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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

"ﺑﻌﺪ ﺧﺮاب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ" ﻟﺴﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت :ﻣﺤﺎورة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ
After the Wreck of the Bus for Saud Qbilat
Analytical Dialogue with the Text


ﻧﺒﻴﻞ ﺣﺪاد

*

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2020/1/3

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم 2019/7/21

ﻣﻠﺨﺺ
أﺿﺤﺖ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪاً أو اﻟﻮﻣﻀﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ذات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻨﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ
ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺴﺮدﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻨﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﻮﺻﻒ ﻫﺬه اﻟﻮﻣﻀﺔ ﻧﻮﻋﺎً ﻟﻪ ﺷﺮوﻃﻪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ،واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ....ﻟﻘﺪ ﺑﺎت اﻵن ﻓﻨﺎً ﻟﻪ ﻫﻮﻳﺔ ﺳﺮدﻳﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ :اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪاً.
وﻓﻲ ﺳﻌﻲ ﻟﻺﻃﻼل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺳﺮار ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ،ﺳﺘﺤﺎول اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺤﺎورة ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ" :ﺑﻌﺪ ﺧﺮاب
اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ" ﻟﻠﻘﺎص ﺳﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت ) (1955اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﺎم  ،2002ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻷدوات
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  -ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ -ﺳﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎدة ،إذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻳﺎدة ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ ،واﻟﺴﺒﻖ اﻟﺰﻣﻨﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺄﺳﺒﻘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذاك )ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ( ﻷي
ﻧﻮع أدﺑﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ اﻟﻮرﻗﺔ -ﻣﺎ أﻣﻜﻦ  -ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻷي ﻗﺼﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ،
ﻻﺳﺘﻨﻄﺎق ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ :اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺰﻣﺎن ،واﻟﻤﻜﺎن ،واﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺘﺸﻜﻴﻼﺗﻪ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ،ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻫﺬه
اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت وﺗﻔﺮﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻀﺎﺋﻪ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ وﻣﺎ ﻳﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎب دﻻﻻﺗﻬﺎ وﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﺳﺘﺨﻠﺺ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻤﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜـﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ أرﺿـﻴﺔ ﻳﻤﻜـﻦ اﻻﺳـﺘﻨﺎد
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻮص إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪاً ،اﻟﻮﻣﻀﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ،ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼﻮص ،وﺣﺪة اﻻﻧﻄﺒﺎع ،اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ.
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ﺣﺪاد

Abstract
It has become an art that has the right to claim its position in the classification
charter, which can’t be combined with life without narratives, as any art that has its own
constitutive conditions and its monetary merit... It is the art of the short-short story.
In the quest for dealing with some of the secrets of this art, the paper will try to
dialogue with the group: After the Wreck of the Bus that was issued in 2002 for Saud
Qabilat, a group that can be sacrificed at the local level this leadership if we assume in
the concept of leadership include the two elements of the technical level and the previous
Temporal, It is difficult that it was not impossible to cut the primacy of this work in the
early efforts of at least any literary genre.
And I will try as much as possible to address the stories of this group text impact to
explore the components based on the five components of man, time, place, language
fabric formations, and then the data of these formations and their structural and semantic
ramifications in addition to the space of the text of the interpretation and the explanatory
bid allows us to represent the technical experience and assimilation of the implications
and represent Aesthetics.
At the end of the study, I will attempt to conclude a series of common phenomena
that may provide a basis for drawing conclusions and detailed data.
Keywords: short-short story, narrative spot, textual interfrence, unity of impretion,
existentialism.

:إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮع
 وﺳﻌﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎق ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ،ﻣﻊ اﺳﺘﻴﻌﺎب إ ﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
 ﺟﺎءت ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻜﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ،اﻟﺤﺪاﺛﺔ وارﺗﻴﺎد ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﻬﺎ وﻣﺠﺎوزة ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻬﺎ
.... ﺑﻞ ﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻛﻠﻬﺎ،اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة
( ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ1)"وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﺗﻌﺒﻴﺮ "اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
 وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺷﺮوط، ﺑﻞ إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎت ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ واﺻﻄﻼﺣﻴﺔ،اﻟﺮواﺋﻲ ﻓﺤﺴﺐ
 ﺛﻢ،(2)ًاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ "زﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ" اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر ﻗﺒﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ
 ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،"ﻋﺎد واﻗﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ إﻟﻰ "زﻣﻦ اﻟﺴﺮد
 وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻛﺎن اﻷول اﻟﺬي اﺗﺠﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﺤﻈﺔ،(3)ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن
 "ﺑﻌﺪ:اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺼﺼﻲ ذي اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺬي أﺻﺪره ﺳﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت
 ﻫﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻪ زﻣﻦ اﻟﺴﺮد ﻫﺬا؟.(4)"ﺧﺮاب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ

2

"ﺑﻌﺪ ﺧﺮاب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ" ﻟﺴﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت :ﻣﺤﺎورة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻟﻘﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮد؛ إﻃﺎراً وﺗﻘﻨﻴﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺮﺗﻜﺰات ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ...إﻟﺦ...أﺛﺎرﺗﻬﺎ
اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺒﻴﻼت ﻫﺬه ،وﻟﻜﻦ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺘﻬﺎ ﻧﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎً ﻣﻦ إﺛﺎرة أﺳﺌﻠﺔ ...ﺑﻞ ﻣﺤﺎورة ﺗﺆﻛﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪم إﺟﺎﺑﺎت ﺷﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أدق :واﺣﺪة؟
ﻟﻘﺪ ﺑﺎت ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼﻮص ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺮد ،ﺷﺎﺋﻌﺎً إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎً ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ
ﻻ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻨﻮع ﺳﻌﻴﺎً أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻟﻤﻠﺢ ﻟﺒﻠﻮرة اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ" :ﺑﻌﺪ
ﺧﺮاب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ" .وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻳﻔﺮض اﻻرﺗﻜﺎن إﻟﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ :ﻗﺼﺺ ﻗﺼﻴﺮة
ﺟﺪاً؟
ﺑﺪاﻳﺔ؛ ﻓﺈن ﺷﺮوط اﻟﺮواﻳﺔ ،ﺑﻞ أرﻛﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺳﺮدﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؛ ﻓﺎﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻘﻄﻌﺖ أوﺻﺎﻟﻬﺎ ،وﺧﻂ اﻟﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﺻﻮل )أو ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ( ﻳﻜﺎد ﻻ ﻳﺘﻌﺮج ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮج اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ إﻟﻰ أﻓﻖ آﺧﺮ ،واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ )ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻘﻮل اﻷﺣﺪاث( ﺗﻜﺎد
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻀﺎﻓﺮة ،ﺑﻞ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ ﻓﺘﻀﻔﺮ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟـﺤﺒﻜﺔ ...ﻣﺎ أﻗﺪم اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ! ...ﺣﺴﻨﺎً ،ﺟﺪﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺒﻜﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺧﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮد ،أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺄى
ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﻌﺘﻴﻖ اﻟﺬي ﺻﻨﻊ اﻟﻤﺠﺪ اﻟﺮواﺋﻲ...
اﻟﺤﺒﻜﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺪﻟﻲ ﻣﺨﻴﻠﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ دﻟﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺬي أﺷﺎده ﺳﻌﻮد
ﻗﺒﻴﻼت ،وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ -ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ -ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺮواﺋﻲ،
وأﻗﺮب ﻣﻦ ﻫﺬا ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت ﺧﻂ ﺳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ورﻛﺎﺑﻬﺎ وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺛﻢ أﻳﻠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﻴﺮ ...ﻣﺎذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻔﻠﺔ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ؟ إﻣﺎ اﻟﺰواج أو اﻟﻤﻮت...
ﻫﻨﺎ ،وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ )أو ﻧﻬﺎﻳﺎت...ﺳﻴﺎن( ﻓﻲ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ :اﻟﻤﻮت .وﻟﻜﻨﻪ
ﻳﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﺘﻮﺛﺒﺔ.
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﻓﻖ ااﻟﺴﺮدي:

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ؛ ﺗﺤﻀﺮ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ﺑﺒﺮاﻫﻴﻦ ﻃﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺪة وﻃﺄة اﻹﺣﺴﺎس
ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ .وﻟﻜﻨﻪ اﻟﻌﺒﺚ اﻟﺬي ﺗﻨﺠﺰه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،وذاك اﻟﺬي ﺗﺮاوﻏﻨﺎ ﺑﻪ اﻟﺤﻮاس؛ إذ ﻳﺨﺘﺺ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،إن ﺟﺎزت اﻟﻘﺴﻤﺔ وﺻﺤﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .ﻫﻨﺎ اﻟﺤﻮاس ،وﺣﻮاس
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮغ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ وﺗﺨﻠﻖ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄداﺗﻬﺎ اﻷﻧﺠﻊ :اﻟﺘﺸﻈﻲ .وﻫﻮ
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻠﻤﺔ اﻷﺷﻼء وإﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ؛ وإﻧﺠﺎز "اﻟﺤﻜﻤﺔ") ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻘﻮل اﻟﻔﻜﺮة(،
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ﺣﺪاد

واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ .وﻟﻜﻦ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -اﻷﻫﻢ -ﺗﻈﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ...ﺑﺄداﺗﻬﺎ
اﻷﺻﺪق ،ورﺑﻤﺎ اﻷﺟﻤﻞ :اﻹﺣﺴﺎس ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎد ﻣﺮة أﺧﺮى دورة اﻹﻧﺘﺎج...ﺑﻞ اﻟﺒﻌﺚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻠﻨﺺ.
ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ،ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،ﺧﻤﺴﺔ أﺑﻮاب ﺗﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ،واﻟﻤﺼﻴﺮ ﻫﻮ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ :اﻟﺨﺮاب واﻟﻴﺒﺎب واﻟﻀﺒﺎب واﻟﻐﻴﺎب ﺛﻢ اﻟﺴﺮاب ،أي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻷرض
وﻓﻀﺎء اﻟﺴﻤﺎء .ﻫﻞ ﺗﻨﺠﺰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻟﻠﺮواﻳﺔ؟ ﻧﻌﻢ ،إذا أُﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺪﻻﻻت ﻋﻠﻰ رﺣﺎﺑﺘﻬﺎ ،واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ ،واﻷﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎﻋﻬﺎ ،واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻷﻓﻖ،
واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﺗﻤﺎهٍ.
وﻟﻜﻦ "اﻻﺳﺘﻴﺤﺎش") (5ﻣﻤﺰوﺟﺎً ﺑﺎﻹﺣﺴﺎس اﻟﺪراﻣﻲ )اﻟﺸﺮط اﻟﺒﺪﻫﻲ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺴﺮدي ﺑﻜﻞ
أﺷﻜﺎﻟﻪ( ﻳﻄﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ؛ ﻳﻄﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺨﺮاب ،ﻣﻦ "اﻟﻤﺤﻄﺔ") (6ﺣﻴﻦ
) (7
ﺗﻔﺮق رﻛﺎب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻠﺴﺖ "اﻷﻧﺎ" ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ ﺗﻨﺘﻈﺮ ،وﻳﻄﻞ اﻻﺳﺘﻴﺤﺎش ﻣﻦ "ﺳﻴﺮة"
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻴﻖ اﻟﺠﺪران وﺗﻀﻴﻖ وﺗﻀﻴﻖ ،وﻳﻄﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﺪم اﻟﻜﻮن ﻓﻲ "اﻟﻮﺟﻮد") (8ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻔﺮة
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﺎﺑﻮس :أﻧﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ..أﻣﻮات...
أﻣﺎ ﻓﻲ "ﺑﺎب اﻟﻴﺒﺎب") (9ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻴﺤﺎش ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء ،وﻟﻜﻦ وﻃﺄة اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺗﺸﺘﺪ
ﻛﻠﻤﺎ اﻧﻔﺘﺢ ﺑﺎب "اﻟﻀﺒﺎب" إﻟﻰ اﻟﺘﻴﻪ ﻗﺎدﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻐﻮص ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻬﻀﺒﺔ" :ﻃﺒﻘﺔ ﻃﺒﻘﺔ؛ ﻣﻨﺪﻫﺸﺎً ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ؛ ﻣﻨﺘﺸﻴﺎً ﺑﻔﺘﻨﺘﻬﺎ وأﺻﺎﻟﺘﻬﺎ؛ ﺣﺎﺋﺮاً ﻓﻲ ﺳﺒﺐ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن،
وﺗﻜﻮﻧﻬﺎ ،ﻋﺒﺮ أزﻣﺎن وأزﻣﺎن ،وﺗﺨﻔﱢﻴﻬﺎ؛ "إﻟﻰ أن وﺟﺪﺗﻨﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﻒ
اﻟﻤﺤﻄﺔ").(10
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ "اﻟﻐﻴﺎب") (11ﻏﻴﺎب اﻟﺬات ﻻ ﻏﻴﺎب اﻵﺧﺮﻳﻦ ...ﻏﻴﺎب ﻳﻨﻘﻀﻲ وﻻ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻓﻲ
"اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ" .واﻟﺮﻋﺐ و"اﻟﻐﻴﺎب" ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺮﺣﻴﻞ ،وﻓﻲ "ﺑﻴﺖ اﻟﻐﺮﻳﺐ"...إﻟﺦ .ﻟﻜﻦ
"اﻻﻧﻔﺘﺎح" ﺑﻞ ﻗﻞ اﻟﺨﻼص ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺤﺎش إﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ،أو ﻻ ﻳﺘﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺎب اﻷﺧﻴﺮ
"اﻟﺴﺮاب") ،(12ﺣﻴﺚ "اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء" و"اﻟﻐﻔﻠﺔ" و"اﻟﺘﻌﺜﺮ" و"ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ" ...و"ﻟﻌﺒﺔ"...
اﻟﺤﺮﻛﺔ إذن ﻧﺤﻮ "اﻟﺪاﺧﻞ" ،ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻳﺘﺤﺮك إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺬب
رﺋﻴﺴﻲ) (13ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻴﺤﺎش )أﻓﻖ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة( ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج )اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻟﻠﺮواﻳﺔ( وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﺷﺘﺒﺎك ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻛﺘﻴﻦ ﺗﺼﺎدﻣﻴﺎً .وإن ﺣﺪث ،ﻓﻬﻮ ﺗﺼﺎدم اﻧﺴﻴﺎﺑﻲ
ﻣﺘﺠﺎور وﻣﺘﺤﺎور ،ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ "اﻟﻨﺺ" اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺑﻰ ﻋﻠﻰ أي ﺗﺄﻃﻴﺮ ،وﻟﻜﻦ اﻧﻐﻼﻗﻪ– إن وﻗﻊ-
ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻔﺘﺮض.
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اﻻﺳﺘﻴﺤﺎش إ ذن ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ دﻫﺎﻟﻴﺰ اﻟﻨﻔﺲ وﺣﻴﻦ ﻳﺘﺨﻄﺎﻫﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﺬي
ﻳﻨﺘﻈﻢ اﻷﻃﺮاف ﻛﻠﻬﺎ ،أي اﻟﻨﺺ ،واﻟﺬات اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ...اﻟﻬﺪف اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺮ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﻳﺘﺨﻄﻰ أﻃﺮ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ" :ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ"..
ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻃﺮة واﻟﻘﺼﺔ:

إﻧﻬﺎ ﻧﻔﺤﺎت ﻣﻦ إدﻏﺎر أﻟﻦ ﺑﻮ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ أرﺿﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ وارﺗﻜﺎزاً ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺑﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
وﺣﺪة اﻻﻧﻄﺒﺎع إﺑﺪاﻋﺎً وﺗﻨﻈﻴﺮاً ،ﻣﻌﺎً .إن ﻧﺺ "ﺳﺎﻋﺔ" ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب )اﻟﺴﺮاب( ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ "اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﻮاﺷﻲ" ) .(14)(The tell Tale heartﻟﻜﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ "ﺑﻮ" ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ آﻣﺎداً أﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ
دﻗﺎت ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺠﺮﻳﻤﺘﻪ؛ ﻓﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﻤﻴﺮ ﻻ ﻳﻬﺪأ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺗﻞ...ﻧﻔﺴﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻘﻠﺐ ...أﻣﺎ ﻓﻲ "ﺳﺎﻋﺔ"؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﺮدﻳﺔ؛ "إﻛﺴﺴﻮار" ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻮاﺟﺲ ووﺳﺎوس ..اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﻘﻬﺮي ...ﻣﺮض اﻟﻌﺼﺮ اﻷول .ﻟﻘﺪ اﻧﻄﻠﻖ
ﺳﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت ﻣﻦ اﻹﻃﺎر اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ورﺑﻤﺎ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻲ إﻟﻰ إﻃﺎر ﻛﻮﻧﻲ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ،وﻳﺘﺨﻄﻰ
اﻟﺪﻻﻻت .وﺑﻌﺪ "ﺳﺎﻋﺔ" )اﻟﺰﻣﺎن( ﺗﺄﺗﻲ "ﺳﺎﺣﺔ" اﻟﻤﻜﺎن...أﻟﻢ ﻧﻘﻞ إﻧﻨﺎ إزاء "ﺧﻴﻂ" رواﺋﻲ
و"اﻧﻄﺒﺎع" ﻗﺼﺼﻲ...
وﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ "ﺑﻮ"؛ ﻓﺈن ﻧﺘﺎﻟﻲ ﺳﺎروت و"اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ" و"ﻋﺼﺮ اﻟﺸﻚ" اﻟﺬي ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻧﻈّﺮت
ﻟﻪ) (15ﺗﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺼﻮص اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،ﺑﺼﻮرة أو ﺑﺄﺧﺮى ...ﺑﺎﻟﺸﻚ وﺑﺎﻟﻘﻠﻖ" :وﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ "اﻧﻔﻌﺎﻻت" ﻗﻠﻘﺎً ﻣﻀﻤﻮﻧﻴﺎً ،وﻗﻠﻘﺎً ﻓﻨﻴﺎً ،اﻧﻔﻌﺎﻻت وﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺨﺎﻃﺮة ،ﺑﻴﻦ
ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻮاﻟﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ/اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻐﻮي واﻷﺳﻠﻮﺑﻲ ،وﺑﻴﻦ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄوﻳﻼت .ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮح اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮد .وﺑﻴﻦ ﺻﻮت
اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮت اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﻮت اﻟﻤﻨﻔﺮد").(16
ﺗﺤﻀﺮ اﻟﺨﺎﻃﺮة – ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻘﺮﻳﺐ ...إذ ﻻ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼﺣﻴﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻟﻬﺎ– ﺑﺪﻻﻻت ﻣﻜﺜﻔﺔ،
وﺑﺄﻧﺴﺎغ اﻟﺘﺬوﻳﺖ .وﻫﻮ ﺣﻀﻮر ﻳﻨﺘﻈﻢ اﻟﻨﺼﻮص )اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪاً( ﺑﺪءاً ﻣﻦ اﻹﻫﺪاء ،واﻧﺘﻬﺎءً
ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻖ اﻟﺘﻲ ﺗَﺸﺎرك اﻟﺬوات اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮزاز وﻫﺎﺷﻢ ﻏﺮاﻳﺒﺔ وﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ) .(17وﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻌﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ إﻟﻐﺎءً ﺟﻤﻴﻼً ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن اﻟﻤﻮازي – اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺰه اﻟﺴﺮد –
ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﺤﺪود ،واﻟﻤﺸﺘﺖ ...إﻟﻐﺎءً ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻟﻢ أﺷﺪ ﺗﻼﺣﻤﺎً وأﻛﺜﺮ
اﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ،وﻧﺤﻮ وﺟﻮد أﺟﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻼً وﺣﻴﺎة أدق ﺗﻮازﻧﺎً ...ﻓﻲ ﺣﺪث ﺳﺮدي ،ﻣﻬﻤﺎ ﺿﺆل ﺣﺠﻤﻪ...
ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ،وﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺟﺪان ،وﻳﺮﺗﺎد أﻓﻘﺎً ﺟﺪﻳﺪاً وﻣﺘﺄﻟﻘﺎً ﻣﻦ آﻓﺎق اﻟﻮﻋﻲ
ﻟﻴﻜﺜﻒ ﻟﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﺎ ،وﻟﻢ ﺗﻐﺐ ...وأﻣﺎ اﻟﻌﻨﻮاﻧﺎت" :اﻟﻤﺤﻄﺔ"...ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد
أﻧﻬﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻓﺤﺴﺐ ،و"اﻟﻐﻔﻮة" ﺗﻘﻮل إن اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻹﻏﻔﺎءة .وأﻣﺎ "اﻟﺴﻴﺮة" ﻓﺘﺆﻛﺪ،
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ﺣﺪاد

ﺑﺘﻨﻮﻳﻌﺔ أﺧﺮى واﻧﻌﻄﺎﻓﺔ أﺧﺮى أن اﻟﻌﺪو اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﺰﻣﺎن ﺣﻴﻦ ﻳﻬﻮي ﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﻮن اﻟﺴﺮﻣﺪي
وﻳﺤﺸﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺘﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ،وﻛﺎﺑﻮس ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ.
أدﺑﻴﺎت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪا:
وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﺎب"اﻟﺨﺮاب") (18ﻓﺈن ﻧﺺ "اﻛﺘﺸﺎف" ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ ﻛﺸﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ :اﻟﻐﺮاﺋﺰ ،واﻟﺠﻮع ﺗﺤﺪﻳﺪاً .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗُﻜﺮر "ﻫﺸﺎﺷﺔ" ﻣﺄزق اﻟﻌﺒﺚ...وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﺟﻮد .وﻣﺎ
ﺣﻘﻴﻘﺔ "اﻟﺤﻔﻠﺔ" ﺳﻮى اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎء...ﺑﺎﻟﻮﻫﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﺸﻒ "اﻟﺴﺠﻴﻦ" ﻋﻦ ﺗﻨﻮﻳﻌﺔ
أﺧﺮى...ﻟﻌﺒﺚ اﻟﺴﻌﻲ وراء وﻫﻢ آﺧﺮ :اﻟﺤﺮﻳﺔ...
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮاً ،أو ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ )ﺣﺘﻰ ﻻ أﻗﻮل ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ( ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪا ،وﺑﺎﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺒﻚ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً ﻛﻤﺎً وﻧﻮﻋﺎً ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎً ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ اﻻﺧﺘﺰال،
واﻟﺤﺬف ،واﻹﻳﺠﺎز ،واﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ،واﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﺼﻴﺮ ،واﻟﺼﻮرة اﻟﻮﻣﻀﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻄﺮح أﺳﺌﻠﺔ
ﻛﺒﻴﺮة وﺟﺎدة ،ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ،واﻟﻤﻠﻤﻮس واﻟﻤﺎوراﺋﻲ،
واﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،واﻟﻐﺮاﺋﺒﻲ واﻟﻌﺠﺎﺋﺒﻲ ،واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺮﻣﺰي ،واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﻀﻤﻴﻦ) .(19ﻟﻨﺘﺒﻴﻦ أن
ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻲ "اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ ،ﺛﻤﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ،أو ﺧﻼﺻﺔ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،أو – وﻫﻮ اﻷدق – ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺘﻮﺟﺴﺎت وﻟﺠﺞ اﻹﺷﻜﺎﻻت ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻴﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺼﺎد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺴﺮد وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮاﻛﻤﺎﺗﻪ ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﺷﻖ ﻣﺴﺎرات ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ دﻫﺎﻟﻴﺰ اﻟﻨﻔﺲ ،وارﺗﻴﺎده
آﻓﺎﻗﺎً أرﺣﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻫﻞ اﻟﺮوح.
اﻹﺣﺴﺎس اﻷول ،ﻓﻲ أدب ﺑﺎت ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻳﺤﺎءات اﻹﺣﺴﺎس ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺤﻮاس...
اﻹﺣﺴﺎس اﻷول اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻓﻲ "ﺣﺎﻓﻠﺔ" ﺳﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت ورﻛﺎﺑﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻠﻖ؛ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻮﺟﻮدي ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺤﺎل .إﻧﻪ وﻋﻲ أﻧﺎﺳﻪ ﺑﺤﺮﻳﺘﻬﻢ ﻛﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺒﺪون ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻷﻧﻬﻢ ﺟﺎوزوا ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺴﻘﻮط؛ ﻓﻘﺪ ﺳﻘﻄﻮا ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪرﻛﻮا أﻧﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮدون) .(20ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺑﺎرﻗﺔ أﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺄزق اﻟﻮﺟﻮد
ﺳﻮى ﺑﺎﻻﻧﻬﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ واﻟﺮﻗﺺ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﻌﺪم" :ﻏﻴﺮ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻟﺒﺚ أن
ﻣﻠﻠﺖ ]اﻟﺮﻗﺺ ﺑﺎﻟﺤﻔﻠﺔ[ ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻨﻈﺮي إﻟﻰ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻤﺠﺎورة ،ﺛﻢ ﻗﺎدﻧﻲ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج،
وﻋﻨﺪﺋﺬ ،ﻳﺎﻟﻬﻮل ﻣﺎ رأﻳﺖ! ﺟﺜﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺗﺸﺒﻬﻨﻲ وﻗﺪ راﺣﺖ ﺗﺘﺤﻠﻞ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﺑﻄﺎء").(21
ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺠﺎﺋﺒﻴﺔ ﻳﺒﺪو اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت ﻛﺎﺑﻮس ...ﻏﻮل ﻻ ﻳﺒﻘﻲ وﻻ
ﻳﺬر...ﻋﺘﻤﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ...ﺷﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﻼﻣﺢ ...ﻧﺎر ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺘﻘﺪة ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﻮاﻇﺐ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎدﻫﺎ...
ﻛﻬﻒ ﻏﺎﺋﺮ دون ﺟﺪران أو ﻣﺼﺪات...ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺻﺪ ...أﺑﻮاب ﻣﺸﺮﻋﺔ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﻬﺮب ﻣﻦ أي
ﺑﺎب)...(22
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إﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺠﺎﺋﺒﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻼﺷﻰ اﻟﺪﻻﻻت ،وﻳﻀﻴﻊ اﻟﻤﻨﻄﻖ ،وﻻ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﺳﻮى اﻟﺪﻫﺸﺔ ...ﻟﻜﻦ
ﻫﺬه اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ دﻻﻻت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﺘﺆول اﻷﻣﻮر ،ﻣﻦ ﺛﻢ ،إﻟﻰ ﻣﻨﺤﻰ ﻏﺮاﺋﺒﻲ ﺗﻤﻜﻦ
إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺮؤﻳﺔ أﻛﺜﺮ "واﻗﻌﻴﺔ"؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺑﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن ﻣﻦ
اﺳﺘﻌﺼﺎء ﻳﺼﻌﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺄوﻳﻠﻪ أو إﺿﻔﺎء أﻳﻠﻮﻟﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ...ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻐﺮاﺋﺒﻴﺔ إذن؛ اﻟﺘﻲ
ﺗُﺠﺎوز اﻟﻌﺠﻴﺐ اﻟﻤﺪﻫﺶ واﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ أو اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ وإﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻹدراﻛﻲ).(23
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫ ﺬا اﻟﻤﺰج اﻟﻤﺪﻫﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮاﺋﺒﻲ واﻟﻌﺠﺎﺋﺒﻲ؛ ﻓﺈن اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺮة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺳﺮدﻳﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،ﻃﺎﻟﺖ أم ﻗﺼﺮت .إﻧﻬﺎ "وﺣﺪة اﻻﻧﻄﺒﺎع" اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى
اﻟﺒﻮاﺑﺎت اﻷوﻟﻰ اﻷوﺳﻊ ﻟﻮﻟﻮج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ آﻓﺎق اﻟﺘﺄوﻳﻞ .ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ أدﺑﻴﺎت "ﺑﻮ" ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ،وﻟﻜﻦ "ﺑﻮ" وﺿﻊ إﻃﺎراً زﻣﻨﻴﺎً ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ :ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ وﺳﺎﻋﺘﻴﻦ،
ﺗﻼﺷﻰ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻓﻲ أﻳﺎم "اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ" ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ...ورﺑﻤﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ دﻗﻴﻘﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺜﻤﺮة اﻟﺸﻬﻴﺔ )وﺣﺪة اﻻﻧﻄﺒﺎع( ﻇﻠﺖ ،ﺣﻴﻦ ﻧُﻀﺠﻬﺎ ،ﺗﺴﻘﻂ ،وﺗﺘﻠﻘﻔﻬﺎ
اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﻬﺎم واﻟﻤﺪارك؛ ﻟﺘﺴﺮى ﻋﺼﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺴﺎغ اﻷرواح ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺖ دﻗﻴﻘﺔ
واﺣﺪة أو ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻒ دﻗﻴﻘﺔ...
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ:

ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺳﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﻋﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ :اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ )ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ/اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ( واﻟﻠﻐﺔ ﺑﻨﺴﻴﺠﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻘﻮل "اﻟﺤﺪث"،
واﻟﺴﺎرد اﻟﺪور ،اﻟﻤﺘﻤﺎﻫﻲ ﺑﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ وﺑﻤﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﻢ ،وﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ ذﻟﻚ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺞ
ﺑﻪ اﻟﻨﺺ ،ﺑﺬاﺗﻪ ،وﺑﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻏﺎﺋﺐ ﺣﺎﺿﺮ ...ﺑﻌﻴﺪ ﻗﺮﻳﺐ..
"ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻤﻜﺎً ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﺮاﺷﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ زﻫﺮة ﺑﺮﻳﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى .وﻓﺠﺄة ﺟﺎءت
اﻣﺮأة ،وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﺘﺪة :ﺑﻤﺎذا أﻧﺖ ﻣﻨﺸﻐﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ؟ أﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻔﺮاﺷﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻮاﺻﻞ اﻧﻬﻤﺎﻛﻪ
ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ .ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮأة ﻣﻐﺘﺎﻇﺔ :أﺑﻬﺬه اﻟﺤﺸﺮة اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ؟ ﺛﻢ ﺧﻠﻌﺖ ﺣﺬاءﻫﺎ ،ورﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺮاﺷﺔ،
ﻓﺴﺤﻘﻬﺎ").(24
إذا ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺳﻄﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ )اﻟﻤﻜﺘﻔﻴﺔ( ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻴﻒ ،ﺑﻞ
ﺑﻨﻤﺬﺟﺔ) (25ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺎ ،ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﻟﻮف ﻣﻨﻬﺎ ..ﻣﺄﻟﻮف ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻨﻔﺬ إﻟﻰ ﺻﻤﻴﻢ ﻫﻮاﺟﺴﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮة .ﺑﻞ ﻗﻞ داﺋﻤﺔ اﻟﺤﻀﻮر ،وﺗﺨﻠﻖ أﺟﻮاء ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻴﻪ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ.
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ﺣﺪاد

أﻣﺎ اﻷدوات ...ﻓﺤﺪث وﻻ ﺣﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﺮد "ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء" ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ...ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺧﻂ
ﺳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻤﺜﺎل ،إﻟﻰ ﺣﻔﺮة اﻟﺨﻠﻮد ...ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺮد "اﻟﻔﺮاﺷﺔ" ﻛﺎﺋﻦ وﺷﻲء ﻣﻌﺎً،
واﻟﺤﺬاء أداة وﺷﻲء ﻣﻌﺎً ،وﻟﻜﻦ ﻣﻬﻼً؛ ﻓﺈن أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺴﺮد اﻟﺨﺎﻟﺪة ﺗﻠﺢ أﻳﻀﺎً ،ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪاً" :ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻤﻜﺎً"" ...ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﺘﺪة""...ﻳﻮاﺻﻞ اﻧﻬﻤﺎﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ""...ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮأة
ﻣﻐﺘﺎﻇﺔ"..أﻣﺎ اﻟﺤﺸﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ ﻓﺘﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ اﻟﺴﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﺬاء...ﻟﻐﺔ
ﻣﺠﺒﻮﻟﺔ ﻳﺪم اﻟﺤﻴﺎة ﺣﻘﺎً.
ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺺ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ "اﻟﺤﺪث" ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻧﺺ "اﻣﺮأة") (26ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ إﻟﻰ "اﻟﻮاﻗﻌﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓﻲ "ﺣﺒﻜﻬﺎ" اﻟﻠﻐﺔ ،واﻹﻧﺴﺎن )اﻟﻤﺮأة ،واﻟﺮﺟﻞ( ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ،ﺑﻞ ﻓﻀﺎء .وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻐﻴﺎن ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺼﺮاع ،ﺻﺮاع اﻟﻮﺟﻮد ،اﻟﻌﻴﻨﻲ واﻟﻤﻌﻨﻮي ،وﻟﺪى اﻷﻃﺮاف
ﻛﺎﻓﺔ؛ ﺣﻴﻮات وأﺷﻴﺎء :اﻟﻤﺮأة ،واﻟﺮﺟﻞ ،واﻟﺤﺬاء واﻟﻔﺮاﺷﺔ...ﻛﺬﻟﻚ.
اﻟﻔﻀﺎء /اﻟﻤﻜﺎن ،ﺗﺤﻜﻤﻪ إذن "اﻟﻮاﻗﻌﺔ" .ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻬﺎ أﻃّﺮﺗﻪ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻴﺪه؛ ﻓﺎﻷﺳﺌﻠﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أن ﺗﺤﺼﻰ :ﻫﻞ ﻫﻤﺎ زوج وزوﺟﺔ؟ ﻫﻞ "ﻫﻮ" ﻋﺎﻟِﻢ أو ﺷﺎﻋﺮ أو أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا أو ذاك؟ ﻫﻞ ﻫﻲ
اﻟﻐﻴﺮة؟ ﻫﻞ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ أو ﺑﺴﺘﺎن أو داﺧﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ؟ ﺗﺮى ،ﻫﻞ ﺛﻤﺔ ردة ﻓﻌﻞ؟
ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬه ﻗﺪ ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" أو ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ورﺑﻤﺎ – وﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻔﻬﻮم – اﻟﻤﻐﺰى .وﻣﻦ ﺷﺄن "ﺑﺤﺚٍ" ﻛﻬﺬا أن ﻳﻠﺞ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ آﻓﺎق إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ،وﻓﻨﻴﺔ ،ﻻ
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود أﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﻤﺮأة اﻟﺪاﺋﻤﺔ وردات ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎﻟﺪة ،وﻣﻨﻄﻖ اﻟﻜﻮن اﻟﻈﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ،
وﻫﺬا اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﺠﻤﻴﻞ /اﻟﻘﺒﻴﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎل واﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ ﻃﻐﻴﺎن اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
"اﻟﻨﺺ" اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص .ﻫﻞ ﻧﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ؟ وﻟﻜﻦ ﻟﻨﻀﻊ ﺗﺤﺖ
"ﻓﻨﻴﺔ" أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻂ .ذﻟﻚ أن اﻟﺴﺮد اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺼﺼﻲ ﻣﺮاوغ وداﺋﻢ اﻻﻧﺰﻳﺎح
ﺑﺘﻔﺼﻴﻼﺗﻪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻛﻠﻴﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺤﻴﺎة وأﻋﻈﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﺟﻮد...ﺧﺼﺐ اﻟﺪﻻﻟﺔ.
وﻫﺬا ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻳﺤﺠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺒﻞ واﻟﻨﻔﻮر ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺮ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ ،ووﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﻔﻜﺮة ،وﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت ،وﺗﻨﻮع أﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮد
وﺗﻨﺎﻏﻢ إﻳﺤﺎءات اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ).(27
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﻳﻮﻛﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ إذ ﻳﺤﻤﻠﻪ أﻋﺒﺎء اﻟﻮﺟﻮد أو إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ
ﺑﻮﻣﻀﺎت ﺗﻌﺪدت وﺗﺪاﺧﻠﺖ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت ،ﻓﻘﺼﺮت وﻃﺎﻟﺖ ،وﻛﺸﻔﺖ وأﻟﻐﺰت ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻌﻲ
إﻟﻰ اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻟﻨﺤﺎول:
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أوﻻً :ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪت ﻣﺴﻴﺮة ﻧﺎس ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺗﺎﺋﻬﺔ ﻣﺸﺘﺘﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ اﻋﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻴﻪ ﺑﻞ ﺿﻴﺎع،
وﻫﺸﺎﺷﺔ ،وﺣﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻮت ،وﻣﻮت ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ...ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ "ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ" ﻗﺎرﺑﺖ
ﺑﺘﺼﻮر ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎً ﻣﻔﺘﺮﺿﺎً ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮي اﻟﻤﻌﻬﻮد ،وﻗﺎرﺑﺖ -ﺑﺘﺼﻮر ﻗﺪ ﻻ ﻳﺒﺮأ
ﺑﺪوره ﻣﻦ ﻣﺠﺎزﻓﺔ اﻻﻓﺘﺮاض -اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺑﻌﻮاﻟﻢ ﻣﺴﺘﻘﺎة ،ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺌﺎر اﻟﺘﻲ ﻣﺘﺢ ﻣﻨﻬﺎ
إدﻏﺎر أﻟﻦ ﺑﻮ وﻣﺎ زاﻟﺖ – وﺳﺘﺒﻘﻰ– ﻣﻌﻴﻨﺎً ﺧﺼﺒﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺿﺎﻟﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﻮاﻧﻲ اﻟﻤﺸﺤﻮن واﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺾ ﻋﻨﺪ أﺷﺪ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﻟﻜﻮن وﻋﻴﺎً ..وﺑﺆﺳﺎً .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻀﺌﻴﻞ اﻟﻤﺸﻊ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،ﺑﺄﺳﻄﺮ -وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﻜﻠﻤﺎت -ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى أﺻﺎﺑﻊ
اﻟﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪة ..ﺣﻜﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺮ ﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺴﺘﺠﻤﻊ أﺷﻼء
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ...ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﺒﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ "اﻟﺴﺮد اﻟﺠﺪﻳﺪ" ﻓﻲ
اﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل ﻣﺎ ﻇﻞ ﻳﻌﺮف – ﻣﻦ ﻋﻬﺪ آدم – ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻷزﻟﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،وﻫﻮ ﺗﻠﻖ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻏﺎﻳﺘﻪ دون ﺗﻌﺎﺿﺪ ،ﺑﻞ ﻗﻞ دون ﺗﻤﺎه ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﻮاس وﺻﺪاﻫﺎ ،أي
اﻹﺣﺴﺎس .ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ وﻣﺘﺼﻠﺔ ،ﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻧﺺ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺼﺮ ،ﻟﻮﻧﺎً وراﺋﺤﺔ وﻣﺬاﻗﺎً وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻌﻼً ﺳﺤﺮﻳﺎ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﺗﻔﺮض ،ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ" ،ﺷﺨﺼﻴﺔ" ﺳﺮدﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،ووﺟﻮداً ﻣﻜﺘﻤﻼً
ﺑﻌﻄﺎﺋﻪ ،ﻣﺤﻠﻘﺎً ﺑﺘﻔﺮده ،وﻣﺘﻐﻠﻐﻼً ﻓﻲ ﻣﺴﺎرب اﻟﺘﻠﻘﻲ....ﺑﻮﺣﺪة اﻻﻧﻄﺒﺎع.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺛﻤﺔ ﺟﻮ ﻛﺎﺑﻮﺳﻲ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺮدي ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻟﻔﻪ إﻟﻰ ﻳﺎﺋﻪ ...ووراء
ﻫﺬا ﻳﻘﺒﻊ وﻋﻲ ﻣﻀﻨﻰ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺒﺪع ﺑﺄﺳﺮاره وأﻟﻐﺎزه ،وإدراﻛﻪ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ :ﺳﻄﻮة اﻟﺰﻣﻦ
ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺼﻴﺮ ،وﺿﺂﻟﺔ ﺷﺄن اﻟﺬات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺮﻛﻮن إﻟﻰ اﻟﻴﺄس اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﺤﺰن اﻟﺪﻓﻴﻦ
ﺑﻌﺪ إﺣﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴ ﻌﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻮازﻳﻬﺎ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺴﺮدي ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﻬﺮزاد؛ ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻫﺬه ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺨﻼص وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ
واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ...ﺗﺪرك اﻟﺬات أن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ...وﻫﻲ اﻟﺨﻼص ،وأن اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ،
وأن اﻟﻔﻜﺮ أﺳﺎس اﻟﻔﻌﻞ ،وأن اﻟﺴﻌﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﺧﺎب ﻳﻈﻞ اﻟﺒﺮﻫﺎن اﻷﻗﻮى ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ...اﻟﻮﺟﻮد.
راﺑﻌﺎً :وﻳﺒﻘﻰ "اﻟﺘﺬوﻳﺖ" )أي ﺣﻀﻮر اﻟﺬات اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ( ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺆﻛﺪ
أﻫﻤﻴﺔ اﻧﻔﺘﺎح روح اﻟﻤﺒﺪع وذوب ﻳﺮاﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻔﺮدات اﻟﻜﻮن اﻷﺧﺮى ،اﻧﻔﺘﺎﺣﺎً ﻳﺆﻛﺪ أن
اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي -ﻣﻬﻤﺎ ﺻﻐﺮ -ﺧﻠﻖ ﻣﻮازٍ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻄﺎﺑﻘﻬﺎ؛ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺠﺎﻓﻴﻬﺎ .وأن اﻟﻘﺎص
ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺮوﺣﻪ أﻟﻐﺎز اﻟﻮﺟﻮد وﻳﺘﺼﺪى ﻟﻬﺎ ﺑﻮﻣﻀﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻦ ﻟﻴﺒﺪد ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ ،وﻟﻴﺨﻂ ﺑﺎﻟﺴﺮد،
وﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎً ،ﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ.
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ﺣﺪاد

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 -1ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ "اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻮ اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ آﻻن روب ﺟﺮﻳﻴﻪ ،وﻗﺪ
أﻓﺮد ﻟﻤﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮ" ﻧﺤﻮ رواﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة" .اﻧﻈﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ
ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻤﺼﺮ.1998 ،
 -2اﻧﻈﺮ :ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،زﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة ،ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1999 ،ص.16-18
 -3اﻧﻈﺮ :وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة )دورة ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ( اﻟﺬي ﻋﻘﺪه
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ .2009/11/4-1
 -4ﺳﻌﻮد ﻗﺒﻴﻼت ،ﺑﻌﺪ ﺧﺮاب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت.2002 ،
 -5ﺟﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮ )اﻻﺳﺘﻴﺤﺎش( أي اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺸﺔ واﻟﻮﺣﺪة ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎب :اﻟﺼﻮت اﻟﻤﻨﻔﺮد ،ﻣﻘﺎﻻت
ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟﻔﺮاﻧﻚ أوﻛﻮﻧﻮر .ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
 ،1993ص.18
 -6ﺑﻌﺪ ﺧﺮاب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،ص.15
 -7اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.16
 -8اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.18
 -9اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.17
 -10اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.58
 -11اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .98-75
 -12اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .123-99
 -13اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﻮدة ،اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﻴﻪ -دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺺ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،اﻟﻌﺪد
 ،298اﻟﻜﻮﻳﺖ ،2003 ،ص.77
 -14إدﺟﺎر أﻟﻦ ﺑﻮ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﺎدة اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﺑﺪاع
اﻟﻘﺼﺼﻲ ،اﻟﻌﺪد ،1815اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2015 ،ص.594-587
 -15اﻧﻈﺮ :ﻧﺘﺎﻟﻲ ﺳﺎروت ،ﻋﺼﺮ اﻟﺸﻚ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ :ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻌﺸﺮي ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ) ،اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ( ،ﻣﺼﺮ ،2002 ،ص.45-35
 -16ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﻨﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪاً ﺑﻌﺎﻣﺔ ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺼﻮص اﻧﻔﻌﺎﻻت
ﻟﻨﺘﺎﻟﻲ ﺳﺎروت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻌﺸﺮي )اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب1971 ،(،
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻨﺼﻴﺮ إﻟﻰ اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻷول ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ،اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ :اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
واﻟﻮﻋﻲ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،دار اﻟﻜﺮﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،1994 ،ص.109
 -17اﻧﻈﺮ :ﺑﻌﺪ ﺧﺮاب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،ص.152-139
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 -18اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.43-13
 -19اﻧﻄﺮ :ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﺪاوي ﻋﻤﺮو ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪاً -اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﻤﻴﻜﺮوﺳﺮدﻳﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2014 ،ص.476-475
 -20وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻠﻖ -ﻛﻤﺎ ﻳﺮى آرﻓﻠﻴﻦ -ﻋﻦ اﻟﺨﻮف اﻟﺬي ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪد )وﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎً(؛
ﻓﺎﻟﻤﺮء-ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة -ﻳﺨﺎف اﻟﺴﻘﻮط ﻣﻦ ﻓﻮق ﻣﻨﺤﺪر ﺷﺎﻫﻖ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻘﻮط
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مجلة جرش للبحوث والدراسات

Effectiveness and Harmony of Narrative Elements in “Madih Al-Thil
Al-‘Ali” for Mahmoud Darwish


نسيم مصطفى بني عودة
تاريخ اﻻستﻼم 2019/4/3

٭

تاريخ القبول 2019/9/30

ملخص
ت
تقوم دراسةُ فاعليةِ العناصر القَصصِيةِ وانسجامها في الخطابِ الشعري على رصدِ مﻼمِح تجليا ِ
القصةِ في قصيدةِ "مديح الظﱢلﱢ العالي" ،دراسةً تحليليةً جماليةً ،وما رحلةُ الشاعِر القدِيم وما فيها مِ ن
صصِي في الشعر ،وﻻ تَسعى الدراسةُ ﻹثباتِ تكامليةِ بنا ِء
أحداثٍ ومجرياتٍ ،إﻻﱠ الصورةُ اﻷولى للبنَاءِ القَ 
ت
القِصةِ بعناصِرها في الشعر ،في وحدةٍ عضويةٍ متماسكةِ البنَاءِ؛ لذَلِك يلجأُ درويش إلى توظيفِ تِقْنِيا ِ
الس ردِ القَصصِي المتمثﱢلَةِ بالزمان والمكَان والشخْصِياتِ والحِوارِ ،بهدفِ إقَامةِ عناصر التﱠلَاحم وتفاعلَاتِها م ع
سردِيةِ مِ ن
اﻷحداثِ استكماﻻً لعناصر قصتِهِ الشعرية ،وتهدف الدراسةُ للوقوفِ على آلياتِ تحقﱡق القصةِال 
خﻼل المحاوِرِ اﻵتِية:
.1

الزمان والمكَان.

.2

الشخصِيات -البطل اﻷسطوري

.3

الحِوار) الداخِلِي والخَارِجي(

الكلمات المفتاحية :الس رد القَصصِي ،التﱠلَاحم النﱠصي ،الشعر ال عربي الحدِيثُ ،مدِيح الظﱢلﱢ العالِي ،دروِيش.

 جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش .2020
٭ أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية ،جامعة الخليل ،فلسطين.
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Abstract
This study aims to investigate the narrative elements and their harmony in poetic
discourse, monitors the features of the story's manifestations in Madih Al-Thil Al-‘Ali
(Praise of High Shadow), the story of the poet, the incidents, until reaching the first
image of the narrative construction in poetry. The study does not seek to prove the
story’s integrative structure with its elements in poetry; therefore, Darwish resorts to
employ narrative techniques represented in time, place, characters, and dialogues to
establish elements of cohesion and interaction with events to complement the elements
of his poetic story. The study aims at investigating the techniques of verifying narrative
story through the following aspects:
1. Time and place.
2. Characters - hero.
3. Internal and external dialogue.
Keywords: Narration, Textual Cohesion, Arab Modern Poetry, Madih Al-Thil Al-‘Ali,
Mahmoud Darwish.

المقدمة
ِلَى آلِهع و، اﻷَمِينيبعر ْ اليدٍ النﱠبمح ِدنَا ميلَى س عﻼَمالسلَاةُ والص و،ينالَم العب لل ِه رمد الَح
،دعبن و ي الطﱠاهِرينيب  ِه الطﱠبحصو
ذَاهِ ه بتﱠعتَما ي؛ لِماثَويحد
  اليرع الشةِ النﱠصاسدِر بتَمةُ الﱠتِي تَهاتُ النﱠقْدِياسرتِ الد كَثُرفَلَقَد
ٍةيكِيباتٍ تَر سِميهِ مِنتَوحا يلِم و،ِةيب ا َﻷدةِ الفُنُونقِي بنردِهِ ع َةِ تَفيوصخص
ُ  مِن اللﱡغَويالنﱠسِيج
ِة فِي غَايو فَه،ِورص الْعرلَى مطﱠ أَنْظَارِ النﱡقﱠادِ عح ملَتْهع ج،ٍةيلُوبأُسةٍ وفَنﱢيةٍ وﻼَغِيوب ٍةفِيصر
 ةٍ ويحو
 َنو
ِاتِهطَيع( لِمالتﱠأْوِيل ولِيل )التﱠحفْق و،ِةالْفَنﱢييةِ و كِيبا ِعدِهِ التﱠرقَوةً بيفَةً عِلْمرع م تَتَطَلﱠباءَتُهقِر و،ِقﱠةالد
ًةكَالِيش إعلُ مِ ْنه  الﱠتِي تَج،ِةكْلِيالشةِ وينَاتِهِ النﱠصكَو لِم،مهد ْنَاءِ ﻻَ اللَى الب عقُومنﱠاءً يا ب نَقْد،ِةيالنﱠص
.ًةَنقْدِي
ِ ارظلﱢ التﱠطَو
ت
ِ  فِيعسِير خَاضلَةِ محردِيثِ فِي م الْحرص فِي الْعيرب  الْعرع الشر ملَقَد
ةً لَمدِيدةً جيرا شِعادعَأبقٌوﻻً و حبر فَج،اعِر الشنذِهفَتْ بصةِ الﱠتِي عيالْفِكْرةِ وادِياﻻقْتِصةِ واسِييالس
ِات التﱢقْنِيحدِيثُ ِمن
 ْ اليبعر ْ الرع الشتَفَاد اس َأنةِ ذَلِك نَتِيج مِنكَان و، الْ َقدِيميبعر ْ الرعا الشيأْلَفْه
لَامِحزتِ الْمر بةُ؛ لِذَِلكحِيرمس ْالةُ وا ْلقِصةُ وايو الر:اهم أَهمِن و،ِةيب ا َﻷدنَاسةِ ِلﻸَجيلُوباﻷُسةِ والْفَنﱢي
ِافَظَةح مع م،اهلَي عا الﱠتِي تَقُومهنَاصِرع و،ِةاثِيدةِ الْحيرعةِ الشةُ فِي ا ْلقَصِيدامِيرالدة وصِيالْقَص
ا كَانَتْ فِي– كَممو الْيعد  بحقﱢق
 ُا لَا تهحد
 ةُ وةُ الغِنَائِي "فَالْقَصِيد:يرعا الشانِهلَى كِيةِ عا ْلقَصِيد
ِثحد
  الْماعِر الشملُ خُذْلَان قِيقَةُ تَحذِهِ الْحه و،ًةيالَمكَانَةً عةٍ مبِ أُمﻻَ لَِأد و،ا خُلُوداعِر لِلش-اضِيالْم
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ومعانَاتَه فِي هذَا الْمنْعطَفِ الْخَطِير مِن تَارِيخ أَ دبنَا الْمعاصِر ومستَ ْقبلِهِ")(1؛ لذَِلك ظَلﱠ الشعر الْع رب ي
طَوالَ "قُرون غِنَائِيا ،واقْتَرب أَحيانًا مِن مرحلَةِ الس ردِ والْحِكَايةِ وا ْلحدثِ ،ولَ ِكن التﱠقَالِيد الشعريةَ
السائِدةَ والْموضوعاتِ المح ددةَ كَانَتْ أَقْوى مِن أَي تَغْيير ،أَو أَن ا ْلوظِيفَةَ السياسِيةَ واﻻجتِماعِيةَ،
حقﱢق اﻷَغْراض الﱠتِي يسعى
والْفَردِيةَ لِلش عر لَم تَ ْفرض البحثَ عن أَنْواع شِعريةٍ مغَايرةٍ ما دامتْ تُ 
إلَيها الشا ِعر ومن يتَوج ه إلَيهِ بشِعره").(2
جبرتِ الشاعِر علَى الْولُوج فِي عاَلم فَضاءِ النﱠص الشمولِي ،فَاتﱠس عتْ رؤيِ تهِ؛
إن تَغَيراتِ الْحياةِ أَ 
سب نَوعا مِن الشمول ،فَلَم تُعد أَشكَالُ الْحياةِ
لِذَلكِ" َ،فَالشاعِر الْمعاصِر ،اتﱠسع مجالُ رؤيتِهِ ،واكْتَ 
أَمامه أَلْ ونًا مخْتَلِفَةً يسَ تقِلﱡ بعضها عن بعض ،وإنﱠما تَتَما زج فِيها اﻷَلْوان؛ لِكَيَ تضع الصورةَ الْعامةَ،
وِمِن ثَم لَم يعدِ الشاعِر الْمعاصِر يرى الْجانِب النﱠاصِع وحده ،أَوِ الْجانِب ا ْلقَاتِم وحده ،إنﱠما يرى
الْجانِبين ممتَزج ين.(3)"
وتَكْ من أَهميةُ دِراسةِ فَاعِلِيةِ ا ْلبنَاءِ ا ْلقَصصِي فِي الْبنْيةِ التﱠركِيبةِ لِلنﱠص الشعري ،فِي رصِ د
طبقَةِ ،ولَلْكَشفِ عن طَبقَاتِ ال ﱡنصوص مِن خِلَال
مﻼَمِح تَجلﱢياتِ عنَاصِر الْقِصةِ فِي الشعر وآلِياتِها الْمَ 
صف
سبر أَ ْغوارها ،ولِلْ َكشفِ عن ا ْلجمالِياتِ الْفَنﱢيةِ .وما رِحلَةُ الشاعِر ا ْلقَدِيم فِي الصحراءِ وو 
طبيعةِ( ،والْحروب ومجرياثَها ،والْغُ ربةُ والْحنِين ،والﱠلْهفَةُ واللﱠوعةُ،
مظَاهِرها )وصِراعه مع قِوى ال ﱠ
وحنِين لِلْمنَا ِزل واﻷَطْﻼَل ،(4)واللﱠوحاتُ الْفَنِيةُ الﱠتِي تَحويها الْقَصاِئد ،إلﱠا الصورةُ اﻷُولَى لِلْبنَاءِ
ا ْلقَصصِي فِي الشعر الْعربي عبر الْ عصورِ الْمخْتَلِفَةِ ،والنﱠاظِر فِي قَصِيدةِ )فَتْح عمورِية() ،(5خَير دلِيل
علَى معرَ فةِ الشا ِعر) لِلس ردِ الْقَصِصِي (بعنَاصِرهِ الْمخْتَلِفَةِ ،وإن لَ م يطْ َلق علَيهِ هذَا الْمصطَلَح.
إنِ دراسةَ فَاعِلِيةِ ا ْلبنْيةِ الْقَصصِيةِ بعنَاصِرها الْمخْتَلِ َفةِ ،وجمالِياتِها التﱠركِيبيةِ وا ْنسِجامِها فِي
ظلﱢ الْعالِي ــــــ لِمحمودِ دروِيش( ،ﻻَ تَسعى إلَى أَن تَكُون بنْيةً متَكَامِلَةَ الْبنَاءِ– فِي
قَصِيدةِ )مدِيح ال ﱢ
طورِ اﻷَحداثِ ،وَ تفَاعلَاتِها مع بقِيةِ الْعنَاصِر؛ إنﱠما تَستَلْهم الْقَصِيدة
الشعر -كَنُ مو الْموضوع ،وتَ َ
الشعرية الْحركَة الصراعِية الْ مأْخُوذَة مِن عالَم الْقِصةِ والروايةِ ،وتُجسده فِي َفضاءِ الْقَصِيدةِ ،فِي
وحدةٍ عضويةٍ متَماسِكَةِ ا ْلبنَاءِ الْفَنﱢي الشعري ،وفِي اِ ْنسِجام عنَاصِرها وتَلَاحمها ،وانْصِهارِها فِي
جسد فِيها كُلﱡ
بوَ تقَةِ النﱠص ،وعِلْما أَن مدِيح الظﱢلﱢ الْعالِي تَقُوم علَى الْوحدةِ الْموضوعِ يةِ؛ لِذَلِك تَتَ 
سبب اﻻِخْتِيارِ -لِذَِلك يلْجأُ دروِيش إلَى تِقْنِياتِ السردِ ا ْلقَصصِي الْمتَمثﱢلَةِ
الْعنَاصِر الْقَصصِيةِ -وهِي 
فِي الْحِوارِ بنَوعيهِ) :الداخِلِي والْخَارِجي (والس ردِ ،والْقَطْع الْمكَانِي والزمانِي) وتَداخُل اﻷَزمِنَةِ
واﻷَمكِنَةِ( بوصفِها ِمن آلياتِ الس ردِ النﱠثْري ،واﻻستِرجاع؛ بهدفِ إقَامةِ عنَاصِر التﱠﻼَحم فِي بنْيةِ
حداثِ
خصِياتِ ،ولَاسِيما صورةُ الْبطَل) الظﱢل( ،ونُموه وتَصا عده مع اﻷَ 
ا ْلقَصِيدةَِ ،فضﻼً عن الشْ 
حدى آلياتِهِ الْفَنﱢيةِ واﻷُسلُوبيةِ،
استِكْماﻻً لِعنَاصِر قِصتِهِ الشعر يةَِ ،فضﻼً عن أَن السرد ا ْلقَصصِي فِي إ 
يتَداخَلُ ويتَفَاعلُ مع مصطَلَح الدراما الﱠتِي تَقُوم أَساسا علَى تَبادل اﻷَفْكَارِ فِي الْحِوارِ والتﱠمثِيل،
حدثِ)َ ،(6فإن درويش ينْزع فِي هذَهِ ا ْلقَصِيدةِ إلَى درامِيةٍ شِعريةٍ ،تَتَجلﱠى فِيها صِراع
وتَطَورِ الْ 
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ت الْفَنﱢيةِ
ا َﻷحداثِ مع الشخْصِياتِ فِي الزمكَان ،لِتَصِ َل إلَى قِمةِ اﻻنْفِعال فِي الْ مشاهِدِ الش عريةِ واللﱠوحا ِ
ِلقَصِيدتِهِ.
وتَهدِف هذِهِ الدراسةُ لِلْوقُوفِ علَى آلِياتِ َتحقﱡق الْقِصةِ السردِيةِ فِي مدِيح الظﱢلﱢ الْعالِي،
وﻷَج ل ذَلِكَ قسمتُها إلَى الْ محاوِرِ اﻵتِيةِ:
 .1الزمان والْمكَان.
 .2الشخْصِيات – ا ْلبطَل اﻷُسطُورِي.
 .3الْحِوار )الداخِلِي والْخَا ِرجي.(
فَهذِهِ الْمحاوِر هِي الﱠتِي يتَجلﱠى فِيها ا ْلبنَاءُ ا ْلقَصصِي فِي الْقَصِيدةِ ،وَ تفَاعلَاتِها فِيما بينَها،
ث  /الْموضوعِ ،هي مِحور
طورِها ،وعلَى اعتِبارِ أَن ا َﻷحدا َ
وا ْنسِجامِها مع أَحداثِ ا ْلقَصِيدةِ وتَ َ
صر الْ َقصصِيةِ.
الْعملِيةِ ا ﻹبداعِيِ ة الﱠتِي يتَجلﱠى فِيها تَفَاعُ ل الْعنَا ِ
 .1الزمان والْمكَان
طبيعةِ الْمعطَياتِ النﱠصِيِ ة
طبيعةَ دِراسةِ الزمان والْمكَان فِي النﱠص ا َﻷدبي ،تَعتَ مد حتْما علَى َ
إنَ 
لَهما ،وا ْلقِراءَةِ الْواعِيةِ الﱠتِي تَع ملُ علَى فَك شِيفْرةِ النﱠص ،ومحاوِلَةِ س بر أَ ْغوارِ النﱠص الداخِلِي
بدلَالَاتِهِ الثﱠرةَِ ،أي ما يعرف بالْقِراءَةِ الْفَاعِلَةِ ،أَوِ ا ْلقِراءَاتِ الﱠتِي تُؤدي إلَى َتأْوِيل النﱠص وفْق شبكَةِ
الْعلَاقَاتِ اللﱡ َغويةِ الْمكَ ونَةِ لَه.(7)
سسه مِن بنْياتٍ فَنﱢيةٍ وأُسلُوبيةٍ ،وخَصائِ 
ص
ودِراسةُ النﱠص اﻷَدبي) زمكَانِيا( ،يد رس فِيما يؤ 
طبيعتِهِ بوصِ فهِ مِعيارا فَنﱢيا ،والشا ِعر)اﻷَدِيب (هو الْمهنْ ِدس لِهذَا الْمعمارِ
فِ ْكريةٍ جمالِيةٍ ،تَنْبثِق مِنَ 
وفْق الْقَواعِدِ اللﱡ َغويةِ والرؤيا الشعريةِ ،ومدى ارِ تباطِهِ مع الزمان ،والْمكَان ،واﻷَحداثِ الﱠتِي وقَعتْ
فِيهما "فَلَيس مهمةُ الشاعِر هِي الجمع بين أَجزاءٍ متَفَرقَةٍ ،ولَكِنﱠه عن طَريق الْخَيال يقُوم بإعادةِ
خَلْقِها فِي بنْيةٍ حيةٍ تَنْمو نُمو الشجرةِ") ،(8والزمان والْمكَان لَا ينْفَصِلَان ،وإنﱠما يشكﱢلَان وحدةً
حدةً ،فَهما كَوجهي الْعِملَةِ الْواحِدةِ ،واﻹْ نسان لَا يمكِنَ أن يوجد فِي مكَانَين مخْتَلِفَين ومنْفَصِلَين
وا ِ
فِي زمن واحِدٍ ،لَكِن ا ْلبنْيةَ الزمكَانِيةَ لِنَص مِن ال ﱡنصوص تُعد تَحقِيقًا لَِأنْساق كَثِيرةٍ ،فَالزمكَانِيةُ بنْيةٌ
صبح الْبنْيةُ النﱠصيةُ لِلزمكَانُ ،أنْموذَجا لِلزمكَان
لُ َغويةٌ ثَاوِيةٌ وعميقَةٌ فِي ا ْلوجدان ا ْلبشري ،(9)وتُ 
الْواقِعِي فِي التﱠركِيبِ اللﱡ َغوي ،فَالشاعِ ر يمنَح ه "لُغَةَ النﱠ مذَجة").(10
تَجلﱠتْ مخَيلَةُ دروِيش الشعريةُ الْخَلﱠاقَةُ فِي إ بداع) مدِيح الظﱢلﱢ الْعالِي( بجمالِياتِها اللﱡ َغويةِ،
جسِيدٍ فَاعِل ،وتَشخِيص مرئي بالْكَلِماتِ لِ ْلواقِع الﱠذِي عاشه فِي بيروتَ عام 1982م،
وإبداع حي ،وتَ 
)(11
ومحاكَاةٍ لَه ،علَى اعتِبارِ َأن" :الْفَن اﻷَصِيلَ لَيس صِياغَةً لِلْحقَائِق ، "بقَدرِ ما هو خَرق لِلْ َقوانِين
حواجز اللﱡغَويةِ لِصنْع فَضاءٍ شِعري جدِيدٍ ،يأْخُ ُذنَا إلَى الْعالَم الْواقِعِي لَا الْمتَخَ يل ،كَما فِي قَولِهِ:
والْ 
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بحر ﻷَيلُول ا ْلجدِيد .خَريفُنَا يدنُو مِن اﻷَبواب
بحر لِلنﱠشِي ِد الْمر .هيأْنَا لِبيروت الْقَصِيدةَ كُلﱠها
صفِ النﱠهار
بحر لِمنْتَ 
ت الْحمام ،لِظِلﱢنَا،لِسِﻼَحِنَا الْفَردِي
بح ر لِرايا ِ
بح ر لِل زما ن الْمستَعار..

)(12

تُشكﱢلُ هذِهِ اﻷَسطُر الش عريةُ فَاتِحةً لِقِصتِهِ "ِلقَصِيدتِهِ" ،منْطَ ِلقًا مِن الْمكَان الْعام) بيروت
والْبحر( ،أَو هِي النﱠواةُ اﻷُولَى لِفَضاءِ الْقَصِيدةِ الﱠتِي ينْطَلِق مِنْها فِي تَلَمسَ أبعادِ قِصتِهِ ،ومِن ثَم
خرى ،فَالزمان والْمكَان ي ردان فِي النﱠص
َتبدأُ اﻷَحداثُ فِي التﱠطَورِ والْحركَةِ صوب الْعنَاصِر اﻷُ ْ
الشعري) بحر وتَكْرارهَ ،أيلُول ،خَريف ،ب يروت (...بواقِعِهما الْحقِيقِي ،لَكِن الشا ِعر هو الﱠذِي يضفِي
علَيها مِن شعورِهِ الداخِلِي ،وتَجلﱢياتِهِ النﱠفْسِيةِ ،فَدروِيش يوشِكَ أن يكُون صانِعا /فَنﱠانًا تَشكِيلِيا،
لِقِصتِهِ الشعريةِ بمقَدمةٍ تَمهيدِيةٍ تَنْطَلِق مِن) الزمكَانِيةِ( ،ومِن ثَم تَ بدأُ هذِهِ الْقِصةُ الشعريةُ فِي
الصعودِ نَحو أَحداثِها ،الﱠتِي تَشد ا ْلقَارِئ /الْملْتَقِي ،بتَحوﻻَتِ دال الْمكَان) بحر وتَكْراره( النﱠكِرة،
لَكِ ﱠنه أَضاف إلَيهِ زمنًا )أَيلُول( ،وما يحملُه فِي الذﱠا ِكرةِ الْجماعِيةِ الْفِلَسطِينِيةِ مِن صورٍ مأْساوِيةٍ -عبر
خريفِنَا( مِن
اﻷَزمِنَةِ واﻷَمكِنَةِ الْمخْتَلِفَةِ) -الزمان واَلْمكَان (فِي صورةٍ واحِدةٍ ،فَضﻼً عما يوحِيهِ لَفْظُ ) َ
ستِ اﻷَلْفَاظُ فِي بساطَتِها أَو جلَالِها هِي الْمحك ،ولَكِن
دلَالَةِ الْم وتِ ،والسكُون ،والس وداوِيةِ ،فــ"لَي 
)(13
الطﱠاقَةَ أَوِ الْعاطِفَةَ أَوِ الْح ركَةَ الﱠتِي يسبغُها الشاعِر علَيها هِي الﱠتِي تُح دد قِيمتَها" ؛ لِذَلِك فَإن لَفْظَ
)بحر وتَكْراره( ،يثِير فِي الذﱠا ِكرةِ ثُنَائِيةَ )الدخُول والْخُروج ،(دخُول الْغُزاةِ ،وخُروج الْفِلَسطِينِي إلَى
شتﱠى أَرجاءِ الْعالَم ،وفَضاءِ الْغُ ربةِ وال ﱠتشردِ والرحِيل ...فِي صورةٍ تَجمع بين زمنَ ين،1948) 
حركِيةَ.
 ،(1982خُروج مِن الْمنْفَى إلَى منْفَى الْمنْفَى ،وهذِهِ الثﱡنَائِ يةُ تَمنَح النﱠص الْ 
إن عنَاصِر التﱠفَا عل النﱠصي ،هِي الﱠتِي تَمنَح الْأَلْفَاظَ الدوالَ قِيمتَها ودلَالَاتِها الْفِنﱢيةَ ،فَالسيا 
ق
الشعري يومِئ ب موقِفِ الشا ِعر مِ ْنزمكَانِهِ اﱠلذِي جرتْ فِيهِ حركَةٌ صِراعِيةٌ بين الْإْ نسان ومكَانِهِ،
صر الصراع،
فَــ"الْقَصِيدةُ بوصفِها استِجابةً لِلﱠحظَةِ مِن التﱠوتﱡر الْحِسي والْفِكْري تَنْطَوي علَى عنَا ِ
وال ﱠتصادِ م ب ين أَ هواءٍ وأَفْكَارٍ وإراداتٍ") ،(14فَدروِيش ينْطَ ِلق مِن صِراعِهِ مع الْمكَان –بفِعل اﻵخَر -فِي
وصفٍ دقِيق لَه ،إذْ يظْهر ا ْلأَبعاد الْهنْدسِيةَ والْجغْرافِيةَ لَه ،وتُم ﱢثلُ بيروت) ،(15لبنان ،وتَفَاصِيلَها،
موتيفة )زمكَانِيةً( خَاصةً فِي مدِيح الظﱢلﱢ الْعالِي ،كَما فِي قَولِهِ:
بيروت  /لَيﻼً

مِثْلُ باذِ ْنجانَةٍ...

قَمر غَب ي مرَ فوق الْحربِ
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بيروتُ  /لَيﻼً

أُمسِك الْآ ن الْهواءَ الْأَسود الصخْري

)(16

حدِيدا فِي اللﱠيل ،وما يثِيره دالُ اللﱠيل مِن سِيميائِيٍ ة
يَ تجلﱠى الْوصف الزمكَانِي لـِــــــ )بيروتَ( ،تَ 
سوداءَ تُوحِي بحالَةٍ مِن الضيق
دلَالِيةٍ )الظﱠلَام ،الظﱡلْم ،الْمؤامرات ،الْغَدر ،(...وإذِ استَحضر صورةً 
النﱠفْسِي ،وَ تشِي الدوالُ ا ُﻷخْرى )باذِنْجانَة ،الْحرب ،اﻷَسود (...،باللﱠحظَةِ الراهِنَةِ الْملِيئَةِ بالْخَوفِ،
والتﱠ رقﱡبِ وا ِﻻنْتِظَارِ لَحالَ ِة انْتِها ِء الْح دثِ )الْحربِ علَى لُبنَان ،(وانْتِهاءِ )اللﱠيل( ،وما يحملُه فِي طَياتِهِ،
سوادِ والْهشاشةِ والضعفِ ،كَذَا ب يروت مكَانًا ،وزمانًا فِي
ال 
وما يوحِيهِ أَيضا لَفْظُ )با ِذنْجانَةٍ( مِن
سكِ الْهواءَ( ،فَضﻼً عن اﻻ ْنزياح الدلَالِي
الْحربِ علَيها عام1982 م ،فَهيَ نزعةُ سخْريةٍ تَمثﱠلَتْ بـــــــ)أَمِ 
لــــ)الْهواء اﻷَسود الصخْري ،(فَكُلﱡها لَا تَتﱠفِق عقْلِيا ،لَكِن اللﱡغَةَ الشعريةَ الْخَلﱠاقَةَ تَجعلُ مِن الْ هواءِ
صخْري ،الﱠذِي لَا يكْسر ،فَمن هنَا
الﱠذِي لَا يرى أَسود)بفِعل ا ْلحرب( ،وزاد فِي تَعميق الدلَالَةِ بال 
تَكْمن الْفَاعِلِيةُ اللﱡغَويةُ فِي الْجمع ب ين الْمتَنَاقِضاتِ ،وهو ا ْنزياح عن الْمأْلُوفِ ،وهذِهِ هِي ،كَما يقُولُ
سارتَر" :إن مهمةَ الش عر تَتَمثﱠلُ بخَلْق أُسطُورةِ ا ﻹنْسان ،(17)"فَالْحالَةُ الْوجدانِيةُ لِدروِيش َفردا
وجما عةً صبَ غتْ بلَون الزمن" ،فَالزمن يتَلَون بلَون الْحالَةِ الْوجدانِيةِ الﱠتِي تَستَولِي علَينَا ...وإنﱠنَا
ُنفَكﱢر بالزمن الﱠذِي نَخْبره بصورةٍ حضورِيةٍ مباشِرةٍ").(18
فَدروِيش يصور لَنَا حاَلةَ بيروتَ ،وضِمنِيا لُبنَان جميعها ،بصورةٍ مأْساوِيةٍ سواءٌ أَكَاَنتْ بيرو ُ
ت
)فَجرا ،أَم ظُ هرا ،أَم عصرا ،أَم لَيﻼً ،أَم مساءً ،(...أَمَ تسا وتْ فِيها ُكلﱡ اﻷَوقَاتِ )بيروت /أَمس/
اﻵن /بعدَ غدٍ() ،(19فَهذَا التﱠنَوع فِي الدوال الزمانِيةِ تُوحِي بثَباتِ الْمعنَى فِي وِجدان الشاعِر ،ولَم
يعد يميز بين وقْتٍ وآخَرَ ،تسا وتْ فِيهِ الصورةُ الس وداوِيةُ تُجاه بيروتَ ،وما حلﱠ بها ،وهذَا الثﱠباتُ
حدثُ لِبيروتَ،
ضبِ تُجاه ما ي 
يْ لقِي بظِلَالِهِ علَى َنفْسِيةِ دروِيش ،وتُسيطِر علَيهِ عواطِف الضيق والْغَ 
كَما فِي قَولِهِ:
بيروتُ  /فَجرا  -بيروتُ  /ظُهرا  -بيروتُ  /لَيﻼً
ج الْفَاشِي مِن جسِ د الضحِيةِ
يخْر 
يرتَدِي فَصﻼً ِمن ا ْلبارودِ :أُقْتُلْ – كَي تَكُون
...

عِشري ن قَرنًا كَان ينْتَظِر ا ْلفِلَسطِينِي فِي طَرفِ الْمخَيم
عِشرين قَرنًا كَان يعلَم
أَ ن الْبكَاءَ سِلَاحه
20
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شرين قَ رنًا( فِي الْمكَان) بيروت( الﱠتِي َتبقَى علَى
هنَا يتَجلﱠى تَ مدد الزمن) فَجرا ،ظُهرا ،لَيﻼً ،عِ 
صصِي الﱠذِي تَسِير فِيهِ ا ْلأَحداثُ زمكَانِيا ،تَحولَ بفِ عل الْغُ ربةِ والْمنْفَى والْح ربِ،
حالِها ،هذَا الْفِ علُ الْقَ 
والْآلَام ،والْموتِ ،واﻻنْتِظَارِ )طَرف الْمخَيم -لِلْعودة( إلَى حالَةِ سكُونِيةِ الزمن ،وتَجمدِ الْمكَان ،ع بر
مشهدِيةِ بيروتَ)الدمار والْخَرابِ اﱠلذِي حلﱠ بها( ،فَبيروتُ مكَانًا هِي الْمسرح الﱠذِي وقَعتْ فِيهِ
ا ْلأَحداثُ زمانِيا ،فَالزمكَان حالَةٌ وِجدانِ يةٌ تَظْهر بَأبعادِها النﱠفْسِيةِ ،وثُنَائِياتِهما الْ وجدانِيةِ بين الْمظْلِم
والْمضِيءِ ،والْأَلِيفِ والْمعادِي ،فَضﻼً عن أَن هذَا الْ مقْطَع الشع ري يأْتِي فِي الثﱡلُثِ ا ْلأَخِير مِن
الْقَصِيدةِ ،وهذَا الْبنَاءُ يشكﱢلُ ملْمحا مِن ملَامِح الْقِصةِ الس ردِيةِ ،ولَا يكْ َتسِب) الزمكَان (الْقِيمةَ
خر ،وإن كَان الش عر يتَجاوز ا ْلحدود
شخْصِياِت فِيهِ ،وأَثﱠرُ كلﱞ مِنْهما فِي الْآ َ
الدلَالِيةَ ،إلﱠا بحركَةِ ال 
)(21
الزمانِيةَ والْمكَانِيةَ ،و يبنِي لَه فَضاءً خَاصا .
صياتُ– الْبطَلُ اﻷُسطُورِي
 .2الشخْ ِ
خصِياتُ فِي الْقِصةِ هِي اﻷَوعِيةُ والرموز الﱠتِي يعبرِ من خِلَالِها الْكَا ِتب عن فَ ْلسفَتِهِ،
إذَا كَانَتِ الشْ 
وآرائِهِ ،ولَا يقُوم ا ْلبنَاءُ الْقَصصِي إلﱠا بها ،فَإنﱠها فِي الْقَصِيدةِ الشعريةِ تُشكﱢلُ ملْمحا بنَائِيا ،أَو قِنَاعا
َأدبيا ،تُع بر عن فَلْسَ فةِ الشاعِر ،والشعر الْحدِيثُ تَشرب الْقِصةَ؛ " لِما فِيها ِمن تِقْنِياتِ ا ْلقَص
جزئِياتِ") ،(22فَقَد أَفَاد
صوير الْ 
السرِ دي ،والْحكْي ،والْحِوارِ -والشخْصِياتِ ،-والْاستِغْراق فِي تَ 
دروِيش مِن الْبنَاءِ ا ْلقَصصِي وآلِياتِهِ ،فِي حركَةِ الشخْصِياتِ وتَفَاعلِها داخِلَ نَسِيج مدِيح الظﱢلﱢ
سجاما فِي
سردِ الْقَصصِي الْمتَباعِدةَ تُش ﱢكلُ تَجاُنسا واستِقْرارا وانْ ِ
الْعالِي ،وأَن الْعنَاصِر الْمكَ ونَةَ لِل 
صر الْ مشهدِ الْملْحمي -الﱠذِي يسعى إلَ يهِ دروِيش ،وهذَا اﻻنْسِجام يخْلُق
الْموقِفِ الْقَصصِي–عنَا ِ
تَوازنًا لُغَويا– صِياغَة النﱠص -و يشِي بدلَالَاتِ الْخِطَابِ الشعري الْمعبر عن) قَلَق الشاعِر (تُجاه
شخْصِياتِ
خصِياتِهِ )أَنَا دروِيش ،أَنَا الْفِ َلسطِينِي ،أَنَا الْع ربيَ ،أنَا اللﱡبنَانِي ،(وفِي الْمقَابل نَجد ال 
شْ 
حركِيةٍ صِراعِيةٍ بينَها ،ونَحن
الﱠتِي تُكَون الْمشهد الشعري) الْعربي ،ال ﱡلبنَانِي ،الْعدو ،أَمريكْيا (...فِي 
سرحِيةِ فِي ع رض الشخْصِياتِ
نَعلَ م أَن طَبيعةَ الش عر تَخْتَلِف ع ن طَبيعةِ النﱠ ْثر فِي ا ْلقِصةِ والروايةِ والْم 
حداثِ) ،(23وعلَى اعِ تبارِ َأن الشعر يكْتَفِي باللﱠمحةِ الدالﱠةِ.
وتَفَاعِلَاتِها مع الْأَ 
ضحةِ الْمعاِلم ،دون شخْصِيةِ دروِيش،
فَإذَا كَانَتِ الشخْصِيةُ ا ْلقَصصِيةُ فِي هذَا الْمشهدِ غَي ر وا ِ
فَإنﱠها حاضِرةٌ بفِ عل حركِيةِ الْخِطَابِ الش ع ري الْ موجهِ لَها ،ولَاسِيما مِن خِلَال الضمائِر الدالﱠةِ علَى
تِ ْلك الشخْصِياتِ ،كَما فِي قَولِهِ:
ك عن بلَاطِ الْحاكِ م الْعربي حتﱠى لَا يع ﱢلقَها
واسحب ظِلَالَ 
وِساما

ك كُلﱠها كَيلًا يمدوها بساطًا أَ و ظَلَاما.
واكْسِر ظِلَالَ 
كَسروك ،كَ م كَسرو ك كَي يقِفُوا علَى ساقَيك عرشا
21
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هم يسرقُو ن اﻵ ن جلْدك

حهم...وغِمدك
فَاحذَ ر ملَامِ 
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هنَا تَظْهر ثُنَائِيةُ الشخْصِياتِ بين) أَنْتَ و هم (فِي حركَةٍ صِراعِيةٍ ،ب ين الْوجودِ والذﱠهابِ ،بي ن
الصمودِ واﻻنْكِسارِ ،فَتَظْهر الشخْصِياتِ مِن خِلَال حركِيةِ الضمائِر ،واﻷَفْعال)اﻷَحداث( الﱠتِي تَتَعانَق
مع الشخْصِ يةِ الْمحورِيةِ وحركَتِها وفَاعِلِيتِها فِي إتْمام الْمشهدِ )أَنْتَ الصامِد ،الْحاكِم الْع ربي
الْمتَخَاذِل( ،ويبنِي دروِيش صورةً صاعِدةً نَحو اكْتِمال الْمرحلَةِ ،فِي حِين تُمثﱢلُ صورةَ الْحاكِم
شخْصِيةَ الﱠتِي تَظْهر مِن خِلَال أَفْعالِها تَ بقَى هِي الْمسيطِرةَ علَى
الْمتَخَاذِل ،الصورةَ الْهابطَةَ ،لَكِن ال 
الصورةِ ،وتَفاعلِها ،وتَنَقﱡلِها ِمن مش هدٍ إلَى آخَر ،كَما فِي قَولِهِ:
هِي آخِ ر الطﱠلْقَاتِ – لَا
هِ ي ما تَبقﱠى مِ ن هوا ِء اﻷَرض – لَا
هِ ي ما تَ بقﱠى مِ ن نَشِيج الروح – لَا
بيروت – لَا

)(25

شخْصِيةِ ،وهِي تُحاوِلُ الْبقَاءَ والثﱠباتَ )هِي نَشِي ج
وهنَا تَتَجلﱠى الصورةُ التﱠراجيدِيةُ لِهذِهِ ال 
الروح (فَإنُ فقِدتْ ،ذَهب وجودها ،لَكِن الشاعِر حافَظَ علَى تَكْرارِ )لَا(؛ لِتَبقَى الشخْصِيةُ تَرسم
ملَامِح الْح دثِ الْ مستَ مر ،فَهذِهِ النﱠزعةُ الْقَصصِيةُ لَدى دروِيش ،تَدور حولَ الذﱠاتِ والْآخَر) أَنَا ،نَحن،
سم ملَامِح هذِهِ الشخْصِيةِ ،وتَستَدعِي بقِ يةَ عنَاصِر الْمشهدِالْحِكَائِي الﱠذِي يقُوم علَى فِكْرةِ
هم (لِتَر 
الصراع الداخِلِي بين ذَاتِ الشاعِ ر وصوتِ ِه الظﱠا ِهر ،كَما فِي قَولِهِ:
هذَا دمِي ،يا َأهلَ لُبنَان ،ارسموه
قَمرا علَى لَ يل الْعربِ
هذَا دمِي – دمكُم خُذُوه ووزعوه
شجرا علَى ر مل الْعربِ
هذَا رحِيلِي عن نَوافِذِكُ م وعن قَ ْلبي انْحتُوه
حجرا علَى َقبر الْعرب

)(26

حوار بين الشاعِر واﻵخَر ،عن فِكْرةِ الصراع مع بقِيةِ عنَاصِر الْقِصةِ السردِيةِ الﱠتِي
يوحِي الْ ِ
َتأْخُذُ فِي الصعودِ حتﱠى اكْتِمال الْمرحلَةِ)دمِي( ،إلَى التﱠجلﱢي والْعبورِ ،فَضلًا عما يؤديهِ اسم اﻹشارةِ
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)هذَا( وتكْراره علَى َتأْكِيدِ فِ ْكرةِ اﻻبتِداءِ والْ ِفداءِ ،مْ ندغِما فِي صورةِ )أَنَا( الْمتَمثﱢل بحركِيةِ الضمي ر
صل ياءِ الْمتَكَلﱢم فِي )دمِي( ،مع أَنْتُم فِي صنْع الْخِطَابِ ،والْأَمر _ الﱠذِي يكْ ُثر فِي الْقَصِيدةِ -
الْمتﱠ ِ
خذُوه ،وزعوه ،انْحتُوه (...وت ْكرارِ الضمائِر علَى مدارِ حركِيةِ ا ْلأَحداثِ مِن بدايةِ
)ارسموهُ ،
)(27
الْقَصِيدةِ حتﱠى نِهايتِها  ،فِي سِياق بيان واقِ عةٍ مح ددةٍ )الْخُروج مِن لُبنَان عام  ،(1982وما تُمثﱢلُه
أَفْعالُ الْأَمر –اﻵنِفَةِ الذﱢكْرِ -من حالَةِ الْع ربِ وحالَةِ الْخُذْلَان والِانْكِسا ِر أَمام صورةِ الذﱠاتِ ،و هو يصعد
نَحو قِمةِ الْح دثِ ،فَمن هنَا تَكْمن فَاعِلِيةُ الدوال الشعريةِ فِي ال ﱠتشكِيل النﱠصي ،ذَلِك أَن" :اﻷَ ْلفَاظَ
الْمفْردةَ الﱠتِي هِي أَوضاع اللﱡ َغةِ لَم تُوضع لِتُعرف معانِيها فِي أَنْ ُفسِها ،ولَكِن لِأَن يضم بعضها إلَى
بعض ،فَيعرف فِيما بينَها مِن فَواِئد ،(28)"فَالسياق التﱠركِيبي هو الﱠذِي يمنَح الدوالَ ا َﻷبعاد الدلَالِيةَ
كَما فِي قَولِهِ:
اﻵنَ ،أكْملْنَا رِسالَتَنَا

ق مع الْعدو
إِ ذ اتﱠح د الشقِي 
ولَ م نَجد أَرضا نَصبَ فوقَها
دمنَا

ونَرفَعه قِلَاعا.

يا أَهَ ل لُبنَان.… الْوداعا

)(29

تُوحِي )نَحن (إلَى تَحول الشاعِر مِن ضمير)أَنَا( إلَى )نَحن (الْمتَمثﱢل فِي الضمائِر الْمتَصِلَةِ فِي
)أَكْملْنَا ،رِسالَتَنَا ،دمنَا( ،وكَذَلِكَ) نرفَعه (إذْ تُمثﱢلُ )يا أَهلَ لُبنَان ...الْوداعا( قُفْلًا لِيغْلِق الشا ِعر بها
صوتِ  /صوتِ
صراعِيةً حركِيةَ )الضماِئرَ (تمثﱠ َلتْ ب مشهدِ الرحِيل عن لُبنَانَ ،فضلًا عن ال 
مشهدِيةً ِ
ف اﻹطْلَاق مِن ا ْنقِطَاع
حزن الْمأْساةِ)والسخْريةِ( الﱠتِي عبر عنْها فِ علُ ال رحِيل)الْ وداعا( ،وما تُمثﱢلُه أَلِ 
الْ 
خرو ج أَصابعِي( ،كَما فِي قَولِهِ:
النﱠفَس بمدهِ مع الِانْقِطَاع والرحِيل عنُ لبنَان)هذَا رحِيلِي ،هذَا ُ
س غَطﱠى رحِيلِي
شكْرا لِكُلﱢ مسد 
...
هذَا رحِيلِي عن نَوافِذِكُ م وعن قَ ْلبي انْحتُوه
...
هذَا خُروج أَصابعِي مِن كَفﱢكُم

)(30

هنَا تُمثﱢلُ الصورةُ التّراجيدِيةُ بأَبهى صورِها ،حِينَما تَتَعانَق باستراتِيجيةِ تَطَوِ ر الْخِطَا ِ
ب
حولَاتِها الدلَالِيةِ ب ين الْماضِي
حركِيةِ اﻷَفْعال وتَ 
الش عري عِنْد دروِيش فِي مدِيحِهِ إلَى الْقِمةِ ،عبر 
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ث ونُموهِ فِي فَضاءِ السردِ الْقَصصِي الشعري ،وكُلﱡها تُعبر ع ن
حدِ 
والْمضارِع الﱠتِي تُوحِي بحركِيةِ الْ 
انْفِعالَاتِ الشا ِعر النﱠفْسِيةِ والْ وجدانِ يةِ ،حتﱠى تَكْتَملَ الصورةُ مِن واقِع تَجربتِه ،فَيجد اِمرأَ الْقَيس
حاضِرا فِي بحثِهِ عن ملْكِهِ:
عبثًا تُحاوِلُ يا أَبي ملْكًا ومملَكَةً
فَسِ ر لِلْجلْجلَةِ

)(31

خصِياتِ وتَفَاعلَها مع ا َﻷحداثِ بين) أَنَا الشاعِر ،الْع ربي ،اللﱡبنَانِي،
إن ازدِحام النﱠص بالشْ 
الْ عدو ،الْمتَفَرجون ،اﻵخَر-أَ مريكيا( تَدلﱡ علَى صراعِيةِ الْحدثِ )داخِلِيا وخَارِجيا(َ ،فدروِيش فِي
صِراع مع ذَاتِهِ ،ومع أَقْرانِهِ ،ومع عدوهِ فِي صورةٍ درامِيةٍ ،فَالدراما مصطَلَح" يطْلَق علَى أَي م وقِفٍ
َأدبي ينْطَوي علَى صِراع ،ويتَض من تَحلِيلًا لَه عن طَريق افْ ِتراض وجودِ شخْصِيتَين علَى ا ْلأَقَلﱢ")(32؛
لِذَِلك يبنِي درويش الصورةَ الصراعِيةَ بين شخْصِياتِهِ بشكْل متَح ركٍ ،ومتَطَورٍ مع خَطﱢ سير الس ردِ
الْقَصصِي)اﻷَحداثِ( ،وفِي بنَاءٍ درامِي متَح ركٍ "تَتَعدد ا ْلأَصواتُ والشخْصِياتُ ،ويظْ هر الْمتْن
خلُ فِي ا ْلبنْيةِ
الْحِكَائِي قَاعِدةً أَساسِيةً يبنِي علَيها الشا ِعر نَصه ،(33)"فَتَتَعدد الْأَصواتُ ،وتَتَدا َ
النﱠصيةِ ،كَما فِي قَولِهِ:
وحدنَا نُصغِي لِما فِي الروح ِ مِن عبث ٍ وِ من جدوى
طفْل لُ عبة ً لِلْم وتِ عنْقُودِيةً
وَأمريكَا علَى الْأَسوار ِ ُتهدِي كُلﱠ ِ

)(34

شبح( فِي هذِهِ الْقَصِيدةِ ،فَهو مِحو ر
أَما عن شخْصِيةِ ا ْلبطَل الْأُسطُورِي) الظﱢلّ الْعالِي -ال 
شخْصِياتِ الﱠتِي تَدور حولَها فِكْرةُ الْقِصةِ ،وتَحملُ هذِهِ الشخْصِيةُ
الْعملِيةِ الْقَصصِيةِ ،ومِحور ال 
خصِياتِ ا ْلأُخْرى ،فَضلًا عن أَنﱠها
)ا ْلبطَلُ( علَى عاتِقِها اﻷَحداثَ ،وتُطَور الصراع عبر ا ْلحِوارِ مع الشْ 
ُتشكﱢلُ مِحور بنَاءِ النﱠص الس ردِي ،فََنجد دروِيش يجسد ا ْلأُسلُوب الدرامِي مِن خِلَال" ا ْلأُسطُورةِ
والتﱡراثِ") ،(35بوصفِهما مجالًا واسِعا ،ورافِدا ثَرا ،يْ لقِي علَيهِ الشاعِر بأَفْكَارِهِ ودلَالَاتِهِ اللﱡ َغويةِ،
بأَسطَرةِ الشخْصِيةِ ،فَالْأُسطُورةُ تَمد الْأَعمالَ الدرامِ يةَ بمنْحنًى شِعري جدِيدٍ يجمع بين بساطَةِ
الْحدِيثِ الْيومِي ،وا ﱢتساع احتِواءِ الشعر لِلتﱠجا ِربِ الْكَبيرةِ وتَعبيرهِ عن شمول لَا حدود لَه ،(36)كَما
فِي قَولِهِ:
اِنْتَصِر

ك الْحيوي ، مسراك الْوحِي د مِن الْحِصارِ إلَى
إ ن الصلِيب مجالُ 
الْحِصارِ.

حبا علَى
بح ر لِأَيلُو َل الْجدِيدِ .وأَنْتَ إيقَاع الْحدِيدِ تَد ﱡقنِي س 
الصحراءِ...
24
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صفَاتِهِ ،تَتَحرك فِي فَضاءٍ مفْتُوح ،مِ ن
فَ هذِهِ الشخْصِيةُ )الْبطَلُ( اﱠلذِي نَرى أَفْعالَه ،ولَا نَعرفِ 
حِصارٍ إلَى حِصارٍ ،لَكِن هذِهِ الشخْصِيةَ ا ْلأُسطُو ِريةَ هِي الﱠتِي تَمنَح الثﱠباتَ والصمود؛ لِأنﱠه) إيقَاع
حدِيدِ( ،حتﱠى تَصِلَ إلَى صورةٍ أُخْرى )الصحراء –الْموت( ،فَقَدَ كسر الشا ِعر أُفُقَ توقﱡعِنَا لِهذِهِ
الْ 
خصِيةِ الﱠتِي وصلَتْ إلَى الصحراءِ ،وإن أَراد لَها بفِعل الْأَمر) انْتَصِر (أَن تَ بقَى فِي الْقِمةِ ،كَما فِي
الشْ 
قَولِهِ:
س مِن
وتَنْكَسِ ر الْبلَاد علَى أَصابعِنَا كَفَخﱠارٍ ،و ينْكَسِ ر الْمسد 
تَلَ هفِك...

اِنْتَصِر ،هذَا الصباح ،و وحدِ الراياتِ والْأُمم الْحزينَة َ والْفُصولَ
ت مِن شبق الْحياةِ،
بكُلﱢ ما أُوتِي َ

بطَلْقَةِ الطﱠ ْلقَاتِ  ...بالْﻼﱠشيءِ
وحدنَا بمعجزٍ ة فِلَسطِينِيةِ

)(38

جدِيد،
حرك ،وتَتَطَور ،وَ تدور مع ا ْلأَحداثِ لِتَصنَع هذَا ا ْلأُفُق الْ 
إنﱠه زمنُها الْخَاص ،وهِي تَتَ 
وتُزيلَ هذِهِ الشخْصِيةُ الصورةُ السوداوِيةُ عن) الْأُمم الْحزينَةِ( ،بمعجزةٍ خَاصةٍ ،ب عدما تَنْكَسِر كُلﱡ
صلُ إلَى درجةِ السمو والرفْعةِ
ا ْلقُوى الْأُخْرى الﱠتِي تُحاوِلُ منْعه مِن ا ْلوصول إلَى )الْحياةِ( ،وهِي تَ ِ
وا ْلخَلَاص ،والْعبو ِر إلَى الضفﱠ ِة الْأُخْرى:
الله أكبر
هذِ ِه آياتُنَا ،فَاقْرأْ

باسم ا ْلفِدائِيالﱠذِي خُلِقَا
مِ ْنجرحِهِ شفَقَا

باس م ا ْلفِدائِ ي الﱠذِي يرحلُ
...

سنُدمر الْهيكَل

)(39

طل ،ونُموهِ ،وتَصاعدِهِ مع ا ْلأَحداثِ ما هو إلﱠا اِستِكْما ٌل
لَ علﱠ حدِيثَ دروِيش عن صورةِ الْبَ 
حدثِ الْيومِي لِهذَا الْبطَل الْأُسطُورِي
صر قِصتِهِ الشعريةِ ،و ربطِ الْبطَل بالْموضوع فِي تَتِماتِ الْ 
لِعنَا ِ
صويري لِتَحولَاتِهِ مِن حاَلةٍ إلَى
الْخَارِق) الشبح  -الظﱢلّ الْعالِي( ،مسَ ترسِلًا فِي السردِ الش عري التﱠ 
أُخْرى عبر تَجلﱢياتِ الز من؛ لِذَلِك نَرى تَجلﱢياتِ هذِهِ الشخْصِيةِ الْمحورِيةِ الﱠتِي اِعتَمد علَيها دروِيش
حضورِ والْغِيابِ ،فَنَرى أَفْعالَ الشخْصِيةِ ونُحِس بها ،لَكِنﱠنَا لَا نَراها أَشبه بشخْصِيةِ الشبح
فِي ثُنَائِيةِ الْ 
صبح هذِهِ الشخْصِيةُ مركَز الْعملِيةِ الْقَصصِية
الﱠذِي يجسد حركِيةَ الْبنْيةِ الْقَصصِ يةِ ،ولَاسِيما حِينَما تُ 
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الﱠتِي تَح ملُ علَى عاتِقِها تَطَور الْأَحداثِ؛ أًحداثِ الْح ربِ ،الﱠتِي يوحِي بها النﱠص الدروِيشِي ،فَضلًا
عن سلُوكِياتِ الشخْصِيةِ وحِوارِها فِي فَضاءِ الْقِصةِ الش عريةِ.
طورِها منْذُ بدايِ ة
حداثِ وتَ َ
فَهذِهِ الشخْصِيةُ تَح ملُ صِفَتَي )أَنَا ،نَحن (وهِي تَتَح رك مع تَ َقدم الْأَ 
الْقَصِيدةِ حتﱠى يكْتَملَ النﱠشِيد ،لَ ِكن دروِيش يسعى إلَى خَلْقِها مِن خِلَال الْمقَاطِع الشعريةِ الﱠتِي تُم ﱢثلُ
سردِي ،مع الْمحافَظَةِ علَى الْعنَاصِر الْقَصصِيةِ الُْأخْرى فِي عملِيةِ دمج بين
ِتقْنِياتِ النﱠص الْقَصصِي ال 
جزئِيةِ الﱠتِي
صراعِيةِ ،وما تَشكﱡلَاتُ هذِهِ الشخْصِ يةِ إلﱠا مِن خِلَال الصورِ الْ 
هذِهِ الْعنَاصِر الزمكَانِيةِ وال 
شخْصِيةِ:
ث مع بنْ يةِ ال 
تَتَوالَد مع ملَامِ ح اِكْتِمال الْحدِ 
يا سيدالْكَ ينُونَةِ الْ متَحولَة...
يا سيد الشعلَة

ما أَوس ع الثﱠورة...

ما أَصغَر الدولَة

)(40

شبح مع عنْوان الْقَصِيدةِ ،فَإنﱠنَا نَبدأُ في الكَشفِ عن مﻼمِح هذه
وإذَا ربطْنَا بين الشخْصِيةِ ال 
الشخْصِيةِ ال محورِيةِ انطِﻼقَاً من العنْوان ،إذْ يعد الْعنْوان مِفْتَاحا أَولِيا لِلدخُول إلَى عالَم النﱠص–
فَضاءِ النﱠص ،فَهو رِساَلةٌ لُغَويةٌ مشفﱠرةٌ ،تُ ؤدي دورا فَاعِلًا فِي فَ هم بنْيةِ النﱠص وفَهم طَبقَاتِهِ الْمعتِمةِ،
وهو إضاءَةٌ أَولِيةٌ تَكْشِف عن طَبقَاتِ النﱠص الْمخْتَلِفَةِ ،فَبهِ تَ بدأُ شِيفْرةُ النﱠص فِي الظﱡهورِ وفِي فَك
رموزِها ،فَالْعنْوان يعد" مصطَلَحا إجرائِيا نَاجحا فِي مقَاربةِ النﱠص الَْأدبي ،ومِفْتَاحا أَساسِيا يتَسلﱠح
بهِ الْمحلﱢلُ لِلْولُوج إلَى أَغْوارِ النﱠص الْعميقَةِ قَصد استِنْطَاقِها وَ تأْوِيلِها") ،(41وتَكْتَ ملُ ملَامِح
الشخْصِيةِ وتَحركَاتُها وفَاعِلِيتُها مِ ن خِلَا ل الْحِوا ِر بَنوعيهِ.
 .3الْحِوا ر )الداخِلِي والْخَارِجي(
سردِي ،ولَا يمكِ ن
صصِيةِ الﱠتِي يبنَى علَيها الْخِطَاب الْقَصصِي ال 
صر الْقَ 
ي عد الْحِوار مِن أَهم الْعنَا ِ
حوار فِي الْخِطَابِ الشعري با ْلقَدرِ نَ ْفسِهِ الﱠذِي يظْهر فِي الْفُنُون النﱠ ْثريةِ )الروا يةِ والقِصةِ(،
أَن يظْه ر الْ ِ
حوارِ بنَوعيهِ ،عِلْما أَن الشعر يبنِي قَوانِينَه ا ْلخَاصةَ،
فَضلًا عن الْمسرحِ يةِ الﱠتِي تَقُوم أَساسا علَى الْ ِ
)(42
ولَا يسمح بإنْتَا ج قَضِيةٍ نَاضِجةٍ فَنﱢيا كَما هِي فِي ا ْلقِصةِ والروايةِ والْ مسرحِيةِ .
حوارِ فِي مدِيح الظﱢلﱢ الْعالِي ب ين أَقْطَابٍ مخْتَ ِلفَةٍ ،بين دروِيش والْ عربي،
َلقَد تَجلﱠتْ مظَاهِر الْ ِ
حداثِ وتَجلﱢياتِها حتﱠى تَكْتَملَ
بين دروِيش واﻵخَر /الْعدو ...إذْ ظَه رتْ فَاعِلِيةُ ا ْلحِوارِ فِي تَطَورِ الْأَ 
صوتَانِ لشخْصين مخْتَلِفَ ين يشتَركَان معا فِي مشهدٍ
الصورةُ الصراعِيةُ "فَالْحِوار الْعادِي–ب بساطَةٍ -
حدِيثِهما َأبعاد الْ موقِفِ ،وفِي الْحِوارِ الداخِلِي يكُون الصوتَان لِشخْص
واحِدٍ ،تَتَبينِ من خِلَال 
صوتُه
خرين ،واﻵخَر 
حدهما صوتُه ا ْلخَارِجي الْعامَ ،أي صوته الﱠذِي يتَوجه بهِ إلَى اﻵ َ
حدٍ ،أَ 
وا ِ
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الداخِلِي الْخَاص ...وهذَا الص وتُ الداخِلِي يبرز لَنَا ُكلﱠ الْ هواجس والْخَواطِر واﻷَفْكَارِ") ،(43وه و
كَذَلِك" تَبادلُ الْحدِيثِ بين الشخْصِياتِ") ،(44فَهو النﱠاقِلُ لِلْفِكْرةِ بين الشخْصِياتِ -موضوع ا ْلقِصةِ،
حتﱠى تَصِلَ إلَى ذُروةِ التﱠأَزم ،ويؤدي الْمتَ َلقﱢي دورا فَاعِلًا فِي رسم مجرياتِ اﻷَحداثِ ،والْحِوار يظْهر
بواطِن الشخْصِيةِ؛ أَعماق الشخْصِيةِ ،ولَاسِيما فِي مجال الْحِوارِ الداخِلِي) الْمونُولُوج(؛ لِذَلِكِ " من
وراءِ الْحِوارِ يعرف الْموضوع ،وتُكْشف آراءُ الْمؤلﱢفِ") ،(45معنَى ذَلِك أَن الش عر لَا يفْصِح عن
شرةٍ ،إذْ يكْتَفِي باللﱠمحةِ الدالﱠةِ ،وهذِهِ اللﱠمحةُ قَد تَظْهر مِن خِلَال
طريقَةٍ مبا ِ
مكْنُونَاتِ الشاعِر بَ 
اِستِثْمارِ الشاعِر لِ ْلقَوانِين اللﱡ َغويةِ ومِن بينَها الْحِوار" :فَالشاعِر يعتَ مد علَى ما فِي قُوةِ التﱠ عبير مِن
إيماءٍ بالْمعانِي فِي لُغَتِهِ التﱠصويريةِ الْخَاصةِ بهِ ،وفِي لُغَةِ الش عر يخْضع التﱠعبير لِقَوانِين اللﱡغَةِ
خصِياتِ فِي الزمكَان ،ضِمن ا ْلحِوارِ تَتَكَاملُ فِي اللﱡغَةِ الش عريةِ،
حركَةَ الشْ 
الْعامةِ")(46؛ ِلذَلِك فَإن 
والشعر " ولَا يكُون الشعرَ أداةً مباشِرةً ﻹثَارةِ ا ْلجماهِير ،(47)"بقَدرِ ما يخْلُق فَنا حيا ،وبنْيةً حيةً
تَتَفَاعلُ م ع الْمتَلَقﱢي:
ك أَن تَحيا وأَن تَحيا
وعلَي 

وأَن تُعطِي مقَابَ ل حبةِ الز يتُون جلْدك
كَمُ كنْتَ وحدك

)(48

لَقَد أَدار الشاعِر ا ْلحِوار بين صوتَين :صوتِ أَنَا الدروِيشِيةِ ،وصوتِ الْفِ َلسطِينِي الْ مقَاوِم الﱠذِي
حوارِ جاءَتْ مِن خِلَال الْحال
يدافِع عن كَرامةِ اﻷُمةِ الْع ربيةِ فِي ُلبنَان ،لَكِن الْمفَارقَةَ فِي هذَا الْ ِ
حول
حدك وتَكْرارِها(َ ،تأْكِيدا علَى صِفَةِ اﻻِنْ ِفرادِ )َأن تَحيا وتَكْرارِها( ،مِما يدفَع الشا ِعر إلَى التﱠ 
)و 
حوار تَكْنِيك مرَ تبطٌ ارِ تباطًا وثِيقًا
مِن الصوتِ الظﱠاهِر إلَى الصوتِ الداخِلِي ،وعلَى اعِ تبارِ أَن" :الْ ِ
صواتِ أَوِ
شخْصِياتِ فِي الْقَصِيدةِ ،فَهو يستَخْدم كَتَكْنِيكٍ إضافِي مع تَ عددِ اﻷَ 
بتَكْنِيكِ تَعددِ ال 
)(49
الشخْصِياتِ ،وَ قد يستَخْدم أَساسِيا عِ ْندما يتَضا َءلُ دور تَعددِ الْأَصواتِ والشخْصِياتِ"  ،كَما فِي
قَولِهِ:
ع رب أَطَاعوا رومهم

عرب ... وباعو اروحهم
ع رب … وضاعوا
سقَطَ الْقِنَاع

)(50

فََنسمع همس الشاعِر مع ذَاتِهِ الﱠتِي ملﱠتِ اﻵخَر مِن تَخَاذُلِهِ؛ لِذَلِك أَعطَاهم النﱠتِيجةَ )ضاعوا(،
وانْ َكشف زيف ما هم فِيهِ )سقَطَ الْقِنَاع ،(فَظَهر قُ بحهم ،وكَما يقُولُ أَرِسطُو" :إن وظِيفَةَ الشاعِر
لَ يستْ وصف ما حدثَ ،بلْ ما يمكِنَ أن يحدثَ ،أَي وصف الْممكِن علَى أَساس أَنﱠه محتَملٌ أَو
حدثِ والتﱠطَلﱡع إلَى الْمستَ ْقبل ،وما
ضرورِي ،(51)"وجاءَ الْفِعلُ الماضِي )سقَطَ( دالا علَى انْتِهاءِ الْ 
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بني عودة

حوار يجب أَن يتَوفﱠر علَى الْهدفِ ،بوصفِهِ حامِﻼً لِلْموضوع،
يثِيره من دﻻلَةِ السقُوطِ والهبوطِ ،فَالْ ِ
)(52
سبقَها ،
ظةٍ وكََأنﱠها مدفُوعةٌ إلَى اﻻنْطِلَاق بما 
خصائِص الْحِوارِ الدرامِي أَن تَ بدو ُكلﱡ لَفْ َ
وأَن مِنَ 
كَما فِي قَولِهِ:
كَسروك كَ م كَسرو ك كِي يقِفُوا علَى ساقَيك عرشا

جيشا
وَ تقَاسموك وأَنْكَروك وخَ بأُوك وأَنْشأُوا ِليديك 
حطﱡوك فِي حِجر ٍ … وقَالُوا :لَا تُسلﱢم

ورموك فِي بئْر ٍ … وقَالُوا :لَا تُسلﱢم

)(53

ويم ﱢثلُ الضمير) الْكَاف (فِي الدوال الشعريةِ– اﻵنِفَةِ -صوتَ الشخْصِيةِ الثﱠانِيةِ الﱠتِي يحاوِرها
دروِيش ،ويلْقِي علَيها بظِلَال سوداوِيةٍ ،وهِي تَقِف بوجهِ ُكلﱢ الْمؤامراتِ الﱠتِي تُحاك ضِده ،وعن
صواتُ تَتَ َفجر منْطَلِقَةً
طَريق الْحِوارِ تَ ﱠتضِح الرؤيةُ الشعريةُ ،مِن خِلَال أَصواتِ الشخْصِياتِ "هذِه الْأَ 
سم علَى نَفْسِهِ ،ويصِير ذَاتُه وغَيره فِي آن ،(54)"وحِينَما ينْطَوي النﱠص
مِن صوتِ الشاعِر الﱠذِي ينْقَ ِ
علَى حِوارٍ؛ حِواراتٍمتَ عددةٍ فَ هذَا "يعِين الشاعِر أَلﱠا يكْشِفَ كشفًا مباشِرا عن عواطِفِهِ ،ويتِيح لَه
خصِياتِ ،ويصِف ا ْلأَجواءَ ،ويجري الْحِوار ،(55)"علَى
حب لِلْإبداع حِين ينْتَقِلُ بين الشْ 
مجالَاتٍ أَر 
لِسانِها ،فَتَ َتداخَلُ الْأَصواتُ وتَنْدمِج.
ي عِنْ د دروِيش ،اْعتِماده علَى الْعِباراتِ الْمتَقَابلَةِ ،أَ ِو
ومِن آلِياتِ ا ْلحِوارِ فِي الْبنَاءِ الشعر 
حوارِ الﱠذِي يبنَى علَى نُقْطَةٍ
الْمقَابلَاتِ اللﱠفْظِيةِ) ،(56والتﱠوازِي فِي الْجم ل ،كُلﱡها تَصب فِي تِقْنِيةِ ا ْل ِ
مرَ كزيةٍ فِي هذِ ِه الْمقَابلَاتِ ،كَما فِي قَولِهِ:
وأَنَا التﱠواز ن بين م ن جاءُوا ومنَ ذهبوا
وأَنَا التﱠوازن بين من سَ لبوا ومن سلِبوا
وأَنَا التﱠوازن بين من صمدوا وم ن هربوا
وأَنَا التﱠوازن بين ما يجب...

)(57

إن هذِهِ الصيغَةَ اللﱡ َغويةَ التﱠركِيبيةَ تَ دلﱡ علَى تَصا عدِ الْحِوارِ الداخِلِي فِي ذَاتِ الشاعِر ،حِينَما
جري عملِيةَ تَوازن ب ين مجموعةٍ مِن ا ْلقُوى الﱠتِي ُتسيطِر علَى مكَانِهِ ،إلﱠا أَن دوالَ )التﱠوا زن
ي 
وتكْرارها( خَلَقَتْ َنوعا مِن التﱠعادلِيةِ الدلَالِ يةِ فِي سِياق الطﱠاقَةِ السردِيةِ القَصصِيةِ الﱠتِي عبر عنْها
دروِيش فِي عملِيةِ )الْمجيءِ والذﱠهابِ ،السلْب والْ مسلُوب مِنْه ،الصمود والْهروب ،الْيسار والْيمين،
تَوغﱡل وتَمتْرس ،دِفَاع وتَشكﱡك ،(58) (...والنﱠاظِر فِيما تَحملُه هذِه الدوالُ الشعريةُ )جاءُوا ،ذَ هبوا(
حل التﱠارِيخ
تَ دلﱡ دلَالَةً قَطْعِيةً علَى كُلﱢ الﱠذِين جاءُوا ،وحاولُوا أَن يحتَلﱡوا اﻷَرض ،عبر مرا ِ
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الْمخْتَلِفَةِ) ،(59لَكِنﱠ هم ذَهبوا عبر مسِيرةِ الز من والتﱠارِيخ) جاءُوا ،ذَ هبوا( ،لَكِن النﱡقْطَةَ الْمركَزيةَ ظَلﱠ ْ
ت
طورِ
مكَانَها )اﻷَرض الْ عربية -فِلَسطِين( ،ذَلِك أَن هذَا اﻹيقَاع الْقَائِم علَى التﱠنَاقُض يشِي بحاَلةِ التﱠ َ
الصراعِي الْحِوارِي ،وعلَى رأْي بسام قَطﱡوس " إن أَجملَ اﻹيقَاع ذَِلك الﱠذِي يكُون خَلِيطًا مِن
عنَاصِر متَنَافِرةٍ ،تَتَقَابلُ فِيما بينَها تَبعا لِ ِنسبٍ معيَنةٍ ،وهذِهِ ال ﱢنسب تَمتﱡ بطَبيعتِها إلَى النﱢظَام
حب مادِيا ،(60) (...فَضﻼً عن الْفِعل الْمضا ِرع) يجب وتَ ْكراره (الﱠذِي يهدِم كُلﱠ اﻷَفْكَارِ الﱠتِي لَا
الْمستَ 
حن (بأَي شيءٍ ،ولِلْخُروج بصورةٍ تَكْسِر أُفُق
تَمتﱡ إلَى الْوجودِ الذﱠاتِي لِلشاعِر) أَنَا( ولِلْجماعةِ )نَ 
تَوقﱡع الْمتَ َلقﱢي ،وعلَى حد قَول الْجرجانِي" :إن الْأَلْفَاظَ لَا تُرادِ لذَاتِها ،وإنﱠما لِتَجعلَ َأدِلﱠةً علَى
الْمعانِي") ،(61فَ َقدِ اِنْزاح الشاعِر عن الْمعانِي الظﱠاهِرةِ إلَى معان بعِيدةٍ ،كَما فِي قَولِهِ:
أَدعو لِأَنْدلُس

ت حلَب
إن حوصِرْ 

)(62

فَالْفِعلُ )يجب (يغَير مسار تَقَدم الْحِوارِ ،عبر انْتِقَال مفَاجئٍ لِلْأَحداثِ بالْع ودةِ إلَى الْماضِي
)الَْأنْدلُس( ،فِي ظِلﱢ الْحدِيثِ عن الْواقِع الراهِن) حلَب( ،فَإنُ قدرةَ دروِيش علَى صهر كُلﱢ الْعنَاصِر
الْقَصصِيةِ فِي حدثٍ نَام ومتَطَورٍ ،وشخْصِياتٍ ومواقِف تَجعلُ مِن قَصِيدتِهِ تَقْتَرب مِن الْملَامِح
الْملْحميةِ الدرامِيةِ ،والِْابتِعادِ قَدر الْممكِن عنَ نبرةِ السردِ ،لِلْحِفَاظِ علَى الطﱠبيعةِ الشعريةِ) ،(63وبقَاءِ
ا ْلقَصِيدةِ فِي دائِرةِ الْفَن الشعري.
الْخَاتِمةُ:


شبكَةِ الْعلَاقَاتِ اللﱡ َغويةِ والتﱠركِيبيةِ
تَفَاعلَتْ كُ ﱡل الْعنَاصِر ا ْلقَصصِيةِ فِي مدِيح الظﱢلﱢ الْعالِي ،فِي 
وا ْلأُسلُوب يةِ ،واكْتَمَ لتْ فِي فَضا ِء قِصتِهِ الش عريةِ ،فِي وحدٍ ة نَص يةٍ متَكَامِلَةٍ.



ي عد الْفَضاءُ الْقَصصِي فِي الْقَصِيدةِ الشعريةِ الْحدِيثَةِ ،مِن الْفَضاءَاتِ الﱠتِي تَسَ توعِبَ تجربَ ة
الشاعِر ورؤياه ،وهو آلِيةٌ مِن آلِياتِ الْخِطَابِ النﱠصي الْمتَفَاعِل الﱠذِي يثِير إشكَالِياتٍ نَقْدِيةًَ ،فقَد
ظلﱢ الْعالِي ،وا ْنسجمتِ الْعنَاصِر كُلﱡها فِي فَضاءِ
اِكْتَمَ لتِ الْملَامِح الْقَصصِ يةُ فِي مدِيح ال ﱢ
الْقَصِيدةِ.



خصِياتٍ وحِوارٍ ،عبر
ظلﱢ الْعالِي كُلﱠ عنَاصِر الْقِصةِ مِن زمان ومكَان وشْ 
تَجمع قَصيدةُ مدِيح ال ﱢ
الْجدلِالصراعِي ب ين كُ ﱢل ا َﻷبعادِ الْفِكْريةِ والْوجودِ يةِ الﱠتِي يعِيشها الشاعِ ر )فَ ردا وجماعةً(.



يعد السرد القَصصِي تِجربةً لُغَويةً تَكَاملِيةً ،تَعكِس مكَنِونَاتِ ذَاتِ دروِيش ،فَالزمن يعكِس قَ َل 
ق
الشاعِر مِن واقِعِهِ ،وكَذَلك الْمكَان الْ مسرح اﱠلذِي يتَفَا علُ فِي الرؤيا ا ْلوجودِيةِ ،والشخْصِياتُ
هِي ت ْلك الرموز الﱠتِي تُعبر عن فَلْسفَتِهِ ،والْحِوار ذَِلك الْفِ علُ الﱠذِي تَتَكَاملُ فِيه ِ ُكلﱡ الْعنَاصِر
حقَائِق ولِحقِيقَةِ الشعر ،واﻷَحداثُ ُتشكﱢلُ الْخَيطَ الﱠذِي يشد كُلﱠ
السابقَة بوعي وإدراكٍ لِلْ 
صر الْقِصةِ الش عريةِ فِي وحدةٍ متَكَامِلَةٍ ومنْسجمةِ ا ْلبنَاءِ.
عنَا ِ
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الهوامش
) (1الخياط ،جﻼل ،اﻷصول الدرامية في الشعر العربي ،منشورات وِزارة الثﱠقَافة واﻹعﻼم –سلسلة
دراسات) ،(304بغداد ،دار الرشيد للنشر1982 ،م ،ص.25
) (2المرجع السابق ،ص.19
) (3إسماعيل ،عز الدين ،الشعر العربي قضاياه وظواهره الفنيةُ والمعنو يةُ ،دار العودة ودار الثﱠقَافة ،بيروت،
ط)1991 ،(3م ،ص.353
جبي ،عبد المنْعم حافظ ،الغربةُ والحنِين إلَى الديارِ في الش عر الجاهِلِي ،دار الرسالة العلمية ،دمشق،
) (4الر 
بيروت ،ط )2012 ،(1م ،ص 172و.213
) (5أبو تمام ،ديوان أبي تمام ،دار صادر للطﱢباعة والنﱠشر ،بيروت ،ط)1997 ،(1م.96/2 ،
) (6الخياط ،جﻼل ،اﻷصول الدرامية في الشعر العربي ،ص11
) (7الخطيب ،عماد علي ،في اﻷدب الحديث ونقدِه ،دار المسيرة للنﱠشر والتﱠوزيع والطﱢباعة ،عمان ،الطﱠبعة
) ،2011 ،(2ص.314-311
) (8خليل ،إبراهيم محمود ،النﱠقد اﻷدبي الحديث من المحاكاة إلى التﱠفْكِيك ،دار المسيرة للنﱠشر والتﱠوزِيع
والطﱢباعة ،عمان ،ط )2011 ،(4م ،ص .38
) (9عثمان ،إعتدال ،إضاءة النﱠص ،دار الحداثة ،بيروت ،ط )1998 ،(1م ،ص14-5
) (10لوتمان ،يوري) ،مشكلة المكان الفَنﱢي ،(ترجمة :سيزا قاسم ،مجلﱠة ألف القاهرة ،العدد ) ،(6ربيع
1986م ،ص.89
ﻸدب ،دار العودة ودار الثﱢقَافة ،بيروت،دون تاريخ ،ص.24
) (11إسماعيل ،عزالدين ،التﱠفْسِير النﱠفْسي ل َ
طباعة والنﱠشر ،بغداد،
) (12درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،مجلد ) ،(2+1دار الحرية لل ﱢ
ط)2000 ،(2م ،ص.349
) (13دور ،إليزابيث ،الشعر كيف نفهمه ونتذوقُه ،ترجمة :محمد إبراهيم الشوش ،منشورات مكتبة فمينة،
بيروت ،ونيويورك1961 ،م ،ص.89
)(14العﻼق ،علي جعفر) ،البنْيةُ الدرامية في القصيدة الحديثة – دراسة في قصيدة الحرب( ،مجلﱠة فصول،
مجلد) ،(7العدد )1و  ،،(2أكتوبر  +1986مارس 1987م ،ص.38
) (15درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.428
) (16المرجع السابق ،ص.366
) (17خير بك ،كمال ،حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت ،ط )1986 ،(2م ،ص.48
) (18هانز ميرهوف ،الزمن في اﻷدبِ ،ترجمة :أسعد رزوق ،مراجعة :العوضي الوكيل ،مؤسسة سجل
العرب ،القاهرة ،مؤسسة فرانكلين للطﱢباعة وال ﱠنشر ،القاهرة ونيويورك1972 ،م ،ص.10
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) (19درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.372
) (20المرجع السابق ،ص.369
) (21إسماعيل ،عز الدين ،الشعر العربي قضاياه وظواهره الفنيةُ والمعنويةُ ،ص 128و.129
) (22عبيد ،محمد صابر ،القصيدة العربية الحديثة بين البنْ يةِ الدﻻليةِ والبنْيةِ اﻹيقاعية ،منشورات اتﱢحاد
الكتﱠاب العرب ،دمشق2001 ،م ،ص.42
) (23هﻼل ،محمد غنيمي ،النﱠقْد اﻷدبي الحديث ،دار العودة ،بيروت1997 ،م ،ص  562ومابعدها(.
) (24درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.553
) (25المرجع السابق ،ص.555
) (26المرجع السابق ،ص.374
) (27المرجع السابق ،ص .381-349
) (28الجرجاني،عبد القاهر )ت  471ه( ،دﻻئل اﻹعجاز ،تحقيق :محمد رضوان الداية ،وفائز الداية ،مكتبة
سعد الدين ،دمشق ،ط)1987 ،(1م ،ص.539
) (29درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.375
) (30المرجع السابق ،،ص 373و.374
) (31المرجع السابق ،،ص.381
) (32ترحيني ،فايز ،الدراما ومذاهب اﻷدب ،المؤسسة الجامعية للدراسات وال ﱠنشر والتﱠوزيع ،بيروت ،ط
)1988 ،(1م ،ص.67
ي " قصيدة عذاب الحﻼج للبياتي نموذجا"(،
) (33الصحناوي ،هدى) ،البنْيةُ الس ردِيةُ في الخطاب الشعر 
مجلﱠة جامعة دمشق ،مجلد  ،29العدد )1و2013 ،(2م ،ص.387
) (34درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.363
) (35الخياط ،جﻼل ،اﻷصول الدرامية في الشعر العربي ،ص.28
) (36المرجع السابق ،،ص.30
) (37درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.350
) (38المرجع السابق ،،ص.350
) (39المرجع السابق ،،ص 354و.355
) (40المرجع السابق ،،ص.381
) (41حمداوي ،جميل) ،السيميوطيقا والعنْ ونَة( ،مجلﱠة عالم الفِكْر ،مجلﱠد  ،25العدد )1997 ،(3م،
ص.96
) (42هﻼل ،محمد غنيمي ،النﱠقْد اﻷدبي الحديث ،ص.408
31

مجلة جرش للبحوث والدراسات

بني عودة

) (43إسماعيل ،عز الدين ،الشعر العربي قضاياه وظواهره الفنيةُ والمعنويةُ ،ص .294
) (44وهبة ،مجدي وكامل المهندس ،معجم المصطلحات العربيةِ في اللﱡغَةِ واﻷدب ،مكتبة لبنان ،بيروت،
ط)1984 ،(2م ،ص.154
) (45التّونجي ،محمد ،المعجم المفصل في اﻷدب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط )1999 (2م ،ص.385
) (46هﻼل ،محمد غنيمي ،النﱠقْد اﻷدبي الحديث ،ص.408
) (47سﻼم ،محمد زغلول ،النﱠقد اﻷدبي–أصوله واتﱢجاهات رواده ،النﱠاشر منشأة المعارف ،اﻹسكندرية،
1981م ،ص.293
) (48درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.352
) (49زايد ،علي عشري ،عن بناء القصيدة العربيةِ الحديثة ،مكتبة ابن سينا للطﱢباعة والنﱠشر،مصر ،ط )،(4
2002م ،ص.198
) (50درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.358
) (51حمودة ،عبد العزيز ،البنَاء الدرامي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1998 ،م ،ص.47
) (52س .و .داوسن ،الدراما والدرامية ،ترجمة :جعفر صادق الخليلي ،مراجعة :عناد غزوان إسماعيل،
منشورات عويدات ،بيروت ،باريس ،ط )1989 ،(2م ،ص.39
) (53درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.353
) (54سعيد ،خالدة ،حركية اﻹبداع – دراسات في اﻷدب العربي ،دار العودة ،بيروت ،ط )1982 ،(2م،
ص.103
) (55القط ،عبد القادر ،في اﻷدب العربي الحديث ،دار غريب ،القاهرة2001 ،م ،ص.72
) (56إسماعيل ،عز الدين ،الشعر العربي قضاياه وظواهره الفنيةُ والمعنويةُ ،ص.290
) (57درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.361
) (58المرجع السابق ،ص361
) (59المرجع السابق ،ص569
) (60قطﱡوس ،بسام) ،البنَى اﻹيقاعية في مجموعة محمود درويش حصار لمدائح البحر( ،مجلﱠة أبحاث
اليرموك ،مجلد  ،9العدد )1991 ،(1م ،ص .64
) (61الجرجاني،عبد القاهر )ت  471ه( ،دﻻئل اﻹعجاز ،ص.456
) (62درويش ،محمود ،ديوان محمود درويش ،ص.362
) (63أطيمش ،محسن ،دير المﻼك دراسة نقدية للظﱠواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،ط )1981 ،(1م ،ص.72
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قائمة المصادر والمراجع:

إسماعيل ،عز الدين .(1991) .الشعر العربي قضاياه وظواهره الفنيةُ والمعنويةُ ،دار العودة
ودار الثﱠقَافة ،بيروت ،ط ).(3
إسماعيل ،عزالدين) .د.ت( .التﱠفْسِير ال ﱠنفْس ي لﻸَدب ،دار العودة ودار ال ﱢثقَافة ،بيروت.
أطيمش ،محسن .(1981) .دير المﻼك دراسة نقدية للظﱠواهر الفنية في الشعر العراقي
المعاصر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط ).(1

ترحيني ،فايز .(1988) .الدراما ومذاهب اﻷدب ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنﱠشر
وال ﱠتوزيع ،بيروت ،ط ).(1
أبو تمام .(1997) .ديوان أبي تمام ،دار صادر للطﱢباعة والنﱠشر ،بيروت ،ط).(1
التّونجي ،محمد .(1999) .المعجم المفصل في اﻷدب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ).(2
الجرجاني ،عبد القاهر) .ت  471هـ 1987 /م( .دﻻئل اﻹعجاز ،تحقيق :محمد رضوان الداية،
وفائز الداية ،مكتبة سعد الدين ،دمشق ،ط).(1
حمداوي ،جميل .(1997) .السيميوطيقا والعنْ ونَة ،مجلﱠة عالم الفِكْر ،مجلﱠد  ،25العدد ).(3
حمودة ،عبد العزيز .(1998) .البنَاء الدرامي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.
الخطيب ،عماد علي .(2011) .في اﻷدب الحديث ونقدِه ،دار المسيرة للنﱠشر وال ﱠتوزيع
طبعة ).(2
والطﱢباعة ،عمان ،ال ﱠ
خليل ،إبراهيم محمود .(2011) .النﱠقد اﻷدبي الحديث من المحاكاة إلى التﱠفْكِيك ،دار المسيرة
للنﱠشر والتﱠوزِيع والطﱢباعة ،عمان ،ط ).(4
الخياط ،جﻼل .(1982) .اﻷصول الدرامية في الشعر العربي ،منشورات وِزارة ال ﱠثقَافة واﻹعﻼم
–سلسلة دراسات ) ،(304بغداد ،دار الرشيد للنشر.
خير بك ،كمال .(1986) .حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،ط ).(2
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داوسن ،س .و .(1989) .الدراما والدرامية ،ترجمة :جعفر صادق الخليلي ،مراجعة :عناد
غزوان إسماعيل ،منشورات عويدات ،بيروت ،باريس ،ط ).(2
طباعة
درويش ،محمود .(2000) .ديوان محمود درويش ،مجلد ) ،(2+1دار الحرية لل ﱢ
والنﱠشر ،بغداد ،ط ).(2
دور ،إليزابيث .(1961) .الشعر كيف نفهمه ونتذوقُه ،ترجمة :محمد إبراهيم الشوش،
منشورات مكتبة فمينة ،بيروت ،ونيويورك.
الرجبي ،عبد المنْعم حافظ .(2012) .الغربةُ والحنِين إلَى الديارِ في الشعر الجاهِلِي ،دار
الرسالة العلمية ،دمشق ،بيروت ،ط ).(1
طباعة
زايد ،علي عشري .(2002) .عن بناء القصيدة العربيةِ الحديثة ،مكتبة ابن سينا لل ﱢ
والنﱠشر ،مصر ،ط ).(4
سعيد ،خالدة .(1982) .حركية اﻹبداع – دراسات في اﻷدب العربي ،دار العودة ،بيروت ،ط
).(2
سﻼم ،محمد زغلول .(1981) .النﱠقد اﻷدبي–أصوله واتﱢجاهات رواده ،النﱠاشر منشأة المعارف،
اﻹسكندرية.
الصحناوي ،هدى .(2013) .البنْيةُ الس ردِيةُ في الخطاب الشعري " قصيدة عذاب الحﻼج للبياتي
نموذجا" ،مجلﱠة جامعة دمشق ،مجلد  ،29العدد )1و.(2

عبيد ،محمد صابر .(2001) .القصيدة العربية الحديثة بين البْ نيةِ الدﻻليةِ والبْ نيةِ
اﻹيقاعية ،منشورات اتﱢحاد الكتﱠاب العرب ،دمشق.

عثمان ،إعتدال .(1998) .إضاءة النﱠص ،دار الحداثة ،بيروت ،ط ).(1
العﻼق ،علي جعفر) .(1987 /1986) .البنْيةُ الدرامية في القصيدة الحديثة – دراسة في قصيدة
الحرب( ،مجلﱠة فصول ،مجلد ) ،(7العدد )1و .(2

القط ،عبد القادر .(2001) .في اﻷدب العربي الحديث ،دار غريب ،القاهرة.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻣﻔﺘﺎح أي ﻧﺺ ﻫﻮ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ،واﻟﻌﻨﻮان ﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻀﻐﻮط اﻟّﺬي ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﻟـﻨﺺ ﺑﺄﻛﻤﻠـﻪ،
وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻨﻮان ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻠﻨﺺ .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻼﻣﻴﺎ إﻻّ إذا ﻻﻣﺲ اﻟﻨّﺺ ﻓـﻲ أﻫـﻢ ﻣﻮاﻃﻨـﻪ
ودﻻﻻﺗﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.
اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺮؤﻳــﺔ ارﺗﺄﻳ ـﺖ أن أﺗﻨــﺎول ﺑﺎﻟ ـﺪرس ﻋﻨــﺎوﻳﻦ ﻗﺼــﺎﺋﺪ دﻳــﻮان"زﻧﺠﺒﻴــﻞ" ﻟﻠﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻔ ـ ّﺬ
اﻟﺠﺰاﺋـﺮي "ﻋﺜﻤـﺎن ﻟﻮﺻـﻴﻒ" ﻗﺼـﺪ ﺗﺒﻴـﺎن ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻌﻨـﻮان ﺑـﺎﻟﻨّﺺ اﻟﺸـﻌﺮي ،وﻣـﺪى ﺗﻮﻓـﻖ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻓـﻲ اﺧﺘﻴـﺎر
ﻣﻠﻔﻮظ اﻟﻌﻨﻮان ﻷﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮ ﻋﻼﻣﻴﺘﻪ ودرﺟﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺤﻀـﺎري واﻟﺜّﻘـﺎﻓﻲ
ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﻋﻨﻮان ،ﻣﻼﻣﺴﺎت ،ﻋﺘﺒﺎت ،أﻳﻘﻮﻧﺔ ،زﻧﺠﺒﻴﻞ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2020
*
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ﺳﺘﻴﺘﻲ

Abstract
There is no doubt that the key to any text is its title, and the title is the compressed
text that speaks for the entire text, and sometimes the title is synonymous with the text.
The title can only be a sign if the text touches on its most important citizen and its deep,
basic and sub-connotations.
From this vision, this research studies the titles in the collection of poems entitled
“zenjabil” (ginger) by the Algerian poet “Othmane Loucif” to show the relationship
between the title of poems and the extent to which the poet succeeded in choosing the
title file to reveal the secret of his sign name and the degree of his association with the
recipient's self in the cultural context of contemporary man.
The poet chose “zenjabil” as a flashing sign that enticed the recipient from the first
meeting with the collection of pems opening a space of comfort and fragrance between
the images and the imaginations that are harmoniously matched with the stinging breaths
of “zenjabil”.
In the poems, there is a rely upon the most iconic sign, indicating the presence of
“zenjabil” (ginger) among the collection of poems namely "blending" the basis for the
smell of “zenjabil” (ginger) is to mix it with other tastes and good smells. Therefore, the
basis of beauty in life is the blending of colors, wind and human natures.
Keywords: Title, touches, thresholds, icon, zenjabil.

 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻮان:ﺗﻤﻬﻴﺪ
 وﻟﻪ ﻛﻴﺎن ﻣﺎدي ﻇﺎﻫﺮ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻨﻮان ﺣﻤﻮﻟﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ
 ﻓﻬﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ، وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺨﺘﺰل ﻓﻀﺎء ﻧﺼﻴﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻪ.ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺤﺎﺟﺰ ﻟﻜﻞّ دﻻﻟﺘﻪ
(1 )
.ﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻳﻤﺎرس اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻏﻮاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻴﻌﻴﺪ ﻗﺮاءاﺗﻪ ﻷﻧّﻪ ﻳﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﻜﺮه ﻃﺎﻗﺎت ﻛﺎﻣﻨﺔ
 ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻮان. وﻟﻴﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺘﻪ ﻟﻴﻘﺮأ ﻧﺼﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ أو ﻧﺜﺮﻳﺎ،وﻳﺒﻌﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
.( اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ2 )ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
واﻟﻌﻨﻮان ﻟﻪ ﺣﻤﻮﻻت دﻻﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت إﻳﺤﺎﺋﻴﺔ واﻣﻀﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﺎل
 وﻣﺎ دام ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻠﻌﻨﻮان ﻧﻈﺎم دﻻﻟﻲ ﻳﻘﻮم،ﻞ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻧﺺ ﻣﻀﻐﻮط ﻳﺴﺒﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻔﺼ،اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ وﻟﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ وأﺧﺮى ﻋﻤﻴﻘﺔ
 ﻛﺎف ﻣﻦ اﻹﻋﻼم ﻛﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎرئﻳﺤﻮي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ
. اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻮاﻓﺮ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ دﻻﻻت اﻟﻨﺺواﻟﻨﺺ ﻣﺜﻤﺮة ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ذﻟﻚ اﻟﻜﻢ
40
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ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت "ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ" ) ،(3)(Transtextualitéواﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮق اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻠﻌﻨﻮان وﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺪﻻﻻت ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﻨﺺ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .وﻣﻨﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﻨﻮان ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺰا
دﻻﻟﻴﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺤﺎول ﻓﻚ ﻋﻼﻣﻴﺘﻪ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ "ﺟﻴﺮار ﺟﻨﻴﺖ" ) (Gérard Genetteﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ "اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻮازي" ) (Paratexteوﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮﻫﺎ وﻟﻮج اﻟﻨﺺ
وﻓﻀﺎءه اﻟﺪﻻﻟﻲ واﻟﻌﻼﻣﻲ.
ﻓﺈذا أ ردﻧﺎ دراﺳﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻮازي أو اﻟﻄﺒﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺘﺒﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗُﻌﺪ ﻛﻤﺪاﺧﻞ) (4ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﺨﻴﻮط اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻤﺮاد درﺳﻪ.
ﻟﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ "روﻣﺎن ﺟﺎﻛﺒﺴﻮن" ) Roman

 (Jackobsonإﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺄﻧّﻪ ﻳﺤﻘّﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ)  :(5اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮﺟﻌﻴﺔ واﻧﺘﺒﺎﻫﻴﺔ
وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻴﺘﺎﻟﻐﻮﻳﺔ.
وﻋﺪد "ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻬﻤﻴﺴﻲ" ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘّﻘﻬﺎ اﻟﻌﻨﻮان ،أﺑﺮزﻫﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻔﻈﺔ ﻋﻨﻮان وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠّﻐﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻠّﺎﺗﻴﻨﻴﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ) (Titulusوﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻠّﺎﻓﺘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺎن ،واﻟﻤﻠﺼﻘﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرورة) .(6
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷوﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪل اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻜﺜّﻒ وﻣﺨﺰن وﻣﻮﺟﺰ ،ﺗﻨﻔﺘﺢ
ﻛ ّﻞ أﻗﻔﺎﻟﻪ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،وﻣﻊ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻘﺮاءة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻛﻞّ دﻻﻻت اﻟﻌﻨﻮان ﺷﻴﺌﺎ
ﻓﺸﻴﺌﺎ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى ،ﻫﻨﺎك وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻮع
اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺷﻌﺮا أو ﻧﺜﺮا.
وﻫﻨﺎك وﻇﻴﻔﺔ إﻳﺤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻮان ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ "روﺑﻴﺮت ﺷﻮﻟﺰ" )،(Robert Choules
ووﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞّ ﻣﻦ "ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﺳﻴﺘﻴﻔﺎ" ) (Julia Kristevaو"روﻻن
ﺑﺎرث" ) (Roland Barthesو"ﺟﻴﺮار ﺟﻨﻴﺖ" ).(G. Genette
وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺠﻤﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ أﻧّﻬﺎ ﺗﺒﺪأ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ وﺗﻌﻴﻴﻨﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن
إﻏﻮاﺋﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،اﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ ،ﺗﻜﺜﻴﻔﻴﺔ...،وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺠﻨﺲ اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ )ﻗﺼﺔ ،رواﻳﺔ ،ﻗﺼﻴﺪة،
ﻣﻘﺎﻣﺔ ،ﻣﺬﻛّﺮات ،ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﻻت.(....،
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ﺳﺘﻴﺘﻲ

" -1زﻧﺠﺒﻴﻞ" اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮان:
ﻟﻘﺪ ﺻﺮح اﻟﺸﺎﻋﺮ "ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻮﺻﻴﻒ" ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ دﻳﻮاﻧﻪ "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﺑﺄن ﻣﺎ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ
ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺤﺰﺑﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻮي ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺪد ﻫﺪﻓﺎ ﺳﺎﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺬي
ﻻ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈﺑﺎﻧﺔ اﻟﺠﺮح ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟِﻠَﻢ ﺷﻤﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺰﻗﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﻴﻂ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻌﺚ أﻣﺠﺎدﻫﺎ اﻟﺘﻠﻴﺪة وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ.
واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻄﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ،أن ﺗﺴﺎﻫﻢ أﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺼﻴﺮورة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ إرث ﺣﻀﺎري ﻋﺮﻳﻖ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺮف واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻋﻨﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ دﻳﻮاﻧﻪ ﺑـ"زﻧﺠﺒﻴﻞ" وﺿﻤﻨﻪ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪا ﻟﻨﺎ وﻟﻮج ﻣﻐﺎﻣﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ دﻳﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ"
ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎه ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎﻋﻨﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎه ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺳﺮ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﺑﻮاﻃﻨﻬﺎ.
وإن ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ إﻃﺎره اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺠﺴﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﻘّﻘﻪ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻐﻮي ﻳﻀﻤﻦ
درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻖ ﻓﻌﺎل ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻻت اﻟﺘﺄوﻳﻞ .واﻟﻌﻨﻮان ﻫﻮ أول ﺑﻮاﺑﺔ ﻧﻠﺠﻬﺎ
ﻛﻤﺘﻠﻘﻴﻦ ﻟﺪﻳﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ،وﻫﻲ ﺗﺤﻘّﻖ اﺗﺼﺎﻻ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻌﻨﺼﺮ "ﺑﺎث" وﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﻌﻨﺼﺮ
) (7
"ﻣﺘﻠﻖ" ﻳﻘﺮأ اﻟﻌﻨﻮان وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ:
أوﻟﻬﻤﺎ :اﻟﻌﻨﻮان ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ :ﺗﺨﻄّﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺣﺪودﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﺘّﺠﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ.
وﺑﻬﺬا ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان ﻳﻠﻌﺐ دورا ﺳﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟﻴﺆدي وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺜﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻀﺎري) .(8
وﻟﻬﺬا ﺳﻨﺘﻨﺎول اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،واﻹﻫﺪاء وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ.
 -2اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ:
ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺼﺎﺋﺪه اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ،ﻣﻦ 1997/10/13 :إﻟﻰ
) (9
 1997/10/27ﺑﻤﻌﺪل ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.«...

42

ﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ دﻳﻮان " زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻟـ"ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻮﺻﻴﻒ"

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

وﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻘﺮاء ﻟﺪﻳﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﺑﺄن» :ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ ﻣﻮﻫﺒﺘﻚ اﻟﻔﺬّة ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺼﻘﻞ
واﻟﺮﺻﻒ ،ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻐﺮق ﻣﻌﻪ ﺳﺎﻋﺎت وﺳﺎﻋﺎت ﻛﻲ ﻧﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﻲء ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت ﻛﻼﻣﻚ،
ووﻣﻀﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻣﻦ ﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪك.«...
ﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﻓﻲ زﻣﻦ ﻗﺼﻴﺮ ﺟﺪا إﻻّ أﻧّﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت ﺑﻌﻼﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬة
إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ اﻷﻧﻔﺎس ﻓﺘﻨﻌﺶ اﻟﺮوح.
وﻗﺪ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة أن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮان ﻫﻮ إﺣﺪى ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻀﻮاة ﺿﻤﻨﻪ ،إﻟّﺎ أن
اﻟﺸﺎﻋﺮ "ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻮﺻﻴﻒ" آﺛﺮ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﺪﻳﻮاﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﺎﻟﻪ ﻟﻴﺮﺑﻄﻪ ﺑﻜﻞّ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ.
ورد اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻔﺮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛّﺐ ،واﻹﻓﺮاد ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺘﻤﻴﺰ،
ﻛﺎﻟﺸﺠﺮة اﻟﺒﺎرزة ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺠﺮداء ،ﻣﺘﺤﺪﻳﺔ ﻗﺴﺎوة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺘﻔﺮدة ،وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻛﺼﻮرة
ﻋﻼﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻧﻔﺮاد اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼذه وراﺣﺘﻪ ،ﻓﻘﺪ
أﺛﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺴﻪ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻗﺼﺎﺋﺪ دﻳﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺑﻘﻮﻟﻪ...» :وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ اﻟﻮﺣﻲ اﻟﺸﻌﺮي ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺻﻴﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﺴﺘﻐﺮق
ﻣﻨّﻲ ﺳﺎﻋﺔ أو ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ.(10 ) «.
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻮﺟﻪ دﻳﻮاﻧﻪ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺮﻛّﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ إﺷﺎرﺗﻴﻦ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻳﺼﺮح
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﻗﺼﺎﺋﺪه ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ رؤﻳﺔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻲ
ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺑﺼﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺮورة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
واﻷﺧﺮى ﻳﺮﻛّﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﻳﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﺬي اﺧﺘﺎر ﻣﻨﻪ اﻵﻳﺔ) :ﻗُﻞ
ﺳِﻴﺮوا ﻓِﻲ اﻷَرض ﻓَﺎﻧْﻈُﺮوا ﻛَﻴﻒ ﺑﺪأَ اﻟﺨَﻠْﻖ .(وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ) :ﻻَ ﻓَﺮق
ﻟِﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠَﻰ ﻋﺠﻤﻲ وﻻَ ﻟِﺄَﺑﻴﺾ ﻋﻠَﻰ أَﺳﻮد إﻻﱠ ﺑﺎﻟﺘﱠﻘْﻮى(.
واﺳﺘﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮي ﻷﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﻟﻤﻌﺮي واﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ:
ﻟﻴﻠﺘﻲ ﻫﺬه ﻋﺮوس ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺞ *** ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻼﺋﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎن
وﻛﻞّ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻗﻨﻮان دﻻﻟﻲ واﺣﺪ وﻫﻮ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﺑﻠﻮن ﺑﺸﺮﺗﻪ ،ﺑﻞ ﺑﻤﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﻟﺬاﺗﻪ وﻟﺬوات اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻫﻮ ﻣﺼﺐ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮان ،وﺗﻌﻄّﺮه راﺋﺤﺔ
اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ اﻟﺰﻛﻴﺔ.
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ﺳﺘﻴﺘﻲ

 -3اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" واﻹﻫﺪاء:
ﻳﻬﺪي اﻟﺸﺎﻋﺮ دﻳﻮاﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،ﺛﻢ ﻳﻌﻤﻢ اﻟﺪاﺋﺮة
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد وﻃﻦ ﻋﺮﺑﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﻂ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ .وﺗﻔﺮض ﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان
وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﺪءا ﺑﻬﺬا اﻹﻫﺪاء اﻟﺬي اﻟﺘﺤﻒ رداء اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ،واﻟﺴﻮدان ﻣﺎ ﻫﻮ إﻟّﺎ وﺟﻪ
ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺮيء اﻟﺬي ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺘﺸﺒﺜﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻌﻴﺶ وﺣﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ اﻹﻫﺪاء ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ إﺣﺎﻻﺗﻬﺎ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺒﻠﺪ
اﻟﺴﻮدان وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ :اﻟﻨﻴﻞ ،اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت ،اﻟﻄﻴ ﺐ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،اﻟﺬرة ،اﻟﻘﻄﻦ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ
واﻟﺰورق ،اﻟﺠﻤﺎل ،زﻧﺠﻴﺔ ،اﻟﻔﻴﺘﻮري ،وﻏﻴﺮﻫﺎ...ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮدان
وﺑﻴﺌﺘﻪ.
ودﻟّﺘﻨﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻮن اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ دﻗّﺔ وﺻﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎره
ﻟﻠﻤﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ،وﻛﺄﻧّﻪ ﻋﺎش ﻓﺘﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﺴﻮدان ،ﻓﻘﺪ أﺑﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ درﺟﺔ ﻣﻦ
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل ﺑﺤﻘﻮل اﻟﺬرة واﻟﻘﻄﻦ وﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻐﺬﻳﻬﺎ ،وﺟﻤﺎل اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت اﻟﺠﺴﻮرات
ﺑﻜﻔﺎﺣﻬﻦ ﺿﺪ ﻗﺴﺎوة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ أﺣﻴﺖ أراﺿﻴﻬﻢ.
وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاه ﻟﺠﻤﺎل اﻟﺠﻮﻫﺮ واﻟﻌﻘﻞ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻋﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎرزﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ،أﺣﺪﻫﻤﺎ راﺋﺪ ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺮواﻳﺔ وﻫﻮ "اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ" ،وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﻫﻮ
"ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﺘﻮري".
وواﺿﺢ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﻔﻦ اﻟﻘﻮل ﻻﺧﺘﻴﺎره ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﻣﺎ ﺑﺮز ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻧﻄﺒﺎع ،ﻫﻮ
أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻟﺒﻠﺪ اﻟﺴﻮدان إﻟّﺎ وﺗﺤﺪث ﻋﻨﻪ وﻛﺄﻧّﻪ ﻳﻘﺪم ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺷﻌﺐ
اﻟﺴﻮدان ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﺳﻔﺮا ﻣﺘﺨﻴﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﺴﻮدان ،وﻣﺎ دلّ ﻫﺬا إﻻّ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻋﺔ
ﺗﻼﻋﺒﻪ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺼﻮر.
إذن ،ﻫﻲ رﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ اﻟﺴﻮدان ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ "ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻮﺻﻴﻒ" ﻓﻲ ﻇﺮف ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة
ﻳﻮﻣﺎ ،ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻳﺘﺬوق ﺟﻤﺎﻻ وﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻋﺒﺮات ﻣﻦ ﻧﻔﺢ اﻟﻄّﻴﺐ واﻟﺮﻳﺎﺣﻴﻦ واﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ اﻟﺬي
ﻣﺰﺟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع.
إﻧّﻪ ﺳﻔﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ "ﻃﻮﻟﻘﺔ" إﻟﻰ "اﻟﺴﻮدان" ،وﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت داﻟّﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮدان وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺷﻌﺒﻪ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ وﺟﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ واﻟﺬي ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻪ
إﻟّﺎ ﺟﺎﺣﺪ ﻛﻨﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺼﺮ.
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺛﻨﺎء رﺣﻠﺘﻪ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ "اﻟﺴﻮدان" ﻛـ"أم درﻣﺎن" و"اﻟﻨﻮﺑﺔ"
و"اﻟﺨﺮﻃﻮم" ،وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ذﻛﺮه ﺣﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﺴﻮدان ﻟﻤﻦ
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ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ،وﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ اﻟﺴﻮدان أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ،ﻓﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﺎ أﺟﻤﻞ وأﺑﻠﻎ
ﺲ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺠﻤﺎل ﻟﺪى ﺷﻌﺐ اﻟﺴﻮدان وأرض
ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﻋﺎﻳﺶ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻳﺤ 
اﻟﺴﻮدان.
 -4اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ:
إن ﻋﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺸﻌﺮي "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻫﻮ أول ﺷﻴﻔﺮة رﻣﺰﻳﺔ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺑﻬﺎ ،وﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﺺ أوﻟﻲ
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﺷﻴﺎء ودﻻﻻت ﻣﺤﺪدة ،أو ﻳﻀﻌﻨﺎ وﻓﻖ إﺣﺎﻻت ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺤﻀﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻮن
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻟﺬا ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ.
ﻟﻘﺪ ﻋﻨﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ دﻳﻮاﻧﻪ "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ،وورد اﻟﻠّﻔﻆ ﻧﻜﺮة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ "اﻟـ" اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،وﻣﺎ ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻴﻪ
اﻻﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،أي إﻃﻼق اﻟﺼﻔﺔ ،واﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻄﻲ
ﻋﻼﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻔﻈﺔ "زﻧﺠﺒﻴﻞ".
وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻣﻊ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﻞّ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ وﻫﻲ" اﻟﻨﻴﻞ،
ﺑﻴﻦ اﺛﻨﺘﻴﻦ ،ﻏﺮوب ،اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت ،اﻟﻔﻴﺘﻮري ،اﻟﻤﻬﺪي ،اﻟﺬرة ،اﻟﻘﻄﻦ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﺰورق ،اﻟﺠﻤﺎل ،زﻧﺠﻴﺔ،
اﻟﻐﺎب ،ﻣﻴﺎه ،ﺗﻬﻮﻳﻤﺔ...،
واﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ،ﻫﻮ ﻧﺒﺎت ﻟﻪ ﻋﺮوق ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻟﻮﻧﻪ إﻣﺎ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ أو أﺑﻴﺾ ﻣﺼﻔﺮ ،وﻟﻪ راﺋﺤﺔ
وﻟﻠﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺼﺤﺔ
ﻧﻔّﺎذة ﻃﻴﺒﺔ ﻋﺮف ﺑﻬﺎ ،وﻫﻮ ﺣﺎر اﻟﻄﻌﻢ ،وﻳﺸﺒﻪ درﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ.
ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ،وراﺋﺤﺘﻪ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻬﺎرات ،وﻗﺪ ورد ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻟﻌﻈﻢ ﻓﻮاﺋﺪه ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ» :وﻳﺴﻘَﻮن ﻓِﻴﻬﺎ ﻛَﺄْﺳﺎ ﻛَﺎن ﻣِﺰاﺟﻬﺎ زﻧْﺠﺒﻴﻠَﺎ« .(11
)

وﻗﺪ ﻓﺴﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن" اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻫﻮ ﺷﺮاب أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻤﺰج ﻓﻬﻮ اﻟﺨﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاب ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﺴﻦ ﻃﻌﻤﻪ وﻳﺠﻌﻠﻪ ﻟﺬﻳﺬا ،وﻗﻴﻞ :ﻳﻜﻮن ﻣﺰاﺟﻬﺎ ﻋﺴﻼ وﻣﺎء ،وﻣﻨﻪ ﻣﺰاج اﻟﺒﺪن وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺎزﺟﻪ
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮاء واﻟﺴﻮداء واﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة)  .(12ووﺻﻒ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨّﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ إﺣﺪى
ﻋﻴﻮن اﻟﺠﻨّﺔ) .(13
ﻛﻞّ ﻫﺬه اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت ﺗﺼﺐ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻄﺮ وﺟﻤﻴﻞ
وﻟﺬﻳﺬ وﻓﻮق اﻟﻌﺎدة ،ﻓﻘﺪ اُﺧﺘِﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻴﻌﻄﻲ ﻟﻠﻘﺼﺎﺋﺪ ﻗﻴﻤﺔ وﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻛﻼم
أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ،ﻣﺴﻘﻄﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ إﺣﺪى ﺻﻔﺎت اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎﺋﺪ "ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻮﺻﻴﻒ".
وﻛﻌﻨﻮان ﻣﺮادف ﻟﻠﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬه اﻟﻠّﻔﻈﺔ "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﺑـ"أﻧﻔﺎس ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان" أو
"ﻧﻔﺤﺎت ﺳﻮداﻧﻴﺔ" ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺨّﺺ ﻫﺬه اﻷﻧﻔﺎس واﻟﻨﻔﺤﺎت واﻟﺠﻤﺎل اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻮظ ﺛﻘﻴﻞ
اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻫﻮ "اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻓﻬﻮ إﺣﺪى ﻧﻔﺤﺎت أﻫﻞ اﻟﺠﻨّﺔ.
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 -5ﻣﻼﻣﺴﺎت اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ:
ﻟﻠﻌﻨﻮان ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ،وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ
ﻣﻠﻔﻮﻇﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻧﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﺮز ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮان.
 1-5ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻨﻴﻞ:
ﻟﻘﺪ رﺑﻄﻨﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺸﺮاب أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ رﺑﻂ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻳﺎ واﻫﺐ اﻟﺤﻴﺎة !

ﻳﺎ ﻣﺒﺪع ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻜﻮت ...إﻟﻰ أن ﻳﻘﻮل:
دﻋﻨﻲ أﻏﺺ ﻓﻲ ﻧﺎر
ﻫﺬا اﻟﻤﺎء
ﻛﻲ أﻏﺴﻞ ﻗﻠﺒﻲ
ﻣﻦ دﺧﺎﻧﺎت اﻟﻘﺘﺮ ...إﻟﻰ أن ﻳﻘﻮل:
أﻧﺎ ...أﻧﺎ ﺻﻮﻓﻴﻚ
اﻟﺤﺎج إﻟﻴﻚ
ﺟﺌﺖ أﺣﻤﻞ اﻟﻨﺬور واﻟﺰﻫﺮ) .(14
ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻳﺘﻘﺮب ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ اﻟﺬي أوﺟﺪه ،وﻳﻨﺘﻬﺰ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺗﻮﺑﺘﻪ
إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻟﻴﺘﻄﻬﺮ ﺑﻤﺎء اﻟﻨﻴﻞ ،ﻓﺤﺒﻪ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﺣﺐ ﻟﻠﻪ وﻓﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﺗﺼﻮف ﺧﺎﻟﺺ ،وﺣﺠﻪ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻫﻮ ﺣﺞ
ﻟﻠﻪ اﻟﺬي وﻫﺒﻪ.
إن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺪرك ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻌﻈﻤﺔ اﻟﻨﻴﻞ وﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻮاﻓﺮ ﻣﻨﺬ اﻷزل ،وﻳﺴﺘﻐﻞّ ﻫﺬه اﻟﻌﻈﻤﺔ ﻟﻴﺘﻀﺮع
إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺮع ﻫﻮ ﺗﺸﻔّﻊ أﻫﻞ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرﻫﻢ؛ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻔﺘﺄ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ
ﺗﺼﻮﻓﻪ ﻓﻲ ﺣﺐ اﻟﻠﻪ ،وﻳﻄﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ روﺣﻪ وﺗﻬﺪأ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ.
ﻓﺎﻟﻨﻴﻞ أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻌﻄﺎء وﻫﻲ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﻄﻬﺮ واﻟﺼﻔﺎء واﻟﻨﻘﺎء ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺠﺴﺪ
اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺻﺮاع اﻟﻤﻮت ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻗﻮﻟﻪ:
اﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﺮ
ﻛﺎن وﻟﻢ ﻳﺰل ﻫﻨﺎ
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ﻳﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮارب اﻟﺴﻜﺮى
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮج..

وﺗﻨﺘﺸﺮ

ﻋﻠﻰ أﻫﺎزﻳﺞ اﻟﺰﻧﻮج
ﻳﺎ ﻟﻬﺎ أودﻳﺴﺔ
ﺗﺴﺘﺒﻄﻦ اﻟﻤﻮت
وﺗﻨﺘﺼﺮ.(15 )...
وﺑﺎﻧﺘﺼﺎر اﻟﻨﻴﻞ ﻛﺄﻳﻘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻔﺎف ﻛﺄﻳﻘﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮت ﻓﻴﻤﺘﻠﺊ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻠﺒﻴﺎ ﻧﺪاءات اﻟﺰﻧﻮج
ﻓﻲ أﻫﺎزﻳﺠﻬﻢ اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﺼﺮ وﺗﺤﻞّ اﻟﺮوح ﻓﻲ اﻷرض ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻞّ ﻧﻔﺢ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس.
 -2-5ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة "ﺑﻴﻦ اﺛﻨﺘﻴﻦ":
ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر ﺣﺒﻪ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﺴﻮدان ﻓﻴﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر أي ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻴﻘﻮل:
أﺻﻄﻔﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم...
ﻟﻜﻦ أم درﻣﺎن ﺗﻐﺎر
اﺻﻄﻔﻲ زﻧﺠﻴﺔ
وﺣﺸﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ
أو ﺳﻤﺮاء ﻣﻦ ﻋﺮب
إذا ﻣﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﺎﺣﺖ ﺑﺨﻮرا
وﺑﻬﺎر.(16 )...
ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺒﻪ ﻷرض اﻟﺴﻮدان ﺑﺤﺐ اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان وﻳﺤﺘﺎر ﻛﻴﻒ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻞ ﺗﻜﻮن
زﻧﺠﻴﺔ وﺣﺸﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ أم ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻤﺮاء اﻟﻠّﻮن ،وﻳﺮﺑﻂ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﻄﺮﻫﺎ اﻟﻌﺠﻴﺐ واﻟﻘﻮي ﻛﻘﻮة
اﻟﺒﻬﺎرات واﻟﺒﺨﻮر ،ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻳﻼﻣﺲ ﻫﺬه اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛّﺰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺢ اﻟﺠﻤﺎل ورﻳﺤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺎء اﻟﺴﻮدان اﻟﺴﻤﺮاوات.
وﻗﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﻌﻨﻮان "اﺛﻨﺘﻴﻦ" ﻣﻊ "اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻓﻲ أﺑﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺻﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺳﻄﺮه
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ ،واﺧﺘﺎر ﻟﺬﻟﻚ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ
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ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :أﺻﻄﻔﻲ" واﻟﺬي ﺗﻜﺮر ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﻟﻜﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻛﺄداة
ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
أﻛﺆوﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻤﺮة
ﺻﻮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻳﺢ

) (17

وﻫﺬا اﻟﺘﺄرﺟﺢ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﺄرﺟﺢ راﺋﺤﺔ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻼﻋﺐ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﻮس ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻣﺮورﻫﺎ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺮﺑﻂ ﻧﺺ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺈﺷﺎرة ﻣﻦ إﺷﺎرات اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺎﻣﻞ
"زﻧﺠﺒﻴﻞ" ،وﻫﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻲ اﻟﻨﺼﻲ ) (Transtextualitéوﻫﻮ» ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺺ ﻳﺘﻌﺎﻟﻖ ﻣﻊ
ﻧﺺ آﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺧﻔﻴﺔ ،وﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة أﺟﻤﻞ ﻓﻜﻠّﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻠّﻤﺎ ﻛﺎن
اﻟﻜﻼم أﺟﻤﻞ«) .(18
ﻳﺼﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮف ﻓﻲ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻛﺆوس اﻟﺨﻤﺮة وﻫﻲ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﺗﺤﻴﻠﻨﺎ إﻟﻰ
ﺳﻜﺮات اﻟﺼﻮﻓﻴ ﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ اﻹﺑﺤﺎر ﻓﻲ ﺟﻤﺎل ﻣﻠﻜﻮت اﻟﻠﻪ ﻓﻲ أرض اﻟﺴﻮدان وﺟﻤﺎل ﻛﻞّ ﺷﻲء
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺠﺴﺪ اﻟﺤﺐ اﻹﻟﻬﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﺑﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﺎ ﺣﻮﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻐﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﻹﻇﻬﺎر ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ.
إن ﺣﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﻫﻮ ﺣﺐ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻮف اﻟّﺬي ﻳﺴﺘﻐﻞّ ﻣﺎ
ﺗﺮاه ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺟﻤﻴﻼ ﻓﻴﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ وﻳﺘﻌﺪاه ﻟﻠﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺮ وﺟﻮده أﻻ وﻫﻮ اﻟﺮوح ،وﻫﻲ أﺳﻤﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات،
ﻷن اﻟﻔﻨّﺎن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎل ﺑﺈدراك ﺟﻮﻫﺮه اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻓﻴﺴﻤﻮ إﻟﻴﻪ ﺑﺮوﺣﻪ) .(19
 -3-5ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة "ﻏﺮوب":
ﻳﺤﻀﺮ ﻋﻨﻮان اﻟـ"اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة "ﻏﺮوب" ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﻟﻮازﻣﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ:
وﻣﺪت ﺗﻮﻳﺠﺎﺗﻬﺎ
زﻫﺮات اﻟﺒﻬﺎر وﻛﺬﻟﻚ:
ﻋﻄﺮ اﻟﺮﻳﺎﺣﻴﻦ ﻳﻬﻤﺲ
وأﻳﻀﺎ:
واﻟﻬﺒﻮب اﻟﻤﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺒﻖ اﻟﺤﻲ
ﻣﻦ أﻗﺤﻮان وﻏﺎر
وﻏﻮاﻳﺎت ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ
وﻋﺮﻋﺎر) .(20
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ﻟﻘﺪ رﺑﻂ ﻣﺪﻟﻮل "اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ" ﺑﺎﻟﺰﻫﺮ وﻫﻮ زﻫﺮ اﻟﺒﻬﺎر وﻫﺬا اﻟﺒﻬﺎر ﻫﻮ "اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ" ﺳﻴﺪ
اﻟﺒﻬﺎرات ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻄّﻬﻲ واﻟﻤﺪاواة وﻓﻲ راﺋﺤﺘﻪ ﻳﺴﺮي ﻫﻤﺲ اﻟﻘﻠﻮب.
واﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻫﺒﻮﺑﻪ ﻣﺸﺒﻊ ﺑﻨﻔﺢ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ اﻟﻤﻤﺰوج ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻷﻗﺤﻮان واﻟﻐﺎر اﻟﻤﺤﻴﻲ ﻟﻠﻨﻔﻮس
اﻟﻤﺘﻌﺒﺔ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ راﺋﺤﺔ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻤﺰج ﻣﻊ ﻏﻴﺮه ﺣﺘّﻰ ﻳﺤﺪِث ﺳﺤﺮه ،واﻟﻤﺰج ﻫﻮ اﻟﺨﻠﻂ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮاب ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻃﻌﻤﻪ وﻳﺠﻌﻠﻪ ﻟﺬﻳﺬا ،ﻷن ﻃﻌﻢ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻻذع وﺑﻤﺰﺟﻪ ﻳﻌﺪل ﻃﻌﻤﻪ ،وﻗﺪ ﻗﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺰج» :ﻳﻜﻮن ﻣﺰاﺟﻬﺎ ﻋﺴﻼ وﻣﺎء وﻣﻨﻪ ﻣﺰاج اﻟﺒﺪن وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺎزﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮاء واﻟﺴﻮداء
واﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة«) .(21
واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﻴﺪة "ﻏﺮوب" ﻳﺮى اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻣﺮأة ﻣﻦ رﺣﻴﻖ وﻧﺎر ،وﻫﻲ اﻣﺮأة زﻧﺠﻴﺔ
أﺗﺖ ﻣﻦ اﻷدﻏﺎل ،وﻛَﻮﻧَﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺒﻜﺮ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻪ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ،إذ ﻳﻘﻮل:
آه ...آه! ﻓﺄﻧﺖِ اﻟﻄﻬﺎرة
أﻧﺖِ اﻟﺒﻜﺎرة
أﻧﺖِ اﻟﻤﺤﺠﺔ
أﻧﺖِ اﻟﻬﻮى واﻟﻤﺰار) .(22
وداﺋﻤﺎ ﻧﻠﻤﺢ ﺣﺒﺎ ﻣﺸﺮﺋﺒﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎل اﻷﺑﺪي وﻫﻮ ﺳﺮ وﺟﻮد اﻟﺨﻠﻖ وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺮﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﺤ 
ﺐ
ﺑﺤﺐ آﺧﺮ أﺳﻤﻰ وﻫﻮ ﺣﺐ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠّﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل ﻓﺘﻠﺘﺼﻖ روﺣﻪ
ﺑﺎﻟﻄﻬﺎرة وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﺲ.
 -4-5ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة "اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت":
ﺗﺜﺒﺖ ﻗﺼﻴﺪة "اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت" وﻟَﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺠﻤﺎل اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت اﻷﺧّﺎذ واﻟﻤﺘﻔﺮد ،وداﺋﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻌﻨﻮان
"زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﺣﺎﺿﺮا ﺑﻴﻦ أﺳﻄﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻓﻌﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻔﺢ اﻟﺰﻫﺮ واﻟﺨﻤﺮ واﻟﻨﻔَﺲ
اﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ ،وﻫﺒﻮب ﻣﻦ أﻓﻴﺎء اﻟﻐﺎﺑﺎت ،وﻣﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺴﻚ اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﺎم وﺑﺨﻮر ﻓﻬﻦ ﻛﺄﻛﺴﻴﺮ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﻤﺤﻴﻲ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ ،ﻓﻬﻦ اﻟﺮﻳﺤﺎﻧﺎت ،إذ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ:
اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت
دﺑﺲ ﻣﺴﻜﻮب
ﻧﻔﺲ روﺣﺎﻧﻲ
وﻫﺒﻮب
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﻓﻴﺎء
) (24
اﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت
ﻗﻠﺐ اﻷرض اﻟﻨﺎﺑﺾ
ﻃﻌﻢ اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺤﺎﻣﺾ
وزﻫﻮر
وﺳﻨﻰ
23
ﻣﺨﻤﻮرات
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ﺳﺘﻴﺘﻲ

اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت
رﻳﺤﺎﻧﺎت
ﻳﺮﻗﺼﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻞ
ﺗﺤﺖ ﻇﻼل اﻟﻨﺨﻞ
ورذاذات
) (26
اﻟﻨﺴﻤﺎت

اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت
ﻣﺴﻚ
وﺧﺰام
ﺑﺨﻮر
وﻫﻴﺎم
) (25
وﻋﺮاﺋﺲ ﺣﻮرﻳﺎت
اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت
أﻧﻔﺎس اﻟﺮاح
ﺧﻮخ
وﻋﻨﺐ
ﺗﻔﺎح
) (27

وﺗﻮاﺑﻞ ﻣﻐﻤﻮﺳﺎت

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺘﻔﺮ ﻗﺔ ﻧﻠﻤﺢ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت رﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻞّ وﺗﺮﺣﺎل ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ،ﻓﺘﺼﻴﺮ اﻟﻤﺮأة
اﻟﻌﺎﺋﻞ اﻷو ل ،ﻟﺘﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻷب واﻷم ﻣﻌﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻀﺎرة "ﻛﻮﺷﺔ" )ﻛﺮﻣﺔ( ﻫﻲ أوﻟﻰ ﺣﻀﺎرات
اﻷرض ،ﻓﺈن اﻟﻤﺮأة اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أول اﻣﺮأة )ﻗﺎﺋﺪ( ﻣﻨﺬ ﻣﻬﺪ "أﻣﺎﻧﻲ رﻳﻨﺎس" اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺪك
ﺟﺤﺎﻓﻞ اﻟﺠﻴﻮش ،ﻓﺎﻷﻧﺜﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ) .(28
ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺒﻪ ﻟﻠﻨﻮﺑﻴﺎت ﺑﺤ ﺐ ﻧﻔﺤﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ رﻳﺤﺎن وﺑﺨﻮر وأزﻫﺎر وﻧﻔﺤﺎت اﻟﻄﻴﺐ
واﻟﺨﻤﺮ اﻟﻤﻌﺘﻘﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻔﻮح ﺑﻪ اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﻤﻌﻄّﺮة ﻣﻦ ﺧﻮخ وﻋﻨﺐ ،وﺗُﻨﻜﱢﻬﻪ اﻟﺒﻬﺎرات ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ
اﻟّﺬي ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻃﻌﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ .إﻧّﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺘﺼﻮف ،ﻓﺎﻟﺠﻤﺎل ﻟﺪﻳﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎدة »ﻓﻬﻮ ﻧﻔﻮذ
ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﻟﻠﻨﺰﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻸرض ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء«) .(29
ﻷﻧّﻪ ﻳﺪرك ﺟﻤﺎل اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺮوﺣﻪ ،وﻳﺴﺘﻜﻨﻪ ذوق اﻟﺮﻳﺎﺣﻴﻦ ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺤﺴﻪ اﻟﻤﺮﻫﻒ،
ﻓﻴﻨﺴﺞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺎ ﻳﺠﺴ ﺪ ﻫﺬه اﻟﺮوح اﻟﻄﺎﻫﺮة ﻟﻴﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ أدرﻛﻬﺎ ،ﻓﺈن
) (30
ﻫﻮ ﻻﻣﺲ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ وﺻﻒ ﺗﻌﻠّﻘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل اﻟﺮوﺣﻲ.
 -5-5ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة "اﻟﻔﻴﺘﻮري":
ﻟﻘﺪ وﺣﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ ذاﺗﻪ وﻃﻴﺮ اﻟﻔﻴﺘﻮري اﻟﻤﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ "ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻔﻴﺘﻮري" ،وﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺎض ﻳﺰرع ﻓﻴﻬﺎ
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اﻷﻣﻞ ،واﻟﻔﻴﺘﻮري ﻛﻄﺎﺋﺮ ﻳﺪلّ وﺟﻮده ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺟﻒ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ وﺗﺮاﺟﻊ ،إذ
ﻳﻘﻮل:
أﻧﺖ ﻣﻨّﻲ ...ﻳﺎ ﻃﻴﺮ ﻛﻞّ اﻟﻌﺼﻮر
روﺣﻨﺎ واﺣﺪ
وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻀﺎء
) (31

ﻟﻜﻞّ ..ﻛﻞّ اﻟﻨﺴﻮر

وﺑﺘﻮﺣﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ "اﻟﻔﻴﺘﻮري" ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺸﻘﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻷﻣﻞ ﻓﻴﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻠّﻮن اﻷﺧﻀﺮ اﻟّﺬي
ﻳﺠﺎﺑﻪ ﻟﻔﺢ اﻟﺴﻌﻴﺮ ،واﻟﻌﺸﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺣﺐ ﻟﻠﻪ وﻫﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،إذ أﻧّﻪ ﻳﺮﺑﻂ ﺣﺒﻪ
ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﺤﺐ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﺎﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ زاﺋﻠﺔ وﺻﻮرة ﻓﺎﻧﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﺎﻋﺮ ﺑﺮﻓﻘﺔ "اﻟﻔﻴﺘﻮري" أن
ﻳﺘﻄﻠّﻌﺎ ﻟﺤﻴﺎة أﺑﺪﻳﺔ ،ﻓﻴﺴﻤﻮان إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬات اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻫﻲ اﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻴﻬﺎ أي
) (32
إﻧﺴﺎن ،إذ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻛﻠّﻨﺎ ﻋﺎﺷﻖ
وﻳﻨﻤﻮ ﻫﻮاﻧﺎ
أﺧﻀﺮ اﻟﻠّﻮن
ﻓﻲ ...ﻣﻬﺐ اﻟﺴﻌﻴﺮ
دﻳﻨﻨﺎ اﻟﺤﺐ
آه !

ﺧﺬ ﻛﺘﺎﺑﺎ ..ﻧﺎﺑﺾ اﻟﺤﺮف
ﻣﺴﺘﻨﻴﺮ اﻟﺴﻄﻮر
ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ "ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻮﺻﻴﻒ" ﻓﻲ ﺣﺒﻪ ﻟﻠﺸﻌﺮ وﻟﻜﻞّ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺷﻌﺮا ،وﺣﺒﻪ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
"اﻟﻔﻴﺘﻮري" ﻣﻤﻴﺰ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮ أﻣﻼ وﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل ﻗﻮة وﺻﻠﺪا ،وأﻧّﻪ رﺳﻮل اﻟﺤﺐ ،وﻳﻬﺪﻳﻪ
ﺑﺪوره ﺣﺒﻪ وﻓﺆاده ودﻳﻮاﻧﻪ اﻟّﺬي ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﺮ اﻟﻨﺪي ،وﻫﻲ ﻣﻼﻣﺴﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ"
اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺳﻄﺮ ﻣﻊ ﻋﺒﻖ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻮزون واﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎق ،إن اﻟﻜﻼم اﻟﺠﻤﻴﻞ رﻳﺢ
ﺗﻔﻘﻬﻪ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﻴﺎﻓﻌﺔ ﻛﺎﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪة واﻟﺤﻼوة ﻓﻲ آن واﺣﺪ ،وﻓﻲ ﻫﺬا
) (33
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
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وﺑﺄﻓﻮاﻫﻨﺎ ﻧﺮدد ﺷﻌﺮا
ﻫﻮ زاد
ﻟﻜﻞّ ﻃﻔﻞ ﻓﻘﻴﺮ
ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﺴﻼم
أﻫﺪﻳﻚ ﺣﺒﻲ...وﻓﺆادي
أﻫﺪﻳﻚ ﻋﻄﺮ زﻫﻮري
 -6-5ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة "اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ":
ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮر "اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ" ﺻﺎﺣﺐ رواﻳﺔ
"ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل" ،واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺒﺪع ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﻳﺬﻛّﺮه
ﺑﺎﺳﻢ "ﻋﻨﺘﺮة اﻟﻌﺒﺴﻲ" ﻗﺎﺋﻼ:
ﻋﺼﻒ اﻟﺜّﻠﺞ ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻲ اﻷﻋﺎل
ﺣﻴﺚ ﻏﻄّﻰ ﻛﻞّ أﻃﺮاف اﻟﺠﺒﺎل
وﻳﻚ ﻳﺎﻟﻄﻴﺐ !
ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ !
ﻳﺎ ﻋﻨﺘﺮة اﻟﻌﺒﺴﻲ !
ﻫﺬا ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻬﺠﺮة ...ﻗﻢ !

ﻗﻢ ﻧﻬﺎﺟﺮ ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻷزرق اﻟﻤﻤﺘﺪ
ﺣﺘّﻰ ﻧﻬﺘﺪي ﻧﺤﻮ اﻟﺸﻤﺎل
) (34

ﻧﺤﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺤﻲ

إن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻄﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل" وﻳﺪﻋﻮه إﻟﻰ اﻟﺜﺒﺎت
ﻓﻬﻮ ﺷﺠﺎع ﻛـ"ﻋﻨﺘﺮة اﻟﻌﺒﺴﻲ" اﻟﺬي ﻻ ﻳﻮﻟّﻲ اﻷدﺑﺎر ،وﻳﻨﺒﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎر
ﻳﻮﺻﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺬﻛّﺮ أﻧّﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻠِﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل؟.
وﻟﻜﻲ ﻳﻘﻨﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻛﻲ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ ﺳﻔﺮه ﻳﺬﻛّﺮه ﺑﺨﺼﺎل أﻫﻞ اﻟﺠﻨﻮب ﻗﺎﺋﻼ:
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أﺑﻨﺎء اﻟﻠّﻬﺐ
أرﺿﻨﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺗﺒﺮا
ورﺣﻴﻘﺎ ﻳﻨﺴﻜﺐ
واﻟﻤﺠﺎﻋﺎت ...اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت..
) (35

ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺨﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ أﻋﻈﻤﻨﺎ

ﻳﻼﻣﺲ اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺒﺎرة "رﺣﻴﻘﺎ ﻳﻨﺴﻜﺐ"؛

إذ ﻳﻨﺠﻠﻲ ﻋﻨﻮان "اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﻴﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮي اﻟّﺬي ﺻﻮر ﻣﻌﺎﻧﺎة
ﺑﻄﻞ "ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل" ،ﻓﺒﻌﺪ رﺻﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻌﻼﻣﺎت ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺆس واﻟﺸﻘﺎء ﻛـ:
أﺑﻨﺎء اﻟﻠّﻬﺐ ،اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت ،اﻟﺒﺆس ،ﺗﻨﺨﺮ...ﻧﺠﺪه ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻣﻨﻔﺠﺮة وﻫﻲ "اﻟﺮﺣﻴﻖ" واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻲ
اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ داﺧﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻓﺘﺒﻌﺚ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻞ ،واﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻳﺼﺒﺢ »ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻳﺠﺲ ﺑﻪ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﺒﺾ اﻟﻨﺺ وﺗﺠﺎﻋﻴﺪه وﺗﺮﺳﺒﺎﺗﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وﺗﻀﺎرﻳﺴﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺪﻻﻟﻲ واﻟﺮﻣﺰي«) .(36
ﻳﻮﺣﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻊ ذات "اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ" ﺑﺄﻧّﻬﻤﺎ وﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﺎن اﻟﺠﺮأة واﻟﻘﻮة ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻻﻧﻪ
ﺑﻐﻴﺮ ﺧﺸﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮل:
وﺣﺪﻧﺎ ﻧﻤﻠﻚ ﺳﻴﻔﺎ ﻣﻦ ذﻫﺐ
ﻫﻮ أﻗﺼﻰ أﻣﻨﻴﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﺎت اﻟﺸﻘﺮ
ﻓﻲ أرض اﻟﻮﺑﺎل
ﻓﻠﻨﺨﻮض
ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎب اﻟﻤﻀﻄﺮب
ﻗﺪر اﻟﻘﺮﺻﺎن أن ﻳﻬﺰم
) (37

واﻟﺤﺮب ﺳﺠﺎل...

ﺛﻢ ﻳﻌﺮج اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮداﻧﻴﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺄﻧّﻬﻦ أﺻﻠﺢ وأﺳﻌﺪ ﺣﻈّﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻠّﺎﺗﻲ ﺗﺠﻨﻴﻦ اﻟﺼﻘﻴﻊ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺎت ﻳﺠﻨﻴﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،ﺛﻢ ﻳﻠﺒﺲ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺮﻧُﺲ اﻟﻤﺘﺼﻮف ﺑﻘﻮﻟﻪ:
دﻳﻨﻨﺎ ﺣﺐ...وﻻ ﺷﻲء ﺳﻮى اﻟﺤﺐ
وآﻳﺎت اﻟﺴﻼم
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آه ..ﻫﻞ ﻫﺬا ﺣﺮام !؟
آه ..ﻫﻞ ﻫﺬا ﺣﺮام !؟

) (38

ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﺐ اﻟﺼﻮﻓﻲ وﻫﻮ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ،وﻗﺪ ﻗﺎل "اﻹﻣﺎم
اﻟﻐﺰاﻟﻲ" ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﺄﻧّﻬﺎ» :اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت واﻟﺬروة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻣﻘﺎم إﻟّﺎ ﻫﻮ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺎرﻫﺎ وﺗﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ ﻛﺎﻟﺸﻮق واﻷﻧﺲ واﻟﺮﺿﻰ وأﺧﻮاﺗﻬﺎ ،وﻻ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻣﻘﺎم إﻟّﺎ وﻫﻮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﺼﺒﺮ واﻟﺰﻫﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ«) .(39
 -7-5ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة "اﻟﺬرة":
ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻣﻊ ﺣﻘﻮل اﻟﺬرة اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎء ،وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺸﻤﺲ أﺷﻌﺘﻬﺎ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺬﺗﻬﺎ اﻟﺬرة ﻟﺘﺼﺒﻎ ﺑﻬﺎ ﺗﻮﻳﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل:
ذرة ﻫﻨﺎ ..ذرة ﻫﻨﺎك
واﻟﻤﺪى اﻟﺮﺟﺮاج ﺑﺤﺮ ﻣﻦ أرج
ﺧﺼﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻧﺪﻳﺔ
ﻛﻴﺰاﻧﻬﺎ اﻟﺤﺒﻠﻰ ﺗﻬﺪج ﻓﻲ ﻏﻨﺞ
وﺗﺮى اﻟﺴﻤﺎء ﻛﺄﻧّﻤﺎ ﻫﺒﻄﺖ
ﻟﺘﻌﺘﻨﻖ اﻟﺤﻘﻮل وﺗﻤﺘﺰج
ﺑﺎﻷﺧﻀﺮ اﻟﻮﻫﺎج...
ﻳﺎ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن !

) (40

إﻧّ ﻪ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺠﻤﺎل اﻷﺑﺪي ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﺣﻘﻮل اﻟﺬرة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﺮ ﻳﺄﺳﺮ اﻟﻘﻠﻮب وﻳﺒﻬﺠﻬﺎ،
وﻳﻮاﺻﻞ ﻛﻼﻣﻪ) :(41
واﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪ ﺣﻠّﺖ ﻏﺪاﺋﺮﻫﺎ
ﺧﻴﻮﻃﺎ ﻧﺎﻋﻤﺎت
ﻣﻦ ﻟﺠﻴﻦ ﻳﺴﺘﻨﻴﺮ وﻳﺨﺘﻠﺞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻛﻞّ اﻟﺴﻬﻮل
ﺗﺮى اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺸﻤﺮات
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ﻳﻘﺘﻄﻔﻦ اﻟﺤﺐ ﺗﺒﺮا
ﻧﺎﺷﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺪى أﻫﺰوﺟﺔ ﺳﻜﺮى
وﻛﻞّ اﻟﻜﻮن ﻳﺤﻀﻨﻬﻦ ..ﻳﻠﺜﻤﻬﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺗﻐﻨّﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﻴﺎت ﻓﻴﺸﻴﺪ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﻦ ،ﻓﻬ ﻦ
اﻟﺪؤوﺑﺎت اﻟﻤﻠﻄّﻔﺎت ﻟﺠﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﺸﺪﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاﻧﻴﻢ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،ﻟﻜﻨّﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﻖ وﻳﻨﻬﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﻮﺻﻠﺔ
ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻓﻴﻘﻮل) :(42
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻬﺎرج ..واﻟﻤﻌﺎرج
ﺻﺎﻋﺪا ..ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻦ درج ﻳﻀﻲء ...إﻟﻰ درج..
إن اﻟﺼﻌﻮد واﻟﺘﻌﺮﻳﺞ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﺘﺼﻮف ،وﻫﻮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺮوﺣﻲ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ
واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،واﻟﺨﻀﻮع اﻟﺘﺎم ﻹرادة اﻟﻠﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻨﻘﻞ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﺎل إﻟﻰ ﺣﺎل ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﻲ ﻧﺤﻮ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺑﻌﺪ واﻷﻋﻠﻰ واﻷﺟﻤﻞ واﻷﻫﺪإ ،وﻫﻮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﺑﻞ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮة ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺤﻜﻤﺔ ،وﻳﻘﻮل ﻓﻲ ذﻟﻚ "ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ"» :ﻧﺤﻦ ﻗﻮم ﻣﺤﺮم اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻨﺎ«) .(43
 -8-5ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة "اﻟﻘﻄﻦ":
ﻳﺘﺴﻠّﻞ اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة "اﻟﻘﻄﻦ" ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺻﻮرة
اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻘﻄﻦ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻷﺧﻀﺮ ،ﻓﺘﻌﺒﻖ ﺑﻨﺴﺎﺋﻢ ﻣﻐﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ،وﻛﻞّ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻐﺮق ﻓﻲ »ﺣﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻬﺎر ﻓﺘﻴﻖ«)  ،(44واﻟﺒﻬﺎر اﻟﻔﺘﻴﻖ ﻫﻮ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺮوﺣﻪ ﻓﻴﻨﺎم
) (45
ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺐ ﻗﺎﺋﻼ:
ﺳﻜﺮان ﻣﻦ أرج ورﺣﻴﻖ
واﻟﺴﻮاﻗﻲ ..ﺗﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺐ
ﻣﺎﺳﺎ ﻣﺬاﺑﺎ ..وﺧﻤﺮا ﻋﺘﻴﻖ؟
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻧﺤﺎول رﺑﻂ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻜّﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻨﻄﻠﻖ
ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻼﺗﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم ،ﺑﻞ إن اﻹﻳﺤﺎء اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻨﻮان ﻳﻈﻞّ راﺳﺨﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻮان إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺤﻦ ﻧﺮﺑﻂ ﻫﺬا اﻹﻳﺤﺎء اﻷوﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻟﻖ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت ﻓﺮﻋﻴﺔ وﻓﻖ
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ﺳﺘﻴﺘﻲ

اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ واﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ إذ أﻧّﻪ »ﻻ ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ أو ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺪع
ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ،إﻧﻤﺎ ﻳﺒﺪأ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺳﺴﻪ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أو إﻳﺤﺎء«) .(46
 -9-5ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة "زﻧﺠﻴﺔ":
ﻳﺸﺪو اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺠﻤﺎل اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻳﻌﺸﻖ ﺳﻮادﻫﺎ وﻳﻤﺪح رﻳﺤﻬﺎ اﻟﻄﻴﺐ وﻳﺴﻘﻂ
ﻋﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻣﻼﻣﺴﺎ ﻟﻌﺒﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻜّﻪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺤﺎن ،وزادﻫﺎ ﺟﻤﺎﻻ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻀﺎد،
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺨﻄﺊ أﺑﺠﺪﻳﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،وأﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﻧﻮاﻓﺢ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﻴﻞ) .(47
ﻟﻜﻦ ﺣﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺣﺒﺎ ﻓﺎرﻏﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ اﻟﻤﺘﺼﻮف ،إذ ﻳﻘﻮل:
أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ..ﻧﻮاﻓﺢ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﻴﻞ
ﻣﻬﺮق ...وﻧﻜﻬﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ
ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ...ﺑﻨﻔﺴﺞ
واﻟﺮﻳﺢ ..ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﺔ
إﻧﺴﻴﺔ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﺤﺮﻫﺎ...ﺟﻨﻴﺔ

) (48

إﻧّﻬﺎ أﻃﻴﺐ ﻣﺎ أﻧﺠﺒﺖ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻟﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﻤﺮ اﻟﻘﺎﺗﻢ زادﻫﺎ ﺟﻤﺎﻻ ورﻳﺤﻬﺎ ﻻﻓﺢ وﻧﻔﺤﺔ ﻣﻦ
ﻧﻔﺤﺎت اﻟﺠﻨّﺔ وﻫﻮ رﻳﺢ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ.
ﻓﻤﺮة أﺧﺮى ﻳﻠﺘﺼﻖ اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ وﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﺬرﻳﺔ
واﻟﻨﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮداﻧﻴﺎت ،واﻟﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل ﺗﺼﻮف وﻫﻮ »ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺠﻴﺎﺷﺔ وﺻﺪى
ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ ﺗﻠﺘﻬﺐ ﺑﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺸﻮق ،وإذا وﻗﻊ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﺼﻮﻓﻲ وﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻣﻨﻪ رﻳﺢ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷدب اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﻲء«)  .(49إذن ،اﻟﺸﻮق ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ "ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻮﺻﻴﻒ" ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ﺻﺒﻐﺔ زاﻫﺪة ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﻬﻮى
اﻟﺠﻤﺎل ﻛﺴﻠﻮى ﻟﻤﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة.
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
إن دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻌﻨﻮان ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻼﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺨﻠﺺ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻔﻮظ "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻧﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎﻟﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻗﺪ ﻗﺎدﺗﻨﺎ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎت اﻟﻌﻨﻮان "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻣﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮان إﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎف
ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻮان زﻧﺠﺒﻴﻞ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ
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اﺳﺘﻨﺘﺎج أﻫﻢ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻷﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﻮظ "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ،وﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺮة ﻧﻜﺘﺸﻒ أﻧّﻪ ﻛﺎن ﻫﻤﺰة
وﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮان.
اﺧﺘﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ "زﻧﺠﺒﻴﻞ" ﻛﻌﻼﻣﺔ واﻣﻀﺔ ﺗﻐﺮي اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻨﺬ أول ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻮان ،ﻓﺘﻔﺘﺢ ﻟﻪ
ﻓﺴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاح واﻟﻌﺒﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﺧﺘﺎر ﻣﻦ ﺻﻮر وﺗﺨﺎﻳﻴﻞ ﺗﻼءﻣﺖ ﺑﺎﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻧﻔﺤﺎت اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ.
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻋﻼﻣﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﺗﺪلّ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ
اﻟﺪﻳﻮان وﻫﻲ "اﻟﻤﺰج" ،ﻓﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻌﻢ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺰﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷذواق
واﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻄﻴﺒﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﺳﺎس اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺰج ﺑﻴﻦ اﻷﻟﻮان واﻟﺮﻳﺎﺣﻴﻦ
وﻃﺒﺎﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 -1ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻄﺮﻳﻄﻴﺮ :ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ "ﺣﻨﺎ ﻣﻴﻨﺔ" ﻧﻤﻮذﺟﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ،اﻟﻌﺪد  ،7ج،27
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،1998ص .156
 -2ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﺴﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻄﻮس :ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﻮان ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،داﺋﺮة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط،1
ﻋﻤﺎن/اﻷردن ،2001 ،ص.36
 -3ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ :ﻣﻨﺎورات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،دار اﻟﺸﺮوق ،ط ،1ﻣﺼﺮ ،1996 ،ص .78 ،77
 -4ﺑﺴﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻄﻮس :ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﻮان ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .46
 -5روﻣﺎن ﺟﺎﻛﺒﺴﻮن :ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻲ وﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن ،دار ﺗﻮﺑﻘﺘﺎل ،ط ،1اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء/اﻟﻤﻐﺮب ،1998 ،ص .33 ،32
 -6ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻬﻤﻴﺴﻲ :ﺑﺮاﻋﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼل ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻨﻮان ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻌﺪد ،313
أﻳﺎر ،1997ص .8 ،7
 :ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻮﺻﻴﻒ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺰاﺋﺮي وﻟﺪ ﺑﻄﻮﻟﻘﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ،وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي ﻋﺎم 1951ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺪوﻳﺔ ،ﺗﻠﻘّﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻤﺴﻘﻂ
رأﺳﻪ ،وﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ ﻃﻮﻟﻘﺔ وﻛﺘﺎﺗﻴﺒﻬﺎ ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،ﺣﻴﺚ درس أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻈﺮوف
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون إﻛﻤﺎل دراﺳﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻖ ﺑﺴﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻨﺔ  1971ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻰ ﺳﻨﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ وواﺻﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺼﺎﻣﻴﺔ ﺣﺘّﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﻳﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺮة ﺳﻨﺔ  ،1974ﻟﻜﻨّﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻖ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻻّ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1980ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﺪ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺪاب ﻣﻦ ﻃﺮف
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ أدب ﻋﺮﺑﻲ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺮ
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ﺳﺘﻴﺘﻲ

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﺄﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻄﻮﻟﻘﺔ ،وﻧﻈﺮا ﻟﺴﻮء ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ أﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺔ .2001أﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻜﺎن ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻳﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
وﺗﺠﻮﻳﺪ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻪ وﺷﺪه إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮة ﻓﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻛﺎن ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،واﻧﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ دواوﻳﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠّﻢ
اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﻗﺮأ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵداب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺄﺛﺮ ﺑﻔﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وﻛﺘﺐ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ واﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺤﺮة ،ﺷﻐﻠﻪ اﻟﺘﺼﻮف ﻣﻨﺬ ﺻﺒﺎه ﺣﺘّﻰ أﺻﺒﺢ ﻧﺰﻋﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺛﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
وﻫﺮان ﻋﺎم  .2016ﺗﻮﻓﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ  26ﺟﻮان 2018ﺗﺎرﻛﺎ إرﺛﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  19دﻳﻮاﻧﺎ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ -:اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨّﺎر -1982ﺷﺒﻖ اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ  -1986أﻋﺮاس اﻟﻤﻠﺢ  -1988اﻹرﻫﺎﺻﺎت -1997
اﻟﻠﺆﻟﺆة  -1997ﻧﻤﺶ وﻫﺪﻳﻞ  -1997ﺑﺮاءة  -1997ﻏﺮداﻳﺔ  -1997أﺑﺠﺪﻳﺎت  -1997اﻟﺘﻐﺎﺑﻲ
 -1999ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺿﻤﺄى  -1999وﻟﻌﻴﻨﻴﻚ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺾ  -1999زﻧﺠﺒﻴﻞ  -1999ﻛﺘﺎب اﻹﺷﺎرات
-1999ﻗﺮاءة ﻓﻲ دﻳﻮان اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  -1999رﻳﺸﺔ ﺧﻀﺮاء  -1999ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮردة -2000ﺟﺮس ﻟﺴﻤﺎوات
ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء  -2001ﻳﺎ ﻫﺬه اﻷﻧﺜﻰ ) .2001ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺠﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ :ﺟﻼل ﻟﻮﺻﻴﻒ(
 -7ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻜﺮي اﻟﺠﺰار :اﻟﻌﻨﻮان وﺳﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻻﺗﺼﺎل اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ط،1
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1998 ،ص .08
 -8ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﺪاوي :اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ واﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻌﺪد  ،3م ،1997 ،25ص .99
 -9ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻮﺻﻴﻒ :دﻳﻮان زﻧﺠﺒﻴﻞ ،دار ﻫﻮﻣﺔ ،ط ،1اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،1999 ،ص .04
 -10دﻳﻮان زﻧﺠﺒﻴﻞ ،ص .04
 -11اﻵﻳﺔ  ،17ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن.
 -12ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻴﻌﺎن اﻟﻄﻨﻴﺠﻲ ،اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﺷﺮاب أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ،(www.albayan.ae) ،اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ:
.2019/01/23
 -13ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ.
 -14اﻟﺪﻳﻮان ،ص .07
 -15اﻟﺪﻳﻮان ،ص .09
 -16اﻟﺪﻳﻮان ،ص .10
 -17اﻟﺪﻳﻮان ،ص .12 ،11
 -18ﻳﻨﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﻴﻦ :اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،1اﻟﺮﺑﺎط /اﻟﻤﻐﺮب ،1989،ص
.96
 -19ﻳﻨﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺷﻠﺒﻲ :ﺗﺬوق اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻷدب – دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ،ط،1
اﻟﻘﺎﻫﺮة/ﻣﺼﺮ ،2002 ،ص.113
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 -20اﻟﺪﻳﻮان ،ص .16 ،15 ،14
 -21ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻴﻌﺎن اﻟﻄﻨﻴﺠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
 -22اﻟﺪﻳﻮان ،ص .20
 -23اﻟﺪﻳﻮان ،ص .21
 -24اﻟﺪﻳﻮان ،ص .22
 -25اﻟﺪﻳﻮان ،ص 23
 -26اﻟﺪﻳﻮان ،ص24
 -27اﻟﺪﻳﻮان ،ص 26
 -28ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان :اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻮﺑﻴﺎت ﺣﻀﺎرة وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ،(www.3ayin.com) ،اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ.2019/01/23 :
 -29ﻣﺮﺳﻠﻲ ﺑﻮﻟﻌﺸﺎر :اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮاءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ -اﺑﻦ اﻟﻔﺎرض أﻧﻤﻮذﺟﺎ-أﻃﺮوﺣﺔ
دﻛﺘﻮراه ﻋﻠﻮم ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻔﻨﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ ،1وﻫﺮان-
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2015-2014 ،ص.127
 -30ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن :ﺣﻤﺎدة ﺣﻤﺰة ،ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﻣﺪﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺨﻄﻮط
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ،ورﻗﻠﺔ -اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2000 ،ص .44
 -31اﻟﺪﻳﻮان ،ص .27
 -32اﻟﺪﻳﻮان ،ص .29
 -33اﻟﺪﻳﻮان ،ص .30
 -34اﻟﺪﻳﻮان ،ص .36 ،35
 -35اﻟﺪﻳﻮان ،ص .36
 -36ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﺪاوي ،اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ واﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .96
 -37اﻟﺪﻳﻮان ،ص .38
 -38اﻟﺪﻳﻮان ،ص .39
 -39ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻧﻮﻓﻞ :اﻟﺘﺼﻮف ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻴﻪ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،1ﺑﻴﺮوت/ﻟﺒﻨﺎن ،1975 ،ص .39
 -40اﻟﺪﻳﻮان ،ص .45 ،44
 -41اﻟﺪﻳﻮان ،ص .45
 -42اﻟﺪﻳﻮان ،ص .49 ،48
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 -43ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻠﻪ إﺑﻼغ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ :ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ،اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
ط ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1987 ،ص .208
 -44اﻟﺪﻳﻮان ،ص .50
 -45اﻟﺪﻳﻮان ،ص .51
 -46ﺑﺴﺎم ﻗﻄﻮس :ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﻮان ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .60
 -47اﻟﺪﻳﻮان ،ص .68
 -48اﻟﺪﻳﻮان ،ص .69
 -49ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻠﻪ إﺑﻼغ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ :ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ،ص .204

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:

اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،رواﻳﺔ ورش.
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻠﻪ إﺑﻼغ .(1987) .ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ،اﻟﺪار
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﺑﻮﻟﻌﺸﺎر ،ﻣﺮﺳﻠﻲ .(2015-2014) .اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮاءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ -اﺑﻦ
اﻟﻔﺎرض أﻧﻤﻮذﺟﺎ ،-أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻋﻠﻮم ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻔﻨﻮن،
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻌــﺎﻟﺞ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﺗﺠﻠﻴــﺎت اﻟﺼــﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻤــﺎذج ﻣ ـﻦ ﺷــﻌﺮاﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﺄﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌــﺪدة؛ اﻟﺘﺸــﺒﻴﻪ
واﻻﺳــﺘﻌﺎرة ،واﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ ،واﻟﻤﺠــﺎز اﻟﻠﻐــﻮي )اﻟﻤﺮﺳــﻞ( واﻟﻤﺠــﺎز اﻟﻌﻘﻠــﻲ ،واﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ ،واﻟﺮﻣــﺰ .وﻳــﺘﻠﻤﺲ أﻧﻮاﻋﻬــﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻴﺔ وﻣﺠﺮدة ،وﻳﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺪﻳﺪة؛ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ أواﻟﺼﺎﻣﺘﺔ،
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اواﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،أواﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،أو اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺳﻌﺔ ﻓﻜـﺮ اﻟﺸـﺎﻋﺮاﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻲ،
وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،وﻣﻘﺪرﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﺬة ،ﻣﻊ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ أﻧﻮاع اﻟﺼﻮرة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ؛ اﻟﻤﻔﺮدة واﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻠﻐــﺔ اﻷدﺑﻴــﺔ ﻋﻨــﺪه ،واﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ اﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ واﻟﻤﺸــﺎﻋﺮ واﻟﻤﻮاﻗــﻒ واﻷراء ،وﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻤﻮﺿــﻮﻋﺎت
اﻟﻤﻨﺸﻮدة ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وﺗﻤﺎﺳﻜﻪ ﻋﻨﺪه ،ﻣﻤـﺎ أﻛﺴـﺐ ﻟﻐـﺔ اﻟـﻨﺺ اﻟﺸـﻌﺮي ﻋﻨـﺪه ﺗﺠـﺪدا
وﺗﻨﻮﻋﺎً ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻣﻮي ،اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2020
*

أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،إرﺑﺪ ،اﻷردن .
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Abstract
This Research addresses The Manifestations of The Rhetorical Image in Models of
alKumait’s Poetry in its Various forms; Comparison, Metaphor, Periphrasis, Linguistic
Imagery, Mental Imagery, Figuration, and Symbol. The Researcher Tries to Trace Its
;Many Resources, from the Vital and The Silent Nature, or from the Human Resource
Social, Historical, Heritage or Others, Which reflects the Poet’s and his the
sophistication of his distinctive poetry. With Attention to Its Main Types, Singular and
Complex, and the Impact in the formation of Literary Language the Ability to Express
Meanings, and Address the Desired Topics, Which Impact of the Harmony of the poetic
Text.
Keywords: Rhetorical Image, Umayyad Poetry, Metaphor, Simile.

ﺗﻤﻬﻴــــﺪ:
اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو اﻷدﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻘﻠﻲ أوﻋﺎﻃﻔﻲ
ﻣﺘﺨﻴﻞ ،أو ﺣﺴﻲ ﻏﺮﻳﺐ؛ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي ﻣﺘﺠﻠﻴﺎ ﻣﺪرﻛﺎ اﻹﺣﺴﺎس ،واﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ،أﻣﺎم
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪه ﺑﺤﻮاﺳﻪ ،وﻳﻠﺘﺬ ﺑﻌﺠﺎﺋﺒﻪ ،ووﺿﻮح ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ،وﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺒﻘﺮﻳﺔ
اﻧﺘﺎج ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻮرة وزﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ذاﺋﻘﺘﻪ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷدﻳﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ،أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻠﺘﻪ وﺗﺠﺎرﺑﻪ.
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:
 -1ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ:
 -1:1ﻣﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ :وﻫﻮ ﻧﺴﻴﺞ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ،وأﻓﻜﺎره ،وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﺎد اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
 -2:1ﻣﻜﻮن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮوح اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻷﻟﻔﺎظ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي.
 -3:1ﻣﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎل :وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﻮرة ،واﺳﺘﺠﻼء
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ،وﺧﻠﻖ اﻳﺤﺎءاﺗﻬﺎ ،وﻳﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻓﻴﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،وﺟﻤﺎﻻً.
 -2وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ:
 -1:2اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻔﺮدة :وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،دون اﻟﻨﻔﺎذ
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ،أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة.
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2:2ـ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ :وﺗﻜﻮن ﻋﺒﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﺘﺪاﺧﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻌﺪدة.
3:2ـ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ :وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﺒﻴﺮي
واﺣﺪ ،واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺠﺴﻴﺪي وﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮاً رﺋﻴﺴﺎً ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،وإﺣﺪى
ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻮل :إن" اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﻴﺪة ﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺻﻮرة") (1؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﺆرة اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ
اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻷدﻳﺐ وﻣﺸﺎﻋﺮه وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻋﻮاﻃﻔﻪ ،وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ رؤاه وأﻓﻜﺎره ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ ،ﻟﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺨﻄﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻟﻤﺎ ﺗﺨﺘﺰﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ
واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺠﻴﺎﺷﺔ ،ﻓﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ وﺗﻌﺪدت ،ﺗﻈﻞ ﻧﺎﻗﺼﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ
اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ؛ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻔﻨﻴﺔ ،واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.
وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻟُﺤﻤﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وﺳﺪاه ،ﻓﻬﻲ ﻣﺤﻂ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،وﻣﻮﻃﻦ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ،وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺎﻋﺮاً ﻣﻦ آﺧﺮ ،ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ إﺑﺪاع،
وﻋﻤﻖ ،وﺟﺪة ،وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻛﺸﻒ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد اﻷﻧﺎ /اﻟﺸﺎﻋﺮ :اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ،واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ "ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮض ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻧﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ،إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻐﻞ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﺑﺬاﺗﻬﺎ إﻻ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي
ﺗﻌﺮﺿﻪ ،وﺗﻔﺠﺆﻧﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ") .(2
وﺑﻤﻘﺪار ﻗﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﺷﻌﻮرﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ دواﺧﻠﻨﺎ
– ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﻧﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ – ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻫﺬا
اﻟﺸﻌﻮر ﺣﺪ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻌﻪ؛ ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻨﺎن وﻻﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻓﻨﺎن ﻳﺼﻮر ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت،
واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺮﺳﺎم ﺑﺎﻟﺮﻳﺸﺔ واﻷﻟﻮان،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻼ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﻧﻪ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺪد ،وﻳﺠﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ
ﻫﺬا ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻮاﻋﻲ وﻳﻨﺘﻈﺮه ﻣﻨﻪ ) .(3
وﻧﻈﺮاً ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﻴﺤﺎﺋﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻨﻮع ﺧﺒﺮات اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﻌﺪدﻫﺎ ،وﻓﻀﺎءاﺗﻪ
اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ،واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ .ﻓﺜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮرﻫﺎ
"ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻧﻮازع ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ") ،(4وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ،وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﻤﺎذج ،وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ:
اﻟﻄﻠﻞ ،واﻟﻤﺎء ،واﻟﺮﻳﺎح ،واﻟﺒﺮق ،واﻟﺮﻋﺪ ،واﻟﺸﺠﺮ ،...واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻴﺔ؛ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮاﺛﻴﺔ؛ أي ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻮاءم وﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ "أن ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ – ﻋﺎدة – ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻮد أو ﻛﺮه،
وﺗﺨﺘﺰﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﻬﺬا اﻹﺣﺴﺎس ،أو ذاك ﺣﺘﻰ إذا ﺻﺎدﻓﺖ ﻣﻮﻗﻔﺎً اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً أو
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻗﺮﻋﺖ ﺑﺎب اﻟﺬاﻛﺮة ﻟﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺻﻮر ﻣﻮﺣﻴﺔ") .(5
وﻻ ﻳﻨﺴﻰ – ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل – ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺒﺪع ،ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺼﻮرة ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،ﻧﺘﺎج ﻟﻠﺬﻫﻦ ،وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع ،ﻓﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻣﻠﻜﺔ أدﺑﻴﺔ ،ﺗﻌﻴﻦ اﻷدﻳﺐ،
وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ)  ،(6وﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺮى اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻪ ،أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً وﺣﺪة وﺻﻔﺎء).(7
أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬه ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻛﻜﻞ ،ﻓﺘﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ،
اﻷول :اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻓﺮادي اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮادى ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺻﻮرة ﻣﻔﺮدة ،وﺗﻜﻮن إﻣﺎ راﻛﺪة،
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻣﺘﺪادات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ،وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
واﻟﺤﺮﻛﺔ .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ،اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ،ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺻﻮري
أوﺳﻊ وأﺷﻤﻞ).(8
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺎوﻟﻪ اﻟﺒﺤﺚ؛ ﻟﻨﺪرك ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮر ،وﻣﺪى اﺗﻜﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وأﻓﻜﺎره اﻟﺘﻲ رام إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي
ﻳﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ ،وﺗﺘﺒﻊ اﻹﻳﺤﺎءات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ ،ﻣﻦ :ﺗﺸﺒﻴﻪ،
واﺳﺘﻌﺎرة ،وﻣﺠﺎز وﻛﻨﺎﻳﺔ .وﺳﻴﻌﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺟﻼء ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ.
ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إذن ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت داﺧﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ :اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﺨﻴﺎل،
وﻋﺪة )ﻣﻜﻮﻧﺎت( ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺨﻠﻖ آﺛﺎر اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻳﺤﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮرة وﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻬﺾ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،واﻻﺳﺘﻌﺎرة ،واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ،
واﻟﻤﺠﺎز اﻟﺮﺳﻞ ،واﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ ،واﻟﺘﻮرﻳﺔ ،واﻟﻠﺤﻦ اﻟﺒﻼﻏﻲ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ،واﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ،واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ .وﺳﻨﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻮر ﻣﻔﺮدة ،وأﺧﺮى ﻣﺮﻛﺒﺔ.
اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﺑﻴﺎن أن ﺷﻴﺌﺎ ﺷﺎرك ﻏﻴﺮه ﻓﻲ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ،وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
اﻟﻤﺸﺒﻪ واﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮﺳﻴﻦ ﻳﺪرﻛﺎن ﺑﺎﻟﺤﻮاس،أو ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻳﺪرﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ،أو
ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ .أﻣﺎ اﻷرﻛﺎن اﻷﺧﺮى وﻫﻲ :اﻷداة )ك ـ ﻛﺄن ـ ﻣﺜﻞ ـ ﺷﺒﻪ( ،ﻓﻴﻜﻮن
66

اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺮﺳﻼ إذا ذﻛﺮت اﻷداة ووﻳﻜﻮن ﻣﺆﻛﺪا إذا ﺣﺬﻓﺖ ،وإذا ذﻛﺮ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻣﻔﺼﻼ وإذا ﺣﺬف ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺠﻤﻼ .وأرﻓﻌﻬﺎ ﺑﻼﻏﻴﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻪ أداة
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ.
وﻫﻨﺎك ﻧﻤﻄﺎن رﺋﻴﺴﺎن ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮدة ﻫﻤﺎ:
اوﻻً :ﻧﻤﻂ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮدة /اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ،
دون اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻮاﻧﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ،ﻫﺬه
ﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ،ﻋﺎﻃﻔﻲ ،ﺧﻴﺎﻟﻲ ،ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺴﻴﺪا أو ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ أو ﺗﺠﺮﻳﺪا ،وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺼﻮرة
اﻟﻤﻔﺮدة ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮد ﺑﻤﻔﺮد.ﻓﻬﻲ ﺻﻮرة ﻣﻔﺮدة،وﻣﻦ أﺑﺮز أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ،أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﺴﻴﻂ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ /اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ
وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ أﺷﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ،وﻋﻤﻘﺎ
ﻓﻲ إﻳﺤﺎءاﺗﻬﺎ ،ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻨﻮع اﻷول ﺑﺬﻛﺮ رﻛﻨﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؛ اﻟﻤﺸﺒﻪ واﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﺗﻔﺘﺮق ﻋﻨﻪ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ،وﻣﺴﺘﻮى ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻛﻨﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﺸﺒﻪ
اﻟﻤﻘﻠﻮب،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻀﻤﻨﻲ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻤﺪور ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼ اﻟﻨﻤﻄﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ "اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻣﺮ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ...ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻻ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ،وﻻ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ") ،(9وأرﻛﺎﻧﻪ أرﺑﻌﺔ:
اﻟﻤﺸﺒﻪ ،واﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﻫﻤﺎ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﺛﻢ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻷداة ،وﻟﻴﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ
ﺷﻴﺌﻴﻦ اﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓ ﻲ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻤﺲ وﺷﺎﺋﺞ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ) (10؛
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻮﺻﻼً ﻟﻨﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﺗﻌﻤﻖ – ﺑﺘﺂزرﻫﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي – وﻋﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ،وﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ،وﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺪرك اﻷﺷﻴﺎء إدراﻛﺎً أﻓﻀﻞ)  ،(11وﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﺰاوﻳﺔ ﻳﺆدي اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ دوراً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ؛
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻻت واﻹﻳﺤﺎءات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة
اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ) .(12
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ ) :(13

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺑﺤﺐ ﻣِﻦ اﻟﺴﺤﺮ اﻟﺤﻼل اﻟﺘﱠﺤﺒﺐ

وﻗَﺎد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﺐ ﻓﺎﻧْﻘﺎد ﺻﻌﺒﻪ
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﻳﻘﺎل ﺳﺤﺮه :أزاﻟﻪ
ﺣﻼل ،واﻟﺤﻼل ﻻ ﻳﻜﻮن
اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺤﻮر،
واﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﺪﻳﻪ ،إذ ﺳﻠﺒﺖ
اﻟﺸﺒﻪ.
وﻳﻘﻮل:

ﻋﻦ اﻟﺒﻐﺾ إﻟﻰ اﻟﺤﺐ ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻏﻠﺒﺔ ﺣﺒﻬﺎ ﻛﺎﻟﺴﺤﺮ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺣﺐ
ﺳﺤﺮاً؛ ﻷن اﻟﺴﺤﺮ ﻛﺎﻟﺨﺪاع)  .(14ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ ﻏﻠﺒﺔ ﺣﺒﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ
وﻫﻲ ﺻﻮرة ذﻫﻨﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺒﻪ ،وﺗﺮﻛﺘﻪ ﻳﻬﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺪى .وﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ ﺧﺬف ﻣﻨﻪ اﻷداة ووﺟﻪ

) (15

ﺑﻞْ أَﻧﺖَ ﻓﻲ ﺿِﺌﻀِﺊ اﻟﻨﱡﻀﺎرِ ﻣِﻦ اﻟ ـ

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـﻨﱠﺒﻌﺔِ إذْ ﺣﻆﱡ ﻏَﻴﺮك اﻟﺸﺬَب

) (16

ﺷﺒﻪ ﻛﺮم أﺻﻞ اﻟﻤﻤﺪوح ،وﻃﻴﺐ ﻣﻨﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎر؛ أي اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﺑﺄﺟﻮد ﺿﺮوب اﻟﺸﺠﺮ
)اﻟﻨﺒﻌﺔ( ،ﻛﻤﺎ ﺷﺒﻪ ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻟﺸﺬب ،أي ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﺮق ﻣﻦ اﻷﻏﺼﺎن ،ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ ﺷﺄﻧﻬﻢ،
وﺿﺂﻟﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس .وﺗﺸﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺮص اﻟﻜﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪرار ﻧﻮال اﻟﻤﻤﺪوح،
واﻟﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﻫﺒﺎﺗﻪ وأﻋﻄﻴﺎﺗﻪ ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻴﻎ.
وﻳﻘﻮل) :(17

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
) (18

ﻻ ﻧَﻘَﻞٌ رﻳﺸﻬﺎ وﻻ ﻟَﻐَﺐ

وأَﻗﺪح ﻛﺎﻟﻈﱡﺒﺎتِ أَﻧﺼﻠُﻬﺎ

ﺷﺒﻪ ﺳﻬﺎم اﻟﺼﺎﺋﺪ ،وﻗﺪ أﺟﺎد ﺻﻨﻌﻬﺎ ،وأﺣﺴﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﺑﺤﺪ اﻟﺴﻴﻒ أو اﻟﺴﻨﺎن ،ﻓﻘﺪ ﺣﺮص
ﻋﻠﻰ أﻻّ ﻳﻜﻮن رﻳﺸﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪاً ،أو ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أي ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺮﻳﺶ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻬﺎم أﺧﺮى.
وﻟﻌﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺋﺪ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ أﻻّ ﻳﻌﻮد ﺧﺎﻟﻲ اﻟﻮﻓﺎض ،ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺣﺮﻳﺼﺎً
ﻋﻠﻰ اﺗﻘﺎن ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻗﺪاﺣﻪ .وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﺠﻤﻞ ،أي
ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ اﻷداة ،وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ.
وﻳﻘﻮل) :(19
ﻛﺎَﻧﱠﻪ ﻣِﻦ ﻧَﺪى اﻟﻌﺮارِ ﻣﻊ

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
اﻟﻘُﺮاص أو ﻣﺎ ﻳﻨَﻔﱢﺾ اﻟﺴﻜَﺐ

) (20

ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺼﻒ ﺛﻮراً أو ﺣﻤﺎراً وﺣﺸﻴﺎً ،ﻓﺸﺒﻪ راﺋﺤﺘﻪ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻌﺮار أو ،ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ
اﻟﺴﻜﺐ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺰﻛﻴﺔ ،ﻧﻠﺤﻆ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺘﻲ :اﻟﺸﻢ ،واﻟﺒﺼﺮ ،أﺑﺮز ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮ راﺋﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻄﻴﺒﺔ ،وﺧﻄﻮﻃﻪ وأﻟﻮاﻧﻪ اﻟﺰاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوال :اﻟﻌﺮار ذو
اﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ ،واﻟﻘﺮاص ذو اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ،واﻟﺴﻜﺐ ذو اﻟﺨﻀﺮة اﻟﺸﺪﻳﺪة ،واﻟﻨﻮر اﻷﺑﻴﺾ.
واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻤﺠﻤﻞ.
وﻳﻘﻮل) :(21

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﻛﺄن دِﻳﺒﺎﺟﺘﻲ ﺧﺪﻳﻪِ ﻣﻦ ذﻫﺐِ

أﻏﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪرِ ﻳﺴﺘَﺴﻘَﻰ اﻟﻐَﻤﺎم ﺑﻪِ
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ﻓﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻤﺪوح ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺮم ،ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺒﺪر ﻟﻴﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﻪ ،ﺗﻘﻲ ،ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺜﻮب واﻟﻘﻠﺐ ،ﻳﺴﺘﺴﻘﻲ اﻟﻐﻤﺎم
ﺑﻪ ،وﻣﺸﺮق اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺘﻴﻦ ،ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ ،اﺗﻜﺄت ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻮان،
ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎء واﻟﺼﻔﺎء ،واﻟﺘﻘﻮى ،واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﺪوح،
وﻟﻌﻠﻪ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ،إذ اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺪﻳﺢ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮل –
)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎص اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :(22
وأﺑﻴﺾ ﻳﺴﺘﺴﻘَﻰ اﻟﻐَﻤﺎم ﺑﻮﺟﻬﻪِ

ﺛِﻤﺎلُ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻋِﺼﻤﺔٌ ﻟﻸَراﻣﻞ

) (23

وﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺄداﺗﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ) :اﻟﻜﺎف ،وﻛﺄن(؛ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻤﺪوح اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻤﺠﻤﻞ.
وﻳﻘﻮل) :(24

)اﻟﻮاﻓﺮ(
ﻛﺄَن رﻏﺎءَﻫﻦ ﺑﻜﻞﱢ ﻓﺞ

إذا ارﺗﺤﻠُﻮا ﻧﻮاﺋِﺢ ﻣﻌﻮﻻتُ

ﺷﺒﻪ رﻏﺎء )ﺻﻮت( اﻟﻨﻮق ﺑﻌﻮﻳﻞ اﻟﻨﻮاﺋﺢ أو ﺑﻜﺎء اﻟﻤﻌﻮﻻت ،وﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺑﺸﺪة ﺣﻨﻴﻦ
اﻹﺑﻞ – وﻫﻲ ﺗﻨﺄى ﻋﻦ أﻫﻠﻬﺎ ،وﺗﻐﺘﺮب ﻋﻦ أﻋﻄﺎﻧﻬﺎ وﻣﺮاﻋﻴﻬﺎ ،ﺣﻨﻴﻦ ﻣﺸﺒﻮب ﺑﺎﻟﺤﺰن واﻷﺳﻰ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺪل ﻋﺠﺰ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ – أﻳﻀﺎً – ﺑﺤﻨﻴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ أﻫﻠﻪ ،ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ أﻃﺎﻟﺖ اﻏﺘﺮاﺑﻪ ﻋﻨﻬﻢ
ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ .وﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﻮرة ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ،وﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺳﻞ
ﻣﺠﻤﻞ .وﻳﺘﻀﺢ – ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة – أن اﻟﺠﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،ﻫﻮ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺼﻮرة ،ورﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺟﺰاﺋﻬﺎ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻐﻼﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن
اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻷﺳﻰ.
وﻳﻘﻮل) :(25
ﺣﺘﱠﻰ ﻛﺄن ﻋِﺮاص اﻟﺪارِ أَردﻳﺔٌ

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﻣِﻦ اﻟﺘﱠﺠﺎوﻳﺰ أو ﻛُﺮاس أَﺳﻔﺎرِ

) (26

ﺷﺒﻪ ﻋﺮاص )ﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ(اﻟﺪار ﺑﺄردﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮود اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻤﻮﺷﺎة ،ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎل واﻷﻧﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺪال )اﻟﺘﺠﺎوﻳﺰ( أو ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻛﺮاس أﺳﻔﺎر ،ﺑﺠﺎﻣﻊ ازدﺣﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺪال
)ﻛﺮاس( ،وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻤﺪح أﺣﺪاً ﻣﻦ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮم ،وﻣﻦ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻓﻀﻼً وﻛﺮﻣﺎً ،ﻓﺴﻌﺔ اﻟﻌﺮاص
وأﻧﺎﻗﺘﻬﺎ ،وازدﺣﺎم اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻓﻀﺎءاﺗﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ إﻻ ﻟﺪى ﺧﻴﺮة اﻟﻘﻮم .وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ،
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﺠﻤﻞ.
وﻳﻘﻮل:

) (27

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
وأَﺷﻬﺪ ﻣِﻨﻬﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚَ اﻟﺨُﻼﺑﺴﺎ

ﺑﻤﺎ ﻗﺪ أَرى ﻓِﻴﻬﺎ أَواﻧِﺲ ﻛﺎﻟﺪﻣﻰ
69

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﺷﺒﻪ اﻷواﻧﺲ ،اﻟﺠﻮاري اﻟﻄﻴﺒﺎت ااﻷﻧﻔﺎس واﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﺑﺎﻟﺪﻣﻰ /اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ اﻟﻤﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻤﺮة ﻛﺎﻟﺪم .ﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ :اﻟﺒﺼﺮي واﻟﺴﻤﻌﻲ ﻫﻤﺎ اﻟﻠﺬان ﺷﻜﻼ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻟﻴﺰﻳﺪا اﻟﻤﻌﻨﻰ – اﻟﺬي أراده اﻟﺸﺎﻋﺮ – وﺿﻮﺣﺎً وﺟﻼء؛ ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻬﺆﻻء اﻷواﻧﺲ :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،واﻟﺼﻮت اﻟﺨﻼﺑﺲ /اﻟﺮﻗﻴﻖ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺪرﻛﺎت
اﻟﺤﺴﻴﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﻛﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻤﺠﻤﻞ .وﻟﻌﻞ
ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮاس ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻮﺣﻴﺔ ،ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ وﺿﻮح اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻴﺲ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻬﺬه اﻷﺷﻜﺎل واﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﻧﻔﺲ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ ،ﺑﻞ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎء ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬه
اﻷواﻧﺲ ،وﺟﻤﺎل ﻣﻨﻈﺮﻫﻦ.
وﻳﻘﻮل:

) (28

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﻛَﻤﺎ دِﻣﺎؤﻛُﻢ ﻳﺸﻔَﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻜَﻠَﺐ

أَﺣﻼﻣﻜُﻢ ﻟِﻠﺴﻘَﺎم اﻟﺠﻬﻞ ﺷﺎﻓﻴﺔٌ

ﺷﺒﻪ أﺣﻼم اﻟﻤﻤﺪوﺣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪواء اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض ،ﻓﻜﻤﺎ أن اﻷدوﻳﺔ ﺗﺸﻔﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻘﺎم،
ﻛﺬﻟﻚ أﺣﻼﻣﻬﻢ ﺗﺸﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻞ ،إذ ﺗﻨﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،وﻣﺒﺘﻐﻲ اﻟﺮﺷﺪ ،ﻓﻼ ﻳﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪ،
وﻛﺬا اﻟﺤﺎل ﻓﻲ دﻣﺎﺋﻬﻢ ﻓﻬﻲ ﻋﻼج ﻧﺎﺟﺢ ﺿﺪ داء اﻟﻜﻠﺐ .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﺒﻴﺖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻋﻘﻠﻲ/
أﺣﻼﻣﻜﻢ /ﺑﻌﻘﻠﻲ /اﻟﺠﻬﻞ /وﺣﺴﻲ /دﻣﺎؤﻛﻢ /ﺑﻌﻘﻠﻲ /اﻟﻜَﻠَﺐ .ﺗﻮﺣﻲ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
اﻟﻤﻤﺪوﺣﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮﻓﻬﻢ وﻋﻠﻮ ﻗﺪرﻫﻢ .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﻠﻴﻎ ،إذ ﺣﺬف ﻣﻨﻬﺎ اﻷداة ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ.
وﻳﻘﻮل:

) (29

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﻫﻞ أَﻧﺖَ إﻻّ اﻟﻔَﻘْﻊ ﻓَﻘ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـﻊ اﻟﻘﺎع ﻟﻠﺤﺠﻞ اﻟﻨﱠﻮاﻓِﺮ

واﻟﺒﻴﺖ ﻳﻬﺠﻮ ﻓﻴﻪ رﺟﻼً ،إذ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻔﻘﻊ اﻟﻘﺎع ،ﺗﺪوﺳﻪ أرﺟﻞ ﻃﻴﻮر اﻟﺤﺠﻞ اﻟﺒﻴﺾ ،أو أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺟﺘﻨﺎه ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻟﺸﺄن اﻟﻤﻬﺠﻮ ودﻧﻮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺪاﻻن) :اﻟﻔﻘﻊ/
اﻟﻘﺎع( ،وﻗﺪ وﺟﺎء ﺗﻜﺮار ﺣﺮﻓﻲ اﻟﻘﺎف واﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮرﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎً ﻣﻊ ﻏﺮض اﻟﻬﺠﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ،
ﻓﺘﻜﺮار ﺟﺮﺳﻲ اﻟﻘﺎف واﻟﻌﻴﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ،ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺬل واﻟﻤﻬﺎﻧﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ أرادﻫﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ.
ﺗﺘﺒﺪى ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻤﻔﺮدة ،أﻧﻬﺎ ﺟﺰء أﺻﻴﻞ ﻣﻦ
ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ،وأن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،إذ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮﻫﺎ اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺑﻴﺴﺮ
وﺳﻬﻮﻟﺔ ودﻓﻌﺔ واﺣﺪة دون زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺳﺒﺐ دوراﻧﻬﺎ وﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎره ،ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﻨﻮع
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ.
70

اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ /اﻟﻤﻌﻘﺪة )اﻟﻠﻮﺣﺔ(
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ،ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻔﺮدة ،وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﺨﻴﺎل ،ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻣﺠﺮدا ،أو
ﻋﻨﺼﺮا ﻏﻴﺒﻴﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎً ،ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف أو ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ادراﻛﻪ ﺑﺎﻟﺤﻮاس ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أو
ﺗﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ،ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ وﺿﻮﺣﻬﺎ وﺟﻼﺋﻬﺎ ﺻﻮرة ﻣﺠﺴﺪة ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ إدراﻛﻬﺎ ﺑﺤﺎﺳﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺣﻮاس اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻲ ﺗﻈﻬﺮ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻦ أﺣﺪ رﻛﻨﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،واﻵﺧﺮ اﻟﻤﺤﺬوف،
ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﻣﺠﺴﺪة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺎدي )ﺟﺴﺪي( ،ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ،
ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻌﻘﺪة ،ﻟﺬك ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻓﻴﻌﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ رﻣﺰ ﺷﺪﻳﺪ اﻹﻳﺤﺎء أو ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﺪﻻﻻت أاﺳﺘﺪﻋﺎء رﻣﺰ ﻣﻘﺪس أو رﻣﺰ أﺳﻄﻮري أو ﻓﻠﻜﻠﻮري أودﻳﻨﻲ ،ﻛﺒﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻮﺻﻔﻲ ،أو اﻟﺴﺮدي ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،أو اﺳﺘﺤﻀﺎر إﺣﺪى اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻄﻘﺴﻴﺔ ﻟﺮﺳﻢ
ﺻﻮرة اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ أو اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻛﻠﻮﺣﺔ ﺣﻤﺎر اﻟﻮﺣﺶ ،أو ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺜﻮر اﻟﻮﺣﺸﻲ أو ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻠﻘﻮة أو اﻟﻈﻠﻴﻢ،أو رﻣﺰ اﻷﻓﻌﻰ أو اﻟﻨﺎﻗﺔ ،أو اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻤﺜﻼ
اﺳﺘﺤﻀﺎر رﻣﺰ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻹﻳﺤﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺸﺒﻪ:ﻛﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ،واﻟﻮﺣﺪة،واﻟﺸﺠﻦ ،واﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﺘﻤﺎزج ﻣﺸﺎﻋﺮه ﺑﺼﻮرة اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ،ﻓﻬﻲ إذن ﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ،ﺟﺎءت ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﻮرة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ،
وﺻﻮرة اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻹﻳﺤﺎء واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪه
ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ اﻟﺪﻣﻴﻨﺔ ،وأﺑﻲ ﻓﺮاس اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺮى أﺛﺮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ،وإﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ وإﺑﺮاز ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه إ ذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ،ﻧﻈﺮاً ﻻﻣﺘﺪادﻫﺎ ﻋﻠﻰ
) (30
)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﻣﺴﺎﺣﺎت زﻣﺎﻧﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ:
) (31

ﺗَﻌﺎﻃَﻰ ﻓِﺮاخَ اﻟﻤﻜﺮ ﻃَﻮراً وﺗــﺎرةً

ﺗُﺜﻴﺮ رﺧــﺎﻣﺎﻫﺎ وﺗَﻌﻠ ـﻖ ﺿﺎﻟَـﻬﺎ

ﻛﻌﺬْراءِ ﻓﻲ ﻣﺠﻨَﻰ اﻟﺴﻴﺎل ﺗَﺨﻴﺮتْ

أَﻧﺎﺑﻴﺐ رﺧْﺼﺎتِ اﻟﻔُﺮوع ﺳﻴﺎﻟَﻬﺎ

ﻋﻠـــﻰ رﺳ ــﻠﺔٍ ﻣِﻦ ﻫ ــﺬهِ وﺗﻜﻤﺶ

ﺑﻬﺎﺗﻴﻚ إن ﻫﺎج اﻟﺮواع اﻣﺘِﻼﻟَﻬﺎ

وإن اﺧﺘِـ ــﻼﻓ ـﺎً ﻣِﻨﻬــﻤﺎ وﺗﻔ ـ ـﺮﻗﺎً

ﻟﻤﺎ ﺧَﺎﻟﻔﺖْ ﻓﻴﻪِ اﻟﺤِﻤﺎش ﺧِﺪاﻟَـﻬﺎ

) (32
) (33
) (34

ﻫﺬه ﻟﻮﺣﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻳﺼﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮة وﺣﺸﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﻔﻴﻬﺎ ﺛﻤﺎر اﻟﻤﻜﺮ ﺗﺎرة ،وﺗﺜﻴﺮ ﻧﺒﺎت
اﻟﺮﺧﺎﻣﻰ ،وﺗﻌﻠﻖ أﻏﺼﺎن اﻟﻀﺎل واﻟﺴﻴﺎل ﺗﺎرة أﺧﺮى ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﺬراء ﺗﺘﺨﻴﺮ – ﻓﻲ ﻣﺠﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎل
اﻟﻔﺮوع اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎوﻳﻚ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﺑﻔﻴﻬﺎ اﻟﺜﻤﺎر واﻷﻏﺼﺎن – ﻓﻲ أرض اﻟﺴﻴﺎل واﻟﻀﺎل – ﺑﺨﻮف وﻓﺮق ﻣﻦ ﺻﻴﺎد أو ﻛﻠﺐ ،ﻓﺈن ﻫﺬه
اﻟﻌﺬراء ﺗﺘﺨﻴﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻏﺼﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ وﺗﺆدة ،ﻻ ﺗﺨﺸﻰ ﻋﺪواً ،وﻫﺬا أول ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻫﺬه
اﻟﺒﻘﺮ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺬراء ،وﻫﻮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﺮق ﻧﻔﺴﻲ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺪﻋﺔ
واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺬراء ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﻔﺰع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ .وأﻣﺎ اﻟﻔﺮق اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،إذ إن ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ دﻗﺎق ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻼظ.
وﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﺄزوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﻔﺰع،
ﺗﻜﺸﻒ اﻷﺻﺪاء اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺄزوﻣﺔ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻔﺰع واﻟﺨﻮف ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ -ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ – ﻣﻄﺎرد
وﻣﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ ووﻻﺗﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻻزﻣﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ
ﻳﺸﻌﺮ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﻘﺪان اﻷﻣﻦ واﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺪﻋﺔ.
اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﻤﻄﺎردة،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،اﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ واﻻﺿﻄﺮاب واﻟﻔﺰع ،وﻗﺪ ﺑﺪا
ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺜﻤﺎر واﻷﻏﺼﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎل واﻟﻀﺎل .وﺑﻴﻦ ﻣﺎض ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﻬﺮ ﺑﺤﺐ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ،وﻳﺼﺪع ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎرﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻬﺎ اﻷﻏﺼﺎن اﻟﺮﻃﺒﺔ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎل.
ﻓﻬﻤﺎ ﺻﻮرﺗﺎن ﺟﺰﺋﻴﺘﺎن :ﺻﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،وﺻﻮرة اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺬراء ،ﺗﻀﺎﻣﺘﺎ ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﺻﻮرة
ﻛﻠﻴﺔ /ﻣﺮﻛﺒﺔ ،اﻧﺘﺠﺘﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻧﻔﺴﻴﺎً ،ﺻﻮر ﺣﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً ﻗﻀﺎﻋﺔ ،وﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﻔﺮاخ اﻟﻨﻌﺎم:
ﻛﺄُم اﻟﺒﻴـ ـﺾ ﺗُﻠﺤﻔُﻪ ﻏُﺬاﻓ ـﺎً

) (35

)اﻟﻮاﻓﺮ(

وﺗَﻔﺮﺷﻪ ﻣِﻦ اﻟﺪﻣـ ـﺚِ اﻟﻤﻬﻴﻞ

) (36

) (37

ﻓﻠﱠﻤﺎ ﻗِﻴﺾ ﻋﻦ ﺣﺘَﻚٍ ﻟﺼﻮق

ﺑﺄَزﻋﺮ ﺗﺤﺖَ أَﻫﺪابٍ اﻟﺨَﻤﻴﻞ

ﻛ ـﺄَن اﻟﻘِــﻴـﺾ رﻋﺜﻪ ﺑﻮدع

ﻣﻊ اﻟﺘﱠﻮﺷﻴﺢ أو ﻗِﻄ ـﻊ اﻟﻮذﻳﻞ

) (38

) (39

أَوﻳﻦ إﻟ ــﻰ ﻣﻼﻃِﻔﺔٍ ﺧَﻀﻮدٍ

ﻟﻤــﺄﻛﻠِﻬﻦ ﻃَﻔﻄﺎف اﻟ ـ ـﺮﺑﻮل

ﺗَﺴﺒﻊ دوﻧﻬـ ـﻦ ﻟﻜ ـﻞﱢ وﺣــﻲ

) (40

ﺗَ ــﻌﺮض ﻣِﻦ أزلﱠ ﻟﻬﺎ ﻧَﺴﻮل

ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﺮأﻟﺖْ ﺣﺴِﺒﺖْ ﺳﻮاءً

ﻣﻔ ــﺎرﻗﺔَ اﻟﺮﻋﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﻋﻴﻞ

) (41

ﻓَﺴﺎﻗَﻄﻬﺎ اﻟﻔِﺮاق ﺑﻜﻞﱢ ﻏَﻴﺐٍ

ﺧَ ــﻮاذِلُ ﺑﺎﻟﻤـ ـﻔَﺪ واﻟﻤﻘِـ ـــﻴﻞ

) (42

ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺄداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ )اﻟﻜﺎف( /ﻛﺄم اﻟﺒﻴﺾ ،ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻦ ﻧﺰار إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ،ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﻞ /وﻫﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاخ اﻟﻨﻌﺎم .وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﻔﺘﺢ ﻟﻮﺣﺘﻪ أوﻻً
ﺑﺼﻮرة اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ اﺣﺘﻀﻨﺖ ﺑﻴﻀﻬﺎ ﺑﺮﻳﺸﻬﺎ اﻷﺳﻮد اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻮدﻋﺘﻪ أرﺿﺎً ﻟﻴﻨﺔ ،ﺣﻔﺎﻇﺎً
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اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﻠﻴﻪ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ ﺻﻮرة اﻟﻔﺮاخ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻔﻠﱠﻖ اﻟﻘﻴﺾ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آذﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻫﺬا
اﻟﻘﺸﺮ ،ﻓﻐﺪا ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺮط اﻟﻔﻀﺔ ،وﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺮاخ زﻣﻨﺎً ﻗﺼﻴﺮاً ﺗﺄوي إﻟﻰ أم ،ﺗﺨﻀﺪ ﻟﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺪﻟﻰ
ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﺮﺑﻮل ،وﺗﺤﻤﻴﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﺋﺎب ،وﻟﻤﺎ أﺻﺎﺑﻬﻦ اﻟﺰﻫﻮ اﻧﻔﺼﻠﻦ ﻋﻦ أﻣﻬﻦ ،ﻇﻨﺎً ﻣﻨﻬﻦ أﻧﻬﻦ
ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ أن ﻳﺤﻤﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ،ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻟﻦ ﺑﺄﺑﻮﻳﻬﻦ ﻧﻌﺎﻣﺎً أﺧﺮى ،ﺛﻢ أﺧﺬت ﻓﻲ اﻟﻀﺮب ﻓﻲ
اﻷرض ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﺠﻬﺎت.
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻷم
واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻟﻬﺎ ،واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﺑﻄﻮﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ – ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎً – ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬه اﻷﻓﺨﺎذ ﻓﻲ ﺑﺆﺗﻘﺔ واﺣﺪة ،ﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﻔﻘﺪ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ،وﺗﺼﺒﺢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻟﻤﻬﺎﻟﻚ ،ﻓﻨﺤﻦ – إذن -أﻣﺎم ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق واﺣﺪ ،ﻣﺤﻜﻮم
ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ واﺣﺪة ،وﻧﺴﻴﺞ ﺷﻌﺮي ﻻ اﺿﻄﺮاب ﻓﻴﻪ ،ذو ﻣﻐﺰى ﻋﺼﺒﻲ ﻗﺒﻠﻲ ،وﻇﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮرة
ﻓﺮاخ اﻟﻨﻌﺎم؛ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺣﺴﺎس واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺣﺰن وأﺳﻰ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ
اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﻋﺼﺒﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ ،وﻳﺤﺴﺐ أن اﻷﻣﺮ ﺳﻮاء ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺴﺎدس ،وﺑﻴﻦ اﻻﺣﺴﺎس ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮة ،وﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺮء ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ
اﻷم ،ﻳﻘﻮى ﺑﻘﻮﺗﻬﺎ ،وﻳﻌﺰ ﺑﻌﺰﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺨﺎﻣﺲ.
ﺗﻀﻌﻨﺎ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻮﺣﺪة ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻃﺎً رﺋﻴﺴﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ،وﺗﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺎ /اﻟﻔﺮد واﻷﻧﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ /اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﻨﺒﺎﻫﺔ.
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر ﺻﻐﻴﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪى ﺳﺎﺑﻘﺎً :ﺻﻮرة اﻷم واﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ اﻟﺒﻴﺾ،
وﺻﻮرة اﻟﻔﺮاخ وﻗﺪ ﺗﻔﻠﻖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺾ ،وﺻﻮرة اﻷم واﻋﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻔﺮاﺧﻬﺎ ،وﺻﻮرة اﻟﻔﺮاخ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻀﺮب ﻓﻲ اﻷرض دون وﻋﻲ .ﺗﺠﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر إﺣﺴﺎﺳﺎً واﺣﺪاً ﻳﺸﻲ ﺑﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻳﻘﻮل ﻓﻲ وﺻﻒ ﻧﺎﻗﺘﻪ:

) (43

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
) (44

ﻓَﻬ ـــﻞْ ﺗُﺒﻠﻐﻨِﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧَﺄي دارِﻫــﻢ

ﻧَﻌﻢ ﺑﺒ ـ ــﻼغ اﻟﻠﻪِ وﺟــﻨﺎءُ ذِﻋﻠِ ـﺐ

ﻣﺬﻛﱠـ ـ ــﺮةٌ ﻻ ﻳﺤــﻤﻞُ اﻟﺴﻮطَ رﺑﻬﺎ

وﻷﻳ ـ ـﺎً ﻣِﻦ اﻹﺷﻔـ ــﺎق ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺼﺐ

) (45

) (46

ﻛ ــﺄن اﺑﻦ آوى ﻣﻮﺛﻖ ﺗَﺤﺖَ زورِﻫـﺎ

ﻳﻈﻔّــِﺮﻫﺎ ﻃَــﻮوراً وﻃَـ ــﻮراً ﻳﻨﻴﺐ

إذا ﻣﺎ اﺣـ ــﺰأَﻟّﺖْ ﻓﻲ اﻟﻤﻨــﺎخ ﺗﻠﻔﺘَﺖْ

ﺑﻤ ــﺮﻋﻮﺑﺘﻲ ﻫﻮﺟﺎءَ واﻟﻘﻠﺐ أَرﻋﺐ

) (47

) (48

إذ اﻧْﺒﻌﺜ ـﺖْ ﻣِﻦ ﻣﺒــﺮكٍ ﻏَﺎدرتْ ﺑﻪِ

ذَواﺑ ـﻞَ ﺻﻬﺒﺎً ﻟﻢ ﻳﺪِﻧْ ـﻬﻦ ﻣﺸــﺮب

إذا اﻋﺼﻮﺻﺒﺖْ ﻓﻲ أﻳﻨُﻖ ﻓﻜﺄﻧﱠـــﻤﺎ

ﺑﺰﺟﺮةِ أُﺧﺮى ﻓﻲ ﺳِﻮاﻫﻦ ﺗُﻀــﺮب
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) (49

اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﺗَﺮى اﻟﻤﺮو واﻟﻜَﺬﱠان ﻳﺮﻓﺾ ﺗَﺤﺘﻬﺎ
ﺗُ ــﺮدد ﺑﺎﻟ ـ ـﻨﱠﺎﺑﻴﻦ ﺑﻌ ــﺾ ﺣﻨﻴﻨِﻬﺎ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻛﻤﺎ ارﻓﺾ ﻗَﻴﺾ اﻷَﻓﺮاخ اﻟﻤﺘﻘَﻮب

) (50

) (51

ﺻﺮﻳــﻔﺎً ﻛﻤﺎ رد اﻷَﻏـ ــﺎﻧﻲ أﺧْﻄَﺐ

ﺗﺒﺪت أوﻟﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻨﺎﻗﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،إذ ﺻﻮرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
وﺟﻨﺎء ﻋﻈﻴﻤﺔ ،ﺻﻠﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻷرض اﻟﻮﺟﻴﻦ /اﻟﺼﻠﺐ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺪو
أﻳﻀﺎً ،ﻓﻬﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺣﻴﺚ اﻷﺣﺒﺔ /ﺑﻨﻮ ﻫﺎﺷﻢ ،وﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺒﻼع
اﻟﻠﻪ وﻣﺸﻴﺌﺘﻪ .واﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺤﻮج ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﺮب
واﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﺴﻮط؛ ﻟﻔﺮط ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ .ﻓﻜﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ أن اﺑﻦ آوى ﻳﺨﺪﺷﻬﺎ ﺑﻨﺎﺑﻪ ،أو
ﻳﺨﻠﺒﻬﺎ ﺑﻈﻔﺮه .واﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎﻓﻰ ﻋﻦ اﻷرض ،وﻫﻲ ﺑﺎرﻛﺔ ،واﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﺬﻛﺎء
واﻟﺨﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ اﻟﺪوال :ﻫﻮﺟﺎء واﻟﻘﻠﺐ أرﻋﺐ .واﻟﺼﻮرة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺻﻮرة ﺑﻌﺮﻫﺎ اﻷﺻﻬﺐ .وﻗﺪ
ذﺑﻞ ﻟﻄﻮل ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ راﺋﺤﺔ ﺗُﻨﻔّﺮ أو ﺗﺆذي .واﻟﺼﻮرة اﻟﺴﺎدﺳﺔ :أﻧﻬﺎ
ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ – ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ – زﺟﺮ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮق اﻟﺘﻲ ﻣﻌﻬﺎ .واﻟﺼﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :أن ﺗﻄﺎﻳﺮ
اﻟﺤﺠﺎرة اﻟﺨﺸﻨﺔ واﻟﺮﺧﻮة – ﻣﻦ ﺗﺤﺖ أﻗﺪاﻣﻬﺎ – ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺗﻔﺮق ﻗﺸﺮ اﻟﺒﻴﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاخ ﺑﺴﺮﻋﺔ .وأﻣﺎ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷﺧﻴﺮة ،ﻓﻬﻲ :ﺻﻮرة ﺻﻮت أﻧﻴﺎﺑﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻚ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ،ﻛﺄﻧﻪ ﻏﻨﺎء ﻃﻴﺮ
ﺻﻐﻴﺮ ،إذ ﺗﺤﻦ إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ ﺷﻮﻗﺎً وﺣﺮﻗﺔ.
ﻟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﺮد أن ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﻟﻨﺎﻗﺘﻪ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ،اﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻗﻮاﻫﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة وﺷﺪة ،ﺗﺘﻄﻠﺐ – ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ – ﻧﺎﻗﺔ وﺟﻨﺎء ﺳﺮﻳﻌﺔ،
ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺰﺟﺮ ،وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﻔﺔ واﻟﺬﻛﺎء ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻮﺣﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ،وﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻦ واﻟﺸﻮق ،ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﺑﺪﻻﻻﺗﻬﺎ وﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺮاﺗﻪ وأﺣﺰاﻧﻪ .ﻓﻬﺬه اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ ،ﻫﻲ ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻜﻞ ،وﻫﻲ :اﻟﺤﻨﻴﻦ واﻟﺸﻮق إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ؛ أﻫﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
واﻟﻨﻬﻲ ،وﺧﻴﺮ ﺑﻨﻲ ﺣﻮاء ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أول ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ) .(52
ﻓﺼﻮرة اﻟﻨﺎﻗﺔ – ﻫﻨﺎ – ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺠﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﺬات ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺗﻌﻜﺲ
ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﻬﺎ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﻴﻌﻬﺎ ﻵل اﻟﺒﻴﺖ ،إﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﻏﻨﻲ ﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ،اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻼﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﻧﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﺪﻋﺎءاﺗﻬﺎ ﺗﺠﺴﺪ "رﻣﺰاً ﻟﻠﺼﻼﺑﺔ واﻟﻤﻨﻌﺔ ،واﻟﻌﻈﻢ ،ورﻓﻴﻘﺎً
ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻼص") .(53
ﻻﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺼﻮر اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺪاﻋﻰ ﺗﺘﺮى ،ﻟﺘﺸﻜﻞ
– ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف – اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪت ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ورؤﻳﺘﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻌﻤﻴﻖ.
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اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻣﻊ
اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ،أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ،ﻫﺬه ﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﺒﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ،ﻋﺎﻃﻔﻲ ،ﺧﻴﺎﻟﻲ ،ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺴﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف أوﻋﻘﻠﻲ أو روﺣﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺤﻜﺎة أو ﺗﺠﺴﻴﺪا أو ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ أو ﺗﺠﺮﻳﺪا.
وﺗﻌﺪ إﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ؛ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أو اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻌﺎري اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ "ﻋﺎﻣﻼً
رﺋﻴﺴﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺰ واﻟﺤﺚ ،وأداة ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ،وﻣﺼﺪراً ﻟﻠﺘﺮادف ،وﺗﻌﺪد اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻣﺘﻨﻔﺴﺎً ﻟﻠﻌﻮاﻃﻒ
واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎدة")  (54وﻫﻲ" :أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﻆ أﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻌﺮوف ،ﺗﺪل
اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺧﺘُﺺ ﺑﻪ ﺣﻴﻦ وﺿﻊ ،ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ،
وﻳﻨﻘﻠﻪ إﻟﻴﻪ ﻧﻘﻼً ﻏﻴﺮ ﻻزم ،ﻓﻴﻜﻮن ﻛﺎﻟﻌﺎرﻳﺔ")  ،(55ﻓﻨﻘﻞ اﻟﻠﻔﻈﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ
آﺧﺮ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻴﺔ.
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧﻼف ﻓﻲ أن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻻﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو
أﻧﻬﺎ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻹﺑﺪال ،إذ ﻳﺒﺪل اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺸﺒﻴﻬﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻼﻗﺔ
اﺗﺤﺎد واﻣﺘﺰاج؛ ﻷن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،أو ﺑﻤﻌﻨﻰ أدق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻧﺘﺎﺟﺎً ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﺤﺪﻳﻦ)  ،(56ﻓﻬﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻐﻮي ﺟﺪﻳﺪ ،ﻳﻨﻀﻮي ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺰﻳﺎح أو
اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ واﻵﺧﺮ
ﻏﺎﺋﺐ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻜﺜﻒ وﻣﺨﺘﺼﺮ ،وﻫﻲ – ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل -ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ أﺿﺮب اﻟﺒﻴﺎن اﻷﺧﺮى
أﺣﺪ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻧﺴﻴﺠﺎً
ﻟﻐﻮﻳﺎً ﺧﻴﺎﻟﻴﺎً وﺟﻤﺎﻟﻴﺎً ،ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﻌﻜﺲ وﺟﻮده :اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ/
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ /واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة "ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺿﺮب
ﻣﻦ اﻹدراك اﻟﺮوﺣﻲ ،واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺷﻴﺎء") .(57
اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺬف أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،دون اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ،
أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ،وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:
ـ اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﻳﺤﻴﻪ :ﻳﺼﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﻳﺤﺬف ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ـ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ :ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ وﻳﺤﺬف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮازم اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ
وﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ـ اﺳﺘﻌﺎرة ﺛﻤﻴﻠﻴﺔ :وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،ﻳﺼﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺜﻠﻲ ،وﻳﺤﺬف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ
) (58
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﻣﻠﺘﻔﺘﺎً إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ.
أ -اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ
ﻳﻘﻮل:

) (59

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
ﻓﻲ ﻛَﻔﱢﻪِ ﻧَﺒﻌﺔٌ ﻣﻮﺗﱠﺮةٌ

ﻳﻬﺰج إﻧْﺒﺎﺿﻬﺎ وﻳﻬﺘَﻀِﺐ

) (60

ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻜﻤﻴﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻘﻮس واﻫﺘﺰازه ﻟﺤﻈﺔ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻨﻪ ،ﺑﻞ ﻋﻤﺪ
إﻟﻰ ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ،أو أﻧﺴﻨﺘﻪ ،ﻓﺄﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻳﻬﺰج ،ﻓﻴﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﺻﻮت
ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮح ،ﻣﻮﺣﻴﺎً ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﻫﺪﻓﻪ .ﺣﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ،وﺻﺮح ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور واﻟﺤﺮص.
ﻳﻘﻮل:

) (61

ﻛﺎﻟﻠﱠﻴﻞ ﻻﺑﻞْ ﻳﻀﻌﻔﻮ

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ن ﻋﻠﻴﻪِ ﻣﻦ ﺑﺎدٍ وﺣﺎﺿِﺮ

ﺷﺒﻪ ﻛﺜﺮة ﻋﺪد ﻗﻮم ،وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻂ اﻟﺒﺎدي ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺜﺮة واﻻﻧﺘﺸﺎر
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻋﺒﺎرة" :ﻣﻦ ﺑﺎد وﺣﺎﺿﺮ" ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺒﻴﺖ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت واﻹﻳﺤﺎءات ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﺜﺮة ،اﻻﻧﺘﺸﺎر،
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،اﻟﻘﻮة إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻘﻮﻣﻪ – إن ﻛﺎن ﻳﺼﻒ ﻗﻮﻣﻪ  ،-وﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻌﺰة واﻟﻤﻨﻌﺔ ،وﺑﺚ اﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﻋﺪاﺋﻬﻢ،
أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﺨﺸﻴﺔ ،إن ﻛﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ،وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ – ﻫﻨﺎ -ﻗﻮل
اﻷﻋﺸﻰ) (62 ) :اﻟﺴﺮﻳﻊ(
ﻛﺎﻟﻠﱠﻴﻞ ﻣِﻦ ﺑﺎدٍ وﻣِﻦ ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﻮﻟﻲ ذوو اﻵﻛﺎل ﻣِﻦ واﺋﻞ

وﺑﻤﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﻳﺤﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل:

) (64

ﺑﻠﻰ إن اﻟﻐَﻮاﻧﻲ ﻣﻄﻌﻤﺎتٌ

)اﻟﻮاﻓﺮ(
ﻣﻮدﺗَﻨﺎ وإن وﺧﻂَ اﻟﻘَﺘﻴﺮ

76

) (63

اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻳﺮﻳﺪ أﻧﻪ ﻳﺤﺐ اﻟﻐﻮاﻧﻲ ،وإن وﺧﻄﻪ اﻟﺘﺸﻴﺐ)  ،(65أو أن اﻟﻐﻮاﻧﻲ ﻳﺤﺮﺻﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮدﺗﻪ ،وﻳﻄﻤﻌﻦ
ﻓﻲ ﺣﺒﻪ واﻟﺘﻮدد إﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺐ ،ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ ﻣﻐﺎزﻟﺔ اﻟﻐﻮاﻧﻲ ﻟﻪ وﺗﻮددﻫﻦ
إﻟﻴﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻐﺮي اﻟﻤﺮزوق /اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﺮزق ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺪال )ﻣﻄﻌﻤﺎت( ،ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ،
وأﺑﻘﻰ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ .وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ )ﻣﻮدﺗﻨﺎ( ﻋﻦ ﻣﻴﻞ اﻟﻐﻮاﻧﻲ
إﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺮوز اﻟﺘﺸﻴﺐ ﻓﻲ رأﺳﻪ /وإن وﺧﻂ اﻟﻘﺘﻴﺮ ،ﺑﻞ رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﻮاﻧﻲ ،وإن ﺻﺮح ﻏﻴﺮ
ﻣﺮة ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ ،ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻤﻊ ﺑﺎﻟﻐﻮاﻧﻲ ،وﻻ ﺗﺼﺒﻴﻪ اﻟﻔﺎﺗﻨﺎت.
ﻳﻘﻮل:

) (66

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺗُﺨﺎﻟﻒ أَﻧﻮاءَ اﻟﻜَﻮاﻛﺐِ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺰل

وﻛَﺎﻟﻐَﻴﺚِ إﻻﱠ أَن ﻧَﻮءَ ﻧُﺠﻮﻣِﻬﺎ

) (67

ﻟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﺘﺎة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺪال )ﻧﺠﻮﻣﻬﺎ( ،ﻓﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺚ ،ﺑﻮﺻﻒ ﻃﺮﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ رﻣﺰاً ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﺨﺼﺐ ،وﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ،ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ،رﻏﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﻧﻴﺎت ،وﻃﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ رﺿﺎﻫﻦ ،وﻗﺪ ﺣﺬف اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺸﺒﻪ ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل:

) (68

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(
س وﻣﺮﺳِـــﻲ ﻗَﻮاﻋﺪِ اﻹﺳـﻼم

واﻟﻤﺼﻴﺒﻴﻦ ﺑــﺎب ﻣﺎ أﺧﻄﺄَ اﻟﻨﱠﺎ

) (69

واﻟﺤﻤــﺎةُ اﻟﻜُﻔﺎةُ ﻓﻲ اﻟﺤـﺮبِ إن

ﻟﻒ ﺿِ ــﺮاﻣﺎً وﻗُﻮدﻫﺎ ﺑﻀِﺮام

واﻟﻐُﻴــﻮثِ اﻟﱠﺬﻳﻦ إن أﻣﺤـﻞَ اﻟﻨﱠﺎ

س ﻓَﻤـــﺄوى ﺣﻮاﺿِﻦ اﻷﻳﺘـﺎم
--) (70

واﻷُﺳﺎةِ اﻟﺸﻔــﺎةِ ﻟﻠﺪاءِ ذي اﻟ ـ ـﺮ

ﻳﺒﺔِ واﻟﻤـــﺪرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻷَوﻏـ ــﺎم

واﻟﺮواﻳﺎ اﻟﱠﺘﻲ ﺑـﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞُ اﻟـ ـﻨﱠﺎ

س وﺳﻮق اﻟﻤﻄﺒﻌﺎتِ اﻟﻌِﻈﺎم

واﻟﺒﺤﻮرِ اﻟﱠﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗُﻜﺸﻒ اﻟﺤِﺮ

ةُ واﻟ ـ ـﺪاءُ ﻣِﻦ ﻏَﻠـــﻴﻞ اﻷَوام

) (71

) (72

ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﻋﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ،ﻓﻴﺼﻔﻬﻢ :ﺑﺄﻧﻬﻢ أرﺳﻮا ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم،
وﻧﺸﺮوا ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وﺣﻤﻮا ذﻣﺎره ،وذﺑﻮا ﻋﻨﻪ ﻛﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﺪ ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻛﻔﺎﻓﺎً وأﻛﻔﺎءً ﻟﻬﺬه
اﻟﻌﻬﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻬﺬه اﻷﻣﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎة ،واﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﻔﺎة ،ﻓﺪاووا أﺣﺰاﻧﻬﻢ ،وأﺑﺮوا ﺳﺨﻢ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،وأﻃﻔﺆوا أﺣﻘﺎدﻫﺎ ،واﺳﺘﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺿﻐﻴﻨﺔ ،وﺣﻤﻠﻮا ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ اﻟﺮﻋﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺆرﻗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺤﻤﻞ اﻹﺑﻞ اﻟﻨﺎس وأﻣﺘﻌﺘﻬﻢ ،وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻀﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻏﻮﺛﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻳﺘﺎم ،ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺠﺪب واﻟﻘﺤﻂ.
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

اﻟﻤﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﺨﺬﻓﻪ؛ ﻷﻧﻪ أﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ:
ﺑﻞ ﻫﻮاي اﻟﱠﺬي أُﺟﻦ وأُﺑﺪي

) (73

ﻟِﺒﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻓُﺮوع اﻷَﻧﺎم

وﻟﻜﻨﻪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ :اﻟﻤﺼﻴﺒﻴﻦ ﺑﺎب ﻣﺎ أﺧﻄﺄ اﻟﻨﺎس /ﻣﺮﺳﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم /اﻟﺤﻤﺎة
اﻟﻜﻔﺎة ﻓﻲ اﻟﺤﺮب /اﻟﻐﻴﻮث اﻟﺬﻳﻦ إن أُﻣﺤﻞ اﻟﻨﺎس /ﻣﺄوى /ﺣﻮاض اﻷﻳﺘﺎم /اﻷﺳﺎة اﻟﺸﻔﺎة ﻟﻠﺪاء/
اﻟﻤﺪرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻷوﻏﺎم /اﻟﺮواﻳﺎ.
وﻗﺪ ﻟﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ إﺑﺮاز اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة ﻣﺸﺎﻋﺮه وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ
ﺗﺠﺎه ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ،ﻓﻘﻠﺒﻪ ﻣﺘﻴﻢ وﻣﺴﺘﻬﺎم ﺑﺤﺒﻬﻢ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺒﻮا ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻬﻮﻳﻪ واﺿﺤﺎت اﻟﺨﺪود،
ﻓﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺣﺐ أو ﻳﺴﺘﺘﺮ ،ﻟﻴﺲ إﻻ ﻟﺒﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ .وﻟﻌﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻐﺮاﻗﻪ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ اﻟﻤﺴﻜﻮن ﺑﻪ ،ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ وﺟﺪاﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻟﻘﻰ
ﺑﻈﻼﻟﻪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺄت ﺑﺤﻤﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺎه إﻣﺎﻣﻪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ – رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ – إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻘﺘﺎل ،وﻟﻢ ﻳﺠﺒﻪ) .(74
ﻋﻜﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ – ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﺑﺘﺂﻟﻒ واﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ﻓﻘﺪ ﻋﺎش ﻫﺬه اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺣﻘﻴﻘﺔ ،وﺿﺤﻰ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ،وﺑﺘﺂﻟﻒ واﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻦ ﻟﺒﻨﻲ
ﻫﺎﺷﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﺒﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن "ﺑﻌﺾ أﻣﺜﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻌﺮﻓﺔ") .(75
ﻳﻘﻮل:

) (76

وﻟﻢ ﺗَﻬﺠﻨِﻲ اﻟﻈﱡﺆار ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺰل

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
) (77

اﻟﻘَﻔْ ـﺮ ﺑﺮوﻛﺎً وﻣﺎ ﻟَــﻬﺎ رﻛَﺐ

ﺟﺮد ﺟــﻼد ﻣﻌﻄﱠﻔﺎتٌ ﻋﻠﻰ اﻟـ ـ

) (78

أورق ﻻ رِﺟ ـ ــﻌﺔٌ وﻻ ﺟﻠَﺐ

وﻻ ﻣﺨَ ــﺎض وﻻﻋِﺸﺎر ﻣﻄ ـــﺎ

ﻓِــﻴﻞُ وﻻ ﻗُـ ـﺮح وﻻ ﺳﻠــُﺐ

) (79

) (80

أُﻧِﺨﻦ أُدﻣﺎً ﻓَﺼِ ــﺮن دﻫﻤ ـﺎً وﻣﺎ

ﻏﻴﺮﻫﻦ اﻟﻬـــﻨﺎءُ واﻟﺠـ ـﺮب

ﻛﺎﻧﺖْ ﻣﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﻀﻤﻨﺎتِ ﻣِﻦ اﻟـ

ﺟﻮع دواءَ اﻟﻌِﻴﺎل أَن أَﺳﺒﻐﻮا

) (81

ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﻋﻦ اﻷﺛﺎﻓﻲ )ﺣﺠﺎرة ﺣﻮل اﻟﻨﺎر( ،إذ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﺆار اﻟﺘﻲ ﺗﺮأم
أوﻻد ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺘﺤﻨﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﺮﺿﻌﻬﺎ ،ﻓﻜﺄن اﻷﺛﺎﻓﻲ ﺗﺮأم ﺑﻌﻀﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي أرﺟﻞ ،ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻣﻌﻄﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎد ذي اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد واﻷﺑﻴﺾ،وﻛﺬا اﻟﻨﻮق ،وﻫﻲ أﻳﻀﺎً ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮد واﻟﺤﺮ ،إذ
ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻨﻮق ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮد واﻟﺤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،إﻻ أن اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻮق واﻷﺛﺎﻓﻲ ،ﻫﻮ
أن اﻷﺛﺎﻓﻲ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺎﺿﺎً ،وﻻ ﻋِﺸﺎراً ،وﻻ ﻣﻄﺎﻓﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺮب ﻓﺘﻄﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮان.
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ﻳﻀﻌﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ أﻣﺎم ﺻﻮرﺗﻴﻦ اﺳﺘﻌﺎرﻳﺘﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﻴﻦ ،اﻷوﻟﻰ :ﺻﻮرة اﻷﺛﺎﻓﻲ،
وﻫﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎد اﻟﻤﻠﻮن ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺻﻮرة اﻟﻨﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺮأم أوﻻد ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة
اﻟﻜﻠﻴﺔ /اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎد ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮرة اﻷﺛﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ ،وﺻﻮرة اﻟﻈﺆار)ﺟﻤﻊ
ﻇﺌﺮ وﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻨﻮ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺘﺮﺿﻌﻪ وﺗﺮﻋﺎه( اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﻋﺒﺮ ﻫﺬه
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎدﻳﺔ ،أﻛﺴﺒﺖ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻛﺔ.
وﻳﺤﻴﻠﻨﺎ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ،إﻟﻰ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ
رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻛﻜﻞ ،وﻫﻲ ﺣﺐ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ،إذ ﻻ ﻃﺮب ،وﻻ ﺻﺒﻮة إﻻ ﻟﻬﻢ .وﻫﺬا
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺒﺪع ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻞ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﻴﺎة أو ﺟﺰءاً ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺷﻜﻼً ﺟﺪﻳﺪاً ،أو ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ،وﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺑﺨﻄﻮط ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة) .(82
ﺣﺬف اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺸﺒﻪ ،وﻗﺪ أوﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺒﺎرﺗﻪ "ﺑﺮوﻛﺎً وﻣﺎﻟﻬﺎ رﻛﺐ" ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ )اﻟﻈﺆار( ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ.
ب -اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ
وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮارى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ،ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻷدﻳﺐ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻓﻨﻴﺔ
) (83
)اﻟﺨﻔﻴﻒ(
وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ:
أﺧْﺒﺮتْ ﻋﻦ ﻓِﻌﺎﻟﻪِ اﻷَرض واﺳﺘﻨـ ـ ـ ــــ ـ ـــﻄﻖ ﻣِﻨﻬﺎ اﻟﻴﺒﺎب واﻟﻤﻌﻤﻮرا
واﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺴﺮي ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﺣﻔﺎراً ﻏﺮاﺳﺎً؛ "أي أﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ]اﻷرض[ آﺛﺎرًا
ﺣﺴﻨﺔ ،ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،وﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر واﻷﻧﻬﺎر ،واﻟﻴﺒﺎب :اﻟﺨﺮاب؛ أي ﺑﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﺴﻜﻦ")  ،(84ﻳﺴﺘﻨﻄﻖ
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷرض؛ ﻟﺘﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة ،وﻟﻴﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻳﺪاه ﻣﻦ :ﻏﺮس اﻷﺷﺠﺎر ،وﺷﻖ اﻷﻧﻬﺎر،
وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻴﺒﺎب .وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺒﺚ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎد ،ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻫﺬه
اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ،وﻳﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ،
ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ أو أﻧﺴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎدات أو ﻣﺎ ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻪ ،ﺗﺬﻳﺐ
اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻓﺘﻐﺪو ﺣﻴﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ ،ﻋﺎﺷﻘﺔ ،ﻣﺒﻐﻀﺔ ،...وﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻤﺪوح ﻟﺪﻳﻪ.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة أﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺠﻠﻲ ،وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺳﺎن) (85 ) :اﻟﺨﻔﻴﻒ(
ﻻ ﻳﻤﻮتُ اﻟﻨﱠﺪى واﻟﺠﻮد ﻣﺎ ﻋﺎ

) (86

ش أﺑﺎن ﻏِﻴﺎثُ ذي اﻷَﻧْﻔﺎض

ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ أﻧﺴﻦ اﻟﻨﺪى واﻟﺠﻮد ،ﻓﺠﻌﻠﻬﻤﺎ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻋﺼﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎء واﻟﻤﻮت ﻣﺎدام
أﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﺸﺒﻪ اﻟﺠﻮد واﻟﻜﺮم ﺑﺈﻧﺴﺎن ،ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ/
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻛﺴﻤﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ؛ ﻛﻲ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
إﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻔﻪ ،واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ اﻟﻤﻜﺒﻮﺗﻪ ،ﻓـ"اﻟﺸﻌﻮر ﻳﻈﻞ ﻣﺒﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﻼ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ
أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ،وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﻌﺮاء ﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻜﻨﺎه ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ واﺳﺘﺠﻼﺋﻬﺎ")  ،(87واﻟﺼﻮرة – ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺘﻘﺪم – ﻳﺤﺮص اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ
ﻋﻄﺎء أﺑﺎن.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ وﺻﻒ ﻇﺒﻴﺔ ووﻟﺪﻫﺎ:

) (88

ﺗَﺤﻨُﻮ ﻋﻠﻰ ﺧِﺪرِ اﻟﻘِﻴﺎم وﺗﺮﻋـ ــﻮي

)اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﺑﻐﻨﺎه ﻓﻲ ﺳﻤﺢ اﻟﻮﻋ ــﺎءِ اﻟﻤﻄﻠﱠﻖ
ﻟﻮثُ اﻟﻤﻐﻔﱠﻞ واﻋﺘِﻨﺎف اﻷﺧﺮق

ﺑﻜﺮتْ وأَﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﺖِ ﻳﺆودﻫﺎ

) (89

) (90

ﻟﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ زﻣﻨﻴﻦ؛ اﻟﻤﻀﺎرع) :ﺗﺤﻨﻮ/
ﺗﺮﻋﻮي /ﻳﺆودﻫﺎ( ،ﺛﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ )ﺑﻜﺮت /أﺻﺒﺢ(؛ ﻟﻴﻤﻨﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﺮدي ﻋﻦ
اﻷﺣﺪاث :ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻴﺎم اﻟﻈﺒﻴﺔ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻮﻟﺪﻫﺎ ،إذ ﺗﻌﻮد ﻟﻪ ﺑﻀﺮع
ﺳﻤﺢ اﻟﻮﻋﺎء ﺑﺎﻟﺒﻦ ،وﻣﺎض ﻳﺼﻮر ﺗﺒﻜﻴﺮ اﻟﻈﺒﻴﺔ – ﻋﻠﻰ ﺣﺬر وﻗﻠﻖ – إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻋﻰ ،ووﻟﺪﻫﺎ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ
ﺧﺪره ،ﺗﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬﺋﺐ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ )وﻟﺪﻫﺎ( ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻔﺔ واﻟﺠﻬﻞ.
ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ – ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ – ﺻﻮرة ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ،ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻌﻄﻒ اﻟﻈﺒﻴﺔ
واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺨﻮف واﻟﺤﺬر واﻟﺨﺸﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﺋﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .وﻟﻌﻞ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ وﻇﻒ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﺷﻌﻮره اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻼﺣﻘﻪ داﺋﻤﺎً ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﺪاﺋﻪ اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺮﺑﺼﻮن ﺑﻪ اﻟﺪواﺋﺮ.
ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،واﻹ ﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻈﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷم
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻨﻮ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻠﻬﺎ ،وﺗﺤﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮاﺋﺐ اﻟﺪﻫﺮ ،ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻷﻧﺎ /اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺄزوﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺨﻠﻔﺎء واﻟﻮﻻة ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﺔ وﺗﺮﺣﺎل.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻄﻠﻠﻴﺔ:
وﻛﻴﻒ ﺗَﻘﻮلُ اﻟﻌﻨﻜَﺒﻮتُ وﺑﻴﺘُﻬﺎ

) (91

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
إذا ﻋﻠﺖْ ﻣﻮﺟﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﻛﺎﻟﻈﱡﻠَﻞْ

وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺻﺎﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺼﻮري اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻤﺎ
ﻳﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺮﻳﺔ واﺳﺘﻬﺰاء ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺎد ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻪ .ﻓﻠﻴﺲ ﻏﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺼﻒ ﻗﻠﻖ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت وﺣﻴﺮﺗﻬﺎ ،وﻋﺠﺰﻫﺎ
واﻟﻤﻮج ﻳﻈﻠﻠﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺠﺒﺎل أو اﻟﺴﺤﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ ،وﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﺄﻋﺪاﺋﻪ ،وﻫﻢ ﻳﺤﺎﻟﻮن
ﺗﻜﻤﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﺪع ﺑﺤﺒﻪ ﻵل اﻟﺒﻴﺖ ،واﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟﻬﻢ ،ﻓﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰون ﻋﻦ ﻛﺘﻢ ﺻﻮﺗﻪ ،أو ﻣﻨﻌﻪ
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ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻌﻪ ،وﺣﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎل اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﻮج اﻟﻜﺜﻴﻒ إذا ﻋﻼ ﺑﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﺑﻼ
ﺷﻚ ﺳﻴﺤﻄﻤﻪ ،وﻳﺒﻘﻴﻪ أﺛﺮاً ﺑﻌﺪ ﻋﻴﻦ.
ﺷﺨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ
وﻫﻦ ،ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ )ﺑﻴﺘﻬﺎ( ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ.
وﻗﻮﻟﻪ:

) (92

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(

إﻻﱠ ﺛَﻼﺛﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻘـﺎ

ﻣﺔِ ﻣﺎ ﻳﺤـ ــﻮﻟﻬﻦ ﻧﺎﻗِﻞْ

ﺳﻔﻊ اﻟﺨُﺪودِ ﻛﺄﻧﱠﻤﺎ

ﻧُﺜﺮتْ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﻤﻜﺎﺣِﻞْ

ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻷﺛﺎﻓﻲ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪور ،وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺪور ﻛﺒﻴﺮة ،ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻋﺒﺎرﺗﻪ) :ﻣﺎ ﻳﺤﻮﻟﻬﻦ ﻧﺎﻗﻞ( ،ﻓﻜﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺎرة اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ – ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل – ﻋﻈﻢ اﻟﻘﺪور.
وﻗﺪ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ذوات اﻟﺨﺪود اﻟﺴﻮد اﻟﻤﺸﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺮة ،ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﺗﺮك ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ
ﻟﻮازﻣﻪ )اﻟﺨﺪود( ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺷﻮﻗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺤﺖ ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ ﺧﺮاﺑﺎً ،وﻟﻢ ﻳﺒﻖ
ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻫﺬه اﻷﺛﺎﻓﻲ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻄﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ
ﺑﻜﻞ ﺣﻤﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ " اﻟﺬي ...ﺻﺎر ﻓﻲ أﻏﻮار اﻟﻨﻔﺲ ﺷﻮﻗﺎً وأﺧﺎدﻳﺪ ﻳﺤﺘﻔﺮﻫﺎ ﺳﻴﻞ
) (93
اﻟﺪﻫﺮ اﺣﺘﻔﺎراً ،ﻓﺘﻨﺒﺠﺲ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ،وﻗﺪ أﺗﺮﻋﺖ ﺣﺰﻧﺎً وﻫﻤﺎً"
وﻗﻮﻟﻪ:

) (94

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(
) (95

ع رﺧِﻴﺼﺎً ﻣِﻦ اﻟﻌﻠُﻮق ﺑﻐﺎل

ﻣﻦ ﻳﺒﻊ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎبِ ﺷﻴﺒﺎً ﻓَﻘﺪ ﺑﺎ

اﺳﺘﻌﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ) :ﻳﺒﻊ /ﺑﺎع( وﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎ ﻳﺒﺎع وﻳﺸﺘﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎع واﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ ،وأﻟﺤﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ) :ﺷﻴﺒﺎً( و)رﺧﻴﺼﺎً( اﻟﺘﻲ ﻋﻨﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻴﺐ أﻳﻀﺎً ،ﻓﻐﺪا اﻟﺸﻴﺐ
ﻣﺘﺎﻋﺎً ،أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ،ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ،ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺮﻓﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة :اﻟﻤﺸﺒﻪ:
اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺬوف :اﻟﻤﺘﺎع وﻏﻴﺮه ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ا ﻟﺤﺰن واﻷﺳﻰ ،وﻗﺪ اﺷﺘﻌﻞ رأﺳﻪ ﺷﻴﺒﺎً ،إذ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،وﺷﺎرف ﻋﻠﻰ ﺳﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ،
ﻓﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺑﻪ اﻟﺬي وﻟﻰ ،واﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻋﻮدﺗﻪ ،ﻓﻴﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﺷﺒﺎﺑﺎً ﺑﺸﻴﺐ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎت ذﻟﻚ،
وﻟﻮ وﺟﺪ – ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻓﺘﺮاض – ﻟﺒﺎع ﺷﻴﺌﺎً ﻧﻔﻴﺴﺎً ﻏﺎﻟﻴﺎً ﺑﺰﻫﻴﺪ.
) (96

وﻗﻮﻟﻪ:
وﻟﻤﺎ رأَﻳﺖُ اﻟﺪﻫﺮ ﻳﻘﻠِﺐ ﻇَﻬﺮه
ﻛَﻤﺎ ﻇﻌﻨﺖْ ﻋﻨﱠﺎ ﻗُﻀﺎﻋﺔُ ﻇَﻌﻨﺔً

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
) (97
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪِ ﻓِﻌﻞَ اﻟﻤﻤﻌﻚِ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻞ
) (98
ﻫﻲ اﻟﺠ ـ ـﺪ ﻣﺄدوم اﻟﻨّﺠﻴﺰةِ ﺑﺎﻟﻬﺰل
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﺷﺨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪﻫﺮ ،ﻓﺠﻌﻠﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻳﻘﻠﺐ ﻇﻬﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻤﻤﻌﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻞ،
وﻫﻮ ﻳﻤﺮغ ﺑﺎﻟﺘﺮاب واﻟﺮﻣﻞ ﻏﻴﺮه ،وﻗﺪ أﺧﺬ ﻋﺒﺎرﺗﻪ" :اﻟﺪﻫﺮ ﻳﻘﻠﺐ ﻇﻬﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ" ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻞ
اﻟﻘﺎﺋﻞ" :ﻗﻠﺐ ﻟﻪ ﻇﻬﺮ اﻟﻤﺠﻦ"؛ أي اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وده )  ،(99ﻓﻮﺻﻒ ﻗﻀﺎﻋﻪ ﻓﻲ
ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰارﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،واﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻦ ود إﻟﻰ اﻟﻨﺰارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻫﺮ اﻟﺬي
ﻗﻠﺐ ﻇﻬﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ ،ﻓﺮزأ ﻗﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻌﻴﻢ.
اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ – ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ – أن ﻳﺼﻮر ﻟﺆم ﻗﻀﺎﻋﺔ،
وﻳﻨﺎل ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ،واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺷﻌﻮر داﺧﻠﻲ ،ﻗﺎر ﻓﻲ أﻋﻤﺎق وﺟﺪاﻧﻪ ،ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻋﺼﺒﻴﺘﻪ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﻌﻞ أوراﻫﺎ آﻧﺬاك .وﻗﺪ وﺻﻒ اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ
) (100
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ" :وﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ]اﻻﺳﺘﻌﺎرة[ ﻗﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ"
وﻗﻮﻟﻪ:

) (101

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(

وﺳﺆالُ اﻟﻈﱢﺒﺎءِ ﻋﻦ ذي ﻋﺪِ اﻷَﻣـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـﺮ أَﺿﺎﻟﻴﻞُ ﻣِﻦ ﻓُﻨﻮن اﻟﻀﻼل
ﺷﺨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻈﺒﺎء ،ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻀﻼل
– إذن – أن ﺗُﺴﺄل اﻟﻈﺒﺎء ﻋﻦ أﻣﺮ ﻏﺪٍ؛ ﻷﻧﻬﺎ أﺷﺪ ﺟﻬﻼً وﻗﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ أﻣﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﻴﺮاً وﻓﺎﺋﺪة ،وﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻘﺎء ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ زﺟﺮ اﻟﻄﻴﺮ واﻟﻈﺒﺎء وﻏﻴﺮﻫﺎ ،أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺨﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺐ ،ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ.
وﻗﻮﻟﻪ:

) (102

)اﻟﻜﺎﻣﻞ(

واﻟﺤﺐ ﻓﻴﻪِ ﺣﺮارةٌ وﻣ ــﺮارةٌ

ﺳﺎﺋِﻞ ﺑﺬاك ﻟﻤﻦ ﺗَﻄﻌﻢ أو زﻗِﻲ

ﻣﺎ ذاق ﺑﺆس ﻣﻌﻴﺸﺔٍ وﻧَﻌﻴﻤﻬﺎ

ﻓِﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ أَﺣـ ـﺪ إذا ﻟَﻢ ﻳﻌﺸﻖ

ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻌﺎرة ،اﻷوﻟﻰ :ﺑﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺤﺐ ﺑﻤﺼﺪر اﻟﺤﺮارة اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻴﻪ
اﻷذى واﻟﺨﻄﺮ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺤﺐ – أﻳﻀﺎً – ﺑﺎﻟﻄﻌﻮم اﻟﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺴﻴﻐﻬﺎ اﻟﻤﺮء ،إﻻ ﺑﺸﻖ
اﻷﻧﻔﺲ ،وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻓﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺆس اﻟﺤﻴﺎة وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﺎب ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ،
وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤﺬوف ،ﻟﻴﻤﻨﺢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻌﺎرات ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮراً ﺣﺴﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﺗﺮﺗﺪ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﻓﺎرﺗﺒﺎط اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺎﻟﺤﻮاس ،ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻠﺘﻪ اﻟﺮﺣﺒﺔ ،وﻓﻜﺮه اﻟﻮاﺳﻌﺔ.
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ﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ :ﺻﺒﺎﺑﺔ ﻣﺴﻬﺪة وﺷﻮق ﻣﺒﺮح ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺑﺔ،
ﺷﻮق أرﻗﻪ وأﺳﻬﺮه ،وأذاﻗﻪ ﻣﺮ اﻟﺼﺪود واﻟﻬﺠﺮ واﻹﻋﺮاض .ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل :ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺸﻮق إﻻ ﻣﻦ
ﻛﺎﺑﺪه وأﺿﻨﺎه ،وﻻ اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺎﻧﺎﻫﺎ ،وذاق ﻣﺮ ﻃﻌﻤﻬﺎ وﺣﻠﻮه.
ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ،اﻧﺰﻳﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،وﺗﺤﻮل
ﺑﺴﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻣﺘﺎزت ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ
وﻋﻮاﻃﻔﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ – ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ -ﻓﻲ ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺤﻴﺎة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﻮان ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺬف ﻷﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﻮﺳﻊ آﻓﺎق اﻟﺘﻠﻘﻲ
واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺒﺪع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺎهٍ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﻴﺔ أو اﻟﺠﺎﻣﺪة.
راﺑﻌﺎ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ إﺣﺪى اﻷدوات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷدﻳﺐ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺻﻮره اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮوم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻮاﻃﻔﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮه ورؤاه إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة،
وﻫﻲ" :أن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻼ ﻳﺬﻛﺮه ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺠﻲء إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﺗﺎﻟﻴﻪ ،وردﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻳﺠﻌﻠﻪ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻫﻮ ﻃﻮﻳﻞ
اﻟﻨﺠﺎد" ...ﻳﺮﻳﺪون ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ ...ﻓﻘﺪ أرادوا ﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ ،ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮوه ﺑﻠﻔﻈﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ،
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻪ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺮدﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ،وأن ﻳﻜﻮن إذا ﻛﺎن ،أﻓﻼ ﺗﺮى
أن اﻟﻘﺎﻣﺔ إذا ﻃﺎﻟﺖ ﻃﺎل اﻟﻨﺠﺎد؟.(103 )"...
ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺘﻮارى وﻳﺨﺘﻔﻲ وراء اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ،ﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﻤﻨﺤﻪ )اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ( اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻠﻄﻒ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺤﺬر واﻟﻴﻘﻈﺔ،
واﻟﺘﺄﻣﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻓﺎت اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﺮوراً
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻄﺤﻲ ،ﻓﺎﺗﻪ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺗﺬوق اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮاﻣﻲ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ؛ ﻓـ
"اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻪ ،وﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ دﻻﻻت اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺂزر داﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ،ﺣﺘﻰ ﻛﺄن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺳﻮاه ﻟﻤﻌﺎت ﺧﺎﻃﻔﺔ وذاﻫﻠﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ؛ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ
أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ – ﻻﻳﻬﻢ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻤﺘﺄﻧﻲ ﻟﺮؤﻳﺔ أﺟﺰاﺋﻬﺎ – وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﺴﺮب وﻫﻮ إﺷﺎرة ﺧﺎﻃﻔﺔ ﺗﺜﻴﺮ
اﻧﻔﺴﺎﺣﺎً ﻧﻔﺴﻴﺎً") .(104
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ إﺷﺎري أو إﻳﻤﺎﺋﻲ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ذﻫﻨﻪ أو ﻓﻜﺮه ﺣﺘﻰ
ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺨﻔﻴﺔ ،أو اﻟﻤﺴﺘﺘﺮة ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا "ﺗﻌﻤﻞ ...ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺬﻫﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻣﻦ
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ﺛﻢ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،أو اﻟﺼﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻌﻤﻴﻖ") .(105
وﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺳﻴﻘﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ.
اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻣﺎدﺣﺎً ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺴﺮي:

) (106

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(

أَﺣﺮزتَ ﻓَﻀﻞَ اﻟﻨﱢﻀﺎل ﻓﻲ ﻣﻬﻞ

ﻓــﻜﻞﱡ ﻳــﻮم ﺑ ـﻜ ـﻔﱢﻚ اﻟﻘَﺼ ـﺐ

ﻟــﻮ أن ﻛَﻌ ــﺒﺎً وﺣﺎﺗ ــﻤﺎً ﻧُﺸِــﺮا

ﻛَﺎﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣِﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗَﻬﺐ

ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺖ ﻟﻢ ﻳﺮد أن ﺧﺎﻟﺪاً ﻳﺒﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎراه ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻲ /اﻟﻨﻀﺎل ،وﻻ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر
اﻟﺴﺒﺎق /اﻟﻘﺼﺐ ،وإن ﺟﺎز إرادة ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺑﻞ ﻛﻨﻰ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺮم واﻟﺠﻮد ،ﺑﺪﻟﻴﻞ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ
أﺷﻬﺮ أﺟﻮاد اﻟﻌﺮب ،وﻫﻤﺎ :ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ إﻳﺎد ،وﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،وﺗﻜﺸﻒ ﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﻤﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ أﻋﻄﻴﺎت اﻟﻤﻤﺪوح ،وﺟﺰﻳﻞ ﻧﻮاﻟﻪ ﻓﺤﺴﺐ.
وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل "اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎري" ،ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻌﺎﺿﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺎن اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة؛ ﻷﻧﻬﺎ "ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ
اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎري ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮي واﺣﺪ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻨﺎﺋﻲ") .(107
ﻓﻘﺪ ﻛﻨﻰ ﻋﻦ ﺟﻮد اﻟﻤﻤﺪوح وﻛﺮﻣﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻘﻠﻮب ،إذ ﺷﺒﻪ ﻛﻌﺒﺎً وﺣﺎﺗﻤﺎً،
وﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻮد اﻟﻌﺮب وأﻛﺮﻣﻬﻢ -ﺑﺨﺎﻟﺪ ،ﻻ ﺣﺒﺎً ﺑﺨﺎﻟﺪ ،ﺑﻞ ﻃﻤﻌﺎً ﺑﻤﺎﻟﻪوﻳﻘﻮل ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻪ:

) (108

)اﻟﻮاﻓﺮ(
) (109

ﻓَﺘﻠﻚ إﻟﻴ ـﻚ ﺗُﻘْﺪم ﻣ ــﺬﻫﺒﺎتٍ

ﺑــﻬﺎ ﻳﺘﺮﻧﱠﻢ اﻟﻮﻟِﻪ اﻟـ ـﻄﱠﺮوب

ﻓَﻼ اﻟﺮﺟﺰاءُ ﺗَﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻗِﻴﺎم

وﻻ ذاتُ اﻟﻌِﻘﺎل وﻻ اﻟﻌﺘُﻮب

وﻟﻜِـ ـﻦ ﻛﻞﱡ ﻧﺎﺋــﺒﺔٍ ﺧَــﺮوج

ﻣِﻦ اﻷَﻣﺜﺎل واﻟﻄﱡﻠﻖ اﻟﻤﻨﻴﺐ

) (110

) (111

ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه )ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪح واﻟﻐﺰل( ﻓﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،أو ﺑﺎﻟﺒﺮود
اﻟﻤﻮﺷﺎة ،ﺗﻄﻮق ﺟﺴﺪ اﻟﻤﻤﺪوح ،أو ﻳﺘﺮﻧﻢ ﺑﻬﺎ ،أي اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻐﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﻧﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎدﻫﺎ اﻟﻮﻟﻪ
اﻟﻤﺸﺘﺎق اﻟﺬي ذﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺤﺒﻴﺐ ،ﺛﻢ ﻳﺸﺨﺺ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب،
ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻷﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻮ اﻟﺮﺟﺰ؛ أي ارﺗﻌﺎش اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻬﻮض ،وﻻ ﻫﻲ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﺎل ،ﻓﺘﻤﻨﻊ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﺗﻈﻞ ﺑﺎرﻛﺔ ،وﻻ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﺗﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻗﻮاﺋﻢ ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻔﺰ ﻗﻔﺰاً ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ
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أرض إﻟﻰ أرض؛ أو ﻳﺬﻳﻊ ﺻﻴﺘﻬﺎ ،وﻳﺴﻴﺮ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﻓﺎق ،ﺳﻴﺮان اﻷﻣﺜﺎل واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ،أو ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﻗﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﺣﺮة ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺎء.
ﻛﻨﻰ ﺑﻠﻔﻈﺔ )ﻣﺬﻫﺒﺎت( ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه ،وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،ﻟﺒﻴﺎن
ﺟﻤﺎل ﻗﺼﺎﺋﺪه ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤﺪوح ،أو اﻟﻮﻟﻪ اﻟﺬي ذﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ ،ﻓﺘﺮﻧﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺴﺮي ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ أﻟﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺒﺎرﻳﺢ اﻟﻬﻮى ،ﻓﺸﺒﻪ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﺑﺎﻟﺒﺮود اﻟﻤﻮﺷﺎة ،ﺣﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ،وأﺑﻘﻰ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ .وﻛﻨﻰ ﺑﻠﻔﻈﺔ
)اﻟﺮﺟﺰاء( ،و)ذات اﻟﻌﻘﺎل( ،و)اﻟﻌﺘﻮب( ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮه ،ﻣﺘﻮﺳﻼً ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ
ﻟﻴﻠﻤﺰ ﺑﻘﺼﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮه ،وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ .ﺛﻢ ﻛﻨﻰ ﺑـ )ﻛﻞ ﻧﺎﺋﺒﺔ /ﺧﺮوج ﻣﻦ اﻷﻣﺜﺎل /اﻟﻄﻠﻖ اﻟﻤﻨﻴﺐ(
ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه أﻳﻀﺎً .وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻮر اﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺟﻤﺎل ﻗﺼﺎﺋﺪه ،وإﻇﻬﺎر
ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰات ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ،وﻟﻔﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ – ﻫﻨﺎ – أﻣﺮان ،اﻷول :اﺗﻜﺎء
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ،ﻓﺠﺎءت ﻣﻌﺒﺮة أﺑﻠﻎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي أراده .وأﻣﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت دﻗﻴﻘﺔ اﻟﻤﺴﻠﻚ ،ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﻤﺄﺧﺬ ،ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
ﻣﻐﺰاﻫﺎ .ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻲ
اﻷﻟﻔﺎظ) :اﻟﺮﺟﺰاء /ذات اﻟﻌﻘﺎل /اﻟﻌﺘﻮب /ﻧﺎﺋﺒﺔ /اﻟﻄﻠﻖ( ،واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷوﺻﺎف اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻘﺼﺎﺋﺪه ،واﻷوﺻﺎف اﻟﺘﻲ أﺳﺒﻐﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮه.
ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ " ﺻﻮرة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ،ﻫﻨﺎك أو اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أو اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ أو اﻟﺴﺎﻣﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ أي اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ،وﻫﻲ اﻷﻋﻤﻖ واﻷﺑﻌﺪ
ﻏﻮراً ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺴﻴﺎق اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻮﻗﻒ")  ،(112وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺰاز اﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻘﺼﺎﺋﺪه ،واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،واﻟﺤﻈﻮة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ﻟﺪﻳﻪ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ إﻳﺤﺎء ﺑﺎﻟﻠﻤﺰ واﻟﻐﺾ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻳﻘﻮل:

) (113

وﻛﻨﱠﺎ إذا ﻣﺎ اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻢ ﻳﻚ ﺑﻴﻨَﻨﺎ

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
وﺑﻴﻨﻬﻢ إﻻﱠ اﻟﺰاوﻓﺮ ﺗَﻨﺤﺐ

) (114

ﻛﻨﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻠﻔﻈﺔ )اﻟﺰواﻓﺮ /اﻟﻘﺴﻲ( ﻋﻦ اﻟﺤﺮب ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ إﺣﺪى أدواﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺤﺎرب ،وﻗﺪ أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻧﻬﻢ إذا ﻗﻠﺒﻮا ﻟﻨﺎ ﻇﻬﺮ اﻟﻤﺠﻦ ،وﺟﺎﻫﺮوا ﺑﻌﺪاوﺗﻬﻢ ﻟﻨﺎ ،ﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﻟﺪﻳﻨﺎ
إﻻ اﻟﺰواﻓﺮ /اﻟﻘﺴﻲ ،أي اﻟﺤﺮب ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ،إذ ﺷﺒﻪ
اﻟﺰواﻓﺮ ﺑﺈﻧﺴﺎن ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﺣﺰﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﻋﺰﻳﺰ ،وﻟﻌﻞ ﺗﺨﻴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻔﻈﺔ )ﺗﻨﺤﺐ( اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻲ ﺑﺎﻟﺤﺰن؛ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ إﻣﻌﺎن ﻗﻮﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻋﺪاﺋﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ – ﻋﺒﺮ
ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة – ﻋﻦ ﺑﺄس ﻗﻮﻣﻪ وﺷﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب.
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

وﻳﻘﻮل:

) (115

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(

ﻛَﺄَن ﺣﺼﻰ اﻟﻤﻌﺰاءِ ﺑﻴﻦ ﻓُﺮوﺟﻬﺎ

ﻧَﻮى اﻟﺮﺿﺦ ﻳﻠﻘَﻰ اﻟﻤﺼﻌِﺪ اﻟﻤﺘﺼﻮب

) (116

ﻳﺼﻒ ﻧﺸﺎط ﻧﺎﻗﺘﻪ وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ،وﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ ،ﻓﻤﻦ ﻓﺮط ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ أن اﻟﺤﺼﻰ "ﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ
ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ،وزاد ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺰق ﻣﻨﻪ")  ،(117ﻓﺘﻨﺎﺛﺮ اﻟﺤﺼﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ ورﺟﻠﻴﻬﺎ،
ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﻨﻮى اﻟﻴﺎﺑﺲ ،وﻫﻮ ﻳﺮﺿﺢ رﺿﺨﺎً ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ،ﻓﻴﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺗﺠﺎه.
إذن ،ﻛﻨﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﻄﺎﻳﺮ اﻟ ﺤﺼﻰ وﺗﻤﺰﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺮوج ﻧﺎﻗﺘﻪ ،ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ وﻗﻮﺗﻬﺎ،
وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ،ﺻﻮرة اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻳﻀﺎً ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ
اﻟﻘﻮة واﻟﺼﻼﺑﺔ واﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﻗﻮة وﻧﺸﺎط ﻧﺎﻗﺘﻪ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻻً ﻓﻨﻴﺎً ﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮ.
وﻳﻘﻮل:

) (118

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(

وﻻ ﺳﻤﺮاﺗﻲ ﻳﺒﺘَﻐِﻴﻬﻦ ﻋﺎﺿﺪ

) (119

وﻻ ﺳﻠَﻤﺎﺗِﻲ ﻓﻲ ﺑﺠﻴﻠﺔَ ﺗُﻌﺼﺐ

اﻟﺴﻤﺮ ،اﻟﺴﻤﺮات ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ﺷﺎﺋﻚ ،إذا أرادوا ﻗﻄﻌﻪ ﻋﺼﺒﻮا أﻏﺼﺎﻧﻪ ﻋﺼﺒﺎً ﺷﺪﻳﺪاً؛
ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻮا إﻟﻰ أﺻﻮﻟﻪ ،ﻓﻴﻘﻄﻌﻮه ،وﻣﺜﻠﻪ ﺷﺠﺮ اﻟﺴﻠﻢ ،وأرادوا أن ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺠﻴﻠﺔ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻗﻬﺮﻫﺎ
وإذﻻﻟﻬﺎ)  ،(120وﻗﺪ أراد ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺻﺪر ﺑﻴﺘﻪ ،أي ﻻ ﻳﻘﺪر أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻬﺮه وإذﻻﻟﻪ.
ﻧﻼﺣﻆ – ﻫﻨﺎ – دﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،إذ ﺻﻮر ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺠﺮة اﻟﺴﻤﺮ اﻟﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻊ وﻛﺬا ﺻﻮر
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺠﻴﻠﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﻘﻬﺮه وﻳﺬﻟﻪ ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺬﻟﻬﺎ أو
ﻳﻘﻬﺮﻫﺎ ﻟﻘﻮﺗﻬﺎ وﺷﺪة ﺑﺄﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ ،ﻗﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻌﺾ أوﺻﺎف )اﻟﺸﺎﻋﺮ ،وﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺠﻴﻠﺔ( :اﻟﻘﻮة وﻣﻬﺎﺑﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ.
وﻳﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ:

) (121

ﺗَﻤﺸﻲ ﺑﻬﺎ رﺑﺪ اﻟﻨﱠﻌﺎم

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﺗَﻤﺎﺷﻲ اﻵم اﻟﺰواﻓﺮ(122 )

واﻷﺧـ ــﺪري ﺑﻌﺎﻧَﺘﻴ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـﻪِ ﺧَﻠﻴﻂَ آﺟﺎل وﺑﺎﻗﺮ(123 )
ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺼﻒ أﻃﻼل ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ،وﻗﺪ أﺿﺤﺖ ﻣﺄوى اﻟﻈﻠﻴﻢ واﻟﻨﻌﺎم ،ﻓﺘﺠﻮﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻬﺎ ،دون
أن ﻳﻔﺰﻋﻬﺎ أﺣﺪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﻴﺲ ،ﻓﻜﺄن ﻣﺸﻴﺔ اﻟﻈﻠﻴﻢ واﻟﻨﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻴﺔ اﻹﻣﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ،
ﻣﺸﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﻬﺎ ،وﻗﺪ أﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﺤﻤﻞ ،أو ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎر اﻟﻮﺣﺸﻲ ﻣﺰﻫﻮاً ﺑﻴﻦ أﺗﺎﻧﺘﻴﻪ ﻓﻴﻤﺸﻲ
ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻪ .ﻛﻨﻰ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ ،ﻟﺘﻮﺣﻲ ﺑﻤﺎ ﺣﻞ ﺑﺄﻃﻼل
ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ،وﻗﺪ ﻏﺪت ﺧﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻟﺘﺼﻮر ﻣﺎ أﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺰن وﺟﻮى ،وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻃﻼل
اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
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وﻳﻘﻮل:

) (124

اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(

واﻧﻈُﺮ إﻟﻰ أﺳﺮارِ ﻛَـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـﻒ أَﺟﻢ ﻣﻘﻠُﻮم اﻷَﻇﺎﻓِﺮ
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ" :اﻷﺟﻢ اﻟﺬي ﻻ ﺳﻼح ﻣﻌﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻘﻠﻮم اﻷﻇﺎﻓﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ؛ أي
اﻧﻈﺮ :إﻟﻰ أﺳﺮار ﻛﻔﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ أﺟﻢ ﻣﻘﻠﻮم اﻷﻇﺎﻓﺮ ،ﻓﻬﻞ ﺗﻘﺪر ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮ] ،و[ اﻷﺳﺮار ﺧﻄﻮط اﻟﻜﻒ،
وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑﻬﺎ" ،واﻷﺟﻢ :اﻟﺬي ﻻ ﺳﻼح ﻣﻌﻪ ،وأﺻﻠﻪ اﻟﻜﺒﺶ اﻟﺬي ﻻ ﻗﺮن
ﻟﻪ")  ،(125وﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ" :ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﺎح ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻜﺒﺶ اﻷﺟﻢ ،"ﻳﻀﺮب ﻟﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻤﺎ أﻋﺪ
ﻟﻪ") .(126
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻛﻨﺎﻳﺘﺎن) :أﺟﻢ( ،و)ﻣﻘﻠﻮم اﻷﻇﺎﻓﺮ( ،وﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪان أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ أﻋﺰل
ﻣﻦ اﻟﺴﻼح ،ﻓﻼ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺿﺮ أو أذى ،وﻗﺪ ﺟﺎءﺗﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ؛ ﻟﺘﻔﻴﺪا
اﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺿﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ أﻋﺰل اﻟﺴﻼح،
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻀﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺒﺎن ،وﻫﺬا إﻣﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻬﺰاء ﻣﻨﻪ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺎدﺣﺎً:

) (127

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(

وداﻣﺖْ ﻗُﺪورك ﻟﻠﺴﺎﻏِﺒﻴ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﻏَﺮﻏﺮةً واﺣﻮرارا

) (128

ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺪح اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ﻗﺎﺋﻼً ﻟﻪ :أﻧﺖ ﻛﺮﻳﻢ وﺟﻮاد وﺳﺨﻲ،
ﺑﻞ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺪوره وﻫﻲ ﺗﻤﺘﻠ ﺊ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ واﻟﺸﺤﻢ وﺗﻐﺮر ﺑﺎﻟﻤﺮق ،ﻛﺄﻧﻬﺎ إﻧﺴﺎن ﻳﺮدد اﻟﻤﺎء أو
اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺴﻴﻐﻪ ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻘﺪور
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮم اﻟﻤﻤﺪوح ،وﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻛﺮﻣﻪ ﻛﺎن وﻗﺖ اﻟﺸﺪة
واﻟﺨﺼﺎﺻﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﻗﺖ اﻟﺮﺧﺎء واﻟﻨﻌﻴﻢ .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮاً ﺑﺎﻷوﺳﻊ ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ اﻷﺿﻴﻖ) .(129
)اﻟﻤﺘﻘﺎرب(

وﻳﻘﻮل:
وﻛُﻨﱠﺎ إذا ﺟﺒﺎر ﻗَﻮم أَرادﻧﺎ

ﺑﻜﻴﺪٍ ﺣﻤﻠﻨَﺎه ﻋﻠﻰ ﻗَﺮن أَﻋﻔَﺮا

) (130

ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﻧﻘﺘﻠﻪ وﻧﺤﻤﻞ رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺎن ،وﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون
ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،وﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻞ" :ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮن أﻋﻔﺮ" ،أي ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻛﺐ وﻋﺮ) .(131
ﻓﻘﺪ ﻛﻨﻰ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺣﻤﻠﻨﺎه ﻋﻠﻰ ﻗﺮن اﻋﻔﺮا"،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺷﺪة ﺑﺄﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب ،وﻗﺪ وﻇﻒ ﻟﻔﻈﺔ )ﻗﺮن( ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺴﻨﺎن؛ ﻟﻴﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻘﻮة ،وإﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ زﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎً ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪم
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﻟﻠﺪﻻﻟﺘﻴﻦ :اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ ،اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ) :ﻛﻨﺎ ،أرادﻧﺎ ،ﺣﻤﻠﻨﺎه( ،وﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة
اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ،ﻓﺸﺒﻪ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﻌﺘﺪي وﺣﻤﻞ رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮن ،ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺬي
ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ أداة ﻣﺎ؛ ﻟﻴﺸﻬﺮ ﺑﻪ.
وﻳﻘﻮل ،ﻳﺬﻛﺮ ﻧﻔﺴﻪ:

) (132

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﺑ ـ ــﻤﺎ ﺗَﻀﻤﻨﺖِ اﻷَﺳــﺮار واﻟﻜَﻠﻞُ

وﻟﻦ أُﺧﺒ ـﺮ ﺟ ــﺎري ﻣِـ ــﻦ ﺣﻠﻴﻠﺘِﻪِ

) (133

وﻟﻦ أَﺑﻴﺖَ ﻣِ ــﻦ اﻷَﺳــﺮارِ ﻫﻴﻨﻤ ـﺔً

ﻋﻠﻰ دﻗ ــﺎرﻳﺮ أَﺣﻜِﻴــﻬﺎ وأَﻓﺘ ـ ـﻌِﻞُ

ﻻ ﺧَﻄﻮﺗِﻲ ﺗَﺘﻌﺎﻃًﻰ ﻏَﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌِﻬﺎ

وﻻ ﻳﺪي ﻓﻲ ﺣﻤﻴﺖِ اﻟﺴﻜﻦ ﺗَﻨﺪﺧِﻞُ

) (134

ﻛﻨﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ زوج ﺟﺎره ،وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺣﻔﻆ
ﺣﺎﺳﺘﻲ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﻢ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎً أو ﻛﺎذﺑﺎً ،ﻓﻴﻔﺴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ،
وﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻄﻮ إﻟﻰ أي رﻳﺒﺔ ،أو ﻳﻤﺪ ﻳﺪه إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ/ ،ﻻ ﺧﻄﻮﺗﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ /وﻻ ﻳﺪي ﻓﻲ ﺣﻤﻴﺖ اﻟﺴﻜﻦ ﺗﻨﺪﺧﻞ ،وﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .إذن ﺛﻤﺔ ﺛﻼث
ﻛﻨﺎﻳﺎت :ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺴﺲ ،واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ،وﻃﻬﺎرة اﻟﺠﻮارح ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ.
وﻧﻠﺤﻆ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ( ،اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ
أﻃﺮاف أﺻﺎﺑﻊ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺸﻲء ﻟﻴﺄﺧﺬه – ﺻﻮرة ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻲ اﻟﺮﻳﺐ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ،وﻋﺪم ﺧﺮق اﻟﺒﻴﻮت واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺮارﻫﺎ .وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،إذ ﺷﺒﻪ
ﺧﻄﻮﺗﻪ ،وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺑﺈﻧﺴﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻮت؛ ﻟﻴﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ أﻫﻠﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﺸﺎﻋﺮه وﻋﻮاﻃﻔﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت أﻳﻀ ًﺎ
ﻣﺜﻴﺮة وﻣﺪﻫﺸﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف ذﻫﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﺪى ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،إﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ .ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة،
ﻟﺘﻐﺪو أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﺣﺮﻛﺔ ،ﺗﺠﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮر ﺣﺴﻴﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ
اﻟﺘﻔﺖ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز ،وﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺟﻨﻲ:
"ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﻼم ا ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻮﺿﻌﻪ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة وﻻ ﺗﻤﺜﻴﻞ ،وﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻴﻪ وﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ،
ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ :أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ ،وﻫﺬا أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻼم ...وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮه ﻳﺠﻮز ﺟﻮازه ﻟﻘﺮﺑﻪ
ﻣﻨﻪ ،إﻻ أن ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ واﺳﺘﻌﺎرة ...ﻛﻘﻮﻟﻚ" :ﻋﻄﺎء ﻓﻼن ﻣﺰن" ﻓﻬﺬا ﺗﺸﺒﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺟﺎز ﻣﺠﺎز ﻗﻮﻟﻪ:
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ﻋﻄﺎؤه وافٍ ﻛﺜﻴﺮ ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ ﺛﻨﺎءه" :ﺳﻨَﺴِﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨُﺮﻃُﻮم"
ﻓﺎﻟﻤﺠﺎز – إذن – ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،إﻻ أن ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ واﺳﺘﻌﺎرة.

) (135

ﻓﻬﺬا اﺳﺘﻌﺎرة") ،(136

وﻳﻌﺮف اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ اﻟﻤﺠﺎز ﻓﻴﻘﻮل ..." :وﻟﻚ ﺗﻘﻮل أن اﻟﻤﺠﺎز ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻮع ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻋﻦ إرادة ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع")  ، (137وﻫﺬه ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺪال واﻟﻤﺪﻟﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺎم،
واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ – ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ – ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺠﺎز اﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ أﺣﺎدي اﻟﺪﻻﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻬﺎ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ودﻗﺔ وإﻳﺤﺎء.
ﻓﺎﻟﻤﺠﺎزات ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ "إﻻ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ") ،(138
ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺪوال ﺗﻨﺰاح ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﻌﺎن أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﻗﺎت
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة.
وﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻤﺠﺎز إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ،اﻷول :اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ ،وﻫﻮ :إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ أو ﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻨﺎد ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ،ﻛﻘﻮﻟﻚ :أﻧﺒﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﺰرع ،ﻓﺈن إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ )أﻧﺒﺖ( إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊ إﺳﻨﺎد ﻣﺠﺎزي؛ ﻷن اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺖ اﻟﺰرع ﻫﻮ اﻟﻠﻪ ،وﻟﻴﺲ
اﻟﺮﺑﻴﻊ ،وﻣﺎ اﻟﺮﺑﻴﻊ إﻻ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه )ﻛﺎﻟﻤﺼﺪر،
واﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،واﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،واﺳﻢ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ...أي اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ( ،وﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أﻧﻮاع ،ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ...
أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي :وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ :اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ أو ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،وﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا – أﻳﻀﺎً – إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ،اﻷول :ﻣﺠﺎز ﻟﻐﻮي؛
وﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎزي ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ .وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺠﺎز؛ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﺠﺎزي ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة) .(139
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﻣﻠﺘﻔﺎً
إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ،وأﺛﺮه ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻋﻮاﻃﻔﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮه إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
أوﻻً :اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ؛ أي إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺗﻤﻨﻊ أن
) (140
ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻨﺎد ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ،ﻛﻘﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ:
ﺧَﻼﺋﻖ أﻧﺰﻟَﺘﻚ ﻳﻔﺎع ﻣﺠﺪٍ

وأَﻋﻄﺘﻚ اﻟﺜﱢﻤﺎر ﺑﻬﺎ اﻟﻘُﻠﻮب
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

أﺳﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻞ )أﻧﺰل( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،وﻫﻮ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ )أﻧﺰل(
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﻤﺤﺬوف )ﻫﺬه( أو ﻋﻠﻰ )ﺧﻼﺋﻖ( إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎﻫﺎ ﻣﺒﺘﺪأ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺠﻤﻠﺔ
)أﻧﺰﻟﺘﻚ(؛ ﻓﺎﻟﺨﻼﺋﻖ ﻻ ﺗﻔ ﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن وﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﻔﺎع
اﻟﻤﺠﺪ ،أي أﻋﻼه واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻛﻮن اﻟﺨﻼﺋﻖ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ اﻧﺰاﻟﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ
ﻋﻘﻠﻴﺔ ،أي ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ.
وأﺳﻨﺪ – أﻳﻀﺎً  -اﻟﻔﻌﻞ )أﻋﻄﻰ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﻟﺜﻤﺎر( ،ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻫﻮاﻟﻨﺎس ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ" :ﻓﻼن ﺧﺼﻨﻲ ﺑﺜﻤﺮة ﻗﻠﺒﻪ :ﺑﻤﻮدﺗﻪ")  ،(141واﻟﺬي ﺳﻮغ ﻫﺬا
اﻹﺳﻨﺎد أن اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ "اﻟﻘﻠﻮب" ،ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ إﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻤﻮدة ،وﺧﺼﻪ ﺑﻬﺎ دون ﻏﻴﺮه ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ .وﻟﻌﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺘﻘﺪم ،ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرك اﻟﻌﻘﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرك اﻟﺤﺴﻲ؛ ﻟﺘﻜﻮن أوﺿﺢ وأﺟﻠﻰ ﻓﻲ
ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎز ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﺮار
ﺣﺮوف اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ" :أﻧﺰﻟﺘﻚ /أﻋﻄﺘﻚ".
وﻗﻮﻟﻪ:

) (142

ﺣﺘﱠﻰ ﻃَﺮﻗﻦ ﺧَﻠﻴﺠﺎً دب ﺟﺪوﻟُﻪ

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
) (143

ﻣِﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪِ اﻟﺒﺘْﺮ ﺗَﺼﻄﺨِﺐ

ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ اﻟﻮﺣﺸﻲ ،أو اﻟﺤﻤﺮ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،وﻗﺪ اﻗﺘﺮﺑﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺞ د 
ب
ﺟﺪوﻟﻪ اﻟﻌﺬب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ،وﻗﺪ أﺧﺬت أﺻﻮات اﻟﻀﻔﺎدع ،وﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺘﻪ.
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ )دب (إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺟﺪول(؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺬي ﻳﺪب ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ ،واﻟﺬي ﺳﻮغ ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد أن
اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ )ﺟﺪول( ﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎء ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ.
وﺟﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ،ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻟﻔﻈﺔ )دب (اﻟﺘﻲ ﺷﺨﺼﺖ اﻟﺠﺪول ،ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ إﻧﺴﺎﻧ ًﺎ
ﻳﻤﺸﻲ ﻣﺸﻴﺎً روﻳﺪاً ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻟﻜﺒﺮ أو ﻟﻌﻠﺔ ﻣﺎ .ﻓﺎﻟﻤﺠﺎز – ﻫﻨﺎ – ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﻧﻘﻞ
ﻟﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻴﻘﻲ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﺠﺎزي ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول اﻟﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻞ ﻟﺮﺳﻢ
ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺻﻮرﺗﻴﻦ ﺑﺴﻴﻄﺘﻴﻦ :ﺻﻮرة اﻟﺤﻤﺮ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﻟﺒﻘﺮ اﻟﻮﺣﺸﻲ ،وﻫﻲ ﺗﻄﺮق ﻫﺬا
اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻟﻮﺣﺔ اﻟﻀﻔﺎدع وﻫﻲ ﺗﺼﻄﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺠﺪول.
) (144

وﻗﻮﻟﻪ:
أَﻻ ﻻ أَرى اﻷﻳﺎم ﻳﻘﻀﻰ ﻋﺠﻴﺒﻬﺎ
وﻻ ﻋِﺒﺮ اﻷﻳﺎم ﻳـﻌﺮف ﺑﻌﻀــﻬﺎ

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺑﻄﻮل وﻻ اﻷﺣﺪاثَ ﺗَﻔﻨَﻰ ﺧُﻄﻮﺑﻬﺎ
ﺑﺒﻌ ـﺾ ﻣِــﻦ اﻷَﻗـ ــﻮام إﻻﱠ ﻟَﺒﻴﺒﻬﺎ
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أﺳﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﻔﻨﻰ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺧﻄﻮب(؛ وذﻟﻚ ﺑﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻔﻈﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻹﻓﻨﺎء ،ﻫﻮ
اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺼﺪرﻳﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪرك ﻋﻘﻼً.
وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺠﺎز اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ؛ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﻤﻦ
"اﻷﻏﺮاض" اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺠﺎز أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ...أن ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ،
) (145
أو ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ"
وﻗﻮﻟﻪ:

) (146

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﻧَﺰﻟﺖْ ﺑﻪِ أُﻧُﻒ اﻟﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـﻊ وزاﻳﻠﺖْ ﻧَﻜِﺪ اﻟﺤﻈﺎﺋِﺮ

) (147

أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ )ﻧﺰل( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ
اﻹﻧﺰال ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ زﻣﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺷﺨﺺ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن ،وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﺣﺮﻛﺔ ،وﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺑﻜﺮم اﻟﻤﻤﺪوح وﻋﻄﺎﺋﻪ
اﻟﺠﺰﻳﻞ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻛﺎﻟﺒﺨﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ﺧﺸﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺬي أﻓﺎد ﻣﻨﻪ
اﻟﺸﺎﻋﺮ" :إﻧﻪ ﻟﻨَﻜِﺪ اﻟﺤﻈﻴﺮة") .(148
وﻗﻮﻟﻪ:

) (149

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(

وﻗﺪ ﺗُﺨﺒﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﻮان ﺑﺴﺮﻫﺎ

وإن ﻟﻢ ﺗُﺒﺢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺳﺆاﻟَﻬﺎ

أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﺨﺒﺮ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﻟﺤﺮب(،؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ،
ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺼﺪرﻳﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻔﻈﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺣﺪث ﻫﺬا اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﺤﺮب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻮان،
أي أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷوﻟﻰ ،ﺑﻞ ﻗﻮﺗﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ،ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻟﺤﺮب ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻮح ﺑﺄﺳﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻰ وأﺳﺮى وإراﻗﺔ دﻣﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻷﺛﺎﻓﻲ:

) (150

وﻟـ ـﻦ ﺗُﺤﻴﻴـ ـﻚ أﻇـ ــﺂر ﻣﻌﻄﱠﻔ ـﺔٌ
ﻟﻴﺴﺖْ ﺑﻌﻮذٍ وﻟﻢ ﺗُﻌﻄَﻒ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﺑﺎﻟﻘﱠﺎع ﻻ ﺗَﻤﻚ ﻓِﻴــﻬﺎ وﻻ ﻣﻴﻞُ
وﻻ ﻳﻬﻴﺐ ﺑﻬﺎ ذو اﻟﻨﱢﻴﺔِ اﻷَﺑﻞُ

) (151

) (152

أﺳﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﺤﻴﻲ( إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )أﻇﺂر(؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ  -ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ  -ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻛﺬا ﻓﻲ
إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﻌﻄﻒ( إﻟﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ )ﻫﻲ( ،اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ )آﻇﺎر(.
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺰﻳﺎح اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ،ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷﻇﺎر،
ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ – وﻫﻲ ﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎد – ﻧﻮﻗﺎً ﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻴﻞ ،ﺛﻢ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻻ ﻳﺮد ﺗﺤﻴﺔ ،وﻻ ﻳﺠﻴﺐ
ﺳﺎﺋﻼً .وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻻﻧﺰﻳﺎﺣﺎت – ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة – اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،وﻣﻮﻗﻔﻪ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻼل ،اﻟﺬي وﺻﻞ ﺣﺪ اﻟﺮﻓﺾ ،واﻻﺳﺘﻬﺰاء ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﻮﻟﻪ:

) (153

ﻻ ﻳﻨﺒﺖُ اﻟﻨﱠﺎس إﻻّ ﻓﻲ أَروﻣﺘِﻬﻢ

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
وﻻ ﺗَﺮى ﺛﻤﺮ اﻟﻘِﻨﻮان ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ

) (154

أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ )ﻳﻨﺒﺖ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﻟﻨﺎس(؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ – ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ – ﻫﻮ اﻟﻨﺒﺎت واﻷﺷﺠﺎر ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻫﺬا
اﻹﺳﻨﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄﻟﻮف ،ﻳﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎدي ،وﻳﻮﻟﺪ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،إذ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻔﻈﺔ
)ﻳﻨﺒﺖ( ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ )اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮي( ﺑﻌﺪاً ﺟﻤﺎﻟﻴﺎً ﺻﻮرﻳﺎً ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إذ ﺷﺒﻪ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻨﺒﺎت
اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺒﺖ اﻟﻄﻴﺐ ،وﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ،ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮرة اﻟﻜﺮﻳﻢ ،أو اﻟﺸﺠﺎع
– ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل – اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺮﻋﺮع إﻻ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﺻﻮرة اﻟﻌﺬق ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻃﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮى إﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺨﻞ ،واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺷﺠﺮ اﻟﺴﻠﻢ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻓﺎﻟﺼﻮر اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺮدة إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎت وأﺷﻜﺎل ،ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﺑﺎﻟﺤﻮاس) .(155
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ
أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ – ﻓﻴﻪ – ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻖ ،وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻖ
اﻷﺻﻴﻞ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ،أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ ،أو ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
ﻋﺪم إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .وﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدة؛ وﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ وﺗﻌﺪدﻫﺎ ،ﻧُﻌﺖَ
اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ) .(156
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺪح ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﻠﺐ) (157 ) :اﻟﻜﺎﻣﻞ(
أﺟﺰﻳﻬﻢ ﻳﺪ ﻣﺨﻠﺪٍ وﺟﺰاؤﻫﺎ

ﻋِﻨﺪي ﺑﻼ ﺻﻠَﻒٍ وﻻ ﺑﺘﻠﻬﻮق

) (158

ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ )ﻳﺪ( ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ،واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺤﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻪ ﻫﺬا ،وﺟﻤﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻪ ،وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه .ﻟﻘﺪ أوﺣﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،دون أن
ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻳﺄﺑﺎﻫﺎ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
– ﻫﻨﺎ – ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ واﻟﺨﻴﺮ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺎز ﻳﻜﻮن "ﻣﺼﻮراً ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺧﻴﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ") .(159
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وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺪح ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ:

) (160

ﻓَﻤﺎ ﻏﺎب ﻋﻦ ﺣِﻠْﻢ وﻻ ﺷﻬﺪ اﻟﺨَﻨﺎ

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
وﻻ اﺳﺘﻌﺬب اﻟﻌﻮراءَ ﻳﻮﻣﺎً ﻓَﻘﺎﻟَﻬﺎ

ﻳﻘﻮل اﻷﻋﻠﻢ اﻟﺸﻤﻨﺘﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ" :اﻟﻌﻮراء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ،أي ﻫﻮ ﺣﻠﻴﻢ
وﻗﻮر ،ﻻ ﻳﺨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ،وﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻘﺒﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل")  ،(161ﻟﻘﺪ أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺒﺢ
واﻟﺨﻨﺎ ،ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺤﺎلّ )اﻟﺨﻨﺎ واﻟﻔﺤﺶ( وأراد اﻟﻤﺤﻞّ؛ أي )ﻣﺠﺎﻟﺴﻪ وأﻣﺎﻛﻨﻪ( ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﺸﻬﺎدة ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻨﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن أو اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻴﺢ اﻟﻜﻼم .وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻠﻢ اﻟﻤﻤﺪوح ،وﺗﺮﻓﻌﻪ ﻋﻦ
ﺳﻔﺴﺎف اﻷﻣﻮر وﻫﻨﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻬﺎرة اﻟﻠﺴﺎن.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺪح ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان:

) (162

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(

ﻟﻘَﺪ ﺟﻤﻌﺖْ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻚ ﻧِﺴ ــﻮةٌ

ﻋﻘﺎﺋـﻞُ ﻣﺎ إن ﻣِﺜﻠﻬﻦ ﻋ ــﻘﺎﺋﻞُ

ﺟﻤﻌﺘُﻚ واﻟﺒﺪر اﺑﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔَ اﻟﱠﺬي

ﻟﻪ ﻛﻞﱡ ﺿﻮءٍ ﻗَﺪ أﺿﺎءَ اﻟﻠّﻴﺎﺋﻞُ

أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺴﺘﺪر ﻋﻄﻒ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﺟﺰﻳﻞ ﻧﻮاﻟﻪ ،أو ﻟﻴﺄﻣﻦ ﺑﻮاﺋﻘﻪ ﻓﺬﻛﺮه ﺑﺼﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺠﺎء ﺑﺼﻴﻐﺔ )ﻋﻘﺎﺋﻞ /ﻧﺴﻮة( اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أراد اﻟﺒﻌﺾ أو
اﻟﺠﺰء ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻠﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادة اﻟﻜﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة وﺷﺎﺋﺞ
اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻛﻼب ﺻﻴﺪ:

) (163

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
) (164

ﻫﻦ اﻟﻤﺴﺎرﻳﻒ ﻳﻮم اﻟﻐُﻨﻢ واﻟﻨﱠﺠﻞُ

ﺣﺘﱠﻰ إذا أﻃﻤﻌﺖْ أﺣﻨﺎك ﺿﺎرﻳﺔٌ

ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ" :ﺿﺎرﻳﺔ :ﻛﻼب ،ﻳﻘﻮل ﻳﻨﺠﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪﻫﻦ ،وﻳﺴﺮﻓﻦ ﻓﻲ
أﻛﻠﻪ") .(165
ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﺣﻨﺎك ،وﻟﻜﻨﻪ أراد اﻟﻔﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻨﻜﻴﻦ ،وﻟﺴﺎن ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﻢ
اﻟﻄﻌﺎم ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪة ﺳﺎﺋﻐﺎً ﻃﺮﻳﺎً ،ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺠﺰء )أﺣﻨﺎك( وأراد اﻟﻜﻞ )اﻟﻔﻢ( ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ،
واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ – ﻫﻨﺎ – ﺻﻮرة اﻟﻜﻼب وﻫﻦ ﻳﺴﺮﻓﻦ ﻓﻲ أﻛﻞ ﺻﻴﺪﻫﻦ ،وﻟﻌﻞ ﻓﻲ
اﻹﺳﺮاف ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﻄﻮل ﻋﻬﺪﻫﻦ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ،وﻓﻲ اﻟﻨﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﺧﻮﻓﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻳﻘﺎﺳﻤﻬﻦ ﻫﺬا
اﻟﻄﻌﺎم.
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

وﻗﻮﻟﻪ ﻳﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ:

) (166

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺼﺐ
وﻳﻨﺼﺐ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻷَﺑﻌﺪِﻳﻦ ﻓﺄَﻧ 

وأﺣﻤﻞُ أَﺣﻘﺎد اﻷَﻗﺎربِ ﻓِﻴﻜُﻢ

ﻳﻘﻮل اﻟﻘﻴﺴﻲ" :ﻣﻦ ﺣﻘﺪ ﻋﻠ ﻲ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻴﻜﻢ اﺣﺘﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﺣﻘﺪه ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺒﻜﻢ،
وﻋﺮﻛﺖ ﺑﺠﻨﺒﻲ ﺗﻘﺮﺑﺎً إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺻﺒﻨﻲ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺒﻲ ﻟﻜﻢ ،ﻧﺼﺒﺖ ﻟﻪ
اﻟﻌﺪاوة") .(167
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻜﻞ ﻓﻲ" :أﺣﻘﺎد /اﻷﻗﺎرب /اﻷﺑﻌﺪﻳﻦ( ،وﻟﻜﻨﻪ أراد ﺟﺰءاً ﻣﻨﻬﻢ ،إذ
ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﺣﻘﺎد ،ﻟﻜﻞ اﻷﻗﺎرب ،وﻻ ﻳﻨﺎﺻﺐ ﻛﻞ اﻷﺑﻌﺪﻳﻦ اﻟﻌﺪاوة ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻠﻴﺔ،
واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ ﻟﺠﻮءه إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﺒﻪ اﻟﺠﻢ ﻟﻠﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ،وﻣﺪى ﻗﻮة
اﻟﻮﺷﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻬﻢ.
وﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎدﺣﺎً اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :-

) (168

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(
) (169

أَﻧﻘﺬَ اﻟﻠﻪ ﺷِﻠﻮﻧﺎ ﻣِﻦ ﺷﻔﺎ اﻟﻨﱠ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــﺎرِ ﺑﻪِ ﻧِﻌﻤﺔً ﻣِﻦ اﻟﻤﻨﻌﺎم

أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ أن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أﻧﻘﺬ أﻋﻀﺎءﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﺑﻔﻀﻞ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ – ﺑﻬﺪاﻳﺘﻪ اﻟﻨﺎس ﻷواﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰء )ﺷﻠﻮﻧﺎ( وأراد اﻟﻜﻞ )أﺷﻼءﻧﺎ(
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ.
وإن اﺳﺘﻐﻨﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰء ،ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﻠﻪ أﻛﺮم ﻣﻦ أن ﻳﻨﻘﺬ ﺷﻠﻮاً ﻣﻦ اﻟﻨﺎر،
وﻳﻌﺬب ﺷﻮاً آﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ أواﻣﺮه ،واﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﻮاﻫﻴﻪ.
وﻗﺪ ﺗﺒﺪى ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮه أن ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎز ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻤﺮﺳﻞ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻨﻴﺔ،
وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ،وﺑﺬﻟﻚ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﺬﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ إﻟﻰ آﻓﺎق
ﺟﺪﻳﺪة ،وﻓﻀﺎءات ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ اﻷﻟﻔﺎظ ،ﻋﺒﺮ ﻋﺪوﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ ،ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ا ﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ إﻳﺤﺎءات،
ﻓﺎﻟﻤﻌﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎزي اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺬﻫﻦ ،وﻛﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﻪ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺒﻨﻲ ﺻﻮرا ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ وﻧﺎﺿﺠﺔ،ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ
ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ،وﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ أو اﻧﺘﻘﺎﺋﻬﺎ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻤﺰج
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﺨﻴﺎل واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺨﻼق ،ﻟﻴﺨﻠﻖ ﺻﻮرا ذات ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﺎﻟﻲ
وﻋﺠﺎﺋﺒﻲ ﻓﺎﺋﻘﻴﻦ ،اﺳﺘﻮﺣﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﺌﺘﻪ ،وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،وﺷﺤﻨﻬﺎ ﺑﺄﺷﺠﺎن ﻫﻤﻮﻣﻪ ،وﻓﻜﺮه
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻟﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺣﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ اﻟﺤﻴﺔ أو اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮي اﻟﺬي ﻋﺎش ﻓﻴﻪ ،أو ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﻨﺰات ذاﻛﺮﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
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واﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ذوﻗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻜﺮي ،وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ،ﻓﻌﻜﺴﺖ ﺻﻮره اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﻓﺬة،وﺛﻘﺎﻓﺔ
واﺳﻌﺔ ،وإﺣﺴﺎﺳﺎ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻣﺮﻫﻔﺎ ،ﻣﻤﺎ أﻛﺴﺐ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪه ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ذات ﺻﻮر ﻧﺎدرة ﻣﻜﺜﻔﺔ
وﻣﻤﻴﺰة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮه ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻘﻮه أو
ﻋﺎﺻﺮوه ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،وﺗﺮﻛﺖ أﺛﺮا ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﻪ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ :اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ،دار اﻟﻤﻌﺎرف،اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،د.ت( ،ص.8
) (2ﻋﺼﻔﻮر ،ﺟﺎﺑﺮ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت،
 ،1992ص.328 -327
) (3اﻹﻣﺎم ،ﻏﺎدة :ﺑﺎﺷﻼر ﺟﺎﺳﺘﻮن ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺼﻮرة ،ﺑﻴﺮوت ،2010 ،ص.378
) (4اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺪ" :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ وﻣﺼﺎدروﻫﺎ" ،ﻣﺠﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،م ،18ع ،2002 ،2ص.89 – 88
) (5اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر :اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت،
ط ،1999 ،2ص.30
) (6اﻧﻈﺮ :ﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ :ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط) ،9د.ت( ،ص.167
) (7اﻧﻈﺮ :اﻟﻨﻮﻳﻬﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ :وﻇﻴﻔﺔ اﻷدب ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻔﻨﻲ واﻻﻧﻔﺼﺎم اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1997 ،ص.63
) (8اﻧﻈﺮ :اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،ص.226 – 220
) (9اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ )ت 739ﻫـ( :اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ،
ﺷﺮﺣﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط ،1975 ،4ص.328
) (10اﻧﻈﺮ :ﺻﺎدق ،رﻣﻀﺎن :ﺷﻌﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻔﺎرض دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
 ،1998ص.155
) (11اﻧﻈﺮ :ﻋﺼﻔﻮر :اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ص .192 ،191
) (12اﻧﻈﺮ :ﺣﺠﺎزي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ :اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
 ،2005ص.214
) (13اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.96
) (14اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺳﺤﺮ(.
) (15اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.10
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

) (16اﻟﻀﺌﻀﺊ :اﻷﺻﻞ واﻟﻤﻌﺪن .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺿﺄﺿﺄ(
) (17اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.101
) (18اﻷﻗﺪاح ،اﻟﻘﺪاح :ﺟﻤﻊ ﻗﺪح ،وﻫﻮ اﻟﺴﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺼﻞ وﻳﺮاش ،اﻟﻈﺒﺎن :ﺟﻤﻊ اﻟﻈﺒﺔ ،وﻫﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻒ
واﻟﺴﻨﺎن وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،ﻟﻐﺐ :اﻟﺮﻳﺶ اﻟﻔﺎﺳﺪ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻗﺪح ،ﻇﺐ،
ﻟﻐﺐ(.
) (19اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.110
) (20اﻟﺴﻜَﺐ :ﺷﺠﺮ ﻃﻴﺐ اﻟﺮﻳﺢ ،ﻟﻪ ورق ﻣﺜﻞ ورق اﻟﺼﻌﺘﺮ ،إﻻ أﻧﻪ أﺷﺪ ﺧﻀﺮة ،ﻟﻪ ﺟﻨﻰ ﻳﺆﻛﻞ ،ﻧﻮره أﺑﻴﺾ
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎض ،اﻟﻌﺮار :ﺑﻬﺎر اﻟﺒﺮ ،ﻧﺒﺖ ﻃﻴﺐ اﻟﺮﻳﺢ ،واﻟﻘﺮراص :ﻧﺒﺖ ،زﻫﺮه أﺻﻔﺮ ،ﺣﺎر ﺣﺎﻣﺾ،
اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺮاﺻﺔ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺳﻜﺐ ،ﻋﺮ ،ﻗﺮص(.
) (21اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.141
) (22أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ :دﻳﻮاﻧﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ وﺷﺮﺣﻪ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮﻧﺠﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،1994 ،ص.67
) (23ﺛﻤﺎل :ﻋﻤﺎد وﻣﻼذ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺛﻤﻞ(.
) (24اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.146
) (25اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.181
) (26اﻟﺘﺠﺎوﻳﺰ :ﺑﺮود ﻣﻮﺷﺎة ﻣﻦ ﺑﺮود اﻟﻴﻤﻦ ،واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺠﻮاز ،اﻟﻜﺮاس واﺣﺪﻫﺎ ﻛﺮاﺳﺔ ،واﻟﻜﺮاﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ،
ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ،وﻳﻘﺎل ﻛَﺮس اﻟﺮﺟﻞ :إذا ازدﺣﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺟﻮز ،ﻛﺮس(.
) (27اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.247
) (28اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .81
) (29اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .226
) (30اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص .83-82
) (31اﻟﻤﻜﺮ :ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎت ،اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻜﺮة ،ﻓﺮاﺧﻪ :ﺛﻤﺮه ،اﻟﺮﺧﺎﻣﻰ :ﻧﺒﺖ ﺗﺠﺬﺑﻪ اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ،وﻫﻲ ﺑﻘﻠﺔ ﻏﺒﺮاء
ﺗﻀﺮب إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎض ،ﺣﻠﻮة اﻟﻄﻌﻢ ،ﺗﻌﻠﻖ :ﺗﺘﻨﺎول ،اﻟﻀﺎل :ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻣﻜﺮ ،رﺧﻢ ،ﺿﻞ(.
) (32اﻟﺴﻴﺎل :ﺷﺠﺮ ﻟﻪ ﺷﻮك أﺑﻴﺾ ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻀﺎه .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )ﺳﺎل(.
) (33اﻟﺮواع :اﻟﻔﺰع ،اﻣﺘﻼﻟﻬﺎ :إﺳﺮاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪو .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )روع ،ﻣﻞّ(.
) (34اﻟﺤﻤﺎش ،اﻟﺨﺪال :اﻟﻘﻮاﺋﻢ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )ﺣﻤﺶ ،ﺧﺬل(.
) (35اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص .50-48
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) (36اﻟﻐﺬاف :اﻟﺮﻳﺶ اﻷﺳﻮد اﻟﻄﻮﻳﻞ ،اﻟﺪﻣﺚ :اﻷرض اﻟﻠﻴﻨﺔ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج،1
ص.352
) (37ﻗﻴﺾ ﻋﻦ ﺣﺘﻚ :ﺗﻔﻠﻖ ،واﻟﺤﺘﻚ :اﻟﻔﺮاخ ،واﺣﺪﻫﺎ ﺣﺘﻜﺔ .أزﻋﺮ :ﺻﻐﺎر اﻟﺮﻳﺶ ،وأﻫﺪب :ﻃﻮاﻟﻪ،
واﻟﺨﻤﻴﻞ :اﻟﻘﻄﻴﻔﺔ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻈﻠﻴﻢ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.352
) (38اﻟﺮﻋﺎت :اﻟﻘﺮﻃﺔ ،اﻟﻮذﻳﻞ :اﻟﻔﻀﺔ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.352
) (39ﻣﻼﻃﻔﺔ :أم ،ﺧﻀﻮد :ﻛﺴﻮب ،اﻟﻄﻔﻄﺎف :ﻣﺎ ﺗﺪﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ،اﻟﺮﺑﻮل :واﺣﺪﻫﺎ رﺑﻠﺔ؛ ﺿﺮب ﻣﻦ
اﻟﺸﺠﺮ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.352
) (40اﻟﻮﺣﻲ :اﻟﺼﻮت ،اﻷزل :اﻟﺬﺋﺐ ،ﻧﺴﻮل :ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻌﺪو .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.353
) (41اﺳﺘﺮأﻟﺖ :ﺻﺎرت رﻋﺎﻻً ،واﻟﺮﻋﻴﻞ :اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.353
) (42ﺳﺎﻗﻄﻬﺎ اﻟﻔﺮاق :ﻓﺎرﻗﺖ أﺑﻮﻳﻬﺎ ،اﻟﻐﻴﺐ :اﻟﻤﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ اﻷرض ،ﺧﻮاذل :ﻣﻔﺎرﻗﺔ ،اﻟﻤﻘﺪ :ﻃﺮﻳﻖ ،اﻟﻤﻘﻴﻞ:
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻞ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.353
) (43اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.91 – 88
) (44ذﻋﻠﺐ :ﺳﺮﻳﻌﺔ ،اﻟﻨﺄي :اﻟﺒﻌﺪ ،اﻟﻮﺟﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻮق :اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة .اﻧﻈﺮ :اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت
اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.88
) (45وﻷﻳﺎً :أي ﺑﻄﺄً ،واﻟﻸي :اﻟﺒﻂء .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.88
) (46اﻟﺰور :اﻟﺼﺪر وﻋﻈﺎﻣﻪ ،ﻳﻈﻔﺮﻫﺎ ،ﻳﻨﻴﺐ :ﻳﺨﺪﺷﻬﺎ ﺑﻈﻔﺮه أو ﻧﺎﺑﻪ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.89
) (47إﺟﺰأﻟﺖ :ارﺗﻔﻌﺖ وﺗﺠﺎﻓﺖ ﻋﻦ اﻷرض ،ﻣﺮﻋﻮﺑﺘﻲ :أذﻧﻲ ،ﻫﻮﺟﺎء :ﺗﻨﻔﺮ ،ﻫﻮﺟﺎء :ﺗﺄﻧﻴﺚ أﻫﻮج ،وﻫﻮ:
اﻟﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻘﻠﺐ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص89
) (48اﻟﺬواﺑﻞ :أراد اﻟﺒﻌﺮ ،ﻟﻢ ﻳﺪﻧﻬﻦ :ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻬﻦ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.90
) (49اﻋﺼﻮﺻﺒﺖ :اﺟﺘﻤﻌﺖ ،أﻳﻨﻖ :ﺟﻤﻊ ﻧﻮق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎس .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.90
) (50اﻟﻤﺮو :اﻟﺨﺸﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎرة ،اﻟﻜﺬان :اﻟﺮﺧﻮ ﻣﻨﻬﺎ .ﻳﺮﻓﺾ :ﻳﺘﻔﺮق /اﻟﻘﻴﺾ :ﻗﺸﺮ اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻷﻋﻠﻰ،
اﻟﻘﻮب :اﻟﻔﺮخ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.90
) (51ﺻﺮﻳﺨﺎً :ﺻﻮﺗﺎً ،اﻷﺧﻄﺐ :اﻟﺼﺮد ،ﻃﻴﺮ ﺻﻌﻴﺮ .اﻧﻈﺮ :اﻧﻈﺮ :اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ،
ص.91
) (52اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص 45وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (53أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل :اﻟﺮؤى اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻨﻴﻮي ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1986 ،ص.310
) (54أﺑﻮ اﻟﻌﺪوس ،ﻳﻮﺳﻒ :اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،1997 ،ص.11
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) (55اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ )ت  471أو  474ﻫـ( :أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻗﺮأه وﻋﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة ،1991 ،ص.30
) (56اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،أﻟﻔﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺪي ﺣﺘﻰ اﺑﻦ
رﺷﺪ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ص.234
) (57أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ :اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺎن ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط،3
 ،1993ص.186
) (58اﻧﻈﺮ ﻋﺘﻴﻖ:ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ص  91وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
) (59اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.101
) (60اﻟﻨﺒﻊ :ﺷﺠﺮ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺴﻲ ،وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ أﻏﺼﺎﻧﻪ اﻟﺴﻬﺎم ،اﻟﻮاﺣﺪة ﻧﺒﻌﺔ ،ﻫﻀﺐ :ﺗﻜﻠﻢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ
ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻧﺒﻊ ،ﻫﻀﺐ(.
) (61اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.234
) (62اﻷﻋﺸﻰ :دﻳﻮاﻧﻪ ،ص .181
)(63اﻵﻛﺎل :ﻗﻄﺎﺋﻊ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻠﻮك ﺗﻄﻌﻤﻬﺎ ﻟﻸﺷﺮاف .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻗﻄﻊ(.
) (64اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.170
) (65اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻃﻌﻢ(.
) (66اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص .72
) (67اﻟﻨﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ :ﺳﻘﻮط ﻧﺠﻢ وﻃﻠﻮع آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق ،واﻟﻨﻮء أﻳﻀﺎً اﻟﻤﻄﺮ ،اﻟﻨﺰل :اﻟﺴﺤﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮ
اﻟﻤﻄﺮ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻧﻮأ ،ﻧﺰل(.
) (68اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.14- 12
) (69اﻟﻀﺮام :اﻟﻮﻗﻮد .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.13
) (70اﻷوﻏﺎم ،واﺣﺪﻫﺎ وﻏﻢ ،أي اﻷوﺗﺎر ،ﻳﻘﺎل ﻓﻼن ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻪ :أي ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺘﻮل .اﻧﻈﺮ:
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.14
) (71اﻟﺮواﻳﺎ :اﻹﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﻟﻮﺳﻮق :واﺣﺪﻫﺎ :وﺳﻖ ،اﻷﺣﻤﺎل ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺎت :اﻟﻤﻤﻠﻮءات .اﻧﻈﺮ:
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.15
) (72اﻟﺤﺮة :اﻟﻌﻄﺶ ،واﻟﻐﻠﺔ ،وﻷوام أﻳﻀﺎً اﻟﻌﻄﺶ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.15
) (73اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.12
) (74اﻧﻈﺮ :اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص .205 – 204
) (75ﺳﺘﻴﻦ ،ﺟﻴﺮارد :ﻓﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻷدب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺗﺮ :ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ:
ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻜﺎوي ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2005 ،ص.24
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) (76اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.101
) (77اﻟﻈﺆار :اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﺌﺮ ،وﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ وﻟﺪﻫﺎ ﻓﺄرﺿﻌﺘﻪ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،
ص.101
) (78ﺟﺮد :ﺟﻤﻊ أﺟﺮد؛ ﻻ وﺑﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺷﻌﺮ ،اﻷوراق :اﻟﺮﻣﺎد ﻓﻲ ﻟﻮﻧﻪ ﺳﻮاد وﺑﻴﺎض ،ﻻ رﺟﻌﺔ :ﻻ ﺗﺮد
إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﺗﺸﺘﺮى ،وﻻ ﺟﻠﺐ :ﺗﺠﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.101
) (79ﻳﻘﺎل ﻟﻠﻨﺎﻗﺔ أول ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎرح ،ﺛﻢ ﺣﻠﻔﺔ ،ﺛﻢ ﻣﺨﺎض ،ﺛﻢ ﻋﺸﺮاء ،اﻟﺴﻠﺐ :ﺟﻤﻊ ﺳﻠﻮب ،وﻫﻲ ﺗُﻠﻘﻲ
ﻣﻄﺎﻓﻴﻞ :ذوات أﻃﻔﺎل .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.102
) (80أدﻣﺎً :ﺑﻴﻀﺎً ،اﻟﻬﻨﺎء :اﻟﻘﻄﺮان .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.103
) (81اﻟﻤﻀﻤﻨﺎن :اﻟﻘﺪور ﺿﻤﻨﺖ اﻟﻠﺤﻮم وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺳﻐﺒﻮا :ﺟﺎﻋﻮا .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.103
) (82اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﻌﺎﻓﺮة ،ﻣﺎﺟﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ :ﻗﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎدة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،إرﺑﺪ ،اﻷردن ،2003 ،ص.57
) (83اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.203
) (84اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،1ص.554
) (85اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.249
) (86اﻻﻧﻔﺎض :ﻣﺼﺪر أﻧﻔﺾ اﻟﻘﻮم :ﻧﻔﺪ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ وزادﻫﻢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة ﻧﻘﺾ.
) (87اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎه وﻇﻮاﻫﺮه اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت،
 ،2007ص.136
) (88اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.256
) (89ﻳﺮﻳﺪ :ﺗﺮﺟﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺿﺮع ﺳﻤﺢ اﻟﻮﻋﺎء ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج،2
ص.714
) (90ﻳﺮﻳﺪ :أﻧﻬﺎ ﺑﻜﺮت إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻋﻰ ،وأﺻﺒﺢ وﻟﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﺘﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻳﺆودﻫﺎ :ﻳﺜﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻢ ،ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻠﻮث
وﻟﺪﻫﺎ وﻏﻔﻠﺘﻪ وﺟﻬﻠﻬﺎ .واﻋﺘﻨﺎق اﻷﺧﺮى ،أي ﻋﻨﻒ اﻟﺬﺋﺐ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.714
) (91اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.98
)(92اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.137
) (93ﻣﻮﻧﺴﻲ ،ﺣﺒﻴﺐ :ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ ،2001 ،ص.20
) (94اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.63
) (95اﻟﻌﻠﻮق :ﺟﻤﻊ ﻋﻠﻖ ،وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻋﻠﻖ(.
) (96اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.64
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) (97اﻟﻤﻤﻌﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻜﺔ ﺗﻤﻌﻴﻜﺎً؛ أي ﻣﺮﻏﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب واﻟﺮﻣﻞ .اﻧﻈﺮ :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺎدة )ﻣﻌﻚ(.
) (98اﻟﻨﺤﻴﺰة :اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﻧﺤﻴﺰة اﻟﺮﺟﻞ :ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،واﻟﺠﻤﻊ اﻟﻨﺤﺎﺋﺰ ،اﻟﻤﺄدوم :اﻟﻤﺨﻠﻮط .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،
ﻣﺎدة )ﻧﺤﺰ ،أدم(.
) (99اﻧﻈﺮ :أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﺟﻤﻬﺮة اﻷﻣﺜﺎل ،ﺿﺒﻄﻪ :أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،ﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻦ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ زﻏﻠﻮل ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،1988 ،ج ،2ص.102
) (100اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ :ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺪﻳﻊ ،ص.24
) (101اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج،2ص.65
) (102اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.258 – 257
) (103اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ﻗﺮأه وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة،1992 ،
ص.66
) (104ﻋﻴﺪ ،رﺟﺎء :ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ط) ،2د.ت(،
ص.430
) (105اﻟﺠﻴﺎر ،ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻌﺪ :ﺷﻌﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺟﻲ دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2008 ،ص.370
) (106اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.84
) (107أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ﺣﻤﺪي :اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،دار اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻋﻤﺎن،1991 ،
ص.135
) (108اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.90
) (109ﺗﻘﺪم :ﺗﻘﺪم .واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪح واﻟﻐﺰل .اﻟﻤﺬﻫﺒﺎت :ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻫﺒﺔ ،أي :اﻟﻤﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ،
واﻟﻤﺬاﻫﺐ :اﻟﺒﺮود اﻟﻤﻮﺷﺎة ،أراد ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪح واﻟﻐﺰل ،ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﻴﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮود اﻟﻤﻮﺷﺎة .اﻟﻮﻟﻪ:
اﻟﻤﺸﺘﺎق ،اﻟﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺤﺒﻴﺐ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ذﻫﺐ ،وﻟﻪ(.
) (110اﻟﺮﺟﺰاء ،واﻟﺮﺟﺰ :ارﺗﻌﺎش ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺪاﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻬﻮض ،ذات اﻟﻌﻘﺎل :اﻟﺘﻲ ﻋﻘﻠﺖ وﻣﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ،
اﻟﻌﺘﻮب :اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻗﻮاﺋﻢ ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻔﺰ ﻗﻔﺰاً .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )رﺟﺰ ،ﻋﻘﻞ،
ﻋﺘﺐ(.
) (111اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ :اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ أرض إﻟﻰ أرض .وﻳﺮوى :وﻟﻜﻦ ﻛﻞ آﺑﻴﺔ؛ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺑﻰ أن ﻳﻘﺎل ﻣﺜﻠﻬﺎ،
واﻟﻄﻠﻖ :اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻘﺎل ﻟﻬﺎ .وﻳﻘﺎل :إن اﻟﻤﻨﻴﺐ أول اﻹﺑﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﻣﻦ أﺑﺎب.
اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،2ص.803
) (112اﻟﺪاﻳﺔ ،ﻓﺎﻳﺰ :ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،دار
اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط ،1996 ،2ص.141
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) (113اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.91
) (114اﻟﺰواﻓﺮ :اﻟﻘﺴﻲ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،2ص.1044
) (115اﻟﻘﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.99
) (116اﻟﻤﻌﺰاء :ﻣﻔﺮد أﻣﺎﻋﺰ ،وﻫﻲ اﻷرض اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ذات اﻟﺤﺠﺎرة .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة
)ﻣﻌﺰ(.
) (117أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻛﺘﺎب دﻳﻮان اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﺗﺢ :أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻏﺎﻧﻢ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت،
 ،2003ص.870
) (118اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.105
) (119ﺳﻤﺮات :ﺟﻤﻊ ﺳﻤﺮة؛ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ،وﻣﺜﻠﻬﺎ ﺳﻠﻤﺎﺗﻲ؛ ﺟﻤﻊ ﺳﻠْﻤﺔ ،ﻋﺎﺿﺪ :ﻗﺎﻃﻊ ،ﺗﻌﺼﺐ :ﺗﻠﻒ
ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺳﻤﺮ ،ﻋﻀﺪ ،ﺳﻠﻢ ،ﻋﺼﺐ(.
) (120اﻧﻈﺮ :اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ت  538ﻫـ( :اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻓﻲ أﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮب،
ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻬﻨﺪ ،1962 ،ج ،2ص.162
) (121اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.231
) (122اﻵم :ﺟﻤﻊ اﻷﻣﺔ ،ﺗﺰﻓﺮ :ﺗﺤﻤﻞ ،واﻟﺰﻓﺮ اﻟﺤﻤﻞ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )أم ،زﻓﺮ(.
) (123اﻷﺧﺪري :اﻟﺤﻤﺎر اﻟﻮﺣﺸﻲ ،اﻵﺟﺎل :ﺟﻤﻊ اﻹﺟﻞ ،وﻫﻮ اﻟﻘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﻘﺮ اﻟﻮﺣﺶ واﻟﻈﺒﺎء ،واﻟﺒﺎﻗﺮ:
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺒﻘﺮ ﻣﻊ رﻋﺎﺗﻬﺎ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )ﺧﺪر ،أﺟﻞ ،ﺑﻘﺮ(.
) (124اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.232
) (125اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،1ص ،276ج ،3ص.1185
) (126أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ وآﺧﺮون :اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت) ،د.ط() ،د.ت( ،ﻣﺎدة )ﺟﻢ.(
) (127اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.212
) (128اﻟﺴﺎﻏﺒﻴﻦ :ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻏﺐ ،وﻫﻮ اﻟﺠﺎﺋﻊ ،اﻻﺣﻮرار :ﺑﻴﺎض اﻹﻫﺎﻟﺔ واﻟﺸﺤﻢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺳﻐﺐ ،ﺣﻮر(.
) (129اﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ،وداد ﻧﻮﻓﻞ :اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،1992 ،ص.29
) (130اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.217
) (131اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ )ت  518ﻫـ( :ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ )د.م( ،1955 ،ﻣﺞ ،1ص.213
) (132اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.13
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

) (133اﻟﻬﻴﻨﻤﺔ :اﻟﺼﻮت ،وﻗﻴﻞ :اﻟﻜﻼم اﻟﺨﻔﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ،دﻗﺎرﻳﺮ :ﺟﻤﻊ دﻗﺮارة ،وﻫﻲ اﻟﻨﻤﺎﺋﻢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ
ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻫﻨﻢ ،دﻗﺮ(.
) (134اﻟﺤﻤﻴﺖ :زق اﻟﺴﻤﻦ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب :ﻣﺎدة )ﺣﻤﻲ(.
) (135ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ ،آﻳﺔ .16
) (136اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ :اﻟﺼﺎﺣﺒﻲ ،ﺗﺢ :أﺣﻤﺪ ﺻﻘﺮ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
)د.ط() ،د.ت( ،ص.322 – 321
) (137اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ،أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ت  626ﻫـ( :ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ﺗﺢ :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،2000 ،ص.469
) (138اﻟﻤﺴﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ واﻷﺳﻠﻮب ،دار ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ط ،1993 ،4ص.58
) (139اﻧﻈﺮ :ﺷﻴﺦ أﻣﻴﻦ ،ﺑﻜﺮي :اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت،
ط ،1990 ،3ج ،2ص 81وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .ﻋﺘﻴﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ :ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت،
 ،1985ص 143وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (140اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.107
) (141اﻧﻈﺮ :اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي :أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻣﺎدة )ﺛﻤﺮ(,
) (142اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.107
) (143اﻟﺒﺘﺮ :ﺟﻤﻊ أﺑﺘﺮ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻘﻄﻮع اﻟﺬﻧﺐ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺑﺘﺮ( .وﻟﻌﻠﻪ أراد
اﻟﻀﻔﺎدع.
) (144اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.113
) (145أﺑﻮ ﻋﻠﻲ :اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص.29- 28
) (146اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.237
) (147أﻧﻒ ﻛﻞ ﺷﻲء :ﻃﺮﻓﻪ وأوﻟﻪ ،وروﺿﺔ أُﻧﻒ :ﻟﻢ ﻳﺮﻋﻬﺎ أﺣﺪ .اﻟﻨﻜﺪ :ﻗﻠﺔ اﻟﺨﻴﺮ ،اﻟﺤﻄﺎﺋﺮ :ﻣﻔﺮدﻫﺎ
ﺣﻀﻴﺮة ،وأراد ﺑﻬﺎ أﻣﻮاﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪه ﻓﻤﻨﻌﻬﺎ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )أﻧﻒ،
ﻧﻜﺪ ،ﺣﻈﺮ(.
) (148اﻧﻈﺮ :اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي :اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻲ ،ج ،1ص.423
) (149اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.87
) (150اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.38
) (151اﻟﺘﻤﻚ :اﻧﺘﺼﺎب اﻟﺴﻨﺎم ،واﻟﻤﻴﻞ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺴﻨﺎم أﻳﻀﺎً .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻣﻚ.(
) (152اﻟﻌﻮذ :ﻣﻔﺮدﻫﺎ ﻋﺎﺋﺬ ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ وﻟﺪﻫﺎ ،اﻟﺮﺑﻊ :اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻓﻲ أول اﻟﺮﺑﻴﻊ ،اﻷﺑﻞ:
ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺑﻞ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )ﻋﺎذ ،رﺑﻊ ،أﺑﻞ(.
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) (153اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.105
) (154اﻟﻘﻨﻮان :ﺟﻤﻊ ﻗﻨﻮ ،وﻫﻮ اﻟﻌﺬق ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻃﺐ ،اﻟﺴﻠﻢ :ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻀﺎه ،واﺣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻠﻤﺔ .اﻧﻈﺮ:
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻗﻨﻮ ،ﺳﻠﻢ(.
) (155ﺑﺪوي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ :ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1965 ،
ص.72
) (156اﻧﻈﺮ :ﺷﻴﺦ أﻣﻴﻦ :اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،2ص.93
) (157اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.260
) (158ﺻﻠﻒ :ﺑﻐﺾ ،ﻟﻬﻖ :اﻟﻈﻬﻮر ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻدﻋﺎء .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺻﻠﻒ ،ﻟﻬﻖ(.
) (159اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ،أﺣﻤﺪ :ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت،
ط) ،12د.ت( ،ص.301
) (160اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.76
) (161اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي :ﺷﺮح اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ،ج ،2ص.926
) (162اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.12
) (163اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.16
) (164اﻟﻨﺠﻞ :اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻧﺠﻞ(.
) (165اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،1ص.226
) (166اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.55
) (167اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.55
) (168اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.27
) (169اﻟﺸﻠﻮ :ﻣﻔﺮد وﺟﻤﻌﻪ أﺷﻼء ،وﻫﻮ اﻟﻌﻀﻮ أو ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ ،اﻟﻤﻨﻌﺎم :اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﻌﻢ ،وﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ.
اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.27

103

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ .(2007) .اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ؛ ﻗﻀﺎﻳﺎه ،وﻇﻮاﻫﺮه اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ،
دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت.
ﺑﺎﺷﻼر ،ﺟﺎﺳﺘﻮن .(2010) .ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺼﻮرة ،ﺗﺮ :ﻏﺎدة اﻹﻣﺎم ،،د ن ،ﺑﻴﺮوت.
أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ وآﺧﺮون) .د.ت( .اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت) ،د.ط(.،
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ) .ت  471أو  474ﻫـ 1991 /م( .أﺳﺮار
اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻗﺮأه وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة.
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ) .ت  471أو  474ﻫـ 1992 /م( .دﻻﺋﻞ
اﻹﻋﺠﺎز ،ﻗﺮأه وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة.
اﻟﺠﻌﺎﻓﺮة ،ﻣﺎﺟﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ .(2003) .ﻗﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎدة ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،إرﺑﺪ ،اﻷردن.
اﻟﺠﻴﺎر ،ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻌﺪ .(2008) .ﺷﻌﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺟﻲ دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﺣﺠﺎزي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ .(2005) .اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ )ت 739ﻫـ 1975 /م( .اﻹﻳﻀﺎح
ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺷﺮﺣﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،ط  ،4دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،
ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺪاﻳﺔ ،ﻓﺎﻳﺰ .(1996) .ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳﻠﻮب واﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط.2
أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل .(1986) .اﻟﺮؤى اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻨﻴﻮي ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
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اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر .(1999) .اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.2
اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ) .ت  538ﻫـ 1962 /م( .اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻓﻲ
أﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮب ،ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻬﻨﺪ،
ﺳﺘﻴﻦ ،ﺟﻴﺮارد .(2005) .ﻓﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻷدب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺗﺮ :ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ
ﺣﻤﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻜﺎوي ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ،أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ) .ت  626ﻫـ 2000 /م( .ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ﺗﺢ :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ
ﻫﻨﺪاوي ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺷﻴﺦ أﻣﻴﻦ ،ﺑﻜﺮي .(1990) .اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،ط  ،3دار اﻟﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ) .د.ت( .ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط.9
أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ .(1994) .دﻳﻮاﻧﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ وﺷﺮﺣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮﻧﺠﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺪ .(2002) .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ
وﻣﺼﺎدروﻫﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،م ،18ع ،2ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ.
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،أﻟﻔﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل .(1984) .ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺪي
ﺣﺘﻰ اﺑﻦ رﺷﺪ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
أﺑﻮ اﻟﻌﺪوس ،ﻳﻮﺳﻒ .(1997) .اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ) .د.ت( .اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ،دار اﻟﻤﻌﺎرف،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻋﺼﻔﻮر ،ﺟﺎﺑﺮ .(1992) .اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.3
ﻋﻴﺪ ،رﺟﺎء) .د.ت( .ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر ،ط  2ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
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اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم) .ت 711ﻫـ  /د.ت( .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺮار ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن"،
وﺟﺎء ﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﺑﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮرة وﺗﺄﻣﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺧﺘﺮت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺆﻛّﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰ )(1
إﻟﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ) ،(22ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﻟﻤﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ورﺳﺎﻟﺔ وﺑﻌﺚ،
ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﺗﺨﻠﻴﺪا ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وإﺷﺎدة ﺑﻔﻀﺎﺋﻠﻬﻢ وﻣﺂﺛﺮﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﺎزوا ﺑﺎﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ ،ﺗُﺴﺘﻬﻞ
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،إذ ﺗﻌﺪد ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺤﻤﻴﺪة ،وﺗﺜﻨﻲ ﺑﺪﻻﺋﻞ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ اﻷﻧﻔﺲ واﻵﻓﺎق ،ﻓﺘﺒﻴﻦ
أﻃﻮار اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎء ،وإﻧﺰال اﻟﻤﺎء ،وإﻧﺒﺎت اﻟﺰرع وﺟﻨﻲ اﻟﺜﻤﺎر ،واﻟﻔﻠﻚ ،واﻷﻧﻌﺎم ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺴﺨﱠﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن.
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟـﻰ أن ﺗـﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴـﺔ داﺧـﻞ ﺗﺮاﻛﻴـﺐ ﺳـﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨـﻮن" أو ﻓﻴﻤـﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ وﺛﻴـﻖ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻨﻈﻤـﻲ اﻟﻌـﺎﻛﺲ ﻟﺘـﻮﺧﻲ ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤـﻮ وأﺣﻜﺎﻣـﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨـﻪ وﻓﺮوﻗـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑـﻴﻦ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻢ ،ﻛﻤـﺎ أن ﺿـﻢ اﻟﻤﻔـﺮدات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﺑﻌﻀـﻬﺎ إﻟـﻰ ﺑﻌـﺾ داﺧـﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ اﻟﻮاﺣـﺪ ،ﺛـﻢ ﺗﻌﻠﻴـﻖ اﻟﺘﺮاﻛﻴـﺐ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﺒﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻟُﺤﻤﺔ واﺣﺪة ﺗﻨﺒﺜـﻖ ﻣﻨﻬـﺎ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻼﺣﻢ واﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم.
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Abstract
This study aims to reveal the secrets of the interconnectedness between the Quranic
structures in Surat Al-Mu'minun which is one of the Meccan fence that deals with the
origins of religion from unification, mission and resurrection. It was named by this name
as a tribute to commemorate the believers, their virtues and their sacrifice through which
they won the highest paradise. Aalkonah of the creation of heaven, and take down the
water, and the germination of planting and harvesting fruits, astronomy, and cattle, all
geared to man.
This study reaches the conclusion that the interdependence of divine meanings
within the structures of Surat Al-Mu'minun or between them is closely related to the
reflective systemic interconnection to reflect the meanings of grammar, its provisions,
laws and distinctions between the meanings of speech. The study also shows that the
addition of Qur'anic vocabulary to one another within a single structure, then the
structures being suspended by one another through grammatical relationships is the
result of that close interconnection that makes it a single unit that springs from the
meanings of cohesion, overlap, and harmony.
Keywords: Al-Mu'minoon, Quranic structures, interconnectedness, secrets.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻴﺔ ﻋﺪد،ﺗﻌﺪ ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﻨﻴﺔ رﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
 ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬا، ﺗﻌﺎﻟﺞ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ورﺳﺎﻟﺔ وﺑﻌﺚ،(118) آﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة آﻳﺔ
 ﻓﺎﻟﺴﻮرة،(1)ا ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وإﺷﺎدة ﺑﻔﻀﺎﺋﻠﻬﻢ وﻣﺂﺛﺮﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﺎزوا ﺑﺎﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰاﻻﺳﻢ ﺗﺨﻠﻴﺪ
 وﺳﺘﺤﺎول ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ،ﻘﺖ ﻟﺒﻨﺎﺗﻪ وﻧُﻈﻤﺖ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ ﺑﺄدق ﺗﻨﻈﻴﻢﺑﻨﺎء أُﺣﻜﻤﺖ آﻳﺎﺗﻪ وﻧُﺴ
اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮي وﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺎت وﻣﻘﺼﺪ اﻟﺴﻮرة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ
 ﻓﻤﺎ أﺳﺮار ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن؟،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻮرة ﺻﻔﺎت ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ودﻻﺋﻞ ﻗﺪرة اﻟﻠﻪ ووﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺮوره
 ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ، وﻣﻨﺤﻪ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ وﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﻪ، وﺑﻴﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ واﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﻬﺎ،ﺑﺄﻃﻮار
،إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
 ﺳﺎﻗﺖ اﻷدﻟﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺛﻢ،ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﻜﺬﺑﻴﻦ واﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
، ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ،ت ﺑﻬﻼك اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وﻓﻮز اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ أﻗﺮ،ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
.(2)ﻪ ﻣﻐﻔﺮﺗﻪ ورﺣﻤﺘﻪوﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﺳﻮل )ص( ﻟﻴﺪﻋﻮ رﺑ
ﺎ اﻷول أﻣ، اﻟﻤﻘﺎم ﻻ ﻳﺘّﺴﻊ ﻟﺬﻟﻚﺳﺄﺧﺘﺎر ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺛﻼث ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻮرة ﻷن
ﺺﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺨﺼ أﻣ، وﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺼﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ11  إﻟﻰ1 ﻓﻴﻤﺜﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻮرة وﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ :ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺳﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" أﻧﻤﻮذﺟﺎ

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻃﻮار ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺒﺪأ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  9إﻟﻰ  ،12وأﻣﺎ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺒﺪأ ﻣﻦ
اﻵﻳﺔ  17إﻟﻰ  22ﻳﺘﻨﺎول دﻻﺋﻞ ﻗﺪرة اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن.
 – 1اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ:
1ـ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ) (1إﻟﻰ اﻵﻳﺔ ):(11
ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻣﻜﻮن ﻧﺤﻮﻳﺎ
إﺳﻨﺎدﻳﺔ:


) (3

ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدﻳﺔ وأﺧﺮى ﻏﻴﺮ

﴿ )﴾   اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (.01:ﻣﺮﻛّﺐ إﺳﻨﺎدي ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺆﻟﱠﻒ ﻣﻦ )ﻗﺪ( ﺣﺮف
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،و)أﻓﻠﺢ( ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ،و)اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن( ﻓﺎﻋﻞ.



﴿)﴾     اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (.02:ﻣﺮﻛّﺐ إﺳﻨﺎدي ﻣﻊ أﺧﺮ ﻏﻴﺮ إﺳﻨﺎدي،
ﻣﻜﻮن ﻣﻦ )اﻟﺬﻳﻦ( اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﺻﻔﺔ ﻟـ )اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن( ،و)ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺒﺘﺪأ ،و)ﻓﻲ
ﺻﻼﺗﻬﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور وﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ واﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮـ )ﺧﺎﺷﻌﻮن( ،واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺻﻠﺔ
ﻟـ )اﻟﺬﻳﻦ(.



﴿)﴾     اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (.03:ﻣﺮﻛﱠﺐ إﺳﻨﺎدي ﻣﻜﱠﻮن ﻣﻦ )اﻟﻮاو(
ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ،و)اﻟﺬﻳﻦ( اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ )اﻟﺬﻳﻦ اﻷوﻟﻰ( ،و)ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﻣﺒﺘﺪأ ،و)ﻋﻦ اﻟﻠﻐﻮ( ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ )ﻣﻌﺮﺿﻮن( ،واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺻﻠﺔ ﻟﻼﺳﻢ
اﻟﻤﻮﺻﻮل.



﴿)﴾    اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (.04:ﻣﺮﻛّﺐ إﺳﻨﺎدي ﻣﻜﻮن ﻣﻦ )اﻟﻮاو( ﺣﺮف
ﻋﻄﻒ ،و)اﻟﺬﻳﻦ( اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ )اﻟﺬﻳﻦ( اﻷوﻟﻰ ،و)ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺒﺘﺪأ،
و)ﻟﻠﺰﻛﺎة( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ )ﻓﺎﻋﻠﻮن( ،وﻗﻴﻞ )اﻟﺰﻛﺎة( ﻣﺠﺮور ﻟﻔﻈﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺤﻼ
واﻗﻊ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻻﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ )ﻓﺎﻋﻠﻮن( ،واﻟﻼم ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﺔ ،واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺻﻠﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ.



﴿ )﴾    اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (05 :ﻣﺮﻛﱠﺐ إﺳﻨﺎدي ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻏﻴﺮ
إﺳﻨﺎدي ،ﻣﻜﻮن ﻣﻦ )اﻟﻮاو( ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ،و)اﻟﺬﻳﻦ( اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ )اﻟﺬﻳﻦ(
اﻷوﻟﻰ ،و)ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ واﻗﻊ ﻣﺒﺘﺪأً ،و)ﻟﻔﺮوﺟﻬﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ )ﺣﺎﻓﻈﻮن( أو
ﻗﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻻﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺻﻠﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ.
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﴿ )﴾         اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (06:ﻣﺮﻛّﺐ
إﺳﻨﺎدي ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛّﺐ ﻏﻴﺮ إﺳﻨﺎدي ﻣﻜﻮن ﻣﻦ )إﻻﱠ( ﻟﻠﺤﺼﺮ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ،و)ﻋﻠﻰ أزواﺟﻬﻢ(
ﺟﺎر وﻣﺠﺮور وﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺎل أي :ﻣﻤﺴﻜﻴﻦ أو واﻟﻴﻦ ،و)أو( ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ،و)ﻣﺎ(
اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل واﻗﻊ اﺳﻤﺎ ﻣﻌﻄﻮﻓًﺎ ،و)ﻣﻠﻜﺖْ( ﻓﻌﻞ ﻣﺎض وﺗﺎء ﻟﻠﺘﺄﻧﻴﺚ ،و)أﻳﻤﺎﻧﻬﻢ( ﻓﺎﻋﻞ
وﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ،و)اﻟﻔﺎء( ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ،و)إن (ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ،و)ﻫﻢ( اﺳﻤﻬﺎ ،و)ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻮﻣﻴﻦ( ﺧﺒﺮﻫﺎ
وﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.



﴿)﴾       اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (07:أﺳﻠﻮب ﺷﺮط ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﻦ إﺳﻨﺎدﻳﻴﻦ ،ﻣﻜﻮن ﻣﻦ )اﻟﻔﺎء( ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ،وﻗﻴﻞ أﻧﱠﻬﺎ ﻋﺎﻃﻔﺔ ،و)ﻣﻦ( اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم
واﻗﻊ ﻣﺒﺘﺪأ ،و)اﺑﺘﻐﻰ( ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺰم ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ،واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ )ﻫﻮ(،
وﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺒﺮ )ﻣﻦ( ،و)وراء( ﻇﺮف ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺬوف ﻣﻔﻌﻮل )اﺑﺘﻐﻰ(،
و)ذﻟﻚ( اﺳﻢ إﺷﺎرة واﻗﻊ ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﻪ ،و)اﻟﻔﺎء( راﺑﻄﺔ ﻟﺠﻮاب اﻟﺸﺮط ،و)أوﻟﺌﻚ( اﺳﻢ إﺷﺎرة
ﻣﺒﺘﺪأ ،و)ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ ﻓﺼﻞ أو ﻣﺒﺘﺪأ ﺛﺎن ،و)اﻟﻌﺎدون( ﺧﺒﺮ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺨﺒﺮ ﺧﺒﺮ ﻟـ )أوﻟﺌﻚ(.



﴿ )﴾    اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (08:ﻣﺮﻛﺐ إﺳﻨﺎدي ﺗﻌﻠﱠﻘﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ إﺳﻨﺎدﻳﺔ ،ﻣﻜﻮن ﻣﻦ )اﻟﻮاو( ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ،و)اﻟﺬﻳﻦ( اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل اﺳﻢ ﻣﻌﻄﻮف
و)ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ واﻗﻊ ﻣﺒﺘﺪأً ،و)ﻷﻣﺎﻧﺎﺗﻬﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور زاﺋﺪ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ واﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ
)راﻋﻮن( و)اﻟﻮاو( ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ،و)ﻋﻬﺪﻫﻢ( اﺳﻢ ﻣﻌﻄﻮف زاﺋﺪ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.



﴿)﴾     اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (09:ﻣﺮﻛّﺐ إﺳﻨﺎدي ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛّﺐ ﻏﻴﺮ
إﺳﻨﺎدي ،ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ )اﻟﻮاو( ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ،و)اﻟﺬﻳﻦ( اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل اﺳﻢ ﻣﻌﻄﻮف ،و)ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ
واﻗﻊ ﻣﺒﺘﺪأ ،و)ﻋﻠﻰ ﺻﻠﻮاﺗﻬﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ )ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن(.



﴿)﴾   اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (10 :ﻣﺮﻛّﺐ إﺳﻨﺎدي ﻣﻜﻮن ﻣﻦ )أوﻟﺌﻚ( اﺳﻢ إﺷﺎرة
ﻣﺒﺘﺪأ ،و)ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ ﻓﺼﻞ أو واﻗﻊ ﻣﺒﺘﺪأ ﺛﺎن ،و)اﻟﻮارﺛﻮن( ﺧﺒﺮ.



﴿ )﴾     اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (11 :ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻛّﺐ ﻏﻴﺮ
إﺳﻨﺎدي وﻣﺮﻛﺒﻴﻦ إﺳﻨﺎدﻳﻴﻦ ،ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ )اﻟﺬﻳﻦ( اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﺻﻔﺔ ﻟـ )اﻟﻮارﺛﻮن( ،و)ﻳﺮﺛﻮن(
ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ ،و)اﻟﻔﺮدوس( ،و)ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ واﻗﻊ ﻣﺒﺘﺪأ ،و)ﻓﻴﻬﺎ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ
)ﺧﺎﻟﺪون(.
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ :ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺳﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" أﻧﻤﻮذﺟﺎ

2ـ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  12إﻟﻰ اﻵﻳﺔ :16
ﻳﺨﺼﺺ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻃﻮار ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ
ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ إﺳﻨﺎدﻳﺔ:


﴿ )﴾       اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (12 :ﺟﻮاب ﻟﻘﺴﻢ ﻣﺤﺬوف،
ﻣﻜﻮن ﻣﻦ )اﻟﻮاو( ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ،و)اﻟﻼم( راﺑﻄﺔ ﻟﺠﻮاب اﻟﻘﺴﻢ ،و)ﻗﺪ( ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ،و)ﺧﻠﻘﻨﺎ( ﻓﻌﻞ
ﻣﺎض وﻓﺎﻋﻞ ،و)ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،و)ﻣﻦ ﻃﻴﻦ( ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻌﻠﱠﻖ ﺑﻨﻌﺖ
)اﻟﺴﻼﻟﺔ(.



﴿)﴾      اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (13 :ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )ﺛﻢ (ﺣﺮف ﻋﻄﻒ وﺗﺮاخ،
و)ﺟﻌﻠﻨﺎه( ﻓﻌﻞ ﻣﺎض وﻓﺎﻋﻞ وﻣﻔﻌﻮل أول ،و)ﻧﻄﻔﺔ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺛﺎن ،و)ﻓﻲ ﻗﺮار( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،و)ﻣﻜﻴﻦ( ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮار.



﴿          

)﴾           اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن(14 :
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )ﺛﻢ (ﺣﺮف ﻋﻄﻒ وﺗﺮاخ ،و)ﺧﻠﻘﻨﺎ( ﻓﻌﻞ ﻣﺎض وﻓﺎﻋﻞ ،و)اﻟﻨﻄﻔﺔ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ،
و)اﻟﻔﺎء( ﺣﺮف ﻋﻄﻒ،و )ﺧﻠﻘﻨﺎ( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ ،و)اﻟﻌﻠﻘﺔ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أول ،و)ﻣﻀﻐﺔ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﺛﺎن ،و)اﻟﻔﺎء( ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ،و)ﺧﻠﻘﻨﺎ( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ ،و)اﻟﻤﻀﻐﺔ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أول ،و)ﻋﻈﺎﻣﺎ(
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺛﺎن ،و)اﻟﻔﺎء( ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ،و)ﻛﺴﻮﻧﺎ( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ ،و)اﻟﻌﻈﺎم( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أول،
و)ﻟﺤﻤﺎ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺛﺎن ،و)ﺛﻢ (ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ،و)أﻧﺸﺄﻧﺎه( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ،و)ﺧﻠﻘﺎ(
ﺣﺎل ،و)آﺧﺮ( ﺻﻔﺔ ﻟﻪ،و )اﻟﻔﺎء( اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ،و)ﺗﺒﺎرك( ﻓﻌﻞ ﻣﺎض،و )اﻟﻠﻪ( ﻓﺎﻋﻞ ،و)أﺣﺴﻦ(
ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ،و)اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ( ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.


﴿ )﴾     اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (15:ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )ﺛﻢ (اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﺮاﺧﻲ ،و)إن (ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ،و)ﻛﻢ( اﺳﻤﻬﺎ ،و)ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ( ﻇﺮف وﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ وﻫﻤﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺨﺒﺮﻫﺎ )ﻣﻴﺘﻮن( ،واﻟﻼم ﻣﺰﺣﻠﻘﺔ.



﴿ )﴾     اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (16:ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )ﺛﻢ (ﺣﺮف ﻋﻄﻒ وﺗﺮاخ،
و)إن (ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ،و)ﻛﻢ( اﺳﻤﻬﺎ و)ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ( ﻇﺮف وﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺨﺒﺮ إن) ﺗُﺒﻌﺜﻮن(.
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ﻧﻬﻤﺎر

3ـ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  17إﻟﻰ اﻵﻳﺔ 22
ﻳﺘﻨﺎول دﻻﺋﻞ ﻗﺪرة اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ،ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ
إﺳﻨﺎدﻳﺔ:


﴿ )﴾          اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (17:ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﻣﻦ )اﻟﻮاو( ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ،واﻟﻼم راﺑﻄﺔ ﻟﺠﻮاب اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺤﺬوف ،و)ﻗﺪ( ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ،و)ﺧﻠﻘﻨﺎ(
ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ ،و)ﻓﻮﻗﻜﻢ( ﻇﺮف وﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ وﻫﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،و)ﺳﺒﻊ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ،
و)ﻃﺮاﺋﻖ( ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ،و)اﻟﻮاو( ﺣﺎﻟﻴﺔ ،و)ﻣﺎ( ﻧﺎﻓﻴﺔ ،و)ﻛﻨّﺎ( ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻊ اﺳﻤﻪ،
و)ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺨﺒﺮ ﻛﺎن )ﻏﺎﻓﻠﻴﻦ(.



﴿            

) ﴾ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (18:اﻵﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )اﻟﻮاو( ﻋﺎﻃﻔﺔ ،و)أﻧﺰﻟﻨﺎ( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ ،و)ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎء( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،و)ﻣﺎءً( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ،و)ﺑﻘﺪرٍ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺬوف ﺻﻔﺔ
ﻟﻠﻤﺎء أو ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،و)اﻟﻔﺎء( ﻋﺎﻃﻔﺔ ،و)أﺳﻜﻨﺎه( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ،و)ﻓﻲ اﻷرض(
ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،و)اﻟﻮاو( ﻋﺎﻃﻔﺔ و)إن (ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻊ اﺳﻤﻬﺎ)ﻧﺎ( ،و)ﻋﻠﻰ ذﻫﺎب( ﺟﺎر
وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺨﺒﺮﻫﺎ )ﻗﺎدرون( ،و)ﺑﻪ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـ )ذﻫﺎب( ،واﻟﻼم ﻣﺰﺣﻠﻘﺔ.


﴿﴾            
)اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (19:اﻵﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )اﻟﻔﺎء( اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ،و)أﻧﺸﺄﻧﺎ( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻠﻪ ،و)ﻟﻜﻢ( و)ﺑﻪ(
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑـ )أﻧﺸﺄﻧﺎ( ،و)ﺟﻨﺎت( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ،و)ﻣﻦ ﻧﺨﻴﻞ( ﺻﻔﺔ ل)ﺟﻨﺎت( ،و)اﻟﻮاو( ﻋﺎﻃﻔﺔ،
و)أﻋﻨﺎب( ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ )ﻧﺨﻴﻞ( ،و)ﻟﻜﻢ( ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)ﻓﻴﻬﺎ( ﺣﺎل ،و)ﻓﻮاﻛﻪ( ﻣﺒﺘﺪأ
ﻣﺆﺧﺮ ،و)ﻛﺜﺮة( ﺻﻔﺔ ،و)ﻣﻨﻬﺎ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )ﺗﺄﻛﻠﻮن(.



﴿ )﴾         اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن(20:
اﻵﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )اﻟﻮاو( ﻋﺎﻃﻔﺔ ،و)ﺷﺠﺮةً( ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎت ،و)ﺗﺨﺮج( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻠﻪ و)ﻣﻦ
ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑـ )ﺗﺨﺮج( ،و)ﺗﻨﺒﺖ( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻠﻪ ،و)ﺑﺎﻟﺪﻫﻦ( ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ
ﺣﺎل أي ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪﻫﻦ ،و)اﻟﻮاو( ﻋﺎﻃﻔﺔ ،و)ﺻﺒﻎ (ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻫﻦ ،و)ﻟﻶﻛﻠﻴﻦ( ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻔﺔ ﻟﺼﺒﻎ ،وﺟﻤﻠﺔ )ﺗﻨﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻫﻦ( ﺻﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ل)اﻟﺸﺠﺮة(.
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ :ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺳﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" أﻧﻤﻮذﺟﺎ

﴿              

) ﴾ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (21:اﻵﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )اﻟﻮاو( ﻋﺎﻃﻔﺔ ،و)إن (ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ،و)ﻟﻜﻢ( ﺧﺒﺮ ﺷﺒﻪ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻘﺪم ،و)ﻓﻲ اﻷﻧﻌﺎم( ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺎل ،واﻟﻼم ﻣﺰﺣﻠﻘﺔ ،و)ﻋﺒﺮة( اﺳﻤﻬﺎ ﻣﺆﺧّﺮ،
و)ﻧﺴﻘﻴﻜﻢ( ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ،و)ﻣﻤﺎ( ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑـ )ﻧﺴﻘﻴﻜﻢ( ،و)ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﺎ( ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن
ﺑﻤﺤﺬوف ﺻﻠﺔ ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل )ﻣﺎ( ،وﺟﻤﻠﺔ )ﻧﺴﻘﻴﻜﻢ( ﺗﻔﺴﺮﻳﺔ أو ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ،و)اﻟﻮاو(
ﻋﺎﻃﻔﺔ ،و)ﻟﻜﻢ( ﺧﺒﺮ ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻘﺪم و)ﻓﻴﻬﺎ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ )ﻟﻜﻢ( ،و)ﻣﻨﺎﻓﻊ(
ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ ،و)ﻛﺜﻴﺮة( ﺻﻔﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻋﺎﻃﻔﺔ ،و)ﻣﻨﻬﺎ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
)ﺗﺄﻛﻠﻮن(.


﴿)﴾    اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (22:اﻵﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )اﻟﻮاو( اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ،
و)ﻋﻠﻴﻬﺎ( و)ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﻚ( ﻛّﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع )ﺗُﺤﻤﻠﻮن(.

 – 2ﻣﺪى ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺎت وﻣﻘﺼﺪ اﻟﺴﻮرة وﺗﻼﺣﻤﻬﺎ:
1ـ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ) (1إﻟﻰ اﻵﻳﺔ )(11
ﺗﺤﺪث ﻋﻦ أوﺻﺎف اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺨﻠﺪون ﻓﻲ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﺮاﻛﻴﺐ
إﺳﻨﺎدﻳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ،﴾   ﴿ :و﴿ ،﴾   و﴿،﴾
و﴿ ،﴾و﴿ ،﴾واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﻠﻪ ﺗﺮاﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدﻳﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ،﴾    ﴿ :
و﴿  ،﴾   وﻣﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ إﺳﻨﺎدﻳﺔ ،وﻫﺬا ﺗﻮازﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻻﺳﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
اﺳﺘﻬﻠﺖ اﻟﺴﻮرة ﺑﺠﻤﻠﺔ إﺧﺒﺎرﻳﺔ) (4ﺗﺆﻛﱢﺪ ﻓﻼح اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،وﺗﺜﺒﺖ اﻟﺒﺸﺎرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻧﻬﺎ،
وذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮد )ﻗﺪ( اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ» وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻮﻗﻌﻴﻦ
ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺸﺎرة وﻫﻲ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺜﺒﺎت اﻟﻔﻼح ﻟﻬﻢ ،ﻓﺨﻮﻃﺒﻮا ﺑﻤﺎ دلﱠ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﻮه«).(5
وﻣﻤﺎ أﻛﱠﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺸﺎرة ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ "أﻓﻠﺢ" اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻘﻄﻊ
ﺑﺤﺪوﺛﻪ وﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺤﺪث) ،(6ﻓﻬﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻮي ﻣﺆﻛّﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘّﻖ وأن ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻓﻠﺤﻮا وﻳﻔﻠﺤﻮن وﺳﻴﻔﻠﺤﻮن).(7
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ﻧﻬﻤﺎر

أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻮﺻﻒ اﻟﺬﻳﻦ رﺳﺦ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻻﺳﻢ وﻗﻮﻟﻨﺎ "ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ" أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
وﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﻮﻟﻨﺎ "اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا" ﻷﻧﱠﻪ أﻛﺜﺮ ﺛﺒﻮﺗﺎ ورﺳﻮﺧًﺎ ﻓﻲ اﻷول ،ﻛﻤﺎ أﻧﱠﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺳﻢ
اﻟﺴﻮرة وﺳﻴﺎق اﻵﻳﺎت ،ﻓﺎﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻮرة ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻳﻌﺪ ﺑﺪﻳﻌﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ ،ﻓﺎﻟﻔﻼح
ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺎع ﻓﻜﺄن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻮ " ﻗﺪ أﻓﻠﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺎ رﻏﺒﻮا ﻓﻴﻪ").(8
ﺛﻢ إن ارﺗﺒﺎط ﴿ ﴾ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن إﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﱠﻪ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻼح ،ﻓﺎﻹﻳﻤﺎن وﺻﻒ ﺟﺎﻣﻊ
ﻟﻠﻜﻤﺎل) ،(9ﻳﺘﻔﺮع ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺼﺎل اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ وﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻠﻮﻻه ﻟﻤﺎ
وﺟﺪتْ ،ﻷن اﻹﻳﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰه ﻗﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﺛﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺟﻮارﺣﻪ،وﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮارح
واﻟﺴﻠﻮك وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ.
وﻷن اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ ﻣﺎ وﻗﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ وﺻﺪﻗﻪ اﻟﻌﻤﻞ) (10ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻌﺪاد ﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ »ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﺻﻮل وﺑﺘﻜﺮﻳﺮه ﻟﻺﻳﻤﺎء إﻟﻰ وﺟﻪ ﻓﻼﺣﻬﻢ وﻋﻠﺘﻪ ،أي أن ﻛﻞ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺨﺼﺎل ﻫﻲ
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻓﻼﺣﻬﻢ ...ﻷﻧﱠﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ أن ﺳﺒﺐ ﻓﻼﺣﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﺎل اﻟﻤﻌﺪودة ﻫﺬه ﻓﺈن اﻟﻔﻼح
ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻّ ﺑﺨﺼﺎل أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺘﻘﻮى«).(11
ﻓﻘﺪ ذُﻛﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل﴿ ﴾ﺳﺒﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ،ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎء ﺻﻔﺔ
ﻟـ﴿ ،﴾ وﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ورد ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ﴿ 

﴾اﻷوﻟﻰ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻘﺪ وﺻﻒ ﻛﻠﻤﺔ﴿ ﴾ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ﴿،﴾
وﻫﺬا ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ ،واﻻﺧﺘﺼﺎر ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار) ،(12واﻹﺧﺒﺎر
ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻌﻠﻞ اﻟﺘﻲ أﻫﻠﺖ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻔﻼح دﻧﻴﻮﻳﺎ وأﺧﺮوﻳﺎ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻢ.
وﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺗﻜﺮار اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ )ﻫﻢ( ﻟﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮ
وﻗﺼﺮ ﻛﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻌﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﺣﺪﻫﻢ ،وﻛﺄن اﻟﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮن
ﻛﺬﻟﻚ إﻻﱠ إذا اﻧﻌﻜﺲ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وأﻓﻌﺎﻟﻬﻢ وﺟﻮارﺣﻬﻢ ،ﻓﻴﺘﻤﻴﺰون ﺑﺎﻟﺨﺸﻮع واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ
ا ﻟﻠﻐﻮ وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة وﺣﻔﻆ اﻟﻔﺮوج وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﻌﻬﻮد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ،وﻣﻦ ﺛﻤﺔ
ﻳﺮﺛﻮن اﻟﻔﺮدوس وﻳﺨﻠّﺪون ﻓﻴﻬﺎ.
ﺑﻌـ ــﺪﻫﺎ ﺟـ ــﺎءت أﺧﺒـ ــﺎر "ﻫـ ــﻢ" أﺳـ ــﻤﺎءً ﻟﻠﺪﻻﻟـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺛﺒـ ــﻮت ﺗﻠـ ــﻚ اﻟﺨﺼـ ــﺎل ﻓــــﻴﻬﻢ ودواﻣﻬــــﺎ،
وﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ،﴾﴿،﴾﴿،﴾﴿،﴾﴿،﴾﴿،﴾﴿:
﴿ ،﴾ﻣﺎﻋﺪا ﴿ ﴾اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻌﻼ ﻣﻀﺎرﻋﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰواﻟـﺔ واﻟﺘﺠـﺪد ،وﻫـﺬا
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ :ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺳﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" أﻧﻤﻮذﺟﺎ

ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ أداء اﻟﺼﻼة ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﺟـﻲء ب﴿  ﴾ﻓـﻲ اﻵﻳـﺔ اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﺑﺼـﻴﻐﺔ اﻟﺠﻤـﻊ ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻌﻤﻮم) (13واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠّﻬـﺎ ،وذﻛـﺮت ﺑﺼـﻴﻐﺔ اﻟﻤﻔـﺮد ﴿  ﴾ﻓـﻲ اﻵﻳـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻷﻧﱠﻬـﺎ ﺟـﺎءت
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺨﺸﻮع اﻟﻮاﻗﻊ ﺧﺒﺮا.
أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎت )اﻟﺠﺎر واﻟﻤﺠﺮور( ،﴾  ﴿ :و﴿،﴾ 
و﴿ ،﴾و﴿  ،﴾و﴿ ،﴾و﴿ ،﴾  و﴿ ﴾ﻋﻠﻰ أﺧﺒﺎرﻫﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ وﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﻢ.
أﻣﺎ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺎ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻳﺤﻔﻈﻮن
ﻓﺮوﺟﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺮام ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال وﻳﺨﺮج ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ وﻫﻦ :اﻟﺰوﺟﺎت
واﻟﺴﺮاري )ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺮق ﻣﻮﺟﻮدا آﻧﺬاك( ،وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺑﺮاز ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء )إﻻﱠ(
اﻟﺬي أﻓﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ،و)اﻟﻔﺎء( اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﺖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮع.
وﻣﻤﺎ زاد اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻛﺜﺮ وﺟﻮد أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮط ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ أي :ﻓﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺟﺎت
واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻐﻲ واﻟﻔﺴﺎد ،وﺗﺨﻄﻰ اﻟﺤﻼل إﻟﻰ اﻟﺤﺮام ،واﻟﻤﺰﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﺠﻲء )ﻣﻦ( اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ،واﻟﻔﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،وﻛﺬا اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺴﺒﺒﻲ) (14ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮط وﺟﻤﻠﺔ
ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) ﴾   ﴿ :اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (11:ﻓﻘﺪ ﺟﻲء ﺑﺎﺳﻢ اﻹﺷﺎرة
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎل ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﺟﺪارﺗﻬﻢ واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﺑﻮراﺛﺔ ﺟﻨﺔ اﻟﻔﺮدوس واﻟﺨﻠﻮد ﻓﻴﻬﺎ ،ﺛ ﻢ
» ﺗﻮﺳﻴﻂ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ،وﺣﺬف ﻣﻌﻤﻮل اﻟﻮارﺛﻮن ﻟﻴﺤﺼﻞ إﺑﻬﺎم وإﺟﻤﺎلٌ
ﻓﻴﺘﺮﻗﺐ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺒﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ :اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺛﻮن اﻟﻔﺮدوس ﻗﺼﺮا ﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻮراﺛﺔ ،واﻹﺗﻴﺎن ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل اﻟﺬي ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﺑﻤﻀﻤﻮن ﺻﻠﺔ إﺷﺎرةٌ إﻟﻰ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ
"اﻟﻮارﺛﻮن" ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻬﺪ ﻛﺄﻧﱠﻪ ﻗﻴﻞ :ﻫﻢ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﻮن ﺑﻪ ،واﺳﺘﻌﻴﺮت اﻟﻮراﺛﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻷن اﻹرث أﻗﻮى اﻷﺳﺒﺎب ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺎل« ).(15
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ واﻟﺘﻼﺣﻢ داﺧﻞ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
واﻟﻨﻈﻢ ،ﻓﺬُﻛﺮ اﻹﻳﻤﺎن أوﻻً ﻷﻧﱠﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻫﻲ أﻳﻀﺎ أﺳﺎس
اﻟﺘﻘﻮى ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺘﻔﺮع ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﻔﺎت وﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ :اﻟﺨﺸﻮع ،واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟﻠﻐﻮ ،وإﻳﺘﺎء
اﻟﺰﻛﺎة ،وﺣﻔﻆ اﻟﻔﺮوج ،وﻣﺮ اﻋﺎة اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﻌﻬﻮد ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة.
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ﻧﻬﻤﺎر

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠّﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻼح ﺑﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮدوس واﻟﺨﻠﻮد ﻓﻴﻬﺎ ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜّﻞ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ
اﻟﻨﻈﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ » :ﺗﻮﺧﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ووﺟﻮﻫﻪ وﻓﺮوﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻢ«).(16
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻢ وﺗﺮﺑﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ

)(17

وﻫﻲ:

 1ـ ـ اﻹﺳﻨﺎد :وﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺤﻮي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ،إذ ﻳﻌﺪ اﻷﺻﻞ واﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ،
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺘﻘﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎه ،وﺗﻀﻴﻖ إﻃﻼﻗﻪ.
 2ـ ـ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ :وﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺤﻮي ﻟﻪ واﺳﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻛﻞﱞ ﻳﺨﺼﺺ اﻹﺳﻨﺎد ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻌﻴﻦ ،وﻳﻘﻮم
ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ :ﻛﻞّ اﻟﻤﻔﻌﻮﻻت ،واﻟﺤﺎل ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ،واﻟﻤﺨﺼﻮص.
 3ـ ـ اﻹﺿﺎﻓﺔ :وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺌﻦ ﻓﺘﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﺷﻴﺌًﺎ واﺣﺪا ،ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى( ،أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ(.
 4ـ ـ اﻻﺗﺒﺎع :ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻺﺳﻨﺎد ،ذو اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺻﻒ )اﻟﺼﻔﺔ(
واﻟﺒﻴﺎن )اﻟﻌﻄﻒ ،واﻟﺒﺪل( ،واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ).(18
ﺗﻘﻮم ﻛﻞّ آﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻨﺪ واﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻛﻤﺎ رﻛّﺐ ﺑﻴﻦ )"أﻓﻠﺢ" و"اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن"( ،و)"ﻣﻠﻜﺖ" و"أﻳﻤﺎﻧﻬﻢ"( ،و)"اﺑﺘﻐﻰ" واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ(،
و)"ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن" وواو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( ،و)"ﻳﺮﺛﻮن" وواو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( ،أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل
ﺑﻴﻦ )"ﻫﻢ" و"ﺧﺎﺷﻌﻮن"( ،و)"ﻫﻢ" و"ﻣﻌﺮﺿﻮن"( ،و)"ﻫﻢ" و"ﻓﺎﻋﻠﻮن"( ،و)"ﻫﻢ"
و"ﺣﺎﻓﻈﻮن"( ،و)"ﻫﻢ" و"ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻮﻣﻴﻦ"( ،و)"ﻣﻦ" و"اﺑﺘﻐﻰ"( و)"أوﻟﺌﻚ" و"ﻫﻢ اﻟﻌﺎدون"(،
و)"ﻫﻢ" و"راﻋﻮن"( ،و)"ﻫﻢ" و"ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن"( و)"أوﻟﺌﻚ" و"ﻫﻢ اﻟﻮارﺛﻮن"( ،و)"ﻫﻢ"
و"ﺧﺎﻟﺪون"( ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ )"ﻳﺮﺛﻮن" و"اﻟﻔﺮدوس"( ،وﺑﺎﺗﺠﺎه
اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﻴﻦ )"اﺑﺘﻐﻰ" و" وراء"( ،وﻋﻼﻗﺔ اﻻﺗﺒﺎع ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻮﺻﻒ ﺑﻴﻦ
)"اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" و"اﻟﺬﻳﻦ" اﻷوﻟﻰ( ،و)"اﻟﻮارﺛﻮن" و"اﻟﺬﻳﻦ"(.
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﺗﺠﺎه آﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎن )اﻟﻌﻄﻒ( ﺑﻴﻦ )"أﻣﺎﻧﺎﺗﻬﻢ" و"ﻋﻬﺪﻫﻢ"( وﻛﺬا ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت ،إذ
ﻋﻄﻔﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ
اﻟﻮاو.
أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﺎ ﺻﻴﻎ ﺑﻴﻦ )"ﺻﻼة" و"ﻫﻢ"(،
و)"ﻓﺮوج" و"ﻫﻢ"( ،و)"أزواج" و"ﻫﻢ"( و)"أﻳﻤﺎن" و"ﻫﻢ"(،و)"أﻣﺎﻧﺎت" و"ﻫﻢ"( ،و)"ﻋﻬﺪ"
و"ﻫﻢ"( ،و)"ﺻﻠﻮات" و"ﻫﻢ"( ،و)"وراء" و"ذﻟﻚ"( ،أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ ﺑﻴﻦ
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ :ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺳﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" أﻧﻤﻮذﺟﺎ

)"ﺧﺎﺷﻌﻮن" و"ﺻﻼة"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻓﻲ( ،و)"ﻣﻌﺮﺿﻮن" و"اﻟﻠﻐﻮ"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻋﻦ( ،و)"ﻓﺎﻋﻠﻮن"
و"اﻟﺰﻛﺎة"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻼم ،و)"ﺣﺎﻓﻈﻮن" و"ﻓﺮوج"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻼم ،و)"راﻋﻮن" و"أﻣﺎﻧﺎﺗﻬﻢ"(
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻼم ،و)"ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن" و"ﺻﻠﻮاﺗﻬﻢ"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻋﻠﻰ( ،و)"ﺧﺎﻟﺪون" واﻟﻬﺎء( ﺑﻮاﺳﻄﺔ
)ﻓﻲ(.
أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻮﺻﻒ ﻷن ﺻﻔﺔ
ل﴿ ﴾واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة واﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ،ﻷن ﴾﴿ﺻﻔﺔ
ل﴿ ،﴾واﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻹﺧﺮاج
)اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء( ﻟﻮﺟﻮد "إﻻ".
 -2اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ) (12إﻟﻰ اﻵﻳﺔ ):(16
ﺗﻨﺎول ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺨﺼﺺ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻗﺪرﺗﻪ وﻋﻈﻤﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺨﻠﻖ أﻻ وﻫﻮ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ،اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺛﻢ ﻧﺴﻠﻪ وﻣﺮوره ﺑﺄﻃﻮار ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻧﺘﻬﺎؤه
ﺑﻄﻮر اﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺠﺰاء).(19
وﻹﺑﺮاز ذﻟﻚ ﺟﻲء ﺑﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺒﻌﺚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺤﻴﺎة ،وﻫﻲ﴾﴿ ﴾﴿ :
﴿ ،﴾﴿ ﴾﴿ ﴾ ﴿ ﴾ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ
واﻟﻘﻄﻊ ﺑﺤﺪوﺛﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث واﻟﺤﺪوث واﻟﺘﺠﺪد).(20
ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﻌﻞ "ﺧﻠﻘﻨﺎ" أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺑﻤﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ )(12
ﻳﻌﻨﻲ إﻳﺠﺎد اﻹﻧﺴﺎن )آدم( ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ ،وﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ) (14ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺼﻴﻴﺮ
واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞّ آﻳﺔ أو ﻓﻲ
داﺧﻠﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻟِﻌﻈَﻢ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎد إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺚ ،وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﻮاو
ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﻓﺈن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ذﻛﺮ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻌﻠﻞ اﻟﺘﻲ أﻫﻠﺖ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻟﻠﻔﻼح ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة أﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﺘﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ
اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻪ وﺗﻮﺣﻴﺪه ،ﻓﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻻﺋﻞ ﻗﺪرﺗﻪ وﻋِﻈَﻢ ﻧﻌﻤﻪ ،وﺑﺪأ ﺑﺨﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ،وﺟﻲء ﺑﻼم راﺑﻄﺔ
ﻟﺠﻮاب اﻟﻘﺴﻢ ،وﺣﺮف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺨﺒﺮ ،وﻫﺬا ﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮﻳﻦ ﺑﻬﺬا
اﻟﺨﺒﺮ ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻪ ،ﺛﻢ) ﺑﻤﻦ( اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻠﻖ )ﺳﻼﻟﺔ( ،و)ﻣﻦ( اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﺟﻨﺲ
اﻟﻤﺨﻠﻮق ﻣﻨﻪ )اﻟﻄﻴﻦ(.
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ﻧﻬﻤﺎر

ﺑﻌﺪﻫﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ) (13ﺑﺤﺮف اﻟﻌﻄﻒ )ﺛﻢ (ﻟﻴﻔﻴﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻊ
اﻟﺘﺮاﺧﻲ) ،(21أي :وﺟﻮد ﻣﻬﻠﺔ وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎل﴾     ﴿ :
)اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (13:أي ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﻠﻪ ﻧُﻄﻔﺎ )ﻣﻦ ﻣﻨﻲ ﻓﻲ أﺻﻼب اﻟﺬﻛﻮر ﻟﺘﻘﺬف ﻓﻲ أرﺣﺎم اﻹﻧﺎث( أﻳﻦ
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺠﻨﻴﻦ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻻدة ،وﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺖْ ﻛﻞّ اﻟﻈﺮوف ﻟﺘﻄﻮره وﻧﻤﻮه إﻟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ
إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﺳﻮﻳﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء وﺻﻒ اﻟﺮﺣﻢ ﺑـ "ﻗﺮار ﻣﻜﻴﻦ" ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ).(22
وﺑﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻨﻄﻔﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻘﺔ وﻫﻲ اﻟﺪم اﻟﺠﺎﻣﺪ ﻓﻤﻀﻐﺔ وﻫﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻟﺤﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻤﻀﻎ،
ﻓﻌﻈﺎم ﻣﻦ رأس ورﺟﻠﻴﻦ وﻳﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ وﻋﺮوﻗﻬﺎ وﻋﺼﺒﻬﺎ ،ﻓﺘﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ اﻟﺬي ﻳﺸﺪﻫﺎ وﻳﻘﻮﻳﻬﺎ
وﻳﺴﺘﺮﻫﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﻛﺴﻮةً ﻟﻬﺎ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻟﻴﺘﺤﺮك وﻳﺼﻴﺮ ﺧﻠﻘﺎ آﺧﺮ ﺳﻮﻳﺎ ﻟﻪ
ﺑﺼﺮ وﺳﻤﻊ وإدراك وﺣﺮﻛﺔ) ،(23وﻗﺪ وﺻﻔﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ.
ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻄﻔﺔ واﻟﻌﻠﻘﺔ )ﺛﻢ (اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻷﻧﱠﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﺮاﺧﻲ » ،إذ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻄﻔﺔ
ﻋﻠﻘﺔ" أﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻄﻔﺔ إذ ﻗﺪ ﺻﻴﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﺴﺎﺋﻞَ دﻣﺎ ﺟﺎﻣﺪا ﻓﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ وﺗﺒﺪل اﻟﻠﻮن ﻣﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ أودﻋﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ«).(24
وﺟﻌﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻘﺔ واﻟﻤﻀﻐﺔ )اﻟﻔﺎء( اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻹﻓﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ،ﻓﺎﻟﺪم اﻟﺠﺎﻣﺪ واﻟﻠﺤﻢ
ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر ،أﻣﺎ اﻟﻔﺎء اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻀﻐﺔ واﻟﻌﻈﺎم ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ،أي ﺗﻔﺮﻋﺖْ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻈﺎم ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﺘﺘﻠﻮﻫﺎ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻐﺎء اﻟﻔﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ

).(25

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻃﻮر ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻟﺘﻌﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻴﻪ ،وﻹﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ
اﻟﺨﻠﻘﻴﻦ ﺟﻲء ﺑـ "ﺛﻢ "اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ،و"أﻧﺸﺄﻧﺎ" اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع ،و"آﺧﺮ" اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺨﻠﻖ،
ﻟﻴﺘﻔﺮع ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻧﱠﻪ أﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
واﻟﻤﻨﺸﺌﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ أﺣﺪ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن داﻻً ﻋﻠﻰ ﻋِﻈَﻢ ﻗﺪرﺗﻪ ﺟﺎء
اﻟﺜﻨﺎء "ﺗﺒﺎرك" ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ،وﻗﺪ ﺣﺬف ﻣﺘﻌﻠﱢﻖ "اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ" ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞّ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن وﻏﻴﺮه).(26
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮر وﻧﻔﺦ اﻟﺮوح واﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل ﻋﻤﺮه ﻓﺈﻧﱠﻪ
ﺻﺎﺋﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت ،وراﺟﻊ إﻟﻰ رﺑﻪ اﻟﺬي أﻧﺸﺄه اﻟﻨﺸﺄة اﻷوﻟﻰ ،وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑـ "ﺛﻢ" اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺪاﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﺮاﺧﻲ ،و"ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ" اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وأُﻛﱢﺪ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﺑـ
"إن "ودﺧﻮل اﻟﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﻫﺎ ،وإﻧﺰال اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﻤﻮت ).(27
ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﻟﻤﻮت ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰاء واﻟﺤﺴﺎب ،ﻛﻞﱞ ﻳﺠﺎزى ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻪ إن ﺧﻴﺮا ﻓﺨﻴﺮ واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ ،وإن ﺷﺮا ﻓﺸﺮ واﻟﺨﻠﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ،وﻹﺑﺮاز ذﻟﻚ ﺟﻲء ﺑـ "ﺛﻢ"
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﺮاﺧﻲ ،وأُﻛﱢﺪ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﻤﺆﻛﱠﺪٍ واﺣﺪٍ "إن "رﻏﻢ اﻹﻧﻜﺎر ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ ،ﻷن ذﻛﺮ
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ :ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺳﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" أﻧﻤﻮذﺟﺎ

اﻟﺨﻠﻖ اﻷول وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮره ﺛﻢ ﻣﻮﺗﻪ ﻟﺪﻟﻴﻞٌ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎن ﺑﻌﺜﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وﺟﺎء اﻟﻜﻼم ﺑﻜﺎف
اﻟﺨﻄﺎب "ﻛﻢ" دون اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮت وﻣﺎ ﺑﻌﺪه واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ).(28
وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺒﺮز ﻣﺪى اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻼﺣﻢ داﺧﻞ اﻵﻳﺎت وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ،أﻣﺎ ﻧﻈﻤﻴﺎ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻻﺗﺒﺎع ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻄﻒ ﺑـ "ﺛﻢ "ﻟِﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮ ﺿﻴﺢ ،وﻛﻞّ آﻳﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺪة اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ أﻻ ﻫﻮ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث
ﺑﻴﻦ )"ﺧﻠﻖ" واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ( ،و)"ﺟﻌﻞ" و"ﻧﺎ"( ،و)"ﻛﺴﺎ" و"ﻧﺎ"( و)"أﻧﺸﺄ" و"ﻧﺎ"(،
و)"ﺗﺒﺎرك" و"اﻟﻠﻪ"( ،و)"ﺗﺒﻌﺜﻮن" وواو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ أو ﻣﻤﺎ ﻧﺰل ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻤﺎ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ ﺑﻴﻦ )ﻛﻢ وﻣﻴﺘﻮن( ،و)ﻛﻢ وﺗﺒﻌﺜﻮن(.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗُﻴﺪ اﻹﺳﻨﺎد ﺑﻌﻼﻗﺎت أﺧﺮى ﻛﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ )"ﻣﻴﺘﻮن"
و"ﺑﻌﺪ"(") ،ﺗﺒﻌﺜﻮن" و"ﻳﻮم"( ،وﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺑﻴﻦ )"ﺧﻠﻘﻨﺎ" و"اﻹﻧﺴﺎن"( و)"ﺟﻌﻠﻨﺎ"
وﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻪ "اﻟﻬﺎء وﻧﻄﻔﺔ"( ،و)"ﺧﻠﻘﻨﺎ" وﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻪ "اﻟﻨﻄﻔﺔ واﻟﻌﻠﻘﺔ"( ،و)"ﺧﻠﻘﻨﺎ" وﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻪ "اﻟﻌﻠﻘﺔ
وﻣﻀﻐﺔ"( ،و)"ﺧﻠﻘﻨﺎ" وﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻪ "اﻟﻤﻀﻐﺔ وﻋﻈﺎﻣﺎ"( ،و)"ﻛﺴﻮﻧﺎ" وﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻪ "اﻟﻌﻈﺎم وﻟﺤﻤﺎ"(،
و)"أﻧﺸﺄﻧﺎ" وﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻪ "اﻟﻬﺎء وﺧﻠﻘﺎ"(.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺗﺒﺎع ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻮﺻﻒ ﺑﻴﻦ )"ﺳﻼﻟﺔ" و"ﻣﻦ ﻃﻴﻦ"( ،و)"ﻗﺮار"
و"ﻣﻜﻴﻦ"( ،و)"ﺧﻠﻘﺎ" و"آﺧﺮ"( ،وﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﻴﺎن )اﻟﺒﺪل( ﺑﻴﻦ )"اﻟﻠﻪ" و"أﺣﺴﻦ"( ،وﻋﻼﻗﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﻴﻦ )"أﺣﺴﻦ "و"اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ"( ،و)"ﺑﻌﺪ" و"ذﻟﻚ"(،
و)"ﻳﻮم" و"اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ"( ،وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ )"ﺧﻠﻘﻨﺎ" و"ﺳﻼﻟﺔ"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ )ﻣﻦ(،
و)"ﺧﻠﻘﻨﺎ" و"ﻃﻴﻦ"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻣﻦ( ،و)"ﺟﻌﻠﻨﺎ" و"ﻗﺮار"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻓﻲ(.
 -3اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  17إﻟﻰ اﻵﻳﺔ :22
ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻟﻪ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دﻻﺋﻞ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ
اﻟﺨﻠﻖ وﺧُﺼﺺ اﻟﻜﻼم ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ وإﻧﺰال اﻟﻤﺎء ،وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻓﻲ إﻧﺒﺎت اﻟﻨﺒﺎت وﺧﻠﻖ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓ ﻊ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﺻﻮف وأﻟﺒﺎن وﻟﺤﻢ ورﻛﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻛﻞﱡ ذﻟﻚ ﻣﺴﺨّﺮ ﺧﺪﻣﺔً
ﻟﻺﻧﺴﺎن.
ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻲء ﺑﻌﺸﺮ ﺗﺮاﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدﻳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺤﺪوث ،ﻣﺜﻞ،﴾﴿ :
و﴿ ،﴾و﴿ ،﴾و﴿ ،﴾و﴿ ،﴾و﴿ ،﴾و﴿ ،﴾و﴿،﴾
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ﻧﻬﻤﺎر

و﴿  ،﴾و﴿ ،﴾ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺪلّ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﺪث واﻟﻘﻄﻊ ﺑﺤﺪوﺛﻪ،
أﻣﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﺘﺪلّ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث واﻟﺤﺪوث واﻟﻤﺰاوﻟﺔ واﻟﺘﺠﺪد.
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﺳﻤﻴﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﻮت ﻣﺜﻞ   ﴿ :
) ﴾اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(18:و﴿)﴾    اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن  ،(19:و﴿    

) ﴾  اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.(21:
اﺳﺘﻬﻞﱠ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺑﻼم راﺑﻄﺔ ﻟﺠﻮاب اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺤﺬوف ،وﺣﺮف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ )ﻗﺪ( ،واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ
"ﺧﻠﻘﻨﺎ" ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺧﺒﺮ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ ،وذُﻛﺮ "ﻓﻮﻗﻜﻢ" ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ "ﺳﺒﻊ" ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ
وﺟﻮب اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺣﻮاﻟﻬﺎ واﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ دﻻﺋﻞ ﻗﺪرﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺛﻢ أُﺿﻴﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ "ﻃﺮاﺋﻖ" ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﻠﻖ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﻲء "ﺑﻮاو" ﺣﺎﻟﻴﺔ أﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺎل ﻣﺒﺪوءةً ﺑـ "ﻣﺎ" اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﻐﻔﻠﺔ
ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞﱠ وإﺛﺒﺎت ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ ﺑﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺨّﺮ ﻟﻬﻢ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮن ﺧﺪﻣﺔً ﻟﻬﻢ ،إذ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻄـ ـ ــﺮاﺋﻖ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻟﻄﻔًﺎ ﺑ ـ ــﻬﻢ ،ﻷن ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻧﺘﻔﺎع ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ واﻷﺳﻔﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ

)(29

ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌـ ـ ــﺎﻟﻰ    ﴿ :

) ﴾            اﻟﺪﺧﺎن38 :
و.(39
وﻣﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻻّ ﺗﺒﻴﺎن ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎع ،ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﻨﺰل اﻟﻤﺎء اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪر
اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﻷن ﺑﻪ ﻳ ﺤﺼﻞ إﻧﺒﺎت اﻟﻨﺒﺎت وﺳﻘﻲ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮان ،ﻓﺠﻲء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ "أﻧﺰﻟﻨﺎ" ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﺪث واﻟﻘﻄﻊ ﺑﺈﻧﺰاﻟﻪ ،ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻮاو اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﻵﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ) (18ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ) ،(17وﻋﻄﻒ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ "ﺧﻠﻘﻨﺎ" ﻷن ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺿﻤﻦ
دﻻﺋﻞ ﻗﺪرﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻗُﺪم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ "ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ "ﻣﺎء" واﺧﺘﻴﺮ "ﻣﻦ" اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ

)(30

ﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﺴﻤﺎء ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﺮزق ﻟﻜﻞّ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :

)﴾   اﻟﺬارﻳﺎت.(22 :
وﻛﺎن ﻟﻠﻤﺘﻌﻠّﻖ "ﺑﻘﺪر" أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ،إذ أ ن إﻧﺰال اﻟﻤﺎء ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻ ﻫﻮ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﻬﻠﻚ اﻷرض واﻟﻌﻤﺮان ،وﻻ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﺰرع واﻟﺜﻤﺎر .أﻋﻘﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
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ﺗﺮﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدي ﻓﻌﻠﻲ ﴿ )﴾    اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (18:ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺎء اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ،ﻓﺎﻟﻤﺎء اﻟﻤﻨﺰل ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺪرا ،وإﻧّﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إ ّﻻ
ﻓﻲ اﻷرض ،ﺑﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺐ واﻟﻨﻮى ،وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺒﻊ اﻷﻧﻬﺎر واﻵﺑﺎر ،وﺣﻴﺚ دلﱠ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻌﻞ "أﺳﻜﻨﺎه" اﻟﺬي أﻓﺎد ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﺪث واﻟﻘﻄﻊ ﺑﺤﺪوﺛﻪ ،وﻛﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺜﺒﺎت ،وﺣﺮف اﻟﺠﺮ" ﻓﻲ"
اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻤﻜﺎن).(31
أﻣﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻹﺳﻨﺎدي اﻻﺳﻤﻲ ﴿) ﴾     اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (19:اﻟﺪال
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺪوام زاد ﻣﻦ إﻇﻬﺎر ﻗﺪرﺗﻪ وﻋﻈﻤﺘﻪ ،ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ أﻧﺰل اﻟﻤﺎء وأﺳﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻷرض ﻛﺬﻟﻚ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋﺪاﻣﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺪرا ،وﻫﺬا ﺑﻮﺟﻮد "إن "و"اﻟﻼم" اﻟﺬَﻳﻦ ﻗﻮﻳﺎ اﻟﺨﺒﺮ ،وﺗﻨﻜﻴﺮ
"ذﻫﺎب" ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ وﺷﻤﻮل ﻛﻞّ أﻧﻮاع اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻦ ﺗﻐﻮﻳﺮه إﻟﻰ أﻋﻤﺎق اﻷرض ،وﻣﻦ ﺗﺠﻔﻴﻔﻪ
ﺑﺸﺪة اﻟﺤﺮ ،وﻣﻦ إﻣﺴﺎك ﻧﺰوﻟﻪ ﻣﺪة ﻳﻤﻮت ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮان واﻟﻄﻴﺮ وﺗﻤﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
واﻷﺷﺠﺎر.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻓﻌﻠﻴﺔ واﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ ) (19واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻟﺘﻜﻮن
ﺗﻔﺮﻳﻌﺎ ﻟﻤﺎ ذُﻛﺮ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ) ،(18ﻓﺈﻧﺰال اﻟﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء أُﻧﺸِﺊ رزﻗﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎد ،إذ ﺑﻪ
أُﺧﺮﺟﺖْ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺨﻴﻞ وأﻋﻨﺎب وﻓﻮاﻛﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻸﻛﻞ،
وﺷﺠﺮة اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻟﻠﺪﻫﻦ واﻟﺸﺮب واﻟﺼﺒﻎ.
وﻟﺒﻴﺎن ذﻟﻚ ﺟﻲء ﺑﺎﻟﻔﺎء اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ،واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ "أﻧﺸﺄﻧﺎ" اﻟﺪال ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﺪث اﻹﻧﺸﺎء واﻟﻘﻄﻊ ﺑﺤﺪوﺛﻪ ،وﻗُﺪم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ "ﻟﻜﻢ" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ "ﺟﻨﺎتٍ" و"ﻟﻜﻢ"
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ "ﻓﻮاﻛﻪ" و"ﻣﻨﻬﺎ" ﻋﻠﻰ "ﺗﺄﻛﻠﻮن" ﻹﺛﺒﺎت أن اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ
اﻷول ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮزق وﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺨﱠﺮ ﻟﻪ.
وﻧُﻜﱢﺮت "ﺟﻨﺎت" ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ وﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ،وﺟﻲء ب"ﻣﻦ" ﻟﺘﺪلّ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻮ
ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺜﻴﺮ وﺷﺎﻣﻞ

)32

( ،أﻣﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎن اﻹﺳﻨﺎدﻳﺎن اﻟﻔﻌﻠﻴﺎن ﴿    

) ﴾   اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن (20:ﻓﻠﻬﻤﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ وﺻﻒ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻷﻧﱠﻬﺎ
ﺗﻨﺒﺖ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﻮر اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻛﻠﱠﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ) ،(33وﻟﺒﺮﻛﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺷﻔﺎءٌ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻨﺪ ﺷﺮب زﻳﺘﻬﺎ واﻻدﻫﺎن ﺑﻪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗُﻮاﺻﻞ اﻵﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﺒﻴﺎن إﻧﻔﺮاد اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ وﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺠﻲء اﻟﻮاو
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺮاك ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﺨُﺼﺺ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﻷﻧﻌﺎم )اﻹﺑﻞ واﻟﻐﻨﻢ واﻟﺒﻘﺮ(
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ﻧﻬﻤﺎر

وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﺟﻤﺔ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ،ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﻟﺒﺎﻧﻬﺎ وأﺻﻮاﻓﻬﺎ وﻟﺤﻮﻣﻬﺎ وأوﺑﺎرﻫﺎ
وأﺷﻌﺎرﻫﺎ واﻟﺮﻛﻮب ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ وﺣﻤﻞ اﻷﺛﻘﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻟﺒﻴﺎن ذﻟﻚ اﻟﺨﺒﺮ وﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﺟﻲء ﺑـ "أن "و"اﻟﻼم" وﺑـ "ﻋﺒﺮة" اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ) ،(34وﻗُﺪم
اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ "ﻟﻜﻢ" اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮ "إن ،"و"ﻟﻜﻢ" اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺒﺮ ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﻨﻜﺮة
"ﻣﻨﺎﻓﻊ" اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺟﻤﻊ ،ووﺻﻔﺖ ﺑـ "ﻛﺜﻴﺮة" ،وﻗُﺪم أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ "ﻣﻨﻬﺎ" ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ
"ﺗﺄﻛﻠﻮن ،و"ﻋﻠﻴﻬﺎ" ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ "ﺗُﺤﻤﻠﻮن" ،ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻷﻧﻌﺎم ﺧﺪﻣﺔ ً ﻟﻺﻧﺴﺎن
أﻛﻼً وﺷﺮﺑﺎ وﻟﺒﺎﺳﺎ وﻟﺘﻴﺴﻴﺮ أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻤﻌﻨﻮي داﺧﻞ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ وﺧﺎرﺟﻬﺎ أو ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻨﻈﻤﻲ اﻟﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻦ ﺗﻮﺧﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ وأﺣﻜﺎﻣﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻜﻞّ آﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺠﺎﻣﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﻴﻦ )"ﺧﻠﻖ" و"ﻧﺎ"( ،و)"أﻧﺰل" و"ﻧﺎ"( ،و)"أﺳﻜﻦ" و"ﻧﺎ"(
و)أ"ﻧﺸﺄ" و"ﻧﺎ"( ،و)"ﺗﺄﻛﻠﻮن" وواو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( ،و)"ﺗﺨﺮج" واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ( ،و)"ﺗﻨﺒﺖ"
واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ( ،و)"ﻧﺴﻘﻴﻜﻢ" واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ( ،و)"ﺗﺤﻤﻠﻮن"و واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( ،أو ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﻴﻦ )اﺳﻢ ﻛﺎن وﺧﺒﺮﻫﺎ "ﻏﺎﻓﻠﻴﻦ"( ،و)اﺳﻢ إن وﺧﺒﺮﻫﺎ "ﻗﺎدرون"(،
و)"ﻓﻮاﻛﻪ" و"ﻟﻜﻢ"( ،و)اﺳﻢ إن" ﻋﺒﺮة" وﺧﺒﺮﻫﺎ "ﻟﻜﻢ"( ،و)"ﻣﻨﺎﻓﻊ" "وﻟﻜﻢ"(.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻘﻴﺪ ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد وﻳﺤﺪد أﻛﺜﺮ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ ﻧﺤﻮﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﺑﻴﻦ )"ﺧﻠﻘﻨﺎ" و"ﺳﺒﻊ"( ،و)"أﺳﻜﻨﺎ" واﻟﻬﺎء( ،وﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ )"ﺧﻠﻘﻨﺎ" و"ﻓﻮﻗﻜﻢ"(،
وﻋﻼﻗﺔ إﺗﺒﺎع ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻮﺻﻒ ﺑﻴﻦ )"ﻣﺎء" و"ﺑﻘﺪر"( ،و)"ﻓﻮاﻛﻪ" و"ﻛﺜﻴﺮة"( ،و)"ﺷﺠﺮة"
و"ﺗﺨﺮج" و"ﺗﻨﺒﺖ"( ،و)"ﺻﺒﻎ" و"ﻟﻶﻛﻠﻴﻦ"( ،و)"ﻣﻨﺎﻓﻊ" و"ﻛﺜﻴﺮة"(.
وﻛﺬا ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎﻟﻮاو واﻟﻔﺎء ،وﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت ،وﻋﻼﻗﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ
)"ﻓﻮق" و"ﻛﻢ"( ،و)"ﺳﺒﻊ" و"ﻃﺮاﺋﻖ"( ،و)"ﻃﻮر" و"ﺳﻴﻨﺎء"(") ،ﺑﻄﻮن" واﻟﻬﺎء( ،وأﺧﺮى
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﻴﻦ )"ﻏﺎﻓﻠﻴﻦ" و"اﻟﺨﻠﻖ"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻋﻦ(،
و)"أﻧﺰﻟﻨﺎ" و"اﻟﺴﻤﺎء"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻣﻦ( ،و)"أﻧﺰﻟﻨﺎ" و"ﻗﺪر"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )اﻟﺒﺎء( ،و)"أﺳﻜﻨﺎ"
و"اﻷرض"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻓﻲ( ،و)"ﻗﺎدرون" و"ذﻫﺎب"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻋﻠﻰ( ،و)"ﻗﺎدرون" واﻟﻬﺎء(
ﺑﻮاﺳﻄﺔ )اﻟﺒﺎء(") ،أﻧﺸﺄﻧﺎ" و"ﻛﻢ"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )اﻟﻼم( ،و)"أﻧﺸﺄﻧﺎ" و"اﻟﻬﺎء"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )اﻟﺒﺎء(،
و)"ﺗﺄﻛﻠﻮن" و"اﻟﻬﺎء"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻣﻦ(") ،ﺗﺨﺮج" و"ﻃﻮر"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻣﻦ( ،و)"ﺗﻨﺒﺖ"
و"اﻟﺪﻫﻦ"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )اﻟﺒﺎء( ،و)"ﻋﺒﺮة" و"اﻷﻧﻌﺎم"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻓﻲ( ،و)ﻧﺴﻘﻲ وﻣﺎ( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻣﻦ(،
و)ﻧﺴﻘﻲ وﺑﻄﻮن( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻓﻲ( ،و)"ﺗﺄﻛﻠﻮن" واﻟﻬﺎء( ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻣﻦ(") ،ﺗﺤﻤﻠﻮن" واﻟﻬﺎء(
ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﻋﻠﻰ( ،و)"ﺗﺤﻤﻠﻮن" و"اﻟﻔﻠﻚ"( ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ )ﻋﻠﻰ(.
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ :ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺳﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" أﻧﻤﻮذﺟﺎ

وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ـ ـ ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن أو ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ وﺛﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺑﻂ
اﻟﻨﻈﻤﻲ اﻟﻌﺎﻛﺲ ﻟﺘﻮﺧﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ وأﺣﻜﺎﻣﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ وﻓﺮوﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻢ.
ـ ـ ﺿﻢ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ داﺧﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺛﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ
ﻋﺒﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻟُﺤﻤﺔ واﺣﺪة ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻼﺣﻢ واﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 1ﻳﻨﻈﺮ - :اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ :ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﺠﻠﺪ )) ،(2د ،ت( ،ص .302
 ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ :أﻫﺪاف ﻛﻞ ﺳﻮرة وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ط )،(4 1998م ص .433
 اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ :اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،دار اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ج )) ،(11د ،ت( ،ص 102. 2ﻳﻨﻈﺮ – :اﻟﻄﺒﺮي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن،اﻟﻤﺤﻘﻖ :أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ط،1ج،19
 1420ﻫـ 2000 ،م ،ص ﻣﻦ 8إﻟﻰ  - 85ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ :أﻫﺪاف ﻛﻞ ﺳﻮرة وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان
اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ص  433و.434
– ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ :ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮان ،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط ) ،(25اﻟﻤﺠﻠﺪ ) 1417 ،(4ﻫـ 1996/م ،ص
2452
 اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ :ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ :ص 302. 3ـ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب – :اﻟﺪروﻳﺶ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ :إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺑﻴﺎﻧﻪ ،دار اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺑﻴﺮوت،
ط) ،(11اﻟﻤﺠﻠﺪ) ،2011/1432 ،(5ص ﻣﻦ  185إﻟﻰ .236
– اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﻮد :اﻟﺠﺪول ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،دار اﻟﺮﺷﻴﺪ ،دﻣﺸﻖ ،ط ) ،(4ج
)1418 ،(18ﻫـ ،ص ﻣﻦ  159إﻟﻰ 222.
 4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺰرﻛﺸﻲ :اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ج ) ،(1ص .130
 5اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي :اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط) ،(3ج)1407 ،(3ه،
ص .174
 6ﻳﻨﻈﺮ :ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ﺳﻨﺎء :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،دار واﺋﻞ،ﻋﻤﺎن ،ط )،(1
 ،2003ص .42
 7ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺪﺟﻨﻲ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح :اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻨﺤﻮي ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ط)،(1
140ﻫـ1984/م ص .200
 8ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﱠﺎﻫﺮ :اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،دار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ج )1984 ،(18م ،ص.8
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ﻧﻬﻤﺎر

 9ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ :اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ص .8
 10اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي :اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج) ،(1ص567.
 11اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ :اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ص9.
 12ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط ) (1ج )،(1
1428ﻫـ ،2007 ،ص .111
 13ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ :اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ص .18
 14ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج) ،(4ص 89و90.
 15ﻳﻨﻈﺮ :ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ﺳﻨﺎء :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،دار واﺋﻞ،ﻋﻤﺎن ،ط )،(1
 ،2003ص .20
 16اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ﺗﺢ:ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ،ﻣﺪار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة ،ط1413 ،3ه
و ،1992ص .525
 17ﻳﻨﻈﺮ :ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ﺳﻨﺎء :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،ص .31
 18ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ﻣﻦ  181إﻟﻰ .230
 19ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ وﻫﺒﺔ:اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ ،ج) ،(18ص 8و9.
 20ﻳﻨﻈﺮ :ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ﺳﻨﺎء :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،ص 42و.52
 21ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص 224.
 22ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮاﻏﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ،،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط) ،(3ج)1394 ،(18ه ــــ 1974م،.
ص8.
 23ﻳﻨﻈﺮ:اﻟﺸﻌﺮاوي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي ــ اﻟﺨﻮاﻃﺮ ـــ) ،د.ط(،ج)1997 ،(16م ،ص9979
و9981.
 24اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ :اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ص 23.
 25ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.
 26ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺤﺠﺎزي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد :اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت ،ط) ،(10ج)1414 ،(2ه،
ص.617
 27ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ :اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ص .25
 28ﻳﻨﻈﺮ:اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ :ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(2ص .278
 29ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ وﻫﺒﺔ :اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ ،ص 25.
 30ﻳﻨﻈﺮ :ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ﺳﻨﺎء :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،ص .246
 31ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ :ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺳﻮرة "اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" أﻧﻤﻮذﺟﺎ

 32ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ:اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ص33.
 33ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ :ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ ،ص.279
 34ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮاﻏﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ،ص.15

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﱠﺎﻫﺮ .(1984) .اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،دار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ج ).(18
اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﻮد1418) .ﻫـ( .اﻟﺠﺪول ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،دار اﻟﺮﺷﻴﺪ،
دﻣﺸﻖ ،ط ) ،(4ج ) ،(18ص .222-159
اﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ،وﻫﺒﺔ1418) .ﻫـ( .اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ ،دار
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط) ،(2ج).(18
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ1413) .ﻫـ1992/م( .دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻣﺪار
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة ،ط.3
اﻟﺤﺠﺎزي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد1414) .ﻫـ( .اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت ،ط ) ،(10ج).(2
ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ،ﺳﻨﺎء .(2003) .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،دار واﺋﻞ ،ﻋﻤﺎن،
ط ).(1
اﻟﺪﺟﻨﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح1405) .ﻫـ1984/م( .اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻨﺤﻮي ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح،
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ط).(1
اﻟﺪروﻳﺶ ،ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ1432) .ﻫـ .(2011/إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺑﻴﺎﻧﻪ ،دار اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺑﻴﺮوت،
ط ) ،(11اﻟﻤﺠﻠﺪ ).(5
اﻟﺰرﻛﺸﻲ1376) .ﻫـ1957/م( .اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻖ :ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط ) ،(1ج ).(1
اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي1407) .ﻫـ( .اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط
) ،(3ج ).(3
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 ط، ﺑﻴﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ.(م2007/ﻫـ1428) . ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ،اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ
.(1) ( ج1)
.(4)  اﻟﻤﺠﻠﺪ،(25)  ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﺸﺮوق، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮان.(م1996/ﻫـ1417) .ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
 اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، أﻫﺪاف ﻛﻞ ﺳﻮرة وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.(1998) . ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ،ﺷﺤﺎﺗﺔ
.(4)  ط،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب
.(16)  ج،(ط. )د، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي ــ اﻟﺨﻮاﻃﺮ ـــ.(1997) . ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ،اﻟﺸﻌﺮاوي
.(2)  اﻟﻤﺠﻠﺪ، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ.( ت، )د. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ،اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ
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The Effect of Sample Size and Estimation Methods on the Accuracy
of Estimating the Parameters of the Rush Model Preparation
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ملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر طرائق التقدير )اﻻرجحية العظمى ،تقدير بييز ،طريقة بروكس(
عند حجوم عينة مختلفة ) (500 ،1000 ،1500 ،2000على تقدير معالم المفردة واﻷفراد ودقتها في
ضوء نظرية اﻻستجابة للمفردة )نموذج راش( .لتحقيق ﻷهداف الدراسة تم توليد عينة عشوائية من
) (2000استجابة على ) (40مفردة ثنائية استجابة ) 0أو  (1باستخدام برنامج  Wingenبقدرة وصعوبة
ذات توزيع طبيعي معياري ،ومن ثم التحقق من افتراضات نظرية اﻻستجابة للمفردة )أحادية البعد،
اﻻستقﻼل المحلي ،المنحنى المميز للمفردة( والتحقق من مﻼءمة المفردات لنموذج راش ،نتيجة لذلك
حصلنا على ) (31مفردة مﻼءمة لنموذج راش.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أظهرت النتائج أن:
عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في تقدير معلم المفردة لنموذج راش )الصعوبة( ومعامل اﻷفراد
)القدرة( تعزى لعامل حجم العينة وطريقة التقدير والتفاعل بينهما.
توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دقة تقدير معالم المفردة )الصعوبة( تعزى لعامل حجم العينة
وطريقة التقدير والتفاعل بينهما.
توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دقة تقدير معالم اﻷفراد )القدرة( تعزى لعامل حجم العينة
وطريقة التقدير والتفاعل بينهما.
تزداد دقة تقدير معامل صعوبة المفردة ومعامل قدرة اﻷفراد بازدياد حجم العينة.
ﻻ يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية بين طريقة اﻷرجحية العظمى وطريقة بييز من جهة وطريقة بييز
وطريقة بروكس من جهة أخرى.
توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دقة تقدير قدرة اﻷفراد بين الطرائق الثﻼث مثنى مثنى.

الكلمات المفتاحية :حجم العينة ،طريقة التقدير ،دقة التقدير ،نموذج راش.
 جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش .2020
٭ معيدة وطالبة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة حلب ،سوريا.
٭٭ أستاذ مساعد ،كلية التربية ،جامعة حلب ،سوريا.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of estimation methods (maximum
likelihood, Beyes estimation, Proxy method) at different sample sizes (2000, 1500, 1000,
500) on the estimation of Item parameters and Ability Parameter and their accuracy in
the light of the item response theory (Rush model). To achieve the objectives of the
study, a random sample of (2000) responses were generated on (40) single-response (0
or1) using Wingen software with difficulty and standard normal distribution, and then
verified the assumptions of item response theory (Unidimensionalty, local independence,
item characteristic curve) and to check the suitability of items for the Rush model, As a
result, we got (31) items fits for the Rush model.
The results showed that:
1. There are no statistically significant differences in the estimation of the item
parameter of the Rush model (difficult) and Ability Parameter attributable to the
sample size factor and the method of estimation and interaction between them.
2. There are statistically significant differences in the accuracy of estimating the item
parameters (difficult) due to the factor of sample size and the method of estimation
and interaction between them.
3. There are statistically significant differences in the accuracy of estimating the
parameters of individuals (power) attributable to the sample size factor and the
method of estimation and their interaction.
4. The accuracy of the item parameter (difficult) and the accuracy of the ability
parameter factor is more accurate as the sample size increases.
5. There are no statistically significant differences between the maximum odds method
and the Bayes method on the one hand and the Bayes method and Proxy method on
the other.
6. There are statistically significant differences in the accuracy of estimating the ability
of individuals between the three methods.
Keywords: Sample Size, Estimation Method, Estimation Accuracy, Rush Model.

المقدمة
تهدف عملية القياس في العلوم بعامة للحصول على نتائج دقيقة من خﻼل تطوير أساليب
 إضافة إلى معرفة الظروف البحثية المﻼئمة لكل، وجعلها أكثر دقة وأقل أخطاء،وطرائق القياس
 وتحذو العلوم التربوية والنفسية حذو العلوم اﻷخرى وذلك ببناء مقاييس وفق أسس،طريقة
 وذلك باستخدام مجموعة من اﻷساليب اﻹحصائية توجت نهاية ببناء أول نظرية،علمية دقيقة
.للقياس وسميت النظرية الكﻼسيكية
استخدمت هذه النظرية لبناء اﻻختبارات وتحليل مفرداتها وتفسير نتائجها والتحقق من
 ومع اﻻنتشار الواسع، سعياً لتحقيق أعلى درجات الموضوعية في هذه اﻻختبارات،صدقها وثباتها
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ﻻستخدام هذه النظرية في بناء أنواع مختلفة من اﻻختبارات والمقاييس النفسية ،تبين فاعليتها.
انتشر العمل في هذه النظرية بشكل واسع واستخدم في القياس النفسي نظراً لسهولته ،ولكنها
واجهت العديد من اﻻنتقادات ،ولعل أهمها التعبير عن قدرة الفرد من خﻼل الدرجة الظاهرية التي
تقدر من خﻼل أدائه على اﻻختبار ،وبناءاً عليه فإنه سيتغير تقدير قدرة الفرد بتغير خصائص
اﻻختبار من حيث السهولة والصعوبة ،كما أن خصائص اﻻختبار والمفردات تتغير بتغير خصائص
اﻷفراد.
اﻻمر الذي أسفر عن ظهور اتجاه حديث في القياس ،والذي أطلق عليه في بداية اﻷمر
نظرية السمات الكامنة ) ،Latent Traits Theory (LTTبينما أطلق عليها ﻻحقاً نظرية اﻻستجابة
للمفردة ) ،Item Response Theory (IRTوتعد هذه النظرية من النظريات السيكومترية المعاصرة
التي اتضحت فائدتها في التغلب على الكثير من مشكﻼت القياس التي عجزت النظرية الكﻼسيكية
عن مواجهتها ،والميزة اﻷكثر أهمية في هذه النظرية ،هي استقﻼل تقدير معالم المفردة )الصعوبة،
التمييز ،التخمين( عن قدرة اﻷفراد المستخدمين ﻹيجاد هذه اﻹحصائيات ،وكذلك استقﻼل تقدير
قدرات اﻷفراد عن معالم المفردات المستخدمة في عملية التقدير .هذا ويشير بعض خبراء القياس
من أمثال لورد  Lordونوفيك  Novickأن النظرية المعاصرة في القياس تُعد امتدادا لمفاهيم
ومبادئ النظرية الكﻼسيكية ،1حيث توفر نماذج هذه النظرية تقديراً للقدرة مستقﻼً عن العينة،
بمعنى آخر يعبر عن تقديرات القدرة بوحدات ﻻ تتعلق بصفات العينة ،أو مجموعة معينة من
اﻷفراد ،فكما أن وزن فرد ﻻ يتعلق بعمره أو جنسه ،فإن تقدير قدرة الفرد المشتق من أي من
نماذج نظرية اﻻستجابة للمفردة ﻻ يتعلق بهذه العوامل أو غيرها من المميزات.2
لذا جاءت نظرية اﻻستجابة للفقرة استجابة للتطور البحثي ،للتخلص من العيوب التي شابت
استخدام النظرية التقليدية في التقويم التربوي والنفسي ،إﻻ أن الركيزة اﻷساسية التي يتوقف
عليها استخدام نظرية اﻻستجابة للفقرة هي قضية التقدير اﻹحصائي لمعالم الفقرات وقدرة اﻷفراد،
حيث تعتمد دقة هذا التقدير على كثير من العوامل الذي اهتم البحث اﻻديومتري بدراستها.
 -1مشكلة الدراسة :ان أحد اﻻساليب التي تؤثر في التباين الحقيقي وتباين الخطأ هي
المعاينة اﻻحتمالية التي تشكل القاعدة اﻻساسية لﻺحصاء التحليلي وكما يشكل اختيار عينة
عشوائية ممثلة واختيار اﻻساليب اﻻحصائية المناسبة اهم التحديات التي تواجه الباحثين وتؤثر
في دقة التحليﻼت اﻻحصائية واﻻستنتاجات حول تقدير معالم المجتمع واختبار الفروض على مدى
عشوائية العينة وصدق تمثيلها للمجتمع .3ومن المشكﻼت اﻷساسية التي ترتبط بالعينة هي مشكلة
حجمها ،فهناك تباين في تحديد حجم العينة المناسب الذي قد يمثل حجم المجتمع ،فهناك من

133

مجلة جرش للبحوث والدراسات

ضعضع وآخرون

يميل إلى الحجوم الكبير بغية تمثيلها للمجتمع ،وهناك من يميل إلى الحجوم الصغير بغية السيطرة
عليها ،إﻻ أنه ﻻ يوجد معيار ثابت او نسبة مئوية محددة لتحديد حجم العينة المناسب.4
اذ تعد اخطاء المعاينة من المصادر اﻷساس ﻷخطاء القياس التي ﻻ يقل تأثيرها عن أخطاء
المقياس ،وقد تتأتى اخطاء المعاينة من طريقة اختيار العينة او من حجمها ،حيث كما يبدو ﻻ
يوجد اتفاق على حجم مناسب للعينة في قياس المفاهيم النفسية ،ﻻسيما في حساب الخصائص
القياسية للمقياس التي تعد من اهم خطوات بناء المقاييس النفسية ومن اهم مؤشرات قدرة
المقياس على قياس السمة التي اعد لقياسها.5
وبالرغم من ان الباحثين في جميع مجاﻻت البحث لديهم فكرة عن العينات وكيف ينبغي
اﻻهتمام باختيارها اﻻ ان الواقع الملموس لحركة البحث العلمي لبعض الدراسات والبحوث يعكس
صورة مغايرة لضوابط ومعايير البحث العلمي ،اذ تزخر بالعديد من الممارسات الخاطئة في اختيار
العينة والخلل بشروطها وافتراضاتها من عشوائية وتمثيل ،وفي نمط آخر من الممارسات الخاطئة
نجد ان حجم العينة يحدد بطريقة تميل الى الذاتية والتخمين أو اﻻعتماد على نسب حددت على
مجتمعات قد ﻻ تتناسب مع مجتمع الدراسة ،اﻻمر الذي يجعل النتائج يشوبها الغموض والريبة
لخللها لشرط التمثيل.6
وبما ان موضوعية وصدق نتائج اﻻختبارات تعتمد على دقة اﻷساليب التي استخدمت في
بناءها واختيار فقراتها وتفسير نتائجها ،وكذلك في وصفها للقدرة التي يقيسها اﻻختبار ،لذلك فان
اﻷمر يتطلب ضرورة استخدام التوجهات الحديثة في القياس والتي اثبتت البحوث التجريبية انها
تحقق الدقة والموضوعية المنشودة في العلوم النفسية والتربوية .7كما درس تأثير طرائق التقدير
9
على دقة تقدير معالم المفردة مثل دراسة بوك وأيتكن (Bock & Aitkin, 1981) 8ودراسغو
) (Drasgow, 1989وسيونغ (Seong, 1990) 10وستون (Stone, 1992) 11وين(Yen, 1987) 12
15
والعبد الله ) 13(2012والعضايلة ) ،14(2016كما اشارت الدراسات دراسة فاريش
17
& Ree
) (Farish,1984وهامبلتون وكوك (Hambleton & Cook, 1983) 16وريي وجينز
) (Jensen,1983والصرايرة ) 18(2008والمدانات ) 19(2008والقحطاني ) 20(2011ودرويش
24
) 21(2014والعبيسات ) 22(2015وجبران ) (2017والطراونة ) 23(2017والصرايرة )(2017
ﻷثر حجم العينة على دقة تقدير معالم المفردة بتدخل عوامل أخرى ،اﻷمر الذي دعى إلى دراسة
25
أثر هذين العاملين معاً على دقة التقدير ،كما تباينت نتائج الدراسات كدراسة فان )(Fan, 1998
ودراسة عبدالجبار والشافعي ) 26(2006والزهراني ) 27(2008في تحديد حجم العينة المﻼئم
واثر كل من اﻻسلوب والحجم على اﻻختبارات التي يتم بنائها او معالجتها احصائياً في ضوء
نظرية اﻻستجابة للمفردة.
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وبناءاً على ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة باﻹجابة عن التساؤل اﻻتي:
ما أثر حجم العينة وطريقة التقدير في دقة تقدير معالم المفردة وفق نموذج راش
ويتفرع عن التساؤل الرئيسي التساؤﻻت التالية:
ماهي تقديرات معامﻼت المفردات )الصعوبة( ومعامﻼت اﻷفراد )القدرة( وفق نموذج راش
عند حجوم عينة ) (500 ،1000 ،1500 ،2000وفق طريقة اﻻرجحية العظمى وطريقة
تقدير بييز وطريقة بروكس؟
هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في تقدير معالم المفردة )صعوبة المفردة( وفق نموذج
راش ودقتها تعزى لحجم العينة وطرائق التقدير والتفاعل بينهما؟
هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في تقدير القدرة وفق نموذج راش ودقتها تعزى لحجم
العينة وطريقة التقدير والتفاعل بينهما؟
 -2أهداف الدراسة :تحاول الدراسة الحالية تحقيق اﻷهداف التالية:
التحقق من افتراضات نظرية اﻻستجابة للمفردة ،ومطابقة اﻻختبار لنموذج راش وتقدير
معالم المفردة واﻷفراد وفق لطرائق التقدير )طريقة اﻷرجحية ،طريقة بييز ،طريقة بروكس(
عند حجوم عينة مختلفة.
دراسة أثر حجم العينة وطريقة التقدير على صعوبة المفردة ودقتها المقدرة لنموذج راش
والتفاعل بينهما.
دراسة أثر حجم العينة وطريقة التقدير على قدرة اﻷفراد ودقتها المقدرة لنموذج راش
والتفاعل بينهما.
 -3أهمية الدراسة :تتلخص أهمية الدراسة بـ:
اﻹجابة عن أسئلة الدراسة والتوصل إلى أثر حجم العينة على دقة التقدير في ضوء طريقتي
اﻻرجحية وبييز للتقدير.
تعد الدراسة الحالية في مجال نظرية اﻻستجابة للمفردة من الموضوعات الحديثة التي تحتاج
المزيد من التوضيح والفهم ،وعلى هذا فإن الدراسة الحالية ستغني المكتبة العربية بأحد
الموضوعات محدودة الدراسة حتى الوقت الراهن.
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ستركز الدراسة الحالية على دقة تقدير معالم المفردة والتي تعتبر الخطوة اﻷولى واﻷهم
ﻹعداد اﻷدوات والتأكد من خصائصها ،تمهيداً لﻼستفادة منها في التطبيقات الواسعة لنظرية
اﻻستجابة للمفردة.
تتيح هذه الدراسة فحص تأثير طريقة التقدير وحجم العينة في دقة تقدير معامﻼت المفردة
في نموذج راش ،مما يمهد السبيل لتوظيف نتائج الدراسة الحالية في دراسات أخرى.
تأتي هذه الدراسة استمرارا لجهود العاملين في مجال القياس والتقويم لتطوير اﻻختبارات،
وانتقاء أفضل الطرائق للكشف عن اﻷداء التفاضلي للمفردات.
إمكانية تعميم نتائج الدراسة واستخدامها مع المقاييس النفسية واﻻختبارات التحصيلية
اﻷخرى.
 -4مصطلحات الدراسة:
حجم العينة  :Sample Sizeوتمثل العدد الكلي ﻷفراد العينة والمأخوذة بأحد طرق تصميمات
28
العينة العشوائية.
تعرفه الباحثة اجرائياً:
حجم العينة :يبلغ استجابات  2000مفحوص وعينات عشوائية جزئية منها بحجم )،1500
(500 ،1000
طرائق التقدير  :Estimation Methodsهي مجموعة من اﻷساليب الرياضية اﻻحتمالية بغية
تقدير معالم المفردة واﻷفراد في ضوء افتراضات نظرية اﻻستجابة للمفردة ،حيث تناولت
Maximum Likelihood
الدراسة )طريقة التقدير القائمة على اﻷرجحية العظمى
 ،Estimationطريقة التقدير القائمة على نظرية بييز  ،Bayesian Estimationطريقة بروكس
(Proxy
دقة التقدير  :Accuracy Of Estimationتعبير يشير إلى جودة التقدير لمعالم المفردة
واﻷفراد ،والتي تتميز باﻻحتمال الكبير في أن يكون التقدير قريب من القيمة الحقيقية
للمعلم ،وذلك باختيار التقدير غير المتحيز  ،Unbiased Estimatorصاحب أقل تباين بين
التقديرات اﻷخرى غير المتحيزة ،وذلك باستخدام الخطأ المعياري في التقدير.29
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نموذج راش  :Rasch Modelوهو أحد نماذج نظرية اﻻستجابة للمفردة أحادية البعد ،يهتم
بتحديد موقع المفردة اﻻختبارية على ميزان صعوبة جميع المفردات التي تشكل اﻻختبار
)معلم الصعوبة( ،كما يهتم بتدريج حجوم قدرة الفرد باختبار معين على نفس ميزان تعيير
المفردات ،30يفترض هذا النموذج أن معامل التمييز متساوي لكل مفردات اﻻختبار وانعدام
أثر التخميين.
 -5اﻹطار النظري والدراسات السابقة:
 -1-5اﻹطار النظري:
نظرية اﻻستجابة للمفردة  :Item Response Theoryمع بداية الستينيات شقت نظرية
اﻻستجابة للمفردة طريقها بقوة وجدارة في البحوث النفسية والتربوية ،وأصبحت ميداناً واسعاً
يهيمن على ساحة البحث الفعال ،نظرا ﻷهميتها في تطور اتجاهات القياس واتخاذها مسارا جديدا
يفي بشروط الموضوعية ،ويضع الحلول المناسبة للمشكﻼت التي لم تستطع النظرية الكﻼسيكية
مواجهتها.
حيث تعتبر هذه النظرية اﻹطار اﻹحصائي الذي يربط درجات اﻻستجابة على مفردات اﻻختبار
بالسمات الكامنة التي أعد اﻻختبار لقياسها 33 32 31ففي مجال العلوم اﻹنسانية والسلوكية ،يتسم
قياس السمات النفسية بأنه غير مباشر ،حيث يتم قياس مقدار ما يمتلكه الفرد من السمة من
خﻼل أدائه على مواقف لها عﻼقة بالسمة المدروسة ،أي من خﻼل السلوك الظاهري القابل
للمﻼحظة على ما يدل عليها ولهذا يعبر عنها بطرق احتمالية.34
طرائق التقدير :Estimate Methods :لقد انبثق عن نظرية اﻻستجابة للمفردة طرائق
رياضية لتقدير معالم نماذج هذه النظرية والتي منها:
طريقة اﻷرجحية العظمى

)Maximum likelihood Method (ML

تقوم هذه الطريقة على أساس إيجاد تقدير المعالم من خﻼل إجراءات تعظيم اﻻحتمالية
للمعلمة المراد تقديرها وتعتبر من أكثر طرائق التقدير شهرة .لتكن لدينا
والذي يعبر عن استجابة فرد ما على ) ( مفردة حيث:

حيث يعبر عن دالة اﻻحتمال عندئذ دالة اﻷرجحية العظمى تأخذ الشكل:
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ﻹيجاد القيمة المتوقعة للقدرة يتم أخذ اللوغارتيم الطبيعي للمعادلة السابقة واشتقاقها جزئياً
بالنسبة للمشتق وعدم هذا المشتق ،كالتالي:

35

 .1طريقة اﻷرجحية العظمى المشتركة ) :(Joint Maximum likelihood estimationيمكن
تطبيق هذه الطريقة في النماذج اللوجستية اﻷحادية والثنائية والثﻼثية ويتم وفقاً لهذه
الطريقة تقدير معالم القدرة والفقرة في آن معاً.
 .2طريقة اﻷرجحية العظمى الشرطية): (Conditional Maximum Likelihood Estimation
وتقوم هذه الطريقة بفصل المعالم اﻻحصائية للمفحوصين أثناء عملية التدريج وتطبق على
النموذج اللوجستي اﻷحادي حيث يكون اقتران اﻻحتمالية ) (Likelihoodمشروطاً بعدد
اﻹجابات الصحيحة.
 .3طريقة اﻷرجحية العظمى الهامشية (Marginal Maximum Likelihood Estimation):ويمكن
تطبيق هذه الطريقة على النماذج اللوجستية اﻷحادية والثنائية والثﻼثية حيث يتم وفقاً لهذه
الطريقة إيجاد اقتران اﻻحتمالية الهامشي ) (Marginal Likelihood Functionلمعالم الفقرة
من خﻼل تكامل اقتران الكثافة اﻻحتمالية على معلم القدرة ثم إيجاد تقديرات معالم الفقرة
وعندما تكون تقديرات معلمات الفقرة معروفة فإنه يمكن عندئذ تقدير معلمة القدرة.36
طريقة بييز ) :(Bayesian Estimationتتميز هذه الطريقة باﻹضافة ﻻستخدامها معلومات
عن العينة بأن تعتمد طريقة بييز على استخدام معلومات مسبقة عن المعالم غير المعروفة معتبراً
هذه المعالم متغيرات عشوائية ) ،(Random Variablesوبافتراض ان لهذه المعالم معلومات مسبقة
) (Prior Informationالتي يمكن صياغتها على شكل توزيع احتمالي يعرف بدالة الكثافة اﻻحتمالية
السابقة ) (Prior P.d.fويجري التعرف على هذه المعلومات من بيانات وتجارب سابقة أو من
النظرية التي تحكم تلك الظاهرة ،وكذلك تعتمد نظرية بييز على معلومات العينة الحالية المتمثلة
بدالة اﻹمكان ) (Likelihood Functionالخاصة بالمشاهدات ،وعليه بدمج دالة الكثافة اﻻحتمالية
 ،يتم الحصول على دالة الكثافة اﻻحتمالية الﻼحقة للمعالم
مع دالة اﻷمكان
للمعالم
37
.
) (Posterior p.d.fوهي
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طريقة بروكس لتقدير معالم نموذج راش :وقد أشار لها عﻼم )(2001
الطريقة على الخطوات التالية:

38

تقوم هذه

 .1نقوم باستبعاد المفردات التي نجح )أو فشل( فيها جميع أفراد العينة ،ونستبعد اﻷفراد الذين
نجحوا )أو فشلوا( في اﻹجابة على جميع المفردات.
والذي يمثل لوغاريتم نسبة اﻹجابات الخطأ إلى

 .2نحسب المقدار

اﻹجابات الصحيحة للمفردة ) ( التي حصل عليها ) ( من اﻷفراد .حيث ان
اﻷفراد الذين أجابوا أجابه صحيحة على المفردة ) ( حيث
 .3نحسب

وهو متوسط

 :عدد

لعدد قدره ) ( من المفردات.
لعدد قدره ) ( من المفردات.

 .4نحسب

وهو تباين

 .5نحسب

وهو لوغاريتم نسبة اﻹجابة الصحيحة إلى اﻹجابات الخطأ

للمفردات والتي عددها ) (.
 .6نحسب

وهو متوسط

 .7نحسب

لجميع اﻷفراد وعددهم ) (.

وهو تباين

 .8نفرض أن

لجميع اﻷفراد وعددهم ) (.

هو عامل تعديل لتحرير صعوبة المفردات من تشتت

حيث أن
الصعوبة ،حيث أن المقدار
المنحنى اللوغاريتمي إلى تطابق تقريبي مع المنحنى الطبيعي.
 .9كما أن

هو عامل تعديل لتحرير قدرة اﻷفراد من تشتت القدرة

 .10تقدير صعوبة المفردة ) ( هو
 .11تقدير قدرة الفرد ) ( هو

هو معامل التدريج الذي يحول

مع خطأ معياري قدره

.

مع خطأ معياري قدره

النموذج اللوغاريتمي أحادي المعلم )راش(  :One-Parameter Logistic Modelيطلق
على هذا النموذج بنموذج المعلم الواحد ) ،(One-Parameter Modelويهتم بتحديد موقع
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المفردة اﻻختبارية على ميزان صعوبة جميع المفردات التي تشكل اﻻختبار ،كما يهتم بتدريج
مستويات قدرة الفرد باختبار معين على نفس ميزان تعيير المفردات ،39حيث أقترح تحليل بيانات
اﻻختبار وفقا لنظرية اﻻحتمال ) .(Probability Theoryوكانت المحصلة نموذج لوغاريتمي
للمنحنى المميز للمفردة .40وهذا النموذج يفترض أن معايرة صعوبة المفردة وقدرة الشخص
وحدها كافية وفعالة لتقدير معالم المفردات والقدرة .ويعطى بالعﻼقة:

هو احتمال اﻹجابة الصحيحة للفرد الذي قدرته

على المفردة التي صعوبتها

.

41

ويمكن تمثيل الدالة اﻻحتمالية لنموذج راش بالشكل التالي:

الشكل ) :(1منحنيي خصائص لمفردتين لنموذج راش

ويتضح من الشكل أن المنحني خصائص المفردتين متوازيين ،ويختلفان فقط في إزاحة
المنحني عن المحورين اﻻحداثيين ،وذلك نابع عن تفاوت في معامل الصعوبة وثبات قيمة معامل
التمييز ،وانعدام معامل التخمين.
 -2-5الدراسات السابقة :اهتمت بعض الدراسات بتناول تأثير عوامل معينة على دقة تقدير
معالم الفقرات فعلى سبيل المثال هدفت دراسة سرحان ) 42(2018تهدف إلى المقارنة بين طريقتي
اﻻرجحية العظمى والقيمة العظمى للتوزيع البعدي في دقة تقدير القدرة وفقا لنظرية اﻻستجابة
للفقرة ،ولتحقيق أهداف الدراسة هذا الهدف اتبع الباحث خطوات علمية في إجراءات تحليل
ﻻختبار تفسير الرموز الصادر من )مركز التعليم السريع  (Learning Express ,LLC,2001على
وفق نظرية اﻻستجابة للفقرة ،الذي يضم ) (3اختبارات فرعية تقيس التشابهات الرمزية )(30
فقرة ،فرز وتصنيف اﻻشكال ) (30فقرة ،التفكير في سلسلة ) (30فقرة ،طبق اﻻختبار على عينة
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عشوائية طبقية مكونة من ) (1000طالب وطالبة .تكون اﻻختبار في صورته النهائية من )(73
فقرة .أشارت النتائج وجود فرق في تقدير القدرة بين الطريقتين ولصالح طريقة القيمة العظمى
للتوزيع البعدي من خﻼل انخفاض قيم الخطأ المعياري لها.
دراسة العبد الله ) 43(2012الدراسة الكشف عن أثر طريقة التقدير )، EAP45،WML44
 (MLE46على دقة تقدير معلم القدرة لدى اﻷفراد باستخدام نموذج التقدير الجزئي المعمم
 GPCMمع مراعاة طول اﻻختبار وحجم العينة ونوع توزيع البيانات ،وتم استخدام بيانات حقيقية
ومولدة ،حيث تم سحب عينة عنقودية بحجم ) (903طالب وطالبة من ست مدارس مثلت ثﻼث
إدارات تربوية )الهرم ،الدقي ،الجيزة( ،كما تم تطبيق اختبار تحصيلي محكي المرجع لوحدتين
دراسيتين في اختبار الجبر واﻹحصاء ،حيث تكون من ) (19مفردة متعددة التدريج ومختلفة في
عدد فئات اﻻستجابة.
كما استخدم بيانات مولدة حاسوبياً باستخدام برنامج  WINGENوالذي يمثل نموذج
التقدير الجزئي المعمم ) ،(GPCMحيث تم توليد ثﻼثة حجوم مختلفة من البيانات )،1000
 ،(2000 ،1500واعتماد ثﻼثة توزيعات مختلفة لحجم العينة وهي )الطبيعي ،المنتظم ،بيتا(،
واستخدام ثﻼثة أطوال مختلفة لﻼختبار وهي ) (30 ،20 ،10مفردة ،حيث تكون اﻻختبار من أربع
فئات.
أظهرت النتائج بأن ترتيب أفضلية طرق التقدير هو  EAPو WMLو MLEوذلك عند تغير
حجم العينة مع تثبيت كل من طول اﻻختبار ونوع التوزيع وكذلك عند تغيير محك التقييم RMSE
عنها في  .Biasترتيب أفضلية طرق التقدير هو  EAPثم  WMLثم  MLEوذلك بالنسبة لمحك
التقييم  RMSEعنها في  Biasبغض النظر عن المتغيرات اﻷخرى المتمثلة بحجم العينة وطول
اﻻختبار ونوع التوزيع .وازدادت دقة تقدير معلم القدرة عند اﻷفراد بازدياد حجم العينة وطول
اﻻختبار ذلك بالنسبة لمحك التقييم  RMSEعنها في  Biasبغض النظر عن طريقة التقدير
المستخدمة ،كما أظهرت أن أفضل النتائج في تقدير معالم القدرة كانت عند استخدام التوزيع
الطبيعي للبيانات ثم التوزيع المنتظم وأخيراً توزيع بيتا ،وذلك بالنسبة لمحك التقييم  RMSEعنها
في  Biasبغض النظر عن طريقة التقدير المستخدمة.
وعلى صعيد آخر اهتمت العديد من الدراسات باستقصاء دقة تقديرات معلمات الفقرة
عند
والقدرة
اختﻼف الطريقة المستخدمة في تقدير تلك المعلمات ،ففي دراسة قام بها كل من جاري
وفيرمينت (Garre & Vermunt, 2006) 47تم استخدام المنحى اﻷمبريقي في جزء من الدراسة من
خﻼل تطبيق بيانات حقيقية بهدف التحقق من نتائج اﻻشتقاقات الرياضية التي توصل والمتعلقة
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بدقة تقديرات المعلمات وذلك عند استخدام من خﻼل استخدام توزيعات قبلية مختلفة لمعلمة
القدرة وقد دلت النتائج أن تقديرات المعلمات التي يتم الحصول عليها من خﻼل طريقة بييز تتمتع
بثبات أفضل من تقدير المعلمات التي تم الحصول عليها عند استخدام طريقة اﻷرجحية العظمى
وخصوصاً عند تقدير القدرات على أطراف متصل القدرة.
وفي دراسة قام بها وانغ وفيسبول (Wang & Vispoel, 1998) 48هدفت إلى تقويم النتائج
التي يتم الحصول عليها من استخدام أربع طرق في تقدير القدرة وهي :طريقة اﻷرجحية العظمى
وثﻼثة طرق مرتبطة بأسلوب بييز هي :طريقة أوينر) ،(Owen's Methodوتوقع التوزيع البعدي
) ،(EAPوطريقة تعظيم التوزيع البعدي ،(MAP) :إذ تم استخدام أسلوب المحاكاة ﻻختبار
تكيفي ،وقد أظهرت النتائج اختﻼفات واضحة بين طريقة اﻷرجحية العظمى وطريقة بييز من بينها
أن طريقة اﻷرجحية العظمى تعطي أخطاء عالية في تقدير معلمة القدرة مقارنة بطرق بييز ،وفيما
يتعلق بطرق بييز فإن طريقة أوينر كانت أسوأ طريقة من حيث دقة التقديرات التي تقدمها.
وفي دراسة قام كيم (Kim, 2001) 49هدفت إلى مقارنة دقة التقديرات التي تم الحصول عليها
باستخدام طريقة اﻷرجحية العظمى الشرطية وطريقة اﻷرجحية العظمى الهاشمية وطريقة اﻷرجحية
العظمى المشتركة وطريقة بييز التي تعتمد على توقع التوزيع البعدي وذلك من خﻼل استخدام
أسلوب المحاكاة ،إذ توصلت الدراسة إلى أن نتائج تقدير معلمات الفقرة ومعلمة القدرة كانت
متشابهة للطرق اﻷربعة.
تتفق الدراسات الواردة سابقاً مع الدراسة الحالية باهتمامها بطريقة التقدير كعامل موثر في
دقة تقدير ،وقد راعت بعض الدراسات اخذ حجم العينة بعين اﻻعتبار ،إﻻ أننا ﻻ يمكننا التنبؤ
بأثر طريقة تقدير معالم القدرة على معامﻼت المفردة نموذج راش ،اﻷمر الذي دعا إلى دراسة أثر
كل من حجم العينة وطريقة تقدير للمفردة على دقة تقدير معالم اﻷفراد على وفق نموذج راش.
 -6الطريقة واﻹجراءات:
 -1-6منهج البحث :يعد المنهج التجريبي من أكثر مناهج البحث العلمي كفاءة ودقة وهذا
يرتبط بمجموعة من المميزات التي يتمتع بها .50وان من أهم مميزات هذا المنهج تعدد تصميماته
وتطور وسائل القياس ،مما جعل منه منهجاً مرناً يمكن تكييفه لحاﻻت كثيرة ،خصوصاً مع طبيعة
الظاهرة اﻹنسانية التي يصعب معها ضبط المتغيرات الخارجية .51والتصاميم التجريبية التامة تشكل
اﻷساس الذي يتم بناء عليه الوصول إلى التصاميم التجريبية التي تتناول عدداً من المعالجات
)بدﻻً من معالجة واحدة( كالتصاميم العاملية ،ومنها تصاميم القياسات المتكررة .52إذ استخدمت
الباحثة هذا المنهج بغية تحقيق أهداف البحث.
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 -2-6عينة الدراسة :هي العينة المستخدمة للمقارنة بين طريقتي التقدير عند حجوم عينة
مختلفة ،حيث تم توليد استجابة ) (2000لـ ) (40مفردة ثنائية اﻻستجابة موزعة توزيع طبيعي
معياري وذلك باستخدام برنامج  ،WINGENثم تم أخذ عينات عشوائية جزئية بحجم )،1500
.(500 ،1000
-3-6خصائص القياسية لﻼختبار :ستقوم الباحثة من التحقق من افتراضات نظرية
اﻻستجابة للمفردة على العينة المولدة ،كما يلي:
 (1افتراض أحادية البعد  Unidimensionaltyلﻼختبار :تفترض نظرية اﻻستجابة
للمفردة وجود سمة واحدة تُفسر أداء الفرد في المقياس ،ولذلك تُسمى بالنماذج أُحادية البعد.
وللتحقق من هذا اﻻفتراض تم اﻻعتماد على بعض المؤشرات التي اقترحها هاتي(Hattie, 1985)53
ومنها معامل ألفا كرونباخ ،حيث بلغت قيمته )(0.961وهو مؤشر قوي على أحادية البعد.54
وكذلك من المؤشرات المهمة للدﻻلة على أحادية البعد ما يعتمد على المكونات الرئيسة
 ،Indices based on Principal Componentsوهي مؤشرات تستند على استخدام التحليل
العاملي) .(Factor Analysisوقبل البدء في إجراءات التحليل العاملي للتحقق من أحادية البعد
لمفردات اﻻختبار تم التأكد من مﻼءمة وكفاية حجم العينة ،وذلك من خﻼل قيمة اختبارKaiser-
) Meyer-Olkin (KMO-Testلكفاية العينة ،والتي بلغت ) (0.988وهي بحسب محك كايزر تعد
نسبة ممتازة .وفيما يتعلق بالشرط الثاني الذي يتطلب أن يكون اختبار بارتليت Bartlett's Test
 Of Sphericityداﻻً إحصائياً ،ودﻻلته تعني أن مصفوفة اﻻرتباطات ليس مصفوفة الوحدة Identity
 Matrixأي )خالية من العﻼقات بين المفردات( ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة اختبار بارتليت بلغت
) (38411.236وهي دالة إحصائياً وفقاً لقيمة الدﻻلة  .sig=0.000وبعد التأكد من شروط التحليل
العاملي قامت الباحثة باستخدام التحليل العاملي اﻻستكشافي بطريقة المكونات اﻷساسية
 Principle Componentsﻻستجابات الطﻼب على مفردات اﻻختبار ،وذلك للتحقق ما إذا كان
اﻻختبار يقيس سمة واحدة كما هو مفترض وبعد أجراء تدوير المحاور وفق  .Varimaxوقد تم
حساب قيمة الجذر الكامن  ،Eigenvalueونسبة التباين المفسر  ،Explained Varianceوكذلك
التباين المفسر التراكمي لكل عامل من العوامل:
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الجدول ) :(1التباين الكلي المفسر للتحليل العاملي الخاص بالبيانات المولدة
الجذور الكامنة اﻻبتدائية
العامل
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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

مجموع مربعات التشبعات المستخلصة

الجذر

نسبة التباين

نسبة التباين المفسر

الجذر

نسبة التباين

نسبة التباين

الكامن

المفسر

التراكمي

الكامن

المفسر

المفسر التراكمي

15.584
3.536
1.164
.875
.794
.748
.652
.637
.630
.618
.602
.600
.581
.575
.570
.566
.562
.542
.538
.536
.521
.516
.513
.501
.494
.485
.484
.477
.465
.463
.452
.447
.442
.433
.428
.414
.404
.397
.388
.365

38.961
8.839
2.909
2.188
1.984
1.871
1.631
1.592
1.576
1.544
1.505
1.500
1.453
1.438
1.424
1.415
1.405
1.356
1.344
1.339
1.302
1.289
1.282
1.254
1.235
1.213
1.209
1.193
1.162
1.156
1.130
1.118
1.105
1.084
1.069
1.036
1.010
.994
.969
.913

38.961
47.800
50.710
52.898
54.882
56.753
58.384
59.976
61.552
63.097
64.601
66.102
67.555
68.993
70.418
71.832
73.237
74.593
75.938
77.277
78.579
79.868
81.150
82.404
83.638
84.851
86.061
87.254
88.416
89.573
90.703
91.820
92.926
94.009
95.079
96.115
97.124
98.118
99.087
100.000

15.584
3.536
1.164

38.961
8.839
2.909

38.961
47.800
50.710
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ويتضح أن العامل اﻷول يفسر أكبر نسبة تباين في الدرجات مقارنة ببقية العوامل؛ حيث بلغت
قيمة الجذر الكامن للعامل اﻷول ) ،(15.584بنسبة تباين ) (%38.961وهي أعلى نسبة تباين
مفسر ،مما يعني أن هذا العامل هو المسيطر على تفسير التباين الكلي لدرجات اﻻختبار ،وبالتالي
يعد هذا اﻻختبار أحادي البعد ،أي أن هناك سمة كامنة واحدة يقيسها اﻻختبار وهي المسؤولة
عن تفسير ما يحدث من تباين في درجات اﻻختبار .والتمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل
المكونة للمقياس يوضح ذلك:

الشكل ) .(2تمثيل قيم الجذور الكامنة للعوامل

ويﻼحظ من الشكل ) (2أن الخط المنحني بدأ يغير ميله بشكل مفاجئ بين النقطتين المناظرتين
للعاملين اﻷول والثاني ،كما يﻼحظ أن قيم الجذور الكامنة للعوامل بدءاً من العامل الثاني أصبحت
متقاربة ،مما يعد مؤشراً ﻻعتماد العامل اﻷول واستبعاد بقية العوامل.
 (2اﻻستقﻼل الموضعي  :Local Independenceاﻻستقﻼل المحلي وأحادية البعد
متشابهان ،ولكنهما غير متكافئين في المفاهيم .فعند تحقق افتراض اﻷحادية ،يتحقق افتراض
اﻻستقﻼل الموضعي ولكن العكس غير صحيح .أي يمكن أن يتحقق افتراض اﻻستقﻼل المحلي
بدون بيانات ذات بعد واحد طالما تؤخذ في الحسبان جميع الجوانب التي تؤثر على نتائج
اﻻختبار .55كما أشار عﻼم ) 56(2005أن اﻻستقﻼل المحلي يعد مؤشراً ﻷحادية البعد إذا كان
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النموذج المستعمل يحدد قيمة تقديرية لقدرة الفرد على بعد أحادي .وقد اكتفت الباحثة بالتحقق
من شرط أحادية البعد للتحقق من شرطي أحادية البعد واﻻستقﻼل المحلي.
وكذلك يمكن اﻻستعانة بنتائج التحليل العاملي لفقرات المقياس حيث يتم فحص مصفوفة
اﻻرتباط ويقصد بها التأكد بعدم وجود مفردات في مصفوفة اﻻرتباط لها معامل ارتباط تام أو صفر
مع كل أو معظم المتغيرات ،أي يتطلب أن تكون القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة اﻻرتباطات اكبر
من  0,00001فإذا كانت اكبر من هذه القيمة دل ذلك على عدم وجود ارتباطات مرتفعة ،أو عدم
وجود اعتماد خطي بين المتغيرات أو الفقرات وتكرار للمعلومات التي تشارك بها كل فقرة،57
وحيث أن محدد مصفوفة اﻻرتباطات في هذه اﻷداة هو ) (0,02215وأعلى من القيمة المذكورة،
وبهذا يمكن الحكم على عدم وجود اعتماد خطي بين فقرات المقياس مما يدل على اﻻستقﻼل
المحلي لهذه الفقرات .ويمكن تأكيد ذلك كذلك باختبار "بارتليت" الذي يدل عند دﻻلته أن
مصفوفة اﻻرتباطات ليست مصفوفة الوحدة  Identity Matrixوتتوفر على الحد اﻷدنى من
العﻼقات.
 (3المنحنى المميز للمفردة  :ICCاﻻفتراض الثالث لنظرية اﻻستجابة للمفردة  IRTهو
المنحنى المميزة للمفردة ) .(ICCحيث تشير الزيادة المطردة للدالة المميز للمفردة إلى زيادة في
احتمال نجاح اﻷفراد ذوي الدرجات اﻷعلى باﻹجابة على هذه المفردة ،باحتمالية أعلى من ذوي
الدرجات المنخفضة على السمة .58ويشير هذا اﻻفتراض إلى طبيعة المنحنى أو الدالة المميزة لكل
مفردة ،والتي تصف العﻼقة بين القدرة واﻷداء على المفردة .ويعتمد شكل المنحنى المميز
للمفردة على معالم المفردة من صعوبة وتمييز وقدرة اﻷفراد ،حيث تتوازى منحنيات المميزة
للمفردة في نموذج راش .ويتحقق هذا اﻻفتراض من مﻼئمة المفردات لنموذج راش.
للتحقق من مﻼئمة نموذج راش وجب التأكد من:
 (1تساوي مؤشرات التمييز  :Equal Discrimination Indicesوفقاً لمقترح هاملتون
وآخرون ) Hambleton et al.(1991فحص توزيع معامﻼت ارتباط مفردات اﻻختبار بالدرجة
الكلية المكتسبة في اﻻختبار ،يعطي تصوراً عن مدى تجانس مؤشرات تمييز مفردات اﻻختبار
ومقدار تحقق افتراض تساوي معامﻼت التمييز ،لذا قامت الباحثة بحساب اﻻرتباطات الثنائية
المتسلسلة الحقيقية  ،Point-Biserial Correlationsوقد تم حساب هذه المعامﻼت باستخدام
برنامج الـ  ،Bilog-Mg3وذلك بالطريقة التي وضحها ،والجدول) (1يوضح نتائج هذا الحساب:
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الجدول ) .(2قيم معامل اﻻرتباط الثنائي المتسلسل
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R
**.325
**.423
**.666
**.310
**.623
**.524
**.425
**.606
**.710
**.312

I

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

I

R
**.232
**.312
**.444
**.421
**.482
**.611
**.594
**.492
**.311
**.822

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

R
**.232
**.232
**.321
**.311
**.663
**.718
**.282
**.619
**.412
**.628

R
**.264
**.667
**.608
**.672
**.701
**.666
**.685
**.394
**.694
**.586

I

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

يتضح من خﻼل الجدول السابق أن معامﻼت اﻻرتباط المتسلسل الثنائي موجبة وذات دﻻلة
إحصائية ،وبالتالي يمكن قبول افتراض تساوي مؤشرات التمييز ،وهذا ما يتوافق مع شروط
نموذج راش في تساوي معامل التمييز.
 (2مﻼءمة المفردات للنموذج :وقد استخدمت الباحثة برنامج  Bilog-Mg3لحساب قيمة
المﻼءمة لمفردات اﻻختبار ،استبعد البرنامج المفردات ) ،(5،6 ،4 ،2،3 ،1والجدول ) (2يوضح
قيم مﻼءمة المفردات لنموذج راش:
الجدول ) .(3إحصاء المﻼئمة وفق نموذج راش
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أحصاء

المﻼئمة
7.2
13.6
10.6
3.5

Sig

0.4064
0.0922
0.3008
0.8954

I

أحصاء

المﻼئمة

I

Sig

21 0.1350 12.4 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7.4
3.9
16.6
12.2
8.2
8.4
9.7
3.3
2.6

22 0.5940
23 0.7882
24 0.0340
25 0.1428

0.4154
0.4981
0.2832
0.9167
0.9590

26
27
28
29
30
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أحصاء

المﻼئمة
7.5
5.1
12.9
6.0
6.5
6.5
6.0
4.4
4.6
18.0

Sig

I

31 0.3775
32 0.5258
33 0.0747
34 0.5442
35 0.5894

0.6869
0.6475
0.8797
0.7962
0.0120

36
37
38
39
40

أحصاء

المﻼئمة
10.9
7.0
2.5
13.3
7.9
11.6
7.2
10.3
19.1
11.6

Sig

0.2096
0.5393
0.9819
0.1022
0.441
0.1711
0.4125
0.2436
0.0246
0.1683
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من الجدول السابق نﻼحظ أن جميع المفردات ذات قيمة الدﻻلة  SIG> 0.05ﻹحصاء
المﻼئمة ،ما عدا المفردات ) (39 ،30 ،14غير مﻼئمة لنموذج راش وذلك ﻷن SIG<0.05
وبالتالي نستبعد المفردات غير المﻼئمة لنحصل في النهاية على  31مفردة مﻼئمة لنموذج راش.
 -2-6حدود البحث :تشمل حدود البحث بـ:
اقتصرت هذه الدراسة على استخدام نموذج أحادي المعلم )نموذج راش( وذلك ﻷنه من
النماذج ثنائية اﻻستجابة اﻷكثر استخداماً.
اقتصرت الدراسة على تناول طريقتين للتقدير القدرة هما طريقة اﻷرجحية العظمى وطريقة
تقدير بييز وطريقة بروكس.
طول اﻻختبار ثابت ) (40مفردة ثنائية اﻻستجابة ،تم استبعاد  9مفردات كونها غير مﻼئمة
لنموذج راش ،وعند أربع حجوم للعينة ) (2000ومجموعات عشوائية جزئية منها )،1500
.(500 ،1000
 -7اﻹجابة عن أسئلة الدراسة:
التساؤل اﻷول :ماهي تقديرات معامﻼت المفردة والمفردات وفق نموذج راش عند حجوم

عينة ) (500 ،1000 ،1500 ،2000وفق طريقة اﻻرجحية العظمى وطريقة تقدير

بييز؟

لﻺجابة على التساؤل التالي قامت الباحثة باستخراج معامﻼت صعوبة المفردة وذلك باستخدام
 BILOG-MG3وفق طريقة اﻻرجحية العظمى عند حجم عينة  2000ومن ثم تم استخراج
معامﻼت الصعوبة وفق طريقة تقدير بييز ومن ثم تم اختيار عينة عشوائية بحجم  1500فرد ومن
ثم تقدير معامﻼت الصعوبة وفق الطريقتين ،بنفس الشكل لحجم عينة  1000و .5000الجدول
) (4يبين ملخص نتائج تقديرات صعوبة المفردة ودقة التقدير:
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الطريقة

الجدول ) .(4اﻹحصاءات الوصفية لمعامﻼت صعوبة المفردات وفق نموذج راش وفق طرائق
التقدير عند حجوم عينة مختلفة

1
2
3

N
I

2000
دقة
صعوبة

1500
دقة
صعوبة

1000
دقة
صعوبة

500
صعوبة دقة

-0.194 0.0538 -0.242 0.0445 -0.227
0.038
-0.240 Averg
1.021 .010430 1.001 0.0445 1.018 0.007729 1.022 STD
-0.194 0.054 -0.242 0.045 -0.227
0.039
-0.240 Averg
1.020 .01045 1.001 0.00908 1.022 .007930 1.022 STD
-0.390 0.059 -0.350 0.054 -0.290
0.05
-0.241 Averg
1.551 0.0085 1.481 0.0083 1.501 0.0081 1.201 STD

0.076
0.0169
0.077
0.0165
0.060
0.0089

نﻼحظ من الجدول أن مدى تقديرات الصعوبة ودقة تقديرها عند حجم عينة )2000
و 1500و (1000أن متوسط الصعوبة متطابق في طريقة اﻻرجحية العظمى وتقدير بييز إﻻ أن
هنالك فروق صغيرة في اﻻنحراف المعيارية ،إﻻ أنه هنالك فرق بسيط في تقدير معلم الصعوبة
ودقة التقدير عند حجم عينة ) .(500نﻼحظ في طريقة اﻷرجحية العظمى وطريقة تقدير بييز أن
متوسط معامﻼت صعوبة المفردات ومتوسط دقة تقدير يتفاوت تبعاً لتفاوت حجم العينة .تختلف
نتائج هذه الدراسة عن دراسة الثوابتة ) (2010التي توصلت الدراسة إلى أن زيادة حجم العينة
يزيد من قيمة معلمة صعوبة الفقرة ،وينقص من الخطأ المعياري في تقدير معلمة الصعوبة وفق
نموذج ثﻼثي المعلم.
كما أظهرت نتائج التحليل باستخدام برنامج  BILOG-MG3لمتوسطات تقديرات القدرة عند
حجوم عينة مختلفة وبطرائق التقدير المعتمدة ،الجدول ) (5يبين اﻹحصاءات الوصفية لقدرة
أفراد العينة ودقتها:

الطريقة

الجدول ) .(5اﻹحصاءات الوصفية قدرة اﻷفراد وفق نموذج راش وفق طرائق التقدير عند
حجوم عينة مختلفة

1
2
3

N

2000
دقة
قدرة

I
-0.0120 Averg
1.1350 STD
-0.0120 Averg
1.1350 STD
-0.0326 Averg
1.1566 STD

0.4086
0.0954
0.4086
0.0954
0.5021
0.0041

1500
دقة
قدرة
-0.0327
1.1455
-0.0143
0.9935
-0.0070
0.9449

0.4086
0.0981
0.3702
0.0854
0.3577
0.0815

1000
دقة
قدرة
-0.0149
1.1422
-0.0009
0.9494
-0.0149
0.9547

0.4085
0.1010
0.3550
0.0821
0.3540
0.0828

500
قدرة

دقة

-0.0163
1.1460
-0.0022
0.9527
-0.0262
0.9668

0.4046
0.1098
0.3472
0.0863
0.3534
0.0838

نﻼحظ من الجدول أن مدى تقديرات قدرة اﻷفراد ودقة تقديرها عند حجم عينة )2000
و 1500و (1000أن متوسط الصعوبة متطابق في طريقة اﻻرجحية العظمى وتقدير بييز إﻻ أن
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هنالك فروق صغيرة في اﻻنحراف المعيارية وتختلف عن متوسط القدرة بطريقة بروكس ،تتزايد
هذه الفروق كما صغر حجم العينة.
التساؤل الثاني :هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دقة تقدير معالم المفردة
)الصعوبة( بين الطرائق عند حجوم العينة المختلفة؟
لﻺجابة عن هذا التساؤل ،تم استخدام تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر كل من حجم العينة
) (500 ،1000 ،1500 ،2000وطريقة التقدير )طريقة اﻻرجحية العظمى ،طريقة باييز ،طريقة
بروكس( والتفاعل بين هذين العاملين على تقدير معامل المفردة )الصعوبة( ودقة تقديرها وذلك
باستخدام برنامج الـ  SPSSكما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول ) .(6نتائج تحليل التباين الثنائي لتقدير صعوبة المفردة وفق نموذج راش ودقتها تبعاً
لحجم العينة وطريقة التقدير
مصدر التباين

صعوبة
المفردة

حجم العينة
طريقة التقدير
حجم العينة٭طريقة
التقدير
الخطأ
التباين الكلي

حجم العينة
طريقة التقدير
دقة تقدير
حجم العينة٭طريقة
معلم
التقدير
صعوبة
المفردة
الخطأ
التباين الكلي

مجموع

DF

متوسط

F

SIG

القرار

المربعات

المحسوبة

2.743

3

.914

.631

.255

2

.128

.088

 .595ﻻ يوجد
 .916ﻻ يوجد

10.435

6

1.739

1.201

 .304ﻻ يوجد

677.585

468

1.448

699.803

480

المربعات

.053

3

.018

.000 164.331

.002

2

.001

7.249

.001

يوجد
يوجد

.010

6

.002

15.926

.000

يوجد

.049

461

.000

1.462

473

نﻼحظ من الجدول السابق أن قيمة  sig> 0.05في اختبار تحليل التباين لدراسة الفروق في
صعوبة المفردة وفق نموذج راش وذلك في حجم العينة وطريقة التقدير والتفاعل بينهما ،والذي
يشير إلى عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في تقدير معامل الصعوبة تعزى لحجم العينة
وطريقة التقدير والتفاعل بينهما ،في حين اظهر نتائج تحليل التباين الثنائي أن قيمة sig< 0.05
في اختبار تحليل التباين لدراسة الفروق في دقة تقدير صعوبة المفردة وفق نموذج راش وذلك في
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حجم العينة وطريقة التقدير والتفاعل بينهما ،والذي يشير إلى وجود أثار ذات دﻻلة إحصائية في
دقة تقدير معامل الصعوبة تعزى لحجم العينة وطريقة التقدير والتفاعل بينهما ،ولمعرفة مصادر
الفروق قامت الباحثة بإجراء اختبار توكاي لمعرفة مصدر الفروق ،الجدول ) (7يوضح نتائج
اختبار توكاي:
الجدول ) .(7المقارنات الثنائية لدقة تقدير معلم صعوبة نموذج راش تبعاً لمتغيري حجم العينة
وطريقة التقدير
المقارنات الثنائية

التقدير

حجم العينة

 Mean Differenceالخطأ المعياري

2000

1500
1000
500

1500

1000
500

500
1000
تقدير بييز
طريقة اﻻرجحية
طريقة بروكس
طريقة بروكس
طريقة بييز

sig

القرار

.001
.000

يوجد
يوجد
يوجد

.000

يوجد
يوجد
يوجد

*

-.004967

*

-.015433

*

-.028334

.0013553

*-.010467

.0013348

*

-.023367

.0013553

.000

*.012901

.0013553

.000

.000413

.0011560

*-.003422

.0011691

-.000413

.0011560

 .932ﻻ يوجد
 .010يوجد
 .932ﻻ يوجد

.0013348
.0013348

.000

نﻼحظ من الجدول السابق أن قيمة  SIG=0.000<0.05في اغلب المقارنات الثنائية تعزى الى
عامل حجم العينة ،كما هو مﻼحظ أن دقة التقدير في طريقتي اﻻرجحية العظمى وطريقة تقدير
بييز وطريقة بروكس تتزايد تبعاً لمتغير حجم العينة ،أي أن دقة التقدير في كل طرائق التقدير
تزداد بازدياد حجم العينة وذلك ﻻنخفاض الخطأ المعياري بازدياد حجم العينة ،اﻷمر الذي يتفق
مع دراسة الطنطاوي ) (2007والذي يشير أن زيادة حجم العينة يزيد من دقة التقدير ،اﻷمر
الذي يتطابق مع المفاهيم اﻷساسية في اﻹحصاء التي تشير أن زيادة حجم العينة يزيد من اقتراب
متوسط صعوبة المفردة للمتوسط الحقيقي .تعتبر النتيجة التالية متممة لنتائج دراسة الدرابيعي
) (2001والتي استخدمت العينات ) (500 ،100 ،50أن هنالك فروق ذات دﻻلة إحصائية في
تقدير معلم الصعوبة تعزى لحجم العينة ،دون سلوك محدد لمعلم الصعوبة ،والتي تجعل من حجم
عينة  500فأكثر معيار لحجم عينة يعطي معامﻼت مفردة أكثر استقراراً ،اﻷمر الذي يتفق مع
متطلبات نظرية اﻻستجابة للمفردة حجوم عينة كبيرة للحصول على تقديرات لمعالم الصعوبة
أفضل ،اﻷمر الذي كان سبب بتباين قيم معامﻼت الصعوبة والذي أثر بدوره على النتائج تبعاً
لحجم العينة .كما أن استقرار معامﻼت الصعوبة ،يعتمد على حجم وبنية المجموعات التي تطبق
عليها ،وبناءً على ذلك ﻻ يجوز اعتبار معامﻼت الصعوبة صفات ثابتة ﻻ تتغير.59
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كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في دقة التقدير بين طريقة بروكس
وطريقة تقدير بييز كما ﻻ يوجد فروق ذات دﻻلة وطريقة اﻷرجحية وطريقة تقدير بييز ووجود
فروق ذات دﻻلة إحصائية في دقة تقدير صعوبة المفردة وفق نموذج راش .في حين أظهرت النتائج
وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية بين طريقة اﻷرجحية العظمى وطريقة بروكس.
 -2-6هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في تقدير قدرة اﻷفراد بين الطرائق عند حجوم
العينة المختلفة؟

لﻺجابة عن هذا التساؤل ،تم استخدام تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر كل من حجم العينة
) (500 ،1000 ،1500 ،2000وطريقة التقدير )طريقة اﻻرجحية العظمى ،طريقة باييز ،طريقة
بروكس( والتفاعل بين هذين العاملين على تقدير قدرة اﻷفراد ودقة تقديرها وذلك باستخدام
برنامج الـ  SPSSكما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول ) .(8نتائج تحليل التباين الثنائي لتقدير قدرة اﻷفراد وفق نموذج راش ودقتها تبعاً
لحجم العينة وطريقة التقدير
مصدر التباين

مجموع

المربعات

DF

حجم العينة
طريقة التقدير
2
.383
حجم العينة٭طريقة التقدير
6
.988
الخطأ
14970 17279.548
التباين الكلي
14982 17285.180
حجم العينة
3
15.248
طريقة التقدير
2
2.694
حجم العينة٭طريقة التقدير
6
13.373
الخطأ
14970 108.528
التباين الكلي
14982 2548.732
.170

دقة تقدير القدرة

قدرة اﻷفراد

3

متوسط

F

المربعات

المحسوبة

.057

.049

.192

.166

.165

.143

SIG

القرار

 .986ﻻ يوجد
 .847ﻻ يوجد
 .990ﻻ يوجد

1.154
5.083

.000 701.093

1.347

.000 185.778

2.229

.000 307.440

يوجد
يوجد
يوجد

.007

نﻼحظ من الجدول السابق أن قيمة  sig> 0.05في اختبار تحليل التباين لدراسة الفروق في
تقدير قدرة اﻷفراد وفق نموذج راش وذلك في حجم العينة وطريقة التقدير والتفاعل بينهما،
والذي يشير إلى عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في متوسط قدرة اﻷفراد تعزى لحجم العينة
وطريقة التقدير والتفاعل بينهما ،في حين اظهر نتائج تحليل التباين الثنائي أن قيمة sig< 0.05
في اختبار تحليل التباين لدراسة الفروق في دقة تقدير قدرة اﻷفراد وفق نموذج راش وذلك في
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حجم العينة وطريقة التقدير والتفاعل بينهما ،والذي يشير إلى وجود أثار ذات دﻻلة إحصائية في
دقة تقدير معامل الصعوبة تعزى لحجم العينة وطريقة التقدير والتفاعل بينهما ،ولمعرفة مصادر
الفروق قامت الباحثة بإجراء اختبار توكاي لمعرفة مصدر الفروق ،الجدول ) (9يوضح نتائج
اختبار توكاي:
الجدول ) .(9المقارنات الثنائية لدقة تقدير قدرة اﻷفراد وفق نموذج راش تبعاً لمتغيري حجم
العينة وطريقة التقدير
المقارنات الثنائية

التقدير

حجم العينة

 Mean Differenceالخطأ المعياري

2000

1500
1000
500

1500

1000
500

500
1000
طريقة اﻻرجحية تقدير بييز
طريقة بروكس
طريقة بروكس
طريقة بييز

sig

القرار

.000

يوجد
يوجد
يوجد
يوجد
يوجد

*.060985

.0016793

*

.067259

.0019068

.000

*.071441

.0024588

.000

*.006273

.0020092

.010

*

.010456

.0025391

.000

-.004182

.0026949

*

.027965

.0017035

*-.006240

.0017043

*.034205

.0017040

 .406ﻻ يوجد
 .000يوجد
 .001يوجد
 .000يوجد

أظهرت النتائج وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في دقة تقدير معامل القدرة تعزى لعامل
القدرة عند جميع مستويات حجوم العينة وذلك بتناقص قيمة الخطأ المعياري بازدياد حجم العينة،
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في دقة تقدير معلم القدرة يعزى لعامل طريقة
التقدير .اﻷمر الذي يؤكد على أهمية حجم العينة بوصفه عامﻼً مـؤثراً علـى دقـة القياس
وموضوعيته ،وهذا يتفق مع ما أشار إليه لندن وجﻼس ) (Linden & Glass, 2002من أن قيم
الخطأ المعياري تختلف باختﻼف عينـة التـدريج وحجـم تجمـع الفقرات ،وكذلك تتفق نتائج هذه
الدراسة مع دراسة فـاريش وسـتيف ) (Farish & Stephen , 1984إلى ضرورة زيادة حجم عينة
الدراسة لنموذج راش للحصول على تقديرات أدق.
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التوصيات والمقترحات:
 .1زيادة حجم العينة يؤدي إﻻ تقديرات دقيقة لمعامﻼت المفردة وفق نموذج راش وبالتالي
يمكن اعتبار زيادة حجم العينة عامل إيجابي في دقة النتائج.
 .2في حال تناولنا دراسات تهتم بتقدير معامﻼت المفردة واﻻفراد وفق نموذج راش فإن
استخدام أحد طرائق التقدير )اﻷرجحية العظمى ،طريقة تقدير بييز ،طريقة بروكس( ستعطي
نتائج متكافئة وذلك عند أحجام عينة أكبر من  500فرد.
 .3في حال كان الهدف من الدراسة دراسة دقة التقدير فإن زيادة حجم العينة يزيد الدقة
وخفض الخطأ المعياري المرتكب.
 .4تتشابه طريقة بييز واﻻرجحية العظمى من جهة وطريقة بييز وطريقة بروكس في دقة تقدير
معالم الصعوبة في حين تتباين في دقة تقدير القدرة.
 .5دراسة أثر متغيرات أخرى في دقة تقدير المفردات.
 .6العمل على دراسة تنبؤيه ﻷثر حجم العينة على دقة تقدير معامﻼت المفردة واﻷفراد.
الهوامش
 1عﻼم ،صﻼح الدين .(2005) .نماذج اﻻستجابة للمفردة اﻻختبارية أحادية البعد ومتعددة اﻷبعاد
وتطبيقاتها في القياس النفسي والتربوي .دار الفكر العربي ،القاهرة .ص.54
 2الشرقاوى ،أنور .الشيخ ،سليمان .كاظم ،أمينة .عبد السﻼم ،نادية :(1996) .اتجاهات معاصرة في
القياس والتقويم النفسي والتربوى ،القاهرة ،اﻻنجلو المصرية .ص.309
 3زكري ،علي بن محمد عبد الله ) .(2009الخصائص السيكومترية ﻻختبار أوتيس  -لينون للقدرة العقلية
مقدرة وفق القياس الكﻼسيكي ونموذج راش لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمحافظة صبيا التعليمية،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية .ص.4
 4بست ،جون.و .(1988) .مناهج البحث التربوي ،ترجمة عبد العزيز غانم الغانم ،ط ،1سلسة الكتب
المترجمة ،الكويت .ص.37
 5المياحي ،أمل إسماعيل عايز .(2005) .أثر اختﻼف حجم العينة وطول المقياس في الخصائص
السيكومترية لمقاييس الشخصية ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد.
ص.9
 6الغامدي ،عبد اللطيف بن محمد ) .(2004اثر اسلوب اختيار العينة وحجمها على دقة تقدير معالم
المجتمع اﻻحصائي ،دراسة منشورة ،المملكة العربية السعودية ،جامعة ام القرى ،كلية التربية .ص
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ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في
جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة .وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة
الملتحقين والخريجين من البرنامج ،والبالغ عددهم ) ،(108منهم ) (15ملتحقاً بالبرنامج و) (93خريجاً.
وتكونت عينة الدراسة من جميع الطلبة الملتحقين والخريجين من البرنامج ،والبالغ عددهم ) ،(108منهم
) (15ملتحقاً بالبرنامج و) (93خريجاً من البرنامج ،واتبعت الباحثة المنهج المسحي والوصفي .ولتحقيق
أهداف الدراسة أعدت الباحثة استبانه تكونت بصورتها النهائية من ) (24فقره موزعة على ثﻼثة مجاﻻت
هي :مجال التخطيط ،ومجال التنفيذ ،ومجال التقويم .وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
أن مستوى تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في جامعه
فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة قد جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي لﻸداة ككل
) .(4.46حيث جاء مجال التقويم في المرتبة اﻷولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ) ،(4.47وتﻼه مجال
التنفيذ ،بينما جاء مجال التخطيط في المرتبة اﻷخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ).(4.42
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ﻷثر المعدل
التراكمي الجامعي للبكالوريوس والخبرة وفئة المستجيب للبرنامج على اﻷداة ككل وعلى المجاﻻت.
وفي ضوء نتائج الدر اسه توصي الباحثة بما يلي:

 جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش .2020
٭ أستاذ مساعد ،كلية اﻵداب والعلوم التربوية ،جامعه فلسطين التقنية ،خضوري ،طولكرم ،فلسطين.
Email: randaalem10@gmail.com
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حث وزارة التربية والتعليم على ضرورة اﻻهتمام ببرنامج دبلوم التأهيل التربوي لكونه أداه تعمل على
.إكساب المعلمين العديد من المهارات والكفاية التعليمية التي تساعدهم في العملية التربوية
إعداد دراسات مماثله للتعرف على تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية
.الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة
.ضرورة توعية المعلمين بأهمية برنامج دبلوم التأهيل التربوي

. فلسطين، الطلبة، المعايير اﻷكاديمية، دبلوم التأهيل، تقييم:الكلمات المفتاحية
Abstract
This study aimed to evaluate the educational qualification diploma program in the
light of the national academic standards at Palestine Technical University from the
students' point of view. The study sample consists of all students enrolled and graduated
from the program, who numbered (108), of whom (15) were enrolled in the program and
(93) graduated from the program. The researcher followed the survey and descriptive
approach. To achieve the goals of the study, the researcher prepared a questionnaire that
consisted of 24 paragraphs. In light of the results of the study, the researcher
recommends the following:
1. Urging the Ministry of Education to pay attention to the educational qualification
diploma program because it is a tool that provides teachers with many educational
skills and sufficiency that help them in the educational process.
2. Preparing similar studies to get acquainted with the evaluation of the educational
qualification diploma program in the light of the national academic standards at
Palestine Technical University.
3. The necessity of educating teachers on the importance of the educational qualification
diploma program.
Keywords: Assessment, Qualification Diploma, Academic Standards, Students,
Palestine.

المقدمة
تعتبر العملية التعليمية عملية منظمة ومنسقة من اﻷنشطة واﻹجراءات التي تهدف إلى تلبية
 حيث ترتكز على المبادئ اﻷساسية التي تهدف إلى اكتساب المعلم والمتعلم،اﻻحتياجات التعليمية
 إذ يعتبر، ويعتبر المعلم والمتعلم هما قطبا العملية التعليمية،العديد من المهارات التعليمية
.المعلم الكفء ركيزة أساسية لتطوير العملية التربوية وأداة التعبير الحضاري في المجتمع

172

مجلة جرش للبحوث والدراسات

تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية ...

ولعل من أهم التحديات التي تواجه المسئولين اليوم هي جودة التعليم ،وﻻ سيما أن معظم
التقارير للمنظمات العالمية تؤكد على ضرورة إعادة هيكلية التعليم بصورة عامة ،وفي وضع معايير
جديدة تحقق مخرجات تعليمية أفضل)) (1الناصر ومحسن.(2016 ،
فإن عملية التعلم والتعليم لن تؤتي ثمارها ،ما لم يكن هنالك مساهمة بناءة من المعلم في
اﻷنشطة الﻼصفية ،ويتجلى ذلك بمساهمته في تقويم التقدم اﻷكاديمي والتحصيل الدراسي
للطالب ،وعليه أيضا أن يشارك في إعداد وتنفيذ خطة لﻸنشطة الصفية ولﻼصفيه)) (2ألعابدي،
.(2015
ولهذا ترى رويم ) (2014أنه على المعلم أن يتحلى بقدر كاف من المهارات والقدرات
والنشاطات التي تعمل على تفعيل وإثارة السلوك التعليمي لدى المتعلمين ،لتحقيق الغايات
المستقبلية التي يصبوا إليها في ظل التطور العلمي التكنولوجي ،بما يجعل مهنة التعليم مهنة
صعبة تتطلب مجموعة من القدرات لدى المعلمين التي توجه طاقات المتعلمين).(3
ولكي يكون المعلم على هذا القدر من الكفاءة ﻻبد أن تتوفر له أسباب اﻹعداد والتدريب
الصحيحين ،سواء خﻼل فترة اﻹعداد في كليات التربية أو معاهد اﻹعداد ،أو خﻼل ممارسته
للمهنة في المدارس وبقية المؤسسات التعليمية ،وعليه فقد أصبح من أبرز اتجاهات التربية
والتعليم في الوقت الحاضر العمل على تطوير مهارات وأساليب إعداد وتدريب المعلمين ليكونوا
في المستوى الذي يؤهلهم للمساهمة الفاعلة في إعداد اﻹنسان الذي يتوافق مع متطلبات
العصر)) (4الدليمي ،والربيع.(2009 ،
وعلى هذا اﻷساس فإنه يمكن القول أن مقدار العناية واﻻهتمام بنوعية برامج إعداد وتدريب
المعلم في أي مجتمع إنما تعكس مدى مسؤولية ذلك المجتمع اتجاه مستقبل أجياله ،ومدى حرصه
على توفير الخدمات التربوية ﻷبنائه ،فإن الدول على اختﻼف فلسفتها وأهدافها ونظمها
اﻻجتماعية واﻻقتصادية التي تولي مهنة التعليم واﻻرتقاء بالمعلم كل اهتمامها وعنايتها ،وتتيح له
فرص النمو المستمر وتيسر له الظروف لتحسين أوضاعه)) (5الخطيب.(2009 ،
وبناء على ذلك فإنه يقع على عاتق المربي والمعلم تحقيق أهداف التربية وإعداد جيل قادر
على تحمل المسؤولية ،ولهذا ﻻبد من إعداد المعلم والمربي أوﻻ الذي يقوم بهذا الدور .حيث
يتم ذلك من خﻼل البرامج التربوية التي تهدف إلى إعداد المعلمين قيل الخدمة مثل برامج إعداد
المعلمين في مستوى الدبلوم والبكالوريوس ،وبرامج إعداد المعلمين أثناء الخدمة مثل الدبلوم
العالي والماجستير والدكتوراه ).(2006.Noll) (6
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ويعتبر المعلم أهم عنصر في منظومة التعليم ،وبقدر ما توليه من اهتمام في اﻹعداد
والتدريب والرعاية بقدر ما تحصل من العملية التعليمية على المأمول منها من عائد مجزي ،حيث
يناط به تحقيق الجزء اﻷكبر من اﻷهداف العملية التعليمية فيما يتعلق بتكامل نمو المتعلمين في
المجاﻻت المختلفة )) (7الدقميري.(2007 ،
وانطﻼقا من هذا الدور فقد طورت برامج عديدة في معظم الدول للعناية بالمعلم،
ومساعدته ودعمه في تنفيذ عمله بشكل عام ،أخذت هذه البرامج أشكاﻻ مختلفة ،فمنها ما كان في
أثناء الخدمة ومنها ما كان أثناء إعداد المعلم قبل الخدمة ).(2007 .Hawrris, sass) (8
وتهدف عملية تأهيل المعلم وإعداده إلى جعله منفتحا على ما يستجد من تغيرات سواء
أكان في المناهج الدراسية ام في أساليب التدريس ،ونواتج البحوث التربوية والمعرفة اﻹنسانية ،ﻻ
سيما في عصر التكنولوجيا واﻻنفجار المعرفي )) (9الهاشمي.(2009 ،
وقد أولت معظم نظم التعليم في العالم تقويم دور المعلم التعليمي والتربوي عناية خاصة من
أجل تحقيق النمو التربوي المستمر له ،بفرض تحسين العمل التربوي وتطويره ،ولمعرفة مدى
نجاح برامج إعداد المعلمين وتدريبهم ثانياً)) (10العاجز.(2010 ،
وإيماناً بالدور الذي يؤديه المعلم فقد سعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى إعداد
الخطة اﻻستراتيجية التطويرية التربوية ،بهدف تحسين نوعية التعلم والتعليم من خﻼل تحقيق
عدد من البرامج من أجل تحسين مؤهﻼت وكفاءات المعلمين بحيث تكون المهمة الرئيسية تنفيذ
اﻻستراتيجية الوطنية لتأهيل المعلمين)) (11درويش.(2011 ،
وتهدف اﻻستراتيجية إلى إن يتملك المعلمون منظومة من المعارف والمهارات العامة
والتخصصية والقيم واﻻتجاهات اﻻيجابية عبر تحسين ظروف العمل ودراسة السبل الممكنة
لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين وصوﻻ للكادر الكفء من المعلمين المؤهلين.
ونظرا ﻷهمية اﻻهتمام الذي توليه وزارة التربية والتعليم في فلسطين للمعلم من خﻼل إعداد
برامج تربوية لتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات والمستجدات والقيام
بدورهم على أكمل وجه .كان ﻻبد من إجراء عملية تقويم للبرامج التأهيلية للوقوف على مدى
فاعليتها ومدى قدرتها على إكساب المعلمين ممارسات جديدة تتﻼءم مع عملية التطوير التربوي،
وينظر إلى التقويم على انه أداه مستمرة تكمن في الوقوف على مدى تحقيق أهداف البرامج
التربوية التي غرضها تحسين البرامج وزيادة فاعليتها .ومن هذا الواقع فإن برامج إعداد المعلمين
وتأهيلهم ﻻ يتم ذلك إﻻ من خﻼل مراجعة هذه البرامج وتقويمها لتحقيق نجاح خطط اﻹصﻼح
والتطوير في اﻷنظمة التربوية ومن هناء جاءت هذه الدراسة لتقييم فاعلية برامج دبلوم التأهيل
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التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية ،للوقوف على مدى فاعلية ومعرفة نقاط القوة ونقاط
الضعف فيه.
مفهوم التأهيل التربوي.
فقد عرف مكي ) (1994التأهيل التربوي بأنه جعل المعلم أهﻼ للقيام بمهنة).(12
في حين عرفه عثامنه ) (1995بأنه إعداد المعلمين اللذين عينوا دون حصولهم على
مؤهﻼت تربوية أو علمية مناسبة بسبب النقص الشديد في المعلمين).(13
في حيث عرفه أللقاني والجمل ) (1996بأنه نشاط مخصص يهدف إلى إحداث تغيرات في
المعلمين معرفيا ومهاري ووجدانياً).(14
بينما عرفه صبيح ) (1981بأنه برنامج يهدف لرفع الكفاءة للحد اﻷدنى الﻼزم لممارسة
المهنة ويستهدف تأهيل الذين ﻻ عجلون مؤهﻼت تربوية لرفع كفاءتهم).(15
وتعرف الباحثة مفهوم التأهيل على أنه عملية إعداد المعلم فكرياً وعملياً وتزويده بالمعارف
والمعلومات التي تهدف إلى تحسين أدائه.
أهداف المعايير الوطنية لتنمية المعلمين.
وتتمثل أهداف المعايير الوطنية لتنمية المعلمين )وزاره التربية والتعليم اﻷردنية(2018 ،
بما يلي:
بناء رؤية مشتركه حول مكانه المعلمين ودورهم اﻻجتماعي وهويتهم المهنية والوظيفية.
تحديد السمات المهنية للمعلم الفعال والناجح.
تحديد الكفايات المهنية واﻻجتماعية العامة والخاصة للمعلمين.
وضع أسس متينة للتقييم الذاتي للمعلمين ومن ثم تقييم اﻷداء على مستوى المدرسة،
والمديرية ،والمستوى الوطني لجودة التعليم.
توجيه عملية التنمية والتطوير والتنمية الذاتية.
توجيه جهات التدريب التي تعمل على تنمية المعلمين مهنيا ،وإرشادهم ﻷعداد برامج تنمية
مهنية مناسبة للمعلمين).(16
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معايير برامج تدريب المعلمين:
تولي اﻷنظمة التعليمية قضية إعداد المعلمين وتؤهليهم اهتماماً متزايداً وتسعى جادة إلى
رفع مستوى معلميها وزيادة مهاراتهم وفاعليتهم حين تجري الدراسات التربوية للوصول إلى
مستوى أفضل فيما يتعلق بهذه القضية ،وقد قام المعهد الوطني للتدريب في فلسطين بتحديد
مجموعة من المعايير لتدريب المعلمين وهي )المعهد الوطني للتدريب التربوي.(17) (2011،
تحقيق الذات :ويقصد به إتاحة الفرصة للمتدرب للمشاركة والتفاعل مع الموقف التعليمي،
والمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة ببرامجهم.
استفادة برامج التدريب من البحوث والدراسات العلمية.
اﻻستفادة من تكنولوجيا التربية :ويقصد بها اﻻستفادة من اﻹمكانات الفنية التي تسهل
للمتدرب استقبال المعلومة.
تفريد التعليم :ونعني به البرامج التدريبية التي تتيح الفرصة للمتدرب للنمو الذاتي.
تطبيق منهج التدريب المتعدد الوسائط ،ويقصد به استخدام أساليب عديدة مثل المشغل
التربوي والندوات والبحوث اﻹجرائية والتدريب الميداني.
اعتماد إطار أو نموذج نظري للتدريب ،ويقصد به كل أطار نظري لتوجيه النشاطات
والممارسات التدريبية في البرامج.
التحديد المسبق ﻷهداف برامج للتدريب ،ويقصد به صياغة أهداف البرنامج صياغة واضحة
للسلوك المتوقع أن يتقنه المتدرب بعد اﻻنتهاء من البرنامج.
تلبية الحاجات المهنية للمتدربين.
المرونة وتعدد اﻻختيارات في برامج التدريب ،ونعني بها المهارات التعليمية التي تساعد على
القيام بمهام محددة في موقف تعليمي محدد.
توجيه برامج التدريب نحو الكفايات التعليمية :ونعني بها المهارات التعليمية التي تساعد على
القيام بمهام محددة في موقف تعليمي محدد.
اﻻستراتيجية الوطنية لتأهيل وتدريب المعلمين في فلسطين:
فقد عمدت وزارة التربية والتعليم إلى بلورة سياسات واضحة ،تؤدي إلى اﻻرتقاء بمهنة
التعليم وتطوير برامج تأهيل المعلمين من خﻼل تبني إستراتيجية وطنية تستهدف الكادر البشري
التربوي وخاصة المعلمين منهم .لضرورة تطوير نوعية التعليم في فلسطين ،والحاجة إلى وجود
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سياسات صريحة حول إعداد المعلمين وحول تطورهم المهني المستمر ،والحاجة إلى تطوير مهنة
المعلمين والحاجة إلى تطوير مقدرة وزارة التربية والتعليم على إدارة نظام تأهيل المعلمين.
وتتكون اﻻستراتيجية من خمسة عناصر هي رؤية للمعلمين ،وبرامج إعداد المعلمين ،وبرامج
التطور المهني المستمر ،ومهنة التعليم ،وإدارة نظام تأهيل المعلمين )فلسطين ،وزارة التربية
والتعليم.(18) (2009،
المعايير التربوية لﻺستراتيجية الوطنية ﻹعداد المعلمين وتأهيلهم:
تقوم هذه اﻻستراتيجية على مساعده المعلمين في امتﻼك منظومة من المعارف والمهارات
العامة والتخصصية والقيم واﻻتجاهات اﻹيجابية عبر تحسين ظروف العمل ،ودراسة السبل الممكنة
لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين؛ للوصول إلى كادر تعليمي مؤهل قادر على أداء عملة بشكل
يعمل على تحقيق أهداف المنظومة التربوية .وتتضمن اﻻستراتيجية ﻹعداد وتأهيل المعلمين في
فلسطين المعايير التربوية اﻵتية )وزارة التربية والتعليم الفلسطينية:(19) (2012 ،
المجال اﻷول :المعرفة والفهم:


يمتلك معرفةً وفهماً بالمحتوى الدراسي للمرحلة التي يدرسها ،وطرائق إثرائه.



يمتلك معرف ًة وفهماً بطرائق تعلم الطلبة ،وفق قدراتهم وخصائصهم اﻹنمائية.



يمتلك معرفةً وفهم ًا بكيفية تدريس التخصص ،وفق قدرات الطلبة واحتياجاتهم.



يمتلك معرفةً وفهم ًا بمتطلبات تعليم التخصص العمودية واﻷفقية.



يمتلك معرفةً وفهماً بكيفية التخصص بمواضيع وحقول مختلفة وبشكل تكاملي ،ضمن سياقات
متعددة.



يمتلك معرف ًة وفهماً بأسس القياس والتقويم التربوي.



يمتلك معرفةً بأساسيات اللغة العربية ،والمعرفة الرياضية والعلمية ،وتكنولوجيا المعلومات
اﻻتصاﻻت).(ICT



يمتلك معرفةً بظروف الطلبة على تنوعها ،وطرائق التعامل معها.

المجال الثاني :المهارات المهنية:


يعد الخطط التعليمية واضحة واﻷهداف ويطورها ،مراعي ًا الفروق الفردية بين الطلبة.



يوفر بيئة تعلميه تعليمية آمنة وداعمة لعملية التعلم والتعليم.



يوفر مناخ ًا يمتاز بالمرونة واﻻبتكار والتحفيز المستمر على التفكير الناقد واﻹبداع.



يوظف المصادر التعليمة ،والوسائل التعليمة في العملية التعليمية التعليمة.
177

مجلة جرش للبحوث والدراسات

العالم



يربط موضوع تخصصه بموضوعات مختلفة ،وبسياق اجتماعي وثقافي مرتبط بحياة الطالب
وواقعة.



ييسر عملية التعلم والتعليم لتمكين الطلبة من بناء المعرفة وتقييمها وتأملها بطرائق
تساعدهم في أن يكونوا متعلمين مستقلين.



يوظف التقويم التربوي بأنواعه بشكل مستمر باعتباره جزءاً أساسياً من عملية التعلم
والتعليم.



يقوم ممارساته التعليمية وفق تغذية راجعة واردة من العناصر البشرية ذات العﻼقة.



يوظف اﻻتصال والتواصل في العملية التعليمة التعليمية.

المجال الثالث :اﻻتجاهات المهنية والقيم:

 يلتزم بتيسير عملية التعلم لجميع الطلبة.
 يلتزم بمساعدة الطلبة على إبرام قدراتهم ومواهبهم المختلفة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
 يتأمل بصورة ذاتية وجماعية في ممارسات المهنية ،وتقيمها لتلبية احتياجاته المهنية.
 يلتزم بالتعاون والتواصل مع ذوي العﻼقة لتطوير نوعية التعليم.
وفي هذا المجال ،هنالك عدد من الدراسات ذات الصلة التي تم إجراؤها بخصوص المعايير

اﻷكاديمية أو برامج التأهيل التربوي ،فقد أجرت صوص ) (2018دراسة بعنوان :تقييم برامج
تأهيل المعلمين القائم على منحنى الكفايات للصفوف اﻷربعة اﻷولى من وجهة نظر المعلمين

والمشرفين ،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تقييم برامج تأهيل المعلمين القائم على منحنى
الكفايات للصفوف اﻷربعة اﻷولى ولتحقيق هذه الدراسة أعدت الباحثة أداتين اﻷولى في استبانه
تكونت من ) (55فقرة موزعه على ) (3محاور ،حيث اهتم المحور اﻷول على اﻹطار العام لمنحنى
الكفايات ،والمحور الثاني أثر منحنى الكفايات على أداء المعلمين ،والمحور الثالث بالمدربين ،أما
اﻷداة الثانية فهي مقابلة تم إجراءها مع مجموعة من القائمين على البرنامج في المعهد الوطني
للتدريب ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من المعلمين اللذين أنهوا برنامج التأهيل ،قد
أظهرت نتائج الدراسة أن تقويم برامج تأهيل لمعلمي الصفوف اﻷربعة اﻷولى حسب منحنى
الكفايات جاءت بمتوسط حسابي بلغ ))1.95وانحراف معياري ).(5.43
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك أن هناك إجماع على جودت البرامج بالنسبة للمعلمين
وأظهرت النتائج رضاء القائمون على البرنامج لفكرة حلقات التدريب مع إيمانهم الكبير بضرورة
التدريب التام والمستمر.
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وكما أجرى الدويكات ) (2013دراسة بعنوان أثر برنامج تدريبي قائم على المعايير

التربوية لﻺستراتيجية الوطنية ﻹعداد وتأهيل المعلمين في المعرفة الرياضية واللغوية

والسلوك التعليمي لدى معلّمي المرحلة اﻷساسية الدنيا في فلسطين .وهدفت الدراسة إلى
معرفة أثر برنامج تدريبي قائم على المعايير التربوية لﻺستراتيجية الوطنية ﻹعداد وتأهيل
المعلمين في المعرفة الرياضية واللغوية والسلوك التعليمي لدى معلّمي المرحلة اﻷساسية الدنيا
في فلسطين واتبع الباحث المنهج المسحي والوصفي.ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد البرنامج
التدريبي القائم على المعايير التربوية لﻺستراتيجية الوطنية ﻹعداد وتأهيل المعلمين ،والمصمم
كنظام تعليمي متكامل ،باﻹضافة إلى استخدام ثﻼث أدوات هي اختيار المعرفة الرياضية المكون من
) (20فقرة من نوع اﻻختيار من متعدد ،واختبار المعرفة اللغوية المكون من ) (20أيضاً ،ومقياس
السلوك التعليمي المكون من ).(24وتكونت عينة الدراسة معلمي المرحلة اﻷساسية الدنيا في
محافظة رام الله بطريقة عشوائية ﻹجراء الدراسة عليها ،كما تم اختيار اﻷفراد عشوائياً في
المجموعتين الضابطة والتجريبية ،وطُبق على المجموعة التجريبية البرنامج التدريبي القائم على
طبق
المعايير التربوية لﻺستراتيجية الوطنية ﻹعداد وتأهيل المعلمين ،وأما المجموعة الضابطة ف ُ
عليها طريقة التدريب اﻻعتيادي ،وقد بلغ مجموع أفراد الدراسة ) (64معلّماً .أظهرت نتائج
الدراسة وجود فرق دال إحصائياً ) (0.05= αفي المعرفة الرياضية يعزى إلى البرنامج القائم على
المعايير التربوية لﻺستراتيجية الوطنية ﻹعداد وتأهيل المعلمين ،كما أظهرت النتائج وجود فرق
دال إحصائياً ) (0.05= αفي المعرفة اللغوية يعزى إلى البرنامج التدريبي القائم على المعايير
التربوية لﻺستراتيجية الوطنية ﻹعداد وتأهيل المعلمين ،وكذلك وجود فرق دال إحصائياً ) =0.05
 (αفي السلوك يعزى إلى البرنامج القائم على المعايير التربوية لﻺستراتيجية الوطنية ﻹعداد
وتأهيل المعلمين.
في حين أجرت السعدي ) (2013دراسة بعنوان "فاعلية التربية العلمية" في برنامج

الدبلوم التربوي ،وهدفت هذه الدراسة إلى تقويم برنامج الدبلوم التربوي،وهدفت هذه
الدراسة إلى فاعلية التربية العلمية" في برنامج الدبلوم التربوي ،وهدفت هذه الدراسة إلى تقويم
برنامج الدبلوم التربوي ،واتبع الباحث المنهج المسحي والوصفي .ولتحقيق هدف الدراسة أعدت
الباحثة استبانه مكونة من خمس مجاﻻت وتكونت عينة الدراسة من ) (61طالبا من طﻼب الدبلوم
التربوي وعلى ) (52مدير مدرسة ابتدائية ،واشتملت على ) (6مشرفين و) (33معلما وقد
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق تعزى لنوع البرنامج وجاءت لصالح برنامج التربية العملية حيث
ينتج طلبة مدربين علميا قادرين على تحمل مسؤولية جيل بأكمله كما أوصت الباحثة بفاعلية
ومدى تقبل الطلبة له وأوصت بضرورة اﻻلتزام على المدى البعيد.
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وأعدت صوص ) (2011دراسة بعنوان تقويم أداء معلمي الرياضيات بغزه في ضوء

المعايير المهنية العالمية .وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تقويم أداء معلمي الرياضيات في
ضوء المعايير المهنية العالمية ،واتبع الباحث المنهج المسحي والوصفي.ولتحقيق هدف الدراسة
قام من خﻼل بطاقة مﻼحظة في المعايير المهنية تضمنت ) (13معيارا مهنيا و) (65مؤشرا يمكن
مﻼحظتها في أداء معلم الرياضيات ،وتكونت عينة الدراسة من ) (60معلما ومعلمة من مديرية
تعليم رفح ،وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الموافقة على مؤشرات المعايير المهنية تراوحت بين
) (%90 - %22.9كما تراوحت نسبة الموافقة على المهنية ﻷداء المعلمين تراوحت ما بين
).(%81 - %48.7
وقامت درويش ) (2011بدراسة بعنوان واقع تأهيل المعلمين أثناء الخدمة على مستوى
التخطيط والتنفيذ والتطبيق ،وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع تأهيل المعلمين أثناء

الخدمة على مستوى التخطيط والتنفيذ والتطبيق في محافظتي رام الله والبيرة في

فلسطين،وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع تأهيل المعلمين أثناء الخدمة على مستوى
التخطيط والتنفيذ والتطبيق في محافظتي رام الله والبيرة في فلسطين .واتبعت الباحثة المنهج
المسحي والوصفي.فقد طورت الباحثة استبانه باﻻعتماد على الدراسات السابقة ذات العﻼقة
بالموضوع واستخدمت الباحثة طريقة تحليل المحتوى لدراسة مستوى التخطيط وذلك بتحليل
الوثائق الرسمية وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمي العلوم للصف العاشر في المحافظتين،
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ﻻ يحقق مستوى التخطيط اﻻستراتيجي معايير التخطيط الجيد
على مستوى متطلبات المهام الﻼزمة لذلك المستوى على بعض المتطلبات الضرورية عن التخطيط
للتنفيذ مما أضعف التدريب من وجهة نظر المدربين والمعلمين.
وأجرى ) (Al-Sham,2010دراسة بعنوان درجة تطبيق معلمي ما قبل الخدمة في

تخصص الرياضيات للمعايير المهنية الوطنية ،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تطبيق
معلمي ما قبل الخدمة في تخصص الرياضيات للمعايير المهنية ولتحقيق هذه الدراسة اعد الباحث
استبانه تكونت من ) (36فقره وزعت على خمس مجاﻻت في المعرفة والتخطيط والتنفيذ والتقويم،
وتكونت عينة الدراسة من ) (380طالبا متدربا ،وأظهرت النتائج فروق في درجة تطبيق للمعايير
المهنية لصالح طلبة الجامعة اﻷردنية ،ولم توجد فروق دالة بحسب التخصص الدقيق.
وأجرى مقرأين ودي ما يسمى ) (srtuyeven.k De meyst 2010دراسة بعنوان "تقييم

برامج إعداد المعلم المعتمد على مدخل الكفايات في بعض المعاصر في مقاطعة فﻼ ندرز

شرف بلجيكا من وجهة نظر الطﻼب والمعلمين ،وهدفت الدراسة إلى تقييم برامج إعداد المعلم
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المعتمد على مدخل الكفايات في بعض المعاصر في مقاطعة فﻼ ندرز شرف بلجيكا من وجهة نظر
الطﻼب والمعلمين ولتحقيق هذه الدراسة تم استخدام استبانتين لهذا الغرض أحدهما موجه
للطلبة واﻷخرى للمعلمين وتكونت عينة الدراسة من ) (218طالبا (51) ،معلما ،وأظهرت نتائج
الدراسة إن ثمة كفايات تطبق تطبيقا واضحا في سياسات بعض المعاهد مثل المعلم وبصفته
مرشدا ،وبوصفه خبيرا في مادته ،بينما كفايات أخرى غائبة أو ضعيفة مثل الكفايات المرتبطة
بالمعلم واﻷهل كما تبين ظهور الكفايات ظهور جيد في السياسات وتخطيط البرامج.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خﻼل استعراض الدراسات السابقة تبين أن هنالك دراسات هدفت إلى التعرف إلى تقييم
برامج إعداد المعلم كما جاء في دارسة مقرأين ودي) (2010ودراسة رصرص ).(2011
كما سعت بعض الدراسات إلى التعرف إلى واقع تأهيل المعلمين أثناء الخدمة كما جاء في
دراسة الشام ) (2010ودارسه درويش ).(2011
وهدفت بعض الدراسات التعرف على تقيم برنامج تأهيل المعلمين في ضوء المعايير
اﻷكاديمية كما جاء في دراسة السعدي ) (2013والدويكات ).(2013
إما الدر اسه الحالية فإنها تتفق مع الدراسات السابقة في موضوع الدراسة ولكنها تختلف
عنها في عينة الدراسة ومجتمع الدراسة وأدوات الدراسة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظراً لما نﻼحظه في السنوات اﻷخيرة من قيام العديد من الدول بإعداد خطط وبرامج
تربوية تسعى للنهوض بمستوى العملية التربوية للنمو واﻻرتقاء بها للمستوى المطلوب بشكل
عام وما توليه من أهمية للمعلم بشكل خاص .كون المعلم هو محور العملية التربوية والحجر
اﻷساس فيها ،فقد قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في اﻵونة اﻷخيرة باﻻهتمام بالمعلم
وذلك من خﻼل إعداد خطط وبرامج تربوية لتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا قادرين على أداء عملهم
بطريقة صحيحة ومتقنه .وانطﻼقا من هذا اﻻهتمام جاءت هذه الدراسة لتقييم برنامج دبلوم
التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من
وجهة نظر الطلبة ،لمعرفة مدى فاعليتها وأهميتها للمعلم.
أسئلة الدراسة:
ما درجة تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في جامعه
فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة؟
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هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية تعزى لمتغير المعدل الجامعي التراكمي ،وفئة
المستجيب ،وسنوات الخبرة؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوعها كونها الدراسة الوحيدة التي تبحث في تقييم
برنامج طلبة الدبلوم في جامعة فلسطين التقنية خضوري حسب علم الباحثة .وتقييد هذه الدراسة
المسئولين في وزارة التربية والتعليم في إعداد خطط وبرامج لتطوير العملية التربوية والتعرف
على مواطن القوة والضعف .وقد تفيد أيضا الدراسات السابقة في نتائجها وتفيد أيضا المعلمين
أنفسهم في التعرف على أهمية برامج التأهيل لهم.
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على لتقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير
اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة.
حدود الدراسة:
الحدود البشرية :طلبة دبلوم التأهيل التربوي في جامعة فلسطين التقنية.
الحدود المكانية :جامعة فلسطين التقنية خضوري.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي اﻷول .2020/2019
التعريفات اﻹجرائية:


التقييم :هو تقدير قيمة وفعالية برنامج دبلوم التأهيل التربوي ويقاس بدرجة استجابات
عينة الدراسة على أداة الدراسة.



برنامج التأهيل :هو برنامج أكاديمي مهني يلتحق به المعلمون الحاصلون على درجة
البكالوريوس في أحد التخصصات التعليمية ،وله أهداف ومحتوى ومخرجات.



المعايير اﻷكاديمية :هي اﻷسس والمبادئ التربوية التي تحدد عمل المؤسسة التربوية
واﻻرتقاء بها.



طلبة الدبلوم:هم الطلبة الملتحقين بالبرنامج من حمله شهادة البكالوريوس أو من هم على
مقاعد الدراسة حاليا وانهوا  60ساعة من تخصصهم.
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مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة برنامج دبلوم التأهيل التربوي الملتحقين في جامعة
فلسطين التقنية خضوري والخريج من جامعة فلسطين التقنية خضوري والبالغ عددهم )(108
منهم ) (15ملتحقاً بالبرنامج في جامعة فلسطين التقنية خضوري و) (93خريجاً من جامعة
فلسطين التقنية خضوري ،وقد شكلوا هم أنفسهم عينة الدراسة.والجدول ) (1يوضح توزيع عينة
الدراسة حسب المتغيرات:
الجدول ) :(1توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
الفئات

التكرار

النسبة

المعدل التراكمي الجامعي للبكالوريوس

69-60
79-70
89-80
100-90

20

18.5

47

43.5

28

25.9

13

12.0

فئة المستجيب

ملتحق
خريج

15

13.9

93

86.1

 4-1سنوات
 10-5سنوات

87

80.6

21

19.4

المجموع

108

100.0

الخبرة

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة استبانه تكونت بصورتها اﻷولية من ) (30فقره موزعة
على ثﻼثة مجاﻻت وهي :التخطيط والتنفيذ والتقويم ،وقد تم استخدام التدريج الخماسي )بدرجه
كبيره جداً ،بدرجه كبيره ،بدرجه متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جدا(.
صدق أداة الدراسة:
للتحقق من صدق أداة الدراسة ،تم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي
اﻻختصاص ،وذلك لقراءة فقرات اﻻستبانة وإبداء ملحوظاتهم عليها من حيث درجة مناسبة
الفقرات لما وضعت له .مدى مناسبة الصياغة اللغوية ودقتها .حذف الفقرات غير المناسبة .اقتراح
أية فقرات أو مجاﻻت مناسبة.
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وبعد اﻷخذ بملحوظات المحكمين وتوجيهاتهم ،من حيث حذف بعض الفقرات وتعديل
صياغتها ودمج مجاﻻت مع بعضها ،أصبحت اﻻستبانة بصورتها النهائية مكونة من ) (24فقرة
موزعة على المجاﻻت التالية مجال التخطيط ) (7فقرة ومجال التنفيذ ) (9فقرة ومجال التقويم
) (8فقرة.
ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة اﻻختبار وإعادة اﻻختبار )test-

 (retestبتطبيق المقياس ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة
مكونة من) (25فردا ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين .وتم
أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة اﻻتساق الداخلي حسب معادلة كرو نباخ ألفا ،والجدول رقم
) (2يبين معامل اﻻتساق الداخلي وفق معادلة كرو نباخ ألفا وثبات اﻹعادة للمجاﻻت واﻷداة ككل
واعتبرت هذه القيم مﻼئمة لغايات هذه الدراسة.
الجدول ) :(2معامل اﻻتساق الداخلي كرو نباخ ألفا وثبات اﻹعادة للمجاﻻت والدرجة الكلية
المجال
التقويم
التنفيذ
التخطيط
التقييم ككل

ثبات اﻹعادة

كرو نباخ ألفا

0.86
0.88
0.91
0.90

0.77
0.75
0.79

0.84

متغيرات الدراسة:
اشتملت متغيرات الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اﻵتية:
أوﻻ :المتغيرات المستقلة وهي:
المعدل التراكمي الجامعي.(100-90) (89-80) (79-70) (69-60) :
فئة المستجيب :ملتحق ،وخريج.
الخبرة (4-1) :سنوات و) (10- 5سنوات فأكثر.
ثانيا :المتغير التابع.
استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة.
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المعالجة اﻹحصائية.
لﻺجابة عن السؤال اﻷول ،تم حساب المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لدرجات
تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين
التقنية خضوريمن وجهة نظر الطلبة .لﻺجابة عن السؤال الثاني ،تم حساب المتوسطات الحسابية
واﻻنحرافات المعيارية لدرجات تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية
الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة ،حسب متغيرات الدراسة وهي
المعدل التراكمي الجامعي ،فئة المستجيب ،الخبرة ،ولبيان دﻻلة الفروق اﻹحصائية بين المتوسطات
تم استخدام تحليل التباين المتعدد على المجاﻻت وعلى اﻷداة ككل.
نتائج الدراسة:
السؤال اﻷول :ما مستوى تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية
الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة؟

لﻺجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لمستوى
تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين
التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة ،والجدول ) (3أدناه يوضح ذلك.
الجدول ) :(3المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لمستوى تقييم برنامج دبلوم التأهيل
التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة
نظر الطلبةمرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

اﻻنحراف المعياري

1
2
3

3
2
1

التقويم
التنفيذ
التخطيط
التقييم ككل

4.47

.435

4.45

.438

4.42

.496

4.46

.427

المستوى
بدرجة
بدرجة
بدرجة
بدرجة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يبين الجدول ) (3أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ) ،(4.47-4.42حيث جاء
مجال التقويم في المرتبة اﻷولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ) ،(4.47بينما جاء مجال التخطيط في
المرتبة اﻷخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) ،(4.42وبلغ المتوسط الحسابي لﻸداة ككل ).(4.46
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على فقرات كل مجال على حدة ،حيث كانت على النحو التالي:
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المجال اﻷول :التخطيط
الجدول ) :(4المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالتخطيطمرتبة
تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة الرقم الفقرات
1

1

2

3

3

7

4

6

5

2

6

4

7

5

يساعدني على تحديد المحتوى بتسلسل
مناسب لتسهل تعلم التﻼميذ.
يساعدني البرنامج في إعداد الخطط اليومية
والفصلية والسنوية.
يساعدني البرنامج في صياغة أهداف شاملة
للمادة العلمية.
يكسب الطلبة المعارف والمعلومات النظرية
والمهارات لﻸعمال اليدوية
يحدد البرنامج اﻹجراءات المناسبة لتحقيق
اﻷهداف.
يدرب البرنامج الطلبة على ممارسة اﻷنشطة
الﻼصفية والمشاركة فيها.
يدرب البرنامج الطلبة على الممارسات
والفعاليات الترويحية خﻼل العطلة.
التخطيط

المتوسط
الحسابي

اﻻنحراف
المعياري

المستوى

4.62

.542

كبيرة

4.49

.717

كبيرة

4.47

.633

كبيرة

4.36

.676

كبيرة

4.35

.569

كبيرة

4.32

.734

كبيرة

4.31

.767

كبيرة

4.42

.496

كبيرة

يبين الجدول ) (4إن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ) ،(4.62-4.31حيث جاءت
الفقرة رقم ) (1والتي تنص على"يساعدني على تحديد المحتوى بتسلسل مناسب لتسهل تعلم
التﻼميذ" في المرتبة اﻷولى وبمتوسط حسابي بلغ ) ،(4.62بينما جاءت الفقرة رقم ) (5ونصها
"يدرب البرنامج الطلبة على الممارسات والفعاليات الترويحية خﻼل العطلة" بالمرتبة اﻷخيرة
وبمتوسط حسابي بلغ ) .(4.31وبلغ المتوسط الحسابي لمجال التخطيط ككل ).(4.42
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المجال الثاني :التنفيذ
الجدول ) :(5المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالتنفيذمرتبة تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة الرقم الفقرات
1
2
3
4

يوظف البرنامج وسائل إيضاح لتسهيل
8
عملية التعليم.
 16يراعي البرنامج الفروق الفردية بين الطﻼب.
يربط البرنامج مادة الدراسات العملية
10
بالمواد الدراسية اﻷخرى.
يعمل البرنامج على توظيف مهارات التواصل
14
اللفظي والغير لفظي.

5

15

6

12

7

11

8

13

9

9

يعمل البرنامج على توفير جو يحفز على
اﻹبداع واﻻستكشاف.
يراعي البرنامج اﻷداء الجيد ويعززه
يوفر البرنامج أنشطة تعليمية في ضوء
اﻹمكانات المتوفرة في المدرسة.
يعمل البرنامج على الكشف عن الخبرات
السابقة.
يقدم البرنامج المادة الدراسية بشكل واضح
وبتسلسل منطقي.
التنفيذ

المتوسط
الحسابي

اﻻنحراف
المعياري

المستوى

4.63

.573

كبيرة

4.60

.563

كبيرة

4.51

.690

كبيرة

4.48

.619

كبيرة

4.46

.603

كبيرة

4.42

.672

كبيرة

4.40

.610

كبيرة

4.37

.650

كبيرة

4.34

.644

كبيرة

4.45

.438

كبيرة

يبين الجدول ) (5ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ) ،(4.63-4.34حيث جاءت
الفقرة رقم ) (8والتي تنص على"يوظف البرنامج وسائل إيضاح لتسهيل عملية التعليم" في
المرتبة اﻷولى وبمتوسط حسابي بلغ ) ،(4.63بينما جاءت الفقرة رقم ) (9ونصها "يقدم البرنامج
المادة الدراسية بشكل واضح وبتسلسل منطقي ".بالمرتبة اﻷخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
) .(4.34وبلغ المتوسط الحسابي لمجال التنفيذ ككل ).(4.45
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المجال الثالث :التقويم
الجدول ) :(6المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالتقويم مرتبة تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة الرقم الفقرات
1

17

2

19

3

21

4

24

5
6
7
8

يراعي البرنامج اﻻستمرارية في تقويم الطلبة.
يستخدم في البرنامج أنشطة تقويمية متنوعة
لتعلم الطلبة.
يستخدم البرنامج التقويم الختامي في نهاية كل
موقف تعليمي.
يوظف البرنامج التقويم الذاتي.

يوظف البرنامج التغذية الراجعة في تطوير
23
اﻷهداف.
ينوع البرنامج في أساليب التقويم بما يتﻼءم
20
مع اﻷهداف التعليمية.
يساعد البرنامج في إعداد أنشطة عﻼجية
22
تنسجم مع صاحبات التﻼميذ النمائية.
يقيم البرنامج اﻷنشطة الجماعية التي يقوم بها
18
الطلبة.
التقويم

المتوسط
الحسابي

اﻻنحراف
المعياري

المستوى

4.63

.557

كبيرة

4.57

.567

كبيرة

4.56

.552

كبيرة

4.49

.572

كبيرة

4.46

.618

كبيرة

4.44

.616

كبيرة

4.33

.723

كبيرة

4.30

.584

كبيرة

4.47

.435

كبيرة

يبين الجدول ) (6ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ) ،(4.63-4.30حيث جاءت
الفقرة رقم ) (17والتي تنص على"يراعي البرنامج اﻻستمرارية في تقويم الطلبة" في المرتبة
اﻷولى وبمتوسط حسابي بلغ ) ،(4.63بينما جاءت الفقرة رقم ) (18ونصها "يقيم البرنامج
اﻷنشطة الجماعية التي يقوم بها الطلبة" بالمرتبة اﻷخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) .(4.30وبلغ
المتوسط الحسابي لمجال التقويم ككل ).(4.47
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السؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة )(0.05 = α
في مستوى تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية

في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة تعزى للمعدل التراكمي
الجامعي للبكالوريوس ،وفئة المستجيب للبرنامج ،والخبرة؟"

لﻺجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية تقييم
برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين التقنية
خضوريمن وجهة نظر الطلبةحسب متغيرات المعدلالتراكميالجامعيللبكالوريوس ،وفئة
المستجيبللبرنامج ،والخبرة ،والجدول ) (7أدناه يوضح ذلك.
الجدول ) :(7المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعياريةلمستوى تقييم برنامج دبلوم التأهيل
التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة
نظر الطلبة .حسب متغيرات المعدل التراكمي الجامعيللبكالوريوس ،وفئة المستجيب للبرنامج،
والخبرة
التخطيط التنفيذ التقويم التقييم ككل
4.61
المتوسط الحسابي 4.62 4.59 4.59
69-60
.433
اﻻنحراف المعياري .447 .444 .464
4.38
المتوسط الحسابي 4.40 4.36 4.36
المعدل التراكمي 79-70
.354
اﻻنحراف المعياري .342 .392 .432
الجامعي
4.42
المتوسط الحسابي 4.46 4.42 4.36
للبكالوريوس
89-80
.495
اﻻنحراف المعياري .531 .480 .588
4.55
المتوسط الحسابي 4.56 4.58 4.49
100-90
.469
اﻻنحراف المعياري .469 .458 .527
4.38
المتوسط الحسابي 4.39 4.30 4.43
ملتحق
فئة المستجيب
.343
اﻻنحراف المعياري .381 .337 .415
البرنامج
4.47
المتوسط الحسابي 4.49 4.47 4.42
خريج
.439
اﻻنحراف المعياري .444 .449 .509
4.48
المتوسط الحسابي 4.50 4.48 4.44
 4-1سنوات
.426
اﻻنحراف المعياري .425 .435 .498
الخبرة
4.35
المتوسط الحسابي 4.36 4.33 4.34
 10-5سنوات
.422
اﻻنحراف المعياري .468 .439 .490
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يبين الجدول ) (7تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لمستوى
تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين
التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة،بسبب اختﻼف فئات متغيرات المعدل التراكمي الجامعي
للبكالوريوس ،وفئة المستجيب للبرنامج ،والخبرة.
ولبيان دﻻلة الفروق اﻹحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثﻼثي
المتعدد على المجاﻻت جدول ) (8وتحليل التباين الثﻼثي لﻸداة ككل جدول ).(9
الجدول ) :(8تحليل التباين الثﻼثي المتعدد ﻷثر المعدل التراكمي الجامعي للبكالوريوس ،وفئة
المستجيب للبرنامج ،والخبرة على مجاﻻت تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي
قيمة
ف

الدﻻلة
اﻹحصائية

.822

3

.274

1.105

.351

.641

3

.214

1.136

.338

.531

3

.177

.936

.426

.011

1

.011

.044

.834

.255

1

.255

1.354

.247

.062

1

.062

.326

.569

.019

1

.019

.076

.784

.095

1

.095

.504

.479

.104

1

.104

.549

.460

الخطأ

25.288

مجال المعرفة والفهم
المهارات المهنية
19.186
مجال القيم التربوية 19.279

102

.248

102

.188

102

.189

الكلي

26.274

مجال المعرفة والفهم
المهارات المهنية
20.535
مجال القيم التربوية 20.252

107

مصدر التباين

المجاﻻت

المعدل التراكمي مجال المعرفة والفهم
وليكس= .955المهارات المهنية
مجال القيم التربوية
ح=.865
المستوى الدراسي مجال المعرفة والفهم
هوتلنج= .077المهارات المهنية
مجال القيم التربوية
ح=.058
الخبرة
وليكس=.011
ح=.778

مجال المعرفة والفهم
المهارات المهنية
مجال القيم التربوية

مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات

107
107

يتبين من الجدول ) (8اﻵتي:
 عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ﻷثر المعدل التراكمي الجامعي
للبكالوريوسفي جميع المجاﻻت.
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 عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ﻷثر فئة المستجيب للبرنامج،
في جميع المجاﻻت.
 عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ﻷثر الخبرة ،في جميع
المجاﻻت.
الجدول ) :(9تحليل التباين الثﻼثي ﻷثر المعدل التراكمي الجامعي للبكالوريوس ،وفئة المستجيب
للبرنامج ،والخبرة على الدرجة الكلية لتقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي
مصدر التباين
المعدل التراكمي
فئة المستجيب
الخبرة
الخطأ
الكلي

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

الدﻻلة
اﻹحصائية

.651

3

.217

1.201

0.313

.060

1

.060

0.332

0.566

.071

1

.071

0.395

0.531

18.442

102

.181

19.485
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يتبين من الجدول ) (9اﻵتي:
 عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ﻷثر المعدل التراكمي الجامعي
للبكالوريوس ،حيث بلغت قيمة ف  1.201وبدﻻلة إحصائية بلغت .0.313
 عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ﻷثر مستوى الدراسة للبرنامج،
حيث بلغت قيمة ف  0.332وبدﻻلة إحصائية بلغت .0.566
 عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ﻷثر الخبرة ،حيث بلغت قيمة ف
 0.395وبدﻻلة إحصائية بلغت .0.531
مناقشة النتائج:
السؤال اﻷول :ما مستوى تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية
الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة؟

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير
اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة .جاءت بدرجه موافق
في جميع المجاﻻت وعلى اﻷداة ككل ،وقد جاء مجال التقويم بالمرتبة اﻷولى ،وتﻼه مجال التنفيذ،
وجاء بالمرتبة اﻷخيرة مجال التخطيط .وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن تقييم البرنامج دبلوم
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التأهيل يشكل إطارا مهما في العملية التعليمة فإذا لم يكن هنالك تقييم فكيف سنتعرف إلى
إيجابيات وسلبيات البرنامج ومدى تحقيقه للنتائج .أما مجيء مجال التقييم بالمرتبة اﻷولى تعزو
الباحثة ذلك إلى أن نجاح أي عمل تربوي ﻻ يمكن أن يتقن بدرجة صحيحة ما لم يكون هنالك
تقييم لهذا العمل للوقف على مواطن القوة والضعف فيه ومن ثم التخطيط له والتنفيذ.
وحول فقرات كل مجال من مجاﻻت الدراسة ،فقد أظهرت النتائج المتعلقة بمجال التخطيط أن
الفقرة ) (1والتي تنص على "يساعدني على تحديد المحتوى بتسلسل مناسب لتسهل تعلم
التﻼميذ" في المرتبة اﻷولى وبمتوسط حسابي بلغ ) ،(4.62وبدرجة تقدير كبيرة .وتعزو الباحثة
هذه النتيجة إلى أن عملية تحديد المحتوى بتسلسل مناسب وصياغة اﻷهداف تشكل القاعدة
اﻷساسية ﻷي ممارسه .في حين جاءتالفقرة رقم ) (5ونصها "يدرب البرنامج الطلبة على
الممارسات والفعاليات الترويحية خﻼل العطلة" بالمرتبة اﻷخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ).(4.31
وترى الباحثة أن ممارسة اﻷنشطة الﻼصفية والمشاركة فيها يحتاج إلى تحديد اﻻحتياجات
التدريبية وصياغة اﻷهداف بشكل مناسب يضمن تحقيقها.
وحول فقرات مجال التنفيذ ،فقد أظهرت النتائج المتعلقة بمجال التنفيذ أن الفقرة رقم )(8
والتي تنص على"يوظف البرنامج وسائل إيضاح لتسهيل عملية التعليم" في المرتبة اﻷولى
وبمتوسط حسابي بلغ ).،(4.63تعزو الباحثة ذلك انه ﻻ يمكن تحقيق اﻷهداف المنشودة ما لم
يكن هنالك وسيلة أو أداة تعليمية تساعد على تسهيل وصول المعلومة للطلبة وربطها بمواد
محسوسة .بينما جاءت الفقرة رقم ) (9ونصها "يقدم البرنامج المادة الدراسية بشكل واضح
وبتسلسل منطقي ".بالمرتبة اﻷخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) .(4.34وترى الباحثة أنه ﻻ يمكن
تقديم المادة بشكل متسلسل ما لم يكن هنالك معرفة كافية بالمادة العلمية واﻹلمام بالخبرات
السابقة.
وحول فقرات مجال التقييم فقد أظهرت النتائج المتعلقة بمجال التقييم أن الفقرة رقم )(17
والتي تنص على "يراعي البرنامج اﻻستمرارية في تقويم الطلبة" في المرتبة اﻷولى وبمتوسط
حسابي بلغ ) ،(4.63وبدرجة تقدير موافق وتعزو الباحثة هذه النتيجة أن التقويم الطلبة والتنويع
بأساليب التقويم بشكل مستمر يعتبر شرط أساسي في نجاح العملية التعليمية في تحقيق أهدافها،
إذ انه ﻻ يمكن أن نعرف مدى تحقق اﻷهداف إذ لم نقوم بالتقويم المستمر للطلبة فالتقويم
يساعد على معرفة تحقيق اﻷهداف ومعرفة مواطن القوه والضعف.بينما جاءت الفقرة رقم )(18
ونصها "يقيم البرنامج اﻷنشطة الجماعية التي يقوم بها الطلبة" بالمرتبة اﻷخيرة وبمتوسط
حسابي بلغ ).(4.30
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السؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة )(0.05 = α
في مستوى تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير اﻷكاديمية الوطنية

في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة تعزى للمعدل التراكمي

الجامعي للبكالوريوس ،وفئة المستجيب للبرنامج ،والخبرة؟"

أظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 = αتعزى
ﻷثرالمعدل التراكمي الجامعي للبكالوريوس والخبرة والمستوى الدراسي في جميع المجاﻻت وعلى
اﻷداة ككل .وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الطلبة على اختﻼف معدﻻتهم وخبراتهم التعليمية إذ أنهم
متفقون على أهمية تقييم البرنامج بشكل مستمر ومتفقون أيضا على إن برنامج الدبلوم يقدم لهم
المعرفة الصحيحة والمتكاملة عن العملية التربوية اذا تم عمل تقويم مستمر.
التوصيات:
أظهرت نتائج الدراسة إن مستوى تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير
اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة .قد جاءت بدرجة
موافق بمتوسط الحسابي لﻸداة ككل ) .(4.46حيث جاء مجال التقويم في المرتبة اﻷولى بأعلى
متوسط حسابي بلغ ) ،(4.47وتﻼه مجال التنفيذ بينما جاء مجال التخطيط في المرتبة اﻷخيرة
وبمتوسط حسابي بلغ ) .(4.42وفي ضوء هذه النتائج توصي الباحثة بمايلي:
 .1حث وزارة التربية والتعليم على ضرورة اﻻهتمام ببرنامج دبلوم تأهيل التربوي لكونه أداه تعمل
على إكساب المعلمين العديد من المهارات والكفاية التعليمية التي تساعدهم في العملية
التربوية.
 .2إعداد دراسات مماثله للتعرف على تقييم برنامج دبلوم التأهيل التربوي في ضوء المعايير
اﻷكاديمية الوطنية في جامعه فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة.
 .3ضرورة توعية المعلمين بأهمية برنامج دبلوم التأهيل التربوي.


وأخيراً تتقدم الباحثة بالشكر والتقدير ﻹدارة جامعة فلسطين التقنية خضوري على دعمهم
المادي والمعنوي.
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ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسـطين مـن
وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفـال .واعتمـدت المـنهج الوصـفي المسـحي الميـداني ،وتكونـت عينـة
الدراســة مــن جميــع مــديرات ومربيــات ريــاض اﻷطفــال فــي محافظــة ســلفيت والبــالغ عــددهن ) (131مــديرة
ومربية ،واعتُمدت اﻻستبانة كـأداة للدراسـة .تـم اسـتخدام البرنـامج اﻹحصـائي للعلـوم اﻻجتماعيـة )(SPSS
من أجل معالجة البيانات إحصائياً .وتبين من نتائج الدراسة أن درجة أثر دور الروضة في تعليم وتعلم طفل
ما قبل المدرسة في فلسـطين مـن وجهـة نظـر مـديرات ومربيـات ريـاض اﻷطفـال فـي محافظـة سـلفيت كانـت
"متوســـطة" ،بمتوســـط حســـابي ) .(3.22وتبـ ـين عـــدم وجـــود فـــروق ذات دﻻلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى
) (0.05 ≥αفي دور الروضة في تعليم وتعلـم طفـل مـا قبـل المدرسـة حسـب متغيـر طبيعـة العمـل ،وكـذلك
تبين وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى ) (0.05 ≥αفي دور الروضة في تعليم وتعلم طفـل مـا
قبل المدرسة حسب متغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة .ومن أهم توصيات الدراسة .1 :يجب أن تكون
الروضــة تهيئــة للتربيــة المدرســية وليســت مدرســة ،فيجــب أن تعطــى للطفــل الحريــة فـــي اللعـــب والنشـــاط
والترفيه .2 .إعداد المربيات إعداد كامﻼً متخصصا بتربية وتعليم أطفال ما قبل المدرسة نظراً ﻷهمية هذه
المرحلة.
الكلمات المفتاحية :طفل الروضة ،تربية ،تعليم ،تعلم ،روضة اﻷطفال.

 جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش .2020
٭ جامعة القدس المفتوحة ،فرع سلفيت ،فلسطينEmail: nahmad@qou.edu .
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Abstract
The study aimed to identify the role of kindergarten in the education and learning of
pre-school child in Palestine from the point of view of kindergarten principals and
teachers. The field descriptive approach was adopted. The survey sample was composed
of all the principals and teachers of kindergartens in the governorate of Salfit. The
number of them was (131) principals and teachers, and the questionnaire was adopted as
a tool for study. The Statistical Program for Social Sciences (SPSS) was used to process
data statistically. The results of the study showed that the degree of the effect of the
kindergarten role on the education and learning of pre-school child in Palestine from the
point of view of the principals and teachers of kindergartens in Salfit governorate was
"medium", with an average of (3.22). There were no statistically significant differences
at (α ≤ 0.05) in the kindergarten role in teaching and learning a pre-school child
according to the variable nature of work. Also, there were statistically significant
differences at the level (α ≤ 0.05) in the kindergarten role in teaching and learning a Preschool child according to the variable of scientific qualification and years of experience.
The most important recommendations of the study: 1. Kindergarten should be a
preparation for school education and not a school, and it must give the child the freedom
to play, activity and entertainment. 2. Preparation of full-time preschool teachers
specialized in the education and teaching of pre-school children in view of the
importance of this stage.
Keywords: kindergarten Child, education, teaching, learning, kindergarten.

المقدمة
 فهي مرحلة تكوين،تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أهم الفترات في تكوين شخصية الطفل
 وفيها تتشكل العادات واﻻتجاهات وتنمو،ً فيها تُرسم مﻼمح شخصية الفرد مستقبﻼ،وإعداد
ثﱠل القيم الروحية والتقاليدالميول واﻻستعدادات وتتفتح القدرات وتتكون المهارات وتتكشف؛ وتُم
 وخﻼلها يتحدد مسار نمو الطفل الجسمي والعقلي والنفسي واﻹجتماعي،واﻷنماط السلوكية
،والوجداني طبقا لما توفره له البيئة المحيطة بعناصرها التربوية والثقافية والصحية واﻹجتماعية
 وينمو بطريقة، حتى تتحقق التربية المتكاملة للطفل،وما علينا إﻻ تهيئة المجال لهذا كله
.(2)(1)
سوية
إن مرحلة الطفولة المبكرة؛ أي السنوات الخمس اﻷولى؛ من أهم وأخطر مراحل العمر في
 حيث يوضع فيها الدعائم، ﻷنها مرحلة اﻷساس والتكوين لبناء اﻹنسان القوي،حياة اﻹنسان
، وهـذا يجعـل اﻹقبال على العناية بالطفل في هذه المرحلة أمراً مهما،اﻷساسية لشخصية الطفل
.(4)(3)
ويجب أن يحظى باهتمام المربين واﻵباء معا
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وإذا كانت اﻷمهات على اختﻼف مستويات ثقافتهن بطبيعة الطفل ينجحن في أغلب الحاﻻت
برعاية نمو أطفالهن إلى حد كبير ،إستنادا إلى واقع اﻷمومة والعﻼقة العاطفية ،فإن وضع الروضة
يكون أصعب ،وذلك ﻷننا نحتاج في الروضة إلى تفهم الطفل للقيام بدور مكمل لدور اﻷسرة في
رعايته ونموه وتعلُمه ،ولذلك يجب دراسة الطفل ومراحـل نمـوه وخصائص كل مرحلة قبل فتح أية
روضة؛ وذلك لوضع البرامج واﻷنشطة التي تشبع حاجات ورغبات وميول الطفـل ومستوى
نضجه).(6)(5
وتعد الطفولة المبكرة مرحلة جوهرية في حياة اﻹنسان؛ إذ تتشكل خﻼلها معالم شخصيته،
وتُرسم الخطوط الكبرى لما سيكون عليه في المستقبل ،فهي فترة نمو وتعلم وبناء حقيقي لذاته
الجسمية والنفسية والعقلية واﻹجتماعية .ﻷجل ذلك ،برزت الحاجة إلى مؤسسات تربوية تحتضن
هؤﻻء اﻷطفال ،وتستثمر هذه المرحلة الحساسة من أعمارهم ،من خﻼل ما تقدمه لهم من برامج
وما تتيحه لهم من أنشطة وخبرات ،تؤكد جميعها على النمو المتكامل السليم لهم؛ والذي تحتل
مربية رياض اﻷطفال فيه العمود الفقري).(7
ولقد انتشرت رياض اﻷطفال في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر في المدن والقرى انتشار ًا
واسـعاً ،والتي تقوم على إدارتها في الغالب مؤسسات خاصة ،بحيث أن الفلسفة التي تقوم عليها
الرياض تختلف من مجتمع إلى آخر ،ومـن روضة إلى أخرى ،على الرغم من أنها تشترك جميعا في
بعض القواعد اﻷساسية ،ويعتبر الطفل هو المحـور الـذي يرتكز عليه اﻹهتمام في الروضة ،بكل
برامجها وأنشطتها المختلفة) .(8وبما أن أغلب رياض اﻷطفال ذات صبغة تعليمية ،وأنها منظمة
للمدرسة ،ومعدة لها ،إضافة إلى أنها مؤسسة تربوية بحيث تكون امتداداً للبيت ،لذلك قام الباحث
بهذه الدراسة في هذا الموضوع تحديداً؛ أي ما أقيمت من أجله الروضة وهو التربية والتعلـيم
والتعلم ،وذلـك للكشف عن بعض أبعاد التربية والتعليم والتعلم في الروضة حسب ما يجب أن
تكـون عليـه برامجهـا ونشـاطاتها التربويـة والتعليمية التعلمية وما هو موجود فعﻼً في الواقع
والميدان).(9
مشكلة الدراسة:
تُعد مرحلة اﻹلتحاق برياض اﻷطفال مرحلة حساسة في حياة كلّ طفل ،نظـراً لكونهـا تمثل
المؤسسة التربوية التي يتم فيها غالباً معظم العمليات التعليمية المقصودة وغير المقصودة الهادفة
إلى تنمية شخصية الطفل بجوانبها كافة :الجسمية الحركية ،العقلية اﻹدراكية ،اﻹنفعالية
اﻹجتماعية ،الروحية والصحية وغيرها .وما يـرتبط بهذه الجوانب من متغيرات مختلفة.
ترتبط مشكلة الدراسة بالدور الذي تقوم به روضة اﻷطفال ،فهي تعمل على تعليم اﻷطفال
قيم المجتمع وتراثه وتوجهاته؛ فمربية الروضة تعمل كمديرة وموجهة لعمليات التعليم والتعلم،
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وكمساعدة لعملية النمو الشامل لﻸطفال) ،(11)(10وﻻ شك أن نجاحها في القيام بالدور اﻷخير
منوط بقدرتها على عﻼج بعض المشكﻼت التي تعيق هذا النمو وتؤثر سلباً على توافق الطفل مع
محيطه؛ من خﻼل فهمه بشكل جيد ،ومساعدته على تخطي ما يعترضه من عراقيل ،ووقايته من
ظهور مشكﻼت أخرى .وهو ما يتطلب منها أن تكون على مستوى جيد من الكفاية التربوية
والتعليمية؛ إذ أن تربية اﻷطفال وتعليمهم من قبل القائمين على رعايتهم أمور أساسية وضرورية
لتسهيل عملية نموهم وتنمية قدراتهم وتكوين اتجاهاتهم) .(12وعليه ستيجيب الدراسة عن اﻷسئلة
التالية:
 .1ما دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات
ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت؟
 .2هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى ) (0.05 ≥αفي دور الروضة في تعليم
وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في
محافظة سلفيت تعزى للمتغيرات اﻵتية) :طبيعة العمل ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة(؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق اﻷهداف اﻵتية:
 .1التعرف على دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر
مديرات ومربيات رياض اﻷطفال.
 .2فحص الفروق اﻹحصائية في اتجاهات مديرات ومربيات رياض اﻷطفال نحو دور الروضة في
تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض
اﻷطفال في محافظة سلفيت تعزى للمتغيرات اﻵتية) :طبيعة العمل ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخبرة(.
 .3تقديم توصيات ومقترحات من شأنها إفادة الباحثين والقائمين على رياض اﻷطفال وأولياء
أمور اﻷطفال.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو دور رياض اﻷطفال في التعليم
والتعلم لدى اﻷطفال الملتحقين بها؛ بإعتبار مؤسسة رياض اﻷطفال من المؤسسات الهامة التي
حظيت باﻹهتمام الكبير من قبل التربويين نظراً ﻷهميتها ودورها الفعال في حياة الطفل؛ إذ
تساعده وتمهد له الطريق لﻺندماج بسرعة في المرحلة الدراسية .وتكمن أهمية الدراسة أيضاً في
اﻵتي:
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 .1تهتم بطفل ما قبل المدرسة ومرحلة الطفولة المبكرة.
 .2أهمية هذه المرحلة في حياة الطفل لما لها من تأثير في تكوين شخصيته.
 .3ما طرأ على مجتمعاتنا العربية من تحوﻻت أدت إلى اﻹحساس بضرورة اﻹهتمام بتربية الطفل
في السنوات اﻷولـى من عمره أي قبل دخوله المدرسة اﻷساسية.
 .4الحاجة إلى وجود برامج فاعلية وهادفة تحقق اﻷهداف العامة والخاصة المتعلقة بجوانب تنمية
الطفل المختلفة.
فرضيات الدراسة:
تسعى الدراسة لﻸجابة عن الفرضيات الصفرية اﻵتية:
الفرضية اﻻولى" :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند المستوى ) (0.05 ≥ αلدور الروضة
في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض
اﻷطفال في محافظة سلفيت تعزى لمتغير طبيعة العمل".
الفرضية الثانية" :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة احصائية عند المستوى ) (0.05 ≥ αلدور الروضة
في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض
اﻷطفال في محافظة سلفيت تعزى لمتغير المؤهل العلمي".
الفرضية الثالثة" :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة احصائية عند المستوى ) (0.05 ≥ αلدور الروضة
في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض
اﻷطفال في محافظة سلفيت تعزى لمتغير سنوات الخبرة".
حدود الدراسة :إنحصرت حدود الدراسة في اﻵتي:
الحدود الزمنية :الفصل الدراسي الثاني من العام اﻷكاديمي .2019/2018
الحدود المكانية :جميع رياض اﻷطفال المرخصة من وزارة التربية والتعليم في محافظة سلفيت.
الحدود البشرية :جميع مديرات ومربيات رياض اﻷطفال المرخصة من وزارة التربية والتعليم في
محافظة سلفيت.
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تعريف مصطلحات الدراسة إجرائيا:
٭ مؤسسات رياض اﻷطفال :هي تلك المؤسسات التربوية الحكومية وغير الحكومية والمرخصة
من وزارة التربية والتعليم العالي التي تقوم باﻹهتمام باﻷطفال عن طريق تقديم كافة أنواع
الرعاية لهم من عمر ) (5-3سنوات.
٭ طفل ما قبل المدرسة :هو الطفل الذي يقع بين عمر ) (5-3سنوات؛ والملتحق بإحدى رياض
اﻷطفال المرخصة من وازارة التربية والتعليم العالي.
٭ تربية :تُعرف بأنها عملية مخططة منظﹼمة ترمي إلى مساعدة الطفل ،على النمو السوي
المتكامل مـن النـواحي الجسـمية والعقلية ،واﻹنفعالية ،واﻹجتماعية ليصبح قادرا على التكيف.
٭ التعليم :يعرف بأنّه عملية منظمة ومقصودة وهادفة تقوم بها مربية الروضة بهدف اكتساب
الطفل اﻷسس العامة للمعرفة.
٭ التعلم :يعرف بأنﱠه تعديل وتغيّر لسلوك الطفل من خﻼل الممارسة والخبرة.
اﻹطار النظري والدراسات السابقة:
اﻹطار النظري:
فلسفة التعليم في رياض اﻷطفال :تُعد رياض اﻷطفال القاعدة اﻷساسية لمراحل التعليم
المختلفة ،ففيها تقدم اﻷصول اﻷولى واﻷسس الراسخة التي تقوم عليها العملية العلمية التعليمية
المقصودة وغير المقصودة) .(13وأصبحت مرحلة رياض اﻷطفال من المراحل اﻷساسية ذات
المعالم والسمات المحددة؛ وأصبحت ذات خصائص واضحة؛ وتم وضع برامج تربوية متقنة
لتقديمها إلى رياض اﻷطفال في كثير من دول العالم تتناسب مع خصائص المرحلة النمائية للطفل.
وتنظر اﻷنظمة التعليمية في الوطن العربي إلى رياض اﻷطفال على أنها نظام تربوي يحقق التنمية
الشاملة المتكاملة ﻷطفال ما قبل المدرسة ويعدهم ويهيئُهم لﻺلتحاق بمرحلة التعليم اﻷساسي).(14
الفلسفة هي ذلك النشاط الفكري المنظم الذي يتخذ من الفلسفة نقداً وتحليﻼً وتأمﻼً ،وسيلة
للوصول إلى المبادئ واﻷسس المتكاملة لتنظيم وتنسيق وتوجيه تربية طفل هذه المرحلة بمختلف
أهدافها التربوية وسياساتها المرسومة ومؤسساتها وبرامجها ومشروعاتها ومقوماتها المختلفة بما
يساعد على تكامل العمل التربوي في هذه المرحلة).(15
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فالسياسة التربوية هي الخطوة التالية بعد تحقيق اﻷهداف التربوية وهي التي توجه العمل
التربوي لتحقيق هذه اﻷهداف عبر الممارسات اﻹجرائية في مؤسسات تربية الطفل ،هذا وتنطلق
فلسفة تربية الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة من المرتكزات التالية):(15
 .1أن تكون روضة اﻷطفال إمتداداً للبيت من حيث التعامل مع الطفل ،فتوفر له الحنان والعطف
والرعاية ،فالطفل ينتقل إلى الروضة في سن مبكرة فيلزمه أن تكون البيئة التربوية الجديدة
مؤهلة.
 .2أن تعمل روضة اﻷطفال على مراعاة خصوصيات البيئة المحيطة بالطفل ومراعاة حاجاته
وميوله واتجاهاته والعمل على تحسينها وتهيئة سبل اﻹبداع واﻻبتكار؛ وأن تولي رياض
اﻷطفال عناية خاصة بالطفل ،من حيث العمل على توسيع مداركه وإمداده بالخبرات الﻼزمة
في حياته.
 .3أن تغرس لدى اﻷطفال مبدأ التعاون والتسامح وتهذيب اخﻼقهم ومسلكياتهم وتعليمهم بعض
الصفات الحميدة كالصدق واﻷمانة واﻹخﻼص والعمل الجماعي من خﻼل ممارسة اللعب مع
زمﻼئه.
أهداف رياض اﻻطفال في فلسطين:
ورد في قانون التعليم رقم ) (1لسنة )2013م( الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية على أن مرحلة رياض اﻷطفال بمثابة المرحلة اﻷولى من مراحل التربية ،وأشارت وثيقة
القانون إلى أن مرحلة رياض اﻷطفال هي مرحلة ما قبل المدرسة ومدتها سنتان ،وقد حوت هذه
الوثيقة على أهدافاً لرياض اﻷطفال تتمثل في اﻵتي):(16
أ .صيانة فطرة الطفل ورعاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية متجاوبة مع
المقتضيات اﻹسﻼمية والوطنية.
ب .تهيئة الطفل للحياة المدرسية.
ج .تزويد الطفل بالتعابير الصحيحة واﻷساسيات الميسرة ،والمعلومات المناسبة لسنه والمتصلة
بما يحيط به.
د .تدريب الطفل على المهارات الحركية ،وتعويده على العادات الصحية السليمة ،وتربية حواسه
وتمرينه على حسن استخدامها.
هأ .تشجيع الطفل على النشاط اﻻبتكاري ،وتنمية ذوقه الجمالي.
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ويتبين من هذه اﻷهداف أن رياض اﻷطفال تعمل على تنشئة اﻷطفال تنشئة صحيحة ،كما
أنها تعمل على إكساب اﻷطفال أداب السلوك القويم واﻹتجاهات السليمة بطريقة تتناسب مع
نموهم العقلي والجسمي.
المشكﻼت التي يواجهها التعليم في رياض اﻷطفال:
)(17

وقد ورد في قانون وزارة التربية المشار إلية أعﻼه
في رياض اﻷطفال:

أهم المشكﻼت التي يواجهها التعليم

 عدم وجود فلسفة واضحة ومحددة لرياض اﻷطفال. قلة الدورات والفرص التدريبية أثناء الخدمة للمربيات. توقعات اﻵباء العالية والتي ﻻ تتناسب مع قدرات أطفالهم. طول الفترة الزمنية التي يقضيها الطفل في الروضة. قلة توفر اﻷدوات واﻷلعاب التربوية المناسبة.الدراسات السابقة:
)(8

أجرت نوال حامد ياسين

دراسة هدفت إلى تحديد الكفايات التعليمية اﻷساسية العامة التي

تمتلكها مربيات رياض اﻷطفال الحكومية بمكة المكرمة ،إذ بلغ عدد أفراد العينة ) (78معلمة
طبقت عليهن بطاقة مﻼحظة ضمت ) (58مهارة .وتوصلت الباحثة إلى أن المربيات يتمتعن بكفايات
شخصية ممتازة وبدرجة عالية ،في حين كانت الكفايات التدريسية لديهن ضعيفة .وأن درجة توافر
الكفايات الشخصية ﻻ تختلف باختﻼف التخصص أو المؤهل العلمي ،كما أن درجة توافر الكفايات
التعليمية اﻷساسية ﻻ تختلف بإختﻼف سنوات الخبرة أو عدد الدورات التدريبية التي التحقن بها.
كما قام حسين المزين وزميله) (7بدراسة هدفت إلى تحديد أهم الكفايات اﻷساسية لمربيات
رياض اﻷطفال بمحافظة غزة من وجهة نظر مديرات رياض اﻷطفال في المجاﻻت اﻷربعة اﻵتية:
الكفايات المعرفية العقلية ،واﻹنفعالية العاطفية ،والجسمية ،والمهنية .وتكونت عينة الدراسة من
) (120مديرة ،طُبقت عليهن اﻻستبانة كأداة للدراسة؛ وقد ضمت ) (48فقرة .وتوصلت الدراسة
إلى توافر جميع الكفايات بنسبة مئوية عالية ،يأتي في مقدمتها الكفايات الجسمية ،فالمهنية ،ثم
اﻹنفعالية والعاطفية ،وأخيرا المعرفية.
وفي دراسة اجراها نبيل عتروس) (14هدفت إلى معرفة واقع التعليم التحضيري في الجزائر في
ضوء اﻹصﻼحات المتعلقة بالمنظومة التربوية في أبعاده اﻷربعة :التشريعي والمادي والبشري
والتعليمي .وقد اشتملت العينة على ) (20مدرسة إبتدائية بها ) (25قسما تحضيرياً .واستخدم
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الباحث اﻻستبانة كأداة للدراسة ،وقد ضمت ) (45فقرة وجهت إلى عينة من المربيات ومدراء
المدارس التحضيرية وأسر اﻷطفال الملتحقين بالتعليم التحضيري .وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب
المدارس اﻹبتدائية تنعدم بها الفضاءات واﻷفنية والمساحات المخصصة للعب مع نقص في اﻷجهزة
والوسائل الخاصة بطفل ما قبل المدرسة .كما ﻻ تحمل المربيات شهادة في التخصص ،وأن
التكوين العلمي لهن أثناء الخدمة عن طريق الندوات واﻷيام الدراسية دون المتوسط ،إلى جانب
عدم استيعاب نصف المربيات – تقريباً  -لبيداغوجيا المقاربة بالكفاءات التي تم بناء المنهاج
وفقها.
وهدفت دراسة محمد حسن الشناوي وآخرون) (18إلى إبراز أهمية الروضة بالنسبة للطفل،
حيث تساعد على إكسابه قيم ومهارات اجتماعية تساهم في تكيفه واندماجه السريع مع المجتمع
عامة والمدرسة خاصة ،ومعرفة دور رياض اﻷطفال في النمو اﻻجتماعي للطفل ،وتحديد العﻼقة
اﻻرتباطية بين رياض اﻷطفال ومجاﻻتها في تحقيق التطور اﻻجتماعي للطفل في حياته
اﻻجتماعية .وكانت هذه دراسة نظرية ،فبالرجوع إلى اﻷدب التربوي المتصل بموضوع بحثه
والدراسات السابقة ،وجدت الدراسة أن رياض اﻷطفال تساهم في النمو اﻻجتماعي للطفل من
خﻼل تنمية بعض القيم الخلقية واﻻجتماعية للطفل باعتبارها اﻷساس في تكوين شخصيته وخاصة
القيم المتصلة بالجد والمثابرة والتقدير اﻻجتماعي واﻻستقﻼل الذاتي والشعور باﻷمن.
وأجرى ديفد حسبي ) (3)(David Hespeدراسة بهدف التعرف إلى معايير التعليم في مرحلة
ما قبل المدرسة وتقديم معلومات نظرية عنه لتطويره ،وذلك ﻷن استخدامها بفاعلية يعتبر أمر
ضروري لتنمية إحتياجات اﻷطفال في برنامج ما قبل المدرسة لفائدته في تحصيلهم الدراسي في
المدرسة ،ويجب توفير معايير التعليم في برنامج ما قبل المدرسة جنباً إلى جنب مع ممارسات
التدريس اﻷمثل وخاصة في مجاﻻت )المحتوى ،التنمية اﻻجتماعية/العاطفية ،والفنون البصرية
وفنون اﻷداء ،والصحة ،والسﻼمة ،والتربية البدنية ،وفنون اللغة اﻹنجليزية ،ومقاربات التعلم،
والرياضيات ،والعلوم ،والدراسات اﻻجتماعية ،اﻷسرة ،والمهارات الحياتية ،والتكنولوجيا ،حيث
بينت الدراسة أن ممارسة وتطبيق معايير التعلم الجيد قبل المدرسة لها تأثيرها الفعال على
التحصيل الدراسي لدى الطلبة.
وهدفت كذلك دراسة إيلي هيرش ) (11)(Ellie Hirshإلى التعرف على المبادئ اﻷساسية
للممارسة عالية الجودة في رياض اﻷطفال من قبل المربيات والمديرات والعامﻼت في الروضة،
وأثرها على التحصيل الدراسي لطﻼب الصف اﻷول اﻷساسي ،وقد استخدمت هذه الدراسة
اﻻستبانة كأداة للدراسة؛ وزعت على عينة من المربيات والمديرات والعامﻼت في الروضة في
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،وقد بينت نتائج الدراسة وجود خلفية ومعرفة لدى المبحوثات بأفضل
الممارسات لمربيات رياض اﻷطفال حتى تؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية على التحصيل الدراسي
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لﻸطفال لدى التحاقهم بمدارس الرياض .وينبغي أن تكون هذه المبادئ اﻷساسية بمثابة بداية في
اﻻلتزام المستمر بالتنمية المهنية في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وفي نهاية المطاف تحسين
نتائج أداء اﻷطفال.
وفي دراسة أجرتها وزارة التربية والتعليم في أونتاريو ) (Ontario Ministry of

 (9)Educationبهدف تقييم دور روضة اﻷطفال في التحصيل الدراسي للطلبة من الصفوف )اﻷول
– الثاني عشر( ،وقد بينت هذه الورقة العلمية بأن برنامج رياض اﻷطفال الذي يلتحق به اﻷطفال
قائم على اللعب واﻻستقصاء لزيادة النمو المعرفي لدىيهم لتكون مناسبة من الناحية التنموية
للطفل ،وتم تقييم الطلبة وبرنامج رياض اﻷطفال في مدارس أونتاريو بناءً على تعليمات وزارة
التربية والتعليم فيها؛ وأن مناهج رياض اﻷطفال تتفق مع المحتوى والفلسفة والهدف من البرنامج،
وقد بينت نتائج الدراسة بأن مناهج برنامج رياض اﻷطفال في مدارس أونتاريو تتميز بأنها قادرة
على تنمية النمو المعرفي لدى الطفل ،وأن اﻷطفال الذين يلتحقون برياض اﻷطفال يتميزون بنمو
معرفي أفضل من غيرهم ممن ﻻ يلتحقون ببرنامج رياض اﻷطفال.

وكذلك اجرت نصيرة طالح مخطاري) (5دراسة بهدف الكشف عن بعض أبعاد التربية والتعليم
في الروضة حسب ما يجب أن تكـون عليـها برامجها ونشاطاتها التربوية والتعليمية وما هو موجود
فعﻼ في الواقع والميدان ،وبما أن أغلب رياض اﻷطفال ذات صبغة تعليمية ﻷنها ممهدة للمدرسة
ومعدة لها ،عﻼوة على أنها تربوية بحيث تكون إمتداداً للبيت ،وأوضحت الدراسة في نتائجها أنه
رغم الدور الهام الذي تلعبه الروضة في نماء الطفل؛ لكن ساعة واحدة يقضيها اﻷهل مع الطفل
خير من ) (4ساعات في الروضة خاصة مع واقـع رياض اﻷطفال والتي يظهر عليها عدم قدرتها
على التزامها بكل المعايير النظرية لحقيقة الروضة.
الطريقة واﻹجراءات:
منهج الدراسة:
تم استخدم المنهج الوصفي المسحي الميداني نظراً لمﻼءمته ﻷغراض الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات ومربيات رياض اﻷطفال العاملة في محافظة سلفيت،
خﻼل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) (2019/2018والبالغ عددهن ) (131مديرة
ومربية يعملن في ) (48روضة.
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عينة الدراسة :شملت عينة الدراسة على ) (131مديرة ومربية رياض أطفال في محافظة سلفيت،
بنسبة ) ،(%100وهو كامل مجتمع الدراسة .والجدول ) (1يمثل وصف مجتمع الدراسة
حسب المتغيرات المستقلة:
الجدول ) :(1يبين خصائص مجتمع الدراسة
المتغير
طبيعة العمل
المؤهل العلمي

سنوات الخبرة

المتغير
مديرة
مربية
توجيهي
دبلوم
بكالوريوس فأعلى
أقل من  6سنوات
من  10-6سنوات
 11سنة فأكثر

التكرار
48
83
5
50
76
20
50
61

النسبة المئوية
%36
%64
%4
%38
%58
15%
39%
46%

أداة الدراسة:
قام الباحث بتطوير أداة الدراسة )اﻻستبانة( بعد اﻹطﻼع على المعلومات المتصلة بها
والدراسات ذات العﻼقة .وقد اعتمد الباحث على هذه اﻻستبانة في التوصل إلى نتائج الدراسة
الحالية .وبلغ مجموع الفقرات فيها ) (30فقرة ،وقد روعي في بناء اﻻستبانة مدى مناسبتها للعينة
من حيث الصياغة اللغوية ،ووضوح ما تسأل عنه الفقرات.
الصدق ):(Validity
تم عرض اﻷداة بعد إعدادها وتطويرها من قبل الباحث على عدد من المتخصصين .وقام
الباحث بناءً على رأي المحكمين باﻷخذ بالمﻼحظات والتعديﻼت لفقرات اﻻستبانة ،سواء من حيث
الصياغة اللغوية أو حذف بعض الفقرات أو تعديلها .واعتمد الباحث على رأي المحكمين
وإجماعهم كمؤشر على صدق محتوى اﻻستبانة .وبعد اﻷخذ بمﻼحظات المحكمين ،تم إعداد
اﻻستبانة بشكلها النهائي ،وقد أصبح عدد فقراتها ) (30فقرة.
الثبات:
بعد تطبيق أداة الدراسة على العينة اﻹستطﻼعية ،تم حساب معامل الثبات لﻸداة عن طريق
استخدام معادلة )كرونباخ ألفا( لﻼتساق الداخلي ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات ) ،(0.852وهذه
القيمة مقبولة لمعامل اﻻتساق الداخلي في حدود أغراض هذه الدراسة وطبيعتها.
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إجراءات الدراسة:

بعد تحديد مشكلة الدراسة واﻻنتهاء من إعداد اﻻستبانة ،والتأكد من صدق وثبات اﻷداة
طبقت على العينة المشار لها سابقاً ،وقد تم شرح الهدف من البحث وتوضيح التعليمات ،وأعطيت
الحرية كاملة لﻺجابة دون تحديد المجيب بوقت معين ،وجمعت اﻻستبيانات ،وبعد أن استكملت
عملية جمع اﻻستبيانات التي أجاب أفراد العينة عليها ،وقد تأكد الباحث من إجراء عملية التوزيع
وعملية الجمع ،ثم عولجت البيانات إحصائياً ،وحولت اﻹجابات اللفظية إلى رقمية كاﻵتي(5) :
درجات عن كل إجابة بدرجة )كبيرة جداً( ،و) (4درجات عن كل إجابة بدرجة )كبيرة( ،و)(3
درجات عن كل إجابة بدرجة )متوسطة( ،ودرجتين عن كل إجابة بدرجة )قليلة( ،ودرجة واحدة
عن كل إجابة بدرجة )قليلة جداً(.
إجراءات التطبيق وخطواته :قام الباحث بإجراء الدراسة وفق اﻹجراءات والخطوات اﻵتية:
 -1اﻻطﻼع على المعلومات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.
 -2تطوير أداة الدراسة من جانب الباحث ،وصياغة فقراتها.
 -3إيجاد الصدق لﻸداة من خﻼل عرضها على المحكمين المتخصصين.
 -4توزيع اﻷداة على مجتمع الدراسة ،وأصبح العدد النهائي القابل للتحليل ) (131استبانة.
 -5حساب معامل الثبات ﻷداة الدراسة.
 -6تحليل البيانات من خﻼل الحاسوب.
متغيرات الدراسة:
أ -المتغيرات المستقلة ) (Independent Variablesوتشتمل على اﻵتي:
 -1متغير طبيعة العمل :وله مستويان هما :أ -مديرة ب -مربية
 -2متغير المؤهل العلمي :وله ثﻼث مستويات وهي :أ -توجيهي ب -دبلوم ج -بكالوريوس
فاعلى.
 -3متغير سنوات الخبرة :وله ثﻼث مستويات وهي :أ -أقل من  6سنوات ب -من 10-6
سنوات ج 11 -سنه فاكثر.
ب -المتغيرات التابعة ) (Dependent Variablesوتشتمل على اﻻستجابة على الدرجة الكلية
لﻼستبانة.
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المعالجة اﻹحصائية:
نم استخدام البرنامج اﻹحصائي للعلوم اﻻجتماعية (Statistical Package for Social

) (SPSS) Scienceمن أجل معالجة البيانات إحصائياً ،وذلك باستخدام المعالجات اﻹحصائية
اﻵتية:
 -1المتوسطات الحسابية واﻹنحرافات المعيارية والنسب المئوية ﻻستجابات أفراد عينة الدراسة
على اﻻستبانة ككل وعلى كل فقرة من فقراتها.
 -2اختبار )ت( للمجموعتين المستقلتين ).(Independent T-test
 -3معادلة )كرونباخ ألفا( ) (Cronbach Alphaلحساب الثبات.
 .4اختبار تحليل التباين اﻷحادي ).(One Way Analysis of Variance) (ANOVA
نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة" :دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة" .وبعد
إجراء عمليات التحليل اﻹحصائي الﻼزمة وتطبيق إجراءات الدراسة على استبانة أعدها الباحث؛
مكونة من ) (30فقرة ،ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية المعتمدة والخاصة
باﻻستجابة على الفقرات كاﻵتي:
 ) (%80فأكثر درجة أثر كبيرة جداً. )من  (%79.99-%70درجة أثر كبيرة. )من  (%69.99-%60درجة أثر متوسطة. )من  (%59.99-%50درجة أثر قليلة. )أقل من  (%50درجة أثر قليلة جداً.واعتمد المقياس اﻵتي لتفسير النتائج:
 .1أقل من )(2.33درجة منخفضة.
 .2من )(3.66 - 2.34درجة متوسطة.
 .3أعلى من )(3.66درجة عالية.

وعليه ،فقد تم الحصول على النتائج التالية:
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النتائج المتعلقة بالسؤال اﻷول" :ما دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في
فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت؟"

لﻺجابة عن السؤال اﻷول ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واﻹنحرافات المعيارية للدرجة
الكلية ﻷثر دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات
ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت ،وذلك كما هو واضح في الجدول ).(2
الجدول ) :(2المتوسطات الحسابية واﻹنحرافات المعيارية للدرجة الكلية ﻷثر دور الروضة في
تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض
اﻷطفال في محافظة سلفيت
المتغير

العدد

درجة أثر دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما
قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات
ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت
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المتوسط اﻹنحراف
الحسابي
3.20

درجة

المعياري اﻻستخدام
0.84

متوسطة

يتضح من الجدول السابق أن درجة أثر دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة
في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت كانت "متوسطة"،
بمتوسط حسابي ) ،(3.20وتقع هذه الدرجة ضمن المدى المتوسط بإنحراف معياري ).(0.84
وللتعرف على أهم آثار دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة
نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت ،استخرجت المتوسطات الحسابية
واﻹنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المقياس الخاص بها ،وذلك كما يظهر خﻼل الجدول
):(3
الجدول ) :(3المتوسطات الحسابية واﻹنحرافات المعيارية لدور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما
قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة
سلفيت مرتبة حسب اﻷهمية
رقم

الفقرة
1
2
3

المتوسط اﻹنحراف

الفقرات

الحسابي
3.40
3.37
3.36

سرعة الطفل في القراءة
ضبط أواخر الكلمات
لفظ الكلمات مراعياً التنوين
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المعياري
1.01
1.01
0.88

درجة

اﻻستخدام
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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رقم

الفقرة
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
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المتوسط اﻹنحراف

الفقرات
مراعاة عﻼمات الترقيم في القراءة
قراءة جمل الدرس مقرونة بالصور
تلون نبرة الصوت في القراءة استجابة للتعجب
واﻻستفهام ،والنداء
القراءة بصورة معبرة معبرة
قراءة الدرس قراءة صحيحة معبرة
قدرة الطفل على تركيب الحروف إلى كلمات
الربط بين اﻷشياء ومعدوداتها
حفظ اﻷناشيد
نطق الحروف والمقاطع نطقاً سليماً
فهم معاني الكلمات المقروءة
توظيف المعلومات القبلية في الفهم
قدرة الطفل على تحليل الكلمات إلى حروف
ازدياد القدرة على التعبير الشفهي
قراءة نصوص الدرس دون صور
الكتابة بخط واضح
مستوى غياب الطفل عن الروضة
مستوى نشاط الطفل
مستوى مشاركة الطفل في اﻷلعاب
مدى تأقلم الطفل مع أقرانه في الروضة
ربط الكلمات بصور لتحديد معنى الكلمة
قدرته على اﻻعتناء بأدواته في الروضة
تصنيف اﻷشياء حسب خصائص محددة
مستوى مشاركة الطفل داخل الفصل
زيادة قدرة الطفل على اﻹجابة عن اﻷسئلة التي
تتعلق بمضمون النشاط
مستوى معلومات الطفل القبلية
زيادة قدرة الطفل على اﻹحساس باﻷصوات
واﻷساليب الكﻼمية
قلة السلوك العدواني للطفل
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درجة

اﻻستخدام
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الحسابي

المعياري

3.35

1.22

3.28

1.26

3.25

0.88

3.24

1.35

3.24

0.91

3.24

1.04

3.23

1.15

3.22

0.93

3.16

0.90

3.11

1.01

3.06

1.06

3.02

0.97

3.02

1.07

3.01

1.00

2.99

1.02

2.93

1.03

2.9

1.19

2.9

1.28

2.88

1.03

2.88

1.01

2.88

0.99

2.88

1.05

2.82

1.04

2.81

0.99

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.75

1.04

2.74

1.09

متوسطة
متوسطة

2.74

1.00

متوسطة
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يتضح من الجدول السابق بأن اﻷطفال الملتحقين في الروضة يتميزون في المجاﻻت التالية،
وهي على الترتيب:
 .1سرعة الطفل في القراءة بمتوسط حسابي ).(3.40
 .2ضبط أواخر الكلمات بمتوسط حسابي ).(3.37
 .3لفظ الكلمات مراعيا التنوين بمتوسط حسابي ).(3.36
 .4مراعاة عﻼمات الترقيم في القراءة بمتوسط حسابي ).(3.35
 .5قراءة جمل الدرس مقرونة بالصور بمتوسط حسابي ).(3.28
كشفت الدراسة الحالية أن اﻷطفال الملتحقين بالرياض يتقدمون في مهارات القراءة من ناحية
مراعاة السرعة المناسبة ،وضبط أواخر الكلمات ومراعاة الحركات خاصة التنوين وعﻼمات الترقيم
وقراءة جمل الدرس مقرونة بالصور ،والسبب في ذلك يعود الى النشاطات والبرامج التربوية
المقدمة اليهم في الرياض حيث تعتبر دور رياض اﻷطفال مساندة لﻸسرة وملبية لرغباتها العالية
في تنشئة اﻷطفال تعليمياً ،لما تقدمه من مناهج تربوية خﻼل تلك المرحلة وتعويد الطفل على
الكتابة والقراءة قبل التحاقه بالمدرسة ،مما ينعكس ذلك باﻹيجاب على مستوى تعلم القراءة
والكتابة لدى الطفل عند التحاقه بالمدرسة .وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج معظم
الدراسات السابقة كدراسات).(9)(2)(6)(4
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على" :هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية

عند المستوى ) (0.05 ≥ αفي دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة
في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت تعزى
للمتغيرات اﻵتية) :طبيعة العمل ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة(؟"

لﻺجابة على السؤال الثاني تم اختبار الفرضيات اﻷولى والثانية والثالثة وكانت نتائجها
كاﻵتي:
أوﻻ اختبار الفرضية اﻷولى والتي تنص على:

"ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة احصائية عند مستوى ) (0.05 ≥ αفي دور الروضة في تعليم
وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في
محافظة سلفيت تعزى لمتغير طبيعة العمل".
للتحقق من صحة الفرضية اﻷولى ،تم استخدام اختبار "ت) ،"(t-testوالمتوسطات الحسابية
واﻹنحرافات المعيارية ،وذلك كما هو واضح في جدول ).(4
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الجدول ) :(4نتائج اختبار "ت ) "(t-testلفحص الفروق في متوسطات دور الروضة في تعليم
وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في
محافظة سلفيت تعزى لمتغير طبيعة العمل
طبيعة
العمل
مديرة
مربية

العدد
48
83

المتوسط

اﻻنحراف

درجات

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

الحرية

)ت(

الدﻻلة

3.16

0.82

63

0.54

0.59

3.09

0.83

يتضح من الجدول السابق؛ عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى )(0.05 ≥ α
في دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات
ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت حسب متغير طبيعة العمل ،إذ بلغت قيمة الدﻻلة
اﻹحصائية)(0.59؛ وهي أكبر من ) ،(0.05النسبة المعتمدة لقبول الفرضية ،وبهذا تقبل الفرضية
اﻷولى .كما يبين الجدول السابق بأن متوسط دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة
في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت؛ إذ بلغ متوسط
إتجاه المديرات ) ،(3.16في حين بلغ متوسط اتجاه المربيات ) .(3.09ويعود عدم وجود فرق
بين المديرات والمربيات إلى أن كﻼً من المديرات والمربيات يهتمون بتعليم اﻷطفال بنفس
المستوى؛ وكﻼ المديرات والمربيات يطبقون نفس اﻷنظمة والتعليمات ويأخذون نفس التدريب في
كيفية تحقيق أهداف الروضة ،وكيفية معالجة المشكﻼت التي تواجه اﻷطفال وكيفية حلها هذا
باﻹضافة إلى تدريس نفس المنهاج.
ثانياً :إختبار الفرضية الثانية والتي تنص على:

ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة احصائية عند مستوى ) (0.05 ≥ αفي دور الروضة في تعليم
وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في
محافظة سلفيت تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
للتحقق من صحة الفرضية الثانية ،تم استخدام إختبار "ت) ،"(t-testوالمتوسطات الحسابية
واﻹنحرافات المعيارية ،وذلك كما هو واضح في جدول ):(5
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الجدول ) (5:نتائج اختبار "ت ) "(t-testلفحص الفروق في متوسطات دور الروضة في تعليم
وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في
محافظة سلفيت تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
المؤهل العلمي

العدد

توجيهي
دبلوم
بكالوريوس فأعلى

5
50
76

المتوسط

اﻻنحراف

3.03

0.55

3.05

0.65

3.55

0.52

الحسابي

المعياري

درجات
الحرية
63

قيمة
)ت(
1.52

مستوى
الدﻻلة
0.04

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى ) (0.05 ≥ αفي
دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات
رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،إذ بلغت قيمة الدﻻلة اﻹحصائية
) ،(0.04وهي أقل من ) ،(0.05النسبة المعتمدة لقبول الفرضية ،وبهذا ترفض الفرضية الثانية.
وﻻ تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة) ،(8إذ أظهرت أن درجة توافر الكفايات الشخصية
للمربية ﻻ تختلف باختﻼف المؤهل العلمي.
كما يبين الجدول السابق بأن متوسط إتجاه العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات
والمربيات ممن يحملن مؤهل علمي توجيهي نحو دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل
المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت بلغ
) ،(3.03في حين بلغ متوسط اتجاه العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات واللواتي
مؤهلهم العلمي دبلوم ) ،(3.05وبلغ ) (3.55لصالح العامﻼت في رياض اﻷطفال اللواتي يحملن
درجة البكالوريوس .وربما يعود السبب ﻹهتمام العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات
والمربيات واللواتي مؤهلهم العلمي درجة البكالوريوس بان يكونوا أطفالهن على مستويات متقدمة
من المعرفة والمهارات العليا في القراءة؛ كالقراءة مع مراعاة الحركات وعﻼمات الترقيم ومراعاة
السرعة المناسبة؛ وهي مهارات عليا في القراءة ﻻ تهتم بها العامﻼت في رياض اﻷطفال من
المديرات والمربيات واللواتي مؤهلهم العلمي درجة الدبلوم والتوجيهي مما يجعل اللواتي يحملن
مؤهل البكالوريوس يتمكن من مﻼحظة التمييز بين مستوى أطفالهن الملتحقين برياض اﻷطفال
مقارنة مع غيرهم أكثر من اللواتي يحملن درجة الدبلوم والتوجيهي.
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ثالثاً :إختبار الفرضية الثالثة والتي تنص على:

"ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى ) (0.05 ≥ αفي دور الروضة في تعليم
وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في
محافظة سلفيت تعزى لمتغير سنوات الخبرة".
لفحص هذه الفرضية ،تم استخدام تحليل التباين اﻷحادي) ،(ANOVAوالمتوسطات
الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ،وذلك للكشف عن الفروق اﻹحصائية في دور الروضة في تعليم
وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في
محافظة سلفيت حسب سنوات الخبرة ،وذلك كما هو واضح من الجدولين ) .(7 ،6ويوضح جدول
)(6المتوسطات الحسابية واﻹنحرافات لدور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في
فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت حسب متغير سنوات
الخبرة.
الجدول ) :(6المتوسطات الحسابية واﻹنحرافات المعيارية لدور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما
قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة
سلفيت حسب متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العـدد

المتوسط الحسابي

اﻹنحراف المعياري

الدرجة

أقل من  6سنوات

20

2.57

0.57

متوسطة

بين  10-6سنوات

50

2.97

0.80

متوسطة

أكثرمن  10سنوات

61

3.73

0.60

مرتفعة

يبين الجدول السابق؛ أن دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين
من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت حسب متغير سنوات الخبرة
متباينة لدى العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات؛ بحيث كلما زادت سنوات
خبرتهم ،زادت درجة تقديرهم لدور روضة اﻷطفال على التحصيل الدراسي لﻸطفال ،حيث كان
متوسط اتجاهات العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات اللواتي تزيد خبرتهن عن
) (10سنوات هي اﻷعلى بمتوسط حسابي ) ،(3.73يليها درجة استخدام العامﻼت في رياض
اﻷطفال من المديرات والمربيات اللواتي تتراوح سنوات خبرتهم بين ) (10-6سنوات بمتوسط
حسابي ) ،(2.97وأخيراً درجة استخدام العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات
واللواتي تقل خبرتهن عن ) (6سنوات بمتوسط حسابي ) .(2.57ولمعرفة مصدر الفروق؛ تم
إستخراج نتائج إختبار تحليل التباين اﻷحادي ) (ANOVAوذلك كما هو واضح في جدول ).(7
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الجدول ) :(7نتائج تحليل التباين اﻷحادي ) (ANOVAلفحص الفروق في دور الروضة في تعليم
وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في
محافظة سلفيت حسب متغير سنوات الخبرة
مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

40.62

2

15.31

داخل المجموعات

94.40

62

0.48

المجموع

135.02

64

مستوى

قيمة

الدﻻلة

)ف(

0.00

42.38

يبين جدول ) (7وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى ) (0.05 ≥ αفي دور الروضة
في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال
في محافظة سلفيت تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،فقد بلغت قيمة الدﻻلة اﻹحصائية ) ،(0.00وهي
أقل من) ،(0.05النسبة المعتمدة لقبول الفرضية ،وبهذا ترفض الفرضية الثالثة .وﻻ تتفق هذه
النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة) ،(8إذ أظهرت أن درجة توافر الكفايات التعليمية لمربية الروضة
ﻻ تختلف بإختﻼف سنوات الخبرة أو عدد الدورات التدريبية التي التحقن بها.
ولمعرفة إتجاه الفروق ودﻻلتها نحو دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في
فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت حسب متغير سنوات
الخبرة ،تم استخدم إختبار شيفيه ) ،(Scheffe Testكما هو موضح في الجدول ).(8
الجدول ) :(8نتائج إختبار شيفيه )(Scheffe Testللتعرف إلى إتجاه الفروق ودﻻلتها في
دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات
رياض اﻷطفال في محافظة سلفيت حسب متغير سنوات الخبرة.
سنوات الخبرة
أقل من  6سنوات
بين  10 –6سنوات
أكثر من  10سنوات

أقل من  6سنوات

 10 –6سنوات

أكثر من  10سنوات

0.399-

0.767-

1.167-

يتضح من الجدول ) (8وجود فروق ذات دﻻلة احصائية في درجة اتجاهات العامﻼت في
رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات اللواتي خبرتهن تتراوح بين ) (10-6سنوات وبين
العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات اللواتي خبرتهن تقل عن ) (6سنوات؛ لصالح
العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات اللواتي خبرتهن تتراوح بين ) (10-6سنوات،
220

دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة

مجلة جرش للبحوث والدراسات

وكذلك بين العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات اللواتي خبرتهن تزيد عن )(10
سنوات وبين العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات اللواتي خبرتهن تقل عن )(6
سنوات ،لصالح العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات اللواتي خبرتهن أكثر من
) (10سنوات أيضاً .في حين لم يكن هناك فروق في درجة إتجاهات العامﻼت في رياض اﻷطفال
من المديرات والمربيات اللواتي خبرتهن تقل عن ) (6سنوات وبين العامﻼت في رياض اﻷطفال
من المديرات والمربيات اللواتي خبرتهن تتراوح بين ) (10-6سنوات .وقد يعود السبب في زيادة
تمييز أثر العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات على أطفالهن الملتحقين برياض
اﻷطفال على مستواهم التعليمي كلما زادت خبرتهن التعليمية ،ويعود لخبرتهم الطويلة في العمل
في رياض اﻷطفال ومدى مﻼحظة قدرة أطفالهن على التمييز بين الحروف ومستوى القراءة لديهم
بشكل جيد وخاصة عند التركيز على المهارات العليا للقراءة كمراعاة الحركات وعﻼمات الترقيم،
حيث أن العامﻼت في رياض اﻷطفال من المديرات والمربيات ذوي الخبرة الطويلة يركزن على
قياس قدرات أطفالهن في مراحل متقدمة من القراءة ،في حين أن العامﻼت في رياض اﻷطفال من
المديرات والمربيات ذوي الخبرة اﻷقل في العمل في رياض اﻷطفال يستكفون )يكتفون( فقط
بمعرفة اﻷطفال القراءة بشكل مبسط ويعتقدون بأنه ليس مطلوب منهم إﻻ القراءة للحروف فقط.
إقتراحات وتوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية؛ فإن الباحث يوصي باﻵتي:
 .1هيكلة بنايات الروضة حسب المعايير التربوية الﻼزمة ،مع توفير التجهيزات الﻼزمـة مـن ألعاب،
وكتب ،ووسائل تربوية.
 .2يجب أن تكون الروضة تهيئة للتربية المدرسية وليست مدرسة ،فيجب أن تعطى للطفل الحرية
فـي اللعـب والنشـاط والترفيه.
 .3إعداد المربيات إعداداً كامﻼً متخصصاً بتربية وتعليم أطفال ما قبل المدرسة نظراً ﻷهمية هذه
المرحلة.
 .4اهتمام أولياء امور اﻷطفال بمتابعة أطفالهم ،فكما أن الروضة ليست مدرسة ،فهي أيضاً ليست
بديل عن اﻷسرة بل مكملة لها.

221

مجلة جرش للبحوث والدراسات

""علي أحمد

الهوامش
(1) Ahmed Hassan Lubana, The Degree which Kindergarten Institutions Achieve
Integrated Education for Pre- School Kids. Al-Balqa Applied University, Irbid
University College, Jordan, (2011)..
(2) Rahim Crowe, and Ghaida Saleh, Effect of joining to kindergarten on study
qualification of pupils of first primary school in subject of mathematics. Professor
Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 2, No. 210 (September 30,
2014),151—180.
(3) David Hespe, Standards for preschool education, 2014.
Available at http://ww.state.nj.us/education/ece/guide/standards.pdf
(4) Lammouri Walid and Badawi Shahrzad, Kindergarten and Academic Achievement.
Unpublished Master Thesis , University of Zayyan Achour , Aljalfah, Algeria,
(2016).
(5) Nassira Talih Mokhtari, Education in kindergarten - (a field study on the reality of
kindergarten for the state of Tizi-Ouzou as a simple"). Journal of Humanities,
University of Mouloud Mamari Tizi-Ouzou, Algeria, (2017), No. 31.
(6) Ahmad Soman, Impact of Joining Pre-Schools on Developing Reading and Writing
Skills for the Basic Stage Female Students at Um Habiba School in Jordan. ALNajah University Journal for Research (Humanities), (2014), Vol.28, No.4. AnNajah University, Nablus.
(7) Hussein Al-Muzain, and Hisham Ahmed Ghorab, The Basic Competencies of
Kindergarten Educators from the Riyadh point view, the 2nd. Researches
conference: Palestinian Child between Challenges of Reality& Future Aspirations,
held at the College of Education, Islamic University, 22-23 / 11 / 2005, Government
Education College, Gaza, Palestine, (2005).
(8) Nawal Hamid Yassin, Evaluation the skills of kindergarten teachers in the Holy
Capital. Um Al-Qura University Journal for Educational, Social & Human
Sciences, (2001), Vol. 15, No.1.
(9) Ontario Ministry of Education, Evaluation of the role of kindergartens in the
achievement of students in the first and twelfth grades. Ontario Ministry of
Education, Ontario, 2016.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2757260/
(10) Nafiz Ayoub "Ali Ahmad", The Importance of Kindergarten Institutions in
Achieving Integrated Education for Preschool Children. Arab Journal of Science
and Research Publishing, (2017), Issue 4 , Vol.1, Palestine.
(11) Ellie Hirsh, Coordinator, The basic principles of high quality practice in
kindergartens is by teachers, 2014.
www.doe.mass.edu/kindergarten/HQ-Kindergarten.docx
(12) Riyad Al-Asemi, Daad Al-Sheikh, & Kamal Ballan, Principles of Psychological
and Educational Guidance for Kindergarten Children. Damascus University
Publications, Syria, (2006).

222

دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة

مجلة جرش للبحوث والدراسات

(13) Mohsen Ali Attia, Modern curricula and teaching methods. Amman-Jordan:
MNAHEJ for Publishing & Distribution, (2013), 1st.Ed., P.260.
(14) Nabil Atrous, Preparatory Education in Algeria, its reality and future prospects.
Unpublished Master Thesis, University of Jinan, Lebanon, (2006).
(15) Abdul-Qader Sharif, Social and Religious Education in Kindergarten, Jordan,
(2017), p. 57
(16) Abdul Qadir Sharif, Kindergarten and its Applications. DAR Al Masirah for
Publishing and Distribution, Amman-Jordan, (2005), pp. 223-224.
(17) Ministry of Education and Higher Education. Education Law No. 1 / 2013,
Ramallah, Palestine.
Available at: www.mohe.pna.PS.
(18) Mohamed Hassan El-Shennawy et al., Social Psychology, DAR AL- SAFA for
Publishing &Distribution, Cairo, (2006), p.193.
(19) Rafiqah Yakhlef, Kindergarten & Academic Achievement for Primary Stage Pupils.
Unpublished Master Thesis, University of Algiera, Algeria, (2014).

:قائمة المصادر والمراجع
:المراجع العربية
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، إدارة رياض اﻻطفال وتطبيقاتها.(2005) . عبد القادر،شريف
.224-223 ص،اﻷردن-عمان
، اﻷردن، التربية اﻻجتماعية والدينية في رياض اﻻطفال.(2017) . عبد القادر،شريف
.57ص
، دار صفاء للنشر والتوزيع، علم النفس اﻻجتماعي.(2006) . محمد حسن وآخرون،الشناوي
.193 ص،القاهرة
 أثر اﻻلتحاق بمرحلة رياض اﻷطفال أو عدمه في تنمية مهارتي القراءة.(2014) . أحمد،صومان
،والكتابة لدى طالبات المرحلة اﻷساسية الدنيا في مدرسة أم حبيبة اﻷساسية في اﻷردن
. نابلس، جامعة النجاح.(4)  عدد،(28)  مجلد،مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث والدراسات

 "مبادئ اﻹرشاد النفسي والتربوي.(2006) . كمال، دعد وبﻼن، الشيخ، رياض،العاسمي
. سوريا، منشورات جامعة دمشق،"لطفل الروضة

223

مجلة جرش للبحوث والدراسات

"علي أحمد"

عتروس ،نبيل" .(2006) .التعليم التحضيري في الجزائر واقعه وآفاقه المستقبلية" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الجنان ،لبنان.

عطية ،محسن علي .(2013) .المناهج الحديثة وطرائق التدريس .عمان-اﻷردن :المناهج
للنشر والتوزيع ،ط ،1ص.260
"علي أحمد" ،نافز أيوب" .(2017) .أهمية مؤسسات رياض اﻷطفال في تحقيق التربية
المتكاملة ﻷطفال ما قبل المدرسة" ،المجلة العربية للعلوم ونشر البحوث ،العدد الرابع،
المجلد اﻷول ،فلسطين.
كرو ،رحيم وصالح ،غيداء" .(2014) .أثر اﻷلحاق برياض اﻷطفال في التحصيل الدراسي لتﻼمذة
الصف اﻷول اﻻبتدائي بمادة الرياضيات" ،مجلة اﻷستاذ ،عدد ) ،(210المجلد ) ،(2معهد
إعداد المعلمات ،بغداد ،ص.182 -151
لبانة ،أحمد حسن .(2011) .درجة تحقيق مؤسسات رياض اﻷطفال للتربية المتكاملة
ﻷطفال ما قبل المدرسة .جامعة البلقاء التطبيقية ،كلية اربد الجامعية ،اﻻردن.

لعموري ،وليد وبداوي ،شهرزاد" .(2016) .رياض اﻷطفال والتحصيل الدراسي" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
مخطاري ،نصيرة طالح" .(2017) .التربية والتعليم في رياض اﻷطفال)-دراسة ميدانية عن واقع
الروضات لوﻻية تيزي وزو كعينة(" .مجلة العلوم اﻹنسانية ،جامعة مولود معمري تيزي
وزو ،الجزائر ،العدد.31
المزين ،حسين وغراب ،هشام أحمد" .(2005) .الكفايات اﻷساسية لمربيات رياض اﻷطفال

من وجهة نظر مديرات الرياض" ،بحوث المؤتمر الثاني :الطفل الفلسطيني بين تحديات
الواقع وطموحات المستقبل" المنعقد بكلية التربية في الجامعة اﻹسﻼمية في الفترة من -22
2005/11/23م ،كلية التربية الحكومية ،غزة ،فلسطين.

وزارة التربية والتعليم العالي .(2013) .قانون التعليم رقم ) (1لسنة 2013م ،رام الله،
فلسطين.
ياسين ،نوال حامد" .(2001) .تقويم مهارات معلمات رياض اﻷطفال بالعاصمة المقدسة" ،مجلة
جامعة أم القرى للعلوم التربوية واﻻجتماعية واﻻنسانية ،المجلد ،15العدد.1
يخلف ،رفيقة" .(2014) .رياض اﻷطفال والتحصيل الدراسي عند تﻼميذ الطور
اﻻبتدائي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
224

دور الروضة في تعليم وتعلم طفل ما قبل المدرسة

مجلة جرش للبحوث والدراسات

:المراجع اﻻجنبية
Hespe, David. (2014). Standards for preschool education.
http://ww.state.nj.us/education/ece/guide/standards.pdf
Hirsh, Ellie. (2014). Coordinator, The basic principles of high quality practice in
kindergartens are by teachers. www.doe.mass.edu/kindergarten/HQKindergarten.docx.
Ontario Ministry of Education. (2016). Evaluation of the role of kindergartens in
the achievement of students in the first and twelfth grades. Ontario Ministry
of Education, Ontario.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2757260/

List of Sources & References:
"Ali Ahmad", Nafiz Ayoub. (2017). The Importance of Kindergarten Institutions
in Achieving Integrated Education for Preschool Children. Arab Journal of
Science and Research Publishing, Issue 4, Vol.1, Palestine.
Al-Asemi, Riyad, Al-Sheikh, Daad and Ballan, Kamal. (2006). Principles of
Psychological and Educational Guidance for Kindergarten Children.
Damascus University Publications, Syria.
Al-Muzain, Hussein and Ghorab, Hisham Ahmed. (2005). The Basic
Competencies of Kindergarten Educators from the Riyadh Point View, the
2nd. Researches conference: Palestinian Child between Challenges of
Reality& Future Aspirations, held at the College of Education, Islamic
University, 22-23 / 11 / 2005, Government Education College, Gaza,
Palestine.
Atrous, Nabil. (2006). Preparatory Education in Algeria, its Reality and Future
Prospects. Unpublished Master Thesis, University of Jinan, Lebanon.
Attia, Mohsen Ali. (2013). Modern Curricula and Teaching Methods. AmmanJordan: MNAHEