القواعد الصالحة لنوع إنشايئ معني ،تغدو ،عىل العكس ،أساسية ويف املقام
األول .وخالف��ا لذلك ،فالعنارص التي كانت ،يف األصل ،مهيمنة ال تعود لها س��وى أهمية صغرى؛ فتغدو
4
اختيارية».
وعىل العموم ،فقد عرفت اإلنشائية الغربية تاريخا طويال خصص لدراسة األجناس األدبية من جهة أوىل،
ودراسة األدبية من جهة ثانية ،ودراسة القيمة املهيمنة من جهة ثالثة ،ودراسة أنظمة التواصل من جهة
رابعة ،وتحليل النصوص والخطابات من جهة خامسة.
املطلب الخامس :تاريخ اإلنشائية العربية
 - 1رومان جاكبسون( :القيمة املهيمنة) ،الشكالنيون الروس :نظرية املنهج الشكيل ،ترجمة :إبراهيم الخطيب،
الرشكة املغربية للنارشين املتحدين ،الرباط ،الطبعة األوىل سنة 1983م ،ص.81:
 - 2رومان جاكبسون :نفسه ،ص.82:
 - 3رومان جاكبسون :نفسه ،ص.83-82:
 - 4رومان جاكبسون :نفسه ،ص.85-84:
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لقد اعتنت اإلنش��ائية العربية القدمية بنظرية األدب نقدا وتجنيس��ا وتوصيفا وتصنيفا ،كام يبدو ذلك
جلي��ا عن��د قدامة بن جعفر ،وابن طباطب��ا العلوي ،والباقالين ،و ابن وهب ،و الخفاجي ،و العس��كري،
والجاح��ظ ،و الكالع��ي ،و ابن رش��يق القريواين ،و حازم القرطاجني ،و الس��جلاميس ،و القلقش��ندي ،و
الحموي ،والصفوري...
ومن ثم ،فقد انصبت الشعرية العربية القدمية عىل مجموعة من القضايا النقدية املهمة كصناعة الشعر،
وعمود الشعر العريب ،ونظرية النظم ،واملحاكاة والتخييل ،وتقعيد الشعر ،والبحث عن الحداثة الشعرية
تحوال وانزياحا ومعارصة ،واالهتامم بعملية التجنيس والتصنيف األديب.
كام اهتم النقاد والفالس��فة واللغويون والبالغيون وعلامء التفس�ير بصناعة الش��عر من حيث املضمون
والش��كل والوظيفة ،وركزوا عىل مظاهر اإلعجاز القرآين ،و بالغة الحديث النبوي وبيانه ،ودرسوا شعرية
املتنبي ،وأيب متام ،والبحرتي ،وأيب نواس ،وغريهم؛ فتوقفوا عند إش��كاالت ش��عرية ونقدية مهمة كقضية
الغموض الش��عري ،وقضية الق��دم والحداثة ،وقضية الثبات والتحول ،وقضي��ة الطبع والصنعة ،وقضية
اللفظ واملعنى ،وقضية بناء القصيدة الش��عرية ،وقضية الوح��دة املوضوعية والعضوية ،وقضية الصورة
الش��عرية ،وقضية عمود الش��عر الع��ريب ،وقضية املح��اكاة والتخييل ،وقضية املعن��ى واإلحالة ،وقضية
الرسقات الش��عرية ،وقضية الفن والدين ،وقضية البيان والتبني ،وقضية اإليقاع العرويض ،وقضية رواية
الش��عر ونحله وانتحاله ،وقضية البديع والتوليد الشعري ،وقضية الكساد الشعري ،وقضية املفاضلة بني
الش��عر والنرث ،وقضية النظم ،وقضية صناعة الش��عر ،وقضية املصطلح النق��دي ،وقضية البيئة ،وقضية
عالقة الشعر بالفلسفة واملنطق ،إلخ...
وإذا انتقلنا إىل اإلنشائية املعارصة فقد استفادت من الشعرية الغربية القدمية والحديثة واملعارصة من جهة،
كام اس��تفادت من اإلنش��ائية العربية القدمية واإلنش��ائية الغربية من جهة ثانية .وهنا ،ميكن الحديث عن
مجموعة من الباحثني الذين اهتموا باإلنش��ائية بش��كل من األشكال ،أمثال :طه حسني يف كتابه( من حديث
الش��عر والنرث)1؛ ومحمد مندور يف كتابه(األدب وفنونه) ، 2وعز الدين إس�ماعيل يف كتابه (األدب وفنونه)،3
وعب��د املنعم تليمة يف(مقدمة يف نظرية األدب) ،4ومحمد غنيمي ه�لال يف كتابه(يف األدب املقارن) ،5وعبد
1
2
3
4
5

 طه حسني :من حديث الشعر والنرث ،دار املعارف ،القاهرة ،مرص ،طبعة 2004 ،12م. محمد مندور :األدب وفنونه ،دار النهضة ،القاهرة ،مرص.1980 ، عزالدين إسامعيل :األدب وفنونه ،الطبعة السابعة ،الفكر العريب ،القاهرة ،دون تحديد لتاريخ الطبعة. عبد املنعم تليمة :مقدمة يف نظرية األدب ،دار الثقافة ،القاهرة.1987 ، محمد غنيمي هالل :األدب املقارن ،دار نهضة مرص للطبع والنرش ،القاهرة.العدد2021 - 2020 25
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الس�لام املس��دي يف كتابه(النقد والحداثة) ،1وموىس محمد خري الش��يخ يف( نظرية األن��واع األدبية يف النقد
العريب) ،2وإحس��ان عباس 3يف كثري من دراساته التي خصصها ملجموعة من الفنون واألجناس األدبية ،كالنقد
األديب ،وفن الشعر ،وفن السرية...؛ و عبد الفتاح كليطو يف كتابه(األدب والغرابة) ،4ورشيد يحياوي يف كتابيه (
مقدمات يف نظرية األنواع األدبية) ،5و(ش��عرية الن��وع األديب)،6ومحمد برادة يف كتابه(لغة الطفولة والحلم،
قراءة يف ذاكرة القصة املغربية ،)7وعبد السالم املسدي يف كتابه( النقد والحداثة) ،8ومحمد العمري ،يف مقاله
القيم ( املقام الخطايب واملقام الشعري يف الدرس البالغي) ،9وسعيد يقطني ،يف كتابه(الكالم والخرب)(1997م).
ومثة كتب أخرى قد تناولت إنشائية األجناس األدبية بطريقة أو بأخرى ،ومن أهم هذه الكتب كتاب(األدب
املق��ارن) ملحمد غنيمي ه�لال ،10وكتاب(األدب وفنونه) ملحمد مندور ،11وكت��اب(األدب وفنونه) لعز الدين
إس�ماعيل ،12وكتاب( مقدمة يف نظرية األدب) لعبد املنعم تليمة ،13وكتاب ( يف نظرية األدب)لش��كري عزيز
املايض ،14وكتاب( مش��كل الجنس األديب يف األدب العريب القديم) 15ملجموعة من املؤلفني ،وكتاب( بحوث يف
 - 1عبد السالم املسدي :النقد والحداثة ،دار الطيعة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 1983م ،ص.108:
 - 2موىس محمد خري الشيخ :نظرية األنواع األدبية يف النقد العريب ،دار الرتجمة ،الكويت ،الطبعة األوىل1995 ،م.
 - 3إحسان عباس :فن الشعر  ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان ،طبعة 1953م؛ فن السرية ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان،
طبعة .1956
 - 4عبد الفتاح كليطو :األدب والغرابة ،دار الطليعة  ،بريوت ،لبنان،الطبعة الثانية.1983 ،
 - 5رشيد يحياوي :مقدمات يف نظرية األنواع األدبية ،أفريقيا الرشق ،الطبعة الثانية.1994 ،
 - 6رشيد يحياوي :شعرية النوع األديب :يف قراءة النقد العريب القديم ،دار أفريقيا الرشق ،الطبعة األوىل ،سنة
1994م.
 - 7محمد برادة :لغة الطفولة والحلم ،قراءة يف ذاكرة القصة املغربية ،الرشكة املغربية للنارشين املتحدين ،الرباط،
املغرب ،الطبعة األوىل سنة 1986م.
 - 8عبد السالم املسدي :النقد والحداثة ،دار الطليعة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 1983م ،ص.108:
 - 9محمد العمري( :املقام الخطايب واملقام الشعري يف الدرس البالغي) ،نظرية األدب يف القرن العرشين ،ترجمة :د.
محمد العمري ،أفريقيا الرشق ،الدار البيضاء ،الطبعة األوىل سنة 1996م ،صص.136-122:
 - 10محمد غنيمي هالل :األدب املقارن  ،دار النهضة املرصية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،دون تاريخ.
 - 11محمد مندور :األدب وفنونه  ،دار نهضة مرص للطبع والنرش ،القاهرة.1974 ،
 - 12عزالدين إسامعيل :األدب وفنونه ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،الطبعة الرابعة1968،م.
 - 13عبد املنعم تليمة :مقدمة يف نظرية األدب  ،دار الثقافة ،القاهرة.1973 ،
 - 14شكري عزيز املايض :يف نظرية األدب ،دار الحداثة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1986 ،م.
 - 15جامعة من املؤلفني :مشكلة الجنس األديب يف األدب العريب القديم ،منشورات كلية اآلداب منوبة ،تونس 1994م.
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دراسات نقدية
الن��ص األديب) ملحمد الهادي الطرابليس ، 1وكتاب( الخرب) ملحمد القايض ،2وكتاب( الفن األديب) لغازي ميوت،3
وكت��اب( يف الرسد الروايئ) لعادل رضغام ،4وكتاب( تداخل األجناس األدبية يف الرواية العربية) لصبحة أحمد
علقم ،5وأحمد اليابوري يف كتابه( دينامية النص الروايئ) ...6
ونج��د الي��وم زخام من الكتب التي تهتم باإلنش��ائية نظرية وتطبيقا من بينها :كتاب ( يف الش��عرية) لكامل
أبوديب ،7و(تحوالت الشعرية العربية ) 8و(أس��اليب الشعرية املعارصة) لصالح فضل،9و(شعرية التفاصيل)
لفخري صالح ،10و(الشعرية العربية) لجامل الدين بن الشيخ ،11و(التواصل اللساين والشعرية :مقاربة تحليلية
لنظرية رومان جاكبسون) 12و(أصول الش��عرية العربية) للطاهر بومزبر ،13و(الشعرية العربية) 14ألدونيس،
و(شعرية اللغة الروائية :محمد حسن علوان أمنوذجا) لسمرية بنت ضيف الله الزهراين ،15و(شعرية االنتامء:
 - 1محمد الهادي الطرابليس :بحوث يف النص األديب ،الدار العربية للكتاب ،تونس.1988 ،م.
 - 2محمد القايض :الخرب يف األدب العريب ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة االوىل سنة 1998م.
 - 3غازي ميوت :الفن األديب ،دار الحداثة ،بريوت ،الطبعة األوىل سنة 1990م.
 - 4عادل رضغام :يف الرسد الروايئ ،الدار العربية للعلوم نارشون ،ومنشورات االختالف ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل
سنة 2010م ،ص.109:
 - 5صبحة أحمد علقم : :تداخل األجناس األدبية يف الرواية العربية ،وزارة الثقافة ،عامن ،األردن ،املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 2006م.
 - 6أحمد اليابوري :دينامية النص الروايئ ،منشورات اتحاد كتاب املغرب ،الرباط ،املغرب ،الطبعة األوىل سنة
1993م ،ص.7:
 - 7كامل أبوديب :يف الشعرية ،مؤسسة األبحاث العربية ،بريوت ،لبنان ،طبعة 1987م.
 - 8صالح فضل :تحوالت الشعرية العربية،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل سنة 2002م.
 - 9صالح فضل :أساليب الشعرية العربية ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل سنة 1996م.
 - 10فخري صالح :شعرية التفاصيل ،الدار العربية للعلوم نارشون ،بريوت ،لبنان ،ومنشورات االختالف ،الجزائر،
الطبعة األوىل 2009م.
 - 11جامل الدين بن الشيخ :الشعرية العربية ،ترجمة:مبارك حنون وآخرون ،دار توبقال  ،الدار البيضاء ،املغرب،
الطبعة األوىل سنة 1996م.
 - 12الطاهر بومزبر :التواصل اللساين والشعرية  :مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون  ،الدار العربية للعلوم
نارشون ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 2007م.
 - 13الطاهر بومزبر :أصول الشعرية العربية (نظرية حازم القرطاجني يف تأصيل الخطاب الشعري)،منشورات
االختالف ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 2007م.
- 14أدونيس :الشعرية العربية  ،دار اآلداب ،بريوت ،الطبعة األوىل سنة 1985م.
 - 15سمرية بنت ضيف الله الزهراين:شعرية اللغة الروائية :محمد حسن علوان أمنوذجا ،النادي األديب الثقايف،
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قراءة يف القصيدة الس��عودية) ملجدي الخواجي ،1و(اللغة يف ش��عرية محمود درويش) لس��فيان املاجدي،2
و(ش��عرية النص املوازي)  3و(ش��عرية الهوامش) 4و(شعرية املتخيل الفضايئ) 5و(ش��عرية اإلهداء) 6لجميل
حمداوي ،و(شعرية القصيدة الثورية يف اللهب املقدسة) لنوارة ولد أحمد ،7و(شعرية تودوروف)  8و(الشعرية
التوليدية) 9لعثامن امليلود ،و(رحيق الش��عرية الحديثة) لبش�ير تاوريريت ،10و(الش��عرية العربية  :دراس��ة
مقارنة يف األصول واملنهج)لحس��ن ناظم ،11و(الشعرية العربية ) لرشيد يحياوي ،12و(الشعرية العربية) لنور
الدين الس��د ،13و( الشعرية العربية :قراءة جديدة يف نظرية قدمية) ،لطراد الكبييس ،14و(الشعر والشعرية )
الطائف ،السعودية ،مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 2018م
 - 1مجدي الخواجي :شعرية االنتامء :قراءة يف القصيدة السعودية ،نادي جازان األديب ،الدار العربية للعلوم
نارشون ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 2018م.
 - 2سفيان املاجدي :اللغة يف شعرية محمود درويش ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة األوىل سنة
2018م.
 - 3جميل حمداوي :شعرية النص املوازي(عتبات النص)،منشورات املعارف ،الرباط ،املغرب ،الطبعة األوىل
سنة2014م.
 - 4جميل حمداوي :شعرية الهوامش،املوقع الشخيص لجميل حمداوي
http://hamdaoui.ma/news.php?extend.88.1
 - 5جميل حمداوي :شعرية املتخيل الفضايئ ،املوقع الشخيص لجميل حمداوي
http://hamdaoui.ma/news.php?extend.188.4
 - 6جميل حمداوي :شعرية اإلهداء ،املوقع الشخيص لجميل حمداوي،
http://hamdaoui.ma/news.php?extend.91.7
 - 7نوارة ولد أحمد :شعرية القصيدة الثورية يف اللهب املقدسة ،دار األمل للطباعة والنرش والتوزيع ،الجزائر ،طبعة
2008م.
 - 8عثامن امليلود :شعرية تودوروف ،عيون املقاالت ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة األوىل سنة 1990م.
 - 9عثامن امليلود :الشعرية التوليدية ،املدارس ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة األوىل سنة 2006م.
 - 10بشري تاوريريت :رحيق الشعرية الحداثية ،مطبعة مزوار ،الوادي ،الجزائر ،الطبعة األوىل سنة 2006م.
 - 11حسن ناظم :الشعرية العربية :دراسة مقارنة يف األصول واملنهج ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الثالثة سنة 2003م.
 - 12رشيد يحياوي :الشعرية العربية ،أفريقيا الرشق ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة األوىل سنة 1995م.
 - 13نور الدين السد :الشعرية العربية ،ديوان املطبوعات الجزائرية ،الجزائر ،طبعة 1995م.
 - 14طراد الكبييس :الشعرية العربية :قراءة جديدة يف نظرية قدمية،اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،سورية ،طبعة
2004م.
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دراسات نقدية
ملحمد لطفي اليوسفي ،1و(اتجاهات الشعرية الحديثة :األصول واملقوالت) ليوسف إسكندر ،2و(الشعرية بني
فعل القراءة وآلية التأويل) لعصام عبد السالم رشتح ،3إلخ ...
خامتة:
وخالص��ة القول ،يتبني لنا  ،مام س��بق ذكره ،أن اإلنش��ائية مقاربة بنيوية نقدية وأدبي��ة بامتياز ،تعنى
بدراسة النصوص والخطابات اإلبداعية وفق أدبيتها ووظيفتها الجاملية ،إن تفكيكا ،وإن تركيبا .مبعنى أن
اإلنش��ائية مقاربة بنيوية توصيفية وتحليلية تبحث عن مكونات النص األديب وسامته الحارضة والغائبة،
وتهتم بتصنيف النصوص وتجنيسها وفق مكوناتها التجنيسية والنوعية داخل النص.

 - 1محمد لطفي اليوسفي :الشعر والشعرية ،الدار البيضاء ،املغرب ،طبعة 1992م.
 - 2يوسف إسكندر :اتجاهات الشعرية الحديثة :األصول واملقوالت ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
الثانية سنة 2008م.
 - 3عصام رشتح :الشعرية بني فعل القراءة وآلية التأويل،دار الخليج ،عامن ،األردن ،الطبعة األوىل 2018م.
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بع�ض الأ�س�س الفنية يف حتقيق الرتاث ،خمطوط
ديوان ال�شيخ �إبراهيم انيا�س الكوخلي منوذجا.

د .محمد النظيف بثي  -قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو ،كنو – نيجرييا mnbichi.ara@buk.edu.ng-

توطئة:
إن تحقيق الرتاث أمر رضوري لتوثيق أي عمل فني ،وهو مهم للغاية ،فهو يف البداية يسهل الطريق إىل
قراءة أي نص علمي عىل الوجه الذي أراده صاحبه ،وبالتايل يطمنئ القارئ بصحة ما دخل يف حوزته من
النصوص مبتنها وعنوانها ونس��بة النصوص إىل مؤلفها ،ويف س��بيل الوصول إىل هذه النتائج يجد املحقق
نفسه مضطرا لجمع قدر من النسخ املستوثقة بها ومراجعتها ومقابتها بعد وصفها بكل تفصيل واختيار
األولي��ة منه��ا والالحقة .ويف ما ييل من صفحات ه��ذا املقال جزء من املرحل��ة األوىل يف تحقيق ديوان
مدحي ،أنتجه الشيخ إبراهيم انياس الكولخي – السنغال يف مدح النبي محمد صلوات الله وسالمه عليه.
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دراسات نقدية
نبذة عن صاحب الديوان:
هو الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله انياس من حرمه عائشة بنت إبراهيم ،ولد يف قرية «طيب
انيسني» بإقليم «سني سالوم» يف والية «كولخ» جمهورية «السنغال» يف غرب أفريقية ١٥ ،من شهر رجب
1
لعام ١۳١٨ه وهو اليوم  ١٧من أكتوبر لعام ١٩۰۰م
«...والدالئل تشري إىل أن نشأته كانت مثاال للهمة والنشاط املدعمني بالذكاء والطموح 2»...فقد
حفظ القرآن عىل يد والده يف س��ن مبكر برواية ورش ،وجع��ل يغرتف منه العلوم مبختلف أنواعها ،من
نحو ورصف وفقه ولغة وسرية نبوية وتفسري كتاب الله ،وعىل يده اعتنق الطريقة التجانية ،وجاهد فيها
م�ما أ ّهله للتقدي��م الذي ناله من الوالد قبل وفاته ،واإلجازات التي أوفدت عليه بعد وفاة الوالد والتي
بلغت سبعة عرش إجازة.
كان الشاعر صويف النزعة تجاين الطريقة ،وتقدم فيها عىل جميع معارصيه من شيوخها ،وخاصة بعد أن
أصبح {صاحب الفيضة} املقام الذي كانوا يتمنونه جميعا ،وذلك عام ١۳٤٨ه وقد دخلت يف حوزته عصا
الشيخ التجاين وسبحته وطنفسته والنسخة املخطوطة من كتاب جواهر املعاين.
اشتهر الشيخ بحبه للرسول األعظم سيدنا محمد صىل الله عليه وسلم ،وكان ذلك الحب باكورة قلبه ومل
يعرف حب آخر طريقه إليه:

بليت بحب املصطفى الختم أحمدا
أت���اين ه���واه ق��ب��ل أن أع���رف ال��ه��وى

  أيب ال��ك��ون واألخ��ل�اق ف��رع��ا ومحتدا
3
ص��ل��ي��ت ب��ن�يران اش��ت��ي��اق��ي أح��م��دا

”...ففي مجموعات ش��عره املحمدية ما يقارب ستة آالف بيت ،كل بيت تقرأ فيه وتسمع وترى وتحس
س��عة املادح وعظمة املمدوح ،كام تلمس قوة الصلة وعمق الروابط ومتانة الرتابط ونهاية التقارب بني
الحبيبني املادح واملمدوح” 4فحبه الصادق يف حرضة هذا الرس��ول املعظم انعكس بحق يف شعره بل ويف
5
حركاته وسكناته اليومية« ،فكان دائم الرؤيا لسيدنا رسول الله صىل الله عليه وسلم يقظة»
وكان الشاعر داعية من دعاة الدين اإلسالمي ،واعتنق اإلسالم عىل يديه جمع كبري ،حتى قيل إنه
قد أسلم عىل يديه ما ينيف عىل أربعة آالف مسيحي دفعة واحدة ويف موقف واحد من غري قتال 6.وقد
ظل منتقال بني البالد خدمة للدين اإلسالمي والطريقة التجانية ،وذكر كل هذه التنقالت يف دواوينه ويف
الرح�لات الت��ي ُجمعت له بعد وفاته ،وأتاح له ذلك فرصة اإلتصال بكبار العلامء يف العامل فانتظم فيهم
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وتعاونوا يف نرش الدين اإلس�لامي ،فكان عضوا يف اللجنة التأسيسية لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة ،ونال
7
رشف اإلمامة بالجامع األزهر الرشيف يف اليوم  ۲١يوليو ١٩٦١م وهناك لقبوه بــــــ(شيخ اإلسالم).
وقد ألف الشيخ إبراهيم كتبا علمية كثرية يف فنون مختلفة ،من أهم مؤلفاته:
1.1كاشف اإللباس عن فيضة الختم أيب العباس.
2.2رفع املالم عمن رفع وقبض اقتداء بسيد األنام.
3.3البيان والتبيني عن التجانية والتجانيني.
4.4الرس األكرب والنور األبهر.
5.5تبرصة األنام يف أن العلم هو اإلمام.
6.6الفيض األحمدي يف املولد املحمدي.
7.7األفريقية لألفريقيني.
وجمع له تالميذه من بعده بعض رسائله وابتهاالته وفتاويه بل وتفسريه للقرآن العظيم ،ومن أهمها:
يف رياض التفسري للقرآن العظيم ،تفسري موالنا الشيخ إبراهيم انياس الكولخي ريض اللهعنه ،مدينة كولخ عام ١۳٨۳ه ستة أجزاء ،جمعه محمد ابن الشيخ عبد الله
جواهر الرسائل الحاوي لبعض علوم وسيلة الوسائل ،جمعه أحمد بن عيل أبو الفتحسعادة األنام بأقوال شيخ اإلسالم ،جمعه أحمد التجاين عيل سيس.إتحاف السامع والراوي ببعض أجوبة الشيخ والفتاوي ،جمعه أحمد التجاين عيل سيس.الكنز املصون واللؤلؤ املكنون ،جمعه الحسن عيل سيس.تويف هذا الشاعر يوم السبت  ۲٧من شهر يوليو لعام ١٩٧٥م يف إحدى مستشفيات لندن ،ودفن
وراء مس��جده الجامع مبدينة كولخ حس��ب وصيته...« .وقد خلّف الش��يخ إبراهيم بني األبناء والحفدة
ما يربو عىل  8»...١٥٨كام اس��تخلف مريده الش��يخ عيل س��يس عىل تالميذه وأبناءه وإمامة مس��جده
الجامع ،9واستخلف لإلسالم والطريقة مؤلفاته وتالميذه املنترشين يف جميع أنحاء العامل حاملني له آراءه
وإرشاداته ،واس��تخلف لألدب العريب دواوينه الشعرية التي جمعت منها حتى اآلن خمسة عرش ديوانا
يف مجموعتني.
التعريف بالديوان:
ه��ذا املخطوط عب��ارة عن ديوان يف م��دح النبي صىل الله عليه وس��لم ،واس��تغرق نظم هذا
الديوان جميع مراحل حياة الش��يخ ،واعتربه مثرة أوقات حياته يف نص إجازة له عىل نس��خة كبري أوالده
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(الخليفة) الشيخ عبد الله انياس ،وموضوع الديوان هو مدح النبي صىل الله عليه وسلم ،قسمه إىل مثان
مجموعات ،واعترب كل مجموعة ديوانا مس��تقال له عنوان��ه الخاص به ،وإن كان املوضوع واحدا والبحر
متحدا...“ ،وكلها مرتب عىل الحروف ،إما بالنظر إىل األوائل وإما بالنظر إىل األواخر ،كام أن هذا الرتتيب
رمبا كان بسري (األبجدية) وتارة يكون بطريق (األبتثجية) وكل واحد من هذه الدواوين مستوعب لجميع
الح��روف إن مل يتكرر فيه بعضها 10”...واملجموعة األخرية (س�ير القلب) فق��ط هي التي مل يكتمل فيها
جميع الحروف .وهذه املجموعات الثامنية تش��مل  231قصيدة كلها يف البحر الطويل ،واملجموع الكيل
ألبياته  3813بيتا عىل التفصيل التايل:
تيس�ير الوصول إىل حرضة الرسول ،وفيها  28قصيدة مرتبة ترتيب (أبجد) حسب مطالع القصائد وليس
رويها ،وعدد أبيات هذه املجموعة 391 :بيتا ،مطلعها:

ْ��ب إِلاَّ أَن يَ��� ُك���و َن ُم �تَ� َّي�َمَ
أَبىَ الْ��قَ��ل ُ

ِ��ي ُم�� َه�� َّي�َمَ
َح��لِ َ
��ي��ف غَ������ َر ٍام بِ��ال�� َّن��ب ِّ

قَ �لِ��ي� ُ�ل ِو َدا ِد الْ�� َع�� ْب ِ
��د ِف َ
��ي��ك َص��فَ��ا ُء

َو َم��� ْد ُح� َ
ُ��وب ِش � َف��ا ُء
��ك ِم��ن َدا ِء الْ��قُ��ل ِ

إكس�ير السعادات يف مدح سيد السادات ،وفيها  32قصيدة مرتبة ترتيب (أبتثجح) حسب الروي ،وعدد
أبيات املجموعة 488 :بيتا ،مطلعها:

س��لوة الش��جون يف مدح النبي املامون ،وفيها  37قصيدة مرتبة ترتيب (أبتثجح) حس��ب الروي ،وعدد
أبيات املجموعة 431 :بيتا ،مطلعها:

اي لَ��� َدى الْ�َم�اَ ِح���ي قُ � َب � ْي� َ�ل ِح � َب��ا ِء
ِق���� َر َ

قَ��� ُب���وليِ َوتَ���طْ��� ِه�ي�رِي َو َرفْ������ ُع ِغ��طَ��ا ِء

العروة الوثقى يف االستغاثة بسيد الورى ،وفيها  29قصيدة مرتبة ترتيب (أبجد) حسب املطالع ال الروي،
وعدد أبياتها 375 :بيتا ،مطلعها:

أَلِ�َّم�اَّ َع�َل�ىَ الْ �بَ � ْح � ِر الْ� ُم� ِ
�ح��ي� ِ
َ�ْت�كَ��ا
�ط َوت رْ ُ

��ي لاَ ت ُ�� ْج ِ
��دي ظَ�َم�اَ ًء لِ� َم��ن شَ كَا
َس�� َوا ِق َ

ش��فاء األس��قام يف مدح س��يد األنام ،وفيها  30قصيدة مرتبة ترتيب (أبجد) حسب املطالع والروي معا،
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وعدد أبيات املجموعة 448 :بيتا ،مطلعها:

أَبَ��������اليِ َ سرِ ٌّ َح� َّ
����ل بَ��ْي��نْ َ َح���شَ ���ائ

�ص � َف��ا ِء
�ب ال��ل�� ِه َع�ْي�نْ َ ال� َّ
تَ��� َن���اسيِ َح � ِب��ي� َ

مناس��ك أهل الوداد يف مدح خري العباد ،وفيها  29قصيدة مرتبة ترتيب (أبجد) يف املطالع والروي أيضا،
إال أن حرف الراء يف املجموعة مل يبدأ بالراء ،وعدد أبيات املجموعة 572 :بيتا ،مطلعها:

����ت ِب��� َخ رْ ِ
�ْي� َم���� َرا ِء
�ْي� الْ�� َخ��ل ِ
أُرِي� ُ
ْ��ق َخ� رْ َ

نَ��فَ��ى ال��شَّ َّ
ُ����ل ِم���� َرا ِء
��ك َوالأْ َ ْس������� َوا َوك َّ

�ْي� َمن
أَ َم������وْلاَ َي يَ��ا َخ رْ َ
�ْي� الْ�َب�رَ ِيَّ��� ِة َخ رْ َ

بِ�� ِه يُ� ْه�تَ� َدى أَ ْو يُ� ْق�تَ� َدى بَ ْه َج َة ال َّز َمن

نور الحق يف مدح الذي جاء بالصدق ،وفيها  28قصيدة مرتبة ترتيب (أبجد) يف املطالع ال الروي ،وعدد
أبيات املجموعة 438 :بيتا ،مطلعها:

س�ير القلب إىل حرضة الرب ،وفيها  25قصيدة مرتبة ترتيب (أبجد) حس��ب املطالع فقط ،والقصيدتان
األخريتان إلحاق ليس��تا يف محلهام الذي يقتضيه الرتتيب األبج��دي ،بدأت األوىل بالراء والثانية بالهمزة،
وعدد أبيات املجموعة 680 :بيتا ،مطلعها:

��ي يمَ َّ�َمَ
أَطَ��� ْي� ٌ
��ف سرَ َى أَ ْم أَ َّن َركْ��� ِب� َ

�ْي� ال�� َّن ِ
َم��� َو ِاط��� َن َخ رْ ِ
�س� رْ ِ
ْي� َص� َّم�َمَ
��اس لِ��ل� َّ

أما جمع هذا الديوان وترتيبه هذا الرتتيب األبجدي أو األبتثجي وترتيب املجموعات حس��ب ما وردت
فيه فمجهود أمني رس الش��اعر وقلم فيضته عيل س��يس بن الحسن بأمر من الش��اعر وتوجيه منه...“ ،
ف��كان كل�ما نظم بيتا أو بيتني أو قطعة أو قصيدة أو ديوانا يف رحم الليل أو عىل مقاعد الهواء الرفيع أو
بني ذراعي األمواج الهادرة ،يف أي وقت يكون فيه وجها لوجه مع حبيبه األوحد صىل الله عليه وس��لم،
يرمي به إىل أمني رسه ومس��تودع نهيه وأمره ،سيدي عيل سيس ريض الله عنهام لينظمه يف محله الالئق
من الديوان الكبري ليكون مرجعا جاهزا متس��عا للمولعني بجمع اآلث��ار النافعة ،أو الباحثني يف عرصات
املعارف الجامعة 11”...ويبدو أن أول نس��خة برزت من مس��تودع الرس واألمانة هي نسخة الشيخ أحمد
التج��اين عث�مان كانو ،12ثم تتابعت النس��خ ونرشت بعضها م��ع تعاقب األيام والزم��ن ،حظيت بعضها
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بالتنقي��ح والتحرير واإلضافات التي كانت تصدر عن الش��اعر ،فأصبحت النس��خ متفاضلة ومتفاوتة يف
القيمة العلمية.
تحقيق نسبة الديوان إىل الشيخ إبراهيم انياس:
ال خالف بني جميع من ترجم للش��يخ إبراهيم انياس يف أنه ش��اعر مجيد وذو إنتاج كثري ،وأن للش��يخ
دواوي��ن كثرية يبلغ مجموعها خمس��ة عرش ديوانا يف مجموعتني ،وأن املجموع��ة األوىل خاصة باملديح
النبوي .يقول ابن الس��يد“ :فإن بيدي من شعر هذا الشيخ يف مدح الرسول صىل الله عليه وسلم خاصة
تس��عة دواوين كلها مطبوع ،مثانية منها يف بحر الطويل جميعها وكلها مرتب عىل الحروف؛ إما بالنظر
إىل األوائ��ل وإما بالنظ��ر إىل األواخر .كام أن هذا الرتتيب رمبا كان بس�ير األبجدية ،وتارة يكون بطريق
األبتثجي��ة ،وكل واحد من هذه الدواوين مس��توعب لجميع هذه الح��روف إن مل يتكرر فيه بعضها ،إال
ما كان من الديوان الثالث :املس��مى سلوة الشجون ،والثامن املسمى :سري القلب 13”...ويعدد بعد هذه
الفقرة دواوين الش��يخ يف مدح الرس��ول صىل الله عليه وسلم التس��عة ،وهي الثامنية التي يتناولها هذا
البحث ،مع الميته يف الس�يرة املس�ماة :نور البرص يف مدح سيد البرش ،ثم يضيف قائال« :فهذه الدواوين
التس��عة التي ذكرت هي التي اتصلت بها لش��يخنا ريض الله عنه من ديوان متجسم خاص مبدح الرسول
14
الكريم».
ويؤكد اجيجبا أن للش��اعر دواوين ش��عرية يف مدح الرسول محمد صىل الله عليه وسلم حيث قال“ :أما
دواوينه الشعرية يف مدح خري الربية سيدنا محمد صىل الله عليه وسلم ،فمنها :تيسري الوصول إىل حرضة
الرس��ول 15”..ويس��تمر يف ذكر عناوين الدواوين الثامنية والبيت األول يف مطلع كل ديوان ،والتمييز بني
مجموعات هذا الديوان وبني قصيدة (نور البرص يف مدح س��يد البرش) ،فيقول« :ومن قصائده القصيدة
الطويلة التي تزيد عىل ثالمثائة وخمس�ين بيتا يف س�يرة النبي صىل الله عليه وسلم 16»..إشعارا منه بأن
هذه القصيدة خارجة عن الديوان.
ويقول تيام يف ترجمة الش��يخ وهو بس��دد الحديث عن علومه وثقافته ..“ :وبعد أن نال الش��يخ حظه
الوافر من العلوم الرشعية والحقيقية سخر كل ذلك يف خدمة الرسول صىل الله عليه وسلم ومدحه .قال
الشيخ إبراهيم انياس:

ث��ق��اف��ة إب���راه���ي���م وال���ع���ل���م كله

م��دي��ح اإلم����ام ال��ه��اش��م��ي وف��ض��ل��ه»17
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ويستمر فيعدد إنتاجات الشيخ إبراهيم ،ويذكر ثالثة من الدواوين التي يشملها هذا العمل.
تناول ه��ذا الديوان بعض الباحثني يف جامعات متعددة بالبح��ث األكادميي تحت موضوعات وعناوين
مختلفة ،وال أحد منهم نس��ب هذا الديوان إىل غري الش��يخ إبراهيم أو حاول إنكار نس��بته إليه .يقول
املقري“ :وقد خلف خمس��ة عرش ديوانا ش��عريا وهي – عىل اختالف ما بينها – ذات مستوى رفيع من
الناحي��ة الفنية ،جمعت ه��ذه الدواوين كلها يف جزأي��ن اثنني ،هام :الديوان ال��ذي احتوى عىل مثانية
دواوي��ن كلها يف املديح النبوي ،ثم جامع جوامع الدواوين الذي يحتوي عىل س��بعة دواوين يف أغراض
18
مختلفة».
أما الذين استنس��خوا هذا الديوان فقد اتفقوا عىل نس��بته إىل الش��يخ إبراهيم انياس وهم كرث ،اعتمد هذا
املقال منها عىل ثالثة عرش مخطوط ،وما منها نس��خة واحدة وضعت اس��م أحد غري الشيخ إبراهيم كمنتج
للديوان.
وشهود عيان أيضا يؤكدون صحة نسبة الديوان إىل الشيخ ،فكثري ممن عارص الشيخ إبراهيم قد زامنوا إنتاج
هذا املخطوط وشهدوا وضعه ،يقول أحد الشهود ..“ :والغالب عىل ظني أن الرتتيب اإلنشايئ لهذه الدواوين
وقع عىل حسب ترتيبها اآليت – إن شاء الله – وذلك ألن مجيئي للشيخ ألفيت خمسة منها موجودة ،وهي
مرتبة يف ذلك الوقت هكذا ،ومارس��ت إنش��ادها – والحمد لله – كثريا بني يدي الشيخ وبأمر منه ،وحرضت
زمن إنشاء الثالثة الباقية ،ورأيتها دامئا ترتب حسب الورود اإلنشايئ ،وبرتتيب ما قد حرضته منها استدللت
19
عىل ترتيب ما فاتني ،والله سبحانه وتعاىل أعلم”.
وس��وف نرى يف وصف نس��خ املخطوط أن بعضها تحمل خط الش��يخ إبراهيم يف نص إجازته ،ويف نس��خة
الشيخ أحمد التجاين عثامن استدراك من الشيخ إبراهيم بخط يده ،حيث كتب ثالثة أبيات يف ديوان “سلوة
الشجون” .ويف حوزة الباحث بعض أبيات هذا الديوان مكتوبة بخط يد الشاعر عىل ورقة أو ورقتني.
مام س��بق يستنتج الباحث أن “الديوان” إنتاج للش��يخ إبراهيم انياس السنغايل بأبياته وقصائده وعناوينه
وترتيب القصائد واملجموعات دون مرية.
وصف نسخ املخطوط:
اس��تطاع الباحث أن يجمع اثنتي عرشة نس��خة للديوان ما بني مخطوطة (غري منشورة) ومطبوعة منشورة
بدون تحقيق ،وقد رتبها يف أربع مجموعات ،واعترب كل مجموعة س�لالة واحدة لش��دة التشابه فيام بينها
واحتامل أن تكون مستنسخة من بعضها البعض ،وهي :مجموعة (أ) تشمل :كخ ،وتج ،وجب وهي النسخة
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األم فيام استنتجه الباحث ،ثم مجموعة (ب) وهي تشمل :تق ،وفن ،وجش ،ثم مجموعة (ت) ،وهي :غس،
وكن ،ومض ،وأخريا مجموعة (ث) وهي :رس ،وجج ،وقب .وفيام ييل ذكرها ووصفها:
1.1نسخة الشيخ عبد الله انياس (الخليفة) ،وهي من ذخائر مكتبته الخاصة( ،كخ).
تتكون هذه النس��خة من مجلد واحد ضخم ،عدد الصفحات التي تحمل أبيات الديوان من النس��خة ١٧٧
صفحة ،ومجموع صفحات النس��خة  187صفحة ،مقياس��ها  ۲٩ × ۲۰سينتمرت ،ترتاوح أسطر كل صفحة بني
 ۲۳ – ۲١سطرا إال ما كان يف نهاية مجموعة ،فتحمل بقية األبيات قبل الرشوع يف مجموعة أخرى مع بداية
صفحة جديدة ،وسطورها تتباعد فيام بينها مبلميرت أو ملميرتين ،وهي مخطوطة مكتوبة مبداد أسود وبقلم
من قصب يف دفرت الحساب املشبّك ،بخط أحد تالمذة الشاعر :محم ٌد بن الشيخ محمد يحظيه بن العباس
املاليك ،وهي مستنس��خة لكبري أوالد الشاعر وخليفته الثاين الشيخ عبد الله انياس .ومام ميكن مالحظته يف
هذه النسخة ما ييل:
إنها واضحة الخط ،سهلة القراءة والفهم.إن جزأها األكرث مضبوط بالش��كل ،والجزأ الذي بقي دون ش��كل يحرص الناس��خ فيه عىلضبط العبارة والكلمة التي يرى ضبطها رضوريا.
إن الناسخ معروف مبا أنه وقع باسمه آخرها ،وأنه من معارصي الشاعر وتالمذته.إن تاريخ االستنساخ مذكور فيها ،فقد تم استنساخ املجموعات الستة األولية سنة ١۳٧٨ه،واملجموعة الس��ابعة س��نة ١۳٧٩ه ،أما املجموعة الثامنة وهي األخرية فتأخر استنس��اخها إىل عام
١٤۰٨ه.
إن الشاعر كتب إجازته يف صفحة الغالف من النسخة عام ١۳٧٩ه وهذا نصها :الحمد لله،أهدي لفلذة كبدي ونفس جسدي الولد البار الذي يأيت بالخرب السار ،السيد األديب الحاج عبد الله
بن إبراهيم بن الحاج عبد الله ما تضمن هذا الكناش ،وهي مثرة أوقات حيايت وهي حريث وتجاريت
وحصن��ي ومنجايت ،وأرجو الله تع��اىل أن يحقق للولد ما فيها من املقامات واإلش��ارات واملناجات
واملناغات ،ولكل من طالعها بقلب س��ليم ،والس�لام .إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاين الكولخي
لطف الله به آمني .عام (بَشرِّ ِ الْ َق ْو َم)20
إنها متكاملة ،إذ وردت فيها الدواوين الثامنية كلها ،وما سقط فيها بيت واحد.إن النسخة ال تحمل عنوانا عاما ،إال العناوين الجانبية للدواوين والقصائد.إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تس��اعد عىل فهم النصوص ،مثل هذه )،( :و (؛) و (؟)العدد2021 - 2020 25
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و( )-وغريها.
إنها ذات أخطاء إمالئية يس�يرة ،تس��تبدل األلف املمدودة باملقص��ورة كثريا ،وتضع همزةالقطع محل همزة الوصل.
يعترب الباحث هذه النس��خة النسخة األم ،ملا امتازت به من التكامل املشار إليه ،كام امتازت بوضوح الخط
وس�لامته من األخطاء النحوية واإلمالئية ،وبإجازة الش��اعر وتقييد تاريخ االستنس��اخ وبقدمها أيضا ،ويرمز
إليها الباحث بـــــــــــ (كخ) إشارة إىل مكان وجودها وسكنى صاحبها وهو كولخ – سنغال.
2.2نسخة الشيخ أحمد التجاين عثامن كنو ،وهي من ذخائر مكتبة املرحوم الخاصة (تج).
تتكون هذه النس��خة من مجلد واحد ،جاءت يف حدود  ١٩١صفحة ،مقياس��ها  ۲٩ × ۲۰س��ينتمرت ،ترتاوح
أس��طر كل صفحة بني  ۲٦ – ۲٥س��طرا إال ما كان يف نهاية مجموعة ،فتحمل بقية األبيات قبل الرشوع يف
مجموعة أخرى مع بداية صفحة جديدة ،وس��طورها ملتصقة ج��دا ال فراغ بينها ،وأحيانا تتباعد فيام بينها
مبلميرت أو ملميرتين ،وهي مخطوطة مكتوبة مبداد أس��ود وبقلم من قصب يف دفرت العلوم املس��طّر ،بخط
الكاتب نفس��ه محم ٌد بن الش��يخ محمد يَ ْح ِظيه بن العباس املاليك ،وفيها قصيدة واحدة بخط الس��كرتري
املايل للشاعر الشيخ كبري إفّاي ال َبن ُجوليِ وهي خارجة عام يتناوله املقال ،ثم يف نهايتها قصيدة أخرى للشيخ
نب بُ ْر ِم يخاطب فيها صاحب الديوان يف مثانية أبيات ،وهي بخط الش��يخ عمر
محمد املصطفى بن حامد بَ َ
يك صاحب النسخة األصيل قبل التنازل .ومام يالحظ يف هذه النسخة ما ييل:
إنها واضحة الخط سهلة القراءة.إن النس��خة غري مضبوطة بالشكل ،بيد أن الناسخ يحرص عىل ضبط العبارة والكلمة التييرى ضبطها رضوريا.
إن الناسخ معروف مبا أنه وقع باسمه آخرها ،وأنه من معارصي الشاعر وتالمذته.إن تاريخ االستنس��اخ مذكور فيها ،فقد تم استنس��اخها سنة ١۳٧٤ه ،وقد راجعها املؤلفووجد فيها بعض الفراغ يف املجموعة الثالثة ،وهو أن قصائد املجموعة متسلس��لة حسب الحروف
الهجائية وحرف الظاء ساقط يف النسخة ،فكتب بيده ثالثة أبيات يف حرف الظاء.
إن النسخة تتمتع بخط الشاعر فيها ،وذلك أن الشاعر كتب ثالثة أبيات فيها كام تقدم ،ثمكتب أمره يف صفحة الغالف للش��يخ عمر يك ،بأن يتنازل عن النس��خة للشيخ أحمد التجاين عثامن،
وهذا نصه :الحمد لله ،الس��يد عمر كَ ْن ،أمرته يرتك هذه النس��خة لخ��ادم الطريقة حبيبي املعلم
التجاين ابن الس��يد عث�مان الكنوي ،بارك الله فيكام جميعا ،والس�لام .إبراهيم بن الحاج عبد الله
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التجاين الكولخي لطف الله به آمني.
إنها غري كاملة ،ألنها تش��مل س��ت مجموعات من الثامنية التي هي موضوع الحديث يفهذا املقال ،وهي ما عدا املجموعتني األخريتني :نور الحق يف مدح الذي جاء بالصدق ،و سري القلب
باملصطفى الحب إىل حرضة الرب ،وفيها – أيضا – ديوان الشاعر املسمى نور البرص وبعض القصائد
املدحية للشاعر وهي خارجة عن هذا البحث.
إن النسخة ال تحمل عنوانا عاما ،إال العناوين الجانبية للدواوين والقصائد التي فيها.إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص ،مثل )،( :و (؛) و (؟) و ()-وغريها .ومتتاز بوضوح الخط وسالمته من األخطاء النحوية ،وأما من حيث اإلمالء فسليمة أيضا لوال
أن الناس��خ يكتب األلف الفارقة يف هذه النس��خة بعد كل واو ،دون التفرقة بني واو الجمع والواو
األصلية يف الفعل ،ويستبدل األلف املمدودة باملقصورة ،ويجعل همزة القطع محل همزة الوصل.
ويرم��ز إليها الباحث بـــــــــــ (تج) إش��ارة إىل مكان وجودها وهو خزانة الش��يخ أحم��د التجاين ،كنو –
نيجرييا.
3.3نسخة مطبوعة نرشها الشيخ إبراهيم بن الشيخ برهام جوب (جب).
تتكون النسخة من مجلد واحد يف  164صفحة ،والنسخة متوسطة الحجم ،مطبوعة بآلة الكمبيوتر ،مقياس
صفحاتها  17 × 23سم ،ترتاوح أسطر كل صفحة بني  23 – 20سطرا ،وسطورها تتباعد فيام بينها مبلميرتين،
توىل نرشها مؤسسة محمد بصري لألبحاث والدراسات واالعالم ،وطبعت يف مطبعة دار أيب رقراق – املغرب،
يف ش��وال 1440ه يونيو 2019م ،علق عليها الشيخ إبراهيم بن الشيخ برهام جوب وضبطها وترجم لبعض
األعالم والبلدان فيها ،وأورد بعض قصص والده الذي كان مالزما للشاعر ومنشدا لهذه الدواوين أمامه تحت
بعض األبيات ،ومام يالحظ يف هذه النسخة:
إنها واضحة سهلة القراءة.إن النسخة مضبوطة بالشكل.إن بيانات الطبع والنرش متوفرة عليها.إنها غري مكتملة ،فهي عبارة عن املجموعة الثامنة فقط وهي ديوان سري القلب.إن النسخة تحمل عنوان الديوان الثامن عىل صفحة الغالف ،وهو“ :سري القلب باملصطفىالحب إىل حرضة الرب».
املخرج مجهوده يف إعادة إخراج الديوان ،وقد ذكر
إنها مصدرة مبقدمة قص�يرة رشح فيهاُ
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أنه اعتمد عىل نسخة أبيه الشيخ إبراهيم محمود جوب ،ثم أورد نص إجازة خليفة الشاعر الشيخ
أحمد التجاين انياس له يف القيام بالعملية ،وترجم للشيخ إبراهيم انياس أيضا.
إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص فيها.إنها واضحة الخط ،وتحظى بالدقة من الناحية اإلمالئية.وب).
ويتم الرمز لهذه النسخة بـ (جب) أخذا من شهرة املخرج وهو ( ُج ْ
4.4نسخة الشيخ أيب بكر عتيق ،محفوظة يف مكتبته الخاصة يف كنو (تق).
تتكون هذه النسخة من مجلد واحد ،وعدد الصفحات التي تهم هذا البحث  ۲١٨صفحة ،مقياس الصفحات
 20 × ١٧سم ،وعدد أسطر كل صفحة يرتاوح بني  ١۲و  ١٤يف خط الشيخ بالريب جيغا ،ويف خط سهل بني ١۲
و  ،١٦وكذلك يف خط املجموعة السادس��ة ،أما املجموعة الخامس��ة ففيها ترتاوح األسطر بني  ٨و  ١۰أسطر،
ونسبة الفراغ بني األسطر يف خط بالريب جيغا  ٥ميلمرت ويف خط سهل  ٦إىل  ٧ميلمرت ،أما يف خط املجموعة
الخامسة فال فراغ بل تكاد تتامس األسطر فيه من شدة اإللتصاق .وفيها أيضا تعليقات الشيخ عتيق بخطه
يف جوانب من صفحات معدودة من النس��خة .هذه النسخة جميعها مكتوبة بقلم من قصب ومبداد أسود
إال ما كان من ضبط الش��كل وعناوين القصائد فهي مكتوبة مبداد أحمر ،بخط الش��يخ إبراهيم بن هرون
(بالريب جيغا) ،أحد تالمذة الشيخ أيب بكر عتيق ،الذي استنسخ املجموعتني األوىل والثانية وفرغ منهام يوم
االثنني  ۲٤من رجب ١۳٦٨ه ثم املجموعتني الثالثة والرابعة بخط تلميذه سهل بن أيب بكر بدون تاريخ ،أما
املجموعة الخامس��ة فبدون توقيع وبدون تاريخ ،وكاتبها غري معروف وال يشبه الخط فيها أيًّا من الخطوط
يف النس��خة ،واملجموعة السادسة أيضا بدون توقيع وبدون تاريخ ،إال أن الخط فيها أشبه بخط املجموعتني
األوىل والثانية مام يرجح كونه لبالريب جيغا أيضا ،ويف النس��خة خط عيل بن إبراهيم غسو وهو من تالمذة
الش��يخ عتيق أيضا ،كت��ب بعض القصائد يف الطرف الثاين الذي ال ميس ه��ذا البحث .ومام يالحظ يف هذه
النسخة:
إنها واضحة الخطوط تسهل قراءتها وفهمها.إن بعض الجوانب من النسخة مضبوط بالشكل.إن الناسخني متعددون ،وأن بعضهم معروفون مبا أنهم وقعوا بأسامئهم آخر الخط.إن تاريخ االستنساخ معروف ،فقد تم الفراغ من استنساخ املجموعتني األوليتني عام ١۳٦٨للهجرة ،ومل يذكر فيها تاريخ غري هذا.
إنها غري متكاملة ،إذ وردت فيها من الديوان املتناول يف هذا املقال ست مجموعات ،وهي170
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ما عدا مجموعتي :نور الحق يف مدح الذي جاء بالصدق ،و سري القلب إىل حرضة املصطفى الحب.
إن النسخة ال تحمل عنوانا عاما ،إال العناوين الجانبية للدواوين والقصائد.إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص ،مثل )،( :و (؛) و (؟) و ()-وغريها ،ومتتاز بوضوح الخط مع كون األخطاء النحوية واإلمالئية فيها كثرية.
ويتم الرمز لهذه النس��خة بـ (تق) إش��ارة إىل مكان وجودها وهو خزانة الشيخ أيب بكر عتيق َسنكَا ،كانو –
نيجرييا.
5.5نس��خة نرشها الحاج محمد طَ ْن ِج ْن ِجرِي تلميذ الرشيف أحمد أنور بَ ِق ْن ُر َوا كنو١۳٧٩ ،ه
بإذن من الش��يخ أحمد التجاين بن عثامن والش��يخ أيب بكر عتيق ،صورها الباحث من مكتبة والده
الخاصة (فن).
تتكون هذه النسخة من مجلد واحد ،وعدد صفحاتها  ١٧١مقياسها  ۲٤.٥ × ١٧سم ،ترتاوح أسطرها بني ١٧
و  ۲۰س��طرا ،ال تتباعد أس��طرها فهي جد ملتصقة ،وهي منشورة بخط محمود بن العامل إسامعيل املشهور
َمبالَ ْم أَبَّ ْه طَ ْن فَ َّن ْه ،مكتوبة بخط مغريب متوس��ط الحجم ،بقلم من قصب ومبداد أس��ود ،وص ّدرت النس��خة
مبقدمة نزهة األسامع واألفكار .ومام يالحظ يف هذه النسخة:
إنها واضحة الخط تسهل قراءتها وفهمها.إن النسخة مضبوطة بالشكل.إن الناسخ معروف مبا أنه وقع باسمه آخرها ،وأنه من معارصي الشاعر وتالمذته.إن تاريخ االستنساخ معروف ،فقد تم الفراغ من استنساخها بتاريخ  ٤شعبان ١۳٧٨هإنه��ا غري متكاملة ،إذ وردت يف النس��خة س��تة م��ن املجموعات املتناول��ة ،وهي ما عدامجموعت��ي :نور الحق يف مدح الذي جاء بالصدق ،و س�ير القلب إىل حرضة املصطفى الحب ،ويف
آخرها س��تة قصائد مختارة من املجموعات س��ميت بـ (الكنز) ،أما القصي��دة األخرية من (الكنز)
فخارجة عن الديوان ،بل مل تكن من البحر الطويل أساسا.
إن النسخة ال تحمل عنوانا عاما.إن الشيخ أحمد التجاين بن عثامن أجاز يف طبعها ،وطبعت اإلجازة يف أعىل صفحة الغالفمن النسخة ،ونصها“ :الحمد لله ،أذنت يف طبع هذه الدواوين السبع ،كام أذن يل يف طبعها مربزها
الش��يخ الكامل والقطب الشامل موالنا و وسيلتنا الشيخ الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاين
الكولخي ريض الله عنه وعنا به ونفعنا به وبأرساره وعلومه .آمني”
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إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص ،مثل )،( :و (؛) و (؟) و ()-وغريها ،ومتتاز بوضوح الخط وقلة األخطاء النحوية واإلمالئية.
ويتم الرمز لهذه النسخة بـ (فن) أخذا من اسم كاتبها (طَن فَ َّن ْه).
6.6نسخة اِن َج ْاش بَ َب ِك ْر بن عيل ،كَ ْولَ َخ – ِس ِن َغ ْال وهي من ذخائر مكتبته الخاصة (جش).
تتكون النسخة من مجلد واحد ،والجانب الذي ميس البحث من هذه النسخة شغل  ٧٨صفحة ،مقياسها ۲۲
×  ۳۰.۳سم تحمل كل صفحة  ١٩أسطر ،وأسطرها ملتصقة اليتخللها فراغ ،وردت فيها ثالث مجموعات من
الثامنية ،وهي مناس��ك أهل الوداد وتيسري الوصول وعروة الوثقى بهذا الرتتيب ،ثم قصائد ودواوين أخرى
كثرية ،بعضها للش��اعر وبعضها لغريه ،مكتوبة يف دفرت العلوم املش��بك ،بخط يد انجاش ببكر بن عيل ،سنة
١۳٨١ه ،مكتوبة بقلم من قصب ومبداد أسود ،مشكلة مبداد أحمر ،ومام يالحظ يف هذه النسخة:
إنها واضحة الخط سهلة القراءة والفهم.إن النسخة مضبوطة بالشكل.إن الناسخ معروف مبا أنه وقع باسمه ،فقد جاء يف آخر الدفرت“ :كاتبه مالكه اسمه أبوبكرعيل انجاش الفويت الطوري” .وأنه من معارصي الشاعر وتالمذته.
إن تاريخ االستنساخ معروف ،فقد تم الفراغ منه سنة ١۳٨١ه.إنها ناقصة مل يرد فيها من مجموعات هذا املخطوط غري ثالث مجموعات ،وهي :مناس��كأهل الوداد وتيس�ير الوصول وعروة الوثقى بهذا الرتتيب ،ثم قصائد ودواوين أخرى كثرية ،بعضها
للش��اعر وبعضها لغريه ،وقد تآكل ُ
غالف النسخة مع مثاين صفحات أوىل لدرجة أن تسعة أبيات يف
الصفحة األوىل فقدت مطالعها.
إن النسخة ال تحمل عنوانا عاما ،إال العناوين الجانبية للدواوين والقصائد.إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص ،مثل )،( :و (؛) و (؟) و ()-وغريها ،ومتتاز بوضوح الخط وقلة األخطاء النحوية واإلمالئية.
ويت��م الرمز لهذه النس��خة بـ (جش) إش��ارة إىل مكان وجودها وهو خزانة انج��ش بابكر بن عيل ،كولخ –
سنغال.
7.7نسخة الحاج بخاري ِظبرِ ِي أحد تالمذة الشيخ بَلاَ َربيِ غ َُس ْو ،وهي من ذخائر مكتبته الخاصة
(غس).
تتكون هذه النسخة من مجلد واحد ،عدد صفحاتها  ١٨٨صفحة ،مقياس الصفحات  ۲٤ × ١٩سم ،وأسطرها
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ترتاوح فيام بني  ١٧و  ١٨س��طرا ،ونس��بة الفراغ بني أس��طرها تبعد بنحو ميلمرت واحد ،وتتوس��ط أسطرها
تعليقات الشيخ أيب بكر عتيق عىل الديوان ،وهي منشورة بخط الشيخ محمد َم ْي نَصرَ َا غ َُس ْو ،مكتوبة بقلم
من قصب ومبداد أسود .ومام يالحظ يف هذه النسخة:
إنها واضحة الخط تسهل قراءتها وفهمها.إن النسخة مضبوطة بالشكل.إن الناسخ معروف مبا أنه وقع باسمه آخرها ،وأنه من معارصي الشاعر وتالمذته.إن النس��خة منش��ورة ،وتاريخ النرش مذكور فيها ،فقد نرشت يف كَ ُنو سنة ١۳٨۳ه بعنوان:نزهة األسامع واألفكار يف مديح األمني ومعاين املختار ،وهي الطبعة األوىل التي نرشها الحاج طَن
جِن ِجرِي يف التاريخ املذكور ،وردت فيها – أوال – ست مجموعات من الثامنية وهي ما عدا األخريتني،
لكن أعيد نرش هذه النس��خة مرات بعد ذلك وألحق بها مجموعتي نور الحق وس�ير القلب بخط
الش��يخ محمد البخاري ظربي ،فاكتملت املجموعات الثامنية فيها ،أما النسخة التي يعتمدها هذا
البحث فهي الطبعة األوىل ،وهي نسخة الشيخ محمد البخاري ِظبرِ ِي املذكور.
إن النس��خة تحمل إجازة من الشيخ بَلاَ َربيِ غ َُس ْو أحد تالمذة الشاعر ،مكتوبة عىل صفحةالغ�لاف ،ونصها“ :الحمد لله وكفى ،وس�لام عىل عباده الذين اصطفى ،وق��د أذنت للعامل العالمة
رسة األح ّباء ،سيدي وقرة عيني معلم محمد البخاري – أعطاه الفتح
املقدم الربكة ،غيظ األعداء وم ّ
ربن��ا الباري – يف هذه الدواوين وما انطوت علي��ه من األرسار ،إذنا عاما خاصا مطلقا مقيدا خالدا
تالدا ،كام أذن يل فيها صاحبها صاحب الفيضة التجانية ذات األرسار الربانية .والس�لام ،بالريب ابن
عبد القادر لطف الله به آمني”.
إنها غري كاملة ،فهي تشمل ست مجموعات من الثامنية التي يتناولها هذا البحث ،وهي ماعدا املجموعتني األخريتني :نور الحق يف مدح الذي جاء بالصدق ،و سري القلب إىل حرضة املصطفى
الحب.
إن النس��خة تحمل عنوانا عاما ،وهو عنوان لتعليقات الش��يخ أيب بكر عتيق عىل الديوان:نزهة األسامع واألفكار يف مديح األمني ومعاين املختار.
إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص ،مثل )،( :و (؛) و (؟) و ()-وغريها .ومتتاز بوضوح الخط وس�لامته من األخطاء النحوية واإلمالئية ،إال أن الناس��خ يثبت األلف
الفارقة مع بعض الواوات املتطرفة دون التمييز بني األصلية وواو الجمع.
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إن النس��خة أعيد نرشها م��رات ،ويف الطبع��ة الرابعة التي صدرت س��نة 1388ه إلحاقاملجموعت�ين األخريت�ين :نور الحق يف مدح الذي جاء بالصدق ،و س�ير القلب باملصطفى الحب إىل
حرضة الرب ،بخط الحاج بخاري ظربي ،والنسخة متوفرة يف سوق كُ ْر ِمي َدا ِخ َل مدينة كنو حاليا.
يرمز الباحث لهذه النسخة بــ (غس) إشارة إىل مكان وجودها (غ َُس ْو).
8.8نس��خة الشيخ محمد املرتىض أحد تالمذة الش��يخ بَلاَ َربيِ غ َُس ْو ،صورها الباحث من مكتبة
الشيخ عبد الله يَابُو  -غ َُسو الخاصة (مض).
تتكون هذه النس��خة من كراس��ة واحدة صغرية الحجم ،عدد صفحاتها  43صفحة ،مقياس الصفحات × ١7
 ۲1س��م ،وأسطرها ترتاوح فيام بني  ١5و  ١7س��طرا ،ونسبة الفراغ بني أسطرها تبعد بنحو ميلمرتين ،وفيها
بعض تصحيحات وتعليقات للش��يخ محمد املرتىض غ َُس�� ْو ،وهي منش��ورة بخط يد الشيخ محمد البخاري
ِظبرِ ِي أحد تالمذة الشيخ بَلاَ َربيِ غ َُس ْو ،مكتوبة بقلم من قصب ومبداد أسود .ومام يالحظ يف هذه النسخة:
إنها واضحة الخط تسهل قراءتها وفهمها.إن النسخة مضبوطة بالشكل.إن الناس��خ معروف ،ورد ذلك يف مقدمة النس��خة التي كتبها الشيخ بَلاَ َربيِ غ َُس ْو ،وأنه منمعارصي الشاعر.
إن النس��خة منش��ورة ،وتاريخ النرش غري مذكور فيها ،طبعت يف مطبعة غ َْس ِك َيا ،كَ َف ْر ِش –زَا ِريَا ،نرشها الحاج طَن جِن ِجرِي بن عبد الرحمن َم ْي أَ ُد َوا ،وردت فيها مجموعة واحدة من الثامنية
وهي األخرية.
إن النس��خة تحمل تصحيحات من الش��يخ محمد املرتىض أحد تالمذة الشيخ بَلاَ َربيِ غ َُس ْو،وقد قال يل الش��يخ عبد الله يَابُو إن التصحيحات حصلت خالل زيارة الش��يخ عيل الش��اعر لزاوية
غسو ،وهو موىل للشاعر يبارش إنشاد الدواوين بحرضته ،وأن الشيخ املرتىض صحح هذه األماكن يف
21
الديوان حسب ما سمع من إنشاد الشيخ عيل الشاعر.
إنه��ا غري كاملة ،فهي تحوي مجموعة واحدة فقط م��ن الثامنية التي يف املخطوط ،وهي:“سري القلب”
إن النس��خة تحمل عنوان املجموعة الواردة فيها ،وهو“ :سري القلب للمصطفى الحب إىلحرضة الرب»
إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص ،مثل )،( :و (؛) و (؟) و ()-174
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وغريها .ومتتاز بوضوح الخط وسالمته من األخطاء النحوية واإلمالئية.
هذه النس��خة ال تختلف مع نسخة (غس) إال يف التصحيحات املش��ار إليها ،لذا يجعلها الباحث مع نسخة
(غس) نس��خة واحدة ،وال يذكرها إال عندما يالحظ فرقا جوهريا ،حينها يشري إىل النسخة بـــ (مض) إشارة
إىل صاحب التصحيحات وهو (الشيخ محمد املرتىض غ َُس ْو).
9.9الدواوين الست :نسخة نرشها الحاج عبد اليسار التجاين ،اشرتاها الباحث من سوق كُ ْر ِمي
يف مدينة كنو – نيجرييا (كن) .تتكون هذه النسخة من مجلد واحد ،وعدد الصفحات جميعها ۲۲١
صفحة ،مقياس��ها  ۲٦ × ١٨وعدد أس��طرها يعتمد عىل طول التعليق الوارد يف كل صفحة وقرصه،
فكانت ترتاوح فيام بني  ١٥و  ۲۰بيتا ،ويف النس��خة تعليقات الش��يخ أيب بكر عتيق املس��مى :نزهة
األسامع واألفكار يف مديح األمني ومعاين املختار ،وتعليقات الشيخ محمد الثاين كَا ِف ْن َغا املسمى :فتح
الرحمن الرحيم يف التعليق عىل بعض املواضع من دواوين الش��يخ إبراهيم ،ويأيت التعليقان أسفل
كل صفح��ة ،إال عندما متتل��ئ الصفحة وللتعليق بقية يكون الباقي أع�لى الصفحة التالية .صدرت
النسخة مقدمتا هذين التعليقني ،وشغل ذلك خمس صفحات أولية ،وهي منشورة بخط يد مبهمة
غري مذكورة ،مكتوبة بقلم من قصب ومبداد أسود .ومام يالحظ يف هذه النسخة:
إنها واضحة الخط تسهل قراءتها وفهمها.إن النسخة مضبوطة بالشكل.إن الناسخ غري معروف مبا أنه مل يوقع باسمه آخرها.إن النس��خة منش��ورة وأن تاريخ النرش غري مذكور فيها ،طبعت مبكتبة أُل ُِوس��ييِي رقم ۲٦
شارع نَيْ َجا ،كنو – نيجرييا ،وعنوانها املكتوب عىل الغالف« :الدواوين الست»
إن النسخة تحمل إجازة من الشاعر لنارشها ،وهو يجيز له طبع تواليفه ودواوينه ،مكتوبةيف الصفحة األخرية  ۲۲١بخط أمني رسه عيل الس��يس بن الحس��ن وبتوقيع الش��اعر وخامته ،ونص
اإلجازة« :الحمد لله وحده ،وبعد فقد أذنت للولد الفاضل املحب السيد الحاج عبد اليسار يف طبع
تآليفي ودواويني ،وأس��أل الله موالنا أن يبارك يف جميع حركاته وس��كناته والس�لام .وكتب خديم
الحرضة اإلبراهيمية عيل س��يس عن إذن موالنا وس��ندنا شيخ اإلس�لام الحاج إبراهام نفعنا الله به
آمني»
إنها غري كاملة ،فهي تش��مل سبع مجموعات من الثامنية التي يتناولها هذا البحث ،وهيما عدا املجموعة األخرية :سري القلب إىل حرضة املصطفى الحب.
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إن النسخة تحمل عنوانا عاما ،وهو :الدواوين الست.إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص ،مثل )،( :و (؛) و (؟) و ()-وغريها ،ومتتاز بوضوح الخط وقلة األخطاء النحوية واإلمالئية.
يرمز البحث لهذه النسخة بــ (كن) إشارة إىل مكان نرشها وهو كنو.
1010شفاء األسقام يف مدح سيد األنام :نسخة مطبوعة ومنشورة يف باريس (رس).
تتكون النسخة من مجلد واحد صغري الحجم ،مطبوعة بآلة الكمبوتار ،وعدد صفحاتها  ،١٥١مقياسها × ١٤
 .١٩ومام يالحظ يف هذه النسخة:
إنها واضحة الخط تسهل قراءتها وفهمها.إن النسخة غري مضبوطة بالشكل.نس��ا مبطبعة قرطاج العربية ،ش��ارع أُوبِركَمبف –
إن النس��خة قد تم طبعها ونرشها يف فَ َر َباريس ،الحي  .١١اإلثنني  – ١٧ربيع األول – ١۳٨٤ه  – ۲٧يوليو – ١٩٦٤م
إنها غري متكاملة ،إذ وردت يف النس��خة س��بعة م��ن املجموعات املتناول��ة ،وهي ما عدامجموع��ة :س�ير القلب إىل حرضة الرب ،ويكرث فيها الغياب من س��قوط بي��ت وبيتني وأبيات هنا
وهناك.
إن النس��خة تحمل عنوانا عاما عىل صفحة الغالف ،وهو“ :ش��فاء األس��قام يف مدح سيداألنام ،سبعة دواوين يف مدح سيد املرسلني».
إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص ،مثل )،( :و (؛) و (؟) و ()-وغريها ،ومتتاز بوضوح الخط وكرثة األخطاء اإلمالئية.
ويتم الرمز لهذه النسخة بـ (رس) إشارة إىل مكان نرشها وهو (بَارِيس).
1111آفاق الشعر عند الشيخ إبراهيم :نسخة مطبوعة نرشها الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله
اِجِي ِج َبا (جج).
تتكون النس��خة من س��ت مجلدات يف موضوعات ش��عرية ونرثية ،واملجلد األول منها هو الذي يخص هذا
املخطوط ،والنسخة كبرية الحجم ،مطبوعة بآلة الكمبيوتر ،وعدد صفحاتها  ،421مقياسها  27.3 × 21سم،
ترتاوح أسطر كل صفحة بني  21 – 20سطرا إال ما كان يف نهاية مجموعة ،فتحمل بقية األبيات قبل الرشوع
يف مجموع��ة أخ��رى مع بداية صفحة جديدة ،وس��طورها تتباعد فيام بينها مبلمي�تر ،ومام يالحظ يف هذه
النسخة:
176

 2021 - 2020العدد25

دراسات نقدية
إنها واضحة تسهل قراءتها وفهمها.إن النسخة مضبوطة بالشكل.إن بيانات الطبع والنرش غري متوفرة عليها.إنها مكتملة ،إذ وردت يف النسخة كل املجموعات الثامنية.إن النسخة تحمل عنوانا عاما عىل صفحة الغالف ،وهو“ :آفاق الشعر عند الشيخ إبراهيمانياس ريض الله عنه».
املخرج الحديثَ عن الش��عر ومراحله ،وناقش
إنها مصدرة مبقدمة مس��تفيضة تناول فيهاُ
شيئا من موهبة الشاعر ،وتكلم عن الديوان وموثوقيته.
إنه تم اس��تخدام عالمات الرتقيم التي تس��اعد عىل فهم النص��وص يف بعض األماكن منها،ومتتاز بوضوح الخط والدقة من الناحية اإلمالئية.
ويتم الرمز لهذه النسخة بـ (جج) أخذا من شهرة نارشها وهو (اجِي ِج َبا).
1212نسخة مطبوعة نرشها الحاج ثاين يعقوب يف كنو (قب).
تتكون النس��خة من كراسة متوس��طة الحجم ،مطبوعة بآلة الكمبيوتر ،وعدد صفحاتها  ،33مقياسها × 19
 .24ومام يالحظ يف هذه النسخة:
إنها واضحة الخط تسهل قراءتها وفهمها.إن النسخة مضبوطة بالشكل.إن النس��خة ق��د تم طبعها ونرشها يف كَ ُن��و وهي الطبعة الثانية ،جهة الطبع وس��نته غريمذكورين.
إنها غري متكاملة ،إذ تش��مل النس��خة مجموعة واحدة فقط وهي :سري القلب إىل حرضةاملصطفى الحب.
إن النسخة تحمل عنوان املجموعة التي وردت فيها عىل صفحة الغالف ،وهو“ :سري القلبللمصطفى الحب إىل حرضة الرب».
إنها خالية من عالمات الرتقيم التي تساعد عىل فهم النصوص ،مثل )،( :و (؛) و (؟) و ()-وغريها إال القوسني فقط ،وضع الطابع بينها بعض األسامء األعجمية ،ومتتاز النسخة بوضوح الخط
والخلو من األخطاء اإلمالئية.
ويتم الرمز لهذه النسخة بـ (قب) أخذا من بعض اسم نارشها وهو (الشيخ ثاين يعقوب) أحد خدم الشيخ.
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تحقيق العنوان الرئيس:
بتتبع ما س��بق وصفه من نس��خ هذا الديوان ،والتوسع يف البحث يف املصادر واملراجع التي تناولت الشاعر
بالرتجمة ،حصل الباحث عىل عناوين معدودة لهذا الديوان الذي وضعه الش��يخ إبراهيم يف املديح النبوي.
أما ترجمة الش��اعر يف املصادر واملراجع التي راجعها الباحث فلم تذكر عنوانا عاما لهذه املجموعة ،ومل يتم
العثور عىل خط يد الشاعر يضع لها عنوانا ال يف رسائله وال يف بعض مؤلفاته عىل كرثتها ،ومل يبق إال ما ورد
عىل هذه النسخ املوصوفة من العناوين.
وصف الباحث فيام مىض اثنتي عرشة نس��خة للديوان ،وقد سبق أن خمسا منها وردت دون عنوان ،وثالثة
منها وردت بعنوان املجموعة الوحيدة الواردة فيها ،وأربعا منها هي التي وردت بعناوين رئيس��ة مختلفة،
وتجدر اإلشارة إىل أن هذه األربع جميعها مطبوعة ومنشورة غري محققة ،وهي:
1.1نزهة األسامع واألفكار مبدح األمني ومعاين املختار:
هذا العنوان ورد عىل غالف نسخة “غس” وقد سبق وصفها بكل تفصيل ،إال أن هذا عنوان لتعليق الشيخ
أيب بكر عتيق كنو عىل الديوان كام اعرتف يف املقدمة التي ألحقت بنسخة “غس” و “كن” و “فن” ،وأثبت
ذلك أيضا الش��يخ محمد بن الش��يخ عبد الله اجِي ِج َبا 22.أما وضعه عىل غ�لاف الديوان كعنوان رئيس عىل
الديوان ،فال شك أن ذلك من فعل الوراقني .من هنا يرفض الباحث اعتامده كعنوان رئيس عىل الديوان بعد
التحقيق.
2.2شفاء األسقام يف مدح سيد األنام:
ه��ذا العنوان ورد عىل غالف نس��خة “رس” كعنوان رئيس ع�لى الديوان ،وهو عن��وان جانبي للمجموعة
الخامس��ة من الثامنية التي يضمها الديوان ،كام ورد يف جميع النس��خ املس��تخدمة غري النس��خ التي تخلو
24
عن هذه املجموعة كام س��بق ،وذكر هذا العنوان عىل املجموعة الخامس��ة كل من ميغري 23و ولد السيد
واجِي ِج َبا 25يف مؤلفاتهم أثناء الحديث عن ش��عر الشيخ إبراهيم ،وأنكر إبراهيم جوب 26هذا العنوان عندما
رسد العناوين الجانبية للدواوين الثامنية فقال« :ش��فاء األس��قام يف مدح سيد األنام ،فهذا العنوان الخامس
للدي��وان الخامس ،طبعت الدواوين كلها وأطلق عليها هذا االس��م ،فرتى (ش��فاء األس��قام) ويف طيه هذه
الدواوين كلها ».فالباحث مل يحصل عىل مربر يجعل عنوان املجموعة الخامس��ة يس��تويل عىل الديوان كله،
ومل تناقش النس��خة هذه القضي��ة وال أحد من الباحثني ،لذا يغلب عىل الظن أن��ه من فعل الوراقني أيضا.
ويالحظ فيه:
إن العنوان ثبت اطالقه كعنوان جانبي عىل املجموعة الخامس��ة بشهادة جميع املرتجمني178
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للشاعر ،وكام ورد يف جميع النسخ التي تم العثور عليها.
إن النسخة هي أكرث النسخ أخطاء إمالئية وسقوطا وخلال يف الرتتيب.إن النس��خة انفردت بهذا العنوان ومل يتكرر ،ال يف نس��خة أخ��رى وال يف ترجمة املرتجمنيللشاعر.
لذا ،فالباحث يرتك هذا العنوان أيضا وال يستخدمه كعنوان رئيس عىل املخطوط.
3.3الدواوين الست:
ورد هذا العنوان عىل غالف نس��خة “كن” و نس��خة “فن” ،أما مجموعة “فن” فيصدق عليها هذا العنوان،
ألنها فعال تش��مل س��ت مجموعات من الثامنية الت��ي اكتملت يف الديوان فيام بع��د ،إال أن العنوان يفقد
مربره يف نسخة “كن” مبا أن النارش أورد فيها سبعا من املجموعات الثامنية ،فكان بوسع النارش أن يعنونها
“الدواوين السبع” بدال من الدواوين الست .ومام يالحظ يف هذا العنوان:
إنه اشرتكت فيه نسخة كن و فن ،مع اختالفها يف عدد املجموعات الواردة فيها.داللة العنوان تختلف مع ما يف الديوان ،حيث أن عدد ما فيه مثان مجموعات.مل يعتمد هذا العنوان غري هاتني النسختني.نظرا لهذه اإلعتبارات ،فلم يعد هذا العنوان صالحا للداللة عىل الديوان ،وال يعتمده الباحث بعد التحقيق.
4.4آفاق الشعر عند الشيخ إبراهيم ريض الله عنه:
هذا ما ورد عىل غالف نسخة “جج” التي صدرت عن مريتانيا مؤخرا ضمن مجموعة ستة كتب ،وهو عنوان
يش��مل جميع األجزاء الس��تة الواردة يف املجموعة ،عنوان الجزء األول والثاين منها “آفاق الشعر عند الشيخ
إبراهيم” ثم جمع املخرج القصائد التي قيلت يف مدح الشيخ إبراهيم يف ثالثة أجزاء وسامها“ :آفاق الشيخ
يف الش��يخ إبراهيم” أما الجزء األخري فإلحاق عىل كتابه “رجال وأدوار يف ظل صاحب الفيضة” الذي س��بق
إخراجه يف مجموعة “التعريف بالشيخ إبراهيم”.
ما ميكن مالحظته يف هذا العنوان هو:
تأخره عن زمن انتاج الديوان بزمن طويل.تفرد نسخة “جج” بهذا العنوان.مل ينفرد الديوان بالعنوان ،وإمنا اش�تركت كل دواوين الش��اعر فيه ب��ل ودواوين مادحيالشاعر.
وعىل هذا فال يعتمد الباحث هذه التس��مية كعنوان للدي��وان بعد التحقيق ،وما دام أن الديوان قد ثبتت
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نسبته إىل الشيخ إبراهيم ،فسوف يكون عنوان الديوان بعد التحقيق هكذا“ :ديوان الشيخ إبراهيم انياس».
تحقيق العناوين الجانبية للمجموعات:
ه��ذا الديوان يحتوي عىل مثان مجموعات كام تقدم ،وكل مجموعة تعترب ديوانا عىل حدة ،ولكل من هذه
الدواوي��ن عنوان خاص به ،ويتبني بعد نظر دقيق أن الش��يخ وضع لنفس��ه منهجا يف نس��ج عناوين هذه
الدواوين ،وهو:
إن العناوين تايت يف جملتني (عىل األقل) يتم الربط بينهام بحرف جر.إنه يالزم السجع بني فواصل جمل العنوان.•الديوان األول:
ورد هذا الديوان يف تس��ع نسخ من النسخ املس��تعملة يف التحقيق ،وجاء ذكره كذلك يف كتاب“ :من أخبار
الشيخ إبراهيم” ،وكتاب“ :ما ذا عن الشيخ إبراهيم” ،وكتاب“ :الشيخ إبراهيم انياس السنغايل ،حياته وآرآءه
وتعاليمه” ،والعنوان ورد بثالث صور مختلفة:
1.1تيسري الوصول إىل حرضة الرسول
هكذا ورد العنوان يف كل من نسخة :كخ وتج وتق وفن وجش وغس ،وكذلك ورد أيضا يف كتاب“ :من أخبار
الشيخ إبراهيم” للشيخ محمد عبد الله ولد السيد ،الذي كان من منشدي الديوان أمام الشيخ إبراهيم ،ويف
كتاب“ :ما ذا عن الش��يخ إبراهيم” ،للشيخ محمد بن الشيخ عبد الله وهو من أصحاب الشاعر ،ويف كتاب:
“الشيخ إبراهيم انياس السنغايل ،حياته وآرآءه وتعاليمه” لطاهر ميغري النيجريي.
2.2تيسري الوصول يف حرضة الرسول.
ورد العنوان هكذا يف نس��ختني ،هام :رس وجج ،فاألوىل سبق يف وصفها أنها كثرية األخطاء والسقطات ،فلم
تحظ مبراجعة دقيقة عىل ما يبدو ،والثانية جاءت متأخرة عن كتاب“ :ماذا عن الشيخ إبراهيم” وهو ملخرج
هذه النس��خة ،وقد ذكر عنوان الديوان يف الكتاب املذكور بالعنوان األول الذي تقدم ،وخالف ذلك هنا ومل
يناق��ش هذا التغيري فيذكر مربره .والوصول يف اللغة إمنا يكون إىل الغاية واملراد ،وال تتعدى الكلمة بفي إال
إذا أريد حذف يشء يف الجملة ،تيسري الوصول إىل الغاية يف حرضة الرسول مثال ،وهذا بعيد.
3.3تيسري الوصول.
هكذا ورد العنوان مش��طرا ،يف نس��خة كن ،وهو يخالف منهج الشيخ يف اطالق هذه العناوين عىل دواوينه
الشعرية كلها ،فهو ينسجه يف شطرين أو جملتني.
فالباحث يؤكد العنوان األول :تيسري الوصول إىل حرضة الرسول لألسباب املذكورة.
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•الديوان الثاين:
ورد هذا الديوان يف مثان نسخ من النسخ املستخدمة يف العملية ،وجاء ذكره أيضا يف الكتب الثالثة املذكورة
آنفا من الكتب التي ترجمت للشيخ إبراهيم ،وورد عنوانه بثالث صور مختلفة كالتايل:
1.1إكسري السعادات يف مدح سيد السادات.
هكذا ورد العنوان يف كل من نس��خة :جج ورس وكن وغس ،وكذلك يف كتاب“ :من أخبار الش��يخ إبراهيم”،
وكتاب“ :ما ذا عن الشيخ إبراهيم” أيضا.
2.2إكسري السعادة يف مدح سيد السادة.
ورد العنوان بهذه الصيغة يف كل من نسخة :كخ وتج وتق وفن ،والصيغة بهذا تكون قد وافقت منهج الشيخ
يف وضع العناوين ،إال أن اس��م النبي صىل الله عليه وس��لم“ :سيد السادات” إمنا يقال بصيغة الجمع وليس
بصيغة املفرد.
3.3إكسري السعادة يف مدح سيد السادات.
ورد العنوان بهذه الصيغة يف كتاب“ :الش��يخ إبراهيم انياس الس��نغايل ،حياته وآرآءه وتعاليمه” فقط ،ومل
يناقش صاحب الكتاب مربرا لهذا االختالف ،ومل يذكر كذلك من أين أىت بهذه الصيغة املخالفة لجميع نسخ
الديوان ،ولعله خطأ مطبعي ،إذ يظهر بوضوح ما بني فاصلتي الفقرتني من عدم التوافق السجعي .وسوف
يختار الباحث أن يظل العنوان هكذا :إكسري السعادات يف مدح سيد السادات .لألسباب املذكورة.
•الديوان الثالث:
ورد هذا الديوان يف مثان نس��خ من النس��خ املس��تخدمة يف التحقيق ،وجاء ذكره كذل��ك يف الكتب الثالثة
املذكورة .وقد ورد عنوانه يف هذه املصادر واملراجع بصيغتني:
1.1سلوة الشجون يف مدح النبي املامون.
هك��ذا ورد العنوان يف كل من نس��خة :كخ وتج وتق وفن وك��ن وغس وجج ،وكذلك يف كل من كتاب“ :من
أخبار الش��يخ إبراهيم” ،و”ما ذا عن الش��خ إبراهيم” ،و”الش��يخ إبراهيم انياس الس��نغايل ،حياته وآرآءه
وتعاليمه” وهو يوافق منهج الشيخ إبراهيم يف وضع عناوين الدواوين ،ومستقيم من حيث اللغة أيضا.
2.2سلوة الشجون.
ورد العنوان هكذا مش��طرا يف نس��خة :رس فقط ،وهو يخالف منهج الشيخ يف نسج العناوين كام سبق ،لذا
ال يعتمده الباحث بعد التحقيق ،وإمنا يختار العنوان األول :سلوة الشجون يف مدح النبي املامون ،لألسباب
املذكورة.
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•الديوان الرابع:
ورد هذا الديوان يف تس��ع نس��خ من النس��خ املس��تخدمة يف عملية التحقيق ،وجاء ذكره يف الكتب الثالثة
املذكورة أيضا .أما عنوانه فجاء يف أربع صور مختلفة:
1.1العروة الوثقى يف االستغاثة بسيد الورى.
ورد العنوان بهذه الصيغة يف كل من نس��خة :كخ وتج وجج وجش ،ويف كتاب“ :من أخبار الشيخ إبراهيم”،
وكتاب“ :ما ذا عن الشيخ إبراهيم أيضا”
2.2العروة الوثقى.
هكذا ورد العنوان يف نسخة :رس فقط ،ويالحظ أنه ورد مشطرا وهو يخالف منهج الشاعر كام تقدم.
3.3أوثق العرى يف االستغاثة بسيد الورى.
ورد العن��وان بهذه الصيغة يف نس��خة :تق فقط ،وهي تتفق مع الصيغ��ة األوىل يف الطرف الثاين ،وتخالفها
يف الط��رف األول ،فق ّدم��ت الصفة عىل املوصوف “أوثق العرى” والعرى جمع عروة ،واألوثق صيغة مبالغة
من الثقة .فالنسخة تفردت بهذه الصيغة ،وهي نسخة ثانوية ومل تذكر أي مربر لهذا االختالف يف العنوان.
4.4أوثق العرى يف مدح بسيد الورى.
ورد العنوان بهذه الصيغة يف نسخة :غس ،وكذلك يف كتاب“ :الشيخ إبراهيم انياس السنغايل ،حياته وآرآءه
وتعاليمه” ،وهي توافق الصيغة الثالثة مع تعديل بسيط يف الطرف الثاين“ :يف مدح” مكان“ :يف االستغاثة”،
والنسخة اعتمدت عىل نسخة :تق يف استنساخها وهي نسخة ثانوية.
أما الباحث فيختار الصيغة األوىل :العروة الوثقى يف االستغاثة بسيد الورى ،لألسباب املذكورة.
•الديوان الخامس:
ورد هذا الديوان يف مثان نس��خ من النس��خ املس��تخدمة يف عملية التحقيق ،وجاء ذك��ره يف الكتب الثالثة
املذكورة آنفا .أما عنوانه فجاء يف صيغتني مختلفتني:
1.1شفاء األسقام يف مدح سيد األنام.
هك��ذا ورد العنوان يف كل من نس��خة :ك��خ وتج ورس وجج وتق وفن ،وأيضا يف كتاب“ :من أخبار الش��يخ
إبراهي��م” ،و”م��ا ذا عن الش��يخ إبراهيم” ،والعنوان به��ذه الصيغة يوافق منهج الش��يخ يف وضع عناوين
الدواوين ،وهو مستقيم من حيث اللغة أيضا.
2.2شفاء األسقام يف مدح خري األنام.
ورد العن��وان به��ذه الصيغة يف كل من نس��خة :غس وك��ن ،وكذلك جاء يف كتاب“ :الش��يخ إبراهيم انياس
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السنغايل ،حياته وآرآءه وتعاليمه” .أما نسخة“ :غس” فنسخة ثانوية تم استنساخها من نسخة “تق” ،ولكنها
مع ذلك خالفتها يف عنوان هذا الديوان ،ومل تذكر النس��خة أي مربر لهذا ،وأما نس��خة “كن” فمعتمدة عىل
نسخة “غس” ،فال غرابة إن وافقتها يف هذا .ومبا أن الصيغة األوىل :شفاء األسقام يف مدح سيد األنام ،هي
التي وردت يف النس��خ األولية وهي مس��تقيمة من حيث اللغة ،وموافقة ملنهج الشيخ املذكور ،فإن الباحث
يختارها.
•الديوان السادس:
ورد هذا الديوان يف تسع نسخ من النسخ املستخدمة يف عملية التحقيق ،وجاء ذكره أيضا يف الكتب الثالثة
املذكورة ،أما عنوانه فورد بصيغ ثالثة مختلفة:
1.1مناسك أهل الوداد يف مدح خري العباد.
ورد العنوان بهذه الصيغة يف كل من نس��خة :تق وفن وجج وغس وكن وجش ،وهو كذلك يف كتاب“ :من
أخبار الش��يخ إبراهيم” ،و”ما ذا عن الش��خ إبراهيم” ،و”الش��يخ إبراهيم انياس الس��نغايل ،حياته وآرآءه
وتعاليمه” أيضا ،والصيغة توافق املألوف من منهج الشيخ إبراهيم يف وضع العناوين عىل دواوينه ،وتستقيم
أيضا من حيث اللغة.
2.2مناسك أهل الوداد.
هكذا ورد العنوان يف نسخة :رس فقط ،وهو مشطر يخالف املألوف من منهج الشيخ.
3.3مناسك أهل الوداد يف مدح حبيب خالق العباد.
هكذا وردت صيغة العنوان يف كل من نسخة :كخ وتج ،وهام النسختان األوليتان املعتمدتان كالنسخة األم
يف ه��ذا التحقيق ،والصيغة مس��تقيمة لغويا ،إال أنها أطول من الالزم ،فق��د خالفت املنهج قليال حيث أن
الجملة األوىل “مناس��ك أهل الوداد” متكونة من ثالث كلامت ،وجاءت الجملة الثانية بعد الظرف متكونة
م��ن أربع كل�مات“ :مدح حبيب خالق العباد” ،فكانت الصيغة األوىل :مناس��ك أه��ل الوداد يف مدح خري
العباد ،أوفق ملنهج الشيخ الذي تم رشحه منذ البداية ،وتم اختياره ليكون هو عنوان الديوان املحقق.
•الديوان السابع:
ورد هذا الديوان يف أربع نسخ من النسخ املستخدمة يف التحقيق ،وجاء ذكره يف كتابني من الكتب املذكورة
التي ترجمت للشيخ ،أما عنوانه فجاء يف صيغتني فقط:
1.1نور الحق يف مدح الذي جاء بالصدق.
ورد العنوان بهذه الصيغة يف كل من نس��خة :كخ وجج ورس ،وهو كذلك أيضا يف كتايب“ :من أخبار الش��يخ
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إبراهيم” ،و”ما ذا عن الش��خ إبراهيم” ،والصيغة متكونة م��ن طرفني كالعادة ،وكال الطرفني جملة متكونة
من مضاف ومضاف إليه ،والصيغة توافق املنهج وإن كانت الجملة الثانية“ :مدح الذي جاء بالصدق” أطول
من األوىل ،فهي عبارة عن مسند ومسند إليه أيضا كالجملة األوىل ،ألن“ :الذي جاء بالصدق” يف محل الجر
لإلضافة.
2.2نور الحق.
هكذا ورد العنوان يف نس��خة :كن فقط ،وهي تخال��ف املنهج ،فيختار الباحث الصيغة األوىل :نور الحق يف
مدح الذي جاء بالصدق ،لألسباب املذكورة.
•الديوان الثامن:
ورد الديوان يف خمس نس��خ من النس��خ املس��تخدمة يف التحقيق ،وجاء ذكره يف كتايب“ :من أخبار الش��يخ
إبراهيم” ،و”ما ذا عن الشخ إبراهيم” ،أما عنوانه فجاء يف صيغ أربعة:
1.1سري القلب إىل حرضة الرب.
ورد العن��وان بهذه الصيغة يف كتايب“ :من أخبار الش��يخ إبراهيم” ،و”ما ذا عن الش��خ إبراهيم” ،والعنوان
يوافق منهج الشيخ يف وضع العناوين عىل هذه الدواوين ،وهو مكتمل املعنى ومستقيم من حيث اللغة.
2.2سري القلب باملصطفى الحب إىل حرضة الرب.
هكذا ورد العنوان يف نسخة :جب ،وقد ناقش املخرج الشيخ إبراهيم بن الشيخ برهام جوب هذه الصيغة
يف مقدمة النسخة ،وقال بأنه تلقاه هكذا من والده وشيخه الذي قرأ عليه هذا الديوان مرارا ،وأكد له الوالد
أنه تلقاه هكذا من الش��اعر ،وال علم له بتعديله بعد ذلك من قبل الش��اعر .27إال أن العنوان بهذه الصيغة
يكون ذا فقرات ثالثة :س�ير القلب – باملصطفى الحب – إىل حرضة الرب ،وهو ما مل يفعله الش��يخ يف واحد
من عناوين الدواوين السابقة الذكر ،فالصيغة بذلك تخالف املنهج الذي لزمه الشيخ.
3.3سري القلب للمصطفى الحب إىل حرضة الرب.
هكذا ورد العنوان يف نسختي :قب ومض ،والفرق بني هذه الصيغة والصيغة الثانية بسيط جدا ،وهو حرف
الجر :الباء “باملصطفى” واالم “للمصطفى” فقط.
4.4سري القلب إىل حرضة الرب مبدح املصطفى الحب.
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تفردت نس��خة :جج بهذه الصيغة ،والفرق بينها والصيغة الثانية هو زيادة الكلمة“ :املدح” بني حرف الجر
“بــ” واالس��م“ :املصطفى” ،ثم تأخ�ير الفقرة الثانية“ :مبدح املصطفى الح��ب” وتقديم الثانية عليها“ :إىل
حرضة الرب”.
أما النسخة األم (نسخة كخ) فخالية متاما عن عنوان هذا الديوان ،ورد الديوان الثامن فيها بال عنوان ،ثم إن
النسخ اتفقت يف جملتني :جملة “سري القلب” وجملة “إىل حرضة الرب” واختلفت فيام سوى ذلك ،والذي
اتفقت عليه يوافق منهج الشيخ كام تقدم ،ويكتمل به املعنى وال يتخلل بحذف غريه ،لذا فعنوان الديوان
الثامن سوف يكون :سري القلب إىل حرضة الرب ،بعد التحقيق.
الخامتة ونتائج البحث:
تناول املقال شخصية الشيخ إبراهيم نياس بالرتجمة ،وهو صاحب الديوان الذي يسعى الباحث إىل
تحقيقه ،ثم عرف الديوان وحاول تحقيق نس��بته إىل الشيخ إبراهيم السنغايل ،وتعرض لوصف النسخ التي
حصل عليها الباحث واعتمدها وهي اثنتا عرشة نسخة ،أربعة منها مطبوعة ومنشورة بدون تحقيق ،بينام
الباقي��ة مخطوطة يحتفظ بها يف مكتبات خاصة .وميك��ن تلخيص النتائج التي توصل إليها الباحث يف هذه
الندوة يف النقاط التالية:
1.1إن مخطوط “ديوان الش��يخ إبراهيم انياس” إنتاج للش��يخ إبراهيم انياس الكولخي –
سنغال ،املولود 1900م واملتوىف 1975م.
2.2للديوان نس��خ عديدة مخطوطة ومطبوعة منش��ورة غري محققة ،حصل الباحث منها
حتى اآلن عىل إثنتي عرشة نسخة.
3.3إن نس��خ الدي��وان متفاوتة م��ن حيث الق��دم والصحة والوضوح ومراع��ات القواعد
األساسية يف الكتابة.
4.4إن الباحث يعترب نس��خة “كخ” النسخة األم ،ملا حازت عليه من الرتب املوصوفة عند
وصفها.
5.5إن أربعا من النس��خ املعتمدة وردت بعناوين مختلفة ،وهي من وضع النس��اخني أو
الوراقني ،لذا مل يعتمدها الباحث.
إن الباحث يختار أن يكون عنوان الديوان هكذا :ديوان الشيخ إبراهيم نياس للعلل املذكورة سابقا.
اني��اس ،ابراهيم بن الحاج عبد الله (الش��يخ) – نزهة األس�ماع واألف��كار يف مدح النبي ومعاين
3
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املختار١۳٨٧ .ه ص .٦
 17تي��ام ،إبراهيم ،ماذا قالت الصحف واإلذاعات 25 ،س��نة عىل رحيل الش��يخ ،النه��ار  -القاهرة،
2002م ،ص17 :
()Endnotes
ابن الس��يد ،محمد عبد الله (الش��يخ) .من أخبار الشيخ إبراهيم ط 1/الدار البيضاء 2004م ص:
1
.۲٦
ميغري ،محمد الطاهر ،الش��يخ إبراهيم نياس الس��نغايل – حياته وآراؤه وتعاليمه ،دار العربية،
2
1981م ،ص.٧٩ :
املريتاين ،محمد بن الش��يخ عبد الله – يف رياض التفس�ير للقرآن العظيم ،تفس�ير موالنا الش��يخ
4
إبراهي��م اني��اس الكولخي ريض الله عنه ،مدينة كولخ عام ١۳٨۳ه ط ۲؛ م�صر :الرشكة الدولية للطباعة،
۲۰١١م ص.٤
الطعمي ،محي الدين – معجم من رأى رسول الله صىل الله عليه وسلم يف النوم واليقظة .ط١؛
5
لبنان :دار الكتب العلمية۲۰۰٧ ،م ص .٥
يهوذا ،أمني – بنية القصيدة يف ديوان «سري القلب» للشيخ ابراهيم انياس الكولخي .بحث علمي
6
للحصول عىل درجة املاجستري يف اللغة العربية ،قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو ،كانو۲۰١١ .م ص .١٨
ميغري ،محمد الطاهر ،املرجع السابق .ص .١٦۰
7
يهوذا ،أمني .املرجع السابق ،ص .۲۲
8
أبو الفتح ،أحمد بن عيل (الشيخ) ،جواهر الرسائل ،بيانات النرش غري متوفرة ،ج ،2/ص41 :
9
ابن السيد ،محمد عبد الله (الشيخ) ،املرجع السابق ،ص143 :
10
 11املريتاين ،محمد بن الشيخ عبد الله (الشيخ) ،آفاق الشعر عند الشيخ إبراهيم ريض الله عنه .ج1/
بيانات النرش غري متوفرة ،ج 1/ص34 :
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
12
ابن السيد ،محمد عبد الله (الشيخ) ،املرجع السابق ،ص143 :
13
املرجع السابق ،ص147 :
14
 15املريتاين ،محمد بن الش��يخ عبد الله (الش��يخ) ،ما ذا عن الشيخ إبراهيم ،تونس – مطابع مجمع
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الياممة2012 ،م ،ص243 :
املرجع السابق244 ،
16
 18أحمد املقري ،إبراهيم (الدكتور) الصورة الشعرية يف شعر الشيخ إبراهيم انياس .بحث له يف الدكتوراه،
قسم اللغة العربية – جامعة بايرو ،كانو ۲۰۰٩م ص22 :
ابن السيد ،محمد عبد الله (الشيخ) ،املرجع السابق ،ص144 :
19
رمز لسنة كتابة اإلجازة بحساب الجمل ،وهي1379 :ه
20
مقابلة الباحث مع الشيخ عبد الله يابو يف بيته بغسو2016/6/21 ،م.
21
املريتاين ،محمد بن الش��يخ عبد الله (الش��يخ) ،آفاق الش��عر عند الشيخ إبراهيم ريض الله عنه.
22
املرجع السابق ،ج 1/ص 32
ميغري ،محمد الطاهر ،املرجع السابق ،ص322 :
23
ابن السيد ،محمد عبد الله (الشيخ) ،املرجع السابق ،ص144 :
24
املريتاين ،محمد بن الشيخ عبد الله (الشيخ) ،ماذا عن الشيخ إبراهيم ،املرجع السابق ،ص244 :
25
انياس ،إبراهيم بن الحاج عبد الله ،سري القلب باملصطفى الحب إىل حرضة الرب ،تعليق إبراهيم
26
شيخ جوب ،دار أيب رقراق للطباعة ،سنة 2019م ،ص18 :
 27انياس ،إبراهيم بن الحاج عبد الله ،سري القلب باملصطفى الحب إىل حرضة الرب ،املرجع السابق،
ص.17 – 15 :
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�أ�صالة ال�شعر و �آثارها الدينية يف املجتمع
واليوم:
أم�س
ل
ا
بني
دراسة تحليلية

بقلم  :الدكتور شيخ أحمد بن عبد السالم  /املحاضر بقسم الدراسات العربية واإلسالمية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة والية كوغي ،أنيعبا ،نيجرييا
الدكتور عثمان إدريس الكنكاوي املحاضر بقسم الدراسات األديان ،بجامعة إلورن عاصمة والية كوارا ،نيجرييا  .الربيد اإللكرتونيuikankawi@yahoo.com:

مقدمة
كانت دراسة العلوم العربية مع فنونها األدبية التى منها الشعر جعلت اللغة العربية لغة
العلم واألدب والثقافة و التاريخ ،وفضل ذلك يرجع إىل نزول القرآن الكريم بها ،والشعر عند
العرب أو العامل اإلنساين مبثابة السجل يسجلون به مهامت أمورهم حفظا عن اإلندراس وإىل
ذلك يشري املرحوم اإللوري «إن جائت األمم األوىل بالكتابة جعلهم يتخذون الشعر كتابا
لحفظ أخبارهم دن ًيا ودي ًنا ،و وافقهم سواء يف ذلك اليونان والفرس وغريهم من األمم()1وإذًا
كانت آثار الشعرمتلصقا بأديان اتخذها األمم األخرى من آسيا و أفريقيا رشقا وغربا حيث تقع
نيجرييا التى ستخص بها املقالة عىل سبيل املثال يف هذا الصدد.
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وبغية هذا البحث تتبع آثار الشعر الدينية يف قرضها حتّى الوصول إىل مرمى ثبوت ما قيل يف
إسناد إدراك قوة شعرية أو ملكتها إىل الشيطان الجن واإلنس أو الكهانة األمر الذي أدى بعض
دعاة هذا العرص( :جمعية اإلزاليني ،مثال )إىل رفض قول الشعر عىل اإلطالق مع أن غريهم
يتخذونه أداة الدعوة إىل الدين اإلسالمي الحنيف وإن كان أهل أديان األخرى يقرضونه
عىل حد الوسيلة التعبدية كام يف عرف اليهودية والنرصانية فيتاول البحث عن مبدإ قرض
الشعر عىل وجه عام قبل اإلسالم وحني ظهوره سوا ًء عند العرب وغريهم من األمم األخرى
خاصة يف املجتمع اإلسالمي النيجريي ليتمكن الوقوف عىل أحد النظريتني إزاء صنع الشعر
الديني يف شأن أمة الدين الحنيف ومسلمي النيجرييني عىل األخص .وبناء ًعىل هذه النظرية
ستنحرص املقالة عىل ثالثة فروع:من آثار أشعار دينية يف نظم الشعراء الوثنيني لدى العرب يف
جاهليتهم ،وبالتايل :من آثار األشعار الدينية يف نظم شعراء اليهودية والنرصانية بجزيرة العرب
،ثم من آثار أشعار دينية يف نظم ديني بديار النيجريية ،فالخامتة .
من آثار أشعار الدينية يف نظم شعراء الجاهلية:
كان الشعر منذ عهد القديم ،أداة من أدوات التدين سواء عند الشعوب العربية أو غريها من
األمم األخرى مع اختالف أديانهم وطرق تعبدهم .ذلك ألن األديان عندئذ متنوعة كثرية ،فهي
عبارة عن عبادة أصنام و أوثان وقد كانت منترشة بينهم انتشارا واسعا وقد صو ّروها ونختوها
أللهاتهم ،هذا ما كانت عليه العرب يف جاهليتهم إزاء الدين وألجل ذلك فقد كانوا يجعلون
لله رشكاء –كام ثبت ذلك يف القرآن باطال عبادة ما نختوه و رسموه من األحجار واألشجار
جل و ع ّز»أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى «
واآلباري.و إىل بعض آلهاتهم يشري ّ
(النجم )12:كام يقول سبحانه وتعاىل ،حكاية عن الوثنيني »:و قالوا ال تزرون و ًّدا والسوا ًء وال
يغوث و يعوق ونرثا(نوح )23:ومن نوع أديانهم آن كان بعضهم يوقدون النار ويظهرون ذلك
يف إيقادهم لها عند أحالفهم واستمطارهم السامء و تقدميهم القرابني لها ،هذه يف زعمهم
هي النور والظلمة أو الخري والرش «()2ومنهم من يألف الكهان ويخدمهم كام يخدم الشاعر
تعظيام إلعتقادهم أن الشاعر له شيطان ينفث فيه الشعر و إليه أشار قول القائل:
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ف���ل���م أن����ف����ك م���تّ���ك���ئ���ا ع��ل��ي��ه��ا
إذ ع����ي����ن����ان يف رأس ق��ب��ي��ح
وس�������اق م����خ����دج وش��������واة ك��ل��ب

ألن����ظ����ر م���ص���ب���ح���ا م�������اذا آت�����اىن
ك�����راس ال���ه���ر م��ش��ق��وف ال��ل��س��ان
)وث������وب م����ن ع���ب���اء ارض�����ن�����ان(3

وهؤالء الوثنيون أنكروا الرسل وتولوا عن عبادة إله واحد قال جل شأنه :وعجبوا أن جاءهم
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب أجعل األلهة إلها واحد إن هذا لشيئ عجاب،
وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا عىل آلهتكم إن هذا لشيئ يراد ،ما سمعنا بهذا يف امللة
اآلخرة إن هذا إال اختالق (سورة ص،آية )4:
والشعر يف الجاهيل مرتبطا شكال وهيئة بالغناء عند أقدم شعرائه وكثريا ما نجد أبا الفرج
األصفهاين يشري إىل أن شاعرا جاهليا تغنى ببعض شعره كأمثال السئيليك بن السلكة وعلقمة
بن الفحل واألعىش كا ن يقع شعر كل منهم عىل اآللة املوسيقية املعروقة بإسم الصنج
ويسمى صناجة العرب ،ويقول أبو النجم يف وصف قميئة :
ت��غ��ن��ى ف���إن ال���ي���وم م���ن الصليب

)ببعض ال���ذي غ��ن��ى ام���رؤ ق��ي��س(4

ويقول حسن بن ثابت :
تغنى بالشعر إذا م��ا أن���ت قائله

)إن الغناء لهذا الشعر مضامر (5

ومن هنا نفهم أن الصلة األساسية إلجاد الشعر عند العرب الجاهلني مرتبطة بالغناء وله
أدوات مختلفة كاملزمار ،واللف و كان من جلد ،وكالصنج ويعرف بالحبئك وهو اآللة الفرنسية
املعروفة ()6ولعل من عندهم كان تسا ّرع استعامل هذه األدوات املغنية إىل أهل أديان
اليهودية والنرصانية ،والصائبية .وبجانب هذا الغناء العام عندهم ،غناء دينيا يرتلونه يف
أعيادهم الدينية وكانوا يف أثناء تقديم ذبائحهم عىل األنصب املقدسة يف زعمهم يتغنون بها،
ورمبا هو هو أصل غناع النصب الذي شاع يف الجاهلية .وهم إذا اشتد بهم الجذب وعزهم
املطر رشعوا يتغنون بالغناء نحو آلهتهم آلهت الغيث واملطر والخصب.وإن دلت هذه العربة
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إمنا تدل عىل أن شعرية أوائل الجاهلية .وهم مصحوبة بالغناء املوسيقي مع التأثري الديني
فإن غناء العرب قديم الغناء الديني.فكان البعض ال يغنيه بل ينشده إنشادا ،واإلنشاد مرتبة
وسطى بني القرءاة والغناء ،يقول إسحاق املوصيل »:غناء العرب قدميا عىل ثالثة أوجه ،النصب
والسناد،والهرج .أما النصب فغناء الركبان والقينات وهو الذي يستعمل يف املرايث وكله يخرج
من أصل طويل يف العروض.وأما السناد فالثقيل ذو الرتجيع الكثري النغامت النريات .وأما
الهزج فالخفيف الذي يرقص عليه وميىش بالدف واملزمار ،فيطرب ويستخف الحليم .هكذا
كان غناء العرب قدماً حتى جاء اإلسالم ،وفتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم
وتغنوا الغناء املجرأ املؤلف بالفارسية والرومانية وغنوا جميعا بالعيد والطنابيل واملعازف
واملزامر( .)7طبعا ،إن األصول األوىل لهذا الشعر قد اندرست لكن اتّفق علامء التأريخ األدب
العريب عىل أنها تطورت من أناشبد وثنية كانوا يتجهون بها إىل آلهاتهم .وإن دل هذا التعبري
،فدالته عىل أن شعرية سباق الجاهليني لَمتلصقا بالغناء املوسيقي مع التأثري الديني ،فإذن،
كان غناء العرب القدبم ما زال غناء دينيا بالوثنية .
من آثار أشعار دينية يف نظم شعراء العرب اليهوديني والنرصانيني
ثم جاء األديان الساموية قبل اإلسالم (اليهودية والنرصانية )وكثريا ما تأثر شعرائهم بدينهم
الجديد يف بعض أشعارهم مثل قول عدي بن زيد العباد إذ يقول:
رشا عىل ورب مكة والصليب()8
سعى األعداء ال يألون ًّ
إننا نرى هذا الشاعر يعقد قسمة بني رب الكعبة الوثني ورب الصليب وعنهم قوله تعاىل
« إن الذين آمنوا والنصارى والصابئني»(البقرة. )62:هكذا العبادة بكثري من العرب النصارى
فهم مسيحيون ووثنيون يف الوقت نفسه.ومن الواقع إن النرصانية منترشة بني عرب الشام
من الغساسنة.وغريهم مثل عاملة,وحزام ،وكلب وقضاعة،كام انترشت يف طيئ ودومة الجندل
.والحب حركة انتشار دينهم قد
وهي عىل النحو تختلف عن اليهودية التى مل تزع من القبائل
ّ
يشري إليه حسان بن ثابت بقوله حني رثائه للرسول (صىل الله عليه وسلم)حيث قال:
فرحت نصارى يرثب ويهودها ملا توارى يف الرصيخ املختد()9
وال يزال الشعر الجاهتي أساسا للشعر العريب حتى اليوم ،حيث نجد أن كبار شعراء الجالهيني
مبناسبة القدرة تنسجوا الشعر عىل منوالهم .و املعروف أن بعض العرب كانوا يؤمنون بإلله
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األعىل إله العرش الكريم دون األوثان وأنها (األوثان)مل تكن يف نظرهم إال وسيلة تقربهم إىل
الله بل يستشفعوا بها كام يف معاين قصيدة جد الرسول (علية الصالة والسالم)-أيب لهب حني
برش بوالدة محمد صىل الله عليه وسلم فحمله يطوف به بيت العتيق(الكعبة )مبكة وهو
ينشد ما مطلعها :
ال���ح���م���د ل���ل���ه ال������ذي أع��ط��ان��ا
م����ا م��ث��ل��ه يف اإلن������س وال���ج���ن
أع�����ي�����ذه ب�����ق�����درة ال���رح���م���ـ���ن
ي���رم���ق���ه ول����ي����س ذا إمي���ـ���ان

ه����ذا ال���غ�ل�ام س��ـ��يّ��د ال�ب�ره���ـ���انٍ
م��ح��م��د س���ـ���ي���ذد ال��غ��ل��م��ـ��ـ��ان
م���ن ك���ل ع��ب��د ج���اه���ل ال��ع��ي��ن��ان
ال���واح���ـ���د امل��ه��ي��م��ـ��ن امل���ن���ان(10

وكثريا ما يجرى عىل ألسنة البعض من ألحقبة ذكر أسامء من األنبياء مثل داود ،و كان يشتهر
من ضمنهم بنسجه الدروع املتينة القوية التى أشار إليها القرآن حيث يقول»:و علمناه صنعة
لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم الشاكرون» (األنبياء)80:
وفيه يقول سالمة بن جندل وصفا للرضوع:
م��داخ��ل��ه م��ن ن��س��ج داود شكلها

)كحب الجنا م��ن اب��ل��م متفلق(11

ويتحدث بعضهم عن كيفية إصدار حديثهم عن امللوك البائدين وكيف تعتدى الدهر عىل
الناس فال تبقى وال تذ َّر،فلألعىش وأمية بن الصلت وعدي بن زيد أشعار قد امتألت بذكر
القصص عن األنبياء وسريهم ولو ظنوا بعض اآلخرين أنها قصص موضوعة ،ورمبا تكون مقبولة
عند غريهم برضب صفحا عن كونهم الوثنيني .كام أنه شاع بأنه يف شعر الشعراء نزعة إىل تنفري
من الحياة إىل املوت يف بعض األحيان كام يبدو يف شعر نفر منهم اإلميان بالله مثل قول عبيد
بن األبرص يف معلقته حيث يقول:
م����ن ي���س���أل ال����ن����اس ي���ح��� ِّرم���وه
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وس���ائ���ل ال���ل���ه ال يُ��خ�� َي��ب ()12

دراسات نقدية
وقد أنكر بعض املسترشقني مثل هذا التعبري وزعموا أن الرواة اإلسالميني هم الذين أدخلوا
لفظ الجاللة يف شعر ِالجاهلني بدال من كلمة الالّت التى يتفق معها وزن هذا البيت ،ومثل
ذلك أيضا قول زهري بن أيب سلمى:
ف�ل�ا ت��ك��م��ن ال��ل��ه م���ا يف نقوسكم
ي��ؤخ��ر ف��ي��وض��ع يف ك��ت��اب ي � ّدخ��ر

ليخفى وم��ه�ما ي��ك��ت��م ال��ل��ه يعلم
ليوم الحساب أو يعجل فينقم()13

وقد فهم من معاىن البيتني اعرتافه بالله محيطا بعلمه كل شيئ ظاهرا أو كان و باطنا وإقرار
عقابه وثوابه ملن يستحق كال منهام يوم الحساب .و لنئ ّ
دل هذا وذاك،فإمنا عىل حنافية
بعضهم قبل اإلسالم أي تأثريهم بحنافيتهم يهوديا أو نرصانيا عىل السواء .ونلمس أن وجود
النرصانية يف الجزيرة ،قد أثر يف الشعراء آثارا دنيا عىل نحو تأثري ديانة الوثنية يف نظم شعر
العرب الجاهليني الوثنيني.
موقف الشعر يف مسرية الدعوة اإلسالمية
وملا انبثق فجر اإلسالم باألرض املقدسة ما مبعث خاتم النبي محمد صىل الله عليه وسلم
فإذن تغري الجو الشعري ظلام وحسدا وعنادا وعطوا عىل معتنقني بدين اإلسالم ورسوله
عليه الصالة والسالم وكان لشعر املرشكني واليهود أثره يف نفس الرسول ويف نفةس املسلمني
ويف تعويق الدعوة والتنفري منها لِام له من ذيوع وانتشار بني جميع القبائل العربية ومل
تكن القبائل خارج املدينة لتسمع عن اإلسالم أو تعرف عنه شيئا إال بواسطة الشعر –الذي
كان مبثابة صحف هذه األيام –هذا إذا استثنى بعض مبعوث الرسول عليه الصالة والسالم
من دعاة اإلسالم .وعنهم قيل»...وحتى هؤالء فإن شعر القرشيني كان يفسد عليهم عملهم
ودعوتهم ألنه صادر عن مكة وهي مركز العرب الديني والتجاري والثقايف وعن قوم النبي و
املفروض أنهم أعرف به وبدعوته من القبائل لذلك قرر اإلسالم أن يفل من هذا السالح الذي
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أراد املرشكون أن يتخذوا منه سالحا ماضيا يشهرون يف وجه الدعوة اإلسالمية ويهدمون به كل
ما يحاول بنائه الرسول ليفوت عىل املرشكني غرضهم الذي كانوا يرمون إليه (.)14
وملا مل يكن بني املهاجرين من يستطيع أن يتصدى هذه املهمة توجه إىل األنصار بقوله (ما
مينع القوم الذين نرصو رسول الله بسالحهم أن ينرصوه بألسنهم)فأجاب إىل ذلك حسان بن
ثابت وكعب وعبد الله رواحة فانرشح رسول الله ذلك ()15وقد أثنى صىل الله عليه وسلم
عىل شعراء اإلسالم وقدر دورهم يف محاربة الكفر فقال :هؤالء النفر أشد عىل قريش من نضح
النبل :وقال للحسان  :لشعرك أجزل عند قريش من سبعني رجال مقاتال ولشعر كعب بن مالك
أشد عىل قريش من رشق السهام)16(.
من آثار أشعار الدينية يف املاىض والحارض بديارنا النيجرييا
سبق أن ذكرنا أن لشعوب البرشية عالقة القرابة يف األصالة الشعرية ومن هذه األمم سكان
غرب أفريقيا ومبا فيها النيجرييا ،ذلك ألن آثار الشعر يف ديانتها عىل العموم ما زالت عىل
منط ما للعرب يف جاهليتهم .ولثبات هذا التعبري تستبني املقالة تركيز عىل البالد النيجرييا عىل
سبيل املثال.فنيجرييا كقطر من أقطار غرب أفريقيا نجد لها عبادة الوثنية موروثة من عند
آبائهم وأجدادهم متفاخرين بذلك عىل حد جاهلية العرب أنهم يفعلونه وفقاً ملا وجدوا
عليه آبائهم ويف ذلك يقول اإللوري »:إذا كان القرآن قد ذكر الالت والعزى ومناة بأنها آلهة
العرب يف الجاهلية ،وذكر الخمر وامليرس واألنصاب واألزالم أنها رجس من عمل الشيطان
ثم أوضح أن البحرية والسائبة والوصيلة والحام افرتاء الكذب عىل الله فإين مل أر بأسا يف ذكر
عقائد يوربا وعبادتهم وآلهتهم يف جاهليتهم  )17(.فهذه النظرية مل تقترص عىل قبائل يوربا
فقط,إمنا تعوم سائر القبائل بديارنا النيجرييا من هوسا ,وفالتني ،وبربر ،وإيبو بل جميع بلدان
النيجريية رشقا وغربا كان أو شامال وجنوبا مع اختالف لهحاتهم إال أن املقالة تكتفى بإتيان
القبيلتني هوسا ويوربا عىل رضوب املثال خوفا من اإلطالة يف هذا الصدد,كام تستربهن بهاتني
املذكورتني بإسناد املرحوم اإللوري من ناحية ومبا قال شيخه آدم منعجي الكنوي من ناحية
أخرى يقول اإللوري مشريا إىل قبيلة يوربا «...ومن ضمن عيدهم الوثنيات املنترش بني عموم
يوربا»هو عيد هوره»(( OROوالتى يوجد له مثيل يف شامل نيجرييا –ويف ذلك عبرّ اإللوري
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دراسات نقدية
«...ويحىك شيخنا آدم منهجي الكنوي يف كتابه «االكتشاف املفيد «ما يشبه هذا األمر قال
حكاية عن أحمد بن أمري بلد كتنغوره «يعملون بالليل ,أن أهل مدينة «ياوري»((YAHURI
لهم من الرشك إذا أردوا أن يعملوه نهوا عن الخروج تلك الليلة ,ثم يعمدون إىل شجرة
عظيمة معروفة بني الناس ،فيقطعونها عن أصلها ويصريونها قطعا قطعا ويدفعون ذلك
االقطاع واألوراق واليرتكون منها شيئا ويرتكون موضعها قاعا صفصفا ،ثم يف الصباح يشيعون
أي إنسان
بني الناس أن الصنم ابتلع ذلك الشجرة هكذا ليفهم الناس أن للصنم قوة االبتالء َّ
أنكر أو جنى أو أهان بالصنم( .)18و لنئ دل هذه عىل شيئ إمنا تدل عىل تقارب عقائد قبائل
نيجرييا يف عبادتهم الجاهلية قبل اعتناقهم لنور اإلسالم ألنهم مازالوا يقرضون الشعر وصفا
وفخرا وتوسال بأصنامهم حقبا عىل سبيل تأثري الشعر تدينهم الوثنية وإن كانوا ينشدون أو
يغنونه بلغتهم املحلية.ولثبوت ترسع هذه الفكرة ما قيل ...”:والغول :مفرد غيالن وهو نوع
من الجن والشيطان تزعم العرب أنه يظهر للناس بصور شتى ليضلهم عن السبيل وقد جاء
اإلسالم ونفى هذا االعتقاد ألنه شيئ وهمي وقال أحد العلامء  :إن الغول أحد املستحيالت
الثالثة بقوله:
إع���ل���م ب�����أن امل��س��ت��ح��ي��ل ث�لاث��ة

ال��غ��ول والعنقاء وال��خ��ل ال����وايف()19

غري أن جاهلية إفريقيا كانت و ال تزال تصطنع الغول و تخيف به الغلامن والنسوان وذلك
بأن يتقمص أحدهم رقاعا مربقشة تغطى سائر بدنه من أعىل رأسة إىل منتهى قدميه(.)20
وملا كانت األديان الوثنية وعبادة األصنام مقرونا باألشعار انشطاطا ألهلها كام أسلفنا ذكرها
,فطن بعض العلامء والدعاة واملربيني إىل إبدال أشعار الكفر باألشعار الدينية اإلسالمية منذ
حارضه ،رضوروة استعاملة عقول وأنظار املدعوين إىل متسك بدين الرحمن دون دين الشيطان
نتيجة تعليمهم قومهم وارشادهم السبيل الرشاد وعىل ذلك يدل آدم عبد الله اإللوري “...
فقد سبق علامء يوربا إىل الفلسفة ,واستعملوها يف أساليب دعوتهم فيام يأىت :أوال:قد لحظوا
أن قبائل يوربا لهم ولوع شديد بالرقص,وكلف عميق بالغناء,شفقا بالزيادة عىل غريهم ولعل
ذلك من آثار جو بالدهم أو من طعامهم ورشابهم أو فراغ بالهم وضمريهم .فقد امتدى العلامء
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عىل هذه الطبيعة لقومهم فلجئوا إىل اخرتاع األناشيد الدينية يف اللغات املحلية واطلقوا عليها
اسم “واكا” ولعل علامء هوسا قد سبقوا إىل ذلك ألن كلمة “واكا” هوساوية وليست يورباوية
يف األصل إذ كان للهوسا قصائد دينية عديدة,و قد نسبت إىل ابن فودي قصائد هوساوية
وفالتنية وعليها جاء علامء يوربا ينشئون قصائد يورباوية يعلمون بها قومهم التوحيد والصالة
والرب والتقوى وميدحون بها رسول الله صىل الله عليه وسلم ,وكان من هذه األناشيد :األراجز
واألغاىن التى ينشدها عىل نغامت توقيعية يرقص عليها الصبيان والنسوان يف األعياد واملواسم
يف األفراح .)21(.وخري مثال ذلك ،نهوض اللجنة الوطنية للشبان املسلمني((NACOMYO
بإبادن –( )1980وجمعية الشبان والشبات املسلامت(( YOUNBASكالهام لعبا دورا هاما
يف إنقاذ جمعية الشبان املسلمني والشبان املسلامت من غرق الضاللة وعىل إثرهام نشأة
جمعية عدة لسد ثلمة األنشطة الدينة اإلسالمية يف البالد) .)22ونربهن يف ذلك ملتفتا بأنظار
القارئني إىل مكانة شعر “واكا” بني مجتمع قبيلة يوربا عموما ومدينة إلورن خاصة .إذ ثبت
أن تكوينها كانت بني عنارص وأجناس من البرش مختلفة التى هي الهوسويون والفالنيون
والنفاويون والكمربيون والرببريون واملاليون واليوربويون وغري ذلك حتى متكن من بني هذه
األجناس سلطة تكوين مجلس إمارة إلورن التى تحتم من مدينة إلورن التى مع ضواحيها
ومنطقتي آسا ومورو”(.)23
املالحظة
ويالحظ أن مدينة إلورن لزمتها من أول أمرها ما الزمت غريها من مدن العامل وهي تلك
الهمجية الجاهلية حيث يقول الدكتور جمبا»:إن املتدينني باإلسالم كانوا –قبل مجيئ الشيخ
عامل –قلة قليلة ,بل إن أكرث املتدنيني به كانوا يتدينون به(أى اإلسالم )-عىل حرف وعىل
جهل(,)24فورود كلمة الجهل هاهنا تؤدى إىل معانيها املجازية دون الحهل املناقض للعلم
واملعرفة بل املراد بالجهل هنا:السفاهة والهمجية وانتشار الضاللة وعبادة األوثان واإلرساف
يف القتل واستباحة الزنا والخمر وانتهاك الحرية من غري حق .ذلك كله بتأثري العداوة,وقيام
الحروب وتفرقة القبائل ولله در القائل :
فنجهل فوف جهل الجاهلني()25
أال ال يجهلن أحد علينا
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دراسات نقدية
مبعنى ال يؤدى أحد علينا بالحمية فنجازية بأرش من ذلك .ومن ذلك قوله تعاىل إذ جعل
الذين كفروا يف قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ...إلخ(الفتح )26:وإىل هذا أيضا منه قوله
تعاىل :قال موىس لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله
أن أكون من الجاهلني (البقرة  )67:فجواب موىس لقومه لسؤالهم  ...أتتخذنا هزوا « قال
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلني  ،و وقوع كلمة الجهل تعريفا يوحى عن كفرهم وفحشهم
وخلقهم الرذيل .وال تعنى الجهل عكس العلم وعدم املعرفة.
ويقول الدكتور جمبا »:وملا نزل الشيخ (عامل) نرش يف الناس العقيدة اإلسالمية الصحيحة –(أى
بدل الوثنية باإلسالمية )-كام الزم به الناس يف أوقات الحرج والحاجة واستجاب الله لدعوته
لهم.)26( »...األمر الذي أدى الشيخ آدم عبدالله اإللوري (رحمه الله) إىل أن يصف الشيخ
عامل مبجدد دين اإلسالم يف أرض يوربا –(من حني الشيخ عثامن بن فودي كذلك يف أرض هوسا
)-وذلك يف قصيدة م ّدح بها أمري إلورن التاسع محمد ذا القرنني غمربي,قال:
أم����والي ذا ال��ق��رن�ين ي��اب��ن محمد
ورث���ت ل���واء ال��دي��ن م��ن ش��ي��خ ع��امل

أم�ي�ر إل����ورن ط��ب��ت أص�ل�ا ومنصبا
مجدد دي��ن الله يف أرض ي��ورب��ا()27

ونلمس أن فضل متسك أه��ل إل��ورن بدين الحنيف يرجع إىل شيخ ع��امل وأبنائه
وأحفاده األم��راء  .حتى أصبح اإلس�لام دينا رسميا حتى ال ت �زال شهرتها بني اليوربا
لقبا غنائيا ك�لآىت عىل حسب الشعر الحر الخلو من القافية وال��ع��روض ،فيقال :
إلورن بلد أفنجا
الذي يقال يف أهل الكالم أحىل من امللح
السعة ليس له أيغنغن خاص به
البلد الذي ,عىل هذه َّ
السعة ليس طقس خاص به
الذي عىل هذه َّ
بل الخيل هي أيغنغن الخاص به
والرماح الطقس الخاص به
إلورن بلد عامل()28
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ولكن واه :اإلسالم اليوم يف هذه املنطقة ملصيبة ويعانقها ذاقها وفيها يذكر أن املسيحية
والديانات املحلية األخرى (أي الديانة الوثنية بــأنواعها) التزال تزهر يف ضواحي إلورن
وأريافها»(.)29يف هذه اآلونة .
وبهذه الشواهد يبدو أن إلورن مل تكن خارجا عن حدود بالد يوربا أصال,وإمنا اكتبسها شهرة
التدين اإلسالم لكرثة ترسع أهله يف اإلسالم ,األمر الذي حمل أهلها عىل تبدل شعر شعرائهم
الوثنية بالشعر الديني املسمى بـــ»واكا»يف املرة األوىل ونلمس من تعبري الدكتور جمبا ,حيث
يستدعي إىل التغلب مثال قوله...بل الخيل هي أيغنغن الخاص به ,والرماح الطقس الخاص به
,وهو يشري إىل التغلب عىل الوثنيني حني مقاوتهم باملسلمني انتصار لإلسالم.فكل من كلمتي
«أيغنغن والطقس « أى هورو( )oroكام جاء سابقا لدى يوربا وهوسا بل ياووري أهل كتنغور
أو غريهام من أنواع األصنام الجاهلية إزاء أخالقهم وعاداتهم الهمجية مع انتشار الضاللة
يف تعبدهم األوثان واألصنام قدما,فإذن ال بد من قرضهم األشعار ألنشطاطهم التعبدية عند
إحتفاالتهم وأعيادهم مع ذكرهن لفظا اعتباريا يف قرضهم الشعر متأثرا فيه عىل اختالف
عقائدهم الدينية كام هو الشأن يف الجاهلية العربية وغريها من األمم العاملية حسب قول
القائل:والجاهلية يف...نيجرييا ...هي الجاهلية يف كل مكان ...ويف كل زمن...وجهها الكالح
املش ّوة ال يتغري مهام سرتته باملساحيق...ج ّوها الخانق ال يتطهر وال يتنور مهام ازدحمت فيه
األضواء واألالء واملغريات وامللهيات ...إن جاهلية القرن العرشين هي الجاهلية كل قرن وإن
الخرافة يف القرن العرشين هي الخرافة يف كل قرن( .)30وقد استوعب هذا التعبري عهد الشيخ
عثامن بن فودي الجهادي بشامل نيجرييا ونلخص يف ذلك مم عرب به الشيخ عبدالله بن فودي
,استشهادا لصحة التعبري الشعري الديني حيث قال:
ي��ح��ارب��ون ب�ل�اد ال��ك��ف��ر إن ن��زل��وا
ي��ق��وده��م ب �لّ��و يف خ��ي��ل و يف رج��ل
ي���ا أه����ل ق����ار أمل ي��ك��ف��ك��م كشنا
ك��ذا كنو م��ع زق���زق وه��ي قريتكم
ت��ك��ل��م ب��ي��وت��ه��م ب��ال��ظ��ل��م خ��اوي��ة
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ب���دار كفر ف��س��اءت ح��ال ذي ال��دار
ب�ي�ن ال��ل��ي��وث ك��ل��ي��ث ث���ائ���ر ض��ار
ح��ل بالجار
وال��ج��ار يسمع م��ا ق��د ّ
وزن���ف���ر م���ع غ���وب���ر ن��س��ل ب��اب��ار
منهم وص����اروا ح��دي��ث��ا ل��س�مار()31

دراسات نقدية
نلمس من هذه األبيات أن جميع بالد هوسا أمثال كنو,وزقزق أى زاريا,وزنفر أي(والية من
والية نيجرييا التى يدعى حاكمها سنيا سابقا)وبربر كلها وغريها بشامل نيجرييا أيام جهاد
الشيخ عثامن بن فودي ما زالت بالد كفر حتى غزاهم الشيخ وجامعته تأييدا لنرش دين
الله فصارت اليوم ما كانت من أرض مسلمي نيجرييا األقوياء يف الدين مع أن أصلهم قائم
عىل ظلمة الكفر الجاهلية بنيجرييا ,فإذن الشك أن هناك أشعار وأغنية قد يتعاودونها تحت
جل شأنه
ستار عبادتهم الوثنية قدما,كام هي سنة أية قبيلة أو أمة يف العامل.ويف ذلك ،وصف ّ
جاهلية العرب بصفة عامة ويقول”:إذ جعل الذين كفروا يف قلوبهم الحمية حمية الجاهلية
(الفتح )26:ولو قصد بها العرب إمنا داللة األية عىل املعاين العمومية.
نتائج البحث:
ويف محاولة هذا البحث املتواضع يتضح ما للشعر من دور هام يف حياة اإلنسان الدينية منذ
وجوده عىل ظهر األرض .
وأنه غار عليه السلطة الشيطانية يف أول أمره لتمسك بأديان الشيطانية الوضعية يظن الناس
أنهم يحسن صنعا .وأن قول الشعر مازال أداة التدين منذ القرن األول إىل القرن الحارض يظل
ينهض ويطور خالل العصور الغابرة إىل اليوم .بل حسب االعتقاد اإلنسان البرشي ملعبوده وملا
أرشق نور اإلسالم عىل األرض اعتدل قول الشعر الديني حق االعتدال بيد أن اليهود والنصارى
ما زاال مخطئا يف اتخاذمهام الشعر أداة التعبد مطلقا ومغنني به ومرقصني يف كنيستهم
أسبوعيا بل يوميا يف الحارض خالف ما تستهدف إليه رسالة أنبيائهم لقوله تعاىل »:وما أمروا
إال ليعبدوا الله مخلصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة»(البينة :إلخ)5
الخامتة
واألديان كثرية منها دين الشيطان ومنها دين الرحمن,ودين الشيطان هو عبادة األوثان
واألصنام يضل الشيطان الناس بها فيتبعون ويعبدونه عىل الضاللة ويف ذلك يقول الله تعاىل
»:أمل أعهد إليكم يا بني آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني» (يس )60:أما دين
الرحمن هو دين اإلسالم الذي خلق عباده ألجله ليكونوا متمسكني به يف من عبادته وحده
قال تعاىل »:وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون(الذاريات )56:وقال تعاىل :أ فغري دين الله
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يبغون(...آل عمران.)83:
فالدين فضل صناعة قول الشعر أو الغناء منذ األمس حتى اليوم لكن ال يكون أداة التعبد
مطلقا كاتخاذه بعض العباد وغريهم يف البلدان العاملية .كام أن شعراء الجاهلية يف قطر عىل
وجه األرض ال يزالون مستمدين بالشطحات الشيطانية عند شعريتهم حسب تو ّهمهم وقد
أثبت ذلك القرآن بالدليل اإلشاري القويل «والشعراء يتبعونهم الغاوون الشعراء أمل تر أنههم
يقولون ما ال يفعلون ...إلخ(الشعراء )224:حذرا عنه دون الحرام وإىل الله قصد السبيل.
الهوامش
-1آدم عبدالله اإللوري,نظام التعليم العريب وتاريخه يف العامل اإلسالمي,مكبتة
وهبة,بريوت,ط,2,صفحة .53-52
-2شوقى ضيف(الدكتور)تاريخ األدب العريب,دار املعارف,مرص,ص 890
-3السفاء,مختارات الشعر الجاهيل,**,ال.ت,ص162
 -4شوقى ضيف :املصدر السابق 193
 -5املصدر السابق ,نفسه
 -6املصدر السابق,ص101,
 -7السفاء :املصدر السابق,ص162
 -8شوقى ضيف :املصدر السابق ص101
-9ديوان أوس,مجهول الطبع(,ال.ت)ص85
-10األصبعيات ,مجهول املؤلف,دار املعارف,ال.ت,ص102
 -11شوقى ضيف :املصدر السابق ص102
-12زهري أيب سلمى
-13اإللوري ,النسيم الصبا يف أخبار اإلسالم وعلامء بالد يوربا,مكتبة وهبة القاهره,ط,3ص33
-14الدكتور سأمي ميك الغاين,دراسات األدب اإلسالمي ,جامعة بغداد التوزيع,املكتبة الإلسالمي
1395ه,1975ص14
 -15املصدر السابق ص35
 -16اإللوري ,النسيم الصبا,م.س,ص125
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-18مشهود محمود جمبا:واكا»فن أديب إسالمي شعبي,دراسة تحليلية ألغاين»واكا»اإلسالمية
يف مدينة إلورن نيجرييا ,دار توفيق الله1997,م,ص3
 -19املصدر السابق ص4
-20مذكرة دراسة يف األدب العريب,إعداد:األستاذ موىس غدن,ص3
 -21مشهود محمود ,املصدر السابق ص3
 -22اإللوري املصدر السابق نفسه
 -23مشهود محمود ,املصدر السابق ص6-4
 -24اإللوري ,اإلسالم وتقاليد الجاهلية املصدر السابق,ص13
-25شيخو أحمد سعيد غالدنثي الدكتور,حركة اللغة العربية وآدبها يف نيجرييا ,ط, 2مجهول
الطبع1414,م ،1993-ص118
 -26املصدر السابق,ص 119
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وجدانية الإقناع يف ق�صيدة الن�سيب �شعر
ن�صيب بن رباح «�أمنوذجا»

د .عبد الجبار لند  -أستاذ باحث  -عضو مخترب :الدراسات اإلسالمية والتنمية املجتمعية  -الكاتب العام للجمعية
األكاديمية لألبحاث والدراسات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة شعيب الدكالي بالجديد  -املغرب

امللخص
يع��رض هذا املقال لدراس��ة خصائص الخطاب اإلقناعي يف ش��عر النس��يب ،وذل��ك انطالقا مام حدده
الدارسون قدميا ويف العرص الحديث حول الحجاج ومكوناته وأطراف ،واختالفهم حول قدرته عىل اخرتاق
عوامل اإلبداع أواقتصاره عىل القضايا العقلية و التي تحتاج إىل االس��تدالل املنطقي  ،إذ منهم من ربطه
بالخطابة ،وأبعد الش��عر عنه باعتباره فنا تخيال تعبرييا يخاطب فيه الش��اعر ذاته ،فيام أجازته أطراف
أخرى جاعلة من قدرة الشاعر عىل استعامل أفانني اللغة والبالغة واألسلوب والخيال أحد أهم مميزات
اإلقن��اع والتأثري .وقد وقع االختيار عىل النس��يب باعتباره فنا وجدانيا متمي��زا يهتم باإلقناع بالعواطف،
كام اختري الش��اعر نصيب ،بسبب تقدمه يف هذا الفن رغم تاريخ عبوديته وضعف نسبه وسواد برشته،
وقدرته عىل إثارة املرأة وإقناعها بحبه ورقة مشاعره ،مام جعله يعد أبرز شعراء عرصه.
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مقدمة:
يعد اإلقناع من أبرز الخصائص اإلنسانية التي تعكس البعد التواصيل والحواري املتميز باالختالف والتعبري
عن املش��اعر واألفكار والرؤى ،من أجل تحقيق الحاجيات الرضورية وبلوغ األهداف واملقاصد املتوخاة،
بعي��دا عن الرصاع والعنف ،يقول الدكتور عيل حرب« :فام دمن��ا نتواصل ونتباحث أو نتبادل ونتفاعل،
مثة إمكان ألن نغري ونتغري».
وميث��ل اإلقن��اع يف البالغ��ة الحديث��ة أح��د األركان األساس��ية ،وأب��رز الرهان��ات الت��ي
تق��وم عليه��ا الرتباط��ه بالعالق��ات االجتامعي��ة حس��ب تعب�ير الدكت��ور حس��ن امل��ودن
 .وهو ما حذا بها لالهتامم مبراعاة آليات عديدة وطرائق متنوعة بغية إغنائه ،كدراسة تقنيات الحجاج،
التي تسهم يف تقارب اآلراء وتوافق األفكار ،والدفاع عن القناعات والرغبات ،وتوجيه امليوالت واالنفعاالت.
ول�ئن رأى ابن جن��ي أن اللغة أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم؛ فذل��ك تأكيد عىل البعد اإلقناعي
واالجتامعي للغة ،التي تضطلع أساسا بدور جوهري يف تقوية الروابط بني األفراد والجامعات ،وتتيح لهم
السعي نحو ما يصبون إليه ،ويتغ ّيون تحقيقه .ولعل ذلك ما يستدعي معرفة طرق وأساليب استعاملها
حسب املقامات التواصلية ووفق األغراض املتوخاة منها.
بالغة اإلقناع يف الشعر:
م��ن هذا املنطل��ق ،يرتاءى للباحث االرتباط الوثيق بني اإلقناع والحجاج ،وهو ما تنكش��ف معانيه
وتنجيل وظائفه من خالل تحديد السياق التداويل وخصوصية الحقل التواصيل الذي يرد فيه ،كالفلسفة
وعلم الكالم واملناظرة وعلوم اللغة والنقد واألدب ،وغريها.
وال مش��احة م��ن الق��ول أن اإلقن��اع يف اإلب��داع الش��عري ال ينح�صر فحس��ب يف
بع��ده الحجاج��ي ،ال��ذي ارتب��ط بالج��دل والخطاب��ة ،أي بالتأث�ير العق�لي املج��رد ل��دى اليون��ان
 ،ب��ل تع�� ّداه إىل التأث�ير العاطف��ي ال��ذي يتج��اوز العق��ل واملنط��ق م��ن خ�لال إث��ارة املش��اعر
واالنفع��االت .وه��و ما أكده أرس��طو يف قول��ه« :ليست غاي��ة الحج��اج التأثري النظ��ري العقيل وإمنا
يتع��داه إىل التأث�ير العاطف��ي وإىل إث��ارة املش��اعر واالنفع��االت وإىل إرض��اء الجمهور واس��تاملته»
؛ ذلك ما وضحه بجالء يف معرض حديثه عن التصديقيات قائال« :فأما التصديقيات التي نحتال لها بالكالم
فإنها أنواع ثالثة :فمنها ما يكون بكيفية املتكلم وسمته ،ومنها ما يكون بتهيئة السامع واستدراجه نحو
األمر ،ومنها ما يكون بالكالم نفس��ه قبل التثبيت ،فأما بالكيفية والس��مت فأن يكون الكالم بنحو يجعل
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املتكلم أهال أن يصدق ويقبل قوله [ ]...وأما بتهيئة الس��امع فحني يس��تميله الكالم إىل يشء من اآلالم
املعرتية ،فإنه ليس إعطاؤنا األحكام يف حال الفرح والحزن ومع املحبة والبغضة سواء [ ]...وأما ما يكون
من التصديق من قبل الكالم نفسه فحني نثبت حقا أن ما نرى حقا من اإلقناعات يف األمور املفردة.
وإذاكانتهذهالتصديقاتتكونبهذهالوجوه،فهومعلومأنهإمنايقدرعىلتناولهذه[]...األخالقوالفضائل»
.
أما يف العرص الحديث ،نلفي برملان وتيتيكا يقدمان تعريفات مختلفة للحجاج من أهمها قولهام:
«إن موضوع نظرية الحجاج هو دراس��ة تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي باألذهان إىل التسليم
مبا يعرض عليهام من أطروحات ،أو أن تزيد يف درجة ذلك التسليم» ،كام يشريان إىل أن «غاية كل حجاج
أن يجعل العقول تذعن ملا يطرح عليها من آراء ،وأن تزيد يف درجة ذلك اإلذعان ،فأنجع الحجاج ما وفق
يف جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى الس��امعني بش��كل يبعثهم عىل العمل املطلوب (من إنجاز أو
إمس��اك) ،أو هو ما وفق عىل األقل يف جعل الس��امعني مهيئني للقيام بذلك العمل يف اللحظة املناسبة»
،
ويف مقاب��ل ه��ذا الط��رح ،نج��د ديك��رو وأنس��كمرب يري��ان أن بني��ة الحج��اج كامل��ة يف
اللغ��ة ذاته��ا ال في�ما ميك��ن أن يتضمن��ه الخطاب م��ن بنى منطقي��ة أو بالغي��ة ـ وهو م��ا يتعارض
م��ع بالغ��ة أرس��طو وكذا بالغ��ة بريمل��ان وتيتي��كا ـ إذ تظ��ل يف ضوء ه��ذا التص��ور نظرية لس��انية
تداولي��ة تعن��ى بكيفي��ة توجي��ه املتكل��م لخطاب��ه نح��و مس��تمع متوس�لا باللغ��ة قص��د التأث�ير
 .لك��ن م��ا يعي��ب ه��ذه النظرية حس��ب عب��د الله صول��ة ،هو ح�صر صاحبه��ا دالل��ة امللفوظ يف
التوجي��ه ،الس��يام أن داللة ال��كالم ال تفيد التوجيه فحس��ب ،بل له��ا دالالت أخرى بحس��ب املواقف
التأويلي��ة من ال��كالم؛ مام حذا بالباحث عبد الل��ه صولة إىل الحديث عن الدالل��ة الحجاجية ،واملعنى
الحجاج��ي ،والطاق��ة الحجاجي��ة ،والعم��ل الحجاج��ي ،والوق��ع الحجاج��ي ،والوظيف��ة الحجاجية.
واملالح��ظ م��ن هذا التحدي��د ،ال��ذي أورده الدكتور عبد الل��ه صولة نفيُه للطاق��ة الحجاجية
والبع��د اإلقناعي لبع��ض األجناس األدبية ،كالش��عر الغن��ايئ ،والرتاجيدي��ا ،وامليلودرام��ا ،والكوميديا،
والرواي��ة ،والقصص الش��عبي ،والحكاي��ات العجائبية  .وه��و يف ذلك يتعارض مع م��ا أورده يف حديثه
ع��ن مفه��وم الحجاج عن��د ماير الذي ح��دده بكونه « :دراس��ة العالقة ب�ين ظاهر ال��كالم وضمنيه»
 ،مثلام يتبني يف الرتسيمة التالية:
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• امللفوظ ( املكون اللغوي :املدلول الحريف األويل الرصيح).
•املقام.
•مكون من خارج اللغة (دالالت التلفظ الضمنية).
املكنون اللغوي
مدلول “حريف» أو
«أويل» رصيح

املقام

مكون من خارج اللغة
دالالت التلفظ “الضمنية”

وميكن أن نستحرض يف السياق ذاته محاولة الدكتور محمد العمري ،الذي حسم يف رضورة فصل الخطاب
الش��عري ـ بناء عىل ما ورد لدى أرس��طو ـ عن البعد اإلقناعي الذي ربطه بالخطابة ،إذ يقول« :لقد تنبه
أرس��طو لذلك ففصل الخطابة عن الش��عر ،وألف يف كل منهام كتابا مس��تقال ،وتبعه يف ذلك الفالس��فة
املس��لمون ،فحرصوا عىل التفريق بني طبيعة الش��عر الذي يهدف إىل التخييل وطبيعة الخطابة الهادفة
إىل التصدي��ق حس��ب األحوال واالحتامل» .1وهو م��ا يتناىف وقوله أيضا« :إن دراس��ة الخطاب اإلقناعي
دراسة شعرية ال تعدم الرشعية بصفة مطلقة ،ولكنها تقف عند عنرص واحد من عنارص التأثري واإلقناع،
التي يلجأ إليها الخطيب» .2معلال ذلك التقس��يم بأن «الش��عر معاناة فردية يخاطب فيها الشاعر نفسه
التي يجرد منها مستمعا قبل التوجه إىل مستمع خارج الذات الشاعرة ،وهذا التفريق يسمح باستيعاب
الخطابة للكثري من القصائد التي استجابت ملؤثرات خارجية استجابة مبارشة يطبعها الحوار ،واستعامل
القياس الخطايب».3
قد يتامىش هذا القول مع ما أشار إليه آنفا حازم القرطاجني يف إثبات الصبغة الحجاجية للشعر ،4وذلك
يف قوله« :إن التخييل هو قوام املعاين الش��عرية واإلقناع هو قوام املعاين الخطابية ،واستعامل اإلقناع يف
األقاويل الش��عرية س��ائغ ،إذا كان ذلك عىل جهة اإلملاع يف املوضع بعد املوضع ،كام أن التخييل س��ائغ
 1ـ يف بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية ،محمد العمري ص 7
 2ـ املرجع نفسه ،والصفحة ذاتها.
 3ـ نفسه ص 8
 4ـالحجاج مفهومه ومجاالته ،دراسة تطبيقية يف البالغة الجديدة ،د عبد النبي ذاكر ،مجلة عامل الفكر املجلد  2 / 40أكتوبر ديسمرب  2011ص 19
العدد2021 - 2020 25

205

اس��تعاملها يف األقاويل الخطابية يف املوضع بعد املوضع ،...وينبغي أن تكون األقاويل املقنعة الواقعة يف
الشعر تابعة ألقاويل مخيلة ،مؤكدة ملعانيها ،مناسبة لها يف ما قصد بها من األغراض ،وأن تكون املخيلة
هي العمدة».1
هك��ذا يتأك��د لنا بناء عىل هذا القول ،ومن خالل تأمل أغلب قصائد الش��عر العريب القديم ،التي كانت
تس��تحرض القارئ املفرتض أو النموذجي أو املثايل حسب فيش ،2حضور البعد اإلقناعي والحجاجي لدى
معظم الشعراء.
ومن هذا املنطلق ،هل اهتم متلقو الش��عر قدميا بذلك الجان��ب التأثريي اإلقناعي يف الخطاب
الش��عري؟ وكيف تتس�� ّنى لنا دراسة النص الش��عري بوس��ائل وأدوات منهجية متتح من حقل الخطاب
اإلقناعي؟ ثم فيام تكمن مواطن هذا التأثري يف الشعر الغنايئ عامة ،ويف النسيب منه عىل وجه الخصوص؟
اإلقناع بالشعر لدى نصيب ابن رباح:
سنعمد إىل مقاربة مظاهر اإلقناع يف قصيدة النسيب عامة ويف شعر نصيب عىل وجه التحديد،
انطالقا من التقسيم الثاليث الذي وضعه أرسطو للحجج الصناعية ،التي تكون من ابتداع صاحب الخطاب،
والتي «يعدها مبجهوده ،ويحتال لها بالكالم نعني بذلك الحجج القامئة عىل أخالق الخطيب (اإليطوس)،
والحجج القامئة عىل إثارة الجمهور ( الباطوس) ،والحجج اللغوية املنطقية التي تقوم عىل القول نفس��ه
(اللوغوس).
ولعل تس��ليط الضوء يف هذه الوقفة النقدية عىل نصيب ،يعزى باألس��اس إىل كونه شاعرا غزال،
كان يع��اين من عقدة س��واد البرشة وم��ايض العبودية ،يف مجتمع تغلب عليه مظاه��ر العصبية القبلية
العربية ، 3.مام حذا به إىل ش�� ّد الرحال إىل باب عبد العزيز بن مروان واملكوث به أياما ينتظر استقباله،
فلام أذن له ،وأدخله  ،مدحه بقصيدة يقول فيها:

ل���ع���ب���د ال���ع���زي���ز ع��ل�ى ق��وم��ـ��ه
ف��ب��اب��ـ��ـ��ـ��ـ��ك أل��ي��ـ��ن أب��ـ��ـ��ـ��واب��ـ��ه��م

وغ���ي��ره������م ن����ع����م ظ���اه���ـ���ره
ودارك����������م م����أه����ول����ة ع���ام���ره

 1ـ منهاج البلغاء ورساج األدباء صنعة أيب الحسن حازم القرطاجني ،تحقيق الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة ،الدار العربية للكتب ،ص 325
 2ـ هو عند فيش «مقولة ذهنية تنشأ بناء عىل تحديد الوظيفة مدى االستجابة ملقتضيات النص وبناء عىل تصور القدرات املعرفية للتعامل مع القارئ
املثايل أما أن ينشأ يف ذهن الناقد أو املنظر الذي يحدد مواصفاته فيسمى القارئ االفرتايض» ومضات نقدية يف تحليل الخطابني األديب والنقدي ،سامي
شهاب أحمد ص 80
 3ـ األغاين 231/1
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دراسات نقدية
وك���ل���ب���ك أرأف ب��ال��زائ��ري��ـ��ـ��ن
وك����ف����ك ح��ي�ن ت�����رى ال��س��ائ��ل�ين
ف��م��ن��ك ال��ع��ط��اء وم���ن���ا ال��ث��ن��ـ��ـ��اء

م����ن األم ب��اب��ن��ت��ه��ا ال����زائ����ره
أن������دى م����ن ال���ل���ي���ل���ة امل���اط���ره
ب��ك��ـ��ل م��ح��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��رة س��ـ��ـ��ـ��ائ��رة

هذه األبيات ،جعلت عبد العزيز بن مروان يعجب به ،ويتأثر لحاله ،فيقوم برشائه ،هو وجميه
أف��راد أرسته ،ويعتقهم ويحس��ن وفادتهم ،يقول األصفهاين« :كان عبد العزيز بن مروان اش�ترى نصيبا،
وأهله فأعتقهم ،وكان يرحل إليه يف كل عام مستميحا ،فيجيزه ويحسن صلته».1
ولعل ذلك ما يحيلنا إىل ما أش��ار إليه أرس��طو يف ثنايا حديثه عن عاطفة الشفقة ،التي يؤكد بشأنها «أن
ّ
استشعار الشفقة يجيء بعد أن يعمل املرء عقله يف الوضعية املعروضة عليه إعامال يولد فيه جملة من
2
االعتقادات والظنون يف ضوئها تتحدد أعامله التقوميية وما يصدر عنها من أحكام»
وم��ن ث ّم ،فقد عم��ل عبد العزيز بن مروان عىل تقدميه إىل باقي أم��راء األرسة األموية وخلفائها الذين
جعلوه من أبرز شعرائهم املقدمني يف الرثاء واملديح ،فكانوا يخلون له مجالسهم لسامع مراثيه يف ذويهم،
من ذلك ما ذكره أبو الفرج األصفهاين عن هشام بن عبد امللك ،إذ كان كلام قدم عليه « أخال له مجلسه
واستنشده مرايث بني أمية ،فإذا أنشده بىك وبىك معه» ،3وكذلك كان بنو أمية يقدمونه عىل الفحول من
الشعراء ،ألنه عرف كيف يوافق رغباهم وطباعهم  ،من ذلك ما حدث يف حرضة سليامن بن عبد امللك،
إذ كان نصيب عىل دراية برغبته العارمة يف الش��موخ ،والظهور مبظهر الكرم الذي ال يرغب أن يضاهيه
فيه أحد ،من ذلك أن الفرزدق أنشد يف حرضته شعرا يفخر فيه بقومه ،من ذلك قوله:

ورك���ب ك��أن ال��ري��ح تطلب عندهم
رسوا ي��رك��ب��ون ال��ري��ح وه��ي تلفهـم
إذا استوضحوا ن���ارا يقولون ليتـها

ل��ه��ا ت���رة م��ن ج��ذب��ه��م بالعصائب
ع�لى ش��ع��ب األك����وار يف ك��ل جانب
وق���د خ�ض�رت أي��دي��ه��م ن���ار غ��ال��ب

مام أغاض سليامن بن عبد امللك ،الذي قال لنصيب قم فأنشد موالك ،ويلك ،فقام نصيب وقال
أبياته املشهورة:
 1ـ نفسه 352/1
 2ـ منزلة العواطف يف نظرية الحجاج ،حاتم عبيد مجلة عامل الفكر املجلد  40العدد  ، 2سنة  2011ص 243
 - 3نفسه .338/1 :
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أق����ول ل��رك��ب ص���ادري���ن لقيتهم
ق��ف��وا خ��ب�روين ع���ن س��ل��ي�مان إن��ن��ي
ف��ع��اج��وا ف��أث��ن��وا ب��ال��ذي أن���ت أهله
ه��و ال��ب��در وال��ن��اس ال��ك��واك��ب حوله

ق��ف��ا ذات أوش����ال وم����والك ق���ارب1
مل��ع��روف��ه م���ن أه���ل ودان ط��ال��ب
ول��و سكتوا أث��ن��ت عليك الحقائب
وال تشبه ال��ب��در امل�ض�يء الكواكب

فقال له س��ليامن أحسنت والله يا نصيب ،وأمر له بجائزة ومل يصنع ذلك للفرزدق ،مام دفع هذا األخري
إىل أن يقول ،بعد خروجه من عند الخليفة:

وخ��ي��ر ال���ش���ع���ر أك����رم����ه رج����اال

ورش ال��ش��ع��ر م���ا ق����ال ال��ع��ب��ي��د

فهذا البيت ،وإن كان يظهر غيظ الفرزدق وحنقه ،فإنه يربز نفسه الشامخة العزيزة عكس نصيب املوىل
الذي كان يس��لس عىل لس��انه أن ينطق مبثل هذا املديح الذي يبدو فيه الشاعر متسوال ،ومتوسال إىل ما
يجود به الخليفة.
هذه النفسية هي التي منعت نصيبا من الخوض يف الغرض الرئيس الذي كان مهيمنا عىل عرص
بني أمية أال وهو الهجاء ،إذ س��ئل من لدن س��لمة بن عبد امللك ،قائال « :أنت ال تحسن الهجاء  ،فقال :
بىل والله ،أتراين ال أحس��ن أن أجعل مكان عافاك الله أخزاك الله ؟ ! قال :فإن فالنا قد مدحته فحرمك،
فاهجه  ،قال  :ال والله ما ينبغي أن أهجوه  ،وإمنا ينبغي أن أهجو نفيس حني مدحته ،فقال مسلمة  :هذا
والله أش��د من الهجاء» ،1مام يربز قوة اإلقناع لدى نصيب يف نرثه كام يف ش��عره ،والتي يعتمد فيها عىل
التأثري العاطفي املرتبط لديه بالجانب األخالقي ،وذلك ما أشار إليه العديد من الباحثني ،كالدكتور محمد
العم��ري يف ثنايا حديثه عن التصديقي��ات الحجاجية ،إذ يقول...« :إذن هذه الوس��ائل الثالث إلحداث
اإلقناع ،ومن ميلكها يجب أن يكون قادرا 1ـ عىل التفكري املنطقي 2 ،ـ وعىل فهم الخلق اإلنساين والخري
يف مختلف أشكالهام 3 ،ـ وأن يفهم االنفعاالت ،وأعني أن يسميها ويصفها ويعرف أسبابها والطرق التي
بها تستثار» ،2ونستشف هذا التوليف البليغ بني اإلقناع بالعواطف واإلقناع باألخالق املبني عىل التفكري
املنطقي السليم ،لدى نصيب يف العديد من املواقف التي عاشها من ذلك ما أورده أبو الفرج األصفهاين
ع��ن تخلص��ه الجميل حينام دع��اه الخليفة عبد امللك ب��ن مروان إىل منادمته ،فقال ل��ه« :لوين حائل،
 - 1األغاين .344/1 :
 - 2يف بالغة الخطاب اإلقناعي ،مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية ،محمد العمري أفريقيا الرشق  ،2002ص 25
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وش��عري مفلفل ،وخلقتي مشوهة ،ومل أبلغ ما بلغت من إكرامك إياي برشف أب أو أم أو عشرية ،وإمنا
باغته بعقيل ولس��اين ،فأنش��دك الله يا أمري املؤمنني أن تحول بيني وبني ما باغت به هذه املنزلة منك
فأعفاه».1
مظاهر اإلقناع الوجداين يف شعر النسيب عند نصيب:
ورغم الس��بق الذي أبداه نصيب يف املديح والرث��اء ،مام جعله ينال الحظوة الكربى لدى خلفاء
بني أمية وأمرائهم ،إال أن ش��عر النس��يب كان له فيه متيز وتفرد خاص ،يتعلق بنفسه املرهفة ووجدانه
الوقاد وعرباته الرقيقة وأسلوبه األخاذ وصوره املبهرة ،اليشء الذي جعله يؤثر يف املتلقي ويستميله ويثري
عواطفه ،فيتفاعل معه .
والنس��يب لي��س الغزل رغم أنه يقارب��ه يف املعنى ،يقول الزبيدي« :اعلم أن النس��يب
		
والتشبيب والغزل ثالثتها متقاربة :إن الغزل هو األفعال واألحوال ،واألقوال الجارية بني املحب واملحبوب
نفس��ه ،وأما التش��بيب فهو اإلش��ادة بذكر املحبوب وصفاته ،وإش��هار ذلك والترصيح به ،وأما النسيب
فهو ذكر الثالثة أي حال الناس��ب واملنس��وب به ،واألمور الجارية بينهام ،فالتش��بيب داخل يف النسيب،
والنس��يب ذكر الغزل» ،2ويقول ابن رشيق «والنسيب والتغزل والتشبيب ،كلها مبعنى واحد ،وأما الغزل
فهو إلف النس��اء وامليل إليهن ،والتخلق مبا يوافقهن ،وليس ما ذكرته يف يشء ،فمن حمله مبعنى التغزل
فقد أخطأ ،وقد نبه عىل ذلك قدامة ،وأوضحه يف كتابه (نقد الش��عر)» . 3مام يعكس ما بينه أرس��طو يف
ثنايا حديثه عن اإليطوس.
وقد يظهر مفهوم اللوغوس لدى القدماء عند حديثهم عن خصائص ش��عر النسيب ،يتضح ذلك
من خالل قول ابن رش��يق« :حق النس��يب أن يكون حلو األلفاظ رسلها ،قريب املعاين سهلها ،غري كز وال
غامض ،وأن يختار له من الكالم ما كان ظاهر املعنى لني اإلثناء ،رطب املكرس ،ش��فاف الجوهر ،يطرب
4
الحزين ،ويستخف الرصني»
في�ما يربز مفه��وم الباتوس الذي يرتب��ط بالتأثري يف املتلقي من خالل قول ش��كري فيصل« :إن
املتتبع لحركة الش��عر كان يحس أن هناك تفاعال عميقا بني ش��عر النس��يب والحياة اإلسالمية ،وأن هذا
التفاعل انتهى مرة إىل أن يتالءم هذا التغزل مع هذه الحياة اإلس�لامية ،وانتهى مرة أخرى إىل أن يفرتق
1
2
3
4

ـ األغاين 223/1
ـ تاج العروس ،مادة غزل
ـ العمدة البن رشيق753/2 :
ـ نفسه 753/2
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عنها ،وأن يخالف عن اتجاهها ،فأما حني تالءم معها فقد كان ذلك هو التغزل العذري ،وأما حني اختلف
عنه��ا فقد كان هو التغزل املطلق أو التغزل املفحش ،وبني هذين اللونني من الغزل يف املنطقة املحايدة
الت��ي تفصل بينهام كان تغزل من نوع أخر هو التغزل التقليدي الذي يقوله أصحابه بحكم االس��تجابة
الفنية لتقاليد القصيدة أكرث مام يقولونه بحكم االستجابة النفسية».1
وقد اش��تهر نصيب بنس��يبه العذري العفيف الذي مكن له من ول��وج البالط األموي ومن أن
يروي بني العامة والخاصة ،ما جعل النساء يستدعينه إلنشاد الشعر أمامهن فكان يرفض ويتعفف ،معلال
ذلك بذمامة خلقته وسواد برشته ،ورغم أن نصيبا اشتهر بعذريته إال أنه خالف العذريني الذين اشتهروا
يف نس��يبهم بامرأة واح��دة كقيس بن امللوح وكثري عزة وجميل بثينة ،وابن ميادة الذي مل ينس��ب بغري
محبوبته أم جحدر ،إذ مل يختص يف نسيبه بامرأة بعينها ،وقد كان يف شعره لوعة وصدق عاطفة صادرة
عن موقف العاشق الولهان من الحبيب النافر الذي ال يدنو ،وإذا دنا مرة ،فقد يبتعد ،وميىض فام تتبقى
إال الذكرى والحرسة ،مام جعل النساء ميلن إىل تفضيل شعره واستحسانه ،2ويتأثرن به أميا تأثر  ،مثال ما
أورده األصفهاين يف قوله عن إحداهن ،وكان اسمها سعدى ،قال  « :قال ابن أيب عتيق لنصيب ،إين خارج
 ،أفرتسل إىل سعدى بيشء ؟ قال نعم  ،بيتي شعر  ،قال :قل  ،فقال:3

أت��ص�بر ع���ن س��ع��دى وأن����ت ص��ب��ور
وك���دت ومل أخ��ل��ق م��ن ال��ط�ير إن بدا

وأن����ت ب��ح��س��ن ال��ص�بر م��ن��ك جدير
س��ن��ى ب�����ارق ن��ح��و ال��ح��ج��از أط�ير

قال  :فأنش��د ابن أيب عتيق س��عدى البيتني  :فتنفست تنفسة شديدة  ،فقال ابن أيب عتيق  ،أوه ! أجبته
 ،والله بأجود من شعره ،ولو سمعك خليلك لنعق وطار إليك «  .4يريد من ذلك تشبيهه بالغراب لسواد
لونه.
ومن ثم كان نصيب ميثل جمهور الشعراء الذين يبحثون دامئا عن املرأة ،لكنهم ال يجدونها ألنها
ترفضهم بسبب عيوبهم ،فهو يرى ،ويشتهي  ،ويريد  ،ولكنه ال يستطيع الوصول إىل من يشتهيها  ،مثال
ذلك قوله :5
1
2
3
4
5

ـ تطور الغزل  ،ص .231 :
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دراسات نقدية
وذك�������رت م����ن رق�����ت ل����ه ك��ب��دي

وأىب ف���ل���ي���س ت�����رق يل ك��ب��ده

وق��د عرب عن هذا الص��دود الذي كان يالقيه من املرأة  ،رغم تأثرها بش��عره ،وحديثه عن قصة زواجه،
وكيف صدته زوجته يف بداية األمر متعللة بس��واد لونه ،ومل يشفع له يف الوصول إليها ،وإقناعها بالزواج
به سوى األبيات التي أرسلها إليها ،وهي:1

ف����إن أك ح��ال��ك��ا ف��امل��س��ك أح���وى
ويل ك�����رم ع����ن ال���ف���ح���ش���اء ن���اء
وم����ث��ل�ي يف رج����ال����ك����م ق��ل��ي��ل
ف�����إن ت�����ريض ف������ردي ق�����ول راض

وم����ا ل���س���واد ج���ل���دي م���ن دواء
ك��ب��ع��د األرض ع���ن ج���و ال��س�ماء
وم��ث��ل��ك ل��ي��س ي��ع��دم يف ال��ن��س��اء
وإن ت����أيب ف��ن��ح��ن ع�ل�ى ال���س���واء

والبي��ت األخري ال ميثل ـ كام يظهر ـ التحدي ال��ذي تبدو نربته واضحة بقدر ما يعكس حالة اليأس التي
صار عليها ،فأصبح األمر لديه س��يان ،فام كان منها إال أن رقت لحاله ،وقالت معللة استجابتها له بقولها
 « :املال  ،والشعر يأتيان عىل غريهام» ثم تزوجته.2
وهو يف ش��عره يزاوج بني اليأس املبطن  ،والرغبة الجامحة التي دفعته أحيانا إىل أن يربط ش��كره لله عز
وجل بتحقيق نواله من حبيبته التي ذكرها ووصـف بعض
محاسنها ،وذلك يف قوله: 3

ذك���رت م��ق��ام��ي ليلة ال��ب��اب قابضا
ف��ل��ي��ت إل��ه��ي ق��د ق�ضى ذاك م��رة

ع�لى ك��ف ح����وراء امل��دام��ع كالبدر
فيعلم ريب ع��ن��د ذل���ك م��ا شكري

وهو نفس��ه يعجب من رغبته الدامئة إىل النس��اء اللوايت ال يحصل منهن عىل ما يصبو إليه ،فريى نفسه،
كأنه أول من سن العشق  ،والحب الفاشل ،الذي ال ينال من ورائه املحب شيئا  ،يقول: 4
1
2
3
4
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ك����أين س��ن��ن��ت ال��ح��ب أول ع��اش��ق

من الناس أو أحببت من بينهم وحدي

وهذه النربة الحزينة اليائس��ة  ،هي التي أحاطت تغزله بهذا النوع من اإلعجاب  ،عند املتلقني ،ومنهم
الخلفاء واألمراء ،كعمر بن عبد العزيزـ قبل أن يتوىل الخالفةـ إذ اس��تأذنه نصيب يف إنش��اده ش��يئا من
م��رايث عب��د العزيز بن مروان  ،فقال  « :ال تفعل فتحزين  ،ولكن أنش��دين قول��ك  « :قفا أخوي «  ،فإن
شيطانك كان لك فيها ناصحا حني لقنك إياها فأنشده»:1

ق��ف��ا أخ�����وي إن ال������دار ليست
ل����ي����ايل ت���ع���ل�م�ان وآل ل��ي�لى
ف���ع���وج���ا ف���ان���ظ���را أت����ب��ي�ن ع�ما
ف���ظ�ل�ا واق����ف��ي�ن وظ�����ل دم��ع��ي
ف���ل���وال إذ رأي�����ت ال���ي���أس منها
ب��رح��ت ف��ل��م ي��ل��م��ك ال���ن���اس فيها

ك��م�ا ك���ان���ت ب��ع��ه��د ك��م�ا ت��ك��ون
ق��ط�ين ال������دار ف��اح��ت��م��ل ال��ق��ط�ين
سألنـاها به ،أم ال تبيــن تتبيــــــــــن
ع�ل�ى خ����دي ت���ج���ود ب���ه ال��ج��ف��ون
ب����دا أن ك����دت ت��رش��ق��ك ال��ع��ي��ون
ومل ت��غ��ل��ق ك��م�ا غ���ل���ق ال���ره�ي�ن

فاألبيات التي بني أيدينا تعد مثاال للشعر العفيف العذري  ،حيث نجد الشاعر يوقف صاحبيه ،ويطلب
منه�ما أن يتبينا رس��م دار حبيبته ،كام يبث حزنه ،وبكاءه عىل فراقها ،وي��روي صدها ،وابتعادها الذي
أيأسه من الوصول إليها ،مام أدى به إىل حال أصبح معه الناس يرشقونه بعيونهم ،ويلومونه عىل ما صار
إليه .
فهذه سامت من الجانب املعنوي العفيف من نسيب نصيب ،والذي دفع بياقوت الحموي إىل أن يقول
فيه « :كان فصيحا مقدما يف النس��يب واملديح ،مرتفعا عن الهجاء كبري النفس عفيفا ،مل ينس��ب قط إال
بامرأته»2إال أن أخباره التي بني أيدينا تؤكد أنه نسب بزوجته وبغريها.3
كام كان يراعي يف نسيبه عدم إزعاج أويل نعمته من األمويني الذين كانوا أحيانا يجادلونه يف ما يقوله
 - 1نفسه  ،ص  ، 135 :األغاين .345/1 :
 - 2معجم األدباء .2752/6 :
 - 3األغاين  347/1 :ـ  351ـ . 353
212

 2021 - 2020العدد25

دراسات نقدية
من شعر ،مثال ما حدث له عبد امللك بن مروان الذي سمعه يقول:

وم��ض��م��ر ال��ك��ش��ح ي��ط��وي��ه الضجيع
وذي رواد ف ال يلفى اإلزار بها

ط���ي ال��ح�مائ��ل ال ج���اف وال فقر
ي��ل��وى ول���و ك���ان سبعا ح�ين ي��أت��زر

فقال له «يا نصيب من هذه؟ قال :بنت عم يل نوبية ،لو رأيتها ما رشبت املاء من يديها ،فقال له :لو غري
هذا لرضبت الذي فيه عيناك» ،1فنحن نرى هنا حسن تخلص نصيب من املأزق الذي وقع فيه.
ويف موقع أخر نلفي عبد امللك بن مروان يس��مع من نصيب نس��يبه ويقومه له ،من ذلك البيت الذي
يقول فيه:

أه��ي��م ب��دع��د م��ا حييت ف���إن أم��ت

ف��واك��ب��دي م��ن ذا يهيم بها بعدي

فصححه عبد امللك بقوله:

أه��ي��م ب��دع��د م��ا حييت ف���إن أم��ت

ف�لا صلحت دع��د ل��ذي خلة بعدي

هنا تربز نفس��ية نصيب الذي يتحرس عمن يحب محبوبته بعده ،مام اس��تدعى الخليفة إىل أن يعارضه
بأن محبوبته ال تصلح لخليل بعده.
وه��ذا النف��س الش��عري املرهف بالحب والغ��زل هو الذي دعا نس��اء العرب إىل تلقي ش��عره بلهف،
واستحس��ان ،من ذلك م��ا أورده أبو الفرج األصفهاين ،إذ يقول« :أىت نصي��ب مكة ،فبينام هو كذلك إذ
طلع ثالث نس��وة فجلسن قريبا وجعلن يتحدثن ويتذاكرن الشعر والشعراء ،وإذا هن من أفصح النساء
وآدبهن ،فقالت إحداهن :قاتل الله جميال حيث يقول:

وب�ي�ن ال��ص��ف��ا وامل���روت�ي�ن ذك��رت��ك��م

مب��خ��ت��ل��ف م���ا ب�ي�ن س����اع وم��وج��ف
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فقالت األخرى :بل قاتل الله كثري عزة حيث يقول:

ط��ل��ع��ن علينا ب�ين م����روة وال��ص��ف��ا
فكــدن لعمر الله يحدثن فتـنـــة

مي��رن ع�لى البطحاء مـور السحائب
ملخـتــشـــع من خشيـــة الله تائــــب

فقالت األخرى  :قاتل الله نصيبا حيث يقول:

أالم ع�ل�ى ل��ي�لى ول����و أستطيعها
مل��ل��ت ع�ل�ى ل��ي�لى ب��ن��ف�سي ميلـة

وح��رم��ة م��ا ب�ين البنيـة والستـر
ول��و ك��ان يف ي��وم التحالق والنحر

فقام نصيب إليهن فسلم عليهن ،فرددن عليه السالم ،فقلن له من أنت؟ فقال أنا ابن املقذوفة بغري جرم
نصيب ،فقمن فسلمن عليه ورحنب به ،واعتذرت إليه القائلة ،وقالت :والله ما أردت سوءا ،وإمنا حملني
االستحسان لقولك عىل ما سمعت ،فضحك وجلس إليهن ،فحادثهن إىل أن انرصفن.
ومن ذلك ما أش��ار إليه أبو الفرج األصفهاين يف موضع آخر مربزا متيز نصيب وقدرته اإلقناعية  ،وتأثريه
الذي مل يبلغه كبار شعراء النسيب ،يقول أبو الفرج»أقبل كثري عىل نصيب فقال :والله يا أبا محجن ،إن
أثر أهل الشأم عليك لجميل ،لقد رجعت هذه الكرة ظاهر الكرب قليل الحياء .فقال له نصيب :لكن أثر
الحجاز عليك يا أبا صخر غري جميل« .لقد رجعت» وإنك لزايد النقص ،كثري الحامقة .فقال كثري :أنا والله
أشعر العرب حيث أقول ملوالتك:

إذا أم��س��ي��ت ب��ط��ن م��ج��اح دوين
ف��ل��ي��س ب�ل�امئ���ي أح�����د ي��ص��ـ��ل��ـ��ي

وع���م���ق دون ع����زة ف��ال��ب��ق��ـ��ي��ع
ٌ
إذا أخ�����ذت م��ج��اري��ه��ا ال���دم���وع

فقال له نصيب :أنا والله أشعر منك حيث أقول البنة عمك:

خلييل إن حلت كـلـية فـالربــا
فأصبح م��ن ح���وران رح�لي مبـنـز ٍل
وأيأستام أن يجمع الدهـر بـينـنــا
214
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ف��ذا أم � ٍج فالشعب ذا امل��اء والحمض
ي��ب��ع��ده م��ن دون��ـ��ه��ـ��ا ن��ـ��ازح األرض
فخوضا يل السـم امل�ص�رح باملحض

دراسات نقدية
ففي ذاك م��ن بعض األم���ور سـالم ٌة

ير م��ن ح��ي��ا ٍة ع�لى غمض
وللموت خ� ٌ

نصيب بس��اقه رمحة طاح منها بعيدا ً
قال :فاقتحم إليه كث ٌري ،وثبت له النصيب .فلام نالته رجاله رمحه
ٌ
عن��ه ،فام زال راقدا ً حتى أيقظناه عش��ياً لرم��ي الجامر» .1من هنا يربز الح��س اإلبداعي والنقدي لدى
نصيب وقدرته الحجاجية وموهبته الش��عرية واهتاممه باأللفاظ واملعاين يف مستوياتها الدالية والداللية
والتدوالية ،ارتباطا مبا أش��ار إليه أرس��طو يف حديثه عن اللوغوس ،وحرصه عىل جذب تعاطف املتلقي
الذي متثله املرأة أساسا يف شعر النسيب باعتبارها إحدى طريف الغزل ،مام أفحم كثري وأثار غضبه.
وقد كانت لنصيب مع كثري ش��اعر النس��يب يف العرص األموي مواقع كث�يرة انترص فيها نصيب،
وأبرزها قصتهام مع الس��يدة التي فضلت ش��عره عىل ش��عر كثري واألحوص ،وبينت مكامن اإلجادة فيه
ومكامن الضعف يف شعرهام ،والذي يرتبط أساسا بالقوة التأثريية من جهتي اإلمتاع واإلقناع ،إذ أورد أبو
الفرج األصفهاين عن نصيب أنه خرج مع كثري واألحوص ،س��يدة كبرية يف قومها لها جوار دعت إحداهن
للغناء ،فغنت بشعر نصيب ،من ذلك قوله:

أرق امل���ح���ب وع��������اده س��ه��ده
وذك�������رت م����ن رق�����ت ل����ه ك��ب��دي
ال ق���وم���ه ق���وم���ي وال ب��ل��ـ��ـ��دي
ووج������دت وج�����دا مل ي��ك��ن أح��د
إال اب����ن ع���ج�ل�ان ال�����ذي تبلت

ل�����ط�����وارق ال���ه���م ال���ت���ي ت����رده
وأىب ف���ل���ي���س ت�����رق يل ك��ب��ده
ف���ن���ك���ون ح��ي��ن��ا ج��ي��رة  ،ب��ل��ده
ق��ب�لي م���ن أج����ل ص��ب��اب��ة ي��ج��ده
ه��ن��ـ��ـ��ـ��د ف��ف��ات بنفســه ك��م��ده

مام دعاه إىل الزهو بنفسه حتى خيل إليه أنه من قريش وأن الخالفة آلت إليه ،فغضب كثري واألحوص،
وهام بالخروج معتربين أنها اس��تخفت بهام ،واس��تطابت الغناء بش��عر نصيب ،ويف شعرهام ما يفضل
شعره ،فردت عليهام بقولها« :فأي شعركام أفضل من شعره؟ أقولك يا أحوص:

ي���ق���ر ب��ع��ي��ن��ي م����ا ق����ر ب��ع��ي��ن��ه��ا

وأح��س��ن يشء م��ا ب��ه ال��ع�ين ق��رت
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أو قولك يا كثري يف عزة:

وم����ا ح��س��ب��ت ض��م��ري��ة ج��دوي��ة

س��وى التيس ذي القرنني أن لها بعال

إذا ض����م����ري����ة ع���ط���س���ت ف

ف����إن ع��ط��اس��ه��ا ط����رف ال��س��ف��اد»

أم قولك فيها:

من هنا تتضح عالقة ش��عر النسيب باإلقناع رغم الس��مة الوجدانية التي تهيمن عليه ،وذلك باستعامله
اآلليات اللغوية واألسلوبية الحجاجية التي تتجىل يف الرتاكيب النحوية والروابط اللغوية والصور البالغية،1
واللجوء إىل الوصف والتش��بيه واالس��تعارة ،وصوغها يف قالب منطقي عقيل مغلف بغالف وجداين تربز
من خالله عاطفة الحب وما يكتنفها من لواعج العش��ق والهيام ،واملعاناة النفسية التي تجعل املحبوب
إنسانا فريدا قريبا من فؤاد الشاعر ال يربح من ذكراه ومؤانسة طيفه والتلذذ بذكره ،ما يجعل املحبوب
يرق له.
وبذلك ،وظف نصيب كل الوس��ائل اللغوية والفنية لبلوغ مأربه ،من ذلك االس��تعارة التي قس��مها أبو
بكر العزاوي إىل نوعني اس��تعارة حجاجية واس��تعارة غري حجاجية ،وعد هذه األخرية عبارة عن تالعب
باأللفاظ ،الهدف منها إظهار الرباعة يف الصناعة الشعرية والقدرة عىل التفنن اللغوي ،2فيام تندرج األوىل
ضمن الوس��ائل اللغوية التي تس��تعمل لتوجيه الخطاب وتحقيق الغاية اإلقناعية منه ،ارتباطا بالسياق
التواصيل واإلبداعي.
وقد برع الش��اعر نصيب يف اس��تعامل االس��تعارات املوجه ملقاصده اإلقناعية والتأثريية يف جل
أش��عاره ،واستعان يف ذلك باس��تجالب أنواع مختلف من مظاهر الطبيعة؛ الجامدة منها والحية ،كالرعد
والربق والبيداء والناقة والحامم والقطا والغراب وغريها  ،ومن ذلك قصيدته التي يشبه فيها حاله وبعد
الحبيب عنه والضياع النفيس الذي يستشعره بحال الحامم ،يقول:3

وي���وم ال��ل��وى أب��ك��اك ن���وح مامــة
ف��ق��ل��ت أت��ب�كي ذات ط���وق ت��ذك��رت
وأدري وال أب���ـ�ك�ي وم���ـ���ا درت

هتوف الضحى بالنوح ظلت تفجع
ه��دي�لا وق���د أودى وم���ا ك���ان تبع
ب��ع��ول��ت��ه��ا غ�ي�ر ال��ب�كى ك��ي��ف تصنع

 1ـ الخطاب والحجاج ،أبو بكر العزاوي ،مؤسسة الرحاب بريوت لبنان  ،2010ص 37
 2ـ نفسه ص  ، 38ينظر كتب اللغة والحجاج أبو بكر العزاوي ، ،الطابع :العمدة يف الطبع ،املغرب  ، 2006ص 108
 3ـ ديوان نصيب ،ص 85
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دراسات نقدية
ومل ت��ر م��ا ت��ب�كي وأت����رك م��ـ��ا أرى

وت��ح��ف��ظ م��ـ��ا ت��ب�كي ل���ه وأض��ي��ـ��ـ��ع

فهذه املقارنة البارعة بني بكاء الشاعر وشجو الحامم وتفجعه عىل محبوبته ،يعكس رقة الشاعر ولهفته
وش��وقه وتفننه يف اس��تجالب صور الطبيعة وتوظيفها توظيفا وجدانيا مؤثرا ،هذا الذي يتكرر لديه يف
العديد من إبداعاته الش��عرية ،من ذلك مقارنته الغريبة بينه وبني الحامم عند إشارته ملحبوبته سعدى
التي نام عن ذكرا والسهر يف الولع بها بينام الحامم ظل وفيا ومل ينم عن ذلك  ،إذ يقول:

ل��ق��د هتفت يف ج��ن��ح ل��ي��ل حاممـة
ف��ق��ل��ت اع��ت��ـ��ذارا ع��ن��ـ��د ذاك وإين
أأزع�����م أين ه��ائ��ـ��ـ��م ذو صبابـة
ك��ذب��ت وب��ي��ت ال��ل��ه ل��و كنت عاشقا

ع��ل��ـ��ى ف��ن��ـ��ن وه��ن��ـ��ا وإين لنـائم
لنفسـي م��م��ـ��ا ق��ـ��د رأت��ـ��ه لالئم
ل��س��ع��دى وال أب�ك�ي وت��ب�كي الحامئم
مل��ـ��ا سبقتـني بالبكـاء الحمـائم

ومن ثم ،فإن الصور الجميلة املبدعة التي يضعنا نصيب أمامها ،و املقارنة العقلية املنطقية التي تعتمد
أس��لوب اإلقن��اع بالعواطف ،تعد من أبرع ما نس��جه الش��عر العريب يف هذا املضامر ال��ذي تفوق فيه
الش��اعر ،ومل ينازعه فيه أحد حتى عده جرير أش��عر أهل جلدته بل عد من أش��عر العرب ،ذلك أنه مل
يعتمد الصور البالغية اللغوية التي تهدف إىل التزيني اللغوي والتنميق البديعي فحس��ب ،بل قصد إىل
جع��ل صوره ذات بعد تأثريي إقناعي تخاطب العقل والذوق معا ،تتجىل فيها مختلف أدوات الخطاب
اإلقناعي ،وعىل رأسها السلم الحجاجي 1الذي أشار إليه الباحثون يف حجاجية الخطاب ،والذي يبدو بارزا
يف جميع أش��عاره ،خاصة التغزلية منها ،إدراكا منه للفاعلية الس��يكولوجية للتخييل عىل املتلقي ،2التي
ربطها الدكتور جابر عصفور بالتحس�ين ،والتقبيح ،أي تضخيم الجوانب اإليجابية والس��لبية للمتخيل،3
لكن الوظيفة التخييلية يف الش��عر قد تتعدى هذين الجانبني انطالقا من قدرتها عىل فس��ح املجال للغة
يك تتوغل يف دواخل األش��ياء ،والربط بني عوامل غري متداخلة وصنع فضاءات تس��حب املتلقي وتوس��ع
مس��تويات إدراكه من أجل تحقيق التوافق واالنس��جام بني الباث واملتلق��ي دون كبري عناء ،وذلك من
خ�لال اإلفصاح عام يعتلج املتكلم بلغة بعي��دة عن املألوف ،قد ال يكون الغرض منها التضخيم بقدر ما
 1ـ اللغة والحجاج ،ص 101
 2ـ بالغة الخطاب اإلقناعي ،ص 255
 3ـ مفهوم الشعر ،دراسة يف الرتاث النقدي ،جابر عصفور ص 161
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تك��ون غايتها تتحدد يف التمثيل بالصور التي تألفها الحواس وتلعب دورا مهام يف االبتكار ،مام يكون له
األثر األبلغ واالقتناع التام مبا يطرحه الش��اعر ،دون الحاجة للجوء إىل اللغة الحقيقية املجردة .ومن هذا
املنطلق يعد شاييم وتيتيكا االستعارة والتمثيل من عنارص الحجة ،يقوالن كل «تصور ال يلقي الضوء عىل
أهمية االستعارة يف الحجاج ال ميكن أن يشفي غليلنا» ،1ذلك أنها متنح الحركية للفكرة وتثري االنفعاالت
وتخل��ق وضعية درامي��ة مل تكن موجودة من قبل ،فه��ي ال تؤدي دورها الحجاج��ي إال بجعل املتلقي
منخرطا يف الش��كل الحجاجي للخطاب ،2وذلك مام نلفيه يف شعر نصيب الذي يجعل املخاطب متفاعال
مع صوره وأخيلته التي يدمج فيها بني ما هو حيس وجداين وبني ما هو عقيل يف قالب درامي بديع مثال
ما رأينا آنفا ،وكام نستشفه من خالل هذه األبيات التي ميثل فيها حاله وهو ينتظر مرور محبوبته بفارغ
الصرب يك يظفر منها بالسالم ،لكنها مل ترد السالم عليه خشية الوشاة ،وأجابته مدامعها التي انهمرت حزنا
وأسا عىل حالهام الذي يدعو إىل الشفقة ،إذ يقول:3

وق��ف��ـ��ت لهـا كيمـا مت��ـ��ر لعلـني
ومل��ـ��ا رأت��ن��ي وال��وش��ـ��ـ��اة تحــدرت
مساكني أه��ل العشق ما كنت أشرتي

أخ��ال��س��ه��ا ال��ت��س��ل��ي��م إن مل تسلم
م��دام��ع��ه��ا خ��وف��ـ��ا ومل تتكلم
ج��م��ي��ع ح��ي��اة ال��ع��اش��ق�ين ب��دره��م

خامتة:
فهذه صورة عن وجدانية اإلقناع يف الشعر العريب عامة ويف النسيب عىل وجه الخصوص عند شاعر مبدع
عرف كيف يتجاوز مايض عبوديته وعقدة التمييز بس��بب لون برشته وضعف نس��به ،واس��تطاع بفضل
شاعريته أن يصبح مقدما عىل أقرانه من فحول الشعراء ،وأن يختط لنفسه منطا خاصا ينحو فيه منحى
التأثري النفيس والعطايف ،من خالل استلهام مختلف األدوات اللغوية واألسلوبية والحجاجية ،التي مكنته
من الوصول إىل مبتغاه وتحقيق غاياته والوصول إىل محبوبته ،دون كبري عناء ،وتحقيق الخلود لش��عره
الذي أصبح بعد وفاته يتغنى به يف املحافل ،ومتيش بذكره الركبان.
1
2
3

 Perelman et Tyteca. Perelman et Tyteca. Traité de l’argumentation,Edition de L’université de In 117ـ بالغة الخطاب اإلقناعي ،نحو تصور نسقي لبالغة الخطاب ،حسن املودن ص 258
ـ ديوان نصيب ص 132 ،131
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القارئ والن�ص �أية عالقة:
قراءة يف روايتي «احرتاق يف زمن ال�صقيع » و«امر�أة يف الظل»
للروائي عبد اجلليل الوزاين التهامي

د .نزهة الغماري

يعترب كثري من الدارس�ين والنقاد فعل القراءة رشطا أساس��يا لكل عملي��ات التأويل األديب ،ذلك أنه ،من
خ�لال هذا الفعل ،يتم التفاعل القائم بني الن��ص األديب ومتلقيه ،ومن هذا املنطلق ،يؤكد الناقد األملاين
فولفغانغ إيزر  ،Wolfgang Iserأن دراسة العمل األديب يجب أن تعنى باستجابة القارئ وتوقعاته ،قدر
عنايتها بالنص نفسه ،ذلك أن النص يقدم «مظاهر ُخطاطية »1ينتج من خاللها املوضوع الجاميل للنص،
يف ح�ين أن الفهم الحقيقي الكيل لهذا النص يتحقق من خ�لال عملية تحويل هذه املظاهر ُ
الخطاطية
نفس��ها إىل ع��وامل ترتبط بعملية اإلدراك التي يق��وم بها القارئ ،مادام هذا األخ�ير يتلقى العمل األديب
ويركبه2؛ وأثناء عملية «الرتكيب» هذه ،نكون أمام نص أديب مفتوح يجدد نفسه مع كل قراءة .ومن هذا
 Roman Ingarden,TheliteraeyWork of Art P.276 - 1نقال عن فولفغانغ إيزر« فعل القراءة :نظرية جاملية التجاوب يف األدب»ترجمةد.حميد لحمداين و
د.الجاليل الكدية منشورات مكتبة املناهل فاس ص 12

- 2املرجع السابق ص 12
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املنطل��ق ،ما هو نوع القارئ الذي حاولت ثنائية الروايئ عب��د الجليل الوزاين «احرتاق يف زمن الصقيع»
و»امرأة يف الظل» أن تبنيه منذ البداية؟
بالعودة إىل خطاطة تلقي هذا العمل ،س��نجد الرواية تنفتح ع�لى قراءتني اثنتني :تفرتض القراءة األوىل
قارئا بس��يطا ،فيام تتوقع الثانية حضور قارئ فذ ،قارئ يش��بهه ريفاتري بالعصا التي «تش��ق ،وتستخدم
الكتشاف املعاين الكامنة املرموزة يف النص» ،1العصا التي تستطيع تأويل العديد من القرائن العامة التي
تركها القارئ البس��يط يف الظل ،هذه القراءة التي تصبح فيه��ا مبادرة التأويل واإلنتاج والتكوين خارج
سلطة وتوجيه النص.
العتبات النصية
املناص االستهاليل األول :التوثيق والحفر
تستوقف قارئ ثنائية عبد الجليل الوزاين مجموعة من العتبات النصية والقرائن الدالة التي يعمل عىل
تأويله��ا تأوي�لا يهدف من خالله إىل تحي�ين النص .هذه العتبات التوجيهية التي تس��عف املتلقي عىل
تفتيق النص وفهمه وتأويله ...فهي مفاتيح قراءته ،والخطاب الذي يطل عىل النص من خارجه ليفرسه،
ويحمل إليه معنى فائضا عام يدور يف فلكه.2
وهكذا ،فالنص الحكايئ ،يف الثنائية ،يروي حكاية متتح أحداثها ،وتبني قواها الفاعلة من الواقع املعيش،
الواقع النيص الذي حدده املؤلف من خالل تقنية االستباق التي تتحدد نصيا يف مناص استهاليل يقدم به
الكاتب نصه الروايئ «احرتاق يف زمن الصقيع» ،يقول من نصية هذا املناص« :لس��ت مؤرخا ،وال أس��عى
لنيل رشف املؤرخني وحظوتهم ،لكنني شاهد عيان يأىب قلمه إال أن يالمس واقعه .»3وتقول زينب أيضا
يف رواية»امرأة يف الظل»:
«رمب��ا قلت لك س��لفا إنني دفعت ألكون ش��اهدة عيان عىل الع��امل الخلفي الذي مل تك��ن لتتخيله أو
تتصوره».4
وهكذا ،فإذا كان املؤلف قد نفى عن نفسه صفة املؤرخ ،فهو يؤكد منذ البداية سمة كونه شاهد عيان
ي��أىب قلم��ه إال أن يالمس الواقع ،وهو األمر الذي أكدته زينب يف رواي��ة «امرأة يف الظل»؛ فام املقصود
- 1فولفجانجإيرس« فعل القراءة:نظرية يف االستجابة الجاملية»ترجمة عبد الوهاب علوب املجلس األعىل للثقافة ص 36

 2عبد الحق بلعباد «التعليق الذايت الروايئ (بني قلقل التجنيس وال طأمنينة التجريب) نقال عن كتاب «التشكيل واملعنى يف الخطاب الرسدي «تحرير أحمد صربة و
معجب العدوايب  ،مؤسسة االنتشار العريب بريوت الطبعة االوىل  2013ص 77
 - 3عبد الجليل الوزاين « احرتاق يف زمن الصقيع » منشورات مرايا  2007ص 7
 - 4عبد الجليل الوزاين «امرأة يف الظل «املؤسسة العامة للحي الثقايف «كتارا» الطبعة األوىل 2016ص50
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بالواقع يف هذه املناص؟ وما معنى أن يالمس الكاتب/أو الشخصية الروائية واقعا ُمعينا؟
يذه��ب إي��زر يف قراءته للواقع ،إىل أن مصطل��ح الواقع تحوم حوله كثري من الش��بهات ،ذلك أن النص
أديب ال ينتم��ي إىل الواق��ع املمكن يف حد ذاته ،1قدر انتامئه إىل مناذج أو مفاهيم عن هذا الواقع ،حيث
تتحول االحتامالت والتعقيدات يف هذه النامذج واملفاهيم إىل بنية ذات معنى ،2مادام لكل حقبة نسقها
الفك��ري واالجتامعي وتوجهاتها األيديولوجية أيضا؛ والنص األديب ،حس��ب إيزر ،يتدخل يف هذه البني،
فيتخذ من النس��ق الفكري أو االجتامعي الس��ائد سياقا له ،وإن كان النص األديب ال يحايك هذه األنساق،
لكنه يف الوقت نفسه ،ال يحيد عنها ،وذلك من خالل ترميز إشارات الواقع الخارجي بطريقة تدفع القارئ
نفسه للبحث عن الدوافع الكامنة وراء التساؤالت ،وهو بذلك يشارك يف توليد املعنى .3وهذا ما سنحاول
الوق��وف علي��ه يف ثنائية عبد الجليل ال��وزاين التي تعترب ترميزا دالليا ملجموعة م��ن املعايري االجتامعية
والتاريخية ،وذلك من خالل خلق شخصيات خاصة ومحددة ،تدير دفة الرسد ،وتحيك أحداثا متنح النص
س��مة التش��ويق وإرباك أفق توقع القارئ التي تفرتضها النهاية املفتوحة للنصني الروائيني ،والتي تركت
املنت الحكايئ معلقا ،متأرجح االحتامالت :هل سيعرتف جامل األحمدي ببنوته البنه «جامل»؟ أم أن األمر
قد يتجاوز ذلك ،فيفاجأ القارئ بنص روايئ ثالث يقوم جامل «االبن» برسد أحداثه...؟
تلك هي معظم نهايات روايات األستاذ عبد الجليل الوزاين التي تجعل النص يجدد نفسه ،ويسقط قارئه
البس��يط ،ويدعوه ليش��ارك يف فك خيوط العقدة ،وإعادة بناء النص من جديد ...نهايات تعتمد عنرص
الدهشة والحلم واإلغواء ...وتدفع القارئ النموذجي إىل أن يعيد صياغة البنى الداللية التي تعتمد عىل
الرتمي��ز وتفكيك آليات أحالم اليقظة ...التي تتحدد أيضا يف نهاية رواية «احرتاق يف زمن الصقيع» ،ذلك
أن ش��خصية زبيدة التي أجاد الكاتب يف بناء ش��خصيتها ،والتي حاكت مجموعة من املش��اهد الرسدية
غ��دت يف واقع النص حلام ووه�ما ورسابا وذكرى حاملة وجرحا غائرا ...هذا الوهم الذي حينه الس��ارد
من خالل خلق مشاهد رسدية وهمية حققت لجامل رغبته يف االنفالت والهروب من الواقع وقسوته...
يقول السارد:
«الحلم األوريب وترجمة الكتاب ،مل يكن إال وهام من أوهام النوم أو اليقظة ،زبيدة العرفاوي ترس��ل إيل
طيفها من وراء البحار عرب القارات ،ليفجر بداخيل سيال من الذكريات النامئة ،الغائرة يف عمق كنت أظنه
سحيقا»4
- 1فولفجانج إيرس« فعل القراءة »ترجمة عبد الوهاب علوب ص 76
 JurgenHabermas&NklasLuhmann- 2نقال عن ايرس« فعل القراءة»ترجمة عبد الوهاب علوب ص 76
 - 3م.س ص  80-79 -78بترصف

- 4دبع ليلجلا ينازولا « قارتحا يف نمز عيقصلا «
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فزبيدة إذاً ،مل تكن إال وهام أو حلام من أحالم اليقظة ،وقد تغدو رمزا ينخر زمن الصقيع هذا ،رمزا لكل
يشء جميل احرتق ويحرتق يف الزمن العريب الراهن ،زمن االنتكاسات املريرة التي حولت كل دفء ،وكل
توهج ،وكل أمل ،وكل انتشاء صقيعا مميتا ،صقيع يستنجد بزبيدة الحلم والبلسم التي تطفو كلام اشتد
ضغط الواقع.
ج�لي إذاً ،أن ثنائي��ة عبد الجليل ال��وزاين «احرتاق يف زمن الصقيع» و«ام��رأة يف الظل» ترميز ملجموعة
م��ن األنس��اق الفكرية واالجتامعية لحقبة الثامنينات وما بعدها ،وه��ي حقبة عليلة يحاول من خاللها
ال��روايئ أن ميرر ،وهو يحفر يف الذاكرة املغربية والعربية العليلة والجريحة ،مخزون حقبة تاريخية تعج
باملفارقات والتناقضات يكشفها أمام قارئه ليتخذ منها موقفا واضحا من أجل إعادة صياغة هذا الواقع.
العتبة الثانية« :أسباب التنزيل»
وهي عتبة تس��توقف املتلق��ي وتثري فضوله ...هي لحظة تجل وبوح ب�ين الكاتب واملتلقي ،يرشح فيها
الحيثي��ات واألس��باب التي جعلته يكتب نص��ه الروايئ «امرأة يف الظل :ما ال نعرف��ه عن زينب» ،زينب
إحدى الش��خصيات املحورية يف رواية «احرتاق يف زم��ن الصقيع»؛ هذا املنت الحكايئ الذي ميكن اعتباره
الرحم أو جذع الشجرة الحكائية الذي تشعبت منه خيوط حيك «امرأة يف الظل» .ولنا أن نتساءل :ملاذا
ُأرق األس��تاذ عبد الجليل الوزاين تفكريا يف هذه الشخصية ،وحز يف نفسه أن تنفلت للناس بالصورة التي
تل َقفوها بها؟ أما كان لألس��تاذ عبد الجليل الوزاين أن يستس��لم لتأويالت القراء؟ ويف هذا اإلطار ،يقول
أمربطو إيكو يف كتابه« :التأويل والتأويل املضاعف» عند حديثه عن بعض التأويالت التي قدمت لروايته
«اسم الوردة»« :يجب عىل املؤلف أن يستسلم يف مواجهة القارئ» ،1و”أن املؤلف ينبغي أن ميوت بعد
أن ينتهي من الكتابة حتى ال يعيق مسار النص” .فهل خلق هامش بوح لزينب يف نص روايئ آخر ،يحاول
من خالله كشف النقاب عن مجريات أحداث ظلت يف الظل هو تضليل للقارئ ،يُبرَ وز من خالله صورة
جامل األحمدي...؟ وهل أراد الكاتب من خالل ذلك أن يدافع عن زينب ،أم يف حقيقة األمر عن جامل
األحم��دي؟ وبالتايل ،فهل أراد نقش ص��ورة زينب لدى املتلقي ،أم صورة جامل ،أم هام معا ،عىل اعتبار
أن زين��ب متث��ل الجانب الخري يف جامل؟ ويف هذا اإلطار يقول الكاتب« :أنا هنا ال أعرتض عىل ما جادت
به قريحة هؤالء النقاد الكرام ...لكنني أقول إن مداخالت هؤالء األصدقاء فتحت عيني عىل أمر ما كنت
أفكر فيه من قبل ،أال وهو :كيف ينظر اآلخرون لش��خصية “جامل االحمدي التي رس��متها بقلمي؟ هل
هي الصورة نفس��ها التي ج��ادت بها قريحتي ،واجتهدت يف نقلها بواس��طة قلمي؟ أم أين مل أوفق فيام
- 1أمبريتو أيكو «التأويل والتأويل املضاعف» ترجمة نارص الحلواين مركز اإلمناء الحضاري الطبعة األوىل  2009ص93
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سعيت إليه”.1
العتبةالثالثة“ :تنزيل النص”
إذا كان املنت الحكايئ يف رواية «احرتاق يف زمن الصقيع» قد استحرض عنرص الحلم والدهشة ،وأربك أفق
انتظار القارئ ،من خالل نهاية الحكاية املرشعة عىل العديد من اإلحتامالت ...فإن هذا العنرص ،قد ألقى
بظالله أيضا عىل املنت الحكايئ ،من خالل مناص اس��تهاليل جعله الكاتب العتبة النصية الثانية ،يف رواية
«امرأة يف الظل» ،عىل اعتبار أن هذا املناص يس��توقف املتلقي ويثري مجموعة من التس��اؤالت ...حيث
يقول الكاتب يف نصية هذا املناص« :منت النص كام التقطته الساردة ذات فجر ،وقمت بتنزيله كام تنزل
املواد اإللكرتونية من االنرتنيت».2
أال ميكن القول إن هذه العتبة النصية االس��تهاللية املدهش��ة يف رواية “امرأة يف الظل” تقف عند حدود
النهاية املدهش��ة لرواية “احرتاق يف زمن الصقيع” ،فيكون االبتداء من حيث كان املنتهى...؟ أيكون هذا
املناص بداية ميثاق للقراءة ،وبداية أفق لالنتظار؟3
يقول الكاتب« :كنت مس��تيقظا ،وإال ملا متكنت من تذكر ما م��ر معي ،وقررت لحظتها أن أحمل القلم
نيابة عنها ألروي للناس قصتها بلسانها».4
العتبة الرابعة« :العنوان باعتباره عتبة نصية»
حددت املناهج النقدية العنوان باعتباره عتبة نصية تتمظهر عىل شكل مجموعة من العالمات اللسانية
التي تقوم بتحديد املحتوى وتعيينه ،وتعمل يف الوقت نفس��ه عىل تجنيس العمل اإلبداعي ،كام تنهض
ع�لى وظيفة إغواء القارئ أو تضليله حس��ب ما يذهب إليه جريار جني��ت يف كتابه Seuils؛ كام يصبح
العن��وان عالم��ة مزدوجة Signe doubleتقدم العمل ،وتحيل يف اآلن نفس��ه عىل نصوص أخرى غريية
يجب اس��تحضارها أثناء عملية قراءة هذه العناوين ،حس��ب ميكائيل ريفاتري يف كتابه «Sémiotique
de «la poésie؛ أو يكون العنوان عالمة كربى  Macro – signeحس��ب ما يذهب إليه بريس ،أو إحدى
املدارات الخطابية التي تساهم يف االنفتاح عىل ما وراء النص...
وهك��ذا ،فعنوان ثنائية عب��د الجليل الوزاين ينهض نصيا عىل مفارقات داللي��ة :االحرتاق/الصقيع/الظل،
 - 1عبد الجليل الوزاين «امرأة يف الظل»ص 7
- 2عبد الجليل الوزاين «امرأة يف الظل»ص 9
- 3عبد الفتاح الحجمري « البداية والنهاية يف الرواية املغربية-بحث يف الرتكيب الرسدي« -موقع سعيد بن كراد
 - 4عبد الجليل الوزاين» امرأة يف الظل «ص 7
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توح��ي يف ظاهرها بالتناقض ،وتحي��ل يف عمقها عىل التامهي ،إذ كيف لل��ذات أن تحرتق وهي تعيش
الصقيع املميت!؟ أال يكون االحرتاق  /الصقيع  /الظل تالش��يا واحتضارا وموتا...؟ أمل يحاول االش��تغال
النيص أن يكرس رهان الخس��ارات املتعددة و املفارقة :فالحب قد يتحول إىل كره ،واالحرتاق إىل صقيع،
والحضور إىل غياب( ،حضور زبيدة وغيابها ،ظهور زينب فجأة واختفاؤها ،ثم ظهورها من جديد)...
يقول جامل األحمدي« :رؤوف ،أيتها الفكرة الطائشة يف زمن ال يرحم من أخطأ التقدير ،أو أساء الترصف،
زمن يتحول فيه القلق رعبا ،والرعب فتنة ،والفتنة يأسا ،ويعرس فيه املوت ،وتصري الحياة نفسها عبئا ال
يطاق ،هذه زبيدة تحرتق بلظى حبك ،تتمزق أحشاؤها من جراء بدرة ،طائشة منك ،ألنك رمبا مل تحسن
تقديرك لألشياء ،مل تدرك أين تضع خطاك ،وأنت هائم يف متاهات هذه الغابة املشؤومة».1
ويق��ول أيضا« :عند مدخل دارنا ،انضافت صورتا زينب وزبيدة ،لتتش��كل أمام��ي لوحة ثالثية األبعاد،
همست ساخرا من قدري وقدرهن.
ما أتعسك يا جامل ،كيف ارتبطت بثالث نساء محطامت محرتقات».2
ثم يقول وهو يودع رؤوف بعد خروجه من املعتقل:
«رددت الس�لام ،وأنا أش��عر أن وجها آخر من الوجوه األليفة لدي قد س��قط يف زمن االحرتاق ،من وقع
صقيع فظيع ال يطاق ،حتى وإن بدا للعيان واقفا متامسكا ذا أنفة كالطود الشامخ»3
ف��إذا كان جامل ارتبط يف املش��هد النيص األول بنس��اء محطامت محرتقات؛ حي��ث انتهى مصري فوزية
باملوت ،وزينب بالهروب واالختفاء ،وزبيدة بالهجرة واالغرتاب ...فقد صادف يف هذه الحياة ،لوحة أخرى
موسومة بأبعادها الثالثية ،عملت بشكل أو بآخر عىل توجيه فكره وسلوكه ومساره...
يقول السارد« :وجدتني أفكر يف محمود ورؤوف وعيىس ،كانت وجوها متباينة املواقف مختلفة املشارب.
فاألول ،توجهه واضح مؤمن به ...جند نفس��ه وماله من أجل نرصة مبادئه الراسخة ،والثاين الزال ينشط
عقله املحدود إليجاد حل إلشكاالته الفكرية املعقدة التي ال تستقيم...
إنه الشيطان يف إحدى تجلياته اآلدمية ،واملصيبة أن هؤالء الشياطني أمثال عيىس يتناسخون بشكل فظيع
ورسيع ،وكأنه ما وجد هذا الزمان إال ألمثالهم4».
انه زمن الرتدي والخذالن والس��قوط واإلحباط واالنكسار واالنتكاس��ات املتعددة ...زمن الصقيع حيث
ص��ارت الحي��اة فيه عبئا كب�يرا ...وإذا كان املوت ،يف بع��ض األحيان ،ميثل الخالص ،ف��إن املوت يف زمن
--1
--2
 دبع ليلجلا ينازولا « قارتحا يف نمز عيقصلا ص 265--3
 دبع ليلجلا ينازولا « قارتحا يف نمز عيقصلا ص 268--4
 -دبع ليلجلا ينازولا « قارتحا يف نمز عيقصلا «234

 -دبع ليلجلا ينازولا « قارتحا يف نمز عيقصلا ص 259
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تالىش الدفء من أرجائه أصبح عسريا ،وما أصعب أن تغدو حياتنا عبئا وموتنا عسريا ! لذلك ظل جامل
األحمدي يبحث و ينشد ذاك الدفء الذي تحقق له مع زينب ...يقول جامل:
«هن��اك باألع�لى ،متتعت بالدفء الذي مل أذق طعمه من قبل ،دفء حول صقيعي إىل لظى حرقة أذاب
خراف��ايت ،وحول أحالم��ي إىل واقع ترفرف فوقه خص�لات ذهبية رقراقة ،مفعمة بعب��ق األنوثة وأريج
سحرها ،إنها الغرفة املالئكية التي جعلت زينب املعتزة بكربيائها تدين يل بالوالء وتعرتف يل بالسيادة»1.
حيث نجد الس��ارد يف هذا املقطع الرسدي يربط عالقته باملكان ،داخل فضاء مضطرب ومتوتر مشحون
بأبعاد نفسية وبنمذجة تنفتح عىل أبعاد داللية أخرى؛ إذ يقول يوري لومتان« :إن لغة العالقات املكانية
وس��يلة من الوس��ائل الرئيس��ة لوصف الواقع ،وينطبق هذا حتى عىل مس��توى ما بعد النص ،أي عىل
مستوى النمذجة اإليديولوجية الرصف»2؛ ذلك أن مفاهيم أعىل/أسفل ،يسار/ميني ،قريب/بعيد ...تفقد
الخاصي��ة املكانية لتش��حن بدالالت وقيم أعم��ق ،فالعلو الذي ارتبط بزينب وحده اس��تطاع أن يحقق
الدفء لجامل ،وأن يذيب قلقه وخوفه وهواجس��ه ،ويحول أحالمه إىل واقع عيني مش��خص؛ ومن ثم،
فإن هذا العلو الذي ارتبط بالقداسة والوالء والسيادة وغريها من القيم واملثل ،وحده استطاع أن مينحه
االنتامء واألمن والدفء املفتقد ،دفء افتقده مع زبيدة الحلم /الوهم وتحقق له مع زينب ،التي منحته
الوالء ،لكن هذا الدفء رسعان ما سيضيع منه بضياع زينب واختفائها...
فضي��اع زينب إذاً ،ضي��اع لهذا الدفء ،وضياع لهذا األمن ،ولهذه القدس��ية ليحل محله��ا التيه والقلق
والش��تات ...ش��خصية زينب التي رفض الكاتب أن تدنس ،فمنحها االمتداد يف نص إبداعي أخاذ «امرأة
يف الظل :أو ما مل نعرفه عن زينب» لتدافع عن نفس��ها ،ومتنح املنت الحكايئ إرشاقات أخرى...يحاول من
خالله��ا إعادة بناء صورة الذات ،وتأثيث وملء بعض الفراغات أو فصول أطياف ظلت يف الظل ...زينب
التي تغنت بنزيف عواطفها الجريحة 3يف نص حكايئ مل يكن حارضها غري العيش عىل ذكرى حاملة لرجل
مل يك��ن لها من��ه «إال بعض أيام ...وأيام أخرى تلت ملؤها األحالم والتمنيات وكثري من اإلحباط وخيبات
األمل»4؛ زينب املرأة الظل ،التي حاولت تكس�ير س��كون الغياب ،وفك الغم��وض الذي لف اختفاءها،
لتجعل من مقام الحيك يف «امرأة يف الظل» مقام بوح ،واسرتاحة سيزيفية ...حيث قررت أخرياً أن تعود
إىل ترغة -مس��قط رأس��ها-بعد أن أرشفت ع�لى عتبة املوت ،وتنزوي يف الغرف��ة العليا ،حيث كان يقيم
1
- 2يوري لومتان «مشكلة املكان الفني»تقديم وترجمة سيزا قاسم  ،الدراسة صدرت يف كتاب «حامليات املكان « جامعة من الباحثني دار قرطبة الطبعة
 2ص 36
- 3عبد الجليل الوزاين «امرأة يف الظل»ص 157
- 4عبد الجليل الوزاين «امرأة يف الظل»ص157
 - - -دبع ليلجلا ينازولا « قارتحا يف نمز عيقصلا ص 169
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جامل ...تنتظر اللحظات األخرية ،وهي منتش��ية بروحه التي تس��كن املكان ،1وتحط رحالها بعد طول
عن��اء ،وتخرب جامل «كي��ف واجهت الحياة يف الظل» ،2وكيف انتهى أمرها عارية معرضة للضياع ،يقاس
كيانها فقط بالعذاب واآلالم واألحزان ...امرأة يف الظل كانت ش��اهدة عيان عىل عامل ال يعرتف بالرشف
واألخ�لاق ...فضلت أن تحرتق يف زمن الصقيع ،عىل أن ترمتي عىل أقدام رجل ...املرأة الظل التي أعياها
حمل خطيئتها وجلد ذاتها بس��ياط الغياب واالختفاء ...فقررت أخريا أن تحط رحال التيه ويسلم املرض
روحها لبارئها...
فالذي ميكن أن نخلص إليه إذاً ،هو أن مدار ثنائية عبد الجليل الوزاين «احرتاق يف زمن الصقيع» و»امرأة
يف الظ��ل» يقدم صورة درامية جنائزية للواقع ...دراما يعكس��ها التفاع��ل والتامهي القائم بني الحمول
الداللية البسيطة:
االحرتاق/الصقيع/الظل
فهذه الحمول تحيل جلها عىل التاليش واملوت واالغرتاب واملتاهة والعبث...
تزمني التذكر( :االسرتجاع والحنني)
هو تزمني دائري مسنن ،عمل نصيا عىل تصدع خطية الحيك ،وخلخلة وتريته املتصاعدة ،وذلك من خالل
خلق دوائر حكائية متناسلة متارس فيها الذات طقوس التذكر ...هو زمن جزر يف ذاكرة موشومة منتكسة
ت�ئن وجعا وتحرتق م��رارة ...ذلك أن رواية “احرتاق يف زمن الصقيع” و”ام��رأة يف الظل” يف أصلها كتابة
عن الذاكرة ،ذاكرة تلوك املايض حنينا ونشوة وأنينا ...ذاكرة عملت عىل وشم كينونتها وجعلها تنكتب...
ذاكرة جريحة موبوءة سكنها األمل واالغرتاب ...إذ يقول السارد جامل األحمدي« :ال أعرف ملاذا أرغمتني
مكاملة زبيدة عىل فتح صفحات كنت أعتربها منسية وطالها الغبار».3
ويقول أيضا «ملا اس��تيقظت يف الصباح املوايل ،كثري م��ن الوجوه الضائعة يف عمق الذاكرة كانت حارضة
معي ،فعلت ذلك دون استئذان».4
وتقول زينب يف رواية “امرأة يف الظل”“ :أجلس باملكان نفس��ه ،فوق الصخرة عينها ...واألمواج املرتادفة
املتدافعة ،هي مل تتعب ،ومل تكل ...ومع أننا ال نس��بح يف نفس النهر مرتني ،فمن يدري قد تكون املياه
- 1عبد الجليل الوزاين «امرأة يف الظل»ص173
- 2عبد الجليل الوزاين «امرأة يف الظل»ص100
دبع ليلجلا ينازولا « قارتحا يف نمز عيقصلا ص 1
« 5
-3
دبع ليلجلا ينازولا « قارتحا يف نمز عيقصلا ص 16
«
-4
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نفسها حارضة بالرغم من مرور عقدين ونيف من الزمن عىل ما حدث1”..
ويقول أيضا« :عدت إىل البيت مساء ،كنت الزلت واقعا تحت تأثري ذكريات مع رؤوف وزبيدة ،حاولت
أن أشغل نفيس مبا يعيدين إىل حارضي ،فلم أجد».
فح��ارض إنج��از الخطاب إذاً ،يف ه��ذا املقام الرسدي ،ال يتج��اوز هنيهة من الزمن ،مل يجد فيه الس��ارد
ش��يئا يشده إليه ،حارض يش��عره باالغرتاب والخواء والتشظي واالنهزام ...ذلك أن حارض جامل األحمدي
صقي��ع يهرب منه إىل الذاكرة حيث الدفء والتوهج مع رؤوف وزبيدة والرثيا وزينب ...رؤوف (الفكرة
الطائش��ة) وزبيدة (الحلم) ،وزينب الدفء والظل الذي يالزمه ،ولكنه ،ال يستطيع اإلمساك به ...فهزات
الحارض إذاً ،هي القوى الفاعلة يف هذا املش��هد التذكري ،هزات تعيد نس��ج خيوط الحيك الذي يحكمه
التذكر والحنني والنوس��تالجيا .ومن ثم ،فالذكريات والحب والبعد والغنب والضياع والحزن الكبري ...يولد
االحرتاق ،يف حني ينتج الحارض :الصقيع واالغرتاب والالانتامء...
فزمن الخطاب إذاً ،حفر يف الذاكرة ...ذاكرة ،وإن كانت موش��ومة بالهزمية والنكسة ،فهزائم زمن حارض
إنجاز الخطاب أش��د وطأة… والواصل بني االحرتاق مبرارة الحارض واجرتار املايض ،واالس��تكانة يف الظل،
هذه الذاتية التي أضاعت كل اإلشارات واملرافئ فأصبحت خارج الزمن.
خالصة
تتدفق معطيات النص عرب املش��اهد الرسدية ،يف ثنائية األس��تاذ عبد الجليل الوزاين ،تدفقا مشوقا يروم
القارئ الناقد من خاللها ملء مخططات النص الفارغة ،حيث يصبح عامل جامل وزينب وزبيدة ورؤوف
والرثيا وعيىس ...عوامل تنبثق من عامل القارئ ،مادامت سمة الواقعية هي السمة املهيمنة عىل النص ،كام
تغ��دو املفارقات الزمنية يف ثنائية عبد الجلي��ل الوزاين مفارقات مد وجزر يف الذاكرة الفردية والجامعية
يف اآلن نفس��ه ،انتكاس��ة لعجلة الزمن ،وطيا لسريورته ،واسترشافا واستباقا ملجريات الحيك الذي يطبعه
التشويق...

1

-دبع ليلجلا ينازولا «ةأرما يف لظلا»ص 11

العدد2021 - 2020 25

229

بالغة االت�صال يف الن�ص التفاعلي

د .مصطفى الضبع  /جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  /اململكة العربية السعودية

دون طرح مفاهيم النص املتعددة أو الدخول إىل مجالها اآلخذ يف االتساع ( )1ميكن التداخل مع
النص التفاعيل بوصفه مصطلحا بات راسخا يف األذهان وواضحة معامله لدى مستخدميه ،يشري مصطلح
«النص التفاعيل» إىل مفردتني تشكالن صيغة متثل نظامني يشري كل منهام إىل نشاط يقوم عىل نشاط
مختلف ،فالنص يظل نشاطا استاتيكيا حتى يتوفر له متلق يتفاعل معه إلخراجه من إستاتيكيته إىل
ديناميكيته ،وهنا يبدأ النشاط الثاين الذي يتأسس عىل مجموعة من العوامل التي من شأنها إحداث
تفاعل تتوقف درجته عىل مخرجات النص وعىل مكتنزاته ،ومن تعريفاته :
« أسلوب تفاعيل – منط تخاطبي Interactive mode Mode interactif
من أساليب الحاسب التي تسمح للمستخدم بإدخال أوامر أو برامج أو بيانات ويحصل عىلاستجابة فورية.
 - 1مع التطور الرسيع للحياة اتسع مفهوم النص متجاوزا مجرد التعريف املعجمي الذي طرحه لسان العرب دائرا حول  « :ال َّن ُّص الس ُري الشدي ُد
ِ
َصيص.
حتَّى يستخرج أقىص ما  ....ون ََص ْص ُت اليش َء :رفعته .ومنه ِم َن َّص ُة
العروس .ون ََص ْص ُت الحديث إىل فالن ،أي رفعته إليه .وس ٌري ن ٌَّص ون ٌ
الرجل،
ون ََص ْص ُت َ
والنص التعيني عىل يش ٍء
رضب من السري رسيع ،ال َّن ُّص ا ِإل ْسنا ُد إِىل الرئيس األَكرب ،وال َّن ُّص الت ْو ِق ُ
يفُّ ،
وأَصل ال َّن ّص أَقىص اليشء وغايتُه ،ثم سمي به ٌ
ما” لسان العرب مادة (ن ص ص ) ليصبح كل خطاب يحمل رسالة معتمدا بالغته للتوصيل نصا  ،فالفيلم السيناميئ نص والكليب نص واألغنية
نص والصورة نص واللوحة التشكيلية واملثل والنكتة والتغريدة والكاريكاتري كلها نصوص لها بالغتها االتصالية .
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منط لتشغيل الوحدات الطرفية أساسه تبادل السؤال والجواب بني املستخدم والحاسب.أيضا ) 1 ( ”Conversational mode
يطلق عليه ًومهام تعددت أشكال النصوص فإن ما يجمع بينها عنرص التثبيت وفق رؤية بول ريكور“ :لنسم نصا
كل خطاب تثبته الكتابة  ،تبعا لهذا التعريف يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه “ ( ،)2ولكن
التثبيت مل يتوقف عند الكتابة (التي تطورت من الوسيط الورقي إىل الوسيط االلكرتوين) وإمنا تجاوزته
إىل أشكال أخرى منها الرسم والتصوير والفيديو وغريها من األشكال التي باتت صيغا متداولة لتثبيت
الخطاب.
ميكن حرص النصوص ذات الطابع التفاعيل املقصود بأنها تلك النصوص التي يكون الكمبيوتر أساسا يف
إنتاجها وتلقيها وتداولها عرب وسيط أرسع يقوم عىل واحدة من أهم الخصائص التي حققتها تقنيات
الكمبيوتر وتطبيقاته وبرمجياته أعني خاصية النسخ تلك الوظيفة التي تجعل املستخدم قادرا عىل
االحتفاظ بنسخته الخاصة التي يعود إليها كلام سنح له الوقت مقاربا اآللية التي يتعامل بها مع
النص الورقي ،وهو ما ميكنه من إنتاج مكتبته الخاصة من النصوص  /الوسائط ذات الوظائف املعرفية
والثقافية ،تلك الوظائف التي يراهن عليها منتج النص للوصول إىل متلقيه ،ويشري سعيد يقطني إىل ذلك
عددا من الوظائف:
«  -يتواصل مع اآلخر (القريب  /البعيد) سواء عرب اللغة املنطوقة أو املكتوبة أو الصورة .
 يتلقى املعارف املختلفة التي يهتم بها  ،ومبختلف العالمات التي توظفها (الصوت  /الصورة  /الكلمة). ينتج من خالل الحاسوب أيا من أنواع اإلبداع الذي ميارس  ،وبدون الحاجة إىل أي وسيط آخر ( لويشاء )  ،وميكنه هذا الوسيط أن يجعل إبداعاته موضوعا للتلقي والتواصل « ()3
ويخلص يقطني إىل نتيجة عرصية لها منطقيتها كام أن لها رؤيتها الكاشفة عن نتائج دالة حققتها
تكنولوجيا املعلومات وما آل إليه وضع الكمبيوتر يف حياة اإلنسان « :كل هذه اإلمكانات ،وغريها،
جعلت الحاسوب أرقى أشكال التواصل التي حققها اإلنسان يف كل تاريخه الطويل :فهو يستوعب،
بطريقته الخاصة ،الوسائل القدمية بامتياز ،كام أنه يختلف عنها جميعا ،وخاصة تلك األشكال القريبة
منه (الوسائط املتعددة) بالبعد ” التفاعيل ” ( )Interactivityالذي يتحقق بواسطة توظيف ” النص
 - 1رشيف فهمي بدوي :معجم مصطلحات الكمبيوتر واإلنرتنت واملعلوماتية انجليزي -فرنيس -عريب -دار الكتاب املرصي  -القاهرة ط، 1
 -2007ص.184
 - 2بول ريكور  :من النص إىل الفعل  ،أبحاث التأويل – ترجمة  :محمد برادة – حسان بورقية – عني للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتامعية – القاهرة  ،2001ص .105
 - 3سعيد يقطني  :نجيب محفوظ والوسائط املتفاعلة – رسديات http://www.saidyaktine.net/?p=67 -
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املرتابط ” (  ) Hypertextورديفته ” الوسائط املرتابطة ” ( . )1( “ Hypermedia
لقد خلقت الحياة اإلنسانية وظروف اللحظة التاريخية خلقت من األوضاع ما يشجع عىل
النصوص التفاعلية أو يعمل عىل توسيع مجال اشتغالها ،وذلك حني قرر الجمهور التحرر من سلطة
الدولة التي احتكرت امتالك الصحف أو وسائل اإلعالم بوصفها منابر التعبري غري أن االنفجار املعريف
الحادث يف وسائل االتصال فتح الباب عىل مرصاعيه للتخلص من هذه السلطة عرب شكلني أساسيني:
القنوات الخاصة اإلعالمية يف منجزها الخاص بتعديد وسائل التعبري ومن ذلك اتسعاملجال أمام جمهور عريض لطرح أفكارهم وهي وسائل جامعية بدرجة ما تحرر فيها الفرد من
سلطة الدولة ليقع يف سلطة صاحب القناة أو القامئني عليها.
شبكة االنرتنت بوصفها الوسيلة األكرث تحررا والتي جعلت الفرد ينجز وسائله اإلعالميةالخاصة وتكون له قناته عرب اليوتيوب وقناته عرب املواقع الخاصة ووكالة أنبائه عرب صفحات
التواصل االجتامعي التي بدورها جعلت من التفاعل وسيلة نفسية واجتامعية يعتمدها األفراد
للتواصل ولتقديم رؤية مناهضة أو مختلفة من شأنها أن تنتقد الواقع أو تطرح أفكارها الخاصة،
وهو ما يتجىل عرب شكلني أساسيني للتفاعل :كتابة نص – التعليق عىل نص ،األول تفاعل مع ماال
نعلم  ،أعني تفاعل النص مع وسيطه الخارجي ،مع ثقافة مجتمعه أو لحظته التاريخية العامة
أو الخاصة  ،والثاين (التعليق عىل نص) هو تعليق معروف عىل نص معلوم له وللمتلقي مام
يجعل من عملية التفاعل عملية محركة بذاتها للجمهور يف تعامله مع واقعه.
يف الكتابة التقليدية يكون التفاعل نشاطا تاليا ظاهريا لعملية اإلنتاج ،وهو ما رسخته األوضاع
القدمية للتفاعل ،غري أنه مواز بقدر ما لعملية اإلنتاج وأصبح ركنا منها يف التفاعل الجديد وكالهام
يعتمد عىل طريقة واحدة أعني القراءة.
القراءة نوع من التفاعل ولكنه تفاعل صامت ال يتجاوز صمته إال بشكلني أساسيني:
التفاعل الشفاهي :وهو نوع يصعب قياسه ما مل يسجل ويكون له متلقوه الشاهدونعليه ،القادرون عىل إدراك مناطق التأثري ،وعوامل التوصيل ومساحات البالغة.
التفاعل املكتوب :حني يتحرك املتلقي إلنجاز تفاعله الخاص الذي يصنع بدورهتفاعال جديدا بوصفه تلقيا (عن نص) ،وبوصفه تعبريا عن رأيه املشارك اآلخرين آراءهم أو
املناهض للمكتوب أو املعلق عليه إيجابا أو سلبا وهو التفاعل املتاح الذي ميكن توثيقه
وميكن قياسه ووضع معايري واضحة لعمله.
قدميا كانت الهوامش مساحة املتلقي للتفاعل ،ومع تطور التقنيات – يف مرحلة تالية – عمد املؤلف
 - 1السابق نفسه .
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أو النارش أو هام معا إىل ترك صفحات بيضاء يف نهاية الكتاب لتشجيع املتلقي عىل تدوين تعليقه
(تفاعله) مع املقروء وهو ما شكل نوعا من التطور التفاعيل يف تشكيل العالقة بني الكاتب ومتلقيه ()1
مقربا املسافة بينهام متهيدا لطور جديد من التفاعل عرب الوسيط االفرتايض حيث يعتمد االثنان (املنتج
واملتلقي) الوسائط نفسها يف التوصيل .
البالغة هنا تقوم عىل واحد من أهم مبادئها :االختيار ،اختيار املرسل أللفاظ أو رموز أو كلامت بعينها
تنتج بالغة مغايرة الختيار سواها وكلام كان فعل املرسل أشد دقة وأقوى عمقا فهذا يعني نشاطا بالغيا
أكرث تأثريا يف املتلقي وأقدر عىل االتصال باملرسل.
ومن أهم املؤثرات يف التلقي تلك البالغة بوصفها وسيلة لغاية لها سموها :االتصال ،تلك الغاية
التي الغنى عنها للمجتمع اإلنساين ويعتمدها اإلنسان واحدة من أهم وسائل التطور والتقدم ،فإذا كان
التحرض يعتمد عىل اجتامع البرش فالتحرض يتطلب عملية من التواصل بني أفراد املجتمع إلنجازه .
لكل نص بالغته ولكل بالغة قدراتها عىل االتصال وفق جاملياتها الخاصة التي ال تستقر مع تطور
وسائل التعبري اإلنساين املقاوم للجمود ،وإذا كان النص بشكل عام ال يتوقف عن تطوير أدواته وإنتاج
بالغته ،فإن النص التفاعيل  -بوصفه منوذجا للتطور التعبريي -قادر عىل إنتاج بالغته املستهدفة تحقيق
عملية اتصالية ناجحة تكون فيها البالغة وسيلة لالتصال بوصفه غاية .
والنص التفاعيل العريب ينتمي إىل العربية لغة ،وإىل العرص الحديث تقنية ،وبني اللغة وتقنيات توصيلها
يعتمد النص بالغته عرب اللغة أوال والتقنية ثانيا ولكل منهام بالغته الخاصة التي يجد النص التفاعيل
نفسه مرهونا بالجمع بني البالغتني بالغة اللغة ،تلك البالغة املستقرة منذ قرون ،وبالغة التقنية التي
يؤسس النص التفاعيل لها معتمدا تقنيات العرص ووسائطه متجاوزا حدود اللغة عىل الصورة والصوت
أحيانا وهو ما يجعل من النص التفاعيل مجاال للوقوف عىل بالغة االتصال الجامعة بني البالغتني.
وميكن للباحث يف النص التفاعيل التأسيس لبالغة هذا النص التي مازالت يف طور التشكل عرب مادة
تتسع بدرجة كربى لتشمل:
نصوص تفاعلية تعتمد عىل تقنيات النص التشعبي.نصوص الفيس بوك وتويرت املوجزة بكل ما تتضمنه من نصوص نوعية تنتمي ألجناسأدبية مختلفة.
ملصقات تفاعلية تعتمد عىل الجمع بني الكلمة والصورة.نصوص فيديو لها سياقها الخاص. - 1واحدة من طرائق دور النرش الغربية  ،ومن مناذجها العربية كتاب أنظمة العالمات يف اللغة واالدب والثقافة  :مدخل اىل السيميوطيقا :
مقاالت مرتجمة ودراسات تحرير  :د .نرص حامد أبو زيد وسيزا قاسم – دار إلياس العرصية – القاهرة .1986
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أشكال النص التفاعيل
للنص التفاعيل شكالن أساسيان متثالن درجتني متتاليتني للنص يف تفاعليته ،وتطرحان آليات اشتغاله:
املتحول إىل التفاعيل :النص املكتوب ليكون نصا ورقيا ولكنه يتحول بفعل الوسيط إىلتفاعيل ،وهو نوعان رئيسيان:
1 .1الصحف ذات املواقع والتي تتيح التعليق عىل األخبار واملقاالت ،وهي نصوص
محددة بنقلها كام هي دون تغيري حيث يتطابق فيها النص االلكرتوين مع النص الورقي.
2 .2امللصقات والصور وغريها من األشكال التي يجري عليها مستخدموها تعديالت
داللية (لها داللتها املغايرة نوعا ما عن داللتها السابقة) ويتداولها الفيسبوكيون يف
تعليقاتهم بوصفها أيقونات تختزل إشارات لغوية محددة أو تؤدي معاين محددة لها
معجمها الخاص يف سياق هذه النصوص.
التفاعيل ،وهو النص املنتج حرصيا عرب الوسائط الحديثة (الكمبيوتر – شبكة االنرتنت– الهواتف الذكية) ،وهو نص له رشوط إنجازه ومن ثم له رشوط تلقيه  ،ويتأثر تلقيه بعوامل
تكنولوجية باألساس (رسعة االتصال وقوة املعالج وتوفر الطاقة وخلو الجهاز من الفريوسات
وغريها من العوامل املؤثرة يف التصفح) ،وهو النص متعدد األشكال التي يأيت يف مقدمتها النص
التشعبي بوصفه متثيال خالصا للتقنيات الجديدة ويف مقدمة هذا الشكل النص التشعبي الذي
يستمد جانبا من بالغته من كونه شبيها بالبالغة العربية القدمية ،التشبيه يف تحريك ذهن
متلقيه إىل مساحات غري منظورة ،التشبيه ينقل الذهن إىل مشبه به متاما كام ينقل الرابط
املتصفح إىل موقع آخر ،ورمبا كانت املقارنة التالية قادرة عىل توضيح األمر ببساطة:
 Hypertextالنص التشعبى
التشبيه
 يحرك البرص قبل الخيال . يحرك الخيال قبل البرص . االنتقال مادى  ،فاملتلقى يضغط باملاوس عىل االنتقال معنوى .جسد الكلمة /الرابط لالنتقال من صفحة إىل
أخرى .
 املتلقى ينتقل إىل صورة مادية . املتلقى ينتقل إىل صورة خيالية . الخيال هو الفاعل ىف االستدعاء بغرض  -النص هو الفاعل ىف االستدعاء حيث يستدعىما وراء الصفحة.
تركيب الصورة املستدعى من ورائها
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يطرح النص بشكل عام والتفاعيل بشكل خاص نظاما ثالثيا من الجمل ،يتدرج من املبنى إىل املعنى
ومن املفرد للرتكيب ومن املعجمي للداليل ،ومن املحتمل للصواب والخطأ إىل ما ال يحتمل إال الصواب،
والنظام يف ثالثيته يقوم عىل اعتبار الجملة شخصية اعتبارية لها ثالثة أبعاد (الجسامين – االجتامعي –
النفيس) مع تعديل طفيف يتقدم فيه النفيس عىل االجتامعي مع ثبات الجسامين يف موضعه:
الجملة النحوية (البعد الجسامين):جملة متثل األساس يف بنية الخطاب اللغوي املؤسس عىل مفردات انتقائية تكمن قدراتها
التوصيلية يف املقام األول عىل سالمتها الرتكيبية (النحوية) وهي الجملة التي يصح معها استخدام
الصواب أو الخطأ يف الرتكيب خالفا لألنواع األخرى التي ال يستخدم معها أو ال توصف بالصواب
والخطأ ،وهي جملة تتسم بكرثة القيود الرتكيبية ومجال الترصف يف تشكيلها يضيق مقارنة
بغريها من الجمل ،وكونه جسامنيا أي يشكل البنية الفارقة للفظ الذي دون أن تدرك معناه أو
تفكر يف وظيفته ميكنك إدراك العالمات الفارقة بينه وغريه (كاالسم والفعل مثال اللذين تدرك
الفارق بينهام قبل إدراك املعنى أو غريه من العالمات األعمق) .
الجملة البالغية (البعد النفيس):جملة تتسع داللتها باتساع مجال تشكيلها حيث تتجاوز الجملة النحوية إىل جملة لها قدراتها
البالغية يف التأثري إذ متثل أوىل درجات التأثري يف املتلقي من خالل العنارص املعتمدة لالتصال،
ومن هذه العنارص :التقديم والتأخري -االستنساخ  -إعادة تشكيل صورة سابقة – التناص –
املحسنات عىل اختالف أنواعها – املجاز بأنواعه ،ويتمثل بعدها النفيس يف قدرته عىل التأثري
يف متلقيها من خالل قدرته عىل استبطان معانيها العميقة متاما كمعرفتنا التامة باإلنسان حال
تعرفنا عىل بعده النفيس .
الجملة النصية (البعد االجتامعي) :تتشكل من الجملتني السابقتني ولكنها تتحملمسؤولية تقديم الرسالة يف خالصتها واملنتج يف كليته ،وتتمثل اجتامعيتها يف كونها قادرة عىل
إثبات وجودها بني النصوص ،فنحن نادرا ما نقارن بني صورة استعارية يف نص وصورة استعارية
أخرى يف نص آخر وإمنا نقارن بني قدرات النصوص أي قدرات الجمل النصية عىل أداء رسالتها.
الكاريكاتري
ميثل الكاريكاتري من أكرث املواد رسيعة التداول واألكرث انتشارا عرب مواقع التواصلاالجتامعي وعرب الرسائل القصرية عرب املوبايل وقد ساعد عىل انتشارها تطبيقات أجهزة االتصال
وتطبيقات  Androidوغريها من أنظمة االتصال أو حزم التطبيقات املتعددة ،وهو ما يجعل
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منها وسائط مل تعد تكتفي بنقل املادية الخربية أو اإلعالمية التي تتطلب قدرا من الرسعة وإمنا
أصبحت وسيطا فعاال يف إنتاج النصوص وتقدميها.
“تاريخيا يعد الكاريكاتري شكال من أشكال الخروج عن النص (اعتامدا عىل أن النص باملعنى التقليدي
هو الحروف املكتوبة ال املرسومة أوالً ،وثان ًيا اعتامدا عىل أن الرسم الكاريكاتريي يعتمد خطوطا
مغايرة ملا هو معهود من هندسة الجسم اإلنساين املعروفة ،حيث تتحول األعضاء إىل خطوط متثل
عالمات تشري إىل عضو معني يبدو متثيال للجسم كله ،كأن يرسم الفنان األذن أكرب من أي عضو آخر
يف إشارة دالة عىل سمة التنصت مثال أو يكون الفم الكبري أو اللسان الطويل أو اليد الضخمة كلها
قادرة عىل اإلشارة إىل سامت خاصة يف الشخصية املرسومة “ ( .) 1
بالغيا يعد الكاريكاتري واحدا من وسائل االتصال الجامعة بني البرصي واللغوي ،بني املريئ واملقروء غري
أنهام يفضيان يف النهاية إىل مشهد مقروء باألساس ،مقروء بوعي املتلقي الذي يعمد إىل تجميع العالمات
التي تقوم عليا بالغة النص متواصال معها وفق قدرته عىل التوصل لهذه العنارص أو التنبه لها.
وميكن التمثيل بنموذجني :خاص وعام:
النموذج الخاص:
ميثل النموذج الخاص شكال من أشكال السياسة الداخلية عىل حد تعبري املرصيني ،عرب طرح الرصاع
الدائم بني قوتني :قوة النشاط الخفي ممثال يف األزواج الذين يتامدون يف إخفاء نشاطهم عىل الفيس
بوك ،وقوة النشاط املضاد يف محاوالته املستمرة إلظهار النشاط الخفي ،وهو ما يحول األمر إىل نوع من
اللعبة البوليسية التي يحسم الكاريكاتري نتيجتها عرب إظهار النتيجة يف اختزالها األحداث السابقة عىل
الحدث املصور الذي يطرح بدوره عالمات بالغته:
الكاريكاتري يتضمن قوة ذكورية (ثالثة رجال أولهم طريح الفراش والثاين يعلم الحقيقةمحاوال إنقاذه ،والثالث وسيلة إعالمية تبحث عن املعرفة لتذيعها ليكون يف نرشها نوعا من
االعتبار والتحذير يف اآلن نفسه ،التحذير لكل الرجال توخيا للحرص باإلمعان يف توخي الحرص)
والرتتيب يطرح فكرة توايل التحقق مبعنى ان ما حدث للزوج املصاب من املحتمل حدوثه مع
الرجلني التاليني (الالحقني) وهو ما يفرس اللون املشرتك (األصفر) الرابط بني املصاب واإلعالمي
وعالمة االندهاش البادية عىل وجهه بوصفها تعبريا عن اندهاش املتلقي نفسه (حيث اإلعالمي
ضمن الصورة يأخذ وضعية املتلقي وممثل املتلقي .
يف مقابل القوة الذكورية هناك قوة أنثوية خفية تظهر كنائيا من خالل فعلها ،مام يعني د .مصطفى الضبع  :خطاب الكاريكاتري  -تحليل الخطاب  ،أعامل املؤمتر الدويل السادس للجمعية املرصية للنقد األديب 24-221
أبريل  -2014القاهرة  ، 2014ج  ، 1ص .316
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أن غياب األنثى ال يعني غياب تأثريها.
تختزل الصورة حالة الرصاع يف تعميقها مساحات الخالف الفكري ،وطرحها أسبابالخالف ونتائجه.
النموذج العام
يطرح نوعا من الرصاع الفكري ذي املظاهر السياسية واالجتامعية ،عرب صورة كاريكاتورية تجمع بني
منرب له واجهة وخلفية ،الواجهة تبدو طبيعية للوهلة األوىل (شيخ يلقي خطبة) ولكنها رسعان ما تغادر
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طبيعيتها حني تبدو الخلفية (مسدس أطلق رصاصه توا) وهو ما يعني أن غياب الجمهور يكشف عن
أن تأثري الخطبة تبدو فاعليته يف الخلفية (املسدس) وفعله.
تعتمد بالغة االتصال يف الصورة عىل تركيب مجموعة من العنارص املتتابعة يف تدرجها الكمي:
االلتباس بني املنرب (بوصفه مكانا للوعظ واإلرشاد والهدية والصالح) واملسدس (بوصفهوسيلة للقتل وسفك الدماء) ومل يكتف الرسام مبجرد الرمز وإمنا عمد إىل تفعيل الوسيلتني يف
آن واحد ليكون الفعل منتجا مضاده يف اللحظة نفسها والعنرصان هنا ميثالن تركيبا ثنائيا من
عنرصين متضادين بسبب فعلهام وفعل مستخدمهام.
دخان املسدس وفوارغ الرصاص والدماء وهي عنارص ثالثية تزيد كام عىل الثنائيةالسابقة كام تقوى فيها الطاقة الداللية وتتعدد نتائجها:
1 .1الخطيب مخفي يعتمد عىل أوراق يقرأها يف إشارة إىل كونه يستمد خطابه من
مصدر سابق يؤمن به ومبا فيه.
2 .2الدخان إشارة إىل آنية الفعل ،فعل املسدس وفعل الخطيب ،كلامته التي تكون
مبثابة مطلق النار.
3 .3الدماء عىل األرض بوصفها إشارة إىل حدوث القتل وهو ما يعني تراتب الفعل:
الخطبة – إطالق الرصاص – القتل – الدماء وجميعها عنارص تيش متاما مبضمون الخطبة
وبشخصية الخطيب وبظروف اللحظة التاريخية التي متثل حلقة لها أهميتها يف سياق
الرسالة؛ فاملسدس وسيلة عرصية متثل العنرص الوحيد الدال عىل أن للقتل طريقة
واحدة يختفي بسببها الجميع وال يبقى سوى الخطيب وحده مام يجعل الدماء عالمة
عىل برش كانوا هنا.
4 .4ويف إشارة دالة يعتمد الرسام عىل عنرص مكاين محيط ،تلك الصحراء الصفراء يف
إشارة إىل ثقافة الصحراء بوصفها عالمة عىل ثقافة التخلف.
النص املريئ هنا يقيم نظامه الخاص إلنتاج داللته التي وإن أشارت للواقع غري الجاميل فإنها تنتج واقعا
جامليا لتوصيل رسالته التي يدرك أنه ال وصول لها دون ما يبثه من مظاهر للجامل“ :مع أن النص املريئ
مييل للواقع ،إال أنه يف حقيقة األمر خلق لواقع جديد من الزمان واملكان ،ومن ثم فإنه يتميز بالحركية
والتوتر وامتالك إيقاعه الخاص” ()1
النكتة
 - 1د .صالح فضل  :قراءة الصور وصور القراءة – رؤية للنرش والتوزيع – القاهرة  2014ص .16
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تعد النكتة واحدة من وسائل الشعب املرصي للثواب والعقاب هي نوع من الثورة أو التمرد السيايس
عىل النظام الحاكم ،وهي وسيلة فردية متفق عىل فاعليتها ينتجها الفرد وتروجها الجامعة تحقيقا
ألهداف جامعية ( ، )1وهو ما يجعل روح النكتة والدعابة تسيطر عىل املواطن املرصي عرب مواقع
التواصل االجتامعي بوصفها النافذة األكرث انفتاحا عىل العامل وعىل املجتمع املحيل ،وبوصفها مبثابة أكرب
صحيفة معارضة أو أكرب لوحة افرتاضية يضيف إليها الشعب املرصي الجديد كل يوم ،دون أي نوع من
أنواع الرقابة:
تعددت الصفحات واملواقع االلكرتونية املرصية عىل موقع الفيس بوك وحده ،ومنها:
أقول لك نكتة ( :)2ورواده يزيدون عىل خمسة املاليني (.)5186207نكتة عاملايش ( : )3ورواده قرابة مليون متصفح ( 827,620ممن سجلوا إعجابهمباملوقع ).
أحىل نكتة عىل الفيس ( :)4ورواده قرابة مائتي متصفح ( 101690ممن سجلوا اإلعجاببه).
وهذه مجرد مناذج لعرشات من املواقع والصفحات املرصية والعربية التي تطرح مئات من النصوص
التي تجد تفاعال واضحا عىل الشبكة العنكبوتية ويكون الكمبيوتر هو الوسيلة األساسية يف تعامل
املتصفح معها وتداولها .
بهذه الوضعية تعد النكتة وسيلة االتصال األكرث بالغة أو النص األكرث قدرة عىل توظيف البالغة األقوى
تأثريا وقد خاض املرصيون حروبا عىل حكامهم عدتهم فيها سالح النكتة فقط ،ومن أهم مالمح هذه
الحروب:
ارتفاع سقف النكتة لتصل عىل رأس الدولة فال فرق بني مسؤول صغري أو كبري وخاللثالثني عاما مدة حكم الرئيس األسبق حسني مبارك كان املرصيون يشكلون صورته ويوجهون له
االنتقاد من خالل النكتة التي مثلت وسيلة أكرث فاعلية لرسم صورته ونرشها بني الناس وليس
أدل عىل ذلك من أن غالبية النكت كانت تنتقد طريقة تفكريه وتقدمه للمحكومني بوصفه
 - 1عربيا صدرت ثالثة كتب  ،اثنان منها يف مرص وجميعها تصب يف املوضوع نفسه :
 عادل حمودة :كيف يسخر املرصيون من حكامهم  ،النكتة السياسية يف مرص – سفنكس للطباعة والنرش -القاهرة .1990 هشام جابر :النكتة السياسية عند العرب بني السخرية الربيئة والحرب النفسية – الرشكة العاملية للكتاب – بريوت .2009 منترص جابر  :اضحك عىل الرئيس!  ،كيف أسقط املرصيون نظام الحكم بالنكت والتنكيت -الدار للنرش والتوزيع – القاهرة . 2014https://www.facebook.com/a2olk.noktaa - 2
https://www.facebook.com/nokta.3lmashyy?fref=ts - 3
.https://www.facebook.com/hona7la - 4
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شخصا ضعيف الذكاء وقد ردد املرصيون مئات النكت يف هذا الجانب تصب جميعها يف هذا
السياق ()1
وإذا كانت النكتة بوصفها نصا شفويا (قبل الكمبيوتر) أخذ طريقه للكتابة بدرجة ما إىل الكتابة
فإن تطبيقات الكمبيوتر وبرمجياته قد منحت املتلقي فرصة إعادة إنتاج النكتة وتقدميها وفق شكل
أقرب للصورة يأخذ شكل امللصق االلكرتوين املتداول عرب وسائل االتصال وصفحات التواصل االجتامعي
فظهرت النكتة املصورة – والكاريكاتري املصور ليكون للصورة دورها الفعال يف تشكيل النص التفاعيل
وليكون للصورة بالغتها املؤثرة يف االتصال والتأثري الذي مل تعد اللغة وحدها تنفرد بإنتاجه“ :اللغة ذات
طابع محيل ،أما الصورة فلها طابع عاملي ،مثلام ميكن القول بأن الصورة تراهن عىل املشرتك اإلنساين
عىل عكس الكلمة ،وإذا فهي استنتاجات ومقوالت مغلوطة ألنها تقوم يف األصل عىل إقامة ذلك الجدار
العازل بني الكلمة والصورة ،والرهان عىل الرتتيب القيمي يف أفضلية هذه عىل تلك”  ..............الكلمة
صورة برصية وسمعية ،وتخييلية ،إشارية وإحيائية وتجريدية يف آن واحد ،وال ميكن الفصل بينهام هذا
الفصل الحاد الذي ينبني يف مجمله عىل أحكام غري موضوعية ال تخضع للتدقيق العلمي الصحيح” ( ) 2
وابتكر املستخدمون أيقونات تسهم بشكل فعال يف إحداث األثر منها ذلك الوجه الضاحك الذي أصبح
مبثابة العالمة املهيئة املتلقي السترشاف النص ،ولتكون عالمة أكرث انتشارا من العالمة التجارية إذ هي
الثانية (العالمة التجارية) التي تكون حرصية ينفرد بإنتاجها منتج واحد خالفا لألوىل (العالمة النصية)
التي تكون نتاجا لفعل املئات من املنتجني حيث تكون مساحة يستثمرها الرأي العام للتعبري عن رأيه
بوصفها الوسيلة األكرث انتشارا واألكرث قدرة عىل التحايل عىل رقابة الدولة إذ يصبح من الصعب بل من
املستحيل تتبع املصدر األول للنكتة مام يجعل املسؤولية أحيانا تقع عىل نارشها الذي قد تكون له عالقة
باملرة مبنتجها األول الخفي (دامئا) ،وهو ما يجعل من تحمل مسؤولية نرشها عرب التثبيت النيص شكال
من أشكال الوعي الشعبي النامي بقدر إنتاجها ونرشها.

 من أشهرها ما يروى من أن عاطف عبيد (رئيس الوزراء آنذاك ) كان مير يف ميدان رمسيس حيث متثال امللك الفرعوين الشهري1
رمسيس وإذا برمسيس يشكو له أنه يقف طوال الوقت وأن زعامء آخرين يركبون أحصنة (إشارة لتمثال إبراهيم باشا فوق حصانه يف ميدان
األوبرا بالقاهرة ) وكان رد رئيس الوزراء أن القرار ليس قراره والبد ان يعود لرئيس الدولة الذي ما إن عاد إليه مل يصدقه فطلب منه الذهاب
للميدان لسامع شكوى رمسيس بنفسه واتجه االثنان إىل متثال امللك الفرعوين الذي ما إن رأهام حتى رصخ يف وجه رئيس الوزراء  :ياعاطف بيه
أنا طلبت حصان تجيب يل حامر .
 مهدي صالح الجويدي :التشكيل املريئ يف النص الروايئ الجديد  -عامل الكتب الحديث للنرش والتوزيع -إربد  ،2012ص .332
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تعتمد النكتة هنا عىل عنرصين أساسيني:
الصورة التي تحمل الوجه املألوف  /األيقونة البرصية للوجه الضاحك يف إشارته للسخريةدون تجاوزها ملا هو أبعد مفسحا املجال للنص لتشكيل الرسالة.
اللغة يف قدرتها عىل تشكيل صورة متخيلة تقوم عىل شخصني بينهام مساحة من الجدالالقائم عىل املواجهة بني قوتني ميثالن جيلني مختلفني :األم واالبن وهام يتواجهان عرب نقطة
ضعف كل منهام ،وكالهام يعرب عن شخصيتني :األم والزوجة – االبن – الرقيب (عىل األب
أوال بوصفه زوجا ،وعىل األم ثانيا بوصفها زوجة تشغل نفسها مبا ال يعنيها (مذاكرة االبن)
عىل حساب جهلها بأمور نفسها ،كام أن االبن ميثل العارف ببواطن األمور ومن ثم يتحول إىل
الناصح مفقدا األم دورها بوصفها معلمة أو تقوم بدور املعلمة ممتلكة املعرفة ،االبن يزيح
األم ليجلس عىل عرش املعرفة مبكامن الخطر ،وميثل نيوتن عالمة ليست اعتباطية يف املشهد
حيث حضور العامل اإلنجليزي يستدعي قانون الجاذبية مبا يطرحه من تلميح االبن (الساخر) إىل
فقدان الزوجة جاذبيتها مام يجعل زوجها ينجذب المرأة أخرى محددة باالسم (سوسن) معتمدا
أسلوب املواجهة بالدليل القاطع فهو إن كان قادرا عىل معرفة نيوتن فإنها ال تعرف غرميتها وهو
ما يعني أن درايته أكرب من درايتها وأن عدم معرفته لنيوتن ال يرضه قدر الرضر الواقع عليها
لعدم معرفتها مبا تسأل عنه أوال وتطبيقاته ثانيا وهو ما مينح املتلقي ردا عىل أسئلة افرتاضية
تطرح نفسها فور تلقيها مجموعة العالمات النصية ويف مقدمتها نيوتن.
جالل عامر منوذجا تفاعليا
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ميثل جالل عامر ( )1النموذج األشهر يف مرص لتفاعل الجمهور مع النص خالل العرش سنوات األخرية ،يكفي
أن تكتب اسمه أو تكتب نصا من نصوصه القصرية يف أي محرك بحث لتأتيك آالف الروابط ( )2التي تحمل
نصوصه التي تسجل أعىل معدالت التداول والتواصل بني مستخدمي الشبكة العنكبوتية ،وتأخذ مقوالته
أربعة أشكال تفاعلية:
1 .1مقاالته اليومية يف املرصي اليوم (.)3
2 .2مقوالته عرب صفحته عىل تويرت أو الفيس بوك ( ).
3 .3مقوالته التي يتداولها متلقوه وقد أنشئت عرشات الصفحات خصيصا لتداولها بطريقتني:
تداولها كام هي.تداولها يف صورة ملصقات ،من مثل: - 1جالل عامر ( 25سبتمرب  12 -1952فرباير  ) 2012كاتب و صحفي مرصى تخرج يف الكلية الحربية وشارك يف حرب أكتوبر ،يُعد أحد أهم
الكُتاب الساخرين يف مرص والعامل العريب متيز أسلوبه بالتكثيف الشديد والقدرة عىل تطويع اللغة لخدمة خطابه الساخر  ،من أعامله :
 مرص عىل كف عفريت – دار العني للنرش – القاهرة . 2009 استقالة رئيس عريب -مرييت للنرش -القاهرة .2010 قرص الكالم – دار الرشوق – القاهرة .2012 - 2يطرح محرك البحث جوجل حوايل ( 741,000سبعامئة إحدى وأربعني ألف نتيجة ) تخص الكاتب.
 - 3يضم موقع املرصي اليوم ( ) 664مقالة للكاتب http://www.almasryalyoum.com/editor/details/579:
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“ىف العامل الثالث ميتلك الحاكم حكمة لقامن وميتلك رجل األعامل مال قارون وميتلك الشعب صرب أيوب” ()1
ومن مقاالته بعنوان املسيح يصلب من جديد ،يقول:
« املسيح يصلب من جديد» « للروايئ اليوناين كازنتزاكيس» ،الحاصل عىل نوبل ،رواية شهرية بعنوان «
املسيح يصلب من جديد» وأحداث الرواية متجددة مع كل برئ يقتل بينام يكافأ القاتل .وما حدث يف
مناقشة تقرير العبارة يف مجلس الشعب يؤكد أن»املرصي يغرق من جديد» وأن الدكتور أحمد فتحي
رسور يستحق نوبل عن هذه الرواية ،بل إن مانويل بطل رواية كازنتزاكس هو برئ واحد مات ،لذلك
يستحق الدتور ومعه نواب الحزب الوطني  1034نوبل ،بعدد األبرياء الذين غرقوا ،ثم إن الحبكة الدرامية
يف رواية» املرصي يغرق من جديد» يعجز كازنتزاكس عنها  .فالرشير يف الرواية اليونانية مل يجد أحدا
يوصله إىل مطار أو يحميه أو يحميه أو يغطيه بالحصانة ليمنع عنه يد العدالة وعني الحسود .الحزب
الوطني الذي عجز عن توفري السمك للمواطنني ،نجح يف توفري املواطنني للسمك وتنافس نوابه يف الدفاع
عن املجرم الحقيقي ومنعهم الخجل أن يطالبوا مبنجه وسام « بطل البحر األحمر» وإذا كان ممدوح
إسامعيل قد حول البحر األحمر إىل بحرية خاصة به ،فإن البعض حول الربملان إىل محمية طبيعية للفساد،
ومل يعد يعنيه الشعب .بل الشعب املرجانية والحيتان» ()2
يتسم أسلوب جالل عامر بعدد من السامت هي يف حد ذاتها مجموعة من مظاهر بالغة االتصال بالقارئ:
1 .1التكثيف يف صياغة الجملة النصية ال الجملة النحوية.
2 .2روح الدعابة التي تناسب الشخصية املرصية وهو ما جعلها أكرث قدرة عىل احرتاق
حاجز التلقي ومعوقاته والرقابة عليه.
3 .3تنوع األداء وشعرية النصوص :فالكاتب تطرح نصوصه تقنيات متعددة تجمع بني
الحيك والرسد والشعر واألمثال والنكتة واملرسح ،والتناص.
4 .4الخلفية املعرفية مام يجعل نصه ثريا يحرك املتلقي للمعرفة ويجعل من نصوصه كلها
صفحات تفاعلية تكتنز بالروابط التشعبية الذهنية.
5 .5اعتامد املعرفة بوصفه رابطا ينتج نصا تشعبيا ،فاملتلقي إزاء الروايئ اليوناين يأخذ واحدة
من وضعيتني :أوالهام :وضعية العارف بالروايئ فتأخذه املعرفة إىل استدعاء الكاتب وأحداث
روايته رابطا بني مقولة الكاتب وطرح الروايئ ،ثانيتهام :وضعية غري العارف بالروايئ؛ فيأخذه
عدم املعرفة إىل محاولة املعرفة بالروايئ أوال وبنصه ثانيا قبل الربط بني طرح الكاتب يف مقالته
وطرح الروايئ يف روايته ،ويف الحالتني ميثل اسم الكاتب نوعا من الروابط التفاعلية.
_.http://www.goodreads.com/author/quotes/3047053 - 1
 - 2جالل عامر  :مرص عىل كف عفريت – دار العني للنرش -القاهرة  2009ص 10
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6 .6اعتامد البالغة التقليدية األقرب للطرح الشفاهي يف مقاربته املتلقي ،ويتمثل يف
املحسنات البديعية كالجناس (الشعب -الشعب) ،واملفارقة بني توفري السمك للمواطنني أو
توفري املواطنني للسمك ،أو بني الفعل الروايئ والفعل الواقعي ،والتشبيه التمثييل الذي اعتمد
فيه نصني :الحارض مشبها ،والغائب املستدعى مشبها به مع تعدد صور التامثل القامئة بينهام
(.)1
7 .7تنوع املوضوعات محل الكتابة :مام يجعله يف خندق واحد مع كل جموع الشعب
مقاربا قضاياه وهمومه مام يجعله يف موضع ال يشعر معه املتلقي بأن كاتبه يتعاىل عليه نصيا
أو معرفيا؛ فالكاتب عرب املقال السابق يقف عىل عدد من القضايا التي تتمحور حول الفساد
ظاهرا ولكنها ترضب يف عدد من املجاالت الحياتية التي يعانيها املتلقي الذي يجد نفسه فيام
يطرحه الكاتب (يتضح هذا بشكل أوسع يف بقية مقاالت الكاتب التي يكشف تصنيفها عن
تصنيف القضايا التي قاربها الكاتب عرب رؤيته االجتامعية ) .
8 .8توظيفه الحيك والرسد رابطا بدقة بني نصني :قديم مكتوب يختزل حكايته يف جملة،
ونص واقعي غري مكتوب يختزل رؤيته قرابة مائتي كلمة ( 186كلمة فقط) .
9 .9اعتامده التيمة الدرامية يف الوقوف عىل حدث الختالف عىل دراميته جاعال منه كوميديا
سوداء تفوق فيها الواقع بفعل الفساد عىل خيال املؤلف وقدراته العاجزة يف املقابل عىل خلق
الحبكة الدرامية كام متت يف الواقع.
وبعد
تتعدد النصوص التفاعلية  ،وتتعدد أشكال إنتاجها وأمناط تلقيها للدرجة التي يصعب معها توقع
ما سيكون عليه أمر هذه النصوص مستقبال  ،فقط ما ميكن حسمه اآلن أن عملية التفاعل ماهي
إال نوع من التفاعل الكيميايئ بني نص ميتلك طاقات للتفاعل ومتلق من املنطقي أال تقل طاقاته
لتحقق التفاعل النشط  ،لقد خلقت النصوص التفاعلية مجاال حيويا من التلقي جعل كل نص يصنع
حالة من التلقي الفعال التي ما إن تظهر عىل الشبكة حتى تتحول بدورها إىل نص تفاعيل بدرجة
ما للدرجة التي تجعل نصوصا تفقد صلتها مبنتجها األول لتصبح مركبا كيميائيا خامال (مؤقتا ) ولكن
ما إن يتوفر له عنرص قابل للتفاعل حتى يصبح أكرث نشاطا وفاعلية .
لقد حققت النصوص التفاعلية نوعا من النشاط الفعال كشفت خاللها عن كتاب مل يكونوا معروفني
بالقدر الكايف ،وكانت حدودهم الورقية غري قادرة عىل توصيل خطابهم بالقدر الكايف .

 - 1ميكن للمتلقي رصد مئات األشكال التي اعتمدها الكاتب إلنتاج بالغته االتصالية سواء يف نصوص املقاالت متوسطة الجحم كام يف املقال
السابق أو يف مقوالته الشهرية من مثل  « :النيل يصب يف مرص ومرص تصب يف سويرسا « و « ىف العامل العرىب فقط التأمني عىل اإلنسان اختياري,
والتأمني عىل السيارة إجباري” وغريها مام يتداوله املتلقون له .
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�سليمان الباروين و�آثاره العلمية

إعداد :د .حامد أدينوي جمعة  /أستاذ علم اللغة واملصطلح  /يف قسم الدراسات العربية واإلسالمية  /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  /جامعة والية كوغي ,نيجرييا

املقدمة
والسالم عىل أرشف املرسلني ,سيّدنا محمد ال ّنبي األمني ,وعىل آله
رب العاملنيّ ,
والصالة ّ
الحمد لله ّ
وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين ,أما بعد:
فهذا البحث يتناول عن شخص ّية مهمة يف التاريخ الحضاري ال ُعامين املغريب ,وهو البطل سليامن
باشا الباروين ,الذي ق ّدر له أن يعيش يف عرص متأخر ما بني 1873م – 1940م ,ويف بيئة ازدواجيّة التي
أتيحت له ,أن يرث البيئات االسالمية املتق ِّدمة ,وخاصة البيئة الليبية التي مت ّيزت يف عهد الدولة العثامن ّية
باملميِّزات ,منها الثقافيّة وكلّها ظهرت أثرها يف تكوين الباروين و يف إنتاجه ومؤلفاته.
أرى أ ّن الكتابة عن الشخص ّيات البارزة يف تاريخ العرص القديم أهون من الكتابة عن الشخص ّيات
البارزة يف تاريخ العرص الحديث مثل املجاهد سليامن باشا عبد الله الباروين ,أل ّن التاريخ القديم يعتمد
والسجالَّت وغريها ,كام يعتمد عىل آثار البرش
عىل الوثائق املكتوبة كالكتابات وال ُّنقوش والسندات ِّ
كاملكشفات والقبور والحفريات واملعامل املعامرية واألدوات املعاشية والنقود املسكوكة وغريها.
وأماالكتابات عن تاريخ العرصالحديث واألحداث الراهنة تعرتضها صعوبات كثرية منها-:
y yعدم وجود الوثائق الصحيحة ,الدقيقة يف النقل ,والثابتة يف النسبة ,وإن وجدت قد ال تحلو
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من تحريف يف املحتوى ,الذي قد يصل إىل ح ّد التزوير أحياناً.
y yانقطاع وسائل اإلعالم التي تع ّد السند الطبيعي للدارس ,واملصدر األسايس للباحث عن
الحدث ,أو تكييفه للهدف املعي ,أو كتامنه عن بعض عنارصه.
y yنقص الذاكرة ودبيب النسيان ,الذان نتجا عن عدم إهتامم ال ّناس باألحداث ,وعن قلّة
التمرس بالكتابة والتدوين عند بعض املشاركني واملشاهدين لألحداث ,مام أدى إىل قلّة
املواد العلميّة للباحثني عن تاريخ العرص الحديث.
كل كاتب أو باحث عن شخص ّيات معارصة ,لك ّنها ميكن تذليلها
وهذه العوائق أمام ّ
والتغلب عليها ,باعتامد ما يسمى بالتاريخ الشفوي الذي يكون يف حملة الشُّ هود ,يديل بها
القائلون يف مذكرات يستحرضونها والسري الذاتية يدمجونها.
هكذا ظهرت مذكرات ألعالم من الجهاد والسياسة والقيادة والوالية وغريها كسليامن
باشا الباروين ,الذي كان بطالً يف نظر معظم الليبيني وغريهم ,ألنّه عاش يف عرص من
أزهى العصور يف تاريخ ليبيا ,وقام بتحرير بالده من غطرسة الطليان وسيطرة األتراك وكيد
الك ّيدين وغريها.
حياة الشيخ سليامن باشا الباروين
عاش الشيخ املجاهد سليامن الباروين من أواخر القرن التاسع عرش إىل منتصف القرن العرشين ,إذ
انتقل إىل رحمة الله ,يف أول مايو يف سنة 1940م رحمه الله ,وكانت حياته حافلة بالجهاد ض ّد النفوذ
العثامين والضغوط اإليطايل عىل بالده ,وقام بالكفاح السيايس والعسكري والثوري لرفع لواء الحريّة
والكرامة عىل أرض ليبيا.
o oاسمه وعائلته
ال خالف بني ال ُكتّاب يف سلسلة أسامء الباروين ومنهم خري الدين الزركيل ,صاحب كتاب األعالم إذ قال
« سليامن باشا بن عبد الله بن يحيى الباروين الطرابليس ,زعيم سيايس مجاهد ,ولد يف كاباو من بالد
طرابلس الغرب»( ,)1وكذلك الدكتور محمد مسعود جربان يف بحثه املوسوم سرية الشيخ املعلم املجاهد
سليامن الباروين إذ قال فيه “هو األستاذ الشيخ سليامن بن الشيخ عبد الله الباروين”( ,)2وكذلك محمد
الصادق عفيفي يف كتابه الشعر والشعراء يف ليبيا إذ قال “أنجبت األمة الليبية يف تاريخها الحديث علامً
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من أعالم الجهاد ,هو شاعرنا سليامن باشا الباروين ,ابن العالمة الشيخ عبد الله بن يحيى الباروين من
أعرق األرومات العربية ال ُعامنية وهي الربونية ,ولقد ولد مبدينة جادو حارضة مترصفية فساطو سنة
1870م”( ,)3وكذلك فاضل السباعي يف كتاب املعلم املقاتل إذ قال “ولد سليامن بن عبد الله الباروين
سنة 1287هـ 1870م ,يف مدينة جادو من أعامل جبل نفوسة الواقع إىل الجنوب من مدينة طرابلس
الغرب يف ليبيا اليوم”(.)4
ومل أجد من قرأيت لسلسة نسب الشيخ سليامن الباروين يف صفحات الكتب ,وإنمّ ا إكتفاء معظم
الباحثني بذكر ج ّده األول وهو “يحيى” ,والسبب ذلك قد يعود إىل عدم وجود املواد العلم ّية التي
تثبت جميع سلسلة نسب سليامن الباروين ,أو امليل إىل اإلختصار والرتكيز عىل الشخيصّة املستهدفة يف
البحث أو يف التأليف.
لقد اختلف الباحثون عن املكان الذي ولد فيه الباروين ,قال خري الدين الزركيل بأنه ولد يف “كاباو”
اسم لقرية تقع يف الجزء الغريب لجبل نفوسة ,بينام قال األخرون بأنّه ولد يف “جادو” اسم مكان له
مركزه اإلقتصادي والسيايس والديني للجزء الغريب من جبل نفوسة.
وأرجح بأ ّن املعلم سليامن باشا الباروين ,قد ولد يف مدينة “جادو” لرجوع عدد من الباحثني إىل هذه
املدينة وقالوا بأنّه ولد فيها ,مثل زيك محمد مجاهد يف كتابه األعالم الرشق ّية يف املئة الرابعة عرشة
الهجرية ,ومحمد الصادق عفيفي يف كتابه الشعر والشعراء يف ليبيا ,وزعيمة الباروين يف آخر كتاب
نرشته ,قالت بأ ّن والدها ولد يف مدينة جادو بجبل نفوسة بطرابلس الغرب.
وكذلك اختلف الباحثون يف تحديد السنة التي ولد فيها قال محمد الصادق عفيفي يف كتابه بأنّه
ولد يف سنة 1870م ,وكتب املحققون لكتاب األزهار الرياضية يف أمئة وملوك اإلباضية بأنّه ولد يف سنة
1870م وغريهم ,ولك ّن ابنته زعيمة سليامن الباروين ,رجحت تاريخ ميالد والدها ,وقالت بأ ّن والدها
سليامن باشا الباروين ولد يف سنة 1873م.
وأذهب إىل ماذهبت إليه ابنتها الحتامل حصولها عىل الوثائق الرسم ّية التي تثبت تاريخ ميالد والدها,
أو الحتامل سامعها من والدها التاريخ الذي ولد فيه.
وميكن القول بأنّه سليامن بن عبد الله بن يحيى بن زكريا بن إبراهيم الباروين ,وقد ثبت هذه السلسة
يف كتاب معامل الحضارة اإلسالمية يف ليبيا(.)5
أما أصل هذا الباطل املجاهد يعود إىل إحدى العائالت ال ُعامنية املشهورة العريقة ,وهي العائلة الربونية
املقيمة يف جبل نفوسة ,ويكمن القول بأ ّن هذه العائلة وصلت إىل جبل نفوسة يف ليبيا ,نتيجة فرار بعض
اإلباضيني إىل أماكني بعيدة يف منأى عن أخطار الدولة التي سقطت عىل يد السيعة الفاطيني ,ومثل
هذا القول ما قاله عيل يحيى معمر يف كتابه اإلباضية يف ليبيا “قارن هذا املوقف مبواقف أولئك الذين
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يحاربون اإلباضية ويتهجمون عليهم ,ويقتلون منهم األبراء بغري ذنب ,ويهتكون الحرمات ويستحلون
األموال ويحزون الرؤوس ليبعثوا بها إىل دمشق أو بغداد”(.)6
وميكن القول بأ ّن سليامن الباروين جاء من أصل رشيف عريق يف التاريخ ,كام ثبت ذلك يف رسالة والده
نص الرسالة “ اقرأ هذه الرسالة املشتملة عىل تاريخ أجدادك
إليه عند ما كان طالباً يف الخارج ,هذا هو ّ
يا بني ,لتعلم أنّك من سالله رجال علم وحكومة ,ث ّم اخرت لنفسك أن تكون عاملاً جليالً أو حاكامً عادالً,
ومع ذلك ال تعتمد عىل فخر الجدود بدون أن تتحلىّ بحليتهم وتقتفي أثرهم ,فإنّه إذا اجتمع يف اإلنسان
متجيده بأعامله وأعامل جدوده كان جامعاً لصفات الحمد ,فاجتهد نفسك أن يكون لك مجد أكتسايب
ذايت ,تجمعه إىل مجد جدودك ,فتكون كامالً معظّامً بني أقرانك يفتخر بك أبناؤك من بعدك والله يلهمك
الرشاد”(.)7
وكذلك ما جاء يف بحث د .محمد صالح بن نارص املنشور املوسوم “من أعالم الفكر اإلبايض املعارص”
إذ قال الباحث “وقد ُحف الباروين بعائلة عرف تاريخها منذ القرن الرابع الهجري يف مدينة طرابلس,
وعرف أفرادها بخصالهم الحميدة وسريتهم املحمودة؛ إذ انجبت هذه العائلة أكرث من عامل يف املسرية
التاريخية الجهادية والعلمية لطرابلس”(.)8
ومثله قول طاهر أحمد الزاوي صاحب كتاب أعالم ليبيا “املجاهد الكبري األستاذ الشيخ سليامن بن
الشيخ عبد الله الباروين ,من أرسة الباروين املشهورة بني األرس الرببريّة يف جبل نفوسة»(.)9
ومثله ما جاء يف قول املحققني يف مقدمة تحقيق كتاب األزهار الرياضية يف أمئة وملوك اإلباضية
لسليامن باشا الباروين “ ولد بجادو يف جبل نفوسه بليبيا ,من عائلة البارونيني املجيدة والبارزة يف العلم
والسياسة والحكم يف طرابلس بليبيا ....وجربة بتونس»(.)10
وقال أبو الربيع سليامن الباروين يف كتابه مخترص تاريخ اإلباضية ,عن العائلة الربونية ما ييل “ال يوجد
يف املتنورين من أهل جبل من يجهل مكانة البيت الباروين ,وأ ّن أصله من الجبل األخرض ب ُعامن ,وأنّه
من أمجد بيوتات الفضل والزعامة يف ذلك القطر العامر”(.)11
وتع ّد عائلة الباروين يف جبل نفوسه من العائالت الرببرية التي متسكوا باملذهب اإلبايض حتى اآلن,
كام أشار إىل ذلك صاحب كتاب سكان طرابلس الغرب إذ قال “هوارة والرببر اآلخرين يف طرابلس الغرب
الذين كانوا يف زمن ما إباضيني حارجني عن اإلجامع اليوم يعتقنون املذهب املاليك كالعرب يف ما عدا
نفوسه وزوارة»(.)12
وميكن القول بأن بقاء العائلة الرببرية يف جبل نفوسه التي منها سليامن الباروين عىل املذهب اإلبايض,
عىل رغم تحاول معظم سكان املنطقة إىل املذهب املاليك أو غريهّ ,
يدل عىل قوّتها من اتخاذ القرار
النبي صىل الله عليه وسلم ,والقوة عىل
املناسب لها ,واالبتعاد عن التقليد الجاهيل وا ِإل َّمع ,الذان نهاهام ّ
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كل
اتخاذ القرار املناسب وعدم التبع ّية الجاهلية صفتان مهمتان من الصفات التي يجب أن تتصف بها ّ
العائالت الرشيفة املك ّرمة كام اتصفت بهام عائلة سليامن باشا الباروين.
o oشخص ّيته ومكانته
من تأمل يف سرية املعلم سليامن باشا الباروين ,يري قوة شخص ّيته ومت ّيزه يف التفكري واستقالله يف
الرأي عن غريه ,باإلضافة إىل ما منحه الله تعاىل من نفوذ البصرية وسالمة العقيدة وقوة االتباع والتمسك
بالسنة.
ويكمن القول بأ ّن شخصيته مل تكن شخصية غامضة عنيفة ,وإنمّ ا كانت شخص ّيته شخص ّية نيرِّ ة ملن
اهتدى وعنيفة ملن اعتدى ,وقد ذكر الباحثون العديدة من الصفات الشخيصّة لسليامن الباروين عىل
النحو التايل-:
	-قول املؤلفون لكتاب املعلم املقاتل «إ ّن أول ما يستلفت نظر الباحث يف حياة سليامن
الباروين الشاب هو ح ّبه لألدب وإخالصه للدين وتطلعه إىل بناء دولة إسالمية ترقي إىل ما
يليق بها من مستوى بني أمم األرض»(.)13
	-قول محمد الصادق عفيفي “الشاعر ظريف الوزن ,لطيف القافية ,خاطره طوع لسانه,
وبيانه أسري من بنانه ,كأمتا يتناول الشعر من ك ّمه لسهولة متناوله عليه ,ولو أعطى القريض
وقل أن يسلم املكثار من العثار,
حقّه ألخرج لنا الروائع ,ولك ّنه كان سطحي العاطفة ,مكثارّ ,
فشعره كام كان األصمعي :كساحة األمراء يقع فيها الخزف والذهب”(.)14
	-قول الفاروق الذي قاله لجريدة إسالمية علمية إجتامعية أدبية ,وأوردته زعيمة سليامن
الباروين يف كتاب صفحات خالدة من الجهاد وهو”كان الباروين أقام سنني عديدة يف قطر
الجزائر مدة فراره من حكومة السلطان عبد الحميد ,وتج َّول فيه إىل حدود فاس والصحراء,
فعرف األهايل عموماً وأحبّوه ملا فيه من الخلق واآلداب اللطيفة والخصال املحمودة”(.)15
ومن خالل هذه األقوال عن شخص ّية سليامن الباروين ميكن القول بأنه يتصف بالصفات
العالية املرموقة التالية-:
ß

ßالوفاء للدين وللدولة كام أشار السباعي يف كتابه املعلم املقاتل إىل ذلك بأنّه يتخىل بصفات
اإلخالص للدين ويسعى نحو بناء الدولة اإلسالمية القوية التي تستطيع أن تواجه أعداء
اإلسالم.

ß

ßالنباهة يف العاطفة اإلنسانية ,كام أشار محمد الصادق عفيفي يف كتابه الشعر والشعراء يف
ليبيا إىل ذلك بأ ّن شعره كالذهب من حيث الجودة ويجذب القلوب باختياره الوزن الرنني
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والقافية املناسبة واأللفاظ الرائعة الرقيقة ملشاعر الناس.
ß

ßالنضال يف سبيل كرامة اإلنسان ,كام أشار إىل ذلك الفاروق يف قوله لجريدة إسالمية ,بأنّه
جهد ما بني فاس والصحراء ملقاومة حكومة السلطان عبد الحميد سنني عديدة فرارا ً لنفسه
ودفاعاً ألهله.

ارتقى سلميان باشا الباروين إىل املكان العايل يف املجتمع املحيل الليبي ,إذ وقع عليه االختيار ليكون
عضوا ً مبجلس املبعوثان الرتيك ,ومل يكن يعرف الكالل وامللل شيئاً ,ألنّه ترىب يف املدرسة الجهادية ,ورمت
به األقدار نحو خضم أحداث جسيمة ,التي مل تكن معروفة لها ,وذلك يف فرتة مضطربة من تاريخ بالده,
ومن األحداث التي تربز مكانة سليامن الباروين هي-:
v vما أورده الطاهر أحمد الزاوي يف كتابه جهاد األبطال يف طرابلس الغرب إذ كتب «بقيت
الجيوش اإليطالية من أوائل مارس إىل  22منه ,تستكمل عدتها وتستعد للقضاء عىل الباروين
وأنصاره ,وقد علم املجاهدون بهذا األستعداد ,فزودوا نفوسهم بالصرب ووطنوها عىل املوت
يف سبيل الله ,واعتمدوا عىل الله يف لقاء هذا الجيش ,وهم يعتقدون أنّهم سيفوزون بإحدى
الحسنيني :إما الشهادة يف سبيل الله ,وإما التغلب عىل العدو»(.)16
v vومنه ما أورده املؤلفون لكتاب معامل الحضارة اإلسالمية يف ليبيا ,إذ قال «يعلم العامل أجمع
باسم هذا املجاهد الكبري سليامن بك الباروين قائد جيش العرب يف الجبل الغريب بطرابلس
الغرب ,وما يقوم به من الدفاع عن بالده ومقاومته للطاليان وتنكيلهم أش ّد التنكيل,
وتشكيله حكومة مستقلة تحت إدارته ,إىل أن كان من أمره ما كان»(.)17

v vوكذلك أورد الطاهر أحمد الزاوي يف كتابه أعالم ليبيا بأنّه “انتحب عضوا ً يف مجلس املبعوثان
الرتيك (مجلس النواب) عن طرابلس ,ويف سنة 1910م كان عضوا ً فيه ,وملا أحتل الطليان
طرابلس سنة 1911م كان يف مقدمة املجاهدين ,ومن أكرب الداعني إىل الجهاد ,وكان رئيساً
ممتازا ً وسياسياً محنكاً ,وله مواقف مشهودة يف الجهاد الطربليس(.)18

v vوقد ذكر املحققون لكتاب األزهرية الزياضية املناصب التي توالها سليامن الباروين يف حياته
كام ييل:
•عضو املجلس املبعوثان باسطنبول تركيا.
•عضو مجلس األعيان إىل اإلنقالب الرتيك ألتاتورك.
•رئيس الجمهورية الليبية سنة 1313هـ \1918م ,أو عضو مجلسها الرشعي.
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•رئيس وزراء دولة ُعامن ,إذ ع ّينه اإلمام الخلييل الوزير األعظم لهذه السلطنة.
•لقب باشا من قبل السلطان عبد الحميد.

•قلده ملك الحجاز نيشان االستقالل الهاشمي.
•قلده سلطان ُعامن نيشان الرشف السعدي(.)19
أهم األمور التي ساهمت يف حصوله عىل مكانة مرموقة هي-:
¸والدته يف العائلة البارونية الرشيفة التي شهد العامل مبكانتها العالية عرب التاريخ وبرجالها
العلامء التي تلقى الباروين عنهم مبادئ العلوم الرشعية من القرآن الكريم والسنة النبويّة
والفقه اإلسالمي ,ومبادئ العلوم اللغوية من البالغة والنحو والرصف والعروض وغريها.
¸إقامته يف البالد غري بلده األم ,كسفره إىل البالد التونسية لتلقي العلم عن علامء أفذاذ
الزيتونة ,ومن البلدان التي ا ٌقام الباروين فيها ملدة قصرية أو طويلة كمرص والجزائر واآلستانة
وفرنسا وإيطاليا وسلطنة ُعامن والعراق ولندن وغريها.
¸قدرته عىل اإلبداع النرثي كإنشائه لجريدة األسد اإلسالمي يف مرص 1906م وجريدة الباروين
باسطنبول 1913م وكتاباته املنشورة يف جرائد أيب اليقظان الوطنية الجزائرية ,وتعليقاته عىل
كتاب والده املوسوم سلّم العامة واملبتدئني ,وتأليفه لكتاب مخترص تاريخ العائلة البارونية
وكتاب األزهار الرياضية يف أمئة وملوك اإلباضية وكذلك اإلبداع الشعري املمثل يف أشعاره
املتناثرة يف متون الكتب ,وامل ُ ْجت ِمعة يف ديوانه.
وقد أكد فاضل السباعي هذه األمور يف كتابه املعلم املقاتل إذ قال “فلام أن له أن يعود
إىل طرابلس ,من رحلته العلم ّية الطويلة ,كان قد بلغ الثامنة والعرشين فاغرتب بذلك
من العلم ومن تجارب الحياة ما يؤهله ,ألن يخوض غامر تجار جديدة تكون أكرث عمقاً
ونفعاً”(.)20
o oعقيدته ومذهبه الفقهي
يحب الذين
اشتهر سليامن الباروين بالعقيدة الجهادية ,التي تدعو إليها اإلسالم ,كقوله تعاىل (إ ّن الله ّ
يقاتلون يف سبيله ص ّفاً كأنّهم بنيان مرصوص)( )21كذلك يف قوله صىل الله عليه وسلم (املؤمن للمؤمن
كالبنيان املرصوص يش ّد بعضه بعضاً)(.)22
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ومن األمثلة الواقعية عىل العقيدة الجهادية عند الباروين ما ييل-:
ß ßجاء يف كتاب أعالم ليبيا «وملا عقدت الحكومة العثامنية الصلح مع الطليان يف أكتوبر سنة
1912م بشأن طرابلس ,وهو املسمى بصلح «أوىش» كان من أنصار مداومة الحرب الذين
مل يوافقوا عىل صلح العثامنيني ,والتجأ إىل يف ُرن بجبل نفوسة وأعلن الحرب عىل اإليطاليني,
كل ما يف وسعه ملداومتها ,ولك ّنه فشل وتغلبت عليه قوة الطليان يف مارس سنة
وبذل ّ
1913م»(.)23
ß ßومثل هذا القول جاء يف كتاب جهاد األبطال يف طرابلس الغرب “انرصف الباروين ومن معه
لرتتيب أعاملهم فاختاروا “يف ُرن” مركزا ً لهم ,ونقلوا إليها ما سلمه إليهم ,نشأت يف العزيزية
من أرزاق وغريها ,وأنشئت ترتيبات إدارية ,وكانت أمورها إىل موظفني بقدر ما اقتضته
رضورة الحال القامئة إذ ذاك ,واتخذوا الرابظة محالً إلقامة املجاهدين”(.)24
ß ßوكذلك جاء يف كتاب املعلم املقاتل “ويقول املجاهدون يصفون هذا الجيش يف يوم زحفه يف
 4ديسمرب 1911م :إ ّن اإلنسان إذا ما نظر إىل هذا الجيش ,ال يرى إال أجساماً برشيّة نتحرك
يف مسافة من األرض ,تبتدئ من قرقاش ومتال ما بني جنزور واملنشية.
كل هذه االستعداد كانت من أجل مجابهة املجاهدين الذين كانوا ميسكون بأيديهم سالحاً
ّ
بالحق والوطن والدين واستبسال ما ينقيض”(.)25
قليالً ,فإنّه يعمر صدورهم إميان
ّ
كل أفكاره
ويف هذه األقوال داللة واضحة عىل العقيدة الجهادية عند سليامن الباروين ,إذ ّ
ومعتقداته تدور حول تحرير بالده من سيطرة الطليان وإعتداء األتراك الذين أصدروا عليه
الحكم تارة بالحبس املؤبد التهامه بالعمل ض ّد أمن الدولة ,وتارة بالحبس م ّدة خمس سنني,
فوضعه يف سجن طرابلس املخصص للمنفني من الرتك.
أما املذهب الفقهي لسليامن الباروين وهو اإلبايض ,ومل يكن إنتامؤه إىل املذهب الذي
يع ّد من املذاهب الفقهية األقلية يف املجتمع الليبي عيباً ,وإنمّ ا يع ّد هذا التنوع الفقهي
والفكري ثراء للبلد ,إذ يؤدي ذلك إىل غزارة املعرفة ورقي الثقافة وتثبيت القوة وسند
التقدم من خالل اعتزاز املسلمني بهذه املذاهب الفقهية والفكرية املختلفة يف البلد.
يع ّد سليامن الباروين من خرية شباب األمة اإلسالمية الليبية املتمسكة باملذهب اإلبايض,
ومن دعاة الفضيلة وأنصار الهداية اإلسالمية ,الذين تربوا ترب ّية صالحة ,مل يشبها شئ من
أدران املدنية الكاذبة وفساد التقليد األعمى ,كام هو الحال اليوم بني العدد الكبري ,من
الذين يتمسكون باملذهب اإلبايض يف جبل نفوسة بليبيا.
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ولهذا قال أبو الربيع سليامن الباروين يف كتاب مخترص تاريخ اإلبايض ما ييل “إ ّن إباضية
اليوم بالجبل وزوارة وجربة ليسوا كأسال ,فهم يف قليل وال كثري من التطبيق العلمي لتعاليم
الدين فهم اآلن ,كسائر أتباع املذهب اآلخرى سواء بسواء ال ميتازون عنهم بشئ إالّ يف
النادر القليل ,أما أهل ميزان و ُعامن فإنهم ما زالوا يف القيام بشؤون الدين عىل ما يريض
الله ورسوله”(.)26
o oعالقته بالدولة العثامنية
كانت عالقة سليامن الباروين بالدولة العثامنية عالقة عادية ,كام أشار إىل ذلك بعض ال ُكتَّاب,
ومنهم كتاب رمضان السويحيل البطل الليبي الشهيد إذ قال مؤلفه “عينّ سلطان تركيا محمد
رشاد ,سليامن الباروين والياً عىل طرابلس ,وكان عضوا ً يف مجلس الشيوخ العثامين ,وال يزال
محسوباً عندهم عضوا ً يف مجلس األعيان الربملاين الرتيك عن طرابلس ,وألنّه من زعامء البالد
املشهورين باإلخالص لها»(.)27
ومنهم البحث املنشور املوسوم ب “من أعالم الفكر اإلبايض املعارص” جاء فيه ما ييل “وكان
الدستور يقتيض أن يؤسس مجلس املبعوثان الذي هو مجلس برملان األمة ,وكانت طرابلس
الغرب إحدى واليات الدولة ااب اللعثامنية ,ومن مقاطعاتها الجبل الغريب الذي رشح بالجامع
هذا الشاب الطموح الذي أخذت األيام تعلمه أشياء جديدة يف العمل السيايس ,وتوسع من
لكل ذلك ,ودخل سليامن ابن الثامنة
أفقه املعارف واألسفار ,وترشح إمكاناته ال َخلفية وال ُخلقية ّ
والثالثني عاماً االنتخابات ونجح نجاحاً ساحقاً ,وغدا نائباً يف الربملاين العثامين”(.)28
ومنهم د .محمد مسعود جربان يف بحثه املنشور عن سرية الشيخ املعلم املجاهد سليامن
الباروين إذ قال فيه “أرسلته الحكومة العثامنية سنة 1914م إىل منطقة السلوم يف مهمة لكسب
السيد أحمد الرشيف يف جانب العثامنيني ,ونظرا ً لالختالف القائم يف وجهات النظر العثامنية
والسنوسية حول مسألة حرب اإلنجليز يف مرص ,اعتقل سليامن الباروين مدة سنة ونصف تقريباً
عاد بعدها الباروين إىل اآلستانة عن طريق النمسا بعد أن أبع قصيدته املشهورة:
هذا هو الشعر الذي

شهد الحروب الهائالت”(.)29

ومن تأمل يف هذه األقوال عن سليامن الباروين مع األتراك ,لريى بأ ّن عالقته باألتراك ,بدأت
كالعالقة الودية العادية ,ورسعان ما تغيرّ الباورين موقفه اتجه األتراك ,عند عدم استفادة أهاليه
من الدولة العثامنية من الناحية اإلقتصادية والرتبوية والثقافية ,كام أشار إىل ذلك يف كتاب
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رمضان السويحيل البطل الليبي الشهيد بكفاحه للطليان من قوله «والواقع أ ّن تلك املساعدات
الغواصية ,كانت تأيت من األتراك لحكومة الباروين ألغراض دعائية وسياسية لهم فائدتها ,ال
مساعدات نزيهة لتشجيع الطرابلسيني عىل قتالهم لعدوهم ,بدليل أنّهم بعد انكسار يف الحرب
العاملية األوىل ,وافقوا الحلفاء يف معاهدة جزيرة موندروس يوم  31أكتوبر سنة 1918م ,يف
املادة السابعة عرشة من املعاهدة ,وافقوهم حتى عىل أن يقطعوا عن جميع الطرابلسيني
املساعدات التي كانوا ميدونهم بها بحرا ً ,إذا مل يرضخوا للحكم اإليطايل ,ثم انسحبوا من أنحاء
طرابلس بعد هذه املعاهدة كام انسحبوا قبلها من البالد بعد معاهدة أوىش سنة 1912م”()30
وكذلك جاء يف كتاب معامل الحضارة اإلسالمية يف ليبيا ما يؤكذ ذلك كام ييل “ورغم أ ّن الحركة مل
تعمر طويالً ,إالّ أ ّن أفكارها ظلّت لها تأثري لسنوات ,حيث جاء فيام بعد سليامن الباروين ,وهو
يع ّد من أوفر رجال النهضة العربية شهرة يف طرابلس ,فقد انتقل لتلقي العلم بني مرص والجزائر,
وبعد عودته ألقي القبض عليه ,وأدخل السجن بتهمة اإلعداد ملؤمرة فصل طرابلس عن حارضة
الدولة العثامنية”(.)31
أثر سليامن الباروين العلمي
لسيامن الباورين أثر كبري يف نرش العلم يف املجتمع الليبي من خالل إلقاء الدروس الدينية
وتأليف الكتب عن الفنون العلمية وكتابة األشعار يف مدح علامء اإلباضية ومذهبهم .
o oأهم آثاره العلمية.
يع ّد كتاب األزهار الرياض ّية يف أمئة وملوك اإلباضية من أهم اآلثار اإلباضية الصادرة عن
الشخص ّية الليبية يف جبل نفوسة ,وإن كانت سبقته بعض الجهود يف املذهب اإلبايض من
الشخصية الليبية من جبل نفوسة أيضاً واألمثلة عنهم كاآليت-:

ß ßأبو خليل سهل.
وهو أحد أشهر الشخصيات يف جبل نفوسة ,ويع ّد من الرسل اإلباضيني الخمسة ,الذين
اصطفاهم الزعيم الروحي إلباضيي الرشق أبو عبيدة مسلم بن كرمية التميمي ,ألجل الدعوة
إىل العقيدة اإلباضية يف أفريقية ,وهم :عاصم السدرايت ,وأب داؤد القبييل ,وإسامعيل بن درار
الغداميس ,وعبد الرحمن بن رستم ,وأبو الخطاب املعافريي(.)32
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ß ßأبو صالح
وهو الذي ألّف كتاب تاريخي عن إباضيي الغرب ,وكتب بعد عام 873م 874 /م ,وفيه
معلومات ق ّيمة عن مصادر اإلسالم بجبل نفوسة(.)33

ß ßمحمد بن يانيس

وهو تلميذ أليب إسامعيل بن درار الغداميس ,وقد أرسله شيخه لتقديم يد املساعدة إىل اإلمام
اإلبايض عبد الوهاب بن عبد الرحمن بم رستم يف كفاحه ض ّد الدعاية املعتزلية التي نجحت يف
تحريض عدد من القبائل األمازيغية ,وتحريكها ض ّد العائلة الحاكمة آلل رستم(.)34
وذكر هذه الشخصيّات وغريهم تثبت وجود األثار والجهود يف املذهب اإلبايض يف فرتة
متقدمة قبل ظهور آثار سليامن الباروين عن املذهب اإلبايض يف الفرتة املتأخرة ما بني أوائل
القرن العرشين.
o oانتامئه يف كتاب األزهار الرياضية.
يشري عنوان كتاب األزهار الرياضية يف أمئة وملوك اإلباضية إىل أنّه كتاب تارخي ,جمع فيه
مؤلفه أهم األحداث التي حدثت ألمئة وملوك اإلباضية ,ولكن اعرتض املحققون لهذا الكتاب
عنوانه ,وقالوا بأ ّن استعامل كلمة (امللوك) غري مناسبة ,لعدم وجود يف حكام الدولة الرستمية
التي يتحدث عنهم ملك ,وإنمّ ا وصلوا إىل الحكم عن طريق اختيار شعبي ,وليس عن طريق
الوراثة املعمول به يف النظام املليك ,واقرتحوا العنوان املناسب له وهو “األزهار الرياضية يف
تاريخ الدولة الرستمية”(.)35
ومن تأمل يف قراءة كتاب األزهار الرياضية يرى اإلنتامء اإلبايض الذي رسخه الباروين لنفسه
يف األوساط اإلسالمية ,إذ بدأ حديثه عن إمامة طرابلس وانتقال إإلمامة منها إىل تيهرت باملغرب
األوسط ,ووفاة اإلمام فيها ,وأخباره عن والية أفلح بن العباس ووالية أيب منصور عىل نفوسة,
وحديثه عن (درعة) وعلامئها وخالفة اإلمام عبد الرحمن واإلمام عبد الوهاب ,وقتل ميمون
ابن اإلمام ,والحكاية
عن اجتامع اإلباضية واملعتزلة للمناظرة وغريهم(. )36
ويف هذا الكالم دليل عىل صحة إنتامء الباروين للمذهب اإلبايض ,ألنّه أظهر ح ّبه لجبل نفوسة
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يف طرلبلس الغرب ,وتيهرت يف املغرب األوسط ,وهام منطقتان من مناطق النفوذ اإلباضية,
وأبرز والئه ألشخاص التي تع ّد رموزا ً للمذهب اإلبايض آنذاك.
ولهذا يقول د .عمرو خليفة النامي “إ ّن املكانة التي رسخها الباروين لنفسه يف األوساط
اإلسالمية الدولية بفضل نضاله البطويل يف وجه الغزو االستعامري الغريب ,وفرت التقدير لإلسهام
اإلبايض يف سبيل الوحدة اإلسالمية التي كانت شعار غالبية القادة املسلمني آنذاك ,ومهدت
السبيل لسامع وجهات نظر اإلباضية”(.)37
وكذلك يقول الشيخ حمو عيىس النوري “ يف هذه الحياة املجيدة العتيدة الحافلة بعظائم
األعامل ,كان الشيخ سليامن باشا الباروين يحمل بني جنبيه قلباً يتقيد غرية وحامساً عىل أوطان
املسلمني عامة وعىل الجزائر خاصة ,يوليه جانباً كبريا ً من إهتاممه يف إيقاظ همم أهله ,والدعوة
بكل أسلوب إىل العمل عىل تحرير ,ث ّم حمله طموحه – بعد أن غلب عليه العدوان اإليطايل
ّ
واألضداد -فكان الوزير األعظم يف أمامة ُعامن”(.)38
ويف ذلك قول د .أبو القاسم سعد الله “ويبدو لنا من مطالعتنا عنه وقراءتنا لبعض أفكاره,
أنّه كان عبقريّة سياسية وأدبية عظيمة ,وكانت عبقريته يف مستوى طموحه ,قد ظهر يف مرحلة
شهدت تقلبات جذرية يف املنطقة العربية واإلسالمية ,ورصاعاً حادا ً بني الرشق والغرب ,فكان
الزمن من خصومه أيضاً ,وقد متثل نضاله يف محورين:
1.1التمسك باملذهب اإلبايض وإحياء آثاره ومساندة أهله.
2.2الدفاع عن الدولة العثامنية وحركة الجامعة اإلسالمية”(.)39
وال ّ
شك يف صحة نسبة كتاب األزهار الرياضية يف أمئة وملوك اإلباضية إىل سليامن باشا الباروين ,وهو
كتاب جليل املقادر وكثري الفوائد ودقيق املسائل ,وشهري اآلفاق بني الكتب اإلباضية ,ويتكوّن من ثالثة
مجلدات ,ولكن أتلف منه املجلد األول يف الحريق الذي أصاب مطبعة األزهار بالقاهرة عام 1904م
واملجلد الثالث الذي ال يعلم عنه أح ٌد مكان إتالفه أو زمانه ,وبقي منه املجلد الثاين كحلقة الوصل بني
املجلدين املفقودين ,كام يقول املؤلف عن كتابه «كتاب األزهار الرياضية ,طبع الجز الثاين املختص
بأخبار مدينة تيهرت باملغرب األوسط أيام عمرانها بدولة رستم ,ويف املئة الثانية والثالثة من الهجرة,
جمعناه من أشهر التواريخ وأقربها إىل الحقيقة بطلب ممن يهمهم االطالع عىل أحوال تلك الجهات يف
تلك العهود األوىل ,ويتعذر طبع األول منه اقترصنا عىل هذا”(.)40
وللباروين آثار علم ّية آخرى يف امليادن املختلفة كالسياسة واإلجتامع والثقافة غري كتاب األزهار
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الرياضية يف أمئة وملوك اإلباضية ,عىل النحو اآليت-:
vإنشاؤه لصحيفة (األسد اإلسالمي) يف مرص.
v
vتأسيسه لجريدة (الباروين) يف اسطنبول.
v
vمراسالته النارية بني زعامء األتراك والطليان.
v
vإنشاؤه املطبعة األزهار البارونية بالقاهرة.
v
vتعليقاته عىل كتاب والده (سلّم العامة واملبتدئني).
v
vأشعاره التي جمعت يف ديوان مطبوع(.)41
v
أهم املزايا التي امتاز بها كتاب األزهار الرياضية يف أمئة وملوك اإلباضية
إ ّن املتأمل يف قراءة كتاب األزهار الرياضية يري أنّه كتاب ق ّيم ,يفيد العامل واملتعلم عىل رغم
إتالف املجلدين األول والثالث منه ,ألنّه مصدر من التاريخية والجغرافية لألمة اإلسالمية ,وميكن
تلخيص مميزاته يف النقاط التالية-:
ß ßالحديث عن إمامة طرابلس وانتقالها منها إىل تيهرت باملغرب األوسط ,كام أشار إىل
ذلك يف الكتاب بقوله «أ ّن عبد الرحمن بن رستم ملا ورد عليه أمر اإلمام أيب الخطاب
من طرابلس ,وهو عامل له بالقريوان ,جهز جيشاً وسار به ,وملا وصل (قابس) أدركه
خرب وفاة اإلمام فتفرق عليه الجيش وقامت (قابس) عىل عاملها فعاد إىل القريوان
فوجدها قد قامت عىل وكيله أيضاً»(.)42
ß ßالذكر عن بعض املدن التابعة لطرابلس والعلامء املنسوبني إليها مثل مزاته وهوارة
وزناته ورضيسة وزواغة وملاية ونفوسة  ,أل ّن سكان طرابلس واملناطق املجاورة لها
كانوا عىل املذهب اإلبايض منذ وقت مبكر ما بني القرنني الثاين والرابع الهجري ,كام
أشار املؤلف إىل ذلك بقوله “ذاك مدينة قدمية يسكنها وما حولها قبائل من الرببر
مثل هوارة ومكناسة ونفوسة وملاية ومزاته وغريهم ,وكلهم إباضية النادر ويعدون
مبآت األلوف”( ,)43والعدد من العلامء التابعة للمذهب اإلبايض مثل أبو العباس
الدمشقي وابن واضح العبايس وأبو عبد الله اإلدرييس وأبو إسحاق الفاريس وأبوبكر
القزويني وشمس الدين الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذي له
دور كبري يف انتشار املذهب اإلبايض يف مدينة مزاته خالل القرن التاسع امليالدي.
ß ßالكالم عن مدن تيهرت مثل مدينة تنس ومدينة وهران ومدينة شلف ومدينة الخرضاء
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ومدينة زالغ ومدينة أوزيك ومدينة يلل وغريها ,وعن علامئها مثل أبو عبد الله محمد
بن عبد الله بن الشيخ قايض اإلمام أيب اليقظان وبكر بن حامد بن سهل بن أيب
إسامعيل الزنايت
ß ßالتأكيد بأ ّن مذهب الدولة الرستم ّية اإلباضية الخارجية أثر عىل عالقاتها بجريانها
خصوصاً األغالبة يف القريوان والعلويني بفاس ,تجنباً ألي خسائر وحفاظاً عىل سالمة
املنطقة(.)44
ß ßاإلشارة إىل أنضامم الدولة الرستميّة ض ّد األغالبة الني متادوا يف التسلط عليهم ,واالنقام
منهم حتى أبعدوا الكثري منهم إىل الصحراء ,أل ّن املصالح ودوافع االنتصار تدفع
البلدين إىل إثارة الفنت والرصاعات بتحريض العنارص املوالية لهم ض ّد أعدائهم(.)45
ولعل ذكر الباروين هذه األعالم واألماكن يف ليبيا وتونس والجزائر ,إلخبار ال ّناس نفوذ املذهب اإلبايض
يف هذه املناطق قبل انحساره عىل سبيل املثال-:
	-يف ليبيا كان أغلب سكانها عىل املذهب اإلبايض ث ّم انحرس فلم يبق إالّ يف منطقة جبل
نفوسة التي منها سليامن الباروين ,وزوارة.
	-يف تونس كان أغلب سكان جنوبه عىل املذهب اإلبايض ,ث ّم انحرس فلم يبق إالّ يف جزيرة
جربة الواقعة عىل الحدود التونسية الليبية.
	-يف الجزائر كان أغلب سكانها عىل املذهب اإلبايض ,وقامت عليها الدولة الرستمية التابعة
للمذهب اإلبايض ,وشمل نفوذها أغلب الجزائر والجنوب التونيس والجناح الغريب من ليبيا.
اعتمد سليامن الباروين عىل املصادر العديدة يف كتابة األزهار الرياضية يف أمئة وملوك اإلباضية
وأهمها-:
أكتاب السري أليب زكريا يحيى بن أيب بكر بن سعيد اليهراسني.بكتاب السري ألحمد بن سعيد الشامخي.جكتاب الطبقات أليب العباس أحمد بن سعيد الدرجيني.دكتاب االستقصاء ألخبار دول املغرب األقىص أليب العباس أحمد بن خالد النارصي.العدد2021 - 2020 25
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هدائرة معارف لبطرس بولس بن عبد الله البستاين النرصاين.ومقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن خلدون.-زأخبار األمئة الرستميني البن الصغري(.)46

o oاآلثار املكتوبة عن سليامن الباروين
توجد آثار كثرية مكتوبة عن حياة الباروين ,وأهمها-:
•كتاب سليامن الباروين للشيخ أيب اليقظان.
كتب الشيخ أبو اليقظان كتابه “شليامن الباروين باشا” وهو يتكون من جزأين أساسني,
والجزء األول يحتوي عىل  253صفحة ,والجزء اآلخر يتكون من  245صفحة ,وسبب ضحم حجم
الكتاب ,يعود إىل أنّه جمع جميع مراحل حياة املناضل سليامن باشا الباروين ,ألنّه رمز من رموز
الحرية ض ّد اإليطاليني واألتراك يف مقاومة الشعب الليبي.
العوامل األساسية التي أدت أبا اليقظان إىل التأليف عن الباروين هي-:
¸إعجاب أيب اليقظان لشخص ,ارتبط بينهام األفكار وتو ّحد فيهام املبادئ ,كام أشار املؤلف إىل
يل دون غريي ,ملا توثق بيني وبينه من حبل املواصلة ,وامتد من أسباب
ذلك “فرضاّ عينياً ع ّ
املراسلة من لدن سنة 1320هـ إىل سنة 1375هـ”(.)47
¸تقدير أيب اليقظان لرمز الذي قىض حياته باألعامل املفيدة لألمة اإلسالمية ,وتحلىّ بالقيم السامية
التي يجب أن تكون أسوة لالحقني يف سبيل الكفاح والنضال.
¸اعتقاد أيب اليقظان بأ ّن األمة اإلسالم ّية يف حاجة ماسة إىل معرفة هذه الشخصية القوية أمام
األعداء ,واللطيفة أمام األحباء ,ذات الهمم العالية والعزائم الراقية ,ملن أراد أن يقتدي بها من
املسلمني.
أهم املصادر التي اعتمد عليها أبو اليقظان يف الكتابة عن حياة سليامن الباروين هي-:
أجهاد األبطال يف طرابلس الغرب ,للطاهر أحمد الزاوي.260
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بديوان عبد الله الباروين ,والد سليامن عبد الله الباروين.جاملجالت والصحف املعارصة للحوادث.دأعالم ليبيا لطاهر أحمد الزاوي.هكتاب العرب لعبد الرحمن ابن خلدون.•كتاب سليامن الباروين (املعلم املقاتل) لفاضل السباعي وأخرون
كتب فاضل السباعي وزمالئه كتاب سليامن الباروين (املعلم املقاتل) وهو يتكون من جزء واحد ,ويحتوي
عىل سبعني صفحة ,وسبب صغر حجم الكتاب يعود إيل االختصار الشديد الذي اعتمد عليه الكتّاب يف
تناول قصة حياة الباروين ,لبعض الكتب املطولة املكتوبة عن حياة سليامن الباروين دون أن ينقص شئ
من مدلوالته ,أل ّن ذلك غرض من أغراض التأليف أو النرش السبعة اآلتية-:
1)1إما شئ مل يسبق إليه فيخرتعه.
2)2أو شئ ناقص يت ّمه.
3)3أو شئ مستغلق يرشحه.
4)4أو شئ طويل يخترصه دون أن يخل بشئ من معانيه.
5)5أو شئ متفرق يجمعه.
6)6أو شئ مختلط يرتبه.
7)7أو شئ أحطأ فيه مؤلفه يصلحه.
أهم األفكار الرئيسة الواردة يف كتاب فاضل السباعي املوسوم سليامن الباروين (املعلم املقاتل) هي-:
1.1افتتح الكتّاب حديثهم عن ميالد البطل سليامن الباروين ,الذي يصادف فرتة قلقة من تاريخ
ليبيا يف سنة 1870م ,أي أوائل العهد العثامين الثاين ,الذي بدأ يف حكم البالد سنة 1834م,
ويف ظالل هذه الفرتة التاريخية ,نشأ الفتى يف بيت الباروين يف جبل نفوسة من بيوتات
طرابلس الغرب.
وقول املؤلفني عن ذلك هو “ولد سليامن بن عبد الله الباروين سنة 1870م يف مدينة جادو
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من أعامل جبل نفوسة الواقع من مدينة طرابلس الغرب يف ليبيا اليوم.
وإذا بلغ يف الثامنة عرشة من عمره ,بعثه أبوه إىل تونس حيث تلقى العلوم الدينية يف جامع
الزيتونة عىل أيدي كبار أساتذته وعلامئه”(.)48
2.2تحدث املؤلفون بأ ّن املالبسات العصيبة التي مت ّر بها جبل نفوسة ,يف ذلك اإلبان من رصاعات
حفية وظاهرة ,أفسدت كثريا ً من وجوه الحياة العامة ,فإ ّن والد سليامن الباروين ,أهيأ البنه
كل االمكانات للرتبية والتحصيل.
ّ
أب من طرابلس
وقول املؤلفني عن ذلك هو “يف عام ما من عرشينات القرن العرشين كتب ٌ
الغرب إىل ابنه الفتى الذي يتلقى العلم خارج البالد رسالة أبوية يُعلمه فيها مبنزلة جدوده
عرب التاريخ”(.)49
3.3أشار املؤلفون إىل أنّه كان بطالً يثري يف نفسه الحمية عىل الوطن ,واالستعداد ملؤاصلة القتال,
والتضحية عىل عىل سبيل الحرية ,والفداء الرتقاء األمة اإلسالمية يف جميع امليادين.
وقول املؤلفون عن ذلك هو “ولقد حاول الطليان استدراج سليامن الباروين باألساليب
السلمية لاليقاع به ولك ّنهم مل يفلحوا يف ذلك ,فايقنوا أ ّن الحل هو حشد كافة قواتهم لرضب
هذه الجبهة املعارضة التي ما تزال متامسكة صامدة”(.)50
أهم املصادر التي اعتمد عليها مؤلفو كتاب سليامن الباروين (املعلم املقاتل).
أصفحات خالدة من الجهاد لزعيمة سليامن الباروين.بجهاد األبطال يف طرابلس الغرب للطاهر أحمد الزواي.جسليامن الباروين باشا يف أطوار حياته أليب اليقظان الحاج إبراهيم.دطبقات علامء أفريقية وتونس ,ملحمد بن أحمد بن متيم القريواين.الخامتة
من أهم املالحظ التي أهدى إليها هذا البحث ما ييل-:
1.1أن االسم الرباعي للشخصية املدروسة هو سليامن بن عبد الله بن يحيى بن الباروين.
2.2إ ّن تاريخ امليالد الصحيح للمناضل سليامن باشا الباروين هو سنه 1874م ,كام ورد من ابنته ,وليس
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كام يزعم بعض الباحثني بأنه سنة 1870م
3.3عالقة املجاهد سليامن الباروين بالدولة العثامنية عالقة عادية ,ث ّم انتقلت إىل العالقة العدائية,
نتيجة الظلم الذي ألحق بشعبه من آلتراك.
4.4ال جدال يف ص ّحة اسناد كتاب األزهار الرياضية يف أمئة وملوك اإلباضية ,إىل املجاهد سليامن باشا
الربوين.
5.5أثار الشيخ سليامن باشا الباروين طرائق الحصول عىل املراجع اإلباصية املفقودة يف مكتبة «املعصومة»
بتاهرت ,ويف مكتبة «قرص والم» بجبل نفوسة.
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قراءة يف كتاب

تاريخ الإت�صال والإعالم العربي  150ق.م -احلا�ضر الرقمي

الدكتور عصام سليمان املوسى  /د جورج كالس الجامعة اللبنانية

يُتَ ِّو ُج الدكتور عصام سليامن املوىس  ،أستاذ اإلعالم يف جام َعتَ ْي الريموك و فيالدلفيا ( االردن ) مجموعاتِه
للنتاجات التي تَ َرك َْت تَ َح ُّو ٍ
ِ
الت دالَّ ًة
فق تَ َن ُّو ٍع ماي ٍز
الكتا ِب َّية الرثيَّ َة وامل ُ َوزَّعة بف ِّن ّي ٍة أسلوبي ٍة راقي ٍة ،و ِو َ
أكادميي أصيلٍ َع ْن َونَ ُه ب ِِح َرف َّي ٍة علمي ٍة و إحرتافي ٍة إعال ِم َّي ٍة {
يف الحرك ِة الفكر يَّ ِة األردنية الحديثة  ،بأَث َ ٍر
ٍ
الكتاب الذي أَ َّس َس ملرحل ٍة جديد ٍة
تاريخ اإلتصال واإلعالم العريب  150ق.م -الحارض الرقمي }  ،وهو
ُ
ِ
الرقمي املبني عىل ُمرتكز ٍ
وبدائيات
ات معرفية واسعة من ُذ بدايات املعرفة اإلنساني ِة
يل
من الفك ِر التواص ِّ
ِّ
واكب حضار َة اإلتصال وتط ّور ِ
تاريخي كثري اإليغال يف
مدى
ات تحديثاتها عىل ً
التواصل  ،إِنتها ًء اىل ما َ
ٍّ
إنطلق من عصور االتصال االوىل (  800ق.م ) وحتى تَ َك ُّون صورة املعلوماتية
{ال َز َمنِ الحضاري }  ،الذي
َ
وشيوع التواصل الرقمي  ،الذي بَ َّد َل من حياة الشعوب يف مسرياتها التاريخية و مساراتها التَطَ ُّو ِريَّة
ِ
واملنتظ َمة صفحاته يف  364صفحة ُم َّدعمة مبصادر و
ويحمل هذا الكتاب يف فصوله الثالثة عرش ،
ُ
.
مراجع عربية  56وأجنبية ، 63رؤي ًة جديدة لتاري ِخ الحضارة العربية باالرتكاز عىل منظور االتصال
ونُشُ و ِء فكرة التبادل املعريف عىل مختلف املستويات النقش َّي ِة والكتابية والل ِ
َّفظ َّي ِة.
ؤس ُس هذا النوع من البحوث االكادميية  ،املا ِز ِج ب َني الصحافة وتاريخ الفكر واالدب و علم الحضارات
و يُ ِّ
 ،لِ َن َم ٍط ٍ
ٍ
جديد من الدر ِ
إضافات جديدة عىل الرتاث
لتقديم
الصلْ َب ِة امل َ ْبني ِة عىل ُرؤي ٍة َمنهجي ٍة هادف ٍة
ِ
اسات َ
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ُّعات ُمستقبل َّي ٍة  ،كام تسعى اىل ت ِ
العلمي العريب  ،يف فنون التواصل وعلوم التاريخ وتركيز تطل ٍ
َقعيد
أُ ُس ٍس حديث ٍة لِ َف ْه ِم أرساريَّ ِة الفكر العريب  ،برتاكامته الرتاثية و التَ َغيرُّ ِ
ات التي فرضتها قواعد التاميش
لت املجتمعاتُ البرشية املترُ امي ُة التوز ِ
ُّعات جغراف ًيا  ،اىل ُمجتمعٍ كبري
مع التط ّور الحضاري  ،حيثُ تح َّو ْ
ات كَثري ٍ
تتفاعل حيناً و تتناف ُر م ّر ٍ
كل منها عىل خصوصياتها كَ ُن َوا ٍة
ات  ،مع حفاظ ٍّ
ُ
تتَدا َخ ُل فيه جامعاتٌ ،
ات والتأثُر ِ
و ُمرت َ َك ٍز حضور ُ ،ر ْغ َم التداخالت والتأثري ِ
ُ
تتشابك بواسطتها مع خصوصيات و فرادات
ات التي
مجتمعات أخرى.
يخلص القارئ اىل ُم َسلَّ َم ٍة ثابتة  ،هي أنه لَ ْي َس باإلمكان ُمقاربَة التاريخ
مع هذا الكتاب املَر َج ِع ّي ،
ُ
الحضاري للشعوب دون االنطالق من إشارات الحضارات األوىل املاي ِز ِة لعالماتها الفارقة ُ ،مستندا ً يف
بحوثه املركَّزة الت إنتظمها محط ٍ
َّات تاريخية  ،بدءا ً من الرسوم االوىل التي ولَّدت ثورات إتصا ٍل معرفية
فصالً عصو َر اإلتصال الخمسة االوىل  8000ق.م  .وصوال اىل الحارض الرقمي  ،مع ما تتطلَّبه البحث
ُ ،م ِّ
حول مركزية االتصال يف الحضارة االنسانية  ،وإنعكاساتها االيجابية عىل املجتمعات والتطورات البرشية.
واللاّ ِف ُت يف مضامني هذا الكتاب املرجعي  ،واعتقد انه أ ّول ُمؤل ٍَّف علمي يتناول تطو ّرات بيئتنا الحضارية
 ،من منظور إتصايل  ،هو تناوله ملظاهر االتصال يف حضارتيَْ ( ما بني ال َنهريَن ) و ( ووادي النيل ) ،
ُّبي و رؤي ٍة ُعمق َّي ٍة وموضوعية .فضالً َعماَّ َض َّمن ُه الدكتور عصام املوىس من ٍ
بحث ُم ٍ
فيض
ٍ
بأسلوب تَ َعق ٍّ
و ُم ٍ
تعريف مل ُ َح ِّد ِ
ٍ
دات األبجديات الفينيقية
فيد يتعلق بثورة األبجدية االلفبائية يف بالد الشام  ،مع
واآلرامية والعربية القدمية  ،مبا يمُ َ ِّه ُد للكالم التفصييل عن ثورة اإلتصال األوىل وعالقتها بالحضارات
العربية والفارسية واليونانية والرومانية بني  1500ق.م و  150ق.م .وتأسيساً عىل هذا ال ُذ ْخ ِر من
املعلومات التاريخية واألسانيد األثرية  ،وظ ََّف ال َب ِ
احثُ ثقافته األنسكلوبيدية الغن َّية املدارك وال َنوع َّية
ِ
األنباط يف ثورة اإلتصال االوىل بني (  150ق .م و  106م  ،و ُمتع ِّرضاً
املعارف  ،لإلنتقال اىل دو ِر العرب
للحضارة الورقية يف العرص العبايس واثرها يف ترخيم النشاط االديب الشعري والروايئ والعلمي  ،وصوالً
اىل إنعكاسات منع إدخال املطبعة  ،وحالة الجمود الفكري والوقفية الحضارية بني ( 1439ق.م و
1916ق.م).
فض ْت اىل نظري ٍة ( تعميق الشفاهية
هذه التمهيداتُ املازجة بني ِعل َم ْي التاريخ والحضارة اإلنسانية  ،أَ َ
وفتح األذهان
) التي أَبْ َد َع الدكتور املوىس بتفصيلها ورشح مظاهرها وتأثرياتها عىل التط ّور االتصايل َ ،
للتفاعل معها من حيث هي املدخل اىل بناء عالقات تواصل و تالقٍ عىل مستويات الحوارات الدينية
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ٍ
ولعل ما أستَ ِش ُّف ُه من أفكا ِر
إمكانات ج ِّيدة للتواصل الثقايف و تالقُ ِح الحضاراتَّ .
والحضارية  ،مبا يُ َوفِّ ُر
الدكتور عصام هو َسع ُي ُه لإلنتقال من الكالم عن مفهوم (تعايش الحضارات) اىل ( نظرية تكامل الثقافات
)  ،حيثُ يَعتَ ُرب ان اإلتصال الج ِّيد يمُ ِّه ُد اىل التواصل املُحرتم واملفيد لكل األطياف املُشاركة يف عملية (
رص و أسلَ ُم الدروب اىل صناعة السالم بني الشعوب ،عىل قاعدة
التثاقف املفتوح ) ،وهذه أفضل وأق ُ
اإلحرتام املجتمعي والتاريخي وحفظ كرامة الكيانات ال ُح َّرة واملستقلّة.
و زُب َد ُة الكالم يف هذا األثر املعريف الفريد  ،هو التوقف ملياً عن َد الصورة الرقمية وأثرها عىل االعالم
بكل فنونه و تو ُّجهاته  ،و تَف ِ
ْنيد التحديَّ ِ
إعرتضت ُه يف بداية تعامله مع االعالم الرقمي منذ
العريب ِّ
ات التي َ
رهاصاتِ ِه عىل الساحة االعالمية العربية بشكلٍ واسع و تركي ٍز
 ، 1990اىل الزمن ال َحاضرِ الذي يرتك إِ َ
عميق.
تاب إستثنا ُيئ الطرح واملعالجة واإلستخالص  ،يُضاف اىل نتاجات
{تاريخ اإلتصال واالعالم العريب}  ،كِ ٌ
الدكتور عصام سليامن املوىس األربعة عرش واملوزعة بالعربية واالنكليزية بني االعالم والحضارة والرواية
والقصص القصرية  ،مام يَ ُد ُّل اىل ال ُذ ْخ ِر الثقايف والفكري والذائقة األدبية التي تربىَّ عليها يف بيته الوالدي
 ،حيث كان لألستاذ سليامن املوىس جوالتٌ تأريخية وفكرية  ،تشهد لها املكتبة العربية.
والدعوة موصولة اىل كليات ومعاهد االعالم العربية إلعتامد هذا الكتاب مرجعاً علمياً يُست َن ُد اليه يف
َوصالً
البحوث الحضارية والتواصلية  ،وإسرتاتيجيات بناء الجسور الحضارية والثقافية بني الشعوب  ،ت ُّ
اىل التوفيق بني اإلعالم الكالسييك والتواصل الرقمي الذي سيكو ُن من أبر ِز التح ُّو ِ
الت يف حضارة األلفية
الثالثة..
الدكتور جورج كلاّ س
الجامعة اللبنانية
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بني جر�ش وعجلون
جوالت ر�شيد حميد والدكتور كلوك يف مناطق الآثار

كايد هاشم -كاتب وباحث ؛ نائب األمني العام للشؤون الثقافية – منتدى الفكر العربي ،عمّان /األردن .

يعد رشيد حميد حاؤبش (1898-20/2/1979م) من أوائل أبناء األردن الر ّواد الذين عملوا يف حقل اآلثار
بعد تأسيس إمارة الرشق العريب (سنة  ،)1921وقد تس ّنى له أن يرافق العديد من علامء اآلثار األجانب
يف أثناء جوالتهم وتنقيباتهم األثرية يف هذه البالد ،وأن يكتسب فوائد ج ّمة من علمهم وخرباتهم ،وكان
أيضاً من أوائل الذين ألَّفوا كتباً باللغة العربية يف هذا الحقل وتحديدا ً حول جرش وآثار املنطقة الشاملية
.
ألب من الزعامء املحليني فيها هو حميد بك هارون
ولد رشيد حميد يف جرش - )1(1يوم كانت بلدة ٍ -
وكان ق َِد َم إليها سنة 1868م عىل رأس قافلة من املهاجرين الرشاكسة جاءوا من األناضول بعد هجرتهم
األوىل من موطنهم القفقاس إىل البالد العثامنية نتيجة اضطهادهم خالل حكم القيارصة الروس  .وقد
عيّنت الحكومة العثامنية حميد بك مديرا ً لناحية جرش وأوكلت إليه مهام اإلرشاف عىل حفظ األمن
ملتقى ومضافة لزوارها واملا ّرين بها يف الطريق ما بني دمشق وسائر مناطق
والجباية .وكان منزله فيها
ً
 )1( 1استخلصت ترجمة حياة املرحوم رشيد حميد من مجموعة أوراقه التي أطلعني عليها أبنه السيد رشيف حميد الذي قابلته يف منزله بعماّ ن أوائل سنة  ،1994وسبق
أن نرشت مقالة عن رشيد حميد ومقتطفات من كتابه “دليل وتاريخ آثار جرش” وصور من بعض الوثائق املتعلقة به ومنها صورة شهادة عن خدمته يف دائرة اآلثار موقعة
من مدير هذه الدائرة يف حينه السيد النكسرت هاردنج تحمل الرقم  1257 /8/2ومؤرخة  ،1952 /10/7وذلك يف “املجلة الثقافية” الصادرة عن الجامعة األردنية ،عماّ ن،
العدد  ،32ش ّوال 1414هـ /نيسان (إبريل) 1994م – محرم 1415هـ /متوز (يوليو)  ،1994ص  . 321-312ويف كتايب “قاموس املؤلفني يف رشقي األردن” ترجمة مخترصة
لرشيد حميد ،عماّ ن ،املطابع العسكرية ،1995 ،ص . 30-29

272

 2021 - 2020العدد25

ملف رحالت
رشقي األردن ،ومن هؤالء الرحالة والسياح وعلامء اآلثار الغربيني الذين كانوا يقصدون جرش لالطالع
عىل آثارها الفريدة منذ ذاعت شهرتها عىل إثر اكتشافها من جانب الرحالة األملاين سيتزن (1767-
1811م)  Ulrich Jasper Seetzenالذي زارها يف التاسع من نيسان (إبريل) سنة  1806وكتب عن
كنوزها األثرية.
كان أول عهد رشيد بالتعليم يف جرش عىل يدي معلم اسمه إسامعيل أفندي ،ثم ألحقه والده باملدرسة
السلطانية يف دمشق ،ومن بعدها استانبول إلكامل دراسته العليا ،وكان من رفاق دراسته يف كلتا
املرحلتني :عباس باشا مريزا (تويف 1932م) وسعيد باشا املفتي (1989-1898م) من زعامء الرشاكسة
والوزراء يف الحكومة األردنية ،وكذلك السيد زيك دنون .
التحق بسلك الوظيفة بعد عودته إىل األردن موظفاً يف دائرة الجامرك وأمىض يف هذه الوظيفة حوايل
عرش سنوات هي يف معظمها سنوات العقد الثاين من القرن العرشين  .ويف سنة  1931التحق بدائرة
اآلثار التي كانت أُنشئت سنة  1923و ُعينِّ َ محافظاً لآلثار فيها ،ثم ُرق َّي بعدها إىل وظيفة نائب مفتش
لآلثار وشملت مسؤوليته جميع املنطقة الشاملية من رشقي األردن ،وكان مفتش اآلثار يف ذلك الوقت
هو عامل اآلثار النكسرت هاردنج  G.Lankester Hardingصاحب كتاب The Antiquities of Jordan
“آثار األردن” )2(1قبل أن يصبح مديرا ً لآلثار سنة  .1946وخالل عمل رشيد ذاك الذي استمر فيه حتى
سنة  1952رافق الكثري من البعثات وعلامء اآلثار يف بحوثهم وتنقيباتهم ،ومن هؤالء كام ذكر هو نفسه
 :الربوفسور كروفت ،والسيد هملتون وكان مديرا ً لدائرة اآلثار بفلسطني ،والسيد ايلف مدير متحف
القدس سابقاً الذي أصبح مساعدا ً للمعتمد الربيطاين يف عماّ ن بعد ذلك ،وثالثتهم من البعثات اإلنكليزية
 .والدكتور فيرش ،والدكتور شاينس براين ،والدكتور كلوك ،والدكتور مكادن ،وهؤالء األربعة من أعضاء
البعثات األمريكية ،وغريهم .
وصف مدير اآلثار هاردنج ،رشيدا ً حني أحيل إىل التقاعد بأنه “كان دامئاً غيورا ً وحريصاً عىل عمله”
و”عند ُحسن ظن الدائرة به يف عمله” ،و”قد أشاد كل َمن خدم معهم يف األعامل اآلثرية مبقدرته،
وحذاقته ولطفه”.
مل تكن عالقته باآلثار محصورة بالوظيفة ليس إال ،فسرية حياته توضح أثر البيئة املكانية يف نشأته وتفتح
وعيه عىل أجواء من التاريخ وسحر الجامل بني آثار جرش إحدى أهم املدن الكالسيكية ومراكز الحضارة
القدمية يف املرشق ،والتي كانت البعثات العلمية اآلثرية تفد إليها تباعاً إىل جانب الرحالة واملجموعات
 )2( 1ظهرت طبعته األوىل باإلنكليزية عن  Lutterworth Pressيف لندن سنة  ،1959وعربه املؤرخ األردين – املرحوم  -سليامن موىس (1919-2008م) ،ونرشته اللجنة
األردنية للتعريب والرتجمة والنرش ألول م ّرة يف عماّ ن سنة  ،1965وطبع بعد ذلك مرتني .
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السياحية من أنحاء شتى ،مام ح َّبب إليه مبكرا ً دراسة التاريخ واآلثار ،وقُ ّدر له أن يجمع بني الهواية
والشغف والعمل يف ميدان أح ّبه منذ نعومة أظفاره ،ويقول رشيد إنه ازداد شغفاً بهذا املجال منذ صغره
حني نال والده حميد بك الوسام الذهبي من الدرجة األوىل من امرباطور أملانيا تقديرا ً “عىل خدماته
التي أ ّداها أثناء وجود البعثة اآلثرية األملانية يف آثار جرش للكشف عنها والتنقيب فيها” .ومل تنقطع
صلته باآلثار بعد تقاعده بل ازدادت عنايته بها حني أصبح رئيساً لبلدية جرش بني سنتي  1954و . 1962
كتيب حافل باملعلومات
وضع رشيد حميد خالصة من معارفه التاريخية وأبحاثه اآلثرية املتعلقة بجرش يف ٍ
والصور والخرائط بعنوان “تاريخ ودليل آثار جرش” ،طبعه عىل نفقته الخاصة يف القدس سنة ،1946
وأعاد طباعته مرة أخرى سنة  1958استجابة ملا ناله هذا الدليل من استحسان القراء والز ّوار  .وميكن
أن نع ّد هذا املؤلَّف الوجيز الذي مل يتجاوز عدد صفحاته ( )54صفحة أ ّول مطبوعة عربية حول تاريخ
هذه املدينة التي ت ُع ّد أكمل مدينة من العرص الروماين ما تزال آثارها ماثلة عىل مدى الدهر وحتى
اليوم ،وكان القصد من إصداره – كام يقول مؤلّفه – أن يكون دليالً لزوار آثار جرش من العرب بلغتهم،
يشفي غليلهم ملعرفة آثار بالدهم .
وال يقترص حديث رشيد عن جرش وقضائها عىل ماضيها ،بل يبدأ بتوطئة تصف جغرافيتها ومعاملها كام
عرفها هو خالل العقود األوىل من القرن الفائت ،ويتناول أحوال السكان والدوائر واملصالح الحكومية
فيها ،والزراعة واملياه واملراعي والنشاط التجاري بوصف جرش وكانت مركزا ً لترصيف منتجات القرى
والعشائر املجاورة ،وكانت ت ُعقَد فيها يومي السبت والثالثاء من كل أسبوع سوق عامة ،ت ُع َرض فيها
املاشية والحبوب واألصواف ومنتجات األلبان والحاصالت الزراعية وصناعات الفالحني اليدوية .
ويدعو رشيد يف ذلك الحني إىل تقدير األهمية السياحية آلثار جرش حتى تنعكس بالفائدة عىل البلدة
نفسها واململكة عموماً ،يف الوقت الذي تستأثر فيه هذه البلدة الفريدة بالز ّوار والسياح من كل صوب،
وفيهم ذوو مكانة من شخصيات سياسية وعلمية ووفود وبعثات مختلفة؛ حتى إن “سجل زيارات هذه
اآلثار يف مكتب املحافظ حافل بأسامء كبار الشخصيات والز ّوار والوفود والطالب من مختلف أنحاء
العامل”.
ويعود رشيد بالقارىء يف هذا الدليل إىل تاريخ جرش منذ أقدم عصورها حتى الفتح اإلسالمي وما بعده؛
مرورا ً بالعرص اليوناين ،والعرص الروماين ،وعالقة األنباط باملدينة القدمية ،ويذكر شيئاً عن تاريخ املسيحية
وآثارها يف جرش ،ثم يع ّرف تعريفاً موجزا ً ووافياً باآلثار من هياكل وحاممات ومسارح ومعابد وكنائس،
كل ذلك بلغة سليمة التنقصها الدقة يف املعلومات والتعبري ،وبأسلوب ييرس عىل القارىء مطالعة
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الكتيب واالستفادة من املضامني التي يشتمل عليها .
وضع رشيد كتاباً آخر مل يُطبع سماّ ه “دليل اآلثار بني يبوق والريموك” ضمنه مالحظاته عن اآلثار خالل
جوالته يف اللواء الشاميل أو املنطقة الواقعة بني نهري الريموك شامالً ويبوق (نهر الزرقاء) يف الوسط ،
فوصف تلك الخرائب من حيث موقعها وارتفاعها عن سطح البحر ،ومصادر املياه املوجودة بقربها،
وسكانها وعددهم حني جال يف هذه األماكن ،وعددهم التقريبي يف العصور السالفة ،وأضاف إىل ذلك
مفصل قدمه إىل دائرة اآلثار ليطبع وينرش لوال أن
صورا ً شمسية للمواقع ،فاجتمعت له مادة تقرير َّ
ظروف الحرب العاملية الثانية وما أعقبها حالت دون ظهور هذا الكتاب فيام يبدو .
وكان ابنه رشيف حميد – رحمهام الله  -قد ذكر يل حني قابلته يف منزله بعماّ ن أوائل سنة  1994أن
لوالده أيضاً من الكتابات املخطوطة مذكرات وذكريات عىل صورة يوميات تقع يف بضعة عرش كراساً،
املؤسس عبد الله بن الحسني كان قدمها هدية
ولوحة فسيفسائية من صنعه لصورة املغفور له امللك ِّ
إىل جاللته  .وس َّجل ونرش بعض ذكرياته وجوانب من تجاربه وانطباعاته خالل مرافقته لعلامء اآلثار
األجانب يف شاميل األردن والجوالت يف مناطق اآلثار ،)3(1لكن حديث الذكريات ليس كلّه عن اآلثار إذ
إن املضمون يص ّور عددا ً من املالمح االجتامعية والعادات والقيم املستح ّبة لسكان األرياف وأطراف
البوادي ،وخاصة يف طرائق تعاملهم مع الضيوف واألغراب من ز ّوار الديار وحرصهم عىل إكرام وفادتهم
والقيام بواجبات الضيافة و ُحسن امللقى واالستقبال ،مام يُربِز سامت أسلوبهم اإلنساين الفطري يف قبول
اآلخر والتعامل معه ،يف مقابل انطباعات ُمسبقة كانت لدى بعض اآلثاريني األجانب ص َّححها اتصالهم
باألهايل واملعرفة املبارشة لطرائق عيشهم وتعاملهم مع اآلخرين .
من أكرث علامء اآلثار الذين أفاد من علمهم رشيد يف دراسة اآلثار بعد رئيسه يف العمل مفتش اآلثار
هاردنج ،الدكتور كلوك  Glueckمدير املدرسة األمريكية لألبحاث الرشقية يف القدس ،وقد رافق هذا
العالِم اآلثاري يف جوالته بني آثار عجلون والغور الشاميل خالل سنوات ثالث من النصف األ ّول ألربعينيات
القرن العرشين ،تس ّنى له (أي رشيد) أن يكتسب إىل جانب الفائدة العلمية ذكريات ومشاهدات جميلة
رصف بعض األجانب حديثي العهد بالبالد إزاء
يف الربوع الشاملية من الديار األردنية؛ َخبرِ يف أثنائها ت ّ
السكان العرب ،ونظرتهم إىل هؤالء عن بُعد وهي النظرة التي اتسمت أحياناً بأنها ُمغرِقة يف سوء الظن
بحالة البالد االجتامعية – عىل ح ّد تعبريه  -لكنه مع ذلك استطاع بعد قليل من الجهد أن يحمل الدكتور
كلوك عىل تغيري ما كان يعتقده ويبدد ما يساوره من ظنون وأوهام !
ويذكر من ذلك – عىل سبيل املثال  -أن فكرة الدكتور كلوك كانت كفكرة كل أجنبي من أولئك عن

 )3( 1مجلة “الرائد” ،عماّ ن ،األعداد  ،13-11السنة األوىل . 1945
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سكان القرى وأخذهم بأسباب النظافة والعناية الصحية ،فاقرتح عليه رشيد يف إحدى الجوالت أن يتناوال
الطعام يف بيت أحد مشايخ القرى ،وأكد له أال خوف من ذلك وال رضر وأن طعامهم لذيذ يستثري
الشه ّية ،فضالً عن أنه ُم ٍ
غذ ومفيد ،وبعد إلحاح قَب َِل الدكتور كلوك وصار االثنان يدخالن مضايف القرى
ويأكالن مع األهايل من الذبائح يف املناسف باستخدام األيدي ودون االستعانة باملالعق وتوابعها ،وقد
استغرب الدكتور كلوك يف بادىء األمر وتع َّجب وزاد عجبه من الكرم املبذول يف كل مكان قصداه ،وأخذ
يكتب لصحف بالده عن عوائد العرب وطباعهم؛ مادحاً لهم مشيدا ً بكرمهم وشهامتهم وبذلهم ،وكان
يُتبِع كل مقال بعدد من صورهم وصور شيوخهم .
ويف ما كتبه رشيد من ذكريات هذه الجوالت أكرث من موقف مشابه ،لكن هناك صورة إنسانية متفردة
يف طرافتها وجامل معانيها ملوقف حدث معه وهو برفقة زميله الدكتور كلوك حني كانا يف ضيافة
الشيخ محمد الفالح شيخ عشرية البالونة وكانت ليلة عيد األضحى ،أوردها هنا بنصها كام كتبها صاحب
الذكريات :
« ففي الصباح عند الفجر اجتمع أفراد العشرية مع إمامهم ألداء صالة الصبح وصالة العيد يف بيت الشيخ
كل منهم صحناً من «اللزاقية» أو بعض أنواع الحلويات التي مييلون إليها».
كعادتهم كل عيد ،وأحرض ٌ
ُفضالً أن أنتهي من هذا العمل دون أن
« ومل أكن أنبأت الدكتور أن هذا اليوم هو عيد األضحى م ّ
أقطعه بالعودة إىل بلدي [ جرش ]  .وملا أقام إمامهم الصالة انضممت إليهم وصليت معهم ،وقد انتحى
الدكتور ناحية من بيت الشَّ عر ينظر إىل املصلّني ،وكذلك أديت معهم صالة العيد ،ثم هبّوا جميعاً يُعانق
وكل منهم يتمنى لزميله أطيب التمنيات ،فبادلتهم
بعضهم بعضاً ويتبادلون املو ّدة واملح ّبة بحبور ظاهر ٌ
تحياتهم ومتنياتهم وعدت إىل الدكتور فإذا به حزين ِج ّد الحزن والدموع ترتقرق يف عينيه ،وقد أثار هذا
املنظر الج ّياش بأنبل العواطف ما يكتم من مشاعر غربته وبُعده عن أهله وذويه ودياره ألوف األميال،
ثم أرشت عليه أن ندخل عىل الجامعة لنبارك لهم يف عيدهم ففعل ،وهبّوا جميعاً يستقبلوننا بود
واحرتام ظاهرين وأخذوا كلهم يصافحونه بحرارة قلوبهم ونُبل مشاعرهم ،فكأن العيد عيده ال عيدهم،
فرقأت دمعته وزال الكمد عن معامل وجهه وارتسمت البسمة عىل ثغره ،وزالت يف هذه اللحظة كل
الفروق بني هذا العالِم اآلثري بعلومه وبني هؤالء البسطاء ببساطتهم ،وانعدمت فروق الجنس واللون
واللغة فام رأيت إلاَّ األُنس واالحتفاء والبِرش ،وقدموا لنا من حلوياتهم وطعامهم فتناولنا منها ما فيه
كفايتنا ،ثم نهض عدد منهم يتصايحون فيام بينهم أن هاتوا الجزور وأوثِق ُوه ،ففعلوا ونهض إمامهم
يش ِّمر عن ساعديه وهلَّل وكبرَّ ثم نَ َح َر الضحية بسم الله ،الله أكرب .ثم استأذنّا مضيفنا وأوقفنا مامنعته
بقولنا“ :لوال أن مهمتنا مستعجلة ملا عملنا أيام األعياد” ،فودعونا بصفاء قلوبهم أجمل التوديع وقضينا
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ذلك النهار والتأثر با ٍد عىل الدكتور”.
وتحفل ذكريات رشيد بوصف أجواء العمل اآلثري وما يعرتضه من صعوبات يف كثري من األحيان،
وطريقة جمع اللقى األثرية مثل قطع الف ّخار والصوان وتدوين املالحظات عنها وتوثيق اسم املكان
واملوقع الذي ُعثرِ عليها فيه ،ثم العناية بها عند نقلها لوضعها تحت مجهر الدرس والبحث ،غري أنه
يُستفاد من مجمل حديثه أهمية وجود عالقات طيبة بني القامئني بهذا النوع من العمل وسكان املناطق
وزعامئهم وشيوخهم ووجهائهم ،ملا لذلك من أثر يف تيسري املهامت وتوفري الحامية واملأوى واالستضافة،
ويظهر بوضوح دور هذه العالقات الطيبة بني رشيد حميد وكبار القوم يف القرى واملضارب يف مساعدة
علامء اآلثار ممن رافقهم عىل إمتام أعاملهم رغم ما كان يعرتضهم أحياناً من العوائق املختلفة وأخطار
الطبيعة .
وهناك أهمية وثائقية لهذه الذكريات تتجلىّ يف دقة كاتبها وهو يد ّون أسامء عدد من القرى واألماكن
وأحوال سكانها والشخصيات والزعامء والوجهاء املحليني يف ريف شاميل األردن ،الذين التقاهم أو زارهم
أو استضافوا رشيدا ً والدكتور كلوك خالل جوالتهام ،أمثال  :املختار عثامن يف قرية “حرثا” ،وسلطان
الصالح يف قرية “حرباص” ،وسلطان الجروان يف قرية “يبال” من قرى قضاء عجلون  .ومن قرى الغور
“طبقة فحل” ،و”جرس املجامع” ،و”شونة مشوح أبو اللنب” ،و”املنشية” وفيها دار سعيد بك ع ّمون وكيل
رشكة البرتول (؟)  .وذكر رشيد من أمراء القبائل وشيوخ العشائر يف املنطقة األمري حمزة بن يعقوب،
واألمري بشري الغزاوي ،والشيخ محمد الفالح شيخ عشرية البالونة ،وممن استضافوا رشيدا ً وزميله أيضاً
الرئيس حابس بك املجايل وقد باتا ليلتني بضيافته يف مخفر كريمّ ة ،وكذلك من شيوخ عشرية البالونة
الشيخ يوسف السليامن ،والشيخ أحمد النعيم ،والوجيه هزاع ،وهديرس الباشا ،والشيخ محمد أيب األمني
.
إن ما د ّونه رشيد حميد ّ
يدل عىل عمق ثقافته وإدراكه للبيئة االجتامعية التي كان ميارس عمله وتخصصه
يف نطاقها ،وامتالكه مهارات التواصل مع مختلف الرشائح ،وفهم طبيعة الرتكيبة االجتامعية املحلية
كل من الريف والبادية واملدينة ،ومالحظة الفروق بني البيئات الثالث يف مرحلة تك ّون
وخصائصها يف ٍّ
املجتمع الجديد يف الدولة الناشئة واالنتقال إىل عرص الحداثة  .وهذا يجعل ما كتبه مفيدا ً للمؤرخ
والباحث يف رصد مالمح من املجتمع األردين وعاداته ومفاهيمه خالل العقود الثالثة األوىل من عمر
الدولة األردنية .
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الت�شابه واالختالف يف غناء “ يا غزيّل” يف بالد ال�شام

محمد علي رضا املالح  ،جامعة الريموك  ،كلية الفنون الجميلة  ،قسم املوسيقا

ملخص
منذ أقدم العصور عرف العرب إنشاد الشعر الذي انبثق من قلب الجزيرة العربية ،ثم أبدع األندلسيون
املوشحات واألزجال ليتخلصوا من الرتابة اللحنية يف إنشاد القصيدة التي أصبحت من أعمدة النظم
الغني واملتن ّوع .وما فكرة دراسة
الغنايئ ،وباتت القصيدة واملوشحات من صلب الرتاث املوسيقي العريب ّ
القالب الغنايئ الشعبي “يا غزيل” سوى تبيان أهم ّية هذا الرتاث الغنايئ وغناه من ناحية البناء الشعري
والتحليل املوسيقي ،ودراسة اإليقاع واأللحان وطرق معالجتها ،باإلضافة إىل معرفة أصول هذا القالب
الغنايئ الشعبي ومحاولة حرص مستخدميه يف العامل العريب ،وبيان أوجه التشابه واالختالف يف أدائه يف
بالد الشام .
املقدمة :
تقوم هذه الدراسة عىل رصد مناذج غنائية مختلفة ألحد أنواع الزجل الشعبي يف منطقة بالد الشام ،
ويتم ذلك يف منطقة شامل األردن حيث أجريت بعض املقابالت الشخصية مع فئة من املجتمع األردين
من قاطني املنطقة الشاملية ،وكانت الفئة العمرية لهم بني  112عاماً اكربهم سنا و 65عاماً أصغرهم
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سناً.وبعد الحصول عىل هذه النامذج جرى عرض لطريقة وأسلوب غناء هذا النمط وتحليله موسيقيا .
وتركّز الدراسة عىل أحد قوالب الغناء الشعبي املعروفة يف بالد الشام “ يا غزيل “ ،وميكن لهذه الدراسة
ان تكون أمنوذجاً أساسياً لدراسات أخرى ،بأمكانها تسليط الضوء عىل القوالب األخرى من الزجل
الشعبي يف منطقة بالد الشام عامة ويف األردن عىل وجه الخصوص .
مشكلة الدراسة :
مل يسبق أن أجريت دراسة تحليلية موسيقية يف االردن ألحد قوالب الزجل الشعبي وخصوصاً قالب « يا
غزيّل « .وتبيان أوجه التشابه واالختالف يف طريقة الغناء يف منطقة بالد الشام ،ومع وجود بعض اآلراء
التي توكد عدم انتشار هذا القالب الغنايئ يف األردن ،فإ ّن الحاجة ماسة ملثل هذه الدراسة للتعرف إىل
مصادر هذا القالب الغنايئ وامتداده يف منطقة بالد الشام ومن ث ّم التعرف عىل أوجه التشابه واالختالف
يف األداء املوسيقي .
حدود الدراسة  :تحددت الدراسة يف أربعة مناطق يف بالد الشام ،عرفت بأداء هذا القالب الغنايئ
الشعبي وهي لبنان ،وشامل فلسطني ،وشامل األردن وجنوب سوريا .وقد حددت الدراسة بشكل خاص
يف منطقة شامل األردن .أما الحدود الزمنية فقد حددت من عام  1952ثم مرحلة تطور الغناء عند
األخوين رحباين ،ولغاية عام 2012م .
أهداف الدراسة :
تأيت هذه الدراسة لتحقيق بعض الغايات واألهداف املتعلقة بحفظ املوروث الشعبي  ،وتبيان تنوع
األداء يف غناء األغنية الرتاثية  ،وأثرها يف تنمية الذوق املوسيقي لدى فئة املجتمع ضمن اإلطار املوسيقي
للموسيقى العربية .وجاءت هذه الدراسة إىل لفت نظر الباحثني ملعرفة احد قوالب الغناء الشعبي «
يا غزيّل « ومصادره  ،وما يحويه من إبداعات موسيقية وأدبية تراثية ،كام هدفت الدراسة إىل توعية
األفراد بأهمية املوسيقى الرتاثية وأصولها ورضورة انتشارها واملحافظة عليها والتمسك بها حرصاً عليها
من االندثار ،وتبيان أوجه التشابه واالختالف يف أداء هذا القالب الغنايئ الشعبي يف منطقة بالد الشام
من خالل التعرف إىل طرق أداء « يا غزيّل» وعرض بعض النامذج الغنائية الشعبية منه  ،إضافة إىل
عرض مناذج متنوعة من لحن القالب وتحليله من مختلف الدرجات املوسيقية ،وما طرأ عليها من
تحديث وتطوير .وأهتم الباحث بإظهار أوجه التشابه واالختالف يف غناء نوع من قوالب الغناء الشعبي
والرتكيز عىل قالب (ياغزيّل) ،والتأكيد عىل أهميته لألجيال املتجددة ،ووضع هذا النموذج يف بؤرة
االهتامم ،والبحث عن أصول هذا النمط الرتايث ،وذلك للربط بني املوسيقى التقليدية واملستحدثة.
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أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة يف أنها تلقي الضوء عىل أحد قوالب الغناء الشعبي “ يا غزيل “ يف منطقة بالد
الشام ،وحرصها يف شامل فلسطني وجنوب لبنان وجنوب سوريا ( الجوالن) وشامل األردن  ،لذا قام
الباحث بتسليط الضوء عىل هذا النمط الغنايئ  ،والبحث عن مصادره وانتشارها ومن ث ّم عمل عىل
تحليله .
منهجية الدراسة :
ستلجأ الدراسة إىل املنهج الوصفي التحلييل يف تبيان أوجه التشابه واالختالف يف غناء أحد أنواع الزجل
الرتايث ومصادره ،والرتكيز عىل أحد هذه النامذج الغنائية ،من خالل عرض نصوص متنوعة من مختلف
املناطق يف بالد الشام  ،ثم العمل عىل إظهار البنية الشعرية معتمدا عىل قواعد بحور الشعر ،كذلك
عرض أكرث من منوذج غنايئ وتدوين هذا النمط وتحليله موسيقيا ،وتبيان ما طرا عليه من تحديث
وتطوير ،ولذلك اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحلييل .كذلك عىل البحث امليداين يف شامل األردن
من خالل املقابالت الشخصية العتامد املعلومة وتوثيق مصادرها .ثم االستعانة ببعض التسجيالت التي
استمع اليها الباحث عرب الشبكة العنكبوتية .وكذلك لبعض الكتب واملراجع واملدونات املوسيقية.
الدراسات السابقة :
من خالل استعراض الدراسات والبحوث ذات العالقة باملوضوع تبني أنه يوجد بعض الدراسات
املوسيقية لهذا القالب الغنايئ الشعبي ،وبعض الدراسات األدبية منها  :دراسة لبديع الحاج  ،ودراسة
ليوكيم مبارك ،وهي عبارة عن مجموعة وثائق ونصوص اثبتها وجمعها وترجمها للفرنسية ( ،خامسية
انطاكية ،ابعاد مارومنية) ،أطروحة ماجستري ليوسف فخر الدين بعنوان( الزجل يف بالد الشام حتى
( األغنية الشعبية) ،ودراسة إلبراهيم ملحم
القرن الخامس عرش) ،ودراسة ألبراهيم فاضل بعنوان
بعنوان (األغنية الشعبية يف شامل فلسطني قبل عام  ،)1948وأطروحة ماجستري يف املوسيقا من جامعة
الريموك إلبراهيم رجب صبيحات بعنوان (الزجل الشعبي يف شامل فلسطني) لكنه مل يتطرق إىل أغنية
«يا غزيّل»  ،ودراسة لطاهر سيف عبد الرحمن بعنوان ( الزجل الشعبي والعرس الفلسطيني ) ،ودراسة
لعيىس خليل محسن الحسيني بعنوان ( الفلكلور الشعبي الفلسطيني ) ،ودراسة ملنري لياس وهيبة
الخازين بعنوان ( الزجل تاريخه وأدبه ،وأعالمه قدميا وحديثاً) ،وهناك دراسات أخرى عن “يا غزيل” يف
لبنان ،ودراسة لنهى قسيس نفل بعنوان ( فرحة األغاين الشعبية الفلسطينية ).
الزجل يف اللغة :
أصل ُّ
يدل عىل الر ْمي باليشء والدفعِ له .يقال  :قَ َب َح الل ُه أ ّماً َز َجل َْت به .وال َز ْجل إرسال
الزاء والجيم والالم ٌ
الصوت( الباحث العرب ،صحاح يف
الحامم الها ِدي ( الباحث العريب ،مقياس اللغة ) .وال َز َج ُل بالتحريكَ :
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اللغة) َرفْع الصوت الطَّرِب؛ وقال :يا لَ ْيتَنا كُ َّنا حَماَ َم ْي زاجِل ويف حديث املالئكة :لهم َز َج ٌل بالتسبيح أَي
وسحاب ذو َز َجل أَي ذو َر ْعد .وغيث َزج ٌِل :لرعده صوت( الباحث العريب ،معجم لسان
صوتٌ رفيع عا ٍلَ .
العرب.)www.baheth.info/ ،
والزجل  :الغناء  ،وزج َِل ز َجال والزجل  :رفع الصوت عند الطرب( محفوظ ،1977،ص ،) 183والزجل
مصطلحا يدل عىل شكل من أشكال النظم العريب ،وأداته اللغوية هي إحدى اللهجات العربية الدارجة،
وأوزانه مشتقة أساسا من أوزان العروض العريب ،وإن تعرضت لتعديالت وتنويعات تتواءم بها منظوماته
مع األداء الصويت للهجات ،ويتيح هذا الشكل من النظم تباين األوزان وتنويع القوايف وتعدد األجزاء التي
تتكون منها املنظومة الزجلية ،غري أنه يلزم باتباع نسق واحد ينتظم فيه كل من الوزن والقافية وعدد
الشطرات التي تتكون منها األجزاء ،يف إطار املنظومة الزجلية الواحدة  .والزجل يف اللغة هو التصويت
والتطريب ( ويكيبيديا  ،زجل اندليس .) http://ar.wikipedia.org
نبذة تاريخية عن الزجل :
الزجل هو اسم أطلقه األندلسيون عىل شعرهم العامي الذي شاع واشتهر يف القرن السادس هـ /الثاين
عرش ميالدي ،خاصة عىل يد ابن قزمان وجامعته ،وانترش بعد ذلك يف لهجات األقطار العربية األخرى
يف املرشق .ونجد يف العرص العبايس أ ّن الشعر العريب تناغم مع الشعر األندليس فأنتج املوشحات .إال
خاصة باملوشّ ح األندليس ،وأ ّن
أن هناك باحثني يعتربون أن ال عالقة للموشح املرشقي عا ّمة والحلبي ّ
تسميته كذلك خاطئة ،كام يعترب بعضهم أن حلب هي أصل املوشّ ح وأنّه انتقل منها إىل األندلس.
وكان للموشح أثر كبري يف األوساط األدبية ،فام إن عرف فن املوشح حتى تناقلته الناس بعد أن تغ ّنى
به املغ ّنون  ،وليس أسهل من الغناء إذا حسن ،فطاف األندلس واملغرب ومرص وبالد الشام ،وكان من
نتائج انتشار املوشح بلغته السهلة وأوزانه املختلفة وقوافيه املتعددة ومالءمته للغناء أن انبعث أدب
العامي ،يعبرّ به الشعراء بلهجاتهم املحكية عن عواطفهم ،ويتغنون به يف مواسمهم
جديد هو ال ّزجل
ّ
(سلوم .) http://www.zajalsyria.com،2010،وعرف اللبنانيون الزجل منذ قديم الزمان ،وحني كانوا
ال يزالون يستخدمون اللغة الرسيانية ،فكل أوزان الزجل اللبناين مأخوذ عن أوزان الشعر الرسياين.
وكلمة “القول” العربية مشتقة من كلمة “ق ُُل” الرسيانية أي “اللّحن” أو “الفعل” ،1والق ّوال هو الذي
يت» وحديثا أطلقه اللبنانيون
يغ ّني الزجل .ومن ناحية أخرى ،إن كلمة «مع ّنى» أصلها رسياين « َم ْع ِن ُ
عىل شعرهم العامي يف بدايات القرن العرشين ،وكان يعرف يف سوريا ولبنان ،بـ «القول» أو»املع ّنى»
والشاعر «ق ّوال» ،كام وكان يعرف أيضا يف فلسطني ،باإلضافة إىل «القول» بـ «الحدا» أو «الحدادي»
والشاعر»حادي» ،وخاصة يف الجليل والكرمل أبناء اللهجة الشامية ( فخر الدين ،2008 ،ص .) 5ومل
1

مراجعة ليوسف طنوس ،جامعة الروح القدس ،الكسليل  ،لبنان .أب 2012م.
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يعرث من قبل عىل دراسة أكادميية تبحث يف أصول وتطور فن الزجل بأشكاله وأوزانه  ،إال ما كتبه
منري وهيبة الخازن عام  1952بكتابه “الزجل تاريخه وأدبه وأعالمه قدميا وحديثا” يف منتصف القرن
العرشين ،واقترص البحث يف أصول الزجل اللبناين ،حيث اعترب بداياته مبيالد املطران اللحفدي يوحنا ابن
القالعي() 1516-1440منقول عن (فخر الدين، 2008 ،ص.) 10
والزجل الشعبي أكرث من عرشة أجزاء رئيسة ،كل جزء منه يحتوي عىل أبواب متنوعة( الحافظ،2009،
 ) http://m-hafed.comمنها ( العتابا وامليجانا واملع ّنى والق ّرادة والقصيد والرشوقي والطقطوقة
واملوشح واملوليا  ،ويا غ ّزيل ) ،وال يسعنا يف هذه الدراسة سوى التذكري بهذه األجزاء حتى يتسنى لنا
البحث والرتكيز عىل أحد النامذج املراد دراستها  ،وقد ملع يف سوريا شعراء كرث ممن ينظمون الزجل
الشعبي أهمهم ( صالح رمضان ،وإبراهيم صقر ،وعبد الله الزرزوري ،ودرويش ح ّمود ،ومحسن سلطان (
بسطامي ،( com.mshtawy.www//:http ،2007،ويف لبنان (شحرور الوادي ،رشيد نخلة ،أنيس فغايل،
زغلول الدامور»جوزيف الهاشم» وزين شعيب ،ومحمد مصطفى ،وجان رعد ،وموىس زغيب ،وأسعد
سعيد ) .أما يف فلسطني فلمع عدد من الشعراء أبرزهم (إبراهيم الع ّراين ،وأبو األمني الربقيني ،وأبو بسام
الجلاموي ،وأبو توفيق الجبعاوي ،وأبو جامل العجاوي  ،وأبو عاطف الريناوي ،وأبو عدنان الشويكاين)
( صبيحات .) 152 ،2009 ،أما يف األردن فيعتقد إن الزجل دخل عن طرق الهجرات الفلسطينية التي
حصلت عام  1948و ،1967واستقر حاليا يف األردن حيث امتهن بعض الزجالني مهنة الزجل مثل ( سليم
ومب ّدى العساف  ،وأبو هشام الجلاموي  ،وأبو جامل السيالوي) وجميعهم من أصول فلسطينية.
ويعترب الزجل متنفس كل شاعر يرغب يف التعبري عن أحاسيسه باللهجة العامية البسيطة .وميتاز ناظم
هذا النمط من األغاين « الزجال « بطابع العفوية والبساطة ،باإلضافة إىل املوهبة ورسعة البديهة ،
وكذلك إدراك أصول الزجل وأوزانه  .ومن أنواع الزجل القالب الغنايئ الشعبي “ يا غزيّل « محور
الدراسة والبحث.
يا غزيّل :
غزيّل اسم مصدره غزال وجاء عىل وجه التصغري والتحبب ،فقد ورد عن العرب استعامل التصغري إما
للتقليل من قيمة اليشء والتحقري وإما للتحبب واإلعجاب .فقد عرف أيضا تشبيه العرب األنثى الجميلة
بالغزال؛ لحسن قامتها ورشاقتها وانسيابها يف الحركة ،حيث يتبع الواصف املوصوف يف جميع املزايا  .ويف
هذا املوضع وردت كلمة غزيّل مبعنى الحبيب الرقيق.
يا غزيّل من األغاين الشعبية املنظومة باللهجة العامية أو لغة العامة ،وهي األقرب للنفوس ،واألكرث تعبريا ً
عن عواطفهم ومشاعرهم بعفوية وصدق ،إضافة إىل حرارة العاطفة وبساطة التعبري .ويع ّد غناء يا غزيّل
من األزجال الشعبية القدمية يف منطقة لبنان وفلسطني واألردن  ،أما مضمون قالب « الغزيّل « فال يدور
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سوى يف الغزل ،وال يكاد يخرج عنه إىل مضامني أخرى إال يف بعض الحاالت النادرة.
اما طريقة غناء يا غزيّل فيمكن ان تغنى من قبل منشد ومجموعة ومبرافقة آلة املجوز أو الريغول
والدبكة احياناً .
البناء الشعري :
غناء غزيّل نوع من أنواع الزجل الق ّريدي العادي  ،1ويتألف من شطر وعجز لكل منهام  7حركات لفظية
وهذه املقاطع ال تتعارض مع الوحدات الزمنية االيقاعية املوزعة عىل اربعة حقول ،حيث يالحظ تناسق
املقاطع اللفظية مع الوحدات الزمنية باستثناء النغمة الخامسة التي تبلغ قيمتها ثالث ارباع قيمة
السوداء ( النوار)  ،وهو ما يعادل وحدتني زمنيتني يف البيت الشعري ،وبذلك تتساوى املقاطع اللفظية
مع الوحدات الزمنية ،أ ّما وزنه الشعري فينتظم يف حدود البحر املتدارك أو الخبب ،وهو أحد جوازاته
املجزوءة واملصابة بالعلل والزحافات( فاضل،1980،ص  )87وسنعمل عىل تقطيع بعض مقاطع شعرية
باتباع األسلوب التايل:
1.1الحرف املتحرك يرمز له بالرمز ( . ) -
2.2الحرف الساكن يرمز له بالرمز ( ) .
( جواز مجزوء )
7 6 5 4 3 2 1 / 7 6 5 4 3 2 1
ويتكون هذا البناء من مطلع أو الزمة وأدوار بحيث يتألف كل منها من بيتني ولكل منهام صدر وعجز.
أما الالزمة فتتألف من بيتني لكل منهام شطران ،قافية صدر البيت األول وعجزه وقافية عجز البيت الثاين
واحدة  ،أما قافية البيت الثاين فهي ح ّرة وتنتهي قافية يا غزيّل ِب “با” مثال :
ي������ا غ������ َزيّ������ل ي������ا بُ�������و ال����هِ���� َب����ا1
ي������ا ِح����ـ����ـ����ل����ـ����ـ����وِي َدبَ���� ْح����ت����ي����ن����ي

ي�������ا َه��������������اوي ي�������ا ْم������ َع� ِ
�����ذب������ا
ْ
��������ك َم����ر َح����ـ����ـ����ـ����ب����ا
بِ��������كَ����ل���ا ِم

أما األدوار فتتألف من بيتني من الشعر ،لكل منهام شطر وعجز  ،بحيث تكون قافية صدر البيت األول
وعجزه وصدر البيت الثاين واحدة .أما قافية البيت الثاين فتنتهي ب ( بـا ) .وميكن استخدام اكرث من
قافية يف كل دور عىل ان ينتهي ب قافية الالزمة ( با ) مثال :

1

كل ردّة  ,وت ُنظم الق ّرادي عىل البحر املزدوج ,بحيث
الق ّرادي :أي لجلجة اللّسان ,وتأيت عىل الوزن الخفيف ,أنواعها كثرية منها  ( :امل ُث ّناة )؛ املسماّ ة عند عامة الناس ق ّرادي عالحرف ,ومنها املربّعة) أي ق ّرادي عالحرفني ,وتكون بقفل أو بدون قفل يف نهاية ّ
يتألف البيت من أربعة عرش مقطعاً ,سبعة للصدر وسبعة للعجز ,ومنها الق ّرادي العادي ,و الق ّرادي املخمس املردود وهو كل منظوم زجيل تك ّون من أربعة أشطر ثم ُخ ِّمس دوره بالرد عىل الشطر الثالث.
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دور
ي���ـ���ـ���ـ���ا غ������� َزيّ�������ل ِق������لِّ������و ِق����لِّ����و
ل������و طَ������������ا ِل ال��������� َز َم���������ان كِ����لّ����و

ِب�����ـ�����ـ�����ر َح�����ل يمَ ّ�����ـ�����ـ�����ا ب����ضَ ����لّ����لِ����و
����ص� ِ
ْ
����اح�����بَ�����ا
ِغ
������ي������رك َم������� ّن�������ي م� َ

احتامل أن يكون هناك تنوع يف استخدام الرؤي ( أو القافية ) ورمبا يكون هذا التنوع من سامت الشعر
الشعبي( يجوز للشاعر ما ال يجوز لغريه) ،أما بخصوص األلف والهاء فهي قضية نطقية  ،من وجهة نظر
صوتية فان الهاء صوت مهتوت ،كام يقول سيبويه  ،فرمبا يحدث تداخل يف النطق بني األلف والهمزة،
وال س ّيام إذا كان ذلك يف الحرف األخري من السطر الشعري ( دومي ،بني خالد ،قسم اللغة العربية،
جامعة الريموك).
نصوص يا غز ّيل :
يوجد عدة نصوص من غناء يا غزيّل ،منها ما يحتوي عىل الزمة ودور ،أو الزمتني وعدة أدوار ،ومنها
ما أضيف له مقاطع لحنية وشعرية مثل أوف .ومن هذه النصوص ما صيغت باللهجة اللبنانية مثل :
النص األول  :ويحتوي عىل الزمة ودور عىل النحو التايل :
����ل ي����ا ب����و ال��� ِع���ي��� َب���ه
الزم�������ة ي�����اغ����� َزيّ� ْ
شرُ بِ���������ة َم���� ّي����ـ����ـ���� ْه ِم�����ـ����� ْن إِي�������� َدك

وب َع������� َب�������اي�������ا م���� َق� ِ
���ص����ي����ب����ه
ي�������ا وي����ـ����ـ����ـ��ل�ي َم������ـ������ا أَط����ي����ب����ا

النص الثاين :
الزم������ة  :ي����ا غ���� َزيّ����ل ي����ا بُ�����و ال��هِ��ب��ا
ي����ا بْ���� َن����يّ���� َه َدبَ�� ْح��ـ��ـ��ـ��ـ�� ِت��ي��ـ��ـ��ن��ي
ال���س���ط ِ
ِ
ُ���وح���ي
دور :ي����ا ْغ����� َزيّ�����ل َع
لَ����������وال بِ������ت������شُ ������وفيِ ج������ ُر ِ
وح������ي
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ي��������ا ه�������������اوي ي��������ا م������ َع ِ
������ذبَ������ا
بِ������ـ������ق������والتِ������ك َم�����ر َح�����ـ�����ـ�����بَ�����ا
ِط�����ّل�����يّ لَ������� ْق������� َب�������ايل و ُر ِ
وح�������������ي
ي نَ�������ا ِدبَ�������ا
ب���� ِت����ب��ك�ي َع����ـ����ـ����ـ����ـ��ل� ّ

ملف فنون
النص الثالث :
الزم������ة :ي�����ا غْ����� َزيّ�����ل ي����ا بُ�����و ال��هِ��ب��ا
ي������ا ِح������ل������وي َدبَ���ح���ـ���ـ��� ِت���ي���ـ���ن���ي

ورد مجموعة من االْدوار:

ي��������اغْ�������� َزيّ��������ل ِق�������لّ�������و ِق�����لّ�����و
قَ���ـ���ـ���ضّ ���ـ���ي��� َن���ا ال����� ُع����� ُم�����ر كِ����لّ����و
ي�����ا ْغ������ َزيّ������ل������ ِه ال بِ����ال���� ُح����ولِ����ه
لَ���������و ِب���������� ْدو ِق����������ي ال������تَ������ ّب������ول
ي������ا غْ�������� َزيّ��������ل ال ت����� َغ�����ازِل����� َه�����ا
���������ل اقْ����تُ����ل���� َه����ا
ّ
وال�����بِ�����ي�����ضَ �����ا ضَ �
ي������ا غ����� َزيّ�����ل�����ه إِل بِ����ال���� َّن����هِ����ر
بَ������� ْع������� ّد ال����ِل����يِ ِع�������ن� ِ
������دك شَ ���� ِه����ر
ي�����ا ْغ������ َزيّ������ل������ ِه إِل بِ���ال���ل���م���يّ���ه
ِ
����������ت شَ ������ويِّ������ه
َد ّم���������� ْع
وإِذا

ِ
������ع������ذبَ������ا
ي��������ا ه�������������اوي ي��������ا َم
بِ���������كَ����ل����ا ِم���������ك َم�������ر َح�������بَ�������ا
����������ل ميّ�����������ا ب����ضَ ����لِّ����ل����و
َ
ِب�����������ر َح�
م�����ا شُ ���ـ���ـ���ف���ـ ��ـْ��� َن���ـ���ا ل��ـ��ـِ��ح��ـ��ب�� َـ��ي�� ّب��ا
ي������ا ِام ال������ ِع���ي�� ِن املَ����� ْك����� ُح�����ولِ�����ه
َع��������ا ال��������� َع��������� َر ْق َم��������ا أَطْ�����ي����� َب�����ا
�������س�������� ْم��������را ال ت����� َز ّع�����ل����� َه�����ا
وال�
ّ
ر ْق ل����ل���� َم����غ���� ِربَ����ا
ِم��������ن امل َ��������ش������� ِ
طُ�����قّ�����ي و ُم������������وتيِ م�������نِ ال���� َق���� ِه����ر
وبَ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���س���ا ِف���ر بِ����امل َ����ركِ���� َب����ا
َع����ي���� ّن����يّ����ه
اح قَ������ ِّدم������لِ������ك
َر ْ
ِب��������ي�������� ُدوب قَ�����لْ�����ب�����ي م���لَ���ه���لِ��� َب���ا

إ ّن استعامل بعض املصطلحات العامية تبني حدود املنطقة التي تستخدم هذا النمط الغنايئ ،مثل «
قضينا العمر كلّو “ و
ّ
“ لو بِدوقي الت ّبويل» و « َعا ال َعرق ما أَطْيبا « هذه الكلامت تستخدم يف منطقة جنوب لبنان ( لبنانية ).
النص الرابع:
ي������ا ْغ��������� َزيّ���������ل ي������ا ب������و ال���� ِه����ب����ا
ي�������� ِّم ال������ َق������ا ِم������ة املَ����� ْم�����شُ �����وقَ�����ة
ي������ا غْ�������� َزيّ��������ل ي������ا بُ�������و ال���هِ���ب���ا
شرُ ِب�������������� ْة َم������ ّي������ة ِم���������� ْن إِي��������دا

ِ
������ع������ذبَ������ا
ي����������ا َه����������اوي ي��������ا َم
تِ������ش������بِ������ة ُغ������������������زالنِ ال���������� ُرىب
َم������ر َح������ب������ت���ي��ن و َم��������ر َح�������� َب��������ا
ي��������ا ْع��������ي��������وين َم����������ا اطْ�����ي����� َب�����ا
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أوف يا با .....أوف يا با .....أوف ..يا هال

ي��������ا غ��������زيّ��������ل ِق��������لِّ��������و ِق�����لّ�����و
ل������و طَ������������ا ِل ال��������� َز َم���������ان كِ����لّ����و
ي������ا ْغ������ َزيّ������ل������ه إِل َع����ال� ِ
���ض���� ّف����ه
ِرقّ�����������ة ولَ������طَ������ا ِف������ة ِ
وخ���� ّف����ـ����ـ����ه
ي������ا غْ�������� َزيّ��������ل إو َع������������ا ت���� َج����ايف
ب���ـ���ـ���ـ���ـ��� َف���ـ���ـ���يّ���ة شَ ������ع������رِك َدايف

النص الخامس:

ي������ا غْ�������� َزيّ��������ل ال ت����� َغ�����ازِل����� َه�����ا
����������ل اقْ����تُ����ل���� َه����ا
ّ
وال�����ب�����ي�����ضَ �����ا ضَ
ي������ا غْ�������� َزيّ��������ل َع����ل���ى ال��� ِت���ي���ن���ي
ي�������ا ِح�������ل�������وي َج����� َر ْح�����ت�����ي�����ن�����ي

النص السادس :

الزم������ة :ي�����ا ْغ����� َزيّ�����ل ي����ا ب����و ال��هِ��ي�� َب��ا
إن شَ ������ا ال�����ل����� َه ي������� ُع�������و ُدوا ِخ���ل��اّين

ادوار :

إن ش������ا ال�����ل�����ه ي������ع������ودوا خ���ل��اّين
ونِ�����ذبَ�����ح�����لُ�����ن كَ������ب� ِ
�����ش ال�����ضَ �����اين
ي��ـ��ـ��ـ��ا غ���ـ���ـ���زيّ���ل ق���ـِ���ـ���ـ���لّ���و ِق��ـ��ـ��لّ��و
تِ���ـ���ب���ـ���ك���ـ���ي و ِد ُم�����ـ�����ـ�����و َع�����ا ي� ِ
��ش���لّ���و
ي���ـ���ا ْغ�����ـ����� َزيّ�����ل ي�����ا بُ������و ال���هِ���ي���بَ���ا
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بِ������ـ������ر َح������ل يمَ ّ������������ا ب����ضَ ����لّ����لِ����و
����ص� ِ
����اح����� َب�����ا
َغ�������ي�������ر ِْك َم������� ّن�������ي م� َ
رِفيّ
رِفيّ
ِب�������������األْح������ل������ام
ي������ا ْج�����ب�����ي����� َن� ْ
����ك َرم������������ ِز االبَ��������ا
ِ
������ب َص�����ايف
�����ه�����د ال������ ُح
و َخ�����ّل����يّ َع
ِ
ُعط ِر الور ِد الطَيّبا (موقع دييل موشن ،أغنية فريوز)
�������س�������� ْم��������را ال ت����� َز ِّع�����ل����� َه�����ا
وال�
َّ
رق ل����ل���� َم����غ���� ِربَ����ا
م�������ن املَ��������ش������� ِ
ب�����تَ�����اكُ�����ل َم�������ا ِب���ـ���ـ���طَ��� ْع���م���ي���ن���ي
ِ
��������ت َم�������ر َح������� َب�������ا
ملّ������������ا قُ���������ل�
(يعقوب،1987،ص )136

������ح ي������ا م����� َع� ِ
ِ
����ذبَ�����ا
م������س
ي������ا
َ
������وس ْ
����امل����س ِ
����ط����ب����ا
ت�������ا نِ������س������كَ������ ْر َع
ْ
( ي�����واك�����ي�����م2) 540 ، 1984 ،

وي��������ك��������ون آخ�����������ر أ ْح���������������� َزاين
وي����ـ����ـ����ت����ـ���� َج����ـ���� ّوز األ َع��������� َزبَ���������ا
إ ّم�����ـ�����ك قَ���ـ���ل���ـ��� َب���ا ي�����ا ِدلّ���ـ���ـ���ـ���و
َح����ـ����ـ����ا ِج����ـ����ي بَ����ـ���� َق����ـ����ا تَ����� َع� ِ
����ذبَ�����ا
ي������ا َج������اي������ي ِم��������ن املَ������غ������ ِربَ������ا

ملف فنون
األر ِز

ش����ل����و ُح����و

ِب����ت���� َو ِم����ي����ل����ك3

��������ب
وس�������ه���ل���ا و َم��������ر َح
أ َه������ل�����ا َ
َ
( يوكيم ،1984،ص)541

يالحظ ايضا استخدام عبارات مثل « العرق «  »،تا نسكر عاملسطبا « نظرا ً لشيوع عادة رشب الخمر
ولكرثة معتنقي الديانة املسيحية لدى املجتمع اللبناين  .النص السابع :
ج��������������ودي ب������� ُح�������بّ�������ك ج��������ودي
ل���� ْح����ظ����ة َع�����ي����� ِن�����ك بَ����������������ا ُرو ِده
ي����ـ����ـ����ا م����ـ���� َح����ـ��ل�ايل تَ����ك����وي����ن� ْ
���ك
ي������ا ب����� َن�����يّ�����ا لَ����� ْح ِ
�����ظ�����ة َع����ي���� ِن� ْ
���ك
كَ��������������اري كَ������������ار ال���������� ِق���������� ّرادي
بَ�������ظَ�������لِ بِ�����ح����� ّب ْ
�����ك ي������ا ب����ل���ا ِدي

النص الثامن :

ي�����ا غْ������� َزيّ�������ل ي�����ا بُ�������و ال���هِ���ي��� َب���ا
َع�����ّم�����اّ تُ������خ������طُ������ر َع����ل����ى بَ�������ايل

أدوار :

ي�������ا ْغ��������� َزيّ���������ل َع ال���������������د ّواره
قَ����ل����ب����ي ِب�����ي�����ه�����وى َه�����ال����� َج�����اره
ِ
������ت ال���تْ���ي���ن���ي
ي�����ا غْ������� َزيّ�������ل ت َ������ ْح
ل���� َح����ظ����ا بِ����ي����قْ���� ِت����ل َع ال��� َه���ي���ن���ي
ي���ـ���ـ���ـ���ا غْ������ َزيّ������ل ِب�����ال����� َح�����اكُ�����و َره
َ�������س������� ُح�������و َره
واألَم���������������������و َره امل
ْ
ي���ـ���ـ���ـ���ا غْ������� َزيّ�������ل َح��������� ّد ال����تَ����لِ����ه
غَ���ـ��� ْم���ـ��� َزات���ـ���ـ���ا ب���قَ���ـ���لْ���ب���ي ِع���لّ���ه

��س���ـ���ـ���ـ���ودي
ي���ـ���ـ���ا أم ع���ـ���ي���ـ���ونِ ال���ـ� ّ
ِ
م����ص���� ِّوبَ����ا
ب������ص������دري
��������������اص
َر َص
َ
َ
ال���ـ��� َب���ـ���د ِر بِ��ي��ـ��س��ـ��طَ��ع َع ج��بِ��ي�� ِن ْ
��ك
م���ـ���ث���ـ���ـ���لِ س����ـ����ـ� ِ
�ل�اك ال���كَ���ـ���ه���ـ��� َربَ���ا
َع���ـ���ـ���ـ���ا ِدة بَ���ـ��� ّي���ـ���ـ���ي وا ْج����ـ����ـ���� َدادي
ت�������� ُك��������وين ب������أح���ل��ى َم������رتِ������ َب������ا
(يعقوب ،1987،ص)135

م������ر َح������ب������ت���ي��ن و َم��������ر َح�������� َب��������ا
ي�����ـ�����ـ�����ام ال� ِ
ب���� َـ���� َع����ـ����ـ����دا إِ
���ص���� ّب����ا
ِ
�������س�������� ّوي ِب�����������ال�����������د ّوا َره
ش�������و ن�
َ
أ ّم ع���ـ���ي���ـ���ونِ ال��ـ�� َه��ـ��ـ��يّ��ـ��ب��ـَ��ـ��ـ��ا
�������اي�������ف ِدي����ن����ي
ِم��������ن ُح������ ّب������ا َع
ْ
قَ��ـ��ـ��ـ��تّ��ـ��ـ��ـ��ـ��الُ��ـ��ـ��ه و ْم���� َد ّربَ����ـ����ـ����ا
َم������ ْح���ل��ا لِ
ِ
����ـ����ب����ـ����س ال�����تَ�����ن�����و َره
نَ���ـ���ـ��� ْغ���ـ���ـ��� َم���ـ���ـ���ـ���تَ���ا ش�����و طّ���ي��� َب���ا
�����س������م������را ِق���ّل��يّ
َع���������� ْن ُح�
ِ
���������ب ال� َ
م������������بَ������������و َر ِده و ْم��������شَ �������� ّوبَ��������ا
(يعقوب،1987،ص )136
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نالحظ التشابه يف استخدام بعض املصطلحات يف لبنان واألردن مثل « يا غزيّل تَ ْح ِت التيني « .
النص التاسع :
ي�������ا ْغ��������� َزيّ���������ل َع ال���������������د ّواره
قَ����ل����ب����ي ِب�����ي�����ه�����وى َه�����ال����� َج�����اره
ِ
������ت ال���تْ���ي���ن���ي
ي�����ا غْ������� َزيّ�������ل ت َ������ ْح
ل���� َح����ظ����ا بِ����ي����قْ���� ِت����ل َع ال��� َه���ي���ن���ي
ي���ـ���ـ���ـ���ا غْ������ َزيّ������ل ِب�����ال����� َح�����اكُ�����و َره
َ�������س������� ُح�������و َره
واألَم���������������������و َره امل
ْ
ي���ـ���ـ���ـ���ا غْ������� َزيّ�������ل َح��������� ّد ال����تَ����لِ����ه
غَ���ـ��� ْم���ـ��� َزات���ـ���ـ���ا ب���قَ���ـ���لْ���ب���ي ِع���لّ���ه

�������س�������� ّوي ِب�����������ال�����������د ّوا َره
ش�������و ن�
َ
أ ّم ع���ـ���ي���ـ���ونِ ال��ـ�� َه��ـ��ـ�� ّي��ـ��ب�� َـ��ـ��ـ��ا
�������اي�������ف ِدي����ن����ي
ِم��������ن ُح������ ّب������ا َع
ْ
قَ��ـ��ـ��ـ��تّ��ـ��ـ��ـ��ـ��الُ��ـ��ـ��ه و ْم���� َد ّربَ����ـ����ـ����ا
َم������ ْح���ل��ا لِ
ِ
����ـ����ب����ـ����س ال�����تَ�����ن�����و َره
نَ���ـ���ـ��� ْغ���ـ���ـ��� َم���ـ���ـ���ـ���تَ���ا ش�����و طّ���ي���بَ���ا
�����س������م������را ِق���ّل��يّ
َع���������� ْن ُح�
ِ
���������ب ال� َ
م������������ َب������������و َر ِده و ْم��������شَ �������� ّوبَ��������ا
(يعقوب،1987،ص )136

ي�����ا غْ������� َزيّ�������ل ي�����ا بُ�������و ال���هِ���ي��� َب���ا
ُع�����ـ����� ْم�����ـ����� َرك ل�������ل������� َر ِب ن����������� َد ِرتْ
ُع�����ـ����� ْم�����ـ����� َرك ل�������ل������� َر ِب ن����������� َد ِرتْ
وي��������ا أغْ����ل����ى ِر ِف�������ي�������ق ن������طَ������رِتْ
وي��������ا م������ا لَ�������ي�������اليِ ِس������ ْه������ َرانِ������ه
َس�������� ْه�������� َر ِ
ات ع����ي����ونِ����ك ِغ���� ْف����ي����انِ����ه

���وج ال��طَ��ـ�� ّي��ـ��ـ��ـ�� َب��ا
ي���ـ���ـ���ـ� ِ
��ام إِل����ـ����ـ����ـ� ِّ
ْت�� ِّه����� َب�����ا
وكِ���ـ���ـ��� ْر َم���ـ���ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���و ِم � رْ َ
وي��������ا أح�����َل����ىَ ِو ّج إِخ�������َت������رَ ِتْ
���ص���� َب����ا
َع َم��������فَ��������ار ِْق ُع������ ْم������ ِر ال� ِّ
وجِ���ـ���ـ���ـ���ـ���ك و ِج ال����� ِق����� ْربَ�����انِ�����ه
�ب ِبقَلب ِْك ال ِهبَا (يعقوب،1987،ص 4 )137
و ُح� ِّ

الوج الط ّيبا « «
تظهر بعض الكلامت ،وبوضوح تام ،مرجعية املنطقة التي تصدر منها مثل عبارة « يام ّ
وجك وج القربانه».
النص العارش:

ي��ـ��ـ��ـ��ا غ��ـْ��� َزيّ���ـ���ـ���ل ي��ـ��ا بُ����و ال��هِ��ي��ب�� َه   
ي���ا ب � َن � ّي��ـ��ـ��ـ � َه َه��ـ��ات��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ال���فَ��� َرسْ     
ي����ا ْغ����ـ����ـ���� َزيّ����ل غ���ـَ���ـ��� َزال غَ���ـ���ـ���ـ��� َز ْل
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ي������ا َه�����������اوي ي������ا م��� َع���ذي��� َب���ـ���ـ���ـ���ـ���ا
وال�������� َب��������ـ��������ا ُرو ِدي وال��� ِع���ـ���ـ��� َب���ـ���ـ���ا
بِ��كَ�لا ُم��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه َم��ـ��ـ��ا َه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ � َزل

ملف فنون
ِي��س��ـ��ـ��ـ��ـ �لَ��ـ � ْم قَ�������� ّو ِاس ال � َح � َج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� ْ�ل
ي���ا غْ�� َزيّ��لِ��ـ��ـ��ـ��ه ْإل َع��ال� َن� َه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر
����اض�����ل يل ِع�����ن� ِ
فَ� ِ
����دك شَ � َه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر
ِقلُـــــــــــه
ِق��ـ �لُّ��ـ��ـ��ـ��ه
ي���ا ْغ��� َزيّ���ـ���ل
ل��ـ��ـ��و طَ����ـ����ـ����ا ِل ال���ـ���ـ��� َز َم���ـ���ـ���ان كِ���لُ���ه
ي��ـ��ـ��ـ��ا غ��زيّ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل غَ��ـ�� َزل��ت��ي��ن��ـ��ـ��ي
ي���ـ���ا ب��ن �يّ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه َذبَ � ْح��ت��ي��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي

ِص���ـ���ـ���ـ���ـ���ي���د ال���� َح���� َج����ـ����ل طَ���ي���بَ���ـ���ـ���ا
طُ���قّ���ـ���ي و ُم����وت����ـ����ي م�����نِ ال��� َق��� ِه���ـ��� ْر
وم���ـ���س���ا ِف���ر بِ��امل َ��ركِ�� َب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
َ
��ل لِلُـُّــــــــــه
بِ���ر َح���ل ميَّ��ـ��ـ��ـ��ا ب���ظَ� ْ
�ص��ـ� ِ
�اح��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
َغ���ي���رِك َم��� ّن���ـ���ـ���ي م� َ
ِم���ث���لِ
ب َرمتينــــــــــــي
ال�� َخ��ي��ـ��ط
َمر َحبــــــــــــــــــا(وديع
بِ��كَ�لا ِم��ك
)
fnanen.net/klmat
ال����ص����ايف،

ويالحظ يف نصوص ( يا غزيّل ) الكثري من املعاين الغزلية ،شأن الكثري من األغاين الشعبية ،وهي تغ ّني
غرام إنسان ولهان معذّب وقع يف حب امرأة ممشوقة القامة ،طويلة جذابة جاملها يشبّه بالغزال  ،وهذا
تعبري عن مشاعر املجتمع وانفعاالته وأحاسيسه ،وما هي إال صورة ح ّية ومرآة لعاداته وتقاليده .وتظهر
الصورة كيفية تعامل الفرد مع املرأة البيضاء والسمراء ،كذلك تظهر دور املرأة مبالزمة الرجل يف العمل
ودورها يف االهتامم بزوجها ومشاركتها له يف مهامه .ونرى أيضاً بعض مزايا الحياة االجتامعية مبشاركة
الزوجة زوجها من خالل االجتامع عىل املسطبة ،وتناول الزاد معا .وتتكلم األغنية عن ضعف الرجل أمام
دمعة تذرف من عني امرأة واإلخالص لها.
وتنفرد األغنية الشعبية يف العامل العريب بالتعبري عن وجدان الشعب خري تعبري ،حيث كانوا يرددونها يف
أفراحهم وأوقات لهوهم وعبثهم ،كام تظهر تطلعات هذا املجتمع ويسرتسل الشاعر لدى تأليف هذا
النمط الغنايئ املوزون.
ويف سوريا ،ومن الجوالن املحتل نجد غناء يا غزيل عىل النحو التايل :
النص اآلول :
ي�������ا غ������زي������ل طَ��������الِ��������ع طَ������الِ������ع
ي����ل���� َع����ـ����ـ����ـ���� ْن ّيب املْ����������������زارِع

نَ�������ه� ِ
������د ال������بُ������ َن������يّ������ة َدالِ������������� ْع
�����������س������������وين ال������ ْح������ ِب������ي������ب������ا
نَ�
ّ
( الجوالن) http://www.jawlan.org ،2010 ،

ن���ص���وص أُخ�������رى م����ن م��ن��ط��ق��ة ال�����ج�����والن ت��ظ��ه��ر ب���ه���ا م�ل�ام���ح اس���ت���خ���دام
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امل��ص��ط��ل��ح��ات ال��ع��ام��ي��ة وب��ال��ل��ه��ج��ة امل��ح��ك��ي��ة ف���ج���اءت ع�ل�ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل :
النص الثاين:
ي�����ا غ�����زي�����ل ي�����ا ب�����و ال��� ِع���ـ���ـ���ـ���ـ���ب���ا
ي�������ا ِح�������ل�������وه َدبَ��� ْح���ت���ـ���ـ���ي���ـ���ن���ي
ي������ا غ�����زي�����ل ي������ا ب������و ال��� ِع���ـ���ـ���ـ���ب���ا
ضَ �����ح�����ي�����ت ب��������� َزه���������رِة َح�����ي�����ايت
���ب ب�����ـ����� َن�����ا ُره كَ����ـ����واين
ال����ـ����ـ���� ُح����ـ� ِ
غَ���ـ���ـ���ـ��� ّي���ـ���ـ���ـ��� ْر ل�������وين وال������ـ������واين
ِ
ْ
اإلن�������ص�������اف قَ���ل���ب���ي
����������اف
م������ا شَ �
ي���ـ���ـ���ا ري����ت����ن����ي أَع������������رِف ذَن����ب����ي
ي����ـ����ـ����ا غ������زيّ������ل َع����ل���ى ال����������وادي
ب���� َـ����ـ����فْ����دي ُروح�����������ي وف����������� َؤادي
ي����ـ����ـ����ا غ�����ـ�����زيِّ�����ل ال ت���� َغ����زِل����ه����ا
وال���ـ���ـ���س��� َّم���ـ���ـ���ـ���ـ���وره َدلِ���ـ���لْ���ـ��� َه���ا
ي�������ا غ�������زيّ�������لِ�������ه ت�����ع�����ي قُ�������ويل
تَ���ـ���ع���ـ���ـ���ـ���ي كُ���ـ���ـ���ـ�ل�ي ت َ���ـ��� ْب���ـ���ولِ���ه
ي������ا غ������زيّ������لِ������ه ال بِ�������ال�������وادي
ال������ص������ي������ادي
اج����������و َع�����ل�����ي��ك��ي
َ
ي���ـ���ـ���ـ���ا غ���ـ���زيّ���ـ���ـ���لِ���ه َع ال��� َن���هِ���ر
������س������ا يل ِع����ن����ـ����ـ����دك شَ ���ه���ـ���ـ���ر
لِ ّ

ي�����ا ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��ي��ـ��ـ��وه ي�����ا م��� َع ِ
���ذب���ا
ِب���ك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـَ�ل�ا ِم���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ك َم����ر َح����ب����ا
اص���� َع����ب����ا
بَ������ل������وى ال������� َه�������وى م������ا ْ
وان������ـ������ا ف����ـ����ي ِع����ـ����ـ����ز ال� ِ
���ص����ب����ا
َه���لَ���ـ���كْ���ـ���ـ���ن���ي قَ���ـ���ب���ـ���ل أَواين
َه����ـ����ـ����االس����ـ����ـ���� َم����ر اب��������و ال��� ِع���ب���ا
ِم��� َّن���ـ���ـ���ـ���ك وال�����ل�����ه ي�����ا ُح���ـ���ـ���ب���ي
بَ���������������رىض وم���������������اين َع�����ات�����ب�����ا
�������س��������م ي��������ا ه������ـ������وى ب����ل���ادي
نَ�
ِّ
كِ�������ر َم�������ال�������ك ي�������ا ب�������و ال���� ِع����ب����ا
وال������ب������ي������ضَ ������ا ال ت����� َز ِع�����ل�����ه�����ا
ِ������ح ل����ل���� َم���� ْغ����رِب����ا
م����ـ����ن
ُ
ال������ص������ب ْ
ي�������ا ام ع�������ي�������ونِ امل َ�����كْ�����ح�����ويل
ِم����������� ْن اي�����������دي ي������ام������ا اط���ي���ب���ا
������س�������وي بِ��������ال��������وادي
ش�������و ِب�������ت� َ
َخ������ ّم������ن������ويك أرنَ���بَ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه
طُ������ ّق������ي وم���������ويت ِم��������� ْن ال���� َق���� ِه����ر
وبَ���������س���������ا ِف���������ر ِب������امل������ركِ������ب������ا
( رابح) http://www.oldamasc.com ،2010 ،

وتظهر بعض املصطلحات التي تدل عىل استعامل اللهجة الفلسطينية ،كام ظهرت اللهجة اللبنانية
والسورية يف بعض النصوص الواردة مسبقا ،ومن هذه النصوص التي تدل عىل استخدام هذا النمط يف
فلسطني النصوص التالية :
نص االول :
ال��ي��ـ��ـ��ـ��ا غ����زيّ����ل ُع�������و ِد ال � َق��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
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وارشب تَ

ْ
��������ك َه���� َن����ا
اق���������ول لَ�

ملف فنون
�������ت ان���ا
و” اس��م�اع����ي����ل” ِم�������� ْن ُم�
َّ
ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا غ����زيّ����ل ي����ا اب������و ال��هِ��ي��ب��ه
ِم���ـ��� ْن ِس��ي�� ِع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْة م��ـ��ـ��ا شُ ��� ْف��� َن���اك���وا

ْ
ل����ـ����ك م���ر َح���ب���ا
م���ي��نْ ي���ـ���ـ���ق���ـ���ـ���ـ���ول
��ص���ب���ا
��س���ـ���ـ���ـ��� ْم ي��ـ��ـ��ـ��ا ري������� ِح ال� ِّ
نَ���ـ���ـ� ِّ
ِ
ال��ـ��ـ��ـ��ع��ـ��ـ��ي��ش�� ِه ال��ط�� ِّي��ب��ا
شُ ��فْ�� َن��ـ��ـ��ـ��ـ��ا

نلحظ التشابه يف استخدام « يا غزيل يا ابو الهيبه « كام وردت يف منطقة جنوب لبنان ،ويف النص التايل
( سي ِعه ) يف النص السابق مبعنى ساعة تظهر استخدام املصطلحات العامية لدى
نالحظ كلمة
منطقة شامل فلسطني .
النص الثاين:
ي������ا غ������زيّ������ل ي������ا اب���������نِ ال���� َب����لَ���� ْد
الك�������ت�������ب َع َح������������ايل َس�����ن����� ْد
ْ

النص الثالث:

ي������ا غ������زيّ������ل ي������ا اب���������� ْن َع���� ِّم����ي
ِ
��������������ل َع���� َّن����ي
ْ
���������ذ ا َّم���������ك وار َح�
ُخ
ي�������ا غ�������زيّ�������ل ع���ل���ى ال������تُّ������وتِ������ه
وإِنَ������ َخ������ ِع������ي ال��������بَ��������ا َْب وفُ�������ويت

َح���ـ���ـ���ـ���ب���ي���تَ���ـ� ْ
���������ت ولَ����ـ����ـ���� ْد
��ك وان�
َ
غ�يرك ما بُ ِ
ْ
وخذ َح��دا ( ملحم ، 2000 ،ص) 24
ِ
�����ي�����ص ال������ َز ّم������ي
ي������ا اب�����ـ�����و قَ����� ِم
َو َّص�����ل����� ِت�����ي�����ن�����ي َج���ـ���ـ���ـ���ـ��� َه��� َّن���ـ�م�ا
َم�������قْ�������ه�������و َره طُ������قّ������ي و ُم��������ويت
ونَقِّي َخ� ِ
�اص الشبابا ( ملحم، 2000 ،ص ) 74

يالحظ حرية الزجال يف تغيري القافية كام وردت يف النص الثالث حيث تتشابه يف صدر البيت األول
والثاين وعجز البيت األول ،وااللتزام بقافية عجز البيت الثاين بحرف “ أ “ ،ايضاً لاُ حظ استعامل عبارة
ان َخ َعي الباب وفويت  :مبعنى ادفعي الباب وادخيل  ،وهو من استخدامات اللهجة املحكية لدى سكان
منطقة شامل فلسطني .كذلك ترد أسامء املدن الفلسطينية كام يف األمثلة اآلتية :
النص الرابع:

ي������ا غ������زيّ������ل ي������ا اب����������نِ ال�����بِ��ي��ره
َم����ع����ـ����ـ����اكُ����ـ����م َع ال����� َح ِ
�����اص��ي��ره
ي�����ا غ�����زيّ�����ل ي�����ا أب��������نِ ال������ ُق� ِ
�����د ِس
ِ
��������رس
كَ������ال������ َع������ري������س ل�����ي�����لِ�����ة ُع�

ي�������ا َس����������اكِ���������� ْن يف ضَ ������ ِم���ي��ري
ِم���ـ���ـ��� ِث���ـ���ـ���ل َج���ـ��� ّن���ـ���ـ���ه بَ�� ْح ِ
��س��ـ��ب��ـ��ا
نَ����ـ���� ْف����س����ـ����ي ار َج������ َع������ل������ك نَ���ف�س�ي
َع���ـ���ـ���ل���ـ���ـ���ى أَح����ـ����ـ��ل�ى ح���ـ���ب���ا ِب���ن���ا
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ي���ـ���ـ���ـ���ا غ�����ـ�����زيّ�����ل ي������ا َج���ل���ي�ل�ي
َ����ل����ب ال��� َع���ل���ي���لِ
تِ���ـ���ش ��ـْ���ـ���ف���ي ال����ق
ِ
ي���ـ���ـ���ـ���ا غ������زيّ������ل ي����ـ����ـ����ا جِ����ن��ي� ِن
����ت ب��������دي فَ���ل���س���ط���ي���ن���ي
قَ�����ـ�����ـ�����ال� ْ

��ب نَ���ـ���ـ���ادي�ل�ي
إِب���ـ���ـ���ن ال��� َن���ـ���ـ��� َق���ـ���ـ���ـ� ْ
ب���ـ��� َن���ـ���ظ���ـ���رِة ع���ـ���ي���ـ���ن م���كَ���ه��� َرب���ا
ين
ي���ـ���ـ���ـ���ا اب����ـ����ـ����و اج����� َم�����ل ع��ي��ـ��ن� ِ
رم ِز ُرجولِه ْ
وال ايبا( عبد الرحمن،2008،ص ) 116

كام يوجد مناذج فلسطينية ،ومنها ما يقال يف بالد الشام لهذا القالب الغنايئ عىل النحو التايل :
لنص الخامس:
ي��������ا غ��������زيّ��������ل ال ت����� َغ�����زِل�����ه�����ا
������س�������م�������را ظَ���������ل اقُ���� ِت����ل����ه����ا
وال� ّ
ي�������ا غ�������زيّ�������ل طَ�������ال�������ع طَ�����ال�����ع
ال�������ل�������ه ي��������خ��������ونِ امل����������������زارِع
ي������ا غ������زيّ������ل ي������ا ا ِب������������ ْن َع���م���ي
ْ
�������������ك واب������� ِع�������د َع���ن���ي
ُخ��������ذ أُ َّم�
ي���ـ���ـ���ا غ�����ـ�����زيّ�����ل قَ����������� ّدي قَ�������� ُّده
الف���������������� ُر ْش وأن����������������ا ْم ب������ َح������ ُّده
ي�������ا غ�������زيّ�������ل شرَ ِ ْق شرَ قَ���������ه
�������ب ال����فُ����رقَ����ة
أص������� َع
ِ
يمَ ّ���������ا َم�������ا َ

وال������ب������ي������ض������ا ال ت����� َز ِع�����ل�����ه�����ا
������ح ل����ل���� َم����غ����رِب����ا
ِم���������ن ال� ُ
������ص������� ِب� ْ
ِ
ِ
�����������د ْر َدالِ������������� ْع
وال�����������ص
ْمي����ش����ي
َ��س��ـ��ـ��تْ��ـ��ـ�� َن��ـ��ـ��ا ال��ـ��ـ��ح��ـ��ـ��بَ��ـ��ي��ـ��بَ��ا
ن ِّ
ي���ـ���ـ���ا ب���ـ���ـ���و قَ����� ِم�����ي� ِ
����ص ال����� َز ّم�����ي
طَ���ـ���ـ��� َي���ـ���ـ��� ْح���ـ���ت���ـ���ن���ي ج��� َه���ـ��� َن�م�ا
ُربْ��������������عِ املَ������ج������ي������دي َخ����ـ����ـ���� ُّده
أب����ـ����ـ����ـ����و ع���ـ���ـ���ي���ـ���ـ���ونِ م����� َذ ِب��ل��ا
َخ�������ي�������ا ِل ب�����ظَ�����ه����� ِر ال�������� َز ْرقَ��������ا
الص ِ
الص ِ
احبَه( الحسيني ، 2005ص ) 140
اح ْب ِو َ
َع َ

وهناك نصوص أدبية أردنية متنوعة من شامل األردن :
النص األول:كُتب مبناسبة وفاة امللك الحسني بن طالل وتويل نجله عبد الله الثاين ملكا  ،اختلط فيها
الحزن بالفرح واألىس بالبهجة: 1
ي������ا غ������زيّ������ل َد ْم�������ع�������ي نِ����������ز ِْل
م������ا أَدري ه������و لَ����ل���ي َر َح��������ل

�����ل
م�����ـ�����ا ع�������� ِرفْ��������ت ألي بَ������طَ� ْ
ِ
ال������ش������ب������لِ ال������قَ������ا ِدم������ا
ولاّ

 1جرت محادثة املؤلف هانفياً بخصوص املقام وااليقاع لهذا النص واكد ان النص كتب باملناسبة التي وردت وانها من مقام عجم عىل درجة (  ) Faاما االيقاع فهو البلدي املقسوم .
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أوف  ...يابا أوف  ...يابا أوف

1

ي������ا غ������زيّ������ل َد ْم�������ع�������ي ت َ���������� َر ْح
كَ�������أن�������ه قَ������لْ������ب������ي ان�������� َج�������� َر ْح

َ�������رح
ولاّ ِم����������ن كُ������ث�����رِ ال�������ف
ْ
وب����� َن�����ف ِ
�������ت اطَ����ي����اب����ا
ْ�����س ال�������� َو ِق�
ْ

أوف  ...يابا أوف  ...يابا أوف
ي������ا غ������زيّ������ل راع����������ي امل ُ������� ْه������� َره
ي����ا َم���ـ���لَ���ـ���ي���ـ���ك إِح���ـ���ن���ـ���ا أُس����ـ���� َره

ْ
����ي����ض����ك نِ����� ِه�����را
َع������ ْب������ َد ال�����ل����� َه ِف
رش ب ِ
نِفدي ال َع ِ
ِروحنا ( حامم ،2001،ص ) 26

أوف  ...يابا أوف  ...يابا أوف
النص الثاين  :ورد يف كتاب األهزوجة األردنية نص يا غزيّل 2عىل النحو التايل:
ِ
���ـ���اس���ـ���ـ���ل
ي�����ا غ�����زيّ�����ل َع���ـ���ال���س��� ْن
ي������ا (شَ �������وق�������ي) ُح�����ب�����ك َو ِاص���������ل

ي�����ا تِ����ـ���� ْرب����ـ����ـ����ا ِة ال���ق���ـَ��� َن� ِ
��اص���ـ���ـ���ل
أه�لاً ْو َس��ه�لاً ْو َمر َحبا ( غ��وامن��ة،1997،ص )43

النص الثالث  :نص من قرية حوارة محافظة إربد:5
ي�������ا غ�������زيّ�������ل ع���ل���ى ال����ت����ي���� ِن����ه
ْض������� ْب َح�����������ايل ب� ِ
���س���� ّك����ي���� ِن����ه
ل�������
رْ ُ
ي�����ا غ������زيّ������ل يَ���� ْع����ن����ي يَ��� ْع���ن���ي
ُخ�������ن���ص���ر ب�������ي�������دي ب����وجِ����ع����ن����ي
ي�������ا غ�������زيّ�������ل ي������اب������و ال���� ِه����ي����ب����ا

ب���ـ���وكِ���ـ���ـ���ـ���ـ���ل م��ـ��ـ��ـ��ا بِ��طَ�� ْع��م��ي��ن��ي
وأج������� َع�������ل ه������ا ال����� ُع����� ُم�����ر َم��ض�ى
ي�����ا أبِ���������� ْن َع����ـ����م����ي طَ���ـ���ـ���اوع���ن���ي
بِ������� ّده خ���ات���م َذ َه��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
و َع���ن���ي ال ت��ب��ع��ي��دا ( ال��ع��ث��ام��ن��ة) 2012 ،

نالحظ التشابه يف استخدام جملة “ يا غزيّل عىل التينه “ يف منطقة لبنان واألردن
النص الرابع  :نص من قرية الطيبة محافظة إربد:
1

2

يالحظ هذه اإلضافة ( أوف يابا ) جاءت مقتديا باألخوين رحباين عىل جنس العجم من اللحن .
مقابله خاصة مع محمد الغوامنة بتاريخ  2012/ 10/14الساعة العارشة صباحاً حيث اضاف ان هذا النموذج يغنى يف قرية سحم الكفارات  /محافظة اربد .مبقام البيات وااليقاع اللف .
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ي��������ا غ��������زيّ��������ل ال ت�����غ�����ازِل�����ه�����ا
وال�����ب�����ي�����ض�����ا ضَ ���������ل اكُ���� ِت����ل����ه����ا
ي��������ا غ��������زيّ��������ل ي��������ا غَ��������������� ّزاوي
ي��������ا يَ��������ب��������ور فَ�������� َرن��������س��������اوي
ي�������ا غ�������زيّ�������ل ب������ي������عِ ال����� َب����� ْغ��ل��ي
��������ت ال تِ����ش����تَ����غْ��ل�ي
ي�������ا بِ�������� ِن
ْ
ي��������ا غ��������زيّ��������ل ع����ل���ى ال�����قَ����� َن�����ا
ي������ا غ������زيّ������ل وإِن ُم��������ت ان����ا

وال�������س�������م�������را ال ت����� َز ِع�����ل�����ه�����ا
ِ������ح ل���ل��� َم���غ���ري���ب���ا
ِم��������ن
ُ
ال������ص������ب ْ
ال������س������فَ������ر ن�������اوي
وي�����ّل�����يّ َع
َ
س����ـَ����ـ����ـ����اف����ر ِب���ال���ح���ـ���ـ���ب���ـ���ـ���ي���ـ���ـ���ب���ا
ِ
���������ت ال���� َع����م����لِ����ه6
و َح�����م�����لُ�����ه زي�
و ِع�������ن������� ْد أَه�������لِ�������ك وتِ�����ريّ�����ح�����ى
َه����ن����ا
واشرِ َ ْب ت�������ا قُ�������لَ�������ك
م�ين يع َملك شُ ���و َرب���ا ( ع�ل�اون���ة) 2012 ،7

النص الخامس  :نص آخر من قرية حوارة ،أيضا محافظة إربد:
ي�������ا غ�������زيّ�������ل َغ��������������زال غَ��������� َزل
ي��������ا َص��������ي��������ادي�������� َن ال����� َح����� َج�����ل
املَ������� َن�������ا ِب������� ْع
َع����ل����ى
ِور َدت
ي�����ل����� َع�����ن بَ�������ي� ْ
������ك ي�������ا م�������را ِب������� ْع

ع�������ن كَ����ل����ا ُم���������ه م�������ا أت������ن������ازل
ِص�������ي�������دو لَ���لِ���ح���ـ���ـ���بَ���ـ���ي���ـ���ي���ـ���ب���ا
و ْم���������� َدق���������� َدقَ���������� َة األَص��������ابِ��������ع
دي��ر الَ��ب��ق��ر ع�لى امل � ّي��ا ( ش��ط��ن��اوي)2012 ،8

تظهر لنا بعض املصطلحات باللهجة املحكية األردنية « م َدق َدقَ َة االصابِع» اعتقد بان مثل هذه املقاطع
أردنية نظرا ً للكلامت الشعبية املستخدمة يف اللهجة العامية األردنية بكرثة .يالحظ اختالف قافية البيت
(دير الَبقر عىل امليّا)عن املتعارف عليه لهذا القالب الغنايئ الشعبي  ،ورمبا بسبب عدم الرتكيز وكرب
السن .
النص السادس  :نص من قرية كفر عوان محافظة إربد :
ي�������ا غ�������زيّ�������ل ي�������ا اب���������ن َع����� ّم�����ي
ُخ��������ذ أُ َم������������ك وار َح��������������ل َع���� ّن����ي
ي���ـ���ـ���ـ���ا غ���ـ���ـ���ـ���زيّ���ل غَ���زال���ت���ي���ن���ي
ب���س���كّ���ي��� ِن���ه
َح�����������ايل
ألض ْب
رْ ُ

ي������ا اب��������و ال����� َق�����م�����ي� ِ
����ص ال�����ز ّم�����ي
و ّدي������ه������ا َع َج��ه��ـ��ـ��ـ��انَ��ـ��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ا
وب���ـ���ـ��� ُح��� ِب���ـ���ـ���ـ���ـ���ك َج��ـ��ـ�� َن��ـ��ن��ت��ي��ن��ي
واح� ِ
�ب ال� ُع� ُم� ْر َم�ضى( اب��و زي���ت���ون)9،2012
�س� ْ

يالحظ استخدام النص نفسه يف فلسطني واألردن يف املثال « يا غزيّل يا ابن َع ّمي يا ابو القميص الز ّمي
«
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النص السابع  :نص من لواء الرمثا محافظة إربد :
ي���������ا غ���������زيّ���������ل غَ��������������زا الين
شَ ����ـ����ـ����لَ����ح����ت����ي����ن����ي َع����ـ����ـ����ـ����ب����ايت
ي������ا غ������زيّ������ل ي������ا اب���������� ْن َع���� ّم����ي
ُخ��������� ْذ أُ َم�����������ك واِر َح��������������ل َع���� ّن����ي

ِ
����ن����ات
ي������ا َع���ـ���ـ���ش���ي���ـ���ـ��� ِر ال����ـ���� َب
ب�����ـ�����ـ�����ال����� َغ� ِ
����ب وال����طَ����ـ����ي����ب����ا
����ص� ْ
ي�������ا اب���������و ال����ق����م����ي����ص ال������ز ّم������ي
َع��وف�� ِت��ن��ي َح��الِ��ن��ا ( م��غ��ي��ض��ة)2012 ،10

النص الثامن  :نص من بلدة دير أيب سعيد محافظة إربد :
ي������ا غ������زيّ������ل ي������ا اب��������و ال���هِ���ي���ب���ا
تَ�������ع�������ي َح��������������� ّدي وا ِدع��������ي����ل���ي
ي�������ا غ�������زيّ�������ل ت َ������ع������ي َح���������� ّدي
ِب������������� ّدي َح���ـ���ـ���ب���ـ���ي���ب���ي ِب��������� ّدي

��������ت ب���ي���ن���ي وب���ـ���ـ���ي���ـ���ـ��� ُن���ا
فَ�������� َر ِق
ْ
����ص����� ِب�����ح ل���ل��� َم���غ���رِب���ـ���ـ���ـ���ـ���ا
ِم�������ن ال� ُ
ي�����ا ام ال����� ْع�����ي�����ونِ املِ�������س������� َو ِده
ب��ال � َغ� ِ
�ب ِب��ال �طَ��ي��ب��ا ( ال���ع���ي���دة)11،2012
�ص� ْ

النص التاسع  :نص من خربة الوهادنة محافظة عجلون :
ي������ا غ������زيّ������ل آل َع ال� ِ
���ض���� ِف����ه
ِرقّ����������ه ولَ����ط����ـ����ـ����ا ِف����ه ِ
وخ���ـ���ـ���ـ��� ّف���ه

رِف�����ـ�����ـ�����ي بَ�������أح���ل���ا ِم�������ك ِر ِف���������ه
ي��ا ْج��ب��ي� ِن��ك َرم���� ِز ال��ه��ي��ب��ه( ب����در)2012 ،12

ورد استخدام هذا النص كام هو سابقا يف لبنان .وميكن اعتباره من التشابه .
النص العارش .:نص من قرية سحم الكفارات محافظة إربد:
ي������ا غ������زيّ������ل ي������ا اب��������و ال���ه���ي���ب���ا
������ب ال��������ق��������ايض ي����ك����ت���� ُب����ه
ج�������ي�
ِ

ي��������ا ه�������������اوي ب�������املَ������� ْغ������� ِربَ�������ه
يع ِقد َع��ق� ِ�د امل َ��زي��ونَ��ه ( ص��ال��ح)2012 ،13

” يا هاوي باملغربه « نالحظ االستخدام االول ملثل هذه العبارة ومل نجد لها مثيالً من قبل .
النص الحادي عرش  .:نص من قرية كفرنجة محافظة عجلون :
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ي�������ا غ�������زيّ�������ل قَ�������������� ُّده قَ��������� ُّده
لَ���������ف���������ر ِْش وان��������������ام ب������ َح������ ُّده
ي�������ا غ�������زيّ�������ل إِس�������� ُم��������ه ع�����ا ِم�����ر
�����س غ���ي��ر ال������� ّدا ِم�������ر
م������ا تِ������ل������ َب� ْ
ي����������ا غ����������زيّ����������ل َغ�������زل�������ت�������وين
������ب ا ْع�����ط�����ي�����ت�����وين
لِ�������ل�������ش�������اي� ْ
ي�������ا غ�������زيّ�������ل غَ������������� َزل ِم����ث����لُ����ه
لَ������ط������لَ������ع وأَم�������ش������ي بِ�������أث������� ُره

ُرب��������������عِ املَ�������ج�������ي�������دي َخ���������� ُّده
واج���������� َع����������لِ ال������� ُع������� ُم�������ر َم��ض��ى
��������ح َع�����ج�����ي����� ُن�����ه خ�����ا ِم�����ر
ْ
َص��������بّ
وال������� َح�������ط�������ة املِ�����ت����� َع ِ
�����ص����� َب�����ه
ِم�������ث�������لِ ال�����خ�����ي�����ط ل����ظَ���� ْم����ت����وين
أَب�����������و لِ�����ح�����ي�����ه م��َش�رَ ِش����بَ����ـ����ـ����ه
ِح������ل������و ِح������ل������و َع����ل����ى شَ ����ك����لُ����ه
بَليك القى لُ��ه حب ّيبه( ع��ري��ق��ات) 14،2012

النص الثاين عرش  :نص من محافظة املفرق :
ي�������ا غ�������زيّ�������ل قَ�������������� ُّده قَ��������� ُّده
����������������ام ب������ َح������ ُّده
لَ���������ف���������ر ِْش وأَن�
ِ
ي��������ا غ��������زيّ��������ل ال ت�����غ�����ازِل�����ه�����ا
ُخ�����ذه�����ا َع ال����س����هِ����ل أُق����تُ����لْ����ه����ا
ي������ا غ������زيّ������ل طَ�������الِ�������ع طَ�����الِ�����ع
ال�������ل�������ه ي��������خ��������ونِ امل��������� َدالِ���������ع

ُرب��������������عِ املَ�������ج�������ي�������دي َخ���������� ُّده
ْ
��������ك ي�������ا يُ����� َب�����ه
ِب���� َع�������� َن
غَ�������ص��� نِ
ِ
ق������ذي������لِ������ة ب����ت���� َز ِع����ل����ه����ا
إِم
وال تِ������ش������ ّف������ي ف����ي����ه����ا َح�������دا
ب����ي����ض����ا وال������� َن�������هِ�������د َدالِ������������ع
نِ��س �تَ� ّن��ى ال��ح� ِب� ّي� َب��ه ( ال��ص��ب��اب��ح��ة)15،2012

” ُربعِ املَجيدي َخ ُّده « نالحظ التشابه يف استخدام الجملة نفسها يف منطقة فلسطني ،وعدة مناطق
من األردن ،مع االختالف يف عرض عجز البيت يف كل مرة وعىل النحو التايل :
يف فلسطني كان عجز البيت « أبو عيون مذبال « اما يف األردن فقد وردت عبارتان عىل النحو التايل« :
واج َعل هال ُعمر مىض» ،و « غصنب عنك يا يُ َبه « .
النص الثالث عرش  :نص من قرية كتم محافظة إربد:
ي������ا غ������زيّ������ل وش������ل������ون َح�����الَ�����ك
َخ���ـ���ـ���ـ���لّ���ـ���ـ���ـ���ي���ـ���ـ���ن���ي َع���ل���ى ب����الَ����ك
ي���ـ���ـ���ا غ������زيّ������ل ي���ك���ف���ي بُ�����ع����� َدك
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ِ
ِي������������ت ال������ ُدن������ي������ا تِ����ص����ف����الَ����ك
ر
وا ِو َع���������������ى تِ��������ر َج�������� ْع تِ���� ْن����س����اين
ِ
ك����ي����ف ال������ب������ا ِل ي����������� ُر ْ
وق بَ����� ْع����� َدك

ملف فنون
ال َح�������� ّم��������ل وار َح���������������ل ِع������ن������ َدك
ي������ا ري����ت����ن����ي َع������اي������ش قُ�����ربَ�����ك
م��������ا ش�����اغ�����ل�����ن�����ي غ����ي���ر ُح����� َب�����ك
بَ������������د ِر ال�����ل�����ي�����لِ ش�����ل�����ون ي��س�ري
م������ا فُ�����ـ�����وت�����ه ل������و ض�������اع ُع����م����ري

َوانْ�������س������ى أَه�����ل����ي ِ
وخ���ـ���ـ���ـ���ـ�ل�اين
واف������ َه������م ش�����و م��� َخ���ب���ي بِ���قَ���ل��� َب ْ
���ك
ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ا اب������و ال���� ِج����ف����نِ ال��� َن���ع���س���انِ
مل ّ������ا ي����ش����ا ِه���� ْد ن������ور بَ���ـ���ـ���ـ���ـ���دري
أو َه��ال � َز َم��ن ع����اداين( االب��راه��ي��م)2012 ،16

” يا غزيّل وشلون حالك « « ،بدر الليل شلون يرسي « ت ُبني كلمة (شلون) املستخدمة بكرثة يف األردن
مرجعاً اساسياً الستخدام هذا النمط الغنايئ يف شامل األردن .ويالحظ يف هذا النموذج استخدام قافية
مختلفة “ ين “ بدل القافية املتعارف عليها “با”.وهذا يتناسق مع الوزن الشعري وعدد الحركات يف
التقسيم العرويض .
موسيقا يا غز ّيل :
نظرا ً لتنوع املناطق التي يؤدى بها هذا القالب الشعبي ،واختالف العادات والتقاليد فإ ّن الباحث
وجد بعض التشابه واالختالف يف اللحن املوسيقي قد يعود النحصارها ضمن مربع مهم من منطقة
بالد الشام ،والذي يشتمل عىل جنوب لبنان وشامل فلسطني وجنوب سوريا وشامل األردن.وقد استند
الباحث بتحديد مقام ومقياس وايقاع ( يا غزيّل) عىل التسجيالت الفنية املتعارف عليها عرب االذاعات
والفضائيات العربية ،إضافة إىل بعض التسجيالت التي متت اثناء املقابالت الشخصية يف منطقة شامل
األردن .ووجد يف هذه الدراسة عدة ألحان للقالب الغنايئ الشعبي( يا غزيّل ) إضافة إىل تجربة أكادميية
أجراها املوسيقي توفيق سكر والرحابنه ،عملت عىل تطوير هذا القالب وعىل النحو التايل :
اللحن األول :
يتألف أللحن األول للقالب الغنايئ يا غزيّل من أربعة حقول مكررة مبنية عىل أساس املقياس الثنايئ 2/4
.وبقياس الوحدات الزمنية االيقاعية يتضح لنا وجود  8وحدات زمنية ايقاعية متساوية باستثناء النغمة
الخامسة التي تبلغ قيمتها ثالث ارباع قيمة السوداء ( النوار) والتي تعادل وحدتني زمنيتني يف البيت
الشعري كام يف الشكل:
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ويغنى هذا اللحن من مقام السيكاه ،وما يزال كام هو واضح يف التدوين املوسيقي ،إال أنه إنبثق عنه
لحن آخر ،وأصبح يغنى مبقام العجم عىل درجة الجهاركاه (  ) Fa Mوذلك حتى يتامىش مع إمكانات
اآلالت املوسيقية الغربية ،التي تتطلب مهارة وتقنية لعزف نغمة ¾ الدرجة الرشقية.إضافة إىل أثر
الثقافة الغربية عىل املجتمع العريب واللبناين عىل وجه الخصوص ومدى وعي املوسيقيني لالستفادة من
هذه الثقافة وتوظيفها يف إطار املوسيقا العربية مثل ( علم الهارموين).
نالحظ اتجاه اللحن صاعدا ً  ،ويبدأ باملسافة الثالثة املحايدة (  ) Do- Miوينحرص اللحن ضمن املسافة
الخامسة (  )Do –Solوتظهر انسيابية اللحن وبساطته وتسلسل النغامت املتتالية ،إذ ال يوجد قفزات،
ويستقر اللحن عىل نغمة السيكاه (  ) miأما األشكال املوسيقية املستخدمة يف اللحن فتعتمد عىل
ذات السن  ،وذات السن املنقوطة  ،وذات الس ّنني.
ويستخدم رضب البمب او ما يعرف بالفالحي او مقسوم رسيع يف هذا اللحن وعىل النحو التايل :

ويتشابه اللحن األول مع اللحن الرابع من حيث بنية املقام ودرجة الركوز واملقياس الثنايئ باالضافة إىل
القفزات الثالثة الصاعدة واتجاه اللحن .اما اوجه االختالف فمتعددة منها :
 .1يبنى اللحن من مقام السيكاه ويختلف بذلك مع مقام اللحن الثاين والثالث والخامس .
 .2درجة الركوز ترتكز عىل درجة البوسليك ( ) Meبذلك يكون االختالف مع اللحن الثاين
والثالث والخامس.
 .3انحصار اللحن ضمن مسافة الخامسة ويعترب اللحن الوحيد الذي ينحرص به اللحن ضمن
املسافة الخامسة بني بقية األلحان واملسافات مختلفة.
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ملف فنون
 .4استخدم االيقاع الثنايئ البمب أو الفالحي يف اللحن األول بينام مل يستخدم هذا االيقاع مع
بقية األلحان االخرى.
 .5املقياس الذي يبنى عليه اللحن االول هو املقياس الثنايئ  4/2ويختلف مع اللحن الثاين
والرابع .
 .6بخصوص درجة ركوز اللحن هناك اختالف واضح مع اللحن الثاين والرابع والخامس .
 .7اما اتجاه اللحن فيوجد اختالف واحد مع اللحن الرابع وهو عكس اتجاه بقية االلحان .
اللحن الثاين :
يتألف اللحن الثاين للقالب الغنايئ يا غزيّل من سبعة عرش حقالً  ،الحقل الثالث تكرار للحقل الثاين
والحقل الرابع تكرار للحقل األول ،اما الحقل السادس تكرار للحقل الثاين ،ومبني عىل أساس املقياس
الرباعي  ، 4/4من مقام البيات عىل درجة الدكاه ( )Reثم ينتقل يف املقطع املوسيقي إىل مقام الراست
عىل درجة النوى ( ، )Solوتتالف املقطوعة املوسيقية من مذهب و ثالث جمل موسيقية مختلفة
الفكرة  ،تتوافق جميعها يف آخر جزء من لحن الجملة املوسيقية ( الحقل رقم  )17 ،14 ،11للعودة
إىل املذهب (صقر عبدة  ،مقابلة خاصة  . ) 24/9،تنتهي املقطوعة بعد اداء آخر مذهب ،وينحرص
اللحن ضمن املسافة املوسيقية الثامنة ( ،)Re- Reمستخدما يف جملة الغناء قفزة صاعده قيمة
مسافتها الرابعة ( ، )Re -Solكذلك قفزة هابطه قيمة مسافتها الثالثة ( ،)SoL -Reاما يف الجملة
املوسيقية استخدم قفزة صاعدة قيمة مسافتها الثامنة ( ،)Re- Reويبدأ اللحن وينتهي بدرجة
الدوكاه ( ،)Reواستخدم ايضاً التلوين اللحني يف بعض الحقول كام يف املدونة املوسيقية 1التالية:

 1ثم التدوين املوسيقي من واقع التسجيل الصويت ألغنية غزيِّل لَماَّ القانيِ بصوت صاحبها الفنان توفيق النمري .
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أما األشكال املوسيقية املستخدمة يف اللحن فتعتمد عىل السوداء  ،وذات السن  ،وذات الس ّنني .
ورد هذا اللحن من الفنان األردين توفيق النمري ،الذي يدل عىل بساطة اللحن وانسيابيته ،ويعترب هذا
العمل اضافة جديدة من حيث الكلمة واملقام واالداء ،فقد اضاف ثالث جمل لحنية موسيقية مختلفة
إىل الجملة الغنائية أما الكلامت فقد استخدمها توفيق بطريقة تتناسب مع اللحن ،من حيث االعادة
والتكرار لبعض الجمل ،وعىل النحو التايل:
غ��ـ��ـ��ـ��ـ�� َزيّ��ل لَ��ـ�� َّم��ـ��ـ��ـ��ا الَقَ���ـ���ـ���ـ���ـ���ان
شَ ���ـ���ـ���ـ���ـ��� َب� ْ
��ك قَ���لْ���ب���ي بْ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� َداللُ��� ْه
ي����ا غ����� َزيِّ�����ل ب���ي��� ِن���ي ْوب��ي�� َن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ك
ْ
��ـ��ـ��ـ��ك
��ب ِم����� ْن ال��ل��ـ��ـ��ه يْ�� ِع��ي�� َن
بَ���طْ���لُ���ـ� ْ
�����ل ِوشْ ����ـ����ـ����لُ����و ْن َح���ـ���ـ���الَ� ْ
��ك
ي����ا غْ����� َزيِّ ْ
َخ �لِّ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ � ِن��ي َع���اَـ���ـ���ى بَ��ـ��ـ��الَ��ـ��ـ��ـ��ـ� ْ�ك
ي���ا َس��ـ��ـ��ـ��اكِ��ن ِب��ال�َب�رَ ِّيِّ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ � ْه
ِف��ـ��ـ��ي � َه��ـ��ـ��ـ��ا غُ���ـ���ـ���ـ���ـ���د َرانِ امل َ�� ِّي��ـ��ـ��ـ�� ْه
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��م ْع���ي���ونُ���ـ���ـ��� ْه َر َم���ـ���ـ���ـ���ـ���اين
��س��� ْه���ـ���ـ� ِ
بْ� َ
ِوبِ��ـ��ـ�� َج�َم�اَ لُ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْه ال�� َّربَّ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��انِ��ـ��ي
نُ�������و ِر ال���ـ���ـ��� َب���د ِر ْم������نِ ْج��بِ��ـ��ـ��ـ��ي�� َن ْ
��ك
���س����لَ���� ْم َو ْح���������� َد ْك َع��شَ ��ـ��ـ��ـ��ـ��انِ��ـ��ـ��ي
تِ� ْ
ِ
��ص��� َف���الَ� ْ
��ك
ري����ـ����ت ال���ـ���ـ��� ّدنْ���ي���ا تِ���ـ���ـ� ْ
��س���ان
ِوو َع����ـ����ـ����ى تِ���ـ��� ْر َج���ـ���ـ��� ْع تِ��� ْن���ـ���ـ� َ
أص���ـ���ـ���ـ���لِ ال�� ُح�� ِّريِّ��ـ��ـ��ـ�� ْه
ِم��ـ��ـ��ـ � ْن��ـ � َه��ـ��ـ��ا ْ
ِي��ـ��ـ��ـ��ـ��م ال��غُ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْزالنِ
ْو َم��� ْرتَ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ْع ر
ِ

ملف فنون
�����ش قُ���ـ���ـ���ربَ ْ
���ك
ي�����ا ري����تَ���� ِن����ي َع������ا ِي� ْ
َم���ـ���ا شَ ����ا ِغ����لْ���� ِن����ي َغ���ي���ـ���ـ���ـ��� ْر ُح��� َّب ْ
���ك
لَ � َّم��ـ��ـ��ـ��ـ��ا يْ��ـ��ـ��ـ��ـ��شَ ��ا ِه�� ْد نُ�����و ْر بَ���ـ���ـ��� ْدرِي
أو َه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ال�� َّز َم��ـ��ـ��ـ�� ْن َع���ا َدانِ���ـ���ـ���ي
�ص��اف��ي � َن��ـ��ـ��ا
ْو َع��ـ��ـ��امل َ��ـ��ـ�� َح�� ّب��ـ��ـ��ـ��ه تْ��ـ��ـ� َ
الْ���لِ���ـ���ـ���ي َس����ـ����ـ���� َّواك ْو َس���ـ���ـ���ـ��� َّوان���ـ���ـِ���ي
ْس���ي
بَ���������� ْد ِر الْ����لِ����ي����ل شْ ������لُ������و ْن يِ��� رْ ِ
َم�����ا فُ���وت ُ���ـ���ـ��� ْه لَ������ ْو ضَ �������ا ْع ُع���� ْم����رِي
����اس َع�� َّن��ـ��ـ��ـ��ا
َم���� ْه��َم�اَ قَ���ـ���ـ���ـ���الُ���و ال����� َّن� ْ
بَ��لْ��ـ�� ِك��ـ��ـ��ي نْ���ـ��� ُع���ـ���ـ���و ِد ْونِ��تْ��ـ��ـ��ـ��ه�� َّن��ى

َوفْ���� َه���� ْم شُ ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و ْم�� َخ��بَّ��ى بْ��ـ��ـ��ـ� َق��ل�بَ� ْ�ك
�س��ان
ي��ـ��ـ��ا بُ��ـ��و ال��جِ��فْ��ـ��نِ ال � َّن � ْع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� َ
�ـ�ْس�ي
بَ������ ْد ِر ال��ل��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��لِ شْ ��ل��ـ��ـ��ـ��و ْن ِي��ـ� رْ
َمــــا فُ��ـ��ـ��وت ُ�� ْه لَ���� ْو ضَ ��ـ��ـ��ـ��ا ْع ُع� ْم��ـ��ـ��ـ�رِي
الْتَــقي َنـــــــــــــا
لَ َّمــــا
فَ��ـ��ـ��اكِ��ـ��ـ� ْر
َعلـــي َنـــــــــــــــا
شَ ــا ِهـــ ْد
َوال��ل�� ْه
لَ��َّم��اَّ يْ����شَ ����ا ِه���� ْد نُ������و ْر بَ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْدرِي
أَ ْو َه��ال�� َّز َم��ـ��ـ��ـ�� ْن َع��ا َدانِ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
الس���تَ��� َّن���ـ���ـ���ـ���ى
َع����َل���ىَ َو ْع�������������� َد ْك ْ
���س����ان
ْو َم��������ا ُع���� ْم����ـ����ـ����ـ���� َر ِك ِب����تْ���� ْن� َ
(محمد الغوامنه،دراسة عن الفنان توفيق النمري قيد النرش)

ويستخدم رضب الدويك يف هذا اللحن :

يتشابه اللحن الثاين مع اللحن الرابع باملقياس حيث يبني من املقياس  4/4وكذلك يف االيقاع او الرضب
حيث يبنى من الدويك او ما يعرف باملقسوم  ،كذلك يف انحصار اللحن ضمن املسافة الثامنه حيث
يتوافق مع اللحن الثالث والخامس ،واتجاه اللحن صاعد وهابط يتوافق مع اللحن الثالث فقط .أما
اوجه االختالف فكانت عىل النحو التايل:
 .1يبنى اللحن عىل مقام البيات وعىل درجة الدوكاه (. )Re
 .2تختلف درجة الركوز عن بقية االلحان حيث ترتكز عىل درجة الدكاه (. )Re
 .3يختلف استخدام الرضب او االيقاع مع اللحن األول والثالث والخامس .وقد تم ذكر االيقاع
سابقاً.
 .4يختلف املقياس املستخدم  4/4مع اللحن األول والثالث والخامس .
 .5نغمية بداية اللحن الدكاه ( )Reتختلف مع بقية االلحان .
 .6بخصوص اتجاه اللحن يتميز بانه صاعد وهايط ويختلف مع اللحن األول والرابع والخامس.
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 .7يتميز هذا اللحن بوجود مذهب يؤدى بعدها اربع جمل موسيقية مختلفة ،عىل خالف مع
بقية االلحان االخرى.
 .8يختلف اللحن من حيث القفزات مع بقية االلحان بوجود ثالثة هابطة.
اللحن الثالث :
يتألف اللحن الثالث للقالب الغنايئ يا غزيّل من أربعة حقول مكررة ،مبنية عىل أساس املقياس الثنايئ
 ، 2/4من مقام العجم عىل درجة الجهاركاه (  . ) Fa Mعمل األخوان رحباين عىل استخدام هذه العبارة
اللحنية(يا غزيّل) للمطربة فريوز حيث أضافا لها عدة فكر لحنية جديدة ،ال تختلف بسهولتها وانسيابها
عن األصل ،حيث حافظ عىل مرونة اللحن وبساطته ،مام زاد يف شعبية هذا القالب وانتشاره ،فصارت
كل لسان ،من خالل استخدام عبارة ( أوف يا ابا أوف يا ابا أوف يا هال ) ،ونالحظ أ ّن اللحن
عىل ّ
ينحرص ضمن املسافة املوسيقية الثامنة اختلفت عن اللحن األول (  ) La -Laويبدأ أداء اللحن بقفزة
قيمة مسافتها الرابعة (  )Do -Faونالحظ تشابه نغمة البداية يف اللحنني من نغمة (  ،) Doولكن
اختلفت يف درجة استقرار اللحن حيث ينتهي بنغمة ( ،)Faكام يالحظ يف الجملة التي أضافها األخوان
رحباين اتجاه اللحن هبوطاً ليصل إىل نغمة ( ) Laفجاء التدوين املوسيقي عىل النحو التايل:

أما األشكال املوسيقية املستخدمة يف اللحن فتعتمد عىل البيضاء ،والسوداء املنقوطة  ،وذات السن ،
وذات السن املنقوطة  ،وذات الس ّنني .
أما الرضب الذي يستخدم مع الجملة املوسيقية التي أضافها الرحابنه فيستخدم رضب امللفوف :
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يتشابه اللحن الثالث مع اللحن األول والخامس باملقياس حيث يبني من املقياس  ، 2/4كذلك يف انحصار
اللحن ضمن املسافة الثامنه حيث يتوافق مع اللحن الثاين والخامس ،واتجاه اللحن صاعد وهابط
يتوافق مع اللحن الثاين فقط .ويتوافق يف نغمة البداية (  ) Doمع اللحن األول  ،وبخصوص القفزات
فيتوافق مع اللحن الثني والرابع والخامس .أما اوجه االختالف فكانت عىل النحو التايل:
 .1يبنى اللحن عىل مقام العجم وعىل درجة جهاركاه (. )Fa
 .2تختلف درجة الركوز عن بقية االلحان حيث ترتكز عىل درجة جهاركاه (. )Fa
 .3يختلف استخدام الرضب او االيقاع مع اللحن األول والثاين والرابع والخامس .وقد تم ذكر
االيقاع سابقاً.
 .4يختلف املقياس املستخدم  4/2مع اللحن الثاين والرابع .
 .5نغمية بداية اللحن ( )Doتختلف مع اللحن الثاين والرابع والخامس .
 .6بخصوص اتجاه اللحن يتميز بانه صاعد وهايط ويختلف مع اللحن األول والرابع والخامس.
 .7يوجد اضافة لحنية جديدة بهذا اللحن يكون اتجاه اللحن بها هابطاً .
 .8من حيث القفزات فهناك قفزة رابعة صاعدة ويختلف اللحن مع اللحن األول فقط.
اللحن الرابع :
يوجد لحن غنايئ من منطقة جبل الدروز يف سوريا لعليا األطرش ،والدة املطرب فريد األطرش ،تؤديه
من مقام السيكاه ومبرافقة إيقاعية من رضب الدويك أو البلدي املقسوم ،تشرتك يف أدائه مجموعة من
اآلالت املوسيقية ،منها آلة الناي والقانون والكامن عىل النحو التايل :
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يتألف اللحن الرابع للقالب الشعبي من أربعة حقول مكررة مبنية عىل أساس املقياس الرباعي 4/4
.تبدا الجملة اللحنية من نغمة (  )Solويتجه اللحن نحو األسفل هابطاً ،أما القفزات فتوجد قفزة
ثالثة محايدة هابطة (  ) mi - Doثم قفزة رابعة صاعدة (  ،) Do-Faثم نجد أن الجملة املوسيقية
مكونة من قسمني  :األول لحن تؤديه الفرقة املوسيقية ثم تنشده املؤدية ،ويتكرر هذا النمط بحيث
يكون اتجاه اللحن هابطاً  ،أما املسافة التي ينحرص بها اللحن فتقع بني نغمة الرست (  ) Doونغمة
الحسيني (. )La
والقسم الثاين من اللحن يرتكز عىل تكرار نغمة النوى (  ، )Solبحيث يكون اتجاه اللحن أيضا هابطاً.
أما درجة االستقرار أو الركوز فتنتهي بنغمة السيكاه ( .) mi
ويستخدم رضب الدويك أو املقسوم يف هذا اللحن :

يتشابه اللحن الرابع مع اللحن األول من حيث بنية املقام ودرجة الركوز ومع اللحن الثاين وباملقياس
حيث يبني من املقياس  ، 4/4واتجاه اللحن صاعد وهابط يتوافق مع اللحن الثاين فقط .ويتوافق يف
نغمة البداية (  ) Doمع اللحن األول  ،وبخصوص القفزات فيتوافق مع اللحن الثاين والثالث والخامس.
أما اوجه االختالف فكانت عىل النحو التايل:
 .1يبنى اللحن عىل مقام سيكاه وعىل درجة البوسليك (. ) Me
 .2درجة الركوز ترتكز عىل درجة البوسليك (. ) Me
 .3ينحرص اللحن ضمن املسافة السادسة حيث يختلف مع بقية االلحان.
 .4يختلف استخدام الرضب او االيقاع مع اللحن األول والثالث والخامس .وقد تم ذكر االيقاع
سابقاً.
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 .5يختلف املقياس املستخدم  4/4مع اللحن األول والثالث والخامس .
 .6نغمية بداية اللحن ( )Doتختلف مع اللحن الثاين والرابع والخامس .
 .7بخصوص اتجاه اللحن يتميز بانه هايط ويختلف مع بقية االلحان.
 .8يوجد اضافة لحنية جديدة بهذا اللحن حيث يرنكز عىل تكرار نغمة النوى ثم يتجه اللحن
للركوز إىل نغمة السيكاه.
اللحن الخامس :
هناك مدونة موسيقية للقالب الشعبي يا غزيّل تظهر بها استخدام سلم يس  bالكبري (  ) Sib Mتناولها
األستاذ توفيق سكر عام 1954م( سكر )org.foundation-safadi.www،وأراد أظهار إمكانية توزيع
األغاين الشعبية مستندا ً إىل علم الهارموين .
وميكن دراسة هذه التجربة كنموذج ،وما طرأ عىل اللحن الشعبي من تغري ،إضافة إىل االستخدام
الهارموين يف العمل نتيجة للثقافة الغربية املكتسبة ودراسته للعلوم املوسيقية الغربية التي سعى إىل
توظيفها لخدمة املوسيقا العربية .
وأضاف ألحاناً ،وكان لكل دور لحن مختلف عن اآلخر مستوحى من اللحن األسايس  ،جعل الدور األول
مبثابة قسامً ال يتجزأ من الالزمة وبوصل األدوار بعضها ببعض ،كام ضاعف يف املجال الصويت للحن ،إذ
كان محصورا ً بني الدرجة األوىل والخامسة ،ومن ث ّم عمل عىل تغيري اإليقاع .
وقد ساهم توفيق سكر يف تطوير القالب الشعبي من ألحانه التقليدية إىل الغناء األكادميي املحرتف،
بحيث يستطيع أن يفهمه املتخصص يف العلوم املوسيقية.
قسم العمل إىل عدة أقسام :
وهو يُ ّ
القسم األول  :تتألف موسيقا يا غزيّل عند توفيق سكر من أربعة حقول مأخوذة من الرتاث العريب
ومبنية عىل أساس املقياس الثنايئ  . 2/4تبدأ الجملة من الضلع الثاين من الحقل األول ،ويكرر اللحن ،ثم
يظفي جامال بتصوير الجملة اللحنية من درجة مختلفة  .ونالحظ اتجاه اللحن صاعدا يبدأ بقفزة مبسافة
الرابعة (  ) Fa- Si bكام هو مأخوذ من الرتاث العريب ،مع اختالف الطبقة ،وتنحرص الجملة اللحنية
ضمن املسافة السادسة (  ،)Fa –Reوتظهر انسيابية اللحن وبساطته وتسلسل النغامت املتتالية ،وتوجد
قفزات أخرى حيث يعمل عىل تصوير اللحن من (  )Si b – Mi bمبسافة الرابعة أيضا.ويستقر اللحن
عىل نغمة (  ،) Si bويضيف املؤلف جملة لحنية من إبداعه ليستقر عىل نغمة (  ) Solمستخدما
التلوين النغمي ،بينام يرافق الخط اللحني نغامت هارمونية توافقية بأسلوب إيقاعي يتامىش مع
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الجملة امليلودية .كام يف الشكل التايل :

يعود لتكرار الجملة املأخوذة من الرتاث ثم يضيف عبارة جديدة مع مرافقة استخدام االكوردات باليد
اليمنى بعد ما كان استخدامها باليد اليرسى .كام يف الشكل التايل :

القسم الثاين  :يبدأ بجملة جديدة تتكون من أربعة حقول ونصف وتُعزف من مفتاح صول و
فا  ،ومن طبقة السوبرانو ،والتنور معتمدا عىل البناء الهارموين يف نهاية الجملة  .حيث تبدأ هذه
الجملة وتنتهي من نغمة (  ) Reموضحا ذلك الشكل التايل:

يعود إىل لحن يا غزيّل ،ولكن تؤديه الطبقة املنخفضة بحيث يبدأ من نغمة (  ) Re -Solمبسافة رابعة
صاعدة  ،ثم يعمل عىل تصوير الجملة من نغمة الصول يعود ويكرر الجملة اللحنية .
نستنتج من خالل دراسة هذا العمل املوسيقي محاولة سكر إبراز لحن القالب الغنايئ الشعبي يا غزيّل
بعدة أشكال ،ومن درجات موسيقية مختلفة ،اعتمد خاللها التنسيق والتآلف املوسيقي .واستطاع مبهارة
أن يُضفي جامال عىل جامل اللحن الشعبي ،كام أظهر مقدرته عىل مزج ثقافته وعلمه الغريب مع بساطة
اللحن الشعبي العريب ،مضيفا له بعض األفكار املوسيقية البسيطة .
يتشابه اللحن الخامس مع اللحن الثالث من حيث بنية املقام حيث يبنى من مقام العجم ،ولكنه
يختلف معه بدرجة الركوز ،وباملقياس حيث يبني من املقياس  4/2ويتشابه مع اللحن األول والثالث،
كذلك يف انحصار اللحن ضمن املسافة الثامنه ،حيث يتوافق مع اللحن الثاين والثالث ،واتجاه اللحن
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صاعدا يتوافق مع اللحن األول وجزء من اللحن الثاين والثالث ،وبخصوص القفزات فيتوافق مع اللحن
الثاين والثالث والرابع .أما اوجه االختالف فكانت عىل النحو التايل:
1.1يبنى اللحن من مقام العجم وعىل درجة عجم ( . ) Si b
2.2درجة الركوز ترتكز عىل درجة عجم ( . ) Si b
3.3ينحرص اللحن ضمن املسافة الثامنه حيث يختلف مع اللحن األول والرابع.
4.4يختلف استخدام الرضب او االيقاع مع بقية األلحان لعدم مرافقة االيقاع وامنا يعتمد عىل البناء
الهارموين.
5.5يختلف املقياس املستخدم  4/2مع اللحن الثاين والرابع .
6.6نغمية بداية اللحن (  ) Si bتختلف مع بقية األلحان .
7.7بخصوص اتجاه اللحن يتميز بانه صاعد ويختلف مع اللحن الثاين والثالث والرابع.
 8.8يوجد اضافة لحنية جديدة بهذا اللحن حيث يعتمد عىل البناء الهارموين .
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اللحن السادس :
يوجد لحن غنايئ لبناين ،وثقه الخوري يوكيم مبارك يف مجموعة الوثائق والنصوص التي أثبتها وترجمها
إىل الفرنسية وعلق عليها  ،يؤدى من سلم  Solالكبري ومبرافقة إيقاعية من املصمودي الصغري ،ورد
تدوينه عىل النحو التايل :
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يتألف اللحن السادس للقالب الشعبي من أربعة حقول مكررة مبنية عىل أساس املقياس الرباعي 4/4
.تبدا الجملة اللحنية من نغمة (  )Reويتجه اللحن نحو األعىل صعودا ً وهبوطاً ،أما القفزات فتوجد
قفزة رابعة صاعدة (  ) Re - Solثم ينساب اللحن بتسلسل النغامت ، ،أما املسافة التي ينحرص بها
اللحن فتقع بني نغمة الدكاه ( )Reونغمة املاهور ( . )Si
درجة االستقرار أو الركوز فتنتهي بنغمة النوى ( .) Sol
ويستخدم رضب املصمودي الصغري يف هذا اللحن :

يتشابه اللحن السادس مع اللحن الرابع من حيث انحصار اللحن ضمن املسافة السادسة ،ومع اللحن
الثاين والرابع باملقياس حيث يبني من املقياس  ،4/4واتجاه اللحن صاعد وهابط يتوافق مع اللحن
الثاين والثالث .ويتوافق يف نغمة البداية (  ) Solمع اللحن الرابع  ،وبخصوص القفزات يتوافق مع جميع
األلحان باستثناء اللحن األول .أما اوجه االختالف فكانت عىل النحو التايل:
 .1يبنى اللحن عىل مقام سلم (  ) Solوعىل درجة النوى ( . ) Sol
 .2درجة الركوز ترتكز عىل درجة النوى ( . ) Sol
 .3يختلف استخدام الرضب او االيقاع املصمودي الصغري  ،من حيث البنية ورسعة األداء مع
بقية الرضوب املستخدمة.
 .4يختلف املقياس املستخدم  4/4مع اللحن األول والثالث والخامس .
 .5نغمية بداية اللحن (  ) Solتختلف مع اللحن األول الثاين والثالث والخامس .
 .6بخصوص اتجاه اللحن يتميز بانه صاعد وهابط ويختلف مع اللحن األول والرابع والخامس.
 .7ال يوجد اضافة لحنية جديدة بهذا اللحن .
اللحن السابع :
يتألف اللحن السابع للقالب الغنايئ يا غزيّل من جملة لحنية وحقول مكررة مبنية عىل أساس املقياس
الرباعي . 4/4وتم الحصول عىل هذا اللحن من تسجيل قديم لعرس يف قرية رميش اللبنانية ،أجراها
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ملف فنون
باحث كدراسة ميدانية (ابو سمرا ) 111، 1999،وردت كام يف الشكل:

ويغنى هذا اللحن من مقام فيه طابع او نسبة السيكاه عىل درجة األوج(  ،)Siكام هو واضح يف
التدوين املوسيقي ،نالحظ اتجاه اللحن صاعدا ً وهابطاً ،ويبدأ باملسافة الثانية ،وينحرص اللحن ضمن
املسافة الرابعة (  )La –Reوتظهر انسيابية اللحن وبساطته وتسلسل النغامت املتتالية ،إذ ال يوجد
قفزات ،ويستقر اللحن عىل نغمة األوج (  ،)Siأما األشكال املوسيقية املستخدمة يف اللحن فتعتمد عىل
البيضاء ،والسوداء ،والسوداء املنقوطة ،وذات الس ّنني.
ويستخدم رضب املصمودي الصغري يف هذا اللحن وعىل النحو التايل :
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ويتشابه اللحن السابع مع اللحن األول والرابع من حيث بنية املقام ،ودرجة الركوز مع اللحن الثاين
والثالث والسادس ،واملقياس الرباعي مع اللحن الثاين والرابع والسادس ،واتجاه اللحن مع اللحن الثاين
والثالث والسادس ،اما اوجه االختالف فمتعددة منها :
1.1يبنى اللحن من مقام السيكاه ويختلف بذلك مع مقام اللحن الثاين والثالث والرابع والخامس
وكذلك السادس .
2.2درجة الركوز ترتكز عىل درجة األوج (  )Siبذلك يكون االختالف مع بقية األلحان.
3.3انحصار اللحن ضمن مسافة الرابعة يعترب اللحن السابع اقل مسافة ينحرص بها اللحن ضمن
املسافة الرابعة بينام بقية األلحان واملسافات مختلفة.
4.4استخدم االيقاع املصمودي الصغري يف اللحن بينام مل يستخدم هذا االيقاع إال مع اللحن السادس.
5.5املقياس الذي يبنى عليه اللحن االول هو املقياس الرباعي  4/4ويختلف مع اللحن األول
والثالث والخامس.
6.6بخصوص درجة ركوز اللحن هناك اختالف واضح مع بقية األلحان.
7.7اما اتجاه اللحن فيوجد اختالف مع اللحن األول والرابع والخامس وهو عكس اتجاه بقية
االلحان .
اللحن الثامن :
يتألف أللحن الثامن للقالب الغنايئ يا غزيّل من جملة لحنية مبنية عىل أساس املقياس الرباعي 4/4
.وتم الحصول عىل هذا اللحن من تسجيل لعازف عىل آلة املنجرية ( الكامن ) ،لعيل السيد من جديدة
مرجعيون اللبنانية ،أجراها باحث كدراسة ميدانية (ابو سمرا ) 113، 1999،وردت كام يف الشكل:
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ملف فنون
ويغنى هذا اللحن من مقام فيه طابع او نسبة السيكاه عىل درجة نم شهناز(  ) Doكام هو واضح
يف التدوين املوسيقي ،نالحظ اتجاه اللحن صاعدا ً وهابطاً ،ويبدأ باملسافة الثالثة ،وينحرص اللحن ضمن
املسافة الخامسة (  )La –Meوتظهر انسيابية اللحن وبساطته وتسلسل النغامت املتتالية ،ويوجد
قفزات ثالثة صاعدة وهابطة ،ويستقر اللحن عىل نغمة نم شهناز (  ،)Doأما األشكال املوسيقية
املستخدمة يف اللحن فتعتمد عىل السوداء ،وذات السن وذات السن املنقوطة ،وذات الس ّنني.
ويستخدم رضب الدويك أو املقسوم يف هذا اللحن :

ويتشابه اللحن الثامن مع اللحن األول والرابع والسابع من حيث بنية املقام( السيكاه )،ومن حيث
انحصار اللحن يتشابه مع اللحن األول والتاسع ،وااليقاع مع اللحن السادس والسابع ،واملقياس الرباعي
مع اللحن الثاين والرابع والسادس والسابع والتاسع ،واتجاه اللحن مع اللحن الثاين والثالث والسادس
والسابع والتاسع ،ومن حيث اإلضافات اللحنية يتشابه مع اللحن األول والسادس والسايع والتاسع ،اما
اوجه االختالف فمتعددة منها :
1.1يبنى اللحن من مقام السيكاه ويختلف بذلك مع مقام اللحن الثاين والثالث والرابع
والخامس والسادس وكذلك التاسع .
2.2درجة الركوز يرتكز اللحن عىل درجة نم شهناز (  )Doبذلك يكون االختالف مع بقية األلحان.
3.3انحصار اللحن ضمن مسافة الخامسة ويختلف بذلك مع اللحن الثاين والثالث والرابع
والخامس والسادس والسابع .
4.4استخدم إيقاع املقسوم يف اللحن بينام مل يستخدم هذا االيقاع إال مع اللحن الثاين والرابع والتاسع.
5.5املقياس الذي يبنى عليه اللحن الثامن هو املقياس الرباعي  4/4ويختلف مع اللحن األول
والثالث والخامس.
6.6بخصوص درجة ركوز اللحن هناك اختالف واضح مع بقية األلحان عدى اللحن السابع.
7.7اما اتجاه اللحن فيوجد اختالف مع اللحن الثاين والثالث والرابع والخامس .
اللحن التاسع :
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بيات عىل درجة املاهور
اإليقاع املوسيقي :
نظرا لبساطة اللحن وانسيابيته جاء اإليقاع املرافق له يف غاية السهولة واليرس  ،حيث استخدمت عدة
إيقاعات من املقياس البسيط  2/4منها البلدي املقسوم  ،وامللفوف  ،والثنايئ  .إيقاع ملفوف ( عباس،
 ،1986ص. )114
رضب الوحدة السائرة املزخرفة :

رضب البمب او ما يعرف بالفالحي او مقسوم رسيع :

رضب الدويك واملتعارف عليه يف بالد الشام املقسوم :

أما الجملة التي أضافها الرحابنه فيستخدم رضب اللف :

خالصة الدراسة
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ملف فنون
استطاع الباحث يف نهاية الدراسة حرص منطقة أداء هذا اللون الغنايئ من الزجل الشعبي املعروف يف
منطقة بالد الشام ،والتأكيد عىل وجوده يف منطقة شامل األردن ،وذلك من خالل إبراز بعض النامذج
الغنائية التي تحايك طبيعة املنطقة واللهجة املستخدمة فيها ،وظهر ذلك باستخدام بعض املصطلحات
والعبارات التي تعود باألصل إىل املجتمع األردين والحياة البدوية والريفية ،التي كانت يف بدايات القرن
التاسع عرش .كام استطاع الباحث جمع بعض املدونات املوسيقية مثل مدونة توفيق سكر التي حصل
عليها الباحث اثناء دراسته يف كلية املوسيقا بجامعة الروح القدس  /لبنان  ،ومدونة يا غزيل للفنان
توفيق النمري من وائل حداد /قسم املوسيقى جامعة الريموك.ومدونة من منشورات الندوة اللبنانية(
خامسية انطاكية) ،اثبتها وترجمها إىل الفرنسية ،يوكيم مبارك ،وتدوين البعض منها بنا ًء عىل خربته
املوسيقية املتواضعه.
ومن خالل دراسة النصوص املشار إليها سابقاً وجد أنها تتشابه يف البناء الشعري نفسه ،كام يوجد بعض
الكلامت والعبارات التي استخدمت يف مناطق مختلفة يف سوريا وفلسطني واألردن وأحيانا لبنان مثل :
1.1يا غزيّل يا ابو الهيبه .
2.2يا غزيّل يا ابن عمي يا ابو القميص ال ّزمي
3.3يا غزيّل قَ ُّده قَ ُّده ُربعِ املَجيدي َخ ُّده.
كام وجد نص تشابه استخدامه يف لبنان وسوريا واألردن ورد عىل النحو التايل :
1.1عبارة « يا غزيّل يا ابو الهيبه « وردت متشابه يف () 13نصاً من الدراسة ،وكذلك تشابه عجز البيت
نفسه يف عبارة « يا هاوي يا معذّيبا « أربع مرات يف الدراسة  ،كام وردت مرتني فقط عبارة « يا
غزيّل يا بو العيبه» .
2.2يا غزيّل آل ع الضفه ريف بأحالمك رفه  ،فقد ورد استخدامها يف لبنان واألردن .
3.3وجد تشابه يف قافية يا غزيّل مبعظم النامذج الشعرية حيث تنتهي جميعها ب “ با “ ،إال أنه ُوجِد
منوذج تنتهي قافيتة ب “ ين “ .
4.4وجد تشابه يف البنية الشعرية من حيث القافية لصدر البيت االول والثاين وعجز البيت االول يف
الكثري من النصوص مع توحيد قافية عجز البيت الثاين لتنتهي ب ( ا ) .مثل
ي������ا غ������زيّ������ل ي������ا اب���������� ْن َع���� ّم����ي
ُخ��������� ْذ أُ َم�����������ك وإِر َح��������������ل َع���� ّن����ي

ي�������ا اب���������و ال����ق����م����ي����ص ال������ز ّم������ي
َع���ـ���ـ���ـ���وف���ت���ـ���ـِ���ن���ي َح��ـ��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ـِ��ن��ا

أما بالنسبه لالختالفات التي الحظها الباحث فهي عىل النحو التايل :
 .1اختلف عجز البيت الذي يحوي عبارة « يا غزيّل يا ابو الهيبه « باستخدام نصوص متعددة ومختلفة
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وعىل النحو التايل :يا ابو عبايا مقصبه  ،مرحبتني ومرحبا  ،يا مسوسح يا عذّبا  ،يا جاي من املغربا
الوج الطّيبا  ،نَ ّسم يا ريح ِ
الصبا  ،وعني ال تبعدا  ،فرحت بيني وبينه  ،يا هاوي باملغربه.
 ،يام ّ
 .2عبارة « يا غزيّل قدي قده « وردت مر ًة واحد ًة يف فلسطني ،ووردت يف األردن مع اختالف بسيط
يف النص ،حيث جاءت « يا غزيل قده قده» .أما كلامت صدر البيت « لفرش وانام بحده « فقد
وردت استخدام عبارات مختلفة بعجزالبيت يف فلسطني واألردن مثل « أبو عيون مذبال « و «
واجعل العمر مىض « و « غصنب عنك يا يبه « .
 .3عبارة «خذ امك وارحل عني « وردت يف فلسطني واألردن أربع مرات ،مع االختالف يف عجز البيت،
وصلتيني جهنام « و « طيحتيني جهنام « و « وديها ع جهنام «
حيث جاءت عىل النحو التايل ّ « :
و «عوفتني حالينا « .
 .4عبارة « يا غزيّل ال تغزلها « وردت عدة مرات ومبختلف املناطق ،إال أن عجز البيت ،اختلف يف
تقديم مصطلح ( السمرا) عن (البيضا ) ملره واحده فقط  ،أما عجز البيت فقد جاء عىل النحو
التايل  « :من الصبح للمغربا» و « من املرشق للمغربا «  ،كام ورد نص مختلف عجزه كلياً عام ورد
مسبقا حيث جاء عىل النحو التايل :
ي��������ا غ��������زيّ��������ل ال ت�����غ�����ازِل�����ه�����ا
ُخ�����ذه�����ا َع ال����س����هِ����ل أُق����تُ����لْ����ه����ا

.6
.7
.8
.9

.10
.11

ِ
ق������ذي������لِ������ة ب����ت���� َز ِع����ل����ه����ا
إِم
وال تِ������ش������ ّف������ي ف����ي����ه����ا َح�������دا

عبارة « يا غزيّل تحت التينه» أو « عىل التينه « باملفهوم نفسه ،حسب اللهجة املحلية وردت ثالث
مرات يف الدراسة ،إال ان عجز البيت أيضا اختلف؛ فقد ورد عىل النحو التايل  :بوكل ما بطعميني
أو من حبا عايف ديني .
استخدمت بعض املصطلحات التي تحث عىل رشب الخمرة يف لبنان ،ولكننا مل نجدها يف الدراسة
مبنطقة فلسطني واألردن .
استخدمت أسامء أماكن ومدن تحايك املناطق التي ينتمي اليها الزجال  ،مثل :البرية  ،القدس،
الخليل  ،النقب ،جنني.
استخدمت مصطلحات يف صدر البيت مثل :امل ّيا  ،النهر ،الضفه ،التينه ،السطو ِح ،الد ّوارة ،الحاكوره،
التلة ،التوتة ،الحصريه  ،املهرة ،السدة ،القنا.
وردت عبارات ومصطلحات جديدة يف الدراسة ،ومن مختلف املناطق ،تعرب عن جاملية الصورة
وقدرة الزجال عىل استخدامها باللهجة العامية أو املحكية مثل  :املمشوقة  ،شلوحو ،بتوميلك،
انخعي  ،املجيدي  ،مدقدقه ،املرابع وغريها.
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ملف فنون
 .12وجدت عدة نصوص بقوايف متنوعة يف الدراسة .
 .13استطاع الباحث دراسة ستة مناذج موسيقية خاصة بلحن القالب الغنايئ الشعبي « يا غزيّل
«وتحليلها واستخالص النتائج التالية:
ملخص التحليل املوسيقي للحن « يا غزيّل «
اللحن

املقام

اللحن
األول

سيكاه

درجة
الركوز

ينحرص
اللحن
مبسافة

اإليقاع

نغمة اتجاه إضافات
القفزات
امليزان
البداية اللحن لحنية

مالحظات

71

تكرار الجملة 2

البمب او
 Miالخامسة
الفالحي

2/4

Do

اللحن
الثاين

بيات

Re

اوكتاف

الدويك
او/مقسوم

4/4

Re

اللحن
الثالث

عجم

Fa

اوكتاف

امللفوف

2/4

Do

اللحن
الرابع

سيكاه

الدويك
 Miالسادسة بلدي/
مقسوم

4/4

Sol

اللحن
الخامس

Sib M

Sib

2/4

Fa

Sol M

Sol

4/4

Sol

اللحن
السادس
اللحن نسبة
السابع سيكاة
اللحن
الثامن

سيكاة

Si
Do

 3اوكتاف بدون

املصمودي
السادسة
الصغري
املصمودي
4/4
الرابعة
الصغري
الخامسة املقسوم

4/4

La
La

ثالثة
صاعد ال يوجد محايدة
صاعدة
رابعة
يوجد
صاعدة،
صاعد اربع
وثالثة
وهابط جمل
لحنية هابطة
رابعة
صاعد
يوجد
صاعدة
وهابط
ثالثة
محايدة
صاعدة
هابط يوجد
ورابعة
صاعدة
صاعد

يوجد

رابعة
صاعدة

رابعة
صاعد
ال يوجد
صاعدة
وهابط
صاعد
ال يوجد ال يوجد
وهابط
ثالثة
صاعد
ال يوجد صاعدة
وهابط
وهابطة
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تكرار املذهب
بعد اداء كل جملة
لحنية وعددها
ثالث
اتجاه الجملة
املضافة هابطه

اعتمد البناء
الهارموين ويوجد
إضافات لحنية
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اللحن
التاسع

 Siالخامسة املقسوم

بيات

Si

4/4

رابعة
صاعد
ال يوجد
صاعدة
وهابط

ملخص دراسة النصوص األدبية للقالب الغنايئ الشعبي «يا غز ّيل «
النص
صدر البيت
يا غزيّل يا ابو الهيبه

فلسطني

لبنان

التكرار

األردن

توجد

توجد

توجد

توجد

عدة
مرات

يا غزيّل يا بن عمي
يا غزيّل قدي قده

توجد
توجد

-

توجد
توجد

-

3
1

لفرش وانام بحده

توجد

-

توجد

-

1

خذ امك وارحل عني

توجد

يا غزيّل آلعا الضفه توجد
يا غزيّل تحت التينه توجد
يا غزيّل ال تغزلها
لو بدوقي التبّويل
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سوريا

-

توجد
-

-

توجد

-

توجد
توجد

2
2

توجد

توجد

عدة
مرات
1

-

توجد
-

-

4

-
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توجد

عجز البيت

مالحظات

يا ابو عبايا مقصبه  ،مرحبتني وردت يا ابو
ومرحبا  ،يا مسوسح يا عذّبا  ،العيبا
الوج
يا جاي من املغربا  ،يام ّ
الطّيبا  ،ن َّسم يا ريح ِ
الصبا ،
وعني ال تبعدا  ،فرحت بيني
وبينه  ،يا هاوي باملغربه
يا بو قميص الزمي
وردت
قدة قدة
أبو عيون مذبال و واجعل
العمر مىض و غصنب عنك
يا يبه
وصلتيني جهنام و طيحتيني
ّ
جهنام و وديها ع جهنام و
عوفتني حالينا
اختالف يف كلمة االبا و الهبة
بتوكل ما بطعميني أو من
حبا عايف ديني
من الصبح للمغربا و من
املرشق للمغربا
مصطلح
تا نسكر عاملسطبا
الرشب
عا العرق ما اطيبا
والخمره

ملف فنون
قامئة معاين الكلامت الشعبية التي وردت بالدراسة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

الكلمة
دبحتيني
قَلو
ميّا
بضَ لِلو
كلّو
َم ّني
مقصيبه
بقوالتك
السطوحي
طليّ
ال بلحوله
طُقي
بعد اليل
بامل ّيه
ملهليبا
ي ّم
القامة
املمشوقة
بف ّية
مسوسح
املسطبا
دلو
يشّ لو
شلوحو
بتوميلك
باروده
كاري
الد ّواره
عايف
الهيني

املعنى
ذبحتيني
قُل له
إ ّما
بظل له أو عىل ذمته
كله
إنني
مزينه بالقصب
بِقولك
اعىل املنزل ( فوقه )
إظهري
اسم منطقة
زيادة الضغط الداخيل للشخص من شدة القهر
يبقى يل
باملاء
من لهب داللة عىل زيادة الشوق
يا أم
قوام الجسم
الجميلة
بظل
شديد الجامل
مدحل البيت أو عتبة البيت
من الذُل واالذالل
تنهمر مثل الشالل
غصونه
تشري لك
سالح ( بندقية )
شغيل
منطقة دائرية
عدم املقدرة عىل التحمل
بالهيني
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

الحاكوره
مبورده
مشويبا
الوج  ،وج
ّ
ندرت
نطرت
القربانه
ق ّواس
برمتيني
نسوين
كرمالك
تبوله
خمنويك
لسا يل
ّ
ِسعه
سند
بز ّمه
انخعي
الحاصريه
دالع
طيحتيني
قدي قده
املجيدي
السناسل

55
56
57
58
59
60
61

القناصل
السده
اكتلها
يا يبور
العمله
القنا
مدقدقه
322

الحديقة
بارده
حا َّرة
الوجه
نذرت
انتظرت
خبزة دائرية للداللة عىل السيد املسيح
ضارب القوس
لف بشكل دائري
غري قادر عىل التذكر
ألجلك
اكله لبنانية
افتكرويك
ما زال يل
ساعة
عهد او وثيقة
مشدود او مزموم
ادخيل ،او ادفعي
البساط
ظاهر
ادخلتيني
مساويا له بنفس املواصفات
عمله تركية قدمية من الذهب الخفيف
جدار يرتب من الحجاره لبيان حدود فاصله بيني قطعة ارض
واخرى
من القنصل ويقصد بها الرتبية الحسنه
مكان لتخزين املواد
اقتلها
القطار
زيت رخيص الثمن يباع بال ِق َر ْب عىل ظهور الحمري او البغال
القناة
املرأة التي تضع الوشم عىل اليدين او الوجه
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62
63
64
65
66
67
68

مرابع
تعي حدي
الحطه
لظمتوين
لحيه مرششبه
ام قذيله
شلون

العامل او الح ّراث الذي يعمل مقابل ربع املحصول
تعايل بجانبي
الغطاء الذي يضعه الرجل عىل رأسه
تدخيل الخيط باالبِره
شعر الذقن املتقن واملتدل
املرأة التي يظهر ُخصل من شعرها
كيف
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املصادر واملراجع:
 .1ابو سمر ،نضال ،1999 ،أغاين وموسيقى األعراس يف بعض القرى املسيح ّية يف الجنوب اللبناين(
جزين ،مرجعيون ،بنت جبيل ) دراسة للحصول عىل درجة املاجستري ،جامعة الروح القدس-
الكسليك ،لبنان.
 .2عبد الرحمن  ،طاهر سيف ،2008 ،الزجل الشعبي والعرس الفلسطيني،دائرة املكتبة الوطنية،
عامن الطبعة األوىل.
 .3عبد الوهاب ،امني محمد  ،العبيدي ،محمد ، 1995 ،لسان العرب /ابن منظور ،الجزء الخامس
عرش ،دار احياء الرتاث.
 .4الحسيني ،عيىس خليل محسن ،2005،الفلكلور الشعبي الفلسطيني ،دار جرير للنرش والتوزيع،ط
 ،1عامن.
 .5حامم ،عبد الحميد ،1994،الجنك والجنكية،مجلة أبحاث الريموك» سلسلة العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،املجلد 10العدد.4
 .6صبيحات ،إبراهيم رجب، 2009،الزجل الشعبي يف شامل فلسطني ،رسالة ماجستري يف املوسيقا ،
جامعة الريموك.
 .7عباس ،حبيب ظاهر ،1986 ،نظريات املوسيقا العربية ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دائرة الفنون
املوسيقية ،معهد الدراسات النغمية العراقي،العراق.
 .8غوامنة  ،محمد ،1997 ،األهزوجة األردنية ،مطبعة الروزنا ،اربد ،األردن.
 .9غوامنة ،محمد ،2012 ،دراسة عن الفنان األردين توفيق النمري ،قيد النرش.
 .10فاضل ،إبراهيم  ،1980،األغنية الشعبية ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق.
 .11فخر الدين ،يوسف ،2008،الزجل يف بالد الشام حتى القرن الخامس عرش ،أطروحة ماجستري،
جامعة حيفا.
 .12مبارك ،يواكيم  ،1984،خامسية انطاك ّية /ابعاد َمارونية ،الجزء الثاين ،كتاب الرتاث الشعبي
واالسطورة ،املجلد األول  ،منشورات الندوة اللبنانية ،بريوت.
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 .13محفوظ ،حسني عيل ،1977 ،قاموس املوسيقا العربية ،دار الحرية للطباعة ،بغداد.
 .14ملحم ،إبراهيم احمد ،2000 ،األغنية الشعبية يف شامل فلسطني قبل عام ،1948مكتبة الكتاين،
الطبعة األوىل ،اربد ،األردن.
 .15يعقوب ،إميل بديع  ،1987،األغاين الشعبية اللبنانية ( دراسة وبعض مناذجها الحلوة) تأليف سعيد
الريايش ،مؤسسة جروس برس،لبنان.
املصادر واملراجع اإللكرتونية:
����������� ، 10/4/2012، ،انواع الزجل الشعبي ،موقع in�/com.hafed-m//:http
1.1الحافظ ،موىس
10:2009-03-05-14-11-=id&article=view&content_com=option?php.dex
. 4=Itemid&3:2009-03-02-10-33-53=catid&54
//:http
2.2الصفدي ،محمد ، 5/3/2012 ،مؤسسة الصفدي  ،توفيق سكر  ،موقع :
i&showfull=subaction?php.cl-ARnews/Arabic/web/org.foundation-safadi.www
&95=ucat&=from_start&=archive&1246887406=d
3.3بسطامي  ،حسان ، 3/2012/ 1 ،رئيس جوقة ادلب الزجلية ،موقع مشتاوي موقع
http://www.mshtawy.com/article-2748.html
 4.عبد الرزاق ذياب  ، 27/12/2010،من الرتاث الشعبي يف الجوالن ما بقي ،الجوالن  ،موقع:
http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=106&source=5&li
nk=1962
5.5نعيم ،رائد ،الباحث العريب  2012 /1/4 ،مقاييس اللغة ،الزجل ،موقع .baheth.www//:http :
=term?jsp.all/infoالزجل .
6.6نعيم ،رائد ،الباحث العر،يب ، 27/3/2012،الصحاح يف اللغة  ،الزجل  ،موقعba�.www//:http :
=term?jsp.all/info.hethالزجل .
�����������������������   2/4/2012معجم لسان العرب ،الزجل ،موقع ba�.www//:http
7.7نعيم ،رائد ،لباحث العريب،
=term?jsp.all/info.hethالزجل .
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8.8سلوم لياس سلوم ، 2010، ،نشأت وتاريخ شعر الزجل ،منتدى زجل سورياhttp://، 17/4/2012 ،
ِ
وتاريخ-شعر-الَّزجل . -www.zajalsyria.com/showthread.php?294مقدِّمة-حول-نشأتْ
9.9دييل موشن ،أغنية فريوز ، 15/4/2012،موقع /video/com.dailymotion.www//:http
. music_yyyyyy-yy-yy-yyyy-yy-yyyyy_x5cfeq
	 10.كلامت القالب الغنايئ الشعبي يا غزيّل ،املطربة فريوز ، 16/3/2012 ،موقع دييل موشن املوقع
.yyyy-yy-yyyyy_x5cfeq/.../com.dailymotion.www :
	 11.كلامت القالب الغنايئ الشعبي يا غزيّل ،وديع الصايف  27/3/2012،موقع فنانني  .نت //:http
. html.ghzyl-ya/al9afy-ody3/o/aghany-klmat/net.fnanen
1212رابح ،6/4/2010،أغاين تراثية ،موقع ومنتدى التعليم املفتوح/vb/com.oldamasc.www//:http ،
. /oldamasc48594
	 13.زجل اندليس ويكيبيديا املوسوعة العاملية موقع http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B:
 2%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8Acite_note-ReferenceA-3#cite_note-ReferenceA-3
املقابالت الشخصية :
 .1مقابلة خاصة مع الحاجة شمسية العثامنة 91،عام ،مواليد املفرق ،سكان قرية حواره ،أخذت بتاريخ
 2012/3 / 25الساعة الحادية عرشة صباحا.
 .2مقابلة خاصة مع الحاجة متام عالونة  90،عام  ،سكان قرية الطيبة ،اربد ،بتاريخ 2012/3/ 21
الساعة العارشة والنصف صباحا.
 .3مقابلة خاصة مع الحاجة وضحه العايد شطناوي  88،عام ،سكان قرية حواره ،اربد ،بتاريخ 1
 2012/4/الساعة التاسعة صباحا.
 .4مقابلة خاصة مع الحاجة فاطمة فالح ابو زيتون  65،عام ،سكان قرية كفرعان ،اربد ،بتاريخ 9
 2012/4/الساعة الواحدة ظهرا ً.
 .5مقابلة خاصة مع الحاجة مغيضة الزعبي  86،عام ،سكان الرمثا ،بتاريخ  2012/4/ 9الساعة الواحدة
ظهرا ً.
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 .6مقابلة خاصة مع الحاجة متام الرجا العيدة  75،عام ،سكان لواء ديرايب سعيد ،اربد ،بتاريخ 7
 2012/4/الساعة الواحدة ظهرا ً.
 .7مقابلة خاصة مع عاطف فرح بدر  51،عام ،سكان خربة الوهادنة  ،محافظة عجلون ،بتاريخ 6
 2012/4/الساعة الثانية ظهرا ً.
 .8مقابلة خاصة مع صالح زياد صالح  68،عام ،سكان قرية سحم الكفارات  ،محافظة اربد ،بتاريخ 8
 2012/4/الساعة الواحدة ظهرا ً.
 .9مقابلة خاصة مع الحاجة تركية عريقات  75،عام ،سكان قرية كفرنجه ،محافظة عجلون  ،بتاريخ 5
 2012/4/الساعة التاسعة صباحاً.
 .10مقابلة خاصة مع الحاجة ثنيا الصبابحة  112،عام ،سكان محافظة املفرق ،بتاريخ 2012/4/ 1
الساعة العارشة صباحاً.
 .11مقابلة خاصة مع الحاجة نعمة االبراهيم  90،عام ،سكان قرية كتم ،محافظة اربد  ،بتاريخ 2
 2012/4/الساعة العارشة صباحاً.
 .12مقابلة خاصة مع عازف الكامن صقر عبدة موىس  ،جامعة الريموك ،كلية الفنون الجميلة  ،قسم
املوسيقا ،بتاريخ  2012/9/24الساعة العارشة صباحاً.
 .13مقابله خاصة مع األستاذ الدكتور محمد الغوامنة  ،جامعة الريموك ،عميد كلية الفنون الجميلة ،
بتاريخ  2012/ 10/14الساعة العارشة صباحاً من سكان قرية سحم الكفارات  /محافظة اربد.
 .14مقابلة خاصة مع الدكتور خالد بني دومي ،جامعة الريموك ،قسم اللغة العربية ،بتاريخ 2012/11/19
الساعة الحادية عرش صباحاً .
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 عام112 ،  املفرق،الحاجة ثنيا الصبابحة
Similarities and differences in singing “Ya Ghzayel”
in the aria of Middle East
Mohammed Ali Mallah ,Music Department, Yarmouk University
Abstract
Since ancient times Arabs only knew the singing of the poems that grew in the heart
of the Arabian Peninsula, but when created Andalusia “ Muwashahat “ and “Al-zjal “
they tried to escape from the monotony melodic line in the singing of the poem and
that has become a pillar model, with lyrical essence what indicated the importance of
heritage and let the idea of studying a type of “Zajal” “Ya Ghzayel”. In this research the
author looked over the terms of construction of the that particular poem and musical
analysis, study the rhythm and melodies and methods of their treatments, as well as
showing the origins of this popular musical style and try to limit its feasibility in the
Arab world, and the statement of the similarities and differences in the performance
.in the aria of Middle East
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 1الهِبا  :هابَ ُه يَهابُه َه ْيباً و َمهاب َة ،واألمر منه َه ْب ،و َه ْب ُت إليه اليش َء إذا َجعلته مهيباً عنده ،ورجل
الناس (.ابن منظور) 171 ،1995،
هيب أي يهابُه ُ
َم ُ
2وردت كملة خلاّ ين (  )Jollaniيف النص املنقول للغة الفرنسية .
 3األرز  :نوع من األشجار دامئة الخرضة من فصيلة الصنوبرية تنمو يف جبل لبنان  ،وتتوسط العلم
اللبناين وترمز إىل القداسة والخلود .
* 4تأليف األب يوحنا الخوند  ،ومو ّجهه للقديسة رفقا  ،من إنشاد ماري كريوز  ،فرقة جامعة الروح
القدس -الكسليك  ،يف الفاتيكان يف  17ترشين الثاين/نوفمرب سنة .1985
5نظرا لكرب سن السيدة تم االستدالل عىل االيقاع الثنايئ من خالل النربات القوية والضعيفة التي
كانت تعرب عنها املؤديه ،اما املقام فمن السيكاه.
6زيت العمله :هو زيت رخيص الثمن ،غري زيت الزيتون ،كان يباع بال ِق َر ْب عىل ظهور البغال والحمري.
7ايضا لكرب سن السيدة تم االستدالل عىل االيقاع الثنايئ من خالل النربات القوية والضعيفة التي كانت
تعرب عنها املؤديه ،اما املقام فمن السيكاه.
8تم االستدالل عىل االيقاع الثنايئ من خالل النربات القوية والضعيفة التي كانت تعرب عنها املؤديه ،اما
املقام فمن السيكاه ايضاً .
-9تم اداء اللحن من مقام العجم عىل درجة الجهاركاه (  )Faوأيقاع اللف .
-10تم اداء اللحن من مقام السيكاه ولكن االيقاع تم االستدالل علية من خالل وقع الجمل .
-11تم اداء اللحن من مقام العجم عىل درجة الجهاركاه (  )Faوأيقاع اللف
-12تم اداء اللحن من مقام العجم عىل درجة الجهاركاه (  )Faوأيقاع اللف
-13تم اداء اللحن من مقام البيات عىل درجة النوى (  )Solوأيقاع اللف
-14تم االستدالل عىل االيقاع الثنايئ من خالل النربات القوية والضعيفة التي كانت تعرب عنها املؤديه،
اما املقام فمن السيكاه ايضاً .
-15نظرا لكرب سن املؤدية تم االستدالل عىل االيقاع الثنايئ من خالل النربات القوية والضعيفة التي
كانت تعرب عنها املؤديه ،اما املقام فمن السيكاه .
-16تم اداء اللحن من مقام البيات ولكن االيقاع تم االستدالل علية من خالل وقع الجمل
- 17المحايدة  :هي املسافة التي بني النغمة ومجاورتها العلوية وتبلغ قيمتها  4/3البعد.
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ال�سمعي:
الأغنية ال�شعبية و�سلطة الن�ص َّ

مقاربة �أولية يف كتاب «الأغنية ال�شعب َّية الأردنية»
لأحمد �شريف الزعبي

أ.د .بسام موسى ُّ
قطوس  //أستاذ النقد الحديث/جامعة الريموك

يف تعريف األغنية الشعبية:
شكل من أشكال التعبري ،املن َّغم أو املل َّحن لحناً صوتياً  ،عن النفس يف حاالت
األغني ُة الشَّ عبيَّ ُة هي ٌ
فرحها وحزنها وغضبها وحنينها ،أو تعبرِّ فيه عن حياتها ،وتجري عىل لسان شخص أو أشخاص يف مناسبة
ما ،وتتمثلها الجامهري وترددها يف املناسبات املشابهة فتصبح جزءا من تراثها .وقد تذوب فيه ،أو متوتُ
شخصية املؤلف األول ،لتصبح ملكاً لذلك الشَّ عب ،وهذا أصل كل األغاين الشعبية ومنبعها ،حيث
تكتسب صفة الشيوع ،وتنتقل عن طريق الرواية الشفهية .وال مينع يف حاالت خاصة أن تنسب بعض
األغاين الشعبية لصاحبها كام يحدث يف الحدادي أو العتابا ،وبعض قصائد الرشوقي والهجيني؛ حيث
يشتهر بعض هؤالء الحداية أو الزجالني وتصبح لهم مد َّونة مسموعة يف التسجيالت ،والفيديوهات،
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أو مخطوطة يف األوراق يعملون هم أنفسهم عىل تسجيلها أو توثيقها ،وذلك ال مينع من أن يتمثلها
اآلخرون ،ويُ ْغنونها كشكل من أشكال الرتاث.
سمعي بني الباث لألغنية ومستقبليها ،تشكِّل رابطة اندماجية بني
جمعي
“حاصل نتا ٍج
ُ
فاألغاين هي
ٍّ
ٍّ
ذاتني تتوحدان يف النهاية يف ذات حافظ األغنية؛ آية ذلك أن أول جريرة تقرتفها األغنية الشعبية هي
قتل الباث أو متويته ،متاماً كام تفعل األسطورة؛ فأول ما تستدعيه األسطورة غياب املؤلف أو قتل الباث،
مبعنى أنها تبقى متحررة من قيود الزمان واإلنسان لتحيي السامع /القارئ يف النص املكتوب ،الذي ميأل
غياب املؤلف أو الباث ،هكذا تصري األغنية نتاجاً جمعياً يختلط فيها الوعي بالالوعي ،والدال باملدلول،
1
والفرد باملجتمع ،والعامل باملجهول.
ورمبا كان من حسن الطالع أنني من مح ِّبي هذا الرتاث وعشَّ اقه ،بل ومامرسيه ،لذا ستكون قراءيت
قراءة عاشق ومتم ّرس ،وليست قراءة ُمغرِضة.
التأصيل للرتاث الشعبي
إن املتتبع لكتابات الباحث الرتايث أحمد رشيف الزعبي 2يدرك بسهولة سعيه للتأصيل للرتاث الشَّ عبي
ِ
وحفظه من الضياع بكل أشكاله :من قصص وسواليف شعبية ،وألعاب شعبية ،وفولكلور شعبي،
األردين
ومضافات وتعاليل ،وحيوانات داجنة وبرية يف الرتاث الشعبي ،فضالً عن مجموعات قصصية لألطفال.
وقد توج ذلك بكتابات مختلفة وخص األغاين الشعبية مبؤلف قيم وسمه بــ» األغاين الشعبية األردنية».
وهي أغان تراثية رمبا تلتقي مع كل تراثات وأغاين منطقة بالد الشام :األردن وفلسطني ولبنان وسوريا،
وكذلك مع العراق ودول الخليج العريب ،وبخاصة أننا نتحدث عن منطقة كانت يف التاريخ منطقة واحدة
قبل أن يقسمها وميزقها االستعامر .وملا كانت اإلحاطة بكل هذا اإلنتاج تحتاج إىل درس ومدارسة ،فضالً
عن كونها أقرب إىل مدونة تراثية شعبية ال تنهض بها هذه الوريقة؛ فإنني سأكتفي بقراءة كتاب واحد
من تلك املد َّونة ،أال وهو كتاب «األغنية الشعبية األردنية» علها تقدم تصورا ً مبدئياً عن نتاج الزعبي.
وقد سعى الباحث األردين الزعبي ،حرصاً منه عىل حفظ هذه األغاين الشعبية ،وخوفاً عليها من
الضياع ،مثله مثل آخرين حرصوا عىل هذا املسلك كالباحث األردين هاين العمد ،وصاحب معلمة الرتاث
روكس بن زائد العزيزي ،ومنر رسحان ،ومنر حجاب ،وطه الهباهبة 3وسواهم ،وكذلك فعلت املوسوعة
 . 1انظر:بسام قطوس ،أفخاخ النص :الرحلة إىل املعنى ،عامن ،دار فضاءات للنرش والتوزيع،2014،ص.)102
. 2صدر له عدة كتب منها:حكايا شعبية أردنية ،بدعم من وزارة الثقافة ،عامل الكتب الحديث ،2011 ،واألمثال الشعبية ،جمع ورشح وتفسري،مؤسسة
حامدة للنرش والتوزيع ،2016،ومضافات وتعاليل،إصدارات املفرق مدينة الثقافة األردنية لعام،2017 ،2017واأللعاب الشعبية األردنية ،دار يافاللنرش
والتوزيع ،2018،وسواها.
. 3طه الهباهبة ،تأمالت يف حكاياتنا الشعبية ،دروب للنرش والتوزيع.2017 ،
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الفلسطينية لألدب الشعبي ووثقت مثل تلك األغاين الشعبية الفلسطينية ،وهو أمر محمود عىل كل
األحوال ،لتبقى ذاكرة األجيال حافظة لهذا الرتاث الخالد ،ومتمسكة بهويتها الثقافية.
وقد أدرك الزعبي بحسه الوجداين أن هذا الرتاث هو جزء من الهوية الثقافية لشعوبنا وأمتنا ،ومن
ثم فال بد من املحافظة عليه .وقام منهجه عىل جمع تلك األغاين من أفواه الرواة واملغنني يف األعراس،
سواء من قابلهم يف بلدته أو من التقى بهم يف مناطق األردن التي عمل فيها معلِّامً أو مديرا للرتبية يف
قصبات ومديريات الرتبية والتعليم ،يف الزرقاء وبني كنانة ،والكورة ،واألغوار الشاملية ،وإربد ،واملفرق.
كام عمد إىل جمع بعض األغاين من بعض األصدقاء ،دون أن يغفل عن الرجوع إىل املراجع األصيلة يف
بابها لتصويب بعض الكلامت ،أو إعادة ترتيب بعض أبيات القصائد أو األغنيات ،أو االستشهاد ببعض ما
ورد فيها .ومل يأل الباحث جهدا ً يف إمتام عملية بحثه باملقابالت الشخصية لعديد املختصني أو املتذوقني
لهذا الشعر من مختلف مناطق اململكة ،وتلك هي عدة الباحث الرتايث املتمكِّن.
البحثي إىل أهم ِّية األغنية الشَّ عبية األردنية وقدرتها عىل تجسيد
وقد ذهب الباحث يف تسويغه لعمله
ِّ
مالمح خاصة لل ُهويَّة األردن َّية ،بانتقالها من جيل إىل جيل عرب الرواية الشفهية فيحفظها الصغار والكبار
وتبقى راسخة يف عقولهم ووجداناتهم مع مرور الزمن ،وكلَّام كربوا وأدركوا معاين الحياة ومآالتها املحزنة
ازدادوا تفاعالً مع تلك األغاين وفهموها أكرث وصارت لصيقة بوجداناتهم.
موضوعات األغنية الشعبية وأغراضها:
ال ميكن حرص موضوعات األغنية الشعبية؛ فهي أغنية النفس اإلنسانية ،أغنية اإلنسان يف حلِّه وترحاله،
يف فرحه وحزنه ،يف موسم زراعته وموسم حصاده ،يف حقله ومرعاه ،يف زواجه وتطليقه ،يف فرحه بالزواج
ممن أحب ،أو ترحه يف موت زوجته ،وهكذا دواليك .أذكر عىل سبيل املثال قول أحد أجدادنا عندما فقد
زوجته ،أنه جلس فوق قربها وعيونه تفيض بالدمع ،منشئاً بيتاً من العتابا:
ْ
ْت������ك ع����ن رىض ب����يِّ����ي وول�����ديت
أ َخ������ذ
س��ل�ام����ي ع���ل���ي���ك ي������وم ان������ك ول�����ديت

����ت م���ن���ك ِولِ��������� ْديت
ل���ح���ت���ى أن����� َج����� ِب� ْ
وي�������وم ان������و ال���ج���س���م ض���م���و ال���ت��راب

وقد التفت الباحث الزعبي إىل قضية يف غاية األهمية ،وهي أن مثة تكامالً بني تلك البيئات املتنوعة
للسكان من مرتفعات وأغوار وصحراء وريف ،عىل الرغم من اختالف امل َ ْغنى واختالف اآلذان املوسيقية،
السامر والهجيني والشرُّ وقي ،مثلام يغ ِّني أبناء البادية الدلعونا وامليجنا،
ومتثل يف أن ابن الريف يغ ِّني َّ
مع احتفاظ كل جامعة بخصوصيتها الفنية والتعبريية واألدائية.
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ويف محاولة منه إلبراز خصوصية تلك األغاين وتفادياً ملحاوالت البعض ط ْم َسها أو تحويلها عن
يل واملضمو ِّين بل وحتى اللحني والغنايئ ،ومحاوالت التحوير والتحريف لتتناسب مع النوتة
مسارها الشَّ ك ِّ
املوسيقية ،أو مع الرسالة التي يريد املغني إيصالها ،فقد قام بتوثيق النصوص الغنائية ،دون حذف أو
زيادة أو ترقيع ،أو إعادة صياغة ،إال يف بعض الكلامت القليلة التي تتناىف وأخالقيات املجتمع وقيم
الدين.
وعىل الرغم من سالمة هذا املنهج ،وصدق نية صاحبه ،إال أنني أرى أنه كان من واجبه إبقاء اللفظة
األصلية؛ ألنها بالتأكيد تعبرِّ عن بعض “التابوهات الثالثة” كالجنس والدين ،والسياسة” ،وتجعل منها
أمام مستمعها أقرب إىل الصدق املوضوعي والفني واللحظة التعبريية املسكونة بهاجس الرفض أو الفرح
أو الحزن أو الحب؛ فهي من ثم تصور واقعه املعيش.
أما أغراض الشعر التي وقف عليها الباحث ،فكثرية ومتعددة ،ومنها:
أغاين األفراح ،ومن ألحانها ،وال أقول أوزانها؛ ألن الوزن يحتاج إىل إعراب ،واألغنية الشعبية ليس فيها
“السحجة” ،كام يف
إعراب ،حتى وإن بدت يف لحنها تقرتب من وزن الرجز ،أو قد تقوم األلحان عىل َّ
السامر ،أو تصاحبها آلة موسيقية كالرشوقي والهجيني ،وظريف الطول ،والجفرا ،والدالعني (جمع
دلعونة) .ومن هذه األنواع العتابا ،واملهاهاة .وأغاين األتراح أو النواح ،وأغاين املدح ،وأغاين الفخر ،أغاين
االستغاثة ،وأغاين الهدهدة والزغاوين ،وأغاين الطهور ،وأغاين العمل ،واملدائح النبوية ،واألغاين الدينية.
بالغة األغنية الشعبية:
لحني جامليات ُه
تنبع بالغة األغنية الشعبية من سلطة النص َّ
فني أو ٍّ
السمعي؛ ولكل أغنية أو قالب ٍّ
التصويري ُة أوالً ،والتعبريي ُة الدالليِّ ُة ثانياً ،فضالً عن بالغة التوصيل ،والتأثري يف جمهورها املتلقي ،عىل
الرغم من اختالف الثقافة ،وآليات التوصيل .ولعل من العوامل املؤثرة يف التوصيل صوتُ املغ ِّني الشعبي
وجامل صوته ،وحسن أدائه.
الحب
أما مرجعياتُ األغاين فهي مرجعيات اجتامعية واقتصادية وعالقات إنسانية؛ فهي تعرب عن ِّ
تارة ،أو عن االنسحاق أمام الجامل ،والحرمان منه ،أو عن الرفض لكل أشكال فقدان الحرية أو السجن
أو االحتالل البغيض ،وسواها .وسأشري رسيعاً إىل بعض النامذج الدالة:
أوال :منوذج الشرُّ وقي ،ومثالها« :قصيدة يطروش ص» ،43وهي قصيدة مؤثرة جدا ً ،ولحنها انترش يف بالد
الشام والسعودية والعراق والخليج العريب ،وقد ُغ ّنيت من قبل عمر العبدالت.
ثانياً :منوذج الهجيني (لحن الهجيني) ،ص(81شديت أنا ِطلقَة الذرعان).
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ثالثا :منوذج العتابا وامليجانا ،صص .129-121ومناذجه كثرية.
وت ُس َّمى يف أمكنة أخرى بالبوذية والكان كان ،وقاعدتها واحدة؛ أربع شطرات كل شطرة تنتهي بكلمة
واحدة ويجب أن تنتهي بها الشطرات الثالث ،عىل شكل واحد وصوت واحد ،أي جناس تام ،وتنتهي
بال َقفْل ِة التي ميكن أن تنتهي بألف باء ،مثل :احباب ،صحاب ،غراب إلخ .ويجوز عند آخرين أن ينتهي
بألف مقصورة مثل هوى ،أنا ،سوا ،حام...إلخ .واألول أشيع وأجمل.
لك َّن موضوع الجناس التام ال يُتسامح يه يف العتابا .ومن أبرز شعراء «العتابا» العرب الذين تركوا بصمة
عىل مستوى الوطن العريب يوسف الحسون املك َّنى بأيب العالء ،وأبو جامل العجاوي ،وأبو جارس الحفريي،
بسام الع َّراين ،ويوسف أبو الليل ،والريناويَّان ،نسبة إىل بلدة ال ِّرينة يف فلسطني ،وآخرون.
وأبو َّ
ومبراجعة ما أثبته الباحث الكريم نجده متامشياً مع القاعدة ،يف ُج ِّل ما وث َّق ،باستثناءات قليلة ج َّدا ً،
أعزوها لعدم خربة بعض الرواة الذين نقل عن بعضهم ،أو للتحريف الحاصل بعد تناقل الناس للرواية
وضعف ذاكرتهم أو سليقتهم وهم ليسوا أهل اختصاص ،أو لضعف أدوات قائل البيت من العتابا ،أو
لخطأ يف النقل وهذا أستبعده؛ ألن الباحث الكريم محرتف وواع عىل ما ينقل ويوثق.
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�أغاين الزفة

د أحمد شريف الزعبي

تعترب الزفة آخر مراحل الزواج  ،وتعد تتويجا لكل ما سبق  ،ففيها تتم زفة العروسني إىل عش الزوجية
واألمل يحدو الجميع يف تكوين عائلة جديدة سعيدة  ،ترتاح األنفس وتهدأ الخواطر  ،فالبيت جنة
اإلنسان أو جحيمه يف الدنيا  .وتصل الفرحة مداها عند العروسني باإلضافة إىل األهل واألصدقاء واملحبني
.
وبعد تناول طعام “ القرى “ يتأهب الجميع للزفة  ،وأول من يُزف العريس حتى يتاح للعروس أن
تسبقه إىل البيت  ،ولكل واحد منهام زفة خاصة  ،فأغاين زفة العريس تختلف عنها لدى العروس .
زفة العريس :
تبدأ زفة العريس بعد االنتهاء من حاممه ولبسه ملالبس العرس  ،حيث يتجمع الشباب ويبدؤون
مبساعدته عىل ارتداء مالبس العرس الجديدة واألنيقة  ،وميسك أحدهم زجاجة العطر ويبدأ برشه عىل
العريس أوال عند االنتهاء من لباسه لكل قطعة من املالبس ،وميسك أحدهم القميص وآخ ُر الربطة ،
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ويناولونها للعريس قطعة قطعة  ،بينام يساعده الشباب اآلخرون عىل ارتداء تلك املالبس  ،أما البقية
فيغنون أغاين الزفة األردنية ومنها :
الله ميسيكم بالخري  ،ضيوف ومحلية
وانا برجو هاإلخوان  ،يشدو هالكف شوية
ه ّدى البلبل عالرمان  ،سمعته بالليل يغني
صوته يطرب النعسان  ،اليل مبنامه متهني
يا بلبل يا أبو الريس  ،غنييل ع ام الشاليش
واحد وحده كيف يعيش ،
وانته والله يا عريس  ،فرحك غايل عليه
فرحان ان شا لله مربوك  ،بدالل أمك وابوك
ا نشا الله ايامك سعيدة  ،عقبال العزابية
***
طلع الزين من الحامم  ،زغريت يا نشمية
بالله تصفو عليه  ،للهوا يعرب إليه
يا صالتك يا محمد  ،هاظا اليوم البلبل غرد
طلع طلع هالعريس  ،حلو وملبس تلبيس
زغريت يا ام العريس  ،جبنالك ذهب بالكيس
جبنا الورد غامر غامر  ،ونرثناه بقاع الدار
ملني هالبيت العايل  ،هاظا بيتك يا عريس
رشو الورد عليه  ،عايل وملبس تلبيس
***
يا ما شا الله عىل طوله  ،طوله يا مطرق ريحان
يا ما شا الله عىل عيونه  ،عيونه يا وسع الفنجان
يا ما شا الله عىل سنونه  ،سنونه يا حب الرمان
يا ما شا الله عىل جبينه  ،جبينه يا كهرب عامن
شطبنا اسم العريس  ،من دفرت العزوبية
سجلنا اسم العريس  ،باألحوال املدنية
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وتكون النساء يف تلك األثناء يغنني :
ينويعمة ينويعمة الريانة
محمد عريس وميمته فرحانة
ينويعمة ينويعمة الغيانة
محمد عريس وميمته فرحانة
والسمسم االخرض جلل العلّية
محمد فرحان وميمته مهنية
والسمسم االخرض جلل العاليل
محمد عريس والفني تهاين
قولولها الم العريس قولولها
ترى العريس بالحامم عريانِ
وديتله مثن بدالت مخيطة
يلبس ويل ّبس من حدا عريانِ
قولولها الم العريس قولولها
ترى العريس بالحامم حفيانِ
وديتله مثن كنادر مب ّندة
يلبس ويل ّبس من حدا حفيانِ
قالو محمد بالحامم مف ّرعي
وديتله مثن اشور مصفطة
يلبس ويلبّس من حدا مف ّرعي
قالو العريس بالحامم جيعانِ
وديتله مثن جاجات مح ّمرة
يوكل ويطعم من حدا جيعانِ
***
حلفت ما البس الخاتم
قالو البيس الخاتم
ليزفو محمد املدلل
طلع الوايل والحاكم
حلفت ما البس الكبوت
قالو البيس الكبوت
طلع الحاكم من بريوت ليزف محمد املدلل
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عاألملاين األملاين
عىل الزفة يا محمد

لجدل جدل القيطانِ
ووالد عمي قدامي

وعندما يخرج العريس محاطا بالشباب وهو يتميز بينهم بلباسه الجديد األنيق وعطره الفواح  ،يقف
يف وسط الساحة محاطا بهم  ،ميسك أحدهم مبظلة مزركشة ومزينة جيدا ويرفعها فوق رأس العريس
لتقيه من الشمس بينام يغني الشباب :
طلع الزين من الحامم  ،الله واسم الله عليه
طلع الزين من الحامم  ،صلوا عالنبي يا سالم
محمد زين وذكره زين  ،محمد يا كحيل العني
مبارك عرسك يا عريس  ،بهالساعة الرحامنية
ان شا الله تسلم وتدوم  ،وانت مية عينية
وانت امللك يا عريس  ،واحنا عندك رعية
***
ثم يغنون :
د ّرج يا غزايل  ،يا رزق الحال ِل
د ّرج يا حبيبي  ،يا حظي ونصيبي
***
وأيضا :
ظليت اد ّرج حجل  ،من وادي لوادي
واعد نجوم الضحى  ،بجوازي وفرادي
ويسري موكب الشباب  ،وبعدها يسري موكب النساء عىل مبعدة أقلها عرشة أمتار ويرددن :
وين ازفك ميحمد يا عريس
قاعد بالحامم ويلبس بالقميص
وين ازفك ميحمد ميدلل
بني الحرمني والشعر مبلل
وين ازفك ميحمد يا مليح
عالصخرة الرشيفة والنبي املسيح
338
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وين ازفك وين يابو عيون السود
عالصخرة الرشيفة والنبي داوود
ويغني الشباب :
تلولحي يا دالية  ،يا ام غصون العالية
تلولحي ٍ
عرض وطول  ،تلولحي مقدر اطول
ثويب طرزتيه  ،حطيتي البالوي فيه
يم ٍ
ثويب زم بزم  ،زميني وال بنزم
يم ٍ
هون واربط باب الحوش  ،بيظا والفستان كلوش
هون واربط باب الدار  ،تا تطلع بنت املختار
هون واربط عالشارع  ،بيظا والصدر واسع
هون واربط عال َّدبة  ،تا مترق أم الحبة
شامم ريحة حدندوق  ،وشلعت قلبي هليل فوق
شامم ريحة  ،واخذت عقيل هليل تحت
شام مريحة ياسمني  ،واخذت عقيل هاملسكني
ويغنني النساء :
غنن ملحمد يا بنات العيلة
زفن محمد عىل ظهور الخيلِ
واحنا نزفه والبنات تزفه
محمد ما اخفه زينة الفرسانِ
غنن ملحمد يا بنات خاالته
زفن محمد وخيطن بدالته
طلعنا نزفه والبنات تزفه
محمد ما اخفه زينة الفرسانِ
زفن محمد يا قرابات امه
زفن محمد والورد ع كمه
طلعنا نزفه والشباب تزفه
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محمد ما اخفه شمعة الفرسانِ
ومن أغانيهن أيضا :
زرعنا تينة عىل الطريق  ،زرعنا تينة
يباله بسكينة عدوك يا محمد  ،يباله بسكينة
زرعنا خوخة عىل الطريق  ،زرعنا خوخة
يباله بالدوخة عدوك يا محمد  ،يباله بالدوخة
زرعنا نجاصة عىل الطريق  ،زرعنا نجاصة
يباله برصاصة عدوك يا محمد  ،يباله برصاصة
ومن أغانيهن :
حنا العقربة بالبري ما ندير
وحنا قليل وكايدين كثري
وحنا العقربة بالكاس ما تنداس
وحنا قليلني وكايدين الناس
وحنا العقربة بالحوش ملا نهوش
وحنا قليلني وكايدين جيوش
ويتابعن :
يا طري الشوحة يا دادا يا طري الشوحة
اعطيني محرمتك يا دادا إيدي مجروحة
اعصب ايدي
اعطيني محرمتك يا دادا تا ّ
ِ
وتزيد
بليك املحبة يا دادا تكرب
يا طري الباشق يا دادا يا طري الباشق
اعطيني محرمتك يا دادا تراين عاىشق
يا طري البني يا دادا يا طري البني
ما دامك عازب يا دادا ال اظل استني
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ويغني الشباب :
نعنع يا نعنع يا ماما اخظر يا نعنع
حاكورة صغرية يا ماما مليانة نعنع
لبست الزيتي يا ماما شلحت الزيتي
خربت بيتي يا ماما عىل ظمة نعنع
لبست البني يا ماما شلحت البني
رايحة تجنني يا ماما عىل ظمة نعنع
لبست االخظر يا ماما شلحت االخظر
جتني تتمخرت يا ماما عىل ظمة نعنع
نعنع يا نعنع يا ماما أخظر يا نعنع
والبنت صغرية ياماما وريحتها نعنع

زفة العروس :
وتكون العروس يف بيت أهلها أو يف بيت أحد أقاربها من األعامم أو األخوال  ،وتلبس األبيض والطرحة
واإلكليل مزينة بالذهب الذي يتدىل عىل شكل قالدة  ،وكذلك تزين معصمها بأساور الذهب ويديها
بالذبلة والخواتم  ،وتقوم الفتيات بالغناء لها  ،ومن ذلك :
قومي اركبي عاملهر يشجرية الح ّنا
عريسك مثل القمر بالبيت يستنى
قومي اركبي عالفرس يا شمس املالحي
هلك ِ
عليك حرس بسيوف ورماحي
قومي اركبي يفالنة متامك عادي
شعرك رطايب رايب ع شط الوادي
شعرك رطايب رايب عالحفرية
شدي حصانك يفالنة يا نشمية
حصاين مشدود وكل اهيل أفندية
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شدي حصانك يفالنة وال تنهمي
حصاين مشدود وقدامي والد عمي
وتهاهي إحدى النساء فتقول :
هيهاه يخلف عىل ابو فالن يخلف عليه باألول
هيهاه طلبنا النسب واعطانا غزال مصور
هيهاه يخلف عىل ابو فالن يخلف عليه خلفتني
هيهاه طلبنا النسب واعطانا بناته الثنتني
ويقوم والد العروس بخلع عباءته ويلبسها العروس لتسرت ما يظهر من زينتها عن الغرباء  ،فتقوم بحياء
وميسك يدها داللة رضاه عن هذا الزواج  ،بينام النساء يغنني :
مشوها مشوها ع مهلها  ،عزيزة عىل اهلها يا الال
مشوها مشوها هالبنت  ،عزيزة عىل ابوها يا الال
مشوها مشوها براحتها  ،عزيزة عىل اخوتها يا الال
مشوها وامشو وراها يا شباب  ،عزيزة عىل ابوها يا الال
مشوها وامشو وراها يا شباب  ،عزيزة عىل اعاممها يا الال
مشوها وامشو وراها يا شباب  ،عزيزة عىل اخوتها يا الال
ويسري الركب الهوينى  ،وتردد النساء :
من وادي لوادي واحنا مشينا  ،من وادي لوادي
بنات األجوا ِد واحنا خذينا  ،بنات األجوا ِد
من حارة لحارة واحنا مشينا  ،من حارة لحارة
بنات األمارة واحنا خذينا  ،بنات األمارة
من صرية لصرية واحنا مشينا  ،من صرية لصرية
والبنت األصيلة واحنا خذينا  ،والبنت األصيلة
من الصبح للعرص واحنا مشينا  ،من الصبح للعرص
من بنات األصل واحنا خذينا  ،من بنات األصل
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وحينام تدخل العروس إىل بيتها يغنني لها :
خش الفرح دارنا يا مني يهنينا
واليل فرح لينا ييجي ويهنينا
واليل فرح لينا ييجي لنص الدار
اال انت يا صاحبي ما جيت اال مشوار
وتكون العجينة جاهزة ويعطينها للعروس لتقوم بلصقها فوق مدخل بيت الزوجية  ،والعجينة عبارة
عن عجينة قمح مجبولة بورق الزيتون والعنب والنعناع والسكر  ،وهي رمز للتمني للعروسني بأن يبقيا
مجتمعني وال يتفرقان  ،ويعمران بيتهام كام يع ّمر شجر الزيتون  ،وأن تكون ذريتهام كثرية وممتدة
كامتداد أغصان الدوايل  ،والنعناع لتبقى سريتها معطرة  ،أما السكر فحتى تكون حلوة وجميلة بعيون
زوجها .
ويزف الشباب العريس من بيت مضيفه إىل بيته حيث العروس تنتظره .
أما أغاين جلوة العروس فتكون :
الله يهنيها أمك ميحمد الله يهنيها
بعالليها نرقص ونغني بعالليها
الله يفرحها أمك ميحمد الله يفرحها
مبطارحها نرقص ونغني مبطارحها
وكذلك :
بالورد والح ّنا رشو العرايس بالورد والح ّنا
يوخذ ويتهنى قولو ملحمد يوخذ ويتهنى
بالورد والهيلِ رشو العرايس بالورد والهيلِ
من كبار العيلة واحنا خذينا من كبار العيلة
بالورد والريحة رشوا العرايس بالورد والريحة
يوخذ املليحة قولو ملحمد يوخذ املليحة
بالورد والزعرت رشو العرايس بالورد والزعرت
يوخذ ويتأمر قولو ملحمد يوخذ ويتأمر
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ومن أغانيهن الراقصة :
يناديني يا فزة ماين فزة  ،وردة من غزة عطره نيسان
يناديني يا مطرة ماين مطرة  ،واحرمتني ياحرسة روحة شامل
يناديني يا حاجة ماين حاجة  ،خدك لب الكاممة وانا الجيعان
يناديني يا عرية ماين عرية  ،خدك لب الفطرية وانا الجيعان
يناديني يا عاشة ماين عاشة  ،خدك وردة منعشة وانا التعبان
وعندما يقوم العريس بتلبيس الذهب لعروسته يغنني :
لبس لبس يا عريس مالك زعالن
هاي العروس بجنبك مطرق ريحان
لبس لبس يا عريس مالك مالك
هاي العروس بجنبك بنت خالك
وال تقولوا خلصنا ما خلصنا
واخذنا الكبارية  ،وعالكرايس جلسنا
وال تقولو كَلّينا ما كَلّينا
واخذنا الكبارية  ،وعالكرايس تعلينا
وأيضا :
واسحل يا ذهب عالطراحة
وتسلم يا عريس واخذت الفالحة
واسحل يا ذهب عالحصرية
وتسلم يا عريس جبت األصيلة
واسحل يا ذهب عالصينية
وتسلم يا عريس جبت الريفية
ويتابعن بنفس اللحن الراقص :
اتلولو يا شعر الحية عىل ايدية
والشيخة البو محمد والله غ ّية
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اتلولو يا شعر الحية عىل الذرعان
والشيخة البو محمد والله زمان
اتلولو يا شعر الحية عىل االبريق
والشيخة البو محمد تلبق وتليق
وينتهي املشهد بالزغاريد والقبل والتهاين بني أهل العروسني  ،وبعد أن يخرج الجميع تكون أم العريس
قد أحرضت للعروسني العشاء الفاخر .
هذه صورة من صور الزفاف األردين الذي يشرتك به كل األردنيني  ،تهانينا وبالرفاء والبنني  ،وعقبال
العزاب والعزباوات .
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�إ�ضاءات مقارنة بني ر�سالة الإ�شارة �إىل �أدب الوزارة
لل�سان الدين بن اخلطيب وكتاب الأمري لينقولو ميكافيلي

إعداد /هدى أبو غنيمة

إطاللة الرؤية:
ملا كان إنجاز الحضارة الغرب ّية ،يف عصور ازدهارها متمثالً يف التواصل مع ثقافات الحضارات
األخرى واإلضافة إليها ،فإن تطلعنا إىل نهضة حضارية يدعونا إىل استثامر سلطة املعرفة يف عرصنا،
إلبداع منوذج حضاري يضيف إىل املعرفة اإلنسانية لنشارك يف املشهد اإلنساين ،منتجني ال متلقني
وتابعني ،وهو طموح مرشوع ما دمنا قادرين عىل التواصل مع أنفسنا ،ولغتنا ،وتجربتنا اإلنسانية،
ومتمثلني بوعي لجالل اللفظ واملعنى يف كتابنا الكريم :ﭿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭾ(.)1
وما دمنا أيضاً قادرين عىل تفعيل امللكة النقدية ليكون لنا دور تنويري تثقيفي يف مرحلة أصبح
فيها جوهر الخطاب الحدايث ،هو الثورة عىل املايض والرتاث ،وغلب عىل الثقافة اإلنسانية (السعي
لتقويض الرتاث سواء عن طريق تغييبه أو عن طريق استحضاره منفياً)(.)2
لقد أورثنا اضطراب الوعي مبفهوم الحداثة انقطاعاً معرفياً عن التواصل مع ما نحتاجه من
الرتاث الحي (وهو ما كان ذا ريح قوية ونار ملتهبة ومستمرا ً يف التجربة املعيشية يحمل قوة االستمرار،
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والحضور يف وعينا الشامل ،ويف تشخصنا الحارض مام ينحدر إليها من التجارب املاضية يف املعرفة والقيم
والنظم واملصنوعات .والحضور هنا مقوم للوعي بانٍ للفرد ،مبا هو شخص أو ذات ذات سامت فرديّة
ومجتمعية مخصوصة ،أي متاميزة ومتميزة)(.)3
فهل تعني مواكبة التحوالت الحضارية املعرفية املذهلة إهاملنا لذاتنا الحضارية وخرباتها ،التي
بنى عليها الغرب إنجازاته الحضارية؟
أم الوعي بذاتنا هو وعي باآلخر أيضاً؟ ذلك الوعي الذي عرب عنه الفيلسوف الكندي قائالً« :إن
تراث كل أمة إمنا هو حلقة من حلقات تتميم النوع اإلنساين»( ،)4لعل قراءة واقعنا الحضاري املضطرب
اليوم بعيون اآلخرين قد أورثنا نظرة دونية إىل أنفسنا متناسني أن اإلفادة من معارف األمم تتجىل يف
فهم تجربتنا اإلنسانية العريقة من منظور املقارنة بني رموزنا املعرفية ورموز اآلخر« ،تتميامً ملا مل يقولوا
فيه قوالً تاماً ،وذلك عىل مجرى عادة اللسان وسنة الزمان اآلخرين»( ،)5حسب الفيلسوف الكندي لنفهم
أن اإلنجازات الحضارية تتواصل وتتفاعل عرب العصور ،وتؤثر وتتأثر عرب املثاقفة والتجربة اإلنسانية ،ال
عرب الصدام ،ولنعي أن (مفهوم الحداثة مييل إىل معنيني:
األول :عام يفيد الدخول يف مرحلة تاريخية – ثقافية – اجتامعية ،تحمل عنارص جديدة عىل
سبيل اإلضافة أو الدمج أو االستيعاب أو االبتداع ،أو تستبعد عنارص قدمية عىل سبيل اإلزاحة
أو اإلهامل أو اإلسقاط ،عىل وجه يجعل من جملة خصائص هذه املرحلة ،مرحلة مباينة ذات
سامت مخصوصة.
الثاين :هو هذا ،الذي خص به الغرب الحديث نفسه إذ تجاوز بالحداثة املعنى األول ،بأن و ّجهه
وجهة الحذف واإلزاحة الجذريتني ،أي وجهة القطيعة (ومسح اللوح) بإزاحة كل ما هو قديم من
دين وتراث ،ورفع دعائم املجتمع والدولة عىل أسس مضادة لألسس ،التي قامت عليها مرحلة
(ما قبل الحداثة) ،ذات املرجعية الدينية يف العصور املسيحية الوسطى ،امللقية بظاللها وآثارها
عىل عرص النهضة واإلصالح ،ومطالع العصور الحديثة .وقد حدد (آالن تورين)(*) الحداثة ،بأنها
تأكيد القول إن اإلنسان هو ما يصنع ،وإن من الرضوري ترابط الوشائج بني اإلنتاج الذي بات
بفضل العلم أكرث فاعلية ،وبني التقنية واإلدارة وتنظيم مجتمع القانون ،والحياة الخاصة التي
تحركها املنفعة ،فضالً عن إرادة التحرر من جميع أشكال القهر والقرس .وهذا الرتابط يعتمد عىل
العقل.)6()....
من منظور التفاعل والتواصل بني منظوري ثقافتني مختلفتني وسياقني حضاريني مختلفني
ويتقاطعان يف التجربة اإلنسانية .لذلك ألقي الضوء عىل علم معريف من رموز تراثنا هو لسان الدين بن
الخطيب من خالل رسائله السياسية وبالتحديد (رسالة اإلشارة إىل أدب الوزارة) ،وبني نيقولو ميكافييل
وكتابه األمري.
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أضواء عىل فكر لسان الدين بن الخطيب السلامين السيايس:
لسان الدين بن الخطيب هو شاعر وكاتب وفقيه ماليك ومؤرخ وفيلسوف وطبيب وسيايس من
األندلس .ولد يف لوشة /25رجب 713هـ1313/م درس األدب والطب والفلسفة يف جامعة القرويني يف
فاس ،وقىض معظم حياته يف غرناطة يف خدمة بالط بني نرص وعرف بذي الوزارتني األدب والسياسة
وتويف يف 776هـ .1374/ذكره ابن خلدون يف كتابه التعريف وهو معارص له بقوله« :كان الوزير ابن
الخطيب آية من آيات الله يف النظم والنرث واملعارف واألدب ،ال يُساجل مداه ،وال يُهتدى فيها مبثل
هداه.)7(»...
يشري الباحث إبراهيم عبدالقادر بوتشيش إىل أن من أبرز الكتب ،التي عززت رفوف الخزانة
التاريخية العربية ،كتاب السياسة السلطانية عند لسان الدين بن الخطيب ،وهو كتاب يلقي الضوء عىل
تجربة لسان الدين السياسيةـ من خالل رسالته يف احوال َخ َدم ِة الدولة ومصائرهم الذي قسمه الباحثان
محمد الربكة ،وسعيد بنحامدة إىل قسمني كبريين ،يتناول القسم األول تجربة بن الخطيب السياسية بني
التنشئة واملامرسة ،ضمن أربعة فصول .بينام يتصدى القسم الثاين لدراسة موضوع السياسة السلطانية
عند لسان الدين بن الخطيب من خالل رسالتني منسوبتني إليه ،وقد عالجهام املؤلفان يف فصلني
مستقلني( .)8ويرى الباحث أن الكتاب ينطلق من إشكالية مركزية مفادها ،أن القرن الثامن الهجري
(الرابع عرش امليالدي) ميثل قرن النضج واالزدهار بالنسبة إىل تاريخ املغرب واألندلس وهو ما تجىل يف
بروز نخبة من كبار الكتاب ورجال السياسة ،وخدمة امللوك والدول ،الذين أسسوا لثقافة ما يعرف يف
لغة لسان الدين بن الخطيب بـ(السياسة السلطانية) وقد نتج عن هذا الجنس الثقايف منتوج غزير يف
مجال فقه السياسة ،وتأمالت عميقة يف مصائر خدمة الدولة ،متيز فيها ابن الخطيب من سائر كتاب
اآلداب السلطانية ،برسم الخطوط األولية لنظام القول يف خدمة السلطان ومصائرهم.
فإذا كان مؤلفو اآلداب السلطانية ،قد عالجوا املؤسسات الدينية والدنيوية ،وتفننوا يف كتابة منت
متميز ،يسدي النصائح للسلطان ،ويربر استبداده ،فإن ابن الخطيب تف ّرد بقراءة استباقية يف عواقب
خدمة السلطان وحاشيته ،من خالل التجربة واملعايشة واملامرسة السياسية ،ومن القراءة املستلهمة
للتاريخ ،بعيدا ً عن تنظري اآلداب السلطانية السابقة ،فابن الخطيب مل يكن كاتباً يحلق عالياً يف (الدولة
الفاضلة) أو يع ّرج يف متاهات الطوباويات ،بل كان مفكرا ً ميدانياً كتب انطالقاً من الواقع ،ومن وعاء
خربته ومامرسته يف االشتغال مع امللوك ،ومن عيشه متنقالً بني البالطات ومامرساً للوظائف السامية
املختلفة .لذلك فإن إنتاجه يحمل قدرا ً كبريا ً من الفكر التأميل املستنبت من تربة الواقع ،ويؤسس لفقه
سيايس سلطاين ذي منظور بعدي استرشايف ،وال شك يف أن ترشبه بالتجربة السياسية ،ووعيه التاريخي
جعاله يعالج بعمق إشكالية مستقبل عالقة الكاتب بالسلطان وكيفية تأثري السياسة يف لحم العالقة بني
الطرفني ،أو إحداث الرشخ بينهام(.)9
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لقد وردت الرسالتان يف بعض املتون الرتاثية املنشورة يف نفح الطيب للمق ّري ،وريحانة الكتاب
ونفض الجراب (يرى الباحث الدكتور إبراهيم عبدالقادر بوتشيش (أن اإلشكالية املركزية يف الكتاب،
وفرضيات النظر ،رغم قيمته تكمن يف اعتبار القرن الثامن الهجري ،الرابع عرش امليالدي ميثل قرن النضج
واالزدهار بالنسبة إىل تاريخ املغرب واألندلس ،وهو حكم قيمة يحتاج إىل مراجعة(.)10
«صحيح أن هذا القرن ،قد شهد ميالد كبار املؤرخني والكتبة ،وعرف ازدهار بعض العلوم ،العقلية
كعلم الحساب والعدد مع ابن البنا وغريه ،لكن الكم ليس معيارا ً علمياً دقيقاً ،لتعميم االزدهار عىل
عرص أثبت فيه بعض املنتسبني إليه :من أمثال ابن خلدون أنه كان يف حالة انسداد فكري وتلوث ثقايف
خاصة يف مجال علم الكالم والفلسفة .فقد كان املناخ الفكري آنذاك مياالً إىل كبح جامح الخطابات
املتسائلة يف مقابل تس ّيد التيارات الصوفية والظاهرية ،وهو واقع ثقايف برره (ابن خلدون) بـ(نقص العلم
والعمران) و(بسيادة عقلية مفككة أنتجت أزمة القرن الرابع عرش امليالدي بوجوهها الثالثة البارزة:
وهي استفحال الظاهرة البدوية ،وانتشار وباء الطاعون ،وتأزم العمران )...وقد متظهر هذا الوضع املتأزم
يف ثالث واجهات :تسلط الوزراء واستبدادهم بالحكم عىل حساب السلطان والعنف الجبايئ ،ثم فساد
األخالق ،الذي يشتد عوده عادة مع انحالل الحضارة ،ومن ثم عودة وترية التاريخ الدائري الذي يحيل
إىل الدورة املنغلقة ،والتكلس الثقايف وبطء التطور املجتمعي ،وهو ما فطن إليه ابن خلدون حني شعر
بتفوق أوروبا ،ونهضة (دول الشامل) عىل حساب دول الجنوب.)11()....
لقد كُتب عن ابن الخطيب الكثري من الدراسات التي تحلل أعامله السياسية والثقافية ،وتدرس
ظروف حياته وأثر ذلك عىل إنتاجه.
ولقد أورد ابن الخطيب رسالتيه اإلشارة إىل أدب الوزارة ومقامة السياسة ،ضمن مؤلفه الكبري
(ريحانة الكتّاب ونجعة املنتاب) وحقق (اإلشارة إىل أدب الوزارة) ،و(مقامة السياسة) الباحث الدكتور
(محمد كامل شبانة)(.)12
أمثلة من اإلشارة إىل أدب الوزارة:
تحدث لسان الدين يف هذه الرسالة عن قدر رتبة الوزارة يف األقدار ،وبعض رشوط االختيار ،وعقد
لذلك ثالثة فصول ،وأوىص يف هذا بأنه ال بد من (أركان) فصلها يف ستة ،ففي:
 .1ساق لنا ما يستشعره الوزير بينه ،وبني نفسه ،ويجعله مجرياً له يف يومه وأمسه.
«واعلم أن امللكة البرشية ،الخليقة باالفتقار الحريّة – ملا كان راعيها مركباً من أضداد متغايرة،
وأركان متفاسدة متضائرة ،يجذبه كل منها إىل طبعه ،بني آخذ برجله ،ورافع بضبعه ،مل يكمل حراسة ما
حسه ،فاحتاج إىل وزير من جنسه ينوب فيام ناب عن
وكل إليه بنفسه ،وال وفت بضم منترثها آالتُ ِّ
شخصه ،ويضطلع بتتميم نقصه ،وبتيقظ سهوه ....فيحتاج من اتصف بهذه الصفة إىل كامل يف الفضل
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وحاجة يف املعرفة ،يعدل ما عاض امللك من أمور ملكه ،ويويف ما عجز عن نظم سلكه حتى تربز اململكة
يف أتم صورتها وتبلغ الكامل األخري مبقتىض رضورتها ....واعلم أنه من ال يضبط نفسه وهي واحدة – ال
يضبط أمر الكثري من الناس ،عىل تباين األغراض ،وتعدد األجناس .فاربأ بنفسك عام تج ّره الشهوات من
النقض ،وازجرها عن كلب الحرص ،وألن جانبك ملن ظهر كامله وقرصت عنه حاله.)13(»...
 .2ذكر ما يستشعره الوزير مع امللك ليأمن عادية األمر املرتبك.
«وإذا خدمت ملكاً ،زاد رأيك عىل رأيه وف َُض َل سع ُيك يف التدبري حسن سعيه ،فأره االستهانة
مبزيدك ،واقرص من أرشاف ج ّيدك ،وأظهر التعجب مام فضل عليك به ،ورس من الحزم عىل مذهبه ،وال
تتبجح بتجاوز ما ألهل طبقتك ،وإذا أنفقت عند الكفاية ( :58ب) فاقتصد يف نفقتك ،فإنه ال يحسن
منه موقع قولك أو عملك ،ويرى أن تغررك به اكرث من تحملك ،فيرشع يف كرسه ،وجرك إىل قرسه(.)14
وإذا تعارض عندك العجز يف مروءتك وديانتك ،وكفايتك وأمانتك ،فتنزه الكفاية عنده عام يشني،
وأرض بالنقص يف املروءة ال يف الدين ،فهو عليه أسهل وفرق ما بني الحالني ال يجهل.)15(»...
َ
 .3فيام يحذره من تقدم امللك عليه يف األمر الذي أسنده إليه ،وجعل زمانه يف يديه.
« ....واحذر أن تسول لك قوة اإلمكان ،ودالّة السلطان – الزيادة يف االستكثار ،من الضياع والعقار،
والجواهر النفيسة واألحجار ،وغري ذلك من االحتجاز واالحتكار ،وما تدعو إليه جاللة املحل ونباهة
املقدار ،فينقسم فكرك وشغلك ،ويضيع سعيك وفضلك ،ويحصيه عليك من يضمن لك االفرتاس ،وال
ميكنك – من كيده االحرتاس ،ممن حرم حظه ،لوكس معناه أو لفظه ....ولتكن همتكم مرصوفة إىل
استرباء حال اململكة واعتبارها ،وتكامل أقطارها ،وما عليه كل جزء من أجزائها من سداد ثغراتها ودفاع
أعدائها ،ونقصان ارتفاعها ،واختالل أوضاعها ،أو تدبر مصلحة يبقى لك ذكرها وخربها ،ويحسن بك
أثرهاِ ،
وخف مصارع ال ّدالة ،فهي أدواء دوائك واكرب أعدائك .)16(»...لعلنا بعد االنتهاء من قراءة سرية ابن
الخطيب ورسائله نتساءل :هل كان هذا الكتاب خطاباً لنفسه قبل أن يكون لغريه؟
وهو الذي متلمل بني نزوع دنيوي ،ونزوع أخروي يف فرتة مضطربة من أحوال األندلس ،وأودى
به الرصاع يف أجواء السياسة ،إىل أن ينقلب عليه تلميذه ابن ُز ْم ُرك والقايض النبهاين وغريهم إىل خصوم
ليحاكم بتهمة الكفر ،والخروج عن الرشيعة ،ويقتل يف سجنه غدرا ً وتحرق معظم كتبه يف ساحة غرناطة.
أمثلة من كتاب األمري ملكيافييل:
(ولد مكيافييل يف فلونسا يف الثالث من مايو/أيار عام  1469وكان االبن األكرب لربناردو مكيافييل
وزوجته بارتولومي ويبدو أن برناردو ،قد عزم أن ينعم ابنه بفوائد الثقافة اإلنسانية املزدهرة يف فلورنسا،
عىل الرغم من التكاليف التي قد يتكبدها ،بدأ نيقوال يف تعلم مبادئ اللغة الالتينية بعد عيد ميالده
السابع عىل يد معلم محيل ،هو مايسرتو ماتيو الذي كان يلقي دروسه يف منزل ،يبعد مسافة قصرية من
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منزل آل مكيافييل .ويف غضون سنوات قليلة كان مكيافييل يدرس علم الحساب ،ويكتب باللغة الالتينية
تحت إرشاف معلم أكرث شهرة يدعى باولو دا رونسيليوين وكان باولو صديقاً وزميالً ألحد كبار اإلنسانيني،
وهو كريستوفرو الندينو ،الذي أث ّرت تفسرياته لكتاب دانتي الكوميديا اإللهية التي نرشت عام 1481
تأثريا ً عارماً عىل املسؤولني يف مدينة فلورنسا.
ويبدو أن مكيافييل التحق بعدها بذات املؤسسة التعليمية التي عمل فيها الندينو نفسه كمد ّرس
للشعر والخطابة ،والتي تحمل اسم استوديو فيورنتينو .جعلت الجامعة مكيافييل يقف عىل أرض صلبة
فيام يخص جوهر الفروع الدراسية الخاصة مبنهج الحركة اإلنسانية ،مثل البالغة وقواعد اللغة والشعر
والتاريخ والفلسفة األخالقية .وكانت قصيدة الفيلسوف الروماين لوكريشيوس ،التي تحمل عنوان (حول
طبيعة األشياء) أحد النصوص التي يبدو أنه درسها باهتامم ،إذ نسخ بخط يده أبيات القصيدة كلها
التي بلغ عددها سبعة آالف وأربعامئة بيت ،ويبدو أن مكيافييل الشاب قد فتنته الحجة الرئيسة
للوكريشيوس القائلة بأنه ينبغي التخلص من الخوف و(الخرافات الدينية) باستخدام الفصل والتعمق
يف دراسة اآلليات الخفية للطبيعة.
عرث مكيافييل عندما وصل إىل أواخر العرشينات من عمره عىل املهنة ،التي متكنه من استغالل
مواهبه املتعددة ،إذ كانت السياسة تجري يف عروقه ،فعىل مدار القرنني السابقني توىل العديد من أفراد
عائلته مناصب سياسية يف فلورنسا غري عابئ باملصري ،الذي لقيه أقرباؤه – يف أمور السياسة فقد تعرض
اثنان من أبناء عم أبيه برناردو من الدرجة الثانية إىل اإلعدام بقطع الرأس بسبب معارضتهام لنظام
حكم األقل ّية الذي شاب عرص كوزميو دي مديتيش(.)17
رأى مكيافييل ،أن عىل األمراء أن يتبعوا نفس القواعد األخالقية ،التي تتحكم يف سلوك األفراد،
ولهذا فقد ف ّرق بني دراسة السياسة ،ودراسة الشؤون األخالقية ،وأكد عدم وجود أي رابط بينهام.
يوجه رسالته ،قائالً :من نيقوال مكيافييل إىل لورنزو العظيم نجل بيارو دي مديتيش« :جرت عادة
الناس الذين يرغبون يف كسب ود األمري عىل محاولة هذا الكسب بتقديم الهدايا إليه يف األشياء ،التي
يعتقدونها بغالء مثنها ،أو تلك التي يعرفون محبة األمري لها ....مل أعرث يف ما أملكه عىل يشء أعتز به أو
أقدره تقديرا ً فائقاً كمعرفتي بجالئل األعامل التي قام بها الرجال العظام ،وهي املعرفة التي حصلت
عليها بعد تجربة طويلة ،وخربة باألحداث املعارصة ودراسة لوقائع املايض»(.)18
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األمثلة من كتاب األمري:
 .1من الفصل املعنون« :األمور التي يستحق عليها الرحال وال سيام األمراء املديح أو اللوم»:
« ...علينا أن نرى اآلن الطرق والقواعد ،التي يجب عىل األمري أن يسري فيها بالنسبة إىل رعاياه
وأصدقائه .وملا كان الكثريون قد أسهبوا يف الكتابة عن هذا املوضوع ،فإين أخىش أن تبدو كتابتي عنه
غرورا ً مني ال سيام ،وإنني أختلف يف هذا املوضوع عن رأي اآلخرين ...وال ريب يف أن اإلنسان الذي
يريد امتهان الطيبة والخري يف كل يشء ،يصاب بالحزن واألىس عندما يرى نفسه محاطاً بهذا العدد
الكبري من الناس ،الذين ال خري فيهم .ولذا فمن الرضوري لكل أمري يرغب يف الحفاظ عىل نفسه أن
يتعلم كيف يبتعد عن الطيبة والخري ،وأن يستخدم هذه املعرفة أو ال يستخدمها وفقاً لرضورات
الحاالت التي يواجهها»(.)19
 ...« .2إن التعمق يف درس األمور ،يؤدي إىل العثور عىل أن بعض األشياء ،التي تبدو فضائل تؤدي
إذا اتبعت إىل دمار اإلنسان .بينام هناك أشياء أخرى ،تبدو كرذائل ولكنها تؤدي إىل زيادة ما يشعر
به اإلنسان من طأمنينة وسعادة.)20(»....
 .3من باب الرأفة والقسوة ،وهل من الخري أن تكون محبوباً أو مهاباً:
«األفضل أن من الواجب أن يخافك الناس ،وأن يحبوك ولكن ملا كان من العسري أن تجمع بني
األمرين ،فإن من األفضل أن يخافوك عىل أن يحبوك .هذا إذا توجب عليك االختيار بينهام ،وقد يقال عن
الناس بصورة عامة ،أنهم ناكرون للجميل متقلبون ،مراءون ميالون إىل تجنب األخطار ،وشديدو الطمع،
وهم إىل جانبك طاملا أنك تفيدهم ،فيبذلون لك دماءهم وحياتهم ،وأطفالهم كام سبق أن قلت ،طاملا
إن الحاجة بعيدة نائية ،ولكنها عندما تدنو يثورون ومصري األمري الذي يركن إىل وعودهم ،دون اتخاذ
أية استعدادات أخرى – إىل الدمار والخراب ومع ذلك عىل األمري أن يفرض الخوف منه بطريقة يتجنب
بواسطتها الكراهية إذا مل يضمن الحب»(.)21
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إضاءات مقارنة عىل النقاط الجوهرية يف اللقاء واالختالف
بني لسان الدين بن الخطيب ونيقوال مكيافييل
لعل موطن اللقاء بني رسائل ابن الخطيب ،ورسالة مكيافييل (األمري) هي أن كالً منهام:
أوالً :قد نهل من ما يسمى (باآلداب السلطانية) ،و(هي كام يراها األستاذ املغريب د.عزالدين العلاّ م
يف كتابه اآلداب السلطانية ،أن تلك اآلداب ،تشكل نوعاً قامئاً بحد ذاته بني أنواع الفكر السيايس،
الزم الثقافة العربية ومن قبلها الفارسية واليونانية واألوروبية ،وهي إرث فكري يعتمد عىل فكرة
جوهرية ،هي إسداء النصح للحاكم أو امللك؛ بهدف واحد هو تحسني أداء السلطة وال يهم أدباء
هذه الرسائل السلطانية ،أن ينظروا يف رشعيتها أو األسس ،التي تقوم عليها بقدر ما يعتنون بالبحث
يف الوسائل والتقنيات ،التي من شأنها تقوية السلطة ،والحفاظ عليها ،وال يؤرقهم من أحوال الرع ّية
أو ذكرها سوى طرح السلوك الواجب عىل الحاكم االهتداء به ،التقاء رش الرع ّية وضامن والئها،
وهم ال يطمحون إال لتقديم دليل عمل من شأنه أن يفيد الحاكم أو الوزير يف مامرسة سلطته،
وترتبط فكرة إسداء النصح للحكم بد ًءا من أفالطون ،ونصائح أرسطو مرورا ً بكتاب كليلة ودمنة
البن املقفع وإرث هذه الرسائل يف الثقافة العربية.
وترتبط فكرة إسداء النصح للحاكم بفكرة أخرى هي من ثوابت ذلك الخطاب ،أال وهي اعتبار أن
السلطان مفهوم مركزي تتمحور حوله كل القضايا وخدمته ،هي موضوع أولئك الكتاب.
ومن العنارص املهمة يف تعريف الكاتب السلطاين ،أنه رجل سياسة ورجل ثقافة ،وقد يكون مؤرخاً
أو فيلسوفاً .أو يكتب تقرباً وطمعاً يف وظيفة أو موقع كدوافع مكيافييل يف كتابه األمري.
ويتداخل يف تلك النصوص التعبري األديب والسيايس معتمدا ً عىل مختلف مجاالت املعرفة من تاريخ
وفلسفة وأدب وأخالق ،لكن النصوص تحلّق فوق كل تلك املجاالت دون أن تنتمي حقيقة ألي مجال
منها كام أن املعرفة فيها تنحل ملجرد أدوات يف خدمة ما يسعى إليه النص.
وقد عارض ابن خلدون تلك املؤلفات ،واعتربها «لغو أحاديث ،واستكثار أقوال» ،ألنه كان يرى أن
طبائع العمران هي التي تحكم أفعال السلطان ،وليس ما تخططه هذه التآليف ،ألن إسداء النصح هو
تصور مضلل إلمكانية التطور ،وقفز عىل الرشوط الحقيقية التي تحكم حركة املجتمع(.)22
ثانياً :قانون الرصاع يف التجربة البرشية اإلنسانية «وهو قانون رسمدي ،ال سبيل إىل الفكاك من
قوته وفعله بسبب أصوله الطبيعية يف الوجود البرشي وقد أدرك ابن خلدون وهوبز عىل وجه
الخصوص األسس الواقعية له يف الطبيعة البرشية»(.)23
ثالثاً :أن اآلداب السلطانية ،التي نهل من تراثها وإنجازاتها عرب العصور لسان الدين بن الخطيب،
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ونيقولو مكيافييل كانت الحضارة العربية اإلسالمية يف األندلس بألقها الذي جمع بني العقل
والروح ،وإنجازاتها من أملع املرجعيات التي استند إليها عرص النهضة األوروبية ،وإن أغفلتها
معظم املراجع العربية وجعلتها بتهميشها وإغفال فضلها الحلقة املفقودة يف سلسلة الرتاث
اإلنساين إال من إشارات من عدد من أخالق ّيي الغرب املفكرين بأن يف اإلسالم قيامً مدنية رفيعة،
وبأننا عرفنا الحضارة قبل أن يعرفها الغرب.
ولعل مرد ذلك إىل أن الحضارة األوروبية ،التي منت باطراد ،وبتسارع وقطعت صلتها بالرتاث
وتبنت فكرة اإلنسانيني العلامنية يف القرن الخامس عرش القائلة بأن «اإلنسان هو كل يشء» قد أصبحت
حضارة مكتفية بذاتها ،وهي املركز والحضارات أو الثقافات األخرى أطراف تابعة ،ليس عليها إال أن تظل
دائرة حوله تحتذي به عىل الدوام.
نقاط االختالف الجوهرية بني لسان الدين بن الخطيب ،ونيقولو مكيافييل:
أوالً :صدر لسان الدين بن الخطيب عن رؤية تضع األمنوذج واملثال يف الحضارة العربية اإلسالمية
يف املقام األول .وأعني بالنموذج هو ما يجب أن يكون عليه اإلنسان طبقاً للدين والخلق ،والنموذج
البالغي الكالسييك والفكري محددا ً يف اإلشارة إىل أدب الوزارة السلوك العميل الذي ينبغي أن
يسلكه الوزير مع الحاسدين ،وذلك بقمع الطامعني منهم ،واستاملتهم ،ومقابلة حسدهم باإلنعام
عليهم ،ثم باصطناع أضدادهم ،واخريا ً حسن اختيار من يصنعه لخدمته.
بينام صدر مكيافييل عن رؤية تشاؤمية ترى الناس كام هم ،يف طبيعتهم البرشية ،ويقدمهم إلينا
يف نزعاتهم الدنيئة كأحط ما تكون الدناءة ،ولعله مل يحكم عىل أناس عرصه الذين عرفهم فحسب
بل امتدت رؤيته إىل ما وراء الزمان واملكان .فهو ال ينخدع وال يخدع الحاكم ،والتعارض يف فكر
مكيافييل بني الدولة والفرد تعارض محتوم ،وهو ما نطلق عليه النفع ّية والرباغامتية أو الغاية تربر
الوسيلة وقد يطلق عليه الواقعية السياسية النفعية ،أو الذرائعية النفع ّية.
ثانياً :صدرت رؤية لسان الدين بن الخطيب من موقع حضاري مزدهر ،وحضارة تحس بأنها
مكتفية بذاتها قادرة عىل تحقيق إنجازات خارقة ،معتزة برتاثها رغم أن بوادر األفول كانت قد
بدأت تلوح باألفق« ،فقد نظر املسلمون دوماً إىل حضارات اآلخرين من زاويتني :األوىل جاملية،
فركزوا أنظارهم عىل الطابع (الغريب) أو (الطريف) يف األشكال الثقافية وكتب الرحالت تشهد
بذلك ،الثانية :فقهية إذ ثبتوا أفكارهم وأحكامهم القيمية عىل العنارص الوثن ّية ،أو املخالفة لرشيعة
اإلسالم يف تلك الثقافات أو الحضارات»(.)24
بينام صدر نيقولو مكيافييل من منظور ثقافة الحركة اإلنسانية « »Humanismالتي رصفت
االهتامم العقيل عن الرتكيز عىل األمور الدينية ،التي كانت يوماً هي املبادئ ،واألفكار األساسية لألدب
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الكالسييك إىل الرتكيز عىل دراسات ذات قدر اكرب من العلامنية ،فقد حاول رئيس املستشارية بفلورنسا
يف الفرتة ما بني عامي 1375م –1406م وهو باحث يدعى كولتشيو سالوتايت ،أن يربهن أن النصوص
القدمية ميكنها أن تعلم الناس دروساً هامة غري موجودة يف الكتاب املقدس فيام يختص بالحياة األخالقية
والسياسية املعارصة .باإلضافة إىل الزعم الذي قدمه الفيلسوف اليوناين بروتا جوراس القائل“ :بأن
اإلنسان هو مقياس كل يشء” وقد كانت مرجعية كل من الحكومة والقوانني ،وأخالقيات املجتمع
بالنسبة للمسيحيني يف العصور الوسطى بأوروبا تفرض من قبل الله .أما بالنسبة إلنسانيي القرن الخامس
عرش فقد رأوا أن كالً من اإلمرباطوريتني الرومانية واليونانية هام من صنع اإلنسان وأن كالهام يستحق
الدراسة املتأن ّية ويعترب عرضة للتغيري .رغم أن العديد من اإلنسانيني كانوا مسيحيني ورعني فإنهم مل
ينظروا لإلنسان عىل أنه فاسد بالخطيئة التي ولد بها ،ويف حاجة إىل الخالص من خالل نعمة الله.
إمنا رأوه كائناً حرا ً ومبدعاً وقادرا ً عىل تحديد مصريه ،وقادرا ً عىل السيطرة عىل كل من املنطق
األعىل واألهواء للدنيا”(.)25
خامتة البحث:
لعل هذه اإلضاءات عىل منظورين حضاريني مختلفني (تدعونا إىل النظر بحكمه بأال نقع فريسة
مفهوم للرصاع يجرنا إىل االحتكام إليه بأدوات غري متكافئة ،فالرصاع ظاهرة طبيعية ،لكن املصلحة تقيض
مبحارصته ،واستيعابه وتجنب الوقوع يف رشاكه .وال مفر من متثل الوجوه اإليجابية من الحداثة الغربية
وبخاصة ،تلك املتعلقة بالعلم والعقالنية والتقنية والتنظيم)( .)26لعلنا نستطيع توليد إضاءة حضورنا يف
املشهد اإلنساين الكوين منتجني لنموذج حضاري.
يؤكد (أن جامل “املثل الطيب املشخص” يف عامل اليوم أعظم فعالً ،وأبعد أثرا ً من األفكار حتى
حني تكون هذه األفكار جميلة وصادقة)(.)27
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ر�ؤية يف الن�سق الثقايف امل�ضمر

أ.د عمر عتيق

ال أستطيع الدخول إىل النسق الثقايف املضمر دون الوقوف قليال عىل عتبة نظرية البناء الفوقي
والبناء التحتي يف الفكر املاركيس التي تشكل مرجعية منهجية برأيي -يف دراسة النسق الثقايف املضمر
انطالقا من أن مكونات البناء التحتي هي مكونات اجتامعية اقتصادية دينية سياسية  ،وأن مكونات
البناء الفوقي هي مكونات الثقافة كلها من نصوص أدبية وفنون تشكيلية وموسيقى ...الخ وكل شكل
ثقايف يف البناء الفوقي له نسق ثقايف ممتد زمنيا وله جذوره وله أسبابه وله مسوغاته وله تجلياته يف
الحارض .كام أن مفهوم البنية السطحية والبنية العميقة للنص تعد مفهوما مقبوال إزاء النسق الثقايف
املضمر والنسق الثقايف املعلن  ،أو لنقل ما تقدم بصيغة أخرى إنها ثنائية الحضور والغياب  ،أما الحضور
فهي النسيج اللغوي واملفاهيمي واالصطالحي الذي يشكل نصا ما  ،وأما الغياب فهو النسق الثقايف
املضمر .والقناع يف الخطاب الشعري والتناص أو املرجعيات الثقافية والتشكيل األسطوري من املنبهات
اللغوية التي تثري شهوة الناقد يف الكشف عن النسق املضمر يف النص .
أعتقد جازما أن مقولة الناقد الفذ أو الناقد الكبري قد تشكل معيقا للنهوض مبقتضيات الكشف
عن النسق الثقايف املضمر ألن وهج ذلك الناقد الفذ الكبري سيصيب النقاد اآلخرين  -األقل منه نجومية
إن جاز التعبري -سيصيبهم بعمى البصرية  ،ألنهم ال ميلكون جرأة يف تجاوز مقوالت ذلك الناقد الذي
يسمى فذا أو كبريا أعني أنهم يرفضون الكشف عن النسق املضمر لهذا أدعو إىل إسقاط عرش النقاد
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الذين ينصبون أنفسهم سالطني النقد  ،أو يحدث تنصي ُبهم من غريهم  ،وأدعو أيضا إىل الحرية املطلقة
للنقاد جميعا يف البحث عن مكنون النص والكشف عن أنساقه الثقافية ولو خالفت إجراءاتهم تلك
اإلجراءات املعهودة من سالطني النقد .ولست متحامال عىل أحد ولكني أخىش أن يؤدي االعتكاف يف
محراب كبار النقاد إىل إرث نقدي ثقايف منقوص ومشوه كام يحدث للمعتكفني الساجدين عىل أعتاب
الفقهاء القدماء إذ اكتفوا بالنقل وعطلوا العقل  .إذن الخشية أن يصبح املنجز النقدي مقوالت موروثة
مثل النقوالت املوروثة يف الخطاب السلفي  ،لهذا ال أكتفي بالدعوة إىل فتح باب االجتهاد يف تحليل النص
بل أدعو إىل ثورة يف تفكيك بنية النص للكشف عن النسق الثقايف املضمر.وأقول للنقاد الذي ميتشقون
الجرأة واملنهجية ال تسمعوا رأي املخالفني وال تقفوا عند زوبعة يثريها أصحاب املومياء الثقافية.
تكشف القدرة عىل الحفر يف جيولوجيا النص للوصول إىل النسق الثقايف املضمر عن متايز متلق
عن متلق آخر ...بعضهم يكاد ال يتجاوز القرشة األوىل للنص فيثري الخيبة  ،وبعضهم يصل إىل عمق
يثري الدهشة ويُحدث الصدمة ـ ويفيض إىل الصحوة الفكرية  .هذا النط األخري هو مرادنا من البحث
يف النسق الثقايف الذي ينزع القناع الجاميل للنص وصوال إىل األصل الثقايف للنص .لهذا ينبغي أن نكون
حذرين من بعض الدراسات املوسومة بالنسق أو األنساق الثقافية ألن مضمونها مراوغ وخادع ألنها
تكاد ال تغادر الطبقة األوىل من الطبقات الدالالت الثاوية يف النص .
ينبغي أن نعي العالقة بني ماهية النسق الثقايف املضمر وتجلياته يف نسق النص املعلن  ،أي أن
النسق املضمر ال يفقد خصائصه حينام يظهر يف نص أديب وإمنا يتامهى متاما مع النص األديب املعلن .
وال أتفق مع النقاد الذين يقولون إن النسق املعلن ناسخ للنسق املضمر  ،ألن النسخ أو اإلبطال
واإللغاء يعد إعالن قطيعة ثقافية بني املضمر واملعلن  ،وأخىش أن تكون هذه الدعوة استجابة لتهديدات
السلطة األبوية الدينية والسياسية التي ال تقبل الكشف عن األنساق املضمرة ملصطلحات دينية وفقهية
ودستورية  .نحن بحاجة إىل إسقاط ورقة التوت عن أنساق ثقافية تتحكم يف العقل العريب وتوجه
سلوكنا ألن إسقاط ورقة التوت واإلعالن عن النسق املضمر يفقد تلك األنساق املعلنة مصداقيتها
وقيمتها  ،ومتى فقدت مصداقيتها انهار بنيان السلطة األبوية الدينية والسياسية .
وال أتفق مع النقاد الذين يزعمون أن النص ينبغي أن يكون شائعا بني القراء  ،ألن كثريا من
النصوص التي مل تحظ باالهتامم النقدي  ،ومل تحظ بالقراءة  -تتضمن أنساقا ثقافية أكرث خطورة من
النصوص الشائعة  ،وهنا ينبغي أن نتأمل أساب شيوع نص أكرث من غريه  ،فبعض النصوص املحجورة
لدى الرقيب األمني أكرث أهمية من النصوص التي أفرجت عنها املؤسسة األمنية  ،كام أن بعض الكتاب
املغمورين أنجزوا نصوصا تتضمن أنساقا ثقافية أكرث من الكتاب املرموقني وهنا تتجىل إشكالية الشخص
والنص  ،فنحن مع النص ال مع الشخص.
ال توجد – برأيي -أدوات محددة للكشف عن النسق املضمر نحو املجاز والتورية  ،فاألدوات
يحددها وعي الناقد.
أتفق مع طرح الغذامي يف إضافة الداللة النسقية إىل جانب الداللة الرصيحة والداللة املضمرة
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عىل اعتبار أن الداللة النسقية هي شبكة العالقات التي تنظم العالقة بني الرصيحة واملضمرة.
أسجل تحفظا وليس رفضا ملقولة ازدواجية املؤلف التي تتضمن يف أبعادها الداللية مقولة الالشعور
الجمعي عند غوستاف يونغ  ،أتحفظ ألن اإلنتاج املعريف للمؤلف الفرد هو نتاج فردي ناجم عن تجربته
الشخصية وتجارب اآلخرين .
يفيض الكشف عن النسق الثقايف املضمر إىل إعادة االعتبار لبعض املصنفات اإلبداعية  ،إذ إن
املؤسسة الرسمية أقصت بعض األعامل اإلبداعية ـ ورفعت شأن بعض األعامل األدبية األخرى  ،وقد نبه
الغذامي إىل هذا األمر من خالل تدين االهتامم بكتاب ألف ليلة وليلة واإلعالء من شأن كتاب كليلة
ودمنة عىل اعتبار أن الف ليلة وليلة حكايات للمراهقني وضعاف النفوس  ،أما كليلة ودكنة فمؤلفه من
الفاعلني ثقافيا يف عرصه  ،وهو كتاب موجه للملوك  .وأرى أن األنساق الثقافية املضمرة يف حكايات الف
ليلة وليلة أكرث أهمية من األنساق الثقافية يف كليلة ودمنة  .وتفتح هذه القضية إشكالية كربى تتعلق
باألعامل األدبية املنجزة التي مل يلتف إليها النقاد بسبب الذائقة القرآئية التي عززتها املؤسسة الرسمية ،
كم كتابا ُمنع من دخول املدارس يف األقطار العربية ألن محتوى الكتاب ال يتناسب مع املرجعية الثقافية
لوزارات الرتبية والتعليم ؟ كام تعيد إىل األذهاب غياب الشعر االجتامعي والديني الذي أشار إليه طه
حسني يف رسده للرباهني التي دعته للشك يف الشعر الجاهيل – وهذا ليس موضوعنا –
أصل إىل الجزء التطبيقي مبتدئا بإثارة األسئلة اآلتية:
أسئلة
- 1هل لغة املدح السيايس املعارص هي امتداد للقصيدة املدحية يف الشعر العريب ؟ ميكن طرح السؤال
بصيغة أخرى  :هل ميكن أن يكون النسق املضمر للنقاق السيايس وظاهرة التصفيق وتعليق صور
الزعامء مرتبطا بغرض املدح يف الشعر العريب .؟ ال يخفى أن الشاعر العريب أساء إىل اللغة والقيم يف
مدح من ال يستحق .وملاذا ال يوجد نفاق سيايس علني خارج املؤسسات الرسمية العربية ؟
- 2هل ميكن الربط بني التالعب اللفظي يف مهنة املحاماة والبحث عن منافذ الخرتاق القوانني الدستورية
نتيجة لنسق ثقايف مستمد من تعريفات البالغة القدمية التي يُنسب أحد التعريفات إىل ابن املقفع
يف قوله (البالغة هي تصوير الحق يف صورة الباطل )
 - 3أال ترتبط مظاهر النفاق االجتامعي مبصطلحات بالغية قارة يف الفكر البالغي العريب نحو مصطلح
حسن التعليل كقول املتنبي ميدح هارون بن عبد العزيز:
ُح َّم ْت ِب ِه ف ََصبِي ُب َها ال ُّر َح َضا ُء
اب وإِنمَّ ا
لَ ْم تَ ْح ِك نَائِل ََك َّ
الس َح ُ
فالشاعر يزعم أن السحاب مصدر الخري ال يشبه عطايا املمدوح  ،ولكن السحاب املمطر شعر
بالغرية من عطايا املمدوح فأدت الغرية إىل حمى نجم عنها عرق غزير تحول إىل مطر !!!
 - 4أال يعد التعصب القبيل العشائري يف الوطن العريب امتدادا لنسق ثقايف يشكل حضورا الفتا ومعيبا
– برأيي -يف غرض الفخر بالقبيلة كام يف قول الشاعر دريد بن الصمة :
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غويت وإن ترشُ ْد غزي ُة ِ
أرشد ؟
وما أنا إال من ُغ َزيَّ َة إن غ َوتْ
ُ
- 5أليس من السهل مالحظة الرتابط النسقي بني ظاهرة العربدة السياسية التي اتخذت مسميات عدة
يف األقطار العربية ( بلطجية و الشبيحة وزعران النظام ) من جهة ونسق ثقايف شائع يف الشعر العريب
نحو قول عمرو بن كلثوم :
ل َنا ال ُّدنْ َيا و َم ْن أمْسىَ َعلَ ْيها ونَ ْب ِط ُش َحينِ َ نَ ْب ِط ُش قَا ِدرِينا
َول ِك َّنا َس َن ْب َدأُ ظَاِلِم ِي َنا
بُ َغا ٌة ظَاِلَم َني َو َما ظُلِ ْم َنا
أليس هذا جنون عظمة ؟؟؟؟!!!!
 - 6أال يعد مرشوع التصنيف والتأليف املعتمد عىل الطبقات يف املؤلفات النحوية واللغوية والشعرية
والدينية معززا ومساندا للسلوك الطبقي املتعايل االجتامعي والثقايف واالقتصادي يف العقل العريب .؟
 - 7هل يوجد فرق بني الصفات املدحية املقدسة يف القصيدة العربية والصفات املدحية يف الخطاب
السيايس والديني ؟
 - 8متى نتترص ألسامء البنات يف ثقافتنا وندرك أن إخفاء اسم البنت أو املرأة يف ثقافتنا ناجم عن منع
الشعراء من ذكر أسامء محبوباتهن يف الشعر ؟
 - 9ملاذا ترتبط صفة الكرم – اكرام الضيف -يف الشعر العريب بالرجل وحده  ،وتبدو الزوجة أو املرأة
معاتبة لزوجها عىل كرمه  ،أال يعد هذا نسقا ثقافيا شعريا ييسء إىل صورة املرأة العربية ؟
 - 10هل نبالغ إذا قلنا إن لغة التقزيم واأللفاظ الجارحة النابية منتقاة من معجم شعر الهجاء وخاصة
يف ثقافة الحوار بني النقاد \ نقد النقد \ أحيانا ؟ بعض الطيبني يخىش من توجيه مالحظة لناقد أو
شاعر أو كاتب خوفا من سالطة لسانه ألنه من ساللة جرير والفرزدق واألخطل ومن قبلهم الحطيئة
ومن بعدهم بشار بن برد  ،هؤالء الشعراء أصحاب أضخم معجم يف الشتائم  ،مل ميوتوا بعد ألن لهم
أحفادا محسوبني عىل أقطاب الثقافة العربية.
ليس الشعر وحده يف قفص االتهام بل إن كثريا من األمثال العربية أكرث سوءا يف تغذية الفكر
وتوجيه السلوك  ،فهي أنساق ثقافية فاعلة ومؤثرة ألن تداول املثل سواء كان فصيحا أو مرويا بلهجته
املحلية أكرث إثارة وإقناعا للمتلقي  .وأعرض هنا بعض األمثال التي تشجع عىل منظومة سلوكية ال
أخالقية وال إنسانية أسهمت يف تشكيل العقل العريب .
«اتق رش من أحسنت إليه»!
لو كان الكالم من فضة ،فالسكوت من ذهب
رحم الله من سكت فسلم
النسق املضمر للتعالق بني االستبداد السيايس والقناع الديني
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كان امللك يف الحضارة املرصية القدمية هو الذي يعني الكاهن األول ( القائد األعىل للمجلس
الكهنويت .جاء يف نصوص الحضارة املرصية القدمية عىل لسان الكاهن األكرب( :إن اآللهة أعدت يل السبيل
 .وامللك هو الذى أرسلنى الجتالء طلعة اإلله)،
ونقفز زمنيا إىل عهد أردشري الفاريس ( :واعلموا أ ّن امللك والدين أخوان توأمان .ال قوام ألحدهام
حارس الدين ،فال ب ّد للملك من ّأسه ،وال ب ّد
أس امللك وعام ُده ،وصار امللك بعد َ
إلاّ بصاحبه ،أل ّن الدي ًن ُّ
أس له مهدو ٌم) .
حارس له ضائ ٌع ،وإ ّن ما ال َّ
للدين من حارسه ،فإ ّن ما ال َ
يتجىل هذا النسق الثقايف الديني يف العرص األموي حينام خطب أبو جعفر املنصور يف بغداد
(أيها الناس إمنا أنا سلطان الله يف أرضه  ،أسوسكم بتوفيقه وتسديده  ،وأنا خازنه عىل فيئه  ،أعمل
مبشيئته وأقسمه بإرادته  ،وأعطيه بإذنه قد جعلني الله عليه قُفْال(قُفُال) إذا شاء أن يفتحني ألعطياتكم
وق َْسم في ِئكم وأرزا ِقكم فتحني وإذا شاء أن يقفلني أقفلني)( تاريخ الطربي تاريخ األمم وامللوك  .ج
نقل بعض علامء املسلمني كالم أردشري .يقول اإلمام أبو حامد الغزايل ،يف كتابه «إحياء علوم
الدين»« :اعلم أن الرشيعة أصل ،وامللك حارس ،وما ال أصل له مهدوم ،وما ال حارس له فضائع» .وميكن
مراجعة ما قاله املاوردي يف كتابه «األحكام السلطانية ).
أال يحق لنا أن نقارب بني التعالق السيايس الديني يف النصوص السابقة وقصيدة نزال قباين(السرية
الذاتية لسياف عريب) مع التنبيه أن قصيدة نزار قباين هجاء سيايس وتهكم وسخرية من الخطاب
السيايس املقنع بالدين  ،ولكن القصيدة التي سأثبت منها جزءا تعد نسقا ثقافيا مضمر – كام سبق بيانه
– سأتجاوز بعض السطور طلبا لالختصار يقول نزار قباين :
أيها الناس:لقد أصبحت سلطانا عليكم
فاكرسوا أصنامكم بعد ضالل  ،واعبدوين...
........
أحمدوا الله عىل نعمته
فلقد أرسلني يك أكتب التاريخ،والتاريخ ال يكتب دوين
إنني يوسف يف الحسن
ومل يخلق الخالق شعرا ذهبيا مثل شعري
وجبينا نبويا كجبيني
وعيوين غابة من شجر الزيتون واللوز فصلوا دامئا ىك يحفظ الله عيوين
أيها الناس:أنا األول واألعدل،واألجمل من بني جميع الحاكمني
........
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كلام فكرت أن أعتزل السلطة ،ينهاىن ضمريى
من تُرى يحكم بعدى هؤالء الطيبني؟
>>>>>
من ت ُرى يرسل للناس املطر؟
من تُرى يجلدهم تسعني جلدة؟
من ت ُرى يصلبهم فوق الشجر؟
من ت ُرى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر؟
وميوتوا كالبقر؟
كلام فكرت أن أتركهم
فاضت دموعى كغاممة..
وتوكلت عىل الله ...وقررت أن
أركب الشعب..من اآلن ..اىل يوم القيامه..
أيها الناس:أنا أملِكًكم مثلام أملك خيىل  ..وعبيدى
وأنا أمىش عليكم مثلام أمىش عىل سجاد قرصى
فاسجدوا ىل ىف قيامى
واسجدوا ىل ىف قعودى
>>>>>>>>>>>
حاذروا أن تقرأوا أى كتاب فأنا أقرأ عنكم..
حاذروا أن تكتبوا أى خطاب فأنا أكتب عنكم..
حاذروا أن تسمعوا فريوز بالرس فإين بنواياكم عليم
حاذروا أن تدخلوا القرب بال إذين فهذا عندنا إثم عظيم
والزموا الصمت ،إذا كلمتكم
فكالمي هو قرآن كريم..
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هموم الكاتب الأردين..

الدكتور عمار الجنيدي

ال يستطيع الكاتب أو املبدع أن يعيش مبعزل عن مجتمعه.فلمن يكتب عندها وملن يبدع؟!!.
والكاتب الذي ال يعيش هموم وقضايا مجتمعه وال يعبرّ عنها وال يأخذ منها موقفا؛ هو كاتب مأزوم
وتستبد به أزمة داخلية بينه وبني نفسه ،وأزمة أخرى بنيه وبني التواصل مع مجتمعه.
واملبدع إذ يسعى إلدامة التواصل مع الجمهور من خالل نرش نتاجه اإلبداعي أو من خالل األمسيات
التي تقيمها الهيئات الثقافية والتي تحمل ه ّم توصيل أصوات املبدعني يف مختلف األجناس اإلبداعية
والثقافية ،فريى املبدع أن صوته سيصل من خالل هذه األمسيات أو املهرجانات التي تُعترب أهم الوسائل
لرتويجه ونرشه باإلضافة إىل النرش الورقي وااللكرتوين الذي أصبح متاحا اآلن بفعل عوامل االنتشار
الرقمي وتبعات العوملة.
وألن املالحق الثقافية هي املتنفس األكرث إتاحة لألدباء واملبدعني عىل اختالف مشاربهم اإلبداعية ،خاصة
يف ظل تزايد الضغوطات واألعباء املرهقة عليهم ،ولصعوبة إمكانيات النرش والتعامل املادي املرهق لهم
مع دور النرش ،فإن األجيال الجديدة تظل تطالب بفرصتها بالظهور والتواجد عىل صدر هذه املالحق
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ملف الثقافة
التي تفضل يف الغالب األعم أن تتعامل مع املبدعني املحرتفني الذين ميلكون أسامء ذات تجارب متقدمة
يف الكتابة والحضور.
ويع ّول املبدعون كثريا عىل الحضور والجامهري التي تعني لهم املزيد من القراء واملنارصين واملر ّوجني
الني هم عىل أُهبة االستعداد لحضوره أينام كانت أمسيته ،أما الجمهور فيلعب دورا مهام يف إعطاء
املبدع معاين مل تخطر بباله ،لذا فالعالقة تشاركيه بني املبدع والجمهور ،وهي إىل ذلك وسيلة ناجعة
نصه؛ متاما كام تنعكس أثر حظوة األديب وعالقته الشخصية
الكتشاف أخطاء املبدع والنواقص التي يف ّ
مع املحرر عىل حضوره عىل الصفحات الثقافية يف صحفنا ومجالتنا املختلفة ،وكل ذلك عىل حساب
األدب الحقيقي الذي يتم تجاهله وتغييبه يف سلة املهمالت..
فرصة املبدعني الشباب تكاد تنحرص يف التواجد املبكر عىل الصفحات الثقافية ،،فراحوا يصبون جهودهم
بهذا االتجاه وينرشوا ما ميكن أن يقنعوا اآلخرين بجدوى كتابته وقراءته؛ وبالتايل صار لنا أن نقرا أدبا
جديدا ومختلفا ،وصارت األسامء األدبية الجديدة تحاول أن تركز جهودها يف هذا االتجاه وتعلن عن
حضورها وجديد نتاجها  -رغم امتعاضها من عدم تكرارها  ،-فرصنا نقرأ إبداعا جديدا يف الشعر والقصة
والرواية ملبدعني غري مك ّرسني عىل الساحة األدبية ،إال أن تعدد واختالف املنابر الثقافية جعلت من
إمكانية االنتشار أكرث يرسا ورغبة يف إمكانية اكتشاف الجديد املبدع وبالتايل نرشه ،وهذا ما جعل من
املالحق الثقافية من الخطورة بحيث تنسجم مع الواقع الثقايف وتفاعالته لتكرس قيام أدبية متجددة
دوما ،لتقوم بدورها بسد الفجوة التي تحول بني الكثريين وبني فرص ظهورهم أو التعتيم اإلعالمي الذي
يأخذ طابع (تصفية الحسابات) يف أحيان كثرية،دون أن ننكر وجود الكثري من اإلشكاليات التي تعتور
سري وعمل وحراك هذه املالحق ومبا ميكن أن نسميه وبيشء من الجرأة ب  :اإلمرباطوريات الثقافية.
الكتاب واملبدعني األردنيني ترهقهم الظروف االقتصادية الخانقة واستفحال الفساد والبطالة ،ويؤملهم ما
يجري يف فلسطني والعراق ،ويأخذون موقفا من مقاومة التطبيع ويعتصمون تضامنا مع زمالئه الباحثني
عن تامني صحي أو وظيفة يت ّــقون بها رش السؤال.
وقد يُرضبون عن الطعام عندما يشعرون بان القهر يتحكّم مبصريهم ،وعندما تمُ َُّس كرامة حقوقهم
اإلنسانية.
وهم يفرحون ويضحكون طويال عندما يسمعون طرفة جديدة أو عندما يلتقون ببعض األصدقاء.
والكثري منهم يَ ْر َخ ُص عندما تبتسم لهم فتاة ما ،وتبدي لهم إعجابها مبا يكتبون.

وعن أمراض الكتّاب واملثقفني فح ّدث وال حرج؛ ابتدا ًء من الحسد والنميمة واالستعالء وليس انتها ًء
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بالغرية وحياكة املؤامرات ،وما ميارسه بعض املثقفني من دور اإللغاء والتهميش بحق العديد من املثقفني
واملبدعني ويسعون بكل ما أتيح لهم من وسائل لعدم إعطاء هؤالء أي اهتامم أو أي دور يف الحضور
والتواجد.
أما معاناتهم عىل املستوى اإلنساين فهي غالبا تأخذ امتيازا وخصوصية محلية ،فهم ال يقدرون حتى عىل
تحمل التكاليف املالية لطباعة ونرش منجزهم الفكري أو األديب ،فالكتابة واإلبداع ال تستطيع أن توفر
لهم معيشة كرمية وال يوفر لهم أو لعوائلهم تأمينا صحيا.
وعندما يفوز احدهم بجائزة عربية عىل الصعيد األديب أو الفكري ،عندها يتم االنتباه لوجوده وإلبداعه،
وكأن هذا االعرتاف واالهتامم البد أوال أن يأيت من الخارج ،خاصة وان وسائل اإلعالم املختلفة تبدي
جب اإلهامل والتجاهل ،ويجاهدون يف
اهتاممها بالوافد من الخارج وتكريسه ،بينام يقبعون هم يف ّ
البحث عن الدعم واالهتامم واالعرتاف من األهل والعشرية.
لكنهم يف املجمل هم أناس طيبون؛ ينتشون بالكلمة الطيبة األصيلة ويغمرهم الخجل يف لحظة املجاملة
وال يبادرون باألذيّة.
amrjndi@yahoo.com

***
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م�شروع مواطن متح�ضر

منال عيسى  /دكتورة

فك��رة ظل��ت تؤرسىن ألكرث م��ن عرشين عاما  -طيلة ف�ترة تدريىس بالجامعة لحض��ارة إنجلرتا منذ
عرصالنهضة ،مرورا بالثورة الصناعية وتبعاتها ووصوال اىل العرص الحديث  -مرشوع مواطن متحرض .أبدأ
حديتي مبعنى كلمة (حضارة) :فالتحرض قد يكون سلوك مهذب تجاه املواقف الحياتية مام يدفع املتحرض
لتوخى الكامل ىف كل من حوله .وبذلك ينعم املجتمع بحالة حضارية  -إجتامعيا وثقافيا وسياسيا .و يرى
(ول ديورانت)  -صاحب قصة الحضارة  -إن الحضارة حالة إجتامعية تنش��أ وتزدهر بعيدا عن القالقل
والفوىض ىك يحل اإلس��تقرار واألمن مكانهام ،فعندما ينعم الفرد باألمان ،ينطلق يف طريقه إلعادة رؤية
الكون من منظور إبداعى .واليرى (ديورانت) الفقر أو العوز عائق لتحرض األمم ،فأقل املجتمعات ثراءا
تحتاج فقط اىل الحفاظ عىل كينونتها ومرياثها من القيم واملبادىء عرب األجيال لىك تلقب بأمة متحرضة.
ونظ��ر (إدوارد تايلور) اىل الحضارة كبوتقة تحوى ىف طياته��ا املعتقدات والتقاليد والقوانني واملعلومات
وأي عادات أو سلوكيات لدى الفر ٌد .أما (إبن خلدون) ،فقدعرف الحضارة ضمن إطار إجتامعي
والفنون ّ
وتاريخي بأنّها الوصول إىل ق ّمة التط ّور الثقايف والش��خيص وإكتساب الرقي اإلجتامعي .يف ال ّنهاية ،يمُ كن
واملعنوي ،والذي يعتمد عليه اإلنسان إلستكامل مسرية حياته.
تعريف الحضارة عىل أنّها اإلرثُ املادي
ّ
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وبعيدا عن التعريفات املتخصصة ،فتجربة إنجلرتا يف القرن الثامن عرش بدأت بجهود أفراد مدعومة
رس��ميا .لذلك كان من الرضورى عىل املثقف أن يفكر بش��كل أعم وأش��مل من مجرد التفكري يف الذات
متاما كام فعل (بو ناش) حيث تجىل يف بريطانيا أثناء القرن الثامن عرش مع ظهور الثورة الصناعية .هو
نجل (ريتش��ارد ناش)  -االنجليزى صانع الزجاج البس��يط الذى أصبح إبن��ه رائد لالحتفاالت والطقوس
والترشيفات وزعيم للموضة ،رافعا بذلك الوعى الحضارى ألمة كادت ان تفقد أصالتها بعد ان تس��بب
التصنيع ىف التهديد مبحوها.
يعترب (ناش) أول من بادر بإقامة (بيت املقهى) – فصول تثقيفية تركزت يف بدايتها بالبلدة الواعدة (
باث) جنوب غرب إنجلرتا .وقد لعب دو ًرا بارزا يف تحويل املدينة اىل أكرث منتجعات إنجلرتا تألقا وأناقة.
و من��ذ ذلك الوقت ،تعترب(باث ) إحدى أهم املدن الس��ياحية يف بريطانيا .مام دفع الحكومة ايل متهيد
طرقها وتجميلها كمركز جذب للتثقيف الحضارى .نظم (ناش) فصوال داخل املقاهى كمراكز إشعاع لرفع
وعي العامة بتعليمهم األس��اليب املتحرضة يف الس��لوك والحديث بل وكافة التعامالت اليومية .إنضمت
إليه��م الطبقات األعىل بل وكثري من النبالء واألرس��تقراطيني .وبذلك اصب��ح (بيت املقهى) نقطة تحول
إجتامعي وبداية حقيقية للتحرض تزامنا مع املوجة الجديدة التى جعلت من لغة املال واملصالح النغمة
الس��ائدة وغلبت املنفعة الشخصية عىل كثري من أمناط السلوك التى دامئا ماتعاىن منها املجتمعات بعد
أي تغي�ير جزري إقتصادي او س��يايس .طبقت فصول املقاهى نظريات الس��لوك اإلجتامعي التي تدعو
لإلت��زام باآلداب العامة واألخالقيات لي��س فقط كمظاهر إجتامعية زائفة .وم��ن هذه التعاليم ،خفض
الصوت يف الحديث ،وإنتقاد القسم او الحلف وإدانة العادات املرضة كالتدخني و املسكرات وبالتحديد
وس��ط التجمعات أو أمام الس��يدات ورفض إستخدام األسلحة عند نش��وب خالف عنيف .وقام (ناش)
بتدوين هذه املبادئ اإلصالحية وغريها يف سلسلة من القواعد التي تدعو إىل رضورة إتباع كود للتعايش
الحضاري .وبلغت درجة متس��كه بتطبيق قواعده اىل ترصفه بغلظة يف بعض األحيان تجاه األفراد الذين
هاجمهم عل ًنا بس��بب تهاونهم يف اتباع أصول امللبس أو آداب الس��لوك ،مام يش�ير إىل متس��كه بفكره
اإلصالح��ى الحضارى .ويف النهاية ،كانت هذه الفصول تهذب الفرد يك يكون صورة متحرضة يف املجتمع
اإلنجليزى مام ساهم يف إحياء مفاهيم ثقافية و فكرية كادت ان تندثر.
وىف املاىض البعيد ،س��بق املرصي القديم أفكار (ناش) عىل الربديات التى تش�ير اىل مبادىء حضارية
قامت عليها أعظم حضارات الدنيا كمجموعة األحكام والنصائح حول العالقات اإلنسانية وقواعد السلوك
واملوجهة من (بتاح حتب) إلبنه أو ىف وصايا الرحالة (حرخوف) عىل مقربته بعدم تلويث النهر أوإقامة
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س��د لل�ماء الجارى ،ورضورة منح الخب��ز للجوعى وإعطاء املاء للعطىش – مب��ادىء تحث عىل النظافة
والنامء والعطاء كمعطيات رضورية إلقامة حضارة.
ومن هنا  ،نس��تخلص التس��اؤل التاىل :هل ميكن أن نقتدي بتلك التجارب ىف مجتمعاتنا بغرض العودة
للوعى الحضارى باملاىض ىك نباهى به األمم مرة اخرى كام عهدتنا الدنيا من قبل فنعود كمراكز إش��عاع
وتنوير للعامل أجمع؟ لتحقيق ذلك ،البد من وضع خطة س��ليمة برؤية ثاقبة عىل املدى القصري والبعيد.
وإذا كان��ت القه��وة قد لعب��ت دورا ىف الحياة  ،فلامذا إذا النس��تخدمها للتثقيف وتحرض الش��خصية
املرصية التى حتام ميكن ان تستعيد رونقها وأصالتها كام يستعيد املاس ملعانه وبريقة بعد إزاحة الغبار
املرتاكم بفعل السنني واألحداث املتعاقبة؟ ترى ،ماذا تبقى من مقاهي التكعيبة وسوق الحميدية ووادي
النيل وزهرة البستان ،وريش ،والحرية والفيشاوي وقشتمر وشهرزاد والبوستة! فقهاوي األدب والفن يف
القاه��رة يرتاوح عمر بعضها الكرث من مائة عام – مقاهي إرتادتها كبار الش��خصيات ،بداية من األفغاين
مرورا مبحفوظ والسعدين و شميس والقعيد وغريهم .كام قدمت بعضها قراءات أدبية ونقدية وسجاالت
ىف الفكر واملجتمع والسياسة وأحوال الربية عالوة عىل كونها مصدر إلهام إلبداعات خالدة.
حينئ��ذا ،ق��د نح��اىك م�شروع (ن��اش) لتطوي��ر وتهذي��ب الش��خصية ع�لى أن
تك��ون ه��ذه الجه��ود مدعوم��ة م��ن مؤسس��ات رس��مية لإلرتق��اء بس��لوك وع��ادات تده��ورت.
أعل��م انه��ا ق��د تب��دو أح�لام بعي��دة املن��ال لك��ن نهض��ة األم��م ب��دأت بحل��م تح��ول لواق��ع.
لذلك ،ميكن ان تفرز فصول ودروس املقاهى ش��خصية جديدة متحرضة تحرتم املرأة وتعىل من شأنها و
توقر مس��نها وتعطف عىل ضعيفها وتغيث ملهوفها .كام ميكن لهذه الفصول أن تتصدى للعنف املتزايد
وتخف��ض الصوت ىف الحديث وتدين القس��م وتنفر إس��تخدام األيدى ومالمح الوج��ه للتعبري عام يدور
بالداخ��ل .ميكن ايضا ان يتعلم املرتاد لقصول املقاهى أس��لوب تن��اول الطعام وآداب املائدة والحفاظ
عىل نظافة وممتلكات الدولة متاما كالحفاظ عىل النظافه واملمتلكات الخاصة .وقد تشتمل الفصول عىل
تنمية الحس الجامىل ىف إختيار لون وش��كل امللبس املالئم واإلهتامم بالنبات والحيوان كمخلوقات الله
ع��ز وجل و إح�ترام آداب املرور وعدم رمي املخلفات من نوافذ الس��يارات والبيوت بل واختياراأللفاظ
الراقية والتعامل بابتس��امة مع االخرين  -عندئذا فقط نس��تعيد أمجاد أمة طاملا أَ َجلَّتها االمم كأيقونة
للتحرض.
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ثقافة املواطنة وفكرة الدولة

ترتسخ ،فكرة املواطنة يف الدولة العربية الحديثة بعد ،سوا ًء عىل الصعيدين النظري أم العميل،
مل ّ
فهي تحتاج إىل ٍ
جهد كبريٍ عىل صعيد الدولة والحكم (السلطة واملعارضة) ،إضافة إىل مؤسسات املجتمع
املدين عىل ٍ
واملؤسسات الناظمة لالجتامع
حد سواء ،نظرا ً لغياب ثقافة املواطنة وضعف الهياكل والرتاكيب
ّ
1
السيايس الحكومي وغري الحكومي.
وإذا كان باإلمكان اعتبار فكرة الدولة كمنجز برشي كبري األهمية ،خصوصاً لجهة حامية أرواح
وممتلكات املواطنني ،وحفظ النظام واألمن العام ،فإن فكرة املواطنة مبعناها الحديث ارتبطت بتط ّور
الدولة ،وال س ّيام خالل القرون الثالثة املاضية ،واألمر يتعلّق باألبعاد الفكرية والحقوقية والقانونية
ووظائفها السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية الراهنة.
ومنذ القرن الثامن عرش اعتمدت فكرة املواطنة بالدرجة األساس عىل بناء الدولة ،بأفقها
الليربايل الذي بشرّ بإعالء قيمة الفرد وقيمة الح ّرية ،مبا فيها ح ّرية السوق يف إطار سيادة القانون ،وشهد
القرن التاسع عرش تط ّورا ً يف فكرة املواطنة بتعزيز الحقوق السياسية بعد إقرار الحد األدىن من الحقوق
 – 1انظر :عبد الحسني شعبان  -استحقاقات املواطنة العضوية ،صحيفة العرب القطرية ،العدد  7 ،7239نيسان (أبريل) .2008
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املدنية ،وبشكل خاص عند تط ّور مفهوم الدميقراطية الناشئ وقبول مبدأ االقرتاع العام.
توسعت فكرة املواطنة لتشمل مبادئ حقوق اإلنسان االقتصادية
أما يف القرن العرشين فقد ّ
التوسع فيها تدريجياً .وقد وجدت
واالجتامعية والثقافية ،إضافة إىل حقوقه املدنية والسياسية التي جرى ّ
هذه الحقوق تأطريا ً وتقنيناً دولياً بعد التط ّور الذي حصل عىل الصعيد العاملي بإقرار اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان العام  ،1948وقد حظيت فكرة املواطنة باهتامم أكرب ،ال س ّيام بانتقالها من فكرة تأسيس
دولة الحامية إىل تعزيز دولة الرعاية ،وهو ما شهدته املجتمعات الغربية التي تبلورت فيها الفكرة بعد
رصاع طويل وتراكم كبري.
 - 1معارصة وحقوق
ٍ
خطوات مه ّم ٍة يف طريق تأمني الحقوق والحريّات املدنية والسياسية،
وقد خطت بعض البلدان
وسارت شوطاً بعيدا ً يف تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لتأكيد حيوية وديناميكية فكرة
املواطنة مبزاوجة الحقوق والح ّريات بالعدالة ،وهو األمر الذي نطلق عليه عنوان “املواطنة العضوية”،
أي املواطنة التي تقوم عىل:
أوالً :قاعدة املساواة يف الحقوق والواجبات ،وأمام القانون ودون متييز بسبب الدين أو اللون أو
اللغة أو الجنس أو العرق أو املنشأ االجتامعي أو ألي سبب آخر.
وثانياً :قاعدة الح ّرية كقيمة عليا ال ميكن تحقيق الحقوق اإلنسانية األخرى بدونها ،فهي املدخل
والبوابة الرضورية لجميع الحقوق ،مبا فيها حق التعبري وحق تأسيس الجمعيات واألحزاب وحق االعتقاد
وحق املشاركة السياسية يف إدارة الشؤون العامة وتوليّ املناصب العليا ،وإجراء انتخابات دورية ،إىل حق
التملّك والتنقل وعدم التع ّرض إىل التعذيب ...إلخ .
وثالثا -قاعدة العدالة بجميع صنوفها وأشكالها ،ويف جوانبها القانونية والسياسية واالقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،فمع الفقر ال تستقيم العدالة ،ومع هضم حقوق املرأة ستبقى العدالة ناقصة
ومبتورة ،ومع التجاوز عىل حقوق املجاميع الثقافية اإلثنية والدينية وغريها ،ستكون العدالة مش ّوهة،
ولعل مقاربة فكرة العدالة ميكن أن يتحقّق من خالل التنمية ،وهو ما نقصده “التنمية املستدامة”:
ّ
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والقانونية والرتبوية والصحية والبيئية إلخ ،املستندة إىل
قاعدة الح ّريات والحقوق املدنية والسياسية ،تلك التي تغتني باملعرفة وتنمية القدرات ،ال سيّام التعليمية
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وتأمني حقوق املرأة و”املجاميع الثقافية” وتقليص الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة االجتامعية.
رابعاً -قاعدة املشاركة دون متييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو اللغة أو اللون أو املنشأ
االجتامعي ،إذ ال مواطنة حقيقية دون الحق يف املشاركة والحق يف توليّ املناصب العليا دون متييز ألي
اعتبار كان.
وعىل أساس هذه الحقوق ميكن أن تتعايش هويّات مصغرة (فرعية) مع الهويّة العامة يف إطار
من املساواة والحرية واحرتام حقوق “األغلبية” من جهة ،وتأمني حقوق “األقلية” من جهة أخرى ،عىل
أساس التكامل والتكافؤ والتكافل واملساواة ،أي التنوع يف إطار الوحدة ،وليس التنافر واالحرتاب .لقد
ظل االتجاه السائد يف الثقافة امله ّيمنة مييل إىل عدم احرتام الخصوصيات أو التقليل من شأنها ومن
ّ
حقوق “األقليات” ،سوا ًء كانت قومية أو دينية أو لغوية أو غري ذلك.1
وإذا كانت الح ّرية قاعدة أساسية للجيل األ ّول لحقوق اإلنسان ،ال س ّيام فكرة املساواة يف
الكرامة والحقوق ،وبخاصة الحق يف الحياة وعدم التع ّرض للتعذيب وحق اللّجوء وحق التمتّع بجنسية
ما وعدم نزعها تعسفاً ،وحق امللكية ،إضافة إىل الحقوق والحريات األساسية ،فإن الجيل الثاين لحقوق
اإلنسان ،ارتبط بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،املنصوص عليها يف العهد الدويل الخاص
لحقوق اإلنسان الصادر عام  1966والتي تشمل حقوق العمل والضامن االجتامعي والتعليم وحقوق
املرأة والطفل واملشاركة يف الحياة الثقافية واالستفادة من منجزاتها وغريها.
أما الجيل الثالث لحقوق اإلنسان فهو يستند إىل الحق يف التنمية والحق يف السالم والحق يف
بيئة نظيفة والحق يف االستفادة من الثورة العلمية – التقنية .وميكن اعتبار الجيل الرابع ممثالً بالحق
يف الدميقراطية ،خصوصاً بإجراء االنتخابات والحق يف التن ّوع والتعدّ دية واحرتام الهو ّيات الخاصة ،ال
س ّيام بعد انتهاء عهد الحرب الباردة وتح ّول الرصاع اآليديولوجي من شكل إىل شكل آخر بانهيار الكتلة
االشرتاكية وتفكيك دولها وبخاصة االتحاد السوفيتي.
وكان مؤمتر باريس املنعقد يف ترشين الثاين (نوفمرب)  ،1990قد وضع أساساً جديدا ً لشكل
ورسخ هذا االتجاه مؤمتر برلني (حزيران – يونيو)  1991بعد حرب الخليج الثانية،
العالقات الدولية ّ
بتأكيد :التع ّددية والتداولية وتشكيل مركز دائم ملراقبة االنتخابات وح ّرية السوق ،رغم أن القوى
 - 1أستخدم مصطلح «األقلّيات» بصورة مجازية كام وردت اإلشارة إليه ،وأقصد به املجاميع الثقافية ،سواء كانت دينية أم إثنية أم لغوية أم ساللية
أو غري ذلك ،ألن املفهوم يستبطن معنى التس ّيد واله ّيمنة املسبقة من جانب ما ندعوه باألغلبية ،واالستتباع والخضوع من جانب ما يس ّمى باألقلّية.
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املتنفّذة حاولت توظيف هذا التوجه العاملي اإليجايب ملصالحها األنانية الضيقة.1
ولعل انكسار رياح التغيري التي هبّت عىل أوروبا يف أواخر الثامنينات عند شواطئ البحر
ّ
املتوسط ،كان بسبب سعي القوى الدولية املتس ّيدة يف توجيه األحداث طبقاً ملآربها السياسية ومصالحها
االقتصادية دون مراعاة لحقوق شعوب ودول املنطقة ،األمر الذي عطّل عملية التغيري ،تلك التي جرت
محاوالت لفرضها من الخارج ،ولكن عىل نحو مش ّوه خصوصاً بعد أحداث  11أيلول ( سبتمرب ) 2001
اإلرهابية التي نجم عنها احتالل أفغانستان العام  2001والعراق العام .2003
ومثل هذا األمر يطرح فكرة العالقة الجدلية بني املواطنة والدولة ،وبقدر تحقيق هذه املقاربة،
تكون فكرة املواطنة ببعدها الكوين وأساسها الحقوقي اإلنساين قد اقرتبت من املشرتك اإلنساين ،مع
مراعاة الخصوصيات الدينية واإلثنية واللغوية ،أي بتفاعل وتداخل الحضارات والثقافات ،ال س ّيام
باحتفاظها بكينونتها الخاصة يف إطار عالقتها العضوية باألبعاد الكونية اإلنسانية .
املواطنة تقوم وتستند إىل قاعدة املواطن – الفرد الذي ينبغي مراعاة فردانيته من جهة ،ومن
جهة أخرى ح ّريته ،األساس يف مساواته مع اآلخر تساوقاً يف البحث عن العدالة ،وت ّعزيز مبادئ املساواة
والح ّرية يف إطار املنتظم االجتامعي الوطني واالئتالف واالنسجام من جهة ،وتغتنيان بالتن ّوع والتع ّددية
من جهة أخرى ،وذلك من خالل الوحدة واالشرتاك اإلنساين يف الحقوق والواجبات ،وليس باالنقسام أو
التشظي أو التمييز.
وإذا كانت فكرة املواطنة تتع ّزز من خالل الدولة ،فإنها تغتني وتتع ّمق بوجود مجتمع مدين
حيوي وناشط ،بحيث يكون ق ّوة رصد من جهة لالنتهاكات املتعلّقة بالحريّة واملساواة والحقوق ،ومن
جهة أخرى قوة اقرتاح وليس قوة احتجاج فحسب ،األمر الذي يجعله رشيكاً ف ّعاالً للدولة يف توسيع
وتعزيز دائرة املواطنة العضوية وتأمني رشوط استمرارها ،ال س ّيام إذا تحولّت الدولة من حامية إىل
راعية ،2مرتقية السلم املجتمعي واألمن اإلنساين ،خصوصاً بوجود مؤسسات ترعى املواطنة كإطار،
ظل الحق والعدل.
واملواطن كإنسان يف ّ
ومثلام هي فكرة الدولة حديثة جدا ً يف املنطقة العربية ،فإن فكرة املواطنة تعترب أكرث حداثة منها
وجاءت انبثاقاً عنها .ورغم وجود تجارب “دولتية” أو ما يشابهها يف الحضارات القدمية لدول املنطقة،
وخصوصاً حضارة وادي الرافدين ،وحضارة وادي النيل ،وصوالً إىل العهد الراشدي األ ّول وما بعده ،أو
 – 1انظر :كتاب – ثقافة حقوق اإلنسان ،إصدار الربنامج العريب لنشطاء حقوق اإلنسان ،القاهرة ،2001 ،إعداد وتقديم د .عبد الحسني شعبان.
 – 2انظر :السيد حسني ،عدنان – املواطنة يف الوطن العريب ،منتدى الفكر العريب،الرباط 23 – 20 ،نيسان (ابريل) ( . 2008ورقة عمل – محارضة مقدمة
إىل منتدى الفكر العريب).
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ظل الدولة العباسية ،وفيام
توسعت وتط ّورت يف ّ
عند تأسيس الدولة األموية بدواوينها ومراتبيتها التي ّ
بعد يف إطار الدولة العثامنية يف الفرتة األخرية من تاريخها ،حيث تأث ّرت مبفهوم الدولة املعارصة يف
أوروبا وباألفكار الدستورية والقانونية الحديثة ،ال س ّيام بفكرة املواطنة التي اغتنت يف القرن العرشين،
باعتبارها “حقاً” من الحقوق األساسية لإلنسان.
وإذا كان مفهوم املواطنة جنينياً يف الدولة العربية – اإلسالمية ،فإن هذا املفهوم وتساوقاً مع
التط ّور الفقهي عىل املستوى الدويل ،اكتسب بعدا ً جديدا ً يف الدولة العرصية ومنها الدولة العربية،
عىل الرغم من النواقص والثغرات التي ما تزال تعاين منها قياساً بالتط ّور الدويل .وقد تك ّرس مبدأ الحق
يف املواطنة يف أواسط القرن العرشين ،خصوصاً بصدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 1948
والعهدين الدوليني ،األول :الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،والثاين :الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،الصادران يف العام  1966والداخالن حيّز التنفيذ العام  ،1976إضافة إىل العديد
من الوثائق الدولية ،التي أكّدت :أ ّن لكل فرد يف أي مكان من العامل الحق يف أن تكون له صلة قانونية
بدولة من الدول.
ويستخدم مصطلح املواطنة يف القانون الدويل ،الذي يوازيه مصطلح الجنسية بالتبادل فيام
بينهام ،حني يتم الحديث عن منح األشخاص الحق يف حامية دول ٍة ما إىل جانب حقوقٍ سياسي ٍة ومدنية،
تلك التي تشكل ركناً أساسياً يف هويّة الفرد – اإلنسان ،وميكن تعريف املواطنة الحيوية أو العضوية بأنها
« الحصول عىل الحقوق والتمتع بها بصور ٍة عادلة».
وإذا كان الحق يف املواطنة قد ضمنه القانون الدويل ،الذي حظر حرمان أي ٍ
شخص من مواطنته
نصت عىل أن :لكل إنسان
أو جنسيته التي أكّدتها املادة  15من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والتي ّ
الحق يف الحصول عىل جنسية وال يجوز حرمان إنسان بصور ٍة تعسفي ٍة من جنسيته وال من حقه يف
تغيريها ،إالّ أن ذلك مل مينع من بقاء ماليني البرش يف جميع أنحاء العامل بدون جنسية ،األمر الذي ينتقص
من مبدأ الحق يف املواطنة ،بغض النظر عن أن حاالت انعدام الجنسية قد تنشأ من التعارض يف القوانني
ونقل تبعية اإلقليم أو حاالت الزواج أو وجود متييز أو عدم تسجيل املواليد أو إسقاط الجنسية .1
ولعل املثل األكرث سفورا ً يف العامل العريب ،هو تهجري الفلسطينيني منذ العام  1948وإسقاط حقّهم
ّ
يف وطنهم ،وبالتايل جعلهم عرض ًة لحاالت انعدام الجنسية .وال ّ
شك أن انتشار حاالت الالجئني وسوء
أوضاعهم هي التي دفعت األمم املتحدة إىل إنشاء مكتب للمفوضية السامية لالجئني كإحدى وكاالت
 – 1قارن :اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،املادة  ،15جامعة منيسوتا  -حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،املجلد األول ،األمم املتحدة ،نيويورك،
.1993
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األمم املتحدة املسؤولة عنهم وللحد من ظاهرة انعدام الجنسية.
وقد عرف الوطن العريب حاالت كثرية من املواطنة املنقوصة ،تلك التي تشمل أفرادا ً أو مجموعات
برشية ،وذلك بهضم حقوقها أو استالب إرادتها أو حرمانها من الحصول عىل «الحق يف الجنسية» ،كام
حصل للمهجرين العراقيني ،ال س ّيام عش ّية وخالل الحرب العراقية – اإليرانية وقسم كبري منهم من
األكراد الفيليني ،إ ْذ انتزعت منهم جنسيتهم وصودرت أمالكهم يف العراق بحجة التبعية اإليرانية ،ومل
يُعرتف بهم يف إيران أيضاً ،فعاشوا دون جنسية ودون وطن ومواطنة ،وهناك حاالت أخرى يف سوريا،
تلك التي يطلق عليها اسم «املكتومني» وغالبيتهم الساحقة من األكراد السوريني الذين مل يحصلوا عىل
الجنسية ،وبالتايل عىل حقوق املواطنة ،وأما حاالت «البدون» فهي معروفة يف الكويت وبعض دول
الخليج التي حرمت عرشات اآلالف من حقوق املواطنة.
إن الكثري من حاالت وإشكاالت الحرمان من الجنسية يف العامل العريب ،شملت رجاالً أو نسا ًء ،وال
س ّيام األبناء بسبب الزواج من أجانب ،أو من فلسطينيني أو أشخاص بال جنسية أو يف حاالت الطالق،
األمر الذي جعل األبناء بال جنسية ،إ ْذ أن الغالبية الساحقة من قوانني البلدان العربية ال تسمح بالحصول
عىل الجنسية عن طريق األم ،األمر الذي خلق مشاكل ال تتعلّق بالحقوق املدنية والسياسية حسب ،بل
بالحق يف التعليم والتطبيب والعمل واإلقامة ،وغري ذلك.
وقد أدركت العديد من الحكومات أنه مل يعد بإمكانها اليوم التملّص من حاالت املساءلة
مبوجب القانون الدويل بإلغاء أو سحب أو حجب حق املواطنة عن األفراد والجامعات الذين ميكنها
إثبات وجود عالقة حقيقية وف ّعالة بينهم وبني بلدهم ،سوا ًء عن طريق رابطة الدم «البن ّوة» لآلباء،
عىل الرغم من أن العديد من البلدان العربية ما زالت تحجب هذا الحق عن االنتساب إىل جنسية األم،
يف حني أن القانون الدويل لحقوق اإلنسان يعطي مثل هذا الحق ،إضافة إىل إمكان الحصول عليه عن
طريق ما يس ّمى بـ»األرض» ،أي «الوالدة» يف اإلقليم ،أو حتى الحصول عىل جنسيته ومواطنته الحقاً
أو اكتساب الجنسية ،نظرا ً لإلقامة الطّويلة واملستم ّرة والتق ّدم بطلب إىل السلطات املسؤولة عن ذلك.1
وإذا كان انشغال النخب العربية بفكرة «األ ّمة اإلسالمية» أو «الجامعة اإلسالمية» يف القرن
التاسع عرش ورمبا يف بدايات القرن العرشين ،فإن االنبعاث القومي العريب بدأ يتع ّزز الحقاً ،حيث بدأت
النخبة الثقافية والتنويرية اإلسالمية والعلامنية ،االهتامم بالفكرة الحديثة عن الدولة التي تعترب املواطنة
أحد مظاهرها األساسية ،فالشعب والحكومة واألرض والسيادة أركان الدولة وعنارص وجودها ،التي
ظل احرتام الحقوق والحريّات وتكريس مبدأ املساواة الكاملة واملواطنة التا ّمة يف
تستقيم وتتع ّزز يف ّ
 – 1قارن :شعبان ،عبد الحسني – من هو العراقي؟ دار الكنوز األدبية ،بريوت ،2002 ،ص  37وما بعدها.
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إطار سيادة القانون.
وباإلمكان القول إن املوقف الذي حكم الدولة العربية الحديثة ومجتمعها األبوي التقليدي
كان قارصا ً واستعالئياً يف نظرته إىل املواطنة و»األقل ّية» ،وهذه ال ّنظرة أعاقت ترسيخ سلطة الدولة،
فـ»األقلية» قومية أو دينية حسب وجهة النظر هذه ،قد تكون «متآمرة» أو «انفصالية» أو تاريخها غري
رشف» أو «مسؤولة عن كوارث األمة» أو غري ذلك من األفكار السائدة التي تأخذ األمور بالجملة
«م ّ
وعىل نحو سطحي ،دون الحديث عن جوهرها ال سيّام :الحقوق واملساواة والح ّرية وتكافؤ الفرص
واملواطنة العضوية القامئة عىل قاعدة العدل .وقد أضعفت هذه النظرة من مفهوم املواطنة ،خصوصاً يف
ظل ضغوط اجتامعية لتشكيالت ما قبل الدولة ،وهي يف الغالب مسنودة باملؤسسة التقليدية العشائرية
والدينية يف الكثري من األحيان.
واستندت الدولة العربية الحديثة حتى يف إطار ما يس ّمى بـ»األغلبية» عىل بعض النخب
«األقلويّة» عىل حساب األغلبية الساحقة من الشعب ،ولذلك أصبحت دوالً «سلطوية» أو «تسلّطية»،
ال س ّيام بغياب مبادئ املساواة وتهميش «املجاميع الثقافية» وحجبها عن حق املشاركة ،والهيمنة عىل
«األغلبية» وإبعادها عن الحكم ،واالستعاضة عن ذلك بأقلوية ضئيلة ،عىل حساب مبدأ املواطنة.
وظل املجتمع العريب يعاين من املوروث السلبي مبا فيه الديني الذي جرت محاوالت لتوظيفه
ّ
سياسياً بالض ّد من تط ّور فكرة املساواة والح ّرية والعدالة ،وصوالً للمواطنة الكاملة والتا ّمة باتجاه
املواطنة العضوية أو الديناميكية ،خصوصاً يف النظرة الدونية إىل املرأة ،وعدم اإلقرار بالتعدّ دية السياسية
والفكرية واالجتامعية والقومية والدينية ،األمر الذي ينتقص من مبدأ املواطنة .
 2املواطنة والدولة  :التاريخ القانوينيعود جذر كلمة املواطنة إىل الوطن ،وهذا األخري يكاد يكون ملتبساً أو متامهياً مع مفهوم
الدولة ،فالدولة هي اإلطار التنفيذي واملؤسسايت للوطن ،وبالطبع فهي تختلف عن نظام الحكم أو
الحكومة مبعنى السلطة.
الوطن هو “امل ّتحد” الجغرايف الذي تعيش فيه مجموعات برشية ،قومية ودينية وساللية ولغوية
متنوعة ومختلفة .أي هناك (شعباً) يسكن يف أرض (اإلقليم) ولديه سلطة أي (حكومة) ويتمتع بالسيادة ،أي
بحقه يف حكم نفسه بنفسه .وهذا املفهوم أقرب إىل فكرة الدولة العرصية.
378

 2021 - 2020العدد25

ملف الثقافة
والوطن بهذا املعنى ليس عالقة عابرة أو ظرفية أو مؤقتة ،وإمنا هو مجموعة العالقات اإلنسانية
والعاطفية والثقافية واملادية املح ّددة يف إطار هويّة معيّنة عمودياً وأفقياً ،فكل إنسان ال ب ّد أن يولد يف
وطن أو أن يكون موجودا ً فيه أو منتمياً إليه ،ولكن اإلنسان ال يولد مواطناً ،بل يكتسب هذه الصفة داخل
مجتمعه ويف إطار حدود ما نطلق عليه الدولة باملفهوم الحديث من خالل مشاركته واعتامدا ً عىل مبادئ
الح ّرية واملساواة والعدالة.
واملواطنة يف نهاية املطاف هي مجموع القيم اإلنسانية واملعايري الحقوقية والقانونية املدنية
واالجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والدينية ،التي متكّن الفرد من االنخراط يف مجتمع والتفاعل
معه إيجاباً واملشاركة يف إدارة شؤونه ،وهو ما نطلق عليه مصطلح املواطنة العضوية.1
أما مفهوم الجنسية الذي يرتبط باملواطنة بوصفها رابطة قانونية وسياسية وأداة للتمييز بني
الوطني واألجنبي ،فلم يظهر إالّ يف وقت متأخر ويرجعه البعض إىل بداية القرن التاسع عرش ،2وقد
تعاظم االهتامم بذلك بتوفري الحامية الفعالة لألفراد.
وإذا كانت الرابطة بني الفرد والجامعة سابقاً تقوم عىل اعتبارات دينية أو تاريخية “انحدار من
أصول معينة” أو اإلقامة يف رقعة جغرافية بصورة استقرار دائم ،فإن العالقة اتخذت شكالً آخر يف الدولة
الحديثة ،ال س ّيام يف إطار فكرة املواطنة.
ففي العهود القدمية كانت األرسة هي التي متثل الخلية أو الوحدة التي يجتمع يف نطاقها
األفراد ،وعن طريق تجمع األرس تنشأ العشرية أو القبيلة التي تجمع األصول العائلية والديانة واالستقرار.
أما مفهوم األجنبي سابقاً فهو يختلف عن مفهوم األجنبي حالياً ،ففي تلك العهود كان مفهوم
األجنبي هو كل من ال يرتبط مع أفراد القبيلة أو العشرية بالعوامل املذكورة ،مام كان ميكن اعتباره عدوا ً
 – 1لالستزادة يف موضوع الهويّة واملواطنة ،ميكن مراجعة املصادر التالية :الجابري ،محمد عابد – الهوية ...العوملة ...املصالح القومية «سلسلة أوراق
عربية  »1مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،1بريوت ،2011 ،والجابري ،محمد عابد – مسألة الهويّة واإلسالم ...والغرب ،مركز دراسات الوحدة العربية،
ط  ،5بريوت .2015 ،وعبد اللطيف ،كامل – املواطنة والرتبية عىل قيمها «سلسلة أوراق عربية  ،»27مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،1بريوت.2012 ،
ومجموعة مؤلفني (تحرير عيل خليفة الكواري) – املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،2بريوت .2004 ،وتايلر،
تشارلز – منابع الذات تكون الهويّة الحديثة ،املنظمة العربية للرتجمة ،ط  ،1بريوت .2014 ،ومجموعة باحثني – الهويّة وقضاياها يف الوعي العريب
املعارص ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،1بريوت  .2013وعبد الحسني شعبان  -جدل الهويات يف العراق  ،الدار العربية للعلوم  ،بريوت  2009 ،و
Engin F. Isin & Patricia K. Wood, - Citizenship & Identity, Sage Publiblication, London, Thousand Oaks, New Delhi, First
published 1999.
 – 2زوكاغي ،أحمد( ،الدكتور) الجنسية ،دار توبقال للنرش،ط ،2الرباط ،1996 ،حيث يعترب بداية تحديد املفهوم الحديث للجنسية هو العام  ،1804حني
تم تنظيم ذلك مبوجب نص ترشيعي يف القانون املدين الفرنيس.
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يستحق القتل أو خصامً يستوجب إبعاده ،وظلّت العوامل واألسس العرقية سائدة حتى بعد اجتامع
العشائر أو القبائل يف مدينة واحدة يحكمها شخص أو مجموعة أشخاص كام هو شأن أثينا وسبارطة،
وإذا ما أردنا العودة إىل أبعد من ذلك ،فيمكن البحث يف الحضارات القدمية ،سواء يف بالد الرافدين أو
يف بالد النيل أو الحضارة الصينية القدمية والحضارة الهندية القدمية ،أو غريها.
يف كتاب “القوانني” يخضع أفالطون القانون لصالح املجتمع أكرث مام يخضعه لألخالق السامية
املج ّردة .أما أرسطو ففي كتابه “السياسة” ،فإنه يؤكد عىل رضورة أن تكون القوانني رشيدة وتالئم
“مجتمع الدولة”.1
كان املواطنون يف بعض املدن اليونانية يتمتعون بحقوق املساواة أمام القانون  Isnomiaواحرتام
متعادل للجميع  Isotimiaوحقوق متساوية يف التغيري  ،Isogoriaوتلكم هي الحقوق األساسية التي
أصبحت معروفة يف عاملنا املعارص.2
لكن ذلك مل مينع التمييز بني السادة (النبالء) وهم املواطنون والعبيد وفئة ثالثة هي املحاربون
أو الجند .وقد اعتقد اليونانيون بتفوقهم عىل سائر الشعوب لذلك كانت الحروب والفتوحات هي أساس
العالقة مع الغري ،اآلخر ،األجنبي.
أما الرواقيون وهم الذين اهتموا بالكون واألخوة العاملية فقد حاولوا أن يربطوا هذه “الحقوق”
بعقل الكائن البرشي ،يف محاولة لتحجيم التمييز.
ويف العهد الروماين فقد كان التمييز بني ثالثة طوائف:
 1املواطنون ،وهم الرومان من سكان عاصمة اإلمرباطورية. 2الرومان خارج مدينة روما ،ويطلق عليهم الالتينيون ،وإن كان لهم حق التمتع بالحقوقاملدنية والسياسية ،إالّ أن األمر يتوقف عىل تجنيسهم.
 3الربابرة أو طائفة األجانب ،وهم سكان املناطق املحتلة الذين يخضعون لإلمرباطوريةالرومانية ،فهؤالء يتبعون لقانون خاص بهم يسمى قانون الشعوب  Jus Gentiumوهو يعترب
استمرارا ً لفكرة القانون الطبيعي اليونانية التي اقتبسها شيرشون من الفلسفة الرواقية ،بالتأكيد
Morris C- Western Political Thought, Vol(1), 111. 112, Place to Augestine, Newyork 1967, (Basic Books), p.p.29. – 1
 – 2انظر :دايس ،ايركا– إيرين .أ– حقوق اإلنسان ،سلسلة رقم ( ،)3جنيف  1996األمم املتحدة ،ص .235
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عىل مبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه 1ويف الواقع فلم يكن رعايا الشعوب يتمتعون بأية
حامية قانونية.
ويف القرون الوسطى وبعد تفتّت املجتمع اليوناين – الروماين ،لعبت الكنيسة بإمكانياتها
وتنظيمها دورا ً كبريا ً يف تنظيم املجتمع ،حيث قال القديس أوغسطني الذي عاش يف القرن الخامس،
وأنتج أعامالً متميزة أن “العدالة الحقة” ال توجد يف دولة ملحدة ،مميزا ً بني  Concordiaو Justicia
أي بني “العدالة والحق”.
وخالل فرتة هيمنة اإلقطاع ازداد ارتباط الفرد باألرض بحيث أصبح الشخص تابعاً لإلقطاعية
التي يحكمها أمري أو سيد إقطاعي ميلك األرض ومن عليها .ففي هذه الحالة اختفى التمييز الذي كان
سائدا ً بني املواطن أو الوطني واألجنبي ،حيث كانت سلطة اإلقطاعي تنسحب عىل سكان املقاطعة
بكاملها ،وكان حكم كل أجنبي أن يغادرها خالل فرتة محددة مبوجب أمر من اإلقطاعي ،لكن األمر
منحى آخر بصعود األنظمة امللكية التي ألغت النظام اإلقطاعي ،وأصبح األشخاص يرتبطون بامللك
اتخذ
ً
الذي يعترب حاميهم واملدافع عنهم ،يف حني كانوا يدفعون له الرضائب ويؤدون الفروض العامة ،مرتبطني
بشخصه عىل نحو دائم وأبدي ال انفصام فيه .وقد اتسم عرص النهضة وبخاصة القرنني السادس عرش
والسابع عرش باتساع ساحة الفكر السيايس والقانوين ملفكرين كبار مثل جان بودان يف فرنسا وهوغو
غروشيوس يف هولندا وهوبز ولوك يف انكلرتا وغريهم.
فقد اهتم بودان بفكرة السيادة يف حني أعار غروشيوس اهتاممه للقانون الدويل ولفكرة الدولة
والقانون ،مؤكدا ً أن القانون الوضعي يخضع للقانون الطبيعي ،وذهب هوبز إىل تأكيده عىل تالزم
2
الح ّرية والرضورة وينبغي عىل الحاكم أن يس ّد احتياجات الرعية.
أما جان جاك روسو الذي هيأت أفكاره للثورة الفرنسية وبخاصة كتابه “العقد االجتامعي”
ومونتسكيو وكتابه “روح القوانني” ،فقد اتخذ اتجاهاً آخر ،فحسب روسو يف نظرية العقد االجتامعي،
أن لألفراد حقوق قبل أن يكونوا يف مجتمع منظم ،وأن بعض هذه الحقوق غري قابلة للترصف وعىل
الدولة مراعاتها ليس بسبب رشوط العقد حسب ،بل بسبب طبيعة اإلنسان ،يف حني دعا مونتيسكيو إىل
فصل السلطات باعتباره حجر الزاوية يف تحقيق الحرية مشددا ً موضوع الرقابة عىل السلطات ،بينام أكّد
 – 1املصدر السابق ،ص .236
انظر :كذلك روكاغي ،أحمد– الجنسية ،مصدر سابق ،ص .31
 -2انظر :عبد الحسني شعبان  -اله ّوية واملواطنة  :البدائل امللتبسة والحداثة املتعثرّ ة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط 2020 ، 2ص  37وما بعدها.
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روسو عىل مفهوم سيادة الشعب ،وإذا كان الناس يولدون غري متساوين ،فإنه مبوجب العقد االجتامعي
يصبحون متساوين .وقد ذهب الفيلسوف األملاين كانط إىل تأكيد مفهوم الحرية األخالقية لإلنسان ودور
العقل مشريا ً إىل إلزام الفرد ببعض التقييدات عىل حريته تأميناً لحرية الغري.1
 – 3اإلسالم :جنينية الدولة واملواطنة
إذا كانت هذه املق ّدمات رضورية للتفريق بني حقوق املواطن وحقوق األجنبي يف موضوع
الجنسية واملواطنة ،فال ب ّد من وقفة رسيعة عند تط ّور مفهوم املواطنة يف اإلسالم ،خصوصاً يف إطار
الدولة العربية – اإلسالمية ،فالدولة يف عهد النبي محمد بلورت وبخاصة عرب القرآن الكريم قواعد
جنينية سياسية ودينية وقضائية لتنظيم املجتمع ،كام ساهمت الس ّنة النبوية أي أحاديث الرسول يف
اإلجابة عىل الكثري من األسئلة التي كان يطرحها املجتمع اإلسالمي.
وتط ّور األمر يف عهد الخالفة الراشدية وبخاصة يف عهد الخليفة أبو بكر التي دامت نحو سنتني.
وترسخت يف عهد الخليفة عمر بن الخطاب سوا ًء ما يتعلق بقضية العطاء يف الغنائم أم بامتيازات
املواطنة وبخاصة املحاربني ،حيث اعتمد الخليفة األول مبدأ املساواة دون اعتبار للقدم والدخول
يف اإلسالم أو القرابة من النبي أو البالء يف الحرب من أجل اإلسالم ،األمر الذي خلق إحساساً اسمياً
باملساواة ،شجع العديد من غري العرب عىل االلتحاق بالجيش اإلسالمي .2
أما أمور القضاء فقد جرى تقاسمها بني الخليفة عمر بن الخطاب وقضاة متخصصون ع ّينهم
لهذا الغرض ،كام استحدث منصب مسؤول بيت املال ،وس ّن عمر ع ّدة قرارات ،منها مراتبية لإلعطيات،
كام أوجد ديواناً خاصاً بالجند ،مش ّددا ً عىل مبدأ ال ِق َدم يف اإلسالم ،والبالء يف خدمته ،واالنتامء العريب
كمعيار للمواطنة أو ملفهوم الجنسية املعارص.
وات ّخذ الخليفة الثالث عثامن بن عفان التصنيف الذي اتبعه عمر بن الخطاب دليالً لالنتامء
واملواطنة ،بل زاد يف تضييقه خصوصاً بشأن تفضيل دور قريش التي نالت حصة األسد يف إعادة التعيينات
السياسية والعسكرية ،وهو النهج الذي حاول اإلمام عيل التوقّف عنده ،إالّ أن اندالع الحرب األهلية
بينه وبني معاوية ،أث ّر يف عنارص االستقطاب والوالء ،وقد شعر بعض املوالني بالغنب الشديد ،بالرغم مام
 – 1انظر :مونتسكيو – روح الرشائع ،جزءان ،اللجنة الوطنية اللبنانية لرتجمة الروائع ،ترجمة عادل زعيرت وأنطوان نخلة قازان ،بريوت ،2005 ،ولالطالع
عىل موضوع املواطنة يف الدولة العرصية وآراء عدد من املفكرين والفالسفة ميكن مراجعة كتابنا :من هو العراقي ،دار الكنوز األدبية ،بريوت،2002 ،
ص  39وما بعدها.
 – 2انظر مناع ،هيثم (الدكتور) املواطنة يف التاريخ العريب اإلسالمي ،سلسلة مبادرات فكرية ( ،)10مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،1997 ،ص .30
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ق ّدموه لإلسالم ،فقد جرى «التمييز» بحقهم ،يف حني دعا اإلسالم ويدعو إىل املساواة وفقاً لقول الرسول
«ال فرق بني عريب وأعجمي إالّ بالتقوى» و»الناس سواسية كأسنان املشط» .وهؤالء رغم «إسالمهم
وإسهامهم يف دفع الديات واملشاركة يف القتال ويف األمور العامة ،فقد أُغلقت دونهم يف القرن األول
لإلسالم عىل األقل الوظائف التي تعني الوالية ال غري ،كاإلمارة والقيادة والقضاء ،وأن تويل بعضهم القضاء
فقد ندر من توىل مناصب إدارية وعسكرية هامة».1
وإذا كان اإلسالم ديناً عاملياً يسعى لبسط نفوذه عىل العامل أجمع ،إالّ أنه رغم نزعته اإلنسانية
فقد كان ينظر إىل العامل يف عالقاته الدولية انه منقسم إىل قسمني:األول دار اإلسالم والثاين دار الحرب،
فالدار األوىل تعني األقاليم التي يبسط املسلمون عليها واليتهم ،وتضم إىل جانب املسلمني أشخاصاً من
غري املسلمني ،وهم الذميون واملستأمنون .الذميون هم أهل الكتاب ،فضلوا االحتفاظ بديانتهم األصلية
مقابل دفع الجزية ،ولذلك فهم مواطنون يتمتعون بالحامية والعيش بأمان ،ولكن برشوط يف كنف
الدولة اإلسالمية.
أما املستأمنون ،فهم القادمون من دار الحرب إىل دار اإلسالم أي إنهم «أجانب» دخلوا إىل
دار اإلسالم بإذن من الدولة اإلسالمية سوا ًء كان لغرض التجارة أم غريها  .2أي أن هناك فرقاً بني الذمي
واملستأمن ،فالذمي من رعايا الدولة اإلسالمية ،احتفظ بدينه مقابل الجزية واألمان ،أما املستأمن فهو
الذي جاء من دار الحرب لظرف خاص أو طارئ أو مؤقت ،واملستأمنون ليسوا مواطنني أو من رعايا
الدولة اإلسالمية.
ودار الحرب هي التي ال متتد إليها الوالية اإلسالمية ،وال تُطبق فيها الرشيعة اإلسالمية ،بل إن
لها نظامها الخاص ،وقد انعقدت بني دار اإلسالم ودار الحرب معاهدات سالم أو هدنات وأطلق عليها
(متعاهدة) أو أنها تكون يف حالة حرب مع الدولة اإلسالمية.
 – 1ظل ك ّتاب الدواوين وك ّتاب الخراج من املوايل حتى تم تعريبها ،األمر الذي يشري إىل انرصاف هؤالء إىل املهن والتخصص بدالً من أمور اإلدارة والقيادة
وهو ما يشابه انرصاف بعض النخب من التبعية (غري العثامنية) وهو االصطالح الذي أخذ به قانون الجنسية العراقية لعام  1924إىل التجارة واألعامل
الحرة بعد أن ُسدّ ت بوجههم الدوائر الرسمية ،وبخاصة الوظائف العليا لعدم حصولهم عىل شهادة الجنسية العراقية .وهم املجموعة األوىل الذين
شملتهم حمالت التهجري يف الثامنينات.
قارن :الدوري ،عبد العزيز ( الدكتور) – مقدمة يف التاريخ االقتصادي العريب ،دار الطليعة ،بريوت ،ط ،1978 ،2ص  41و .42انظر :مناع ،هيثم (الدكتور)
– املواطنة مصدر سابق ،ص  ،36قارن كذلك :شعبان ،عبد الحسني – عاصفة عىل بالد الشمس ،مصدر سابق ،ص  .235–223انظر كذلك :الحاج ،عزيز–
بغداد ذلك الزمان ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش،ط ،1بريوت ،1999 ،ص  111وما بعدها.
 – 2قارن :شكري ،محمد عزيز (الدكتور) املدخل إىل القانون الدويل العام وقت السلم ،دار الفكر ،ط ،4دمشق  ،1973ص . 23–22
انظر كذلك :السيد حسني ،عدنان– العالقات الدولية يف اإلسالم ،دار مجد ،بريوت ،2006 ،ص .133
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وإذا كانت هذه املقاربة ملفهوم وتط ّور الجنسية كوجهة نظر معارصة لفكرة املواطنة أو الرعوية
أو غريها ،فإن املفهوم الحديث للجنسية يف العامل العريب ،مل يظهر إالّ يف سنوات متأخرة بفعل االحتكاك
مع أوروبا وبقصد التمييز بني مواطني الدولة اإلسالمية وغريهم من األجانب.
وإذا كان مصطلح «املواطنة» و» املواطن» ( citizenأي الفرد املشارك يف الشؤون املدنية
والسياسية بحرية) غريباً متاماً يف اإلسالم عىل حد تعبري برنارد لويس فلم تعرفه اللغات العربية والفارسية
والرتكية ،حيث يرجع ذلك إىل غياب فكرة املشاركة للمواطنة ،وفكرة املشارك للمواطن ،لك ّن هناك من
يعترب وجود املسلم رديفاً لكلمة املواطن الحديث ،وهو املصطلح اإلسالمي الذي يعني انتامء الفرد يف
بدايات املجتمع اإلسالمي والتمتّع بعضوية كاملة وفورية يف املجتمع السيايس باملعنى اإليجايب للمواطنة
النشطة عىل كونه مسلامً .1
وكان اإلسالم األول وبخاصة يف عهد النبي يويل اهتامماً كبريا ً لرأي املسلمني ،الذين كانوا يعبرّ ون
يف لقاءاتهم اليومية لخمس مرات (أوقات الصالة) يف مقر الحكومة أو الربملان يف الجامع (مبشاركة نسوية
ملحوظة) عن تبادل الرأي واالستامع إىل رأي املسلمني والر ّد عىل تساؤالتهم ،حيث كان مبقدور أي فرد
توسع وانتشار الدولة اإلسالمية وامتداد سلطانها إىل أقاليم بعيدة
إثارة أية قضية يرغب فيها ،لكن ّ
وبخاصة العراق ومرص ،اضط ّر هؤالء إىل ترصيف أمورهم بأيديهم بعيدا ً عن الرأي اليومي والحوار
املستمر بني مركز الدولة وقيادتها العليا وبني املواطن ،وتدريجياً بدأت البريوقراطية واملؤامرات السياسية
تبعد املواطن (املسلم) عن املشاركة يف ترصيف أمور الدولة.2
وظلت فكرة التمييز بني حقوق “املسلم” و”الغريب” أو “املقيم” من غري املسلمني مستمرة
حتى العرص الحديث ،حيث تداخلت ايجابيا لصالح األخري بفعل ضغوط غربية للحصول عىل ما يسمى
بنظام االمتيازات  Capitulationمن الدولة العثامنية لألجانب وبخاصة للمسيحيني ،حيث كان الغرب
يعلن الرغبة يف توفري حامية خاصة لهم ورعاية مصالحهم الدينية والسياسية ،وهو ما أعطى انطباعاً
أحياناً بأن غري املسلمني الذين حظوا بدعم الغرب تجاوزوا خط الدفاع عن مبدأ املواطنة الكاملة أو
املتساوية مع غري املسلمني ،إىل الحصول عىل امتيازات تحت حامية القوى األجنبية ،علامً بأن حلف
Lewis, Bernard, Islam and liberal, Democracy: A Historical Overview, Journal of Democracy, Vol. 7, No:2, 1996.– 1
ويذهب الربوفسور سمري أمني إىل القول “إن املساواة القانونية مل تكن سمة من سامت األنظمة التقليدية العربية أو الرشقية” .قارن :أمني ،سمري–
مالحظات حول منهج تحليل أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب ،ورقة عمل مقدمة إىل ندوة “أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب” مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت ،1984 ،ص .311 – 310
قارن – :إضافة إىل ما تقدم املناقشات الق ّيمة التي نقلها الدكتور عبد الوهاب األفندي يف بحثه القيم املوسوم “إعادة النظر يف املفهوم التقليدي
للجامعة السياسية يف اإلسالم :مسلم أم مواطن” مجلة املستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت العدد .2/2001–264
 – 2قارن :هويدي ،فهمي – مواطنون ال ذم ّيون ،موقع غري املسلمني يف مجتمع املسلمني ،دار الرشوق ،القاهرة.1990 ،
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الفضول ،الذي نعتربه مع الدكتور جورج جبور أول رابطة لحقوق اإلنسان ( 595 – 590ميالدية) أكّد
عىل التزامات لفضالء مكة املجتمعني يف دار عبدالله بن جدعان ،فحواها :أن ال يدعوا مظلوماً من أهل
مكة (أي مواطن) أو من دخلها من سائر الناس (أجنبي) إال ونرصوه عىل ظامله وأعادوا الحق إليه ،وقد
تأسس الحلف إثر ظالمة لحقت بتاجر ميني يف مكّة ،فاجتمع الفضالء لنرصته.
ّ
ويعترب حلف الفضول الحلف الوحيد الذي أبقاه الرسول بعد قيام الدولة اإلسالمية من بني
أحالف الجاهلية ،وقد جاء عىل لسان النبي يقول :شهدت مع أعاممي يف دار عبد الله بن جدعان حلفاً،
لو أنني ُدعيت إىل مثله يف اإلسالم ألجبت.1
ربمّ ا يعود جزء من ذلك إىل أن بعض املواقف اإلسالمية مل تكن «توافق» أو تؤيّد فكرة إقرار مبدأ
املواطنة الكاملة رصاحة لغري املسلمني ،وهو املوقف الذي انعكس لدى البعض من موضوع القوميات
ولعل موقف بعض القوى التقليدية املتشددة
واألقليات الدينية واإلثنية واللغوية واملذهبية أحياناًّ ،
كان األقرب إىل هذه املواقف ،ونعني بها املوقف امللتبس والذي ال يقر مبدأ املساواة التامة واالعرتاف
بحقوق الغري يف املواطنة الكاملة ضمن القواعد املعرتف بها يف القانون الدويل ولوائح ومواثيق حقوق
اإلنسان.2
ميكن القول إن تطورا ً بطيئاً حدث باتجاه إقرار حق املواطنة الكاملة لدى بعض املفكرين
اإلسالميني ،عىل الرغم من أن املسألة ال ترتقي إىل الحق الدويل املنصوص عليه يف لوائح حقوق اإلنسان،
وهنا ميكن اإلشارة إىل عدد من املفكرين اإلسالميني مثل فهمي هويدي وطارق البرشي وسليم الع ّوا
وأحمد كامل أبو املجد وراشد الغنويش ومحمد مهدي شمس الدين ومحمد حسني فضل الله 3وغريهم.
 – 1انظر :ج ّبور ،جورج – حلف الفضول ،إصدار الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان يف سوريا ،دمشق ،1998 ،وط 2إصدار وزارة الثقافة السورية ،دمشق
.2008
 – 2يقول د .خالد الحروب يف دراسته الق ّيمة املوسومة بـ «مبدأ املواطنة يف الفكر القومي العريب» من «الفرد القومي» إىل «الفرد املواطن» :إن مبدأ
املواطنة مل يحظ مبعناه الحديث القانوين والدميقراطي بتأصيل عميق يف الفكر القومي العريب التقليدي يف القرن العرشين .ويذهب إىل مناقشة بعض
املؤسسني األوائل يف الفكر القومي ليؤكد أنه مل يجد معالجة مبارشة ملبدأ ملواطنة تعريفاً وتأصيالً وإقراراً ،ويعود ذلك إىل انرصاف املفكرين األوائل ببعث
يقظة عربية مشرتكة دفاعاً عن الهويّة وصياغة العالقة بني العروبة واإلسالم وفصلها عن العالقة بني العرب والعثامنيني ،ويعرض أفكار ساطع الحرصي
«حول القومية العربية» وتركيزه عىل الهو ّية :من أنا ومن أنت؟ ومن نحن؟ تلك التي ركّزت عىل الهوية ،للتاميز عن غريها .ومل تنشغل أفكار ميشيل عفلق
انشغاالً جدياً بفكرة املواطنة أو الدميقراطية أو أهمية حقوق الفرد.
قارن :الكواري ،عيل خليفة (الدكتور) – الحركات اإلسالمية والدميقراطية ،املواقف واملخاوف املتبادلة ،مرشوع دراسات الدميقراطية يف البلدان العربية،
دار قرطاس للنرش ،الكويت.2000 ،
كذلك :الحرصي ،ساطع – حول القومية العربية – سلسلة الرتاث القومي  ،14مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،2بريوت .1987 ،انظر :الحروب ،خالد –
ملف املواطنة والدميقراطية يف الوطن العريب ،مجلة املستقبل العريب ،مصدر سابق.
 – 3انظر :األفندي ،عبد الوهاب – ملف املواطنة والدميقراطية يف الوطن العريب ،املصدر السابق.
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ورغم محاوالت التجديد فإن االتجاه اإلسالمي السائد ما زال ينتقص من مبدأ املواطنة الكاملة
التي يقرصها عىل االنتساب الديني واإلقامة ،فاملسلمون غري املقيمني يف الدولة اإلسالمية وغري املسلمني
املقيمني فيها ال يحق لهم التمتع بحقوق املواطنة الكاملة ،ورمبا يصبحون مواطنني يف حالة قبولهم
برشعية الدولة اإلسالمية ،لكنهم ال يصبحون مواطنني بالكامل وال يحق لهم تسلم مناصب رئيسية يف
الدولة مثل رئاسة الدولة ورئاسة القضاء ورئاسة الربملان وقيادة الجيش وغريها.1
أما التجربة اإلسالمية ،فيمكن التوقف عند الثورة اإلسالمية اإليرانية التي أحدثت يف العام
 1979انعطافاً جديدا ً استالم اإلسالم السيايس للسلطة ،حيث أنشأت مؤسسات متساوقة مع املوجة
«الدميقراطية» :برملان وانتخابات رئاسة ومنذ انتهاء الحرب العراقية – اإليرانية خرجت من مرحلة
الثورة ،لتدخل مرحلة الدولة ،ومل يكن ذلك مبعزل عن رصاع سيايس وفكري حاد داخل أوساط التيار
الديني ،وقوفاً ضد التيار اإلصالحي الذي قاده السيد محمد خامتي ،يف ظل تصاعد موجة شديدة للتيار
نص عىل التحدّ ر
املحافظ الذي يحاول إحباط خطط التغيري واإلصالح ...إلخ ،لكن رشط الدستور الذي ّ
الفاريس واجه انتقادا ً شديدا ً الستثنائه املسلمني غري الفرس يف الرتشّ ح لرئاسة الجمهورية ،ناهيكم عن
الرشوط الخاصة بوالية الفقيه أو مجلس صياغة الدستور أو تشخيص مصلحة النظام ،وهو ما ينتقص
من مبدأ املواطنة واملساواة.
أما التجربة الثانية فهي التجربة السودانية التي جاءت إىل الحكم عام  1989وقد سارت نحو
تقليص التعددية السياسية والفكرية والدينية واللغوية عملياً ،لكن الدستور أق ّر يف العام  1998حاول
االنفتاح باتجاه إقرار مبدأ املواطنة ،بغض النظر عن الدين ،لكنه ظل محافظاً من حيث الجوهر عىل
الخصائص العامة لتوجهات الحكم اإلسالمي ،وهو عىل غرار دستور إيران يحتوي عىل بعض الرشوط
اإلسالمية التي تقر بصيغة للمساواة النظرية دون أن ترتقي إليها فعلياً أو تقاربها.2
ولعل تطورا ً خطريا ً حصل يف مرص بعد ثورة  25يناير العام  2011واإلطاحة بنظام الرئيس
ّ
حسني مبارك ،حيث نجح «األخوان املسلمون» يف االنتخابات وحاولوا «أخونة» الدولة و»أسلمة»
الدستور ،األمر الذي أثار ردود فعل شديدة ضد هذا التوجه ،فقد سعوا إىل قيام دولة دينية محكومة
بالرشيعة وإن كان بالتقسيط ،وألنهم كانوا أغلبية يف لجنة صياغة الدستور ،فقد حاولوا فرض توجههم ،
ظل هيمنة شديدة عىل املشهد السيايس التي
وبالفعل فقد تم االستفتاء عىل الدستور العام  2012يف ّ
 – 1انظر :الغنويش ،راشد – الحريات العامة يف الدولة اإلسالمية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،1993 ،ص  .291 – 290كذلك – حقوق املواطنة،
حقوق غري املسلم يف املجتمع اإلسالمي ،قضايا الفكر اإلسالمي  ،9ط ،2هريندن ،فريجينيا 1993 ،ص  ،88–77نقالً عن عبد الوهاب األفندي،املصدر السابق.
 – 2انظر :األفندي ،عبد الوهاب ،املصدر السابق.
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ك ّرست نهج اإلقصاء واالنعزال الذي اتسم بالغرور وعدم الواقعية.
وهو ما دفع الشعب املرصي لتصحيح مسار الثورة يف  30حزيران (يونيو) والتي توجت بعملية
التغيري التي قادها الجيش يف  3متوز (يوليو)  .2013وهكذا تم إلغاء دستور األخوان بعد استفتاء جديد
عىل دستور آخر أع ّدته لجنة دستورية متن ّوعة ض ّمت  50عضوا ً ،حيث تم عرضه عىل االستفتاء يف العام
 2014فحاز عىل األغلبية الساحقة ( 98%من املصوتني الذين بلغت نسبتهم . 1)38%
أما يف تونس  ،فعىل الرغم من أن حزب النهضة كان قد فاز باالنتخابات إال أنه كان يخىش أن
يتكرر معه املشهد األخواين املرصي ،ولهذا السبب حاور وداور وناور إلبعاد شبح تنحيته  ،علامً بأن
الدستور التونيس الذي تم إقراره يف  26كانون الثاين (يناير)  2014يعترب متقدماً عىل جميع الدساتري
العربية  ،خصوصاً بإقراره صيغة الدولة املدنية ،وكان مثرة من مثرات دينامية املجتمع املدين التونيس التي
ض ّمت بشكل أسايس اتحاد الشغل ونقابة املحامني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان .
ويف العراق فقد تح ّولت الدولة العراقية بعد العام  2003من دولة بسيطة إىل دولة مركّبة
ومن دولة مركزية إىل دولة اتحادية « فيدرالية» ،وذلك وفقاً لـ قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية
والدستور الدائم فيام بعد ،الذي تم االستفتاء عليه يف  15ترشين األول (أكتوبر)  . 2005وعىل الرغم
من أنه اشتمل عىل إيجابيات تتعلق بالحقوق والحريات ومبادئ املواطنة واستقاللية القضاء وتداولية
السلطة وإقرار التعددية ،لكن األلغام التي احتواها والقنابل املوقوتة التي يف داخله ميكن أن تنفجر
ظل فشل العملية السياسية التي تأسست منذ االحتالل إىل لحظة كتابة هذه
يف أية لحظة ،خصوصاً يف ّ
الدراسة .
فحتى اآلن مثة عقبات ج ّدية داخلية وخارجية وقفت يف طريق تحقيق املواطنة املتكافئة
من أبرزها صيغة املحاصصة الطائفية واإلثنية التي ك ّرسها الحاكم املدين األمرييك للعراق بول برمير يف
مجلس الحكم االنتقايل ،والتي تم تثبيتها يف الدستور الدائم تحت عنوان «املك ّونات» وهي التي وردت
يف الديباجة (مرتان) واملواد  9و 12و 49و 125و ،142وليس ذلك سوى وجها آخر للصيغة األوىل.
وقد أكّدت حركة االحتجاج الواسعة يف العديد من البلدان العربية منها اليمن وليبيا وسوريا
وآخرها يف العراق ولبنان أن املواطنة ال تستوي مع املحاصصة ،مثلام ال تستقيم الهويّة العامة الجامعة
باملحاصصة أيضاً ،فاملواطنة والهويّة موجودتان أساساً يف املجال العام املشرتك للحياة اليومية يف األحياء
والشوارع والجامعات وأماكن العمل واملرافق العامة والخدمات يف الصحة والتعليم واإلدارة والبيئة
والبلدية وكل ما يشكّل مشرتكاً للجميع ،ففي تلك املجالت املدخل الحيوي الجامع للمواطنني ولله ّويات
 -1انظر  :عبد الحسني شعبان  -االنتخابات والتغيري ،مركز حمورايب للبحوث والدراسات االسرتاتيجية ،بغداد -بريوت ، 2014 ،ص  97وما بعدها.
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املختلفة املؤتلفة واملندرجة يف إطار مواطنة متكافئة ،وهو ليس شأن الدولة فحسب ،بل شأن املجتمع
أيضاً وقواه املح ّركة ،وميكن أن يسهم به املجتمع املدين ،فالشأن العام بحاجة إىل تربية أيضاً ،أي الشعور
باملسؤولية واملشاركة يف كل ما حولنا ،من احرتام القواعد الناظمة للعالقات إىل معالجة املشكالت
بالحوار والسلم ،إىل وضع الخطط والربامج لحياة نوعية أفضل.
ويف الختام فإن أي مواطن معني بثالث قضايا :عالقته بالدولة كيف تؤطر ،ثم مشاركته يف اتخاذ
القرار ،أي وفق أي صيغة دستورية ،وأخرياً مسؤوليته كعضو فاعل يف املجتمع ودوره يف املشاركة الحيوية،
باعتبار أن كل ما يدور يف الدولة واملجتمع أمور تعنيه .وتتك ّون هويّة املواطنني من السامت املشرتكة
والجامعة خارج دائرة األيديولوجيات واألديان والطوائف ،وهي هويّة غري استناسبية وغري دوغامئية
أو أيديولوجية ،بل عفوية تلقائية صميمية  ،من خالل املشرتكات والقيم التي يجتمع املواطنون عليها،
وبالطبع فاللغة ركن أساس من أركانها والذاكرة املشرتكة والتاريخ املشرتك والدين والعادات والتقاليد
واآلداب والفنون التي نشأوا عليها.
أما صفة املواطنة فهي تلتصق باملدنية وهو ما جاء يف لسان العرب ،فالوطن هو املشرتك ومكان
اإلقامة  ،سواء ولد فيه اإلنسان أم مل يولد ،واملواطنة أساسها املعايشة واملشاركة يف هذا الوطن ،أي
املشاركة يف العيش معاً ،والتي يرتتب عليها مسؤوليات اجتامعية وثقافية تتجاوز مسألة األرض ،ألنها
تشمل العالقات ومنط العيش والتفكري والحقوق ،ناهيك عن شكل من أشكال االرتباط يف إدارة الشؤون
العامة  ،وتحتاج هذه إىل برامج عمل ثقافية وتربوية وتعليمية لتحديد مك ّوناتها وأسسها مثل :العالقة
باملكان ،العالقة باألشخاص الذين يسكنون هذا املكان  ،العالقة مبن يحكم هذا املكان ويدير الشؤون
العامة أي عالقة املواطن بالدولة وذلك جزء من ثقافة املواطنة التي ينبغي أن تنماّ من خالل تنمية فكرة
الدولة وتعزيز مرشوعيتها بسيادة القانون ورشعيتها من خالل رضا الناس ومنجزها التنموي .
نرشت يف مجلة «حوليات املنتدى» التي تصدر عن «جمعية املنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة»
 ،العدد  ، 45السنة (الثانية عرش) ،كانون الثاين (يناير). 2021
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معلم اللغة العربية للناطقني بغريها بني الواقع واملامول.

مقدمة:

ا .د حمدان علي نصر  //استاذ املناهج والتدريس

إن املتتبع ملعلمي هذه الفئة يف املراكز ومعاهد التعليم التي تعنى مبهام تعليم العربية لغري الناطقني
الخليج ،يجد انهم يعانون ضعفًا يف التكوين االكادميي
بها يف معظم البلدان العربية ،من املحيط اىل
ً
من ناحية ،والتاهيل الرتبوي من ناحية ثانية ،فمعظمهم من حملة دبلوم اللغة العربية بواقع سنتني
دراسيتني  ،او من حملة الدورات التدريبية بعدد من الساعات يف مجال تعليم االجانب ،وعدد قليل
منهم من حملة بكالوريوس اللغة العربية بعي ًدا عن املعرفة الدقيقة بخصائص املناهج الخاصة بذلك
 ،او بخصائص املتعلمني وبخاصة الكبار والعاملني منهم  ،وقد نجد القليل منهم من يحمل درجة
املاجستري او الدكتوراه يف التخصص  ،وان هذه الدرجات مل يتم الحصول عليها عرب برامج تضم مساقات
متخصصة يف مجال تدريس العربية لغة ثانية ،بالقدر الذي يجعل هذه الفئة عىل درجة عالية من
التاثري يف املتعلمني االجانب  ،وقيادة مواقف التعليم بحيث ترتك بصامت مهمة ومؤثرة يف مساعدتهم
عىل اكتساب اللغة العربية بصورة صحيحة  ،بعي ًدا عن السطحية واالخطاء .وان كانت مؤهالتهم يف
البكالوريوس تخصص اللغة العربية وآدابها  ،لكنهم مل يدرسوا ما يكفي عن ثنائية اللغة وعن نظريات
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اكتساب اللغة العربية لغة ثانية.
وان التخصص هذا مل يظهر يف دراستهم كمسافات نظرية سوى يف اختيار عناوين رسائل املاجستري
واطاريح الدكتوراه ،وال اقول ذلك جزافًا فقد ارشفت عىل عدد من طلبة الدكتوراه واملاجستري  ،ممن رغبوا
يف ان تكون مشكالتهم البحثية يف هاتني الدرجتني العلميتني ضمن اطار تعليم اللغة العربية لغة ثانية
 .االمر الذي يجعلنا يف شك بانهم معلمون فاعلون قادرون عىل تعليم هذه اللغة بتعقيداتها ومهاراتها
املختلفة بصورة فاعلة  .وهناك مجموعة من املعلمني يدرسون العربية لالجانب وهم ليسوا من
تخصص اللغة العربية وآدابها ،بل من حملة املاجستري او الدكتوراه يف مناهج اللغة االنجليزية واساليب
تدريسه .اذا فإن هذا املجال يع ُّد بك ًرا يستحق التناول والبحث  ،ووضع معايري لتكوين املعلم  ،وتزويده
باملهارات والقدرات والخربات يف مجال اكتساب اللغة ،وخصائص تعلم وتعليم االجانب ،فضال عن
اكسابهم اساليب تخطيط وتدريس وتقويم اداء املتعلمني االجانب للغة العربية  ،وكيفية توظيف اللغة
االم يف تعليم اللغة العربية  ،ومساعدة الطلبة االجانب عىل تخطي هذه الصعوبات  ،والتي يتعلق
بعضها بقضايا فونولوجية صوتية  ،واخرى بالقضايا الكتابية  ،سواء الخطية منها أم التعبريية.
وبالنظر اىل تناول هذا التخصص يف الجامعات العربية  ،وبكليات االداب خاصة فإنه ال يوجد حتى االن
مختصا يف
ً
يف اي جامعة عربية برامج عىل مستوى البكالوريوس تتناول اعداد الطالب فيها ليكون معلماً
تعليم االجانب ،وهذا القصور بعينه يف وقت نشهد فيه اقباال منقطع النظري من جميع دول العامل نحو
تعلم اللغة العربية؛ نتيجة للعالقات والتفاعالت التي احدثتها التقانة املتطورة  ،والعالقات االقتصادية
والثقافية واالجتامعية والسياحية بني دول العامل ملناطق العامل العريب بعامة ولبالد الشام بخاصة.
ويف غياب اعتامد برامج متخصصة عىل مستوى املاجستري والدكتوراه فقد اصبح مجال تدريس اللغات
بعامة  ،وتدريس اللغة العربية بخاصة  ،حقال خص ًبا لالستثامر  ،عرب فتح املراكز التي تعنى بتدريب
املعلمني ،وتدريس الطلبة االجانب بعي ًدا عن رقابة وزاريت الرتبية والتعليم ،والتعليم العايل ،
وارشافهم عىل ما يجري داخل هذه املراكز  ،عىل الرغم من ان بعض املعلمني يف عدد من هذه املراكز
ميارس هذه املهنة كهواية  ،وليس لديه الحد االدىن من املعرفة اللغوية النظرية  ،والتطبيقية بكيفية
تعليم اصوات اللغة ،وبناء االلفاظ والجمل  .مام يشكل خطورة عىل متعلمي اللغة العربية لغة ثانية ،
ويجري تدريسها يف بعض هذه املراكز يف صيغها العامية  ،وقلة منها يجري تدريسها بصيغها الفصحى
 ،او الفصيحة  ،وان حدث ذلك تجيء مشوبة باخطاء نطق بعض الحروف  ،واخطاء يف لفظ بعض
الكلامت وبخاصة املركبة منها.
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ناهيك عن اخطاء القراءة الجهرية التي تتمثل يف عمليات عدم معرفة مواقع الوصل والفصل ،وعدم
مراعاة تلوين االداء القرايئ مبا يتناسب واملعاين املتضمنة ،ومبا يتفق وحال املتعلمني  ،فضال عن الخلل يف
كيفية التعامل اثناء القراءة الجاهزة مع عالمات الرتقيم الغراض الفهم واالفهام .
اما املناهج الدراسية الخاصة باملستويات املختلفة للدارسني من مبتديء اىل متوسط اىل متقدم ،اىل متفوق
 ،فلالسف ال يوجد منهاج موحد معتمد يف مراكز التعليم كافة ،ويرتك الختيار املركز واملعلم الذي يف
الغالب ال ميلك معرفة متخصصة يف املناهج والكتب واملحتويات التعليمية  ،والتدريبات والتمرينات
الالزمة لكل طلبة مستوى ،وبعض املراكز يعتمد مناهج مطبقة يف دول اجنبية تعتمد اللغة االنجليزية
اللغة االوىل  ،كام هو يف كثري من مراكز ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقني باللغة االنجليزية .
وكأن الدارسني هم فقط من الناطقني باالنجليزية لغة أوىل ،متناسني بقية اللغات االخرى .وهو ما
ولعل االخطر من ذلك ان معظم معلمي
يضيف اعباء اخرى عىل كاهل معلمي العربية لالجانب َّ .
العربية لالجانب يف البلدان العربية يعتمدون يف غياب اإلعداد املقصود ،عىل معرفتهم وخرباتهم يف
قضايا اللغة العربية فقط  ،بعيدا عن معرفتهم النظرية والتطبيقية للغات االخري .هذا اذا استثنينا
من ذلك مراكز تعليم اللغات الكائنة يف عدد من الجامعات العربية  ،والتي تعني بشكل اساس بتعليم
نظري وعميل للغات االجنبية كاالنجليزية والفرنسية والصينية واالسبانية وغريها  ،وهذه يف الغالب
قلام تعلم ثنائية اللغة .
ويف ضوء هذا الواقع املرتدي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها  ،ارى رضورة ان تتوفر يف الجامعات
الحكومية والخاصة برامج عىل مستوى البكالوريوس خاصة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،
تكون تابعة لكليات االداب  .تهدف اىل تعريض الطالب الطا ٍر نظري عن اللغة العربية  ،وخصائصها
 ،وعالقتها بعدد من اللغات الحية االخرى ،فضال عن توفري فرص للطالب ملامرسة التطبيق امليداين
الساليب تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بها وفق االساليب الحديثة  ،وكيفية توظيف التقانة يف
تحقيق االهداف املتوخاة من هذه الربامج ،مع مراعاة ان تهيء درج ُة البكالوريوس لدراسة برنامج
ماجستري َيف املجال ذاته  ،ومن ثم الدخول اىل برنامج خاص لنيل درجة الدكتوراه يف تعلم وتعليم اللغة
العربية لالجانب .ويجيء هذا املقرتح متفقًا مع زيادة عدد الراغبني يف التخصص كمعلمني لالجانب ،
فضال عن زيادة اقبال االجانب من غري العرب  ،وتوجههم لدراسة اللغة العربية وآدابها .وبخاصة ونحن
يف عرص االنفتاح والتواصل والتقانة  ،وان العربية ستكون اللغ ًةالوحيد ًة يف جميع دول العامل مستقبال.
لقد آن االوان توفري معلم يعلم العربية لغة ثانية ،وليست لغة اوىل والفرق كبري  ،ولالسف فإن معظم
املعلمني واملدربني يف املراكز التجارية املنترشة يف عديد البلدان العربية منذ القدم  .كام هو معهد تعليم
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العربية لغري الناطقني بها يف الخرطوم  ،ومركز تعليم العربية يف السعودية يف جامعة ام القرى حيث
اسست مبناهجها وجهود القامئني عليها لعمليات تعلم اللغة العربية لغة ثانية  ،واالن توجد يف معظم
دول العامل مثل هذه املراكز فضال عام يتوفر يف عديد الجامعات بامريكا واوروبا .
وعىل الرغم من اهمية هذه املراكز ودورها يف اكساب اللغة العربية للدارسني غري ان كث ًريا من القامئني
عليها ال يحملون املؤهالت العلمية املتخصصة يف هذا الشان وال يف بناء املناهج املناسبة للدارسني
من حيث قدراتهم ومستوياتهم يف اللغة العربية  ،وقد اتيح يل االطالع خالل السنوات القلي ًةاملاضية
زيارة عدد منها كمعهد الدراسات الرشق اوسطي ًة يف مدينة آناربر بوالية ميشيغان  ،وقسم تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها يف جامعة ستانفورد  ،وجامعة اوهايو  ،وقد اتيح يل االطالع عىل
املناهج  ،والكتب التعليمية املعتمدة يف التدريس  ،ويكاد معظمها ال تعني بتعليم الطلبة الصيغ
الفصيحة للغة العربية ،بل تركز عىل تعليم اللهجات كاللهجة كاللهجة املرصية واللبنانية  ،ما عدا
مقرر( كلمة ونغم) وهو من تاليف نارص إسليم و غازي ابو حاكمة ،حيث يركز عىل تعليم العربية يف
صورتها الفصيحة عرب املستويات املختلفة  ،حيث اتيح يل االطالع الجزء الثالث من هذا املقرر  ،والذي
اتحفظ عىل كثري من التدريبات والنصوص املتضمنة  ،لعدم مناسبتها للطلبة من غري االصول العربية .
عىل الرغم من الجهود الكبرية التي بذلت يف اعدادها وطباعتها.
مواصفات معلم العربية لالجانب:
يتطلب معل ُم العربية الفاعل لالجانب ان يتوفر لديه اآلتية:
 -١مؤهل علمي ال يقل عن البكالوريوس  ،او ما يعادله يف مجال تعلم اللغة العربية وتعليمها كلغة
ثانية .
 -٢ان يلم املعلم بجانب اللغة العربية بعدد من اللغات االجنبية الحية  ،وكلام ازدادت معرفته بعدد
اكرب منها ،كلام كان اكرث مالءمة وفاعلية للتعليم ،حيث إ َّن فهم طبيعة العالقة بني اللغة االوىل والثانية
واملشرتك بينهام  ،قد يسهم يف تيسري تعلم العربية .
 -٣معرفة كافية يف نظريات اكتساب اللغة،والخرباء ومتطلبات تنميتها لدى الدارسني  .اذ ان تعليم
العربية لالجانب يتطلب العودة اىل استخدام اللغات االم للدارسني يف رشح وتوضيح بعض الدالالت
ليسهم يف استيعاب افضل للمعاين الكامنة لبعض االلفاظ واملفاهيم.
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 -٤توفر الوعي الصويت لدى املعلم بالوحدات اللغوية موضع التعليم  ،.وسامت القراء الجهرية املعربة
 ،والوحدات الصوتية لكل حرف من حروف الهجاء .وما يعرتيها من تغيريات صوتية بسبب الحركات
الرصفية املصاحبة .
 -٥معرفة كافية بخصائص الدارسني وما لديهم من عنارص ثقافية وخربات لغوية سابقة .
 -٦خربة ومهارة يف اختيار النصوص واملحتويات التعليمية املناسبة من حيث املوضوعات واملعالجات
اللغوية ذاتالعالقة من نشاطات وتدريبات لغوية متنوعة.
 -٧املام باساليب التدريس االكرث فاعلية يف تعليم مهارات اللغة العربية  ،كالتعليم باملواقف الطبيعية
 ،ولعب االدوار ،والرتجم ُة ،واملخيامت ،واملحاكاة والتقليد  ،وغريها مام لها فاعلية يف تعليم الجوانب
الصوتية  ،واملهارات اللغوية املتنوعة.
 -٨مهارات يف استخدام التقانة يف تذليل صعوبات العرض والتلقي .والتفسري  ،وتوظيفها الغراض التنمية
اللغوية ومعالجة صعوبات التعلم  ،او االسهام يف تعليم املوهوبني والفائقني من الدارسني.
 -٨مهارات تنظيمية كتوزيع الدارسني يف مجموعات  ،وكيفية ادارة تعلم الدارسني  ،ومتابعتهم ضمن
مفهوم التقويم التكويني.
 -٩مهارة يف عقد االختبارات اللغوية من استامع وتحدث وقراءة وكتابة ،وتصميم االدوات واالجراءات
ذات العالقة ،من تسجيالت وبطاقات مالحظة  ،وادوات رصد الزمة.
 -١٠نظيم انشطة ومواقف تطبيقية عملية تتيح للدارسني توظيف ما تعلموه من مهارات لغوية وانظمة
تتعلق بالقواعد والبالغة وااللقاء يف انتاج وحدات وتعبريات لغوية  ،تسهم يف انتقال اثر التعلم اللغوي
ِ
مواقف حية وطبيعية  ،والرتكيز يف ذلك عىل التواصل واملعايشة .
اىل
سلبيات دورات اعداد املعلمني:
هناك عديد السلبيات يف الدورات التي تعقدها املراكز التجارية لعل ابرزها:
 -١يتمركز التدرب والتدريب عىل الجوانب النظرية من عمليات التعليم  ،والتقويم والتدريب  ،وقلام
يتاح للدارس معلم املستقبل مامرسة تنفيذ عمليات التعليم تحت ارشاف متخصصني يف املناهج
ِ
والتدريس  ،وتصميم التعليم .بل يعتمد معظمهم عىل خرباته السابقة  ،وقلام يخضعون لتفاعل هادف
394

 2021 - 2020العدد25

ملف تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها

ومقصود .مام يجعل تعليمهم للدارسني االجانب تقليديًا بع ُد عن خصائصه الدارسني الثقافية ،
 - ٢قرص الدورات والربامج التدريبية التي يخضعون لها والتي يف معظمها ال يتجاوز ساعات وايام
محدود .
 -٣قلماً يتعرضون بعمق للدراسات الصوتية للغة والصعوبات التي يعاين منها الدارسون االجانب من
صعوبات يف نطق بعض الحروف  ،ولفظ بعض الكلامت التي تضم قضايا صوتية ناتجة عن تواىل
حروف هجائية معينة.
 -٤تعريض الدارس الشكال من الدعايات والشكليات التي تشعره باهمية الربنامج التدريبي الذي خضع
له  .وبخاصة اعتامد الشهادة املمنوحة يف تعليم العربية من مراكز اجنبية تابعة لجامعات  ،بدال من
اعتامدها من جهات عربية متخصصة  ،سيام وان الدارس تعلم وتدرب يف البيئة الحية الطبيعية للغة
التي سيعلمها لالجانب  ،وال ارى اتباع اعتامدها من مراكز او جامعات اجنبية اال شكال من اشكال
التزييف والدعاية ليس غري  ،الن معلمي اللغة يف الدول الغربية ال ميلكون الكفايات التي ميلكها اقرانهم
يف البلدان العربية موضع التدريب.
وملا كان تعلم اي لغة من اللغات الحية مبا فيها العربية يتم يف مواقف حية وطبيعية  ،ويف بيئة لبنا ِء
اللغة  ،فالبد ان يجري توفري فرص للطلبة االجانب ان يعيشوا يف املجتمع العريب  ،ويتفاعلون مع
افراده الكتساب املهارات والعادات اللغوية  ،واستخدام انظمة اللغة املتعلمة يف مواقف البيع والرشاء
والتسوق والعبادات واملناسبات االجتامعية  ،كام يحصل مع الطلبة العرب الذين يتعلمون اللغات
االجنبية يف البلدان الذين يتحدثون بتلك اللغات ،وهو الوضع الطبيعي يف تعلم اللغة.
ويف ما يتعلق باملراكز الثقافية املتخصصة يف مجال تدريب املعلمني ،الخاصة ملجال تعليم العربية
لالجانب  ،فالبد من تنظيم عمل هذه املراكز وفق خطة تتمثل يف االجراءات االتية:
 البد من وضع مواصفات ورشوط العطاء الرتاخيص لعمل هذه املراكز  ،بحيث تتوفر املباين والقاعاتاملناسبة للتدريب او التعليم  ،وتحديد الطاقة االستيعابية الالزمة لكل مركز  ،وتوفري التجهيزات والتقانة
الالزمة من الحواسيب واجهزة البوربوينت او الشاشات الذكية وما شابه ذلك ،
 التاكد من ان املدربني واملعلمني يحملون املؤهالت والخربات الكافية الحداث التغيري النوعي لدياملتلقني سواء اكانوا مدربني ام معلمي لغة  ،وذلك ضامنًا لتحقيق االهداف املتوخاة من ترخيص هذه
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املراكز .
 التاكد من توفري فرص مناسبة لتعلم الطلبة االجانب اللغة نظريا وعمل ًيا  ،وذلك بإيجاد اماكنونشاطات ومواقف تتيح للطلبة االجانب االنخراط يف املجتمع العريب الكتساب اللغة بصورة عملية ،
وعرب مواقف حية وطبيعية .وكذلك الحال بالنسبة للمدربني اي املعلمني الذين يعدون لتعليم الطلبة
االجانب  ،البد من التاكد من وجود فرص عملية يطبقون فيها املواد واالفكار النظرية يف مواقع العمل ،
ومتابعة ذلك من متخصصني يف تعليم العربية لغة ثانية.
 انخراط هده املراكز العاملة يف كل قطر عريب يف اتحاد او رابطة بحيث يسهم ذلك يف توحيد املناهجالدراسية ،وبرامج التدريب  ،والتقليل من التباينات يف هذا الشان .ووضع نظام داخيل ملزم لهذه
املراكز
 خضوع هذه املراكز من الناحيتني االدارية والفنية  ،والدورات والشهادات التي متنحها هذه املراكز اىلمراقبة ومتابعة جهة مسؤولة تابعة لوزارة الرتبية والتعليم  ،او التعليم العايل وليس لوزارة العمل كام
هو يف كثري من املراكز التدريبية .
 تصنيف هذه املراكز واملعاهد يف ضوء الغايات االساسية التي انشئت من اجلها  .فهناك مراكز تعنىبتدريب قوى برشية معينة يف مجال التقانة  ،والصناعة والربمجة  ،وما شابه ذلك  ،ومراكز اخرى تعني
بعمليات تاهيل كوادر تعليمية مدربة يف مجال تعليم اللغات الحية  ،ومنها اللغة العربية لغة ثانية ،
وهناك مراكز اخرى تعني بالتدريب عىل مهارات البحث العلمي ،وما له عالقة بذلك  ،وهناك مراكز
تعني فقط باكساب املهارات الحياتية .
 تتوىل الجهة الرقابية املسؤولة عن ترخيص هذه املراكز ومتابعة العمل فيها  ،والوقوف عىل عملياتواجراءات التقويم  .وتحديد نوع الشهادات التي متنح للدارسني من حيث الشكل واملحتوى  ،واجراءات
تصديقها  ،واجازة حامليها ملزاولة االعامل املنوطة بحملة هذه الشهادات التي تعطيها املراكز بناء عىل
برامج محدد ،وساعات تدريب وتدرب كافية  ،وتقويم نهايئ محدد ومعرتف به  ،وذلك للحد من الفوىض
يف عمل هذه املراكز  ،ومحاربة التزييف يف منح الشهادات  ،والتقليل من جشع بعض اصحابها والقامئني
عليها  ،وبهذه االجراءات نكون قد اسهمنا بشكل او بآخر يف ضبط سري العمل يف تلك املراكز ،ورفعنا من
سوية الخريجني من الربامج والدورات التي تقدمها للدارسني اصحاب العالقة .فضال عن زيادة الكفاءة
الداخلية لهذه املراكز  ،واملعاهد ذات الصلة.
 ويف اطار تجويد اداء القوى البرشية املتنوعة من حيث الخربات ومجال العمل  ،ويف ضوء االقبال396
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الكبري عىل هذه املراكز  ،فإنه البد من التفريق بني املراكز واملعاهد التي تستهدف صقل الخربات
واملهارات لدى القوى البرشية موضع التدريب ،وتزويدهم بالجديد يف املهن سواء من النواحي النظرية
او التطبيقية  ،وهذه ميكن ان تبقى تحت مسمى املراكز االثرائية .
أ َّما املراكز التي تعني بتعليم اللغات  ،وبخاصة اللغة العربية لغري الناطقني بها  ،فإنني ارى رضورة ان
تعمل وزارة التعليم العايل عىل السامح لهذه املراكز وبخاصة املستوفية للرشوط ان ترقى بهذه املراكز
التي متنح شهادة الدبلوم اىل مستوى شهادة البكالوريوس ،وتحويلها اىل معاهد وكليات متخصصة
تحت ارشاف ورقابة وزارة التعليم العايل  ،وذلك وفق ترشيعات وانظمة جديدة  ،وميكن ان تسهم
هذه الكليات املتخصصة  ،يف حركة تاهيل املعلمني ذوي الشان  ،ويف حركة تعليم العربية لالجانب،
كام هي الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية  ،بحيث يكون الخريج اكرث قدرة عىل التعليم  ،من
الناحيتني لنظرية والعملية .
وعىل الرغم من الصعوبات واملعيقات لتنفيذ هذا التصور االصالحي ملراكز تدريب القوى العاملة ،والقوى
التي تستعد لالنخراط يف سوق العمل ،غري ان االخذ به ومحاولة تنفيذه سوف يسهم يف حل كثري من
مشكالت وصعوبات تعلم اللغة العربية من جهة ،ورفع كفاءة مراكز اعداد املدربني ومعلمي العربية
لغري الناطقني بها .ويايت هذا االهتامم بتعليم اللغة العربية ونرشها يف العامل عىل اوسع نطاق ممكن
ترجمة لنرش الثقافة العربية لتنمية العالقات البينية املختلف ًة بياملتحدثني بالعربية واقرانهم من شعوب
العامل االخرى عرب الية تعلم العربية وتوظيفها يف النشاطات الحياتية  ،ويف تحقيق القواسم املشرتكة بني
شعوب العامل والشعوب العربية  ،والله من وراء القصد.
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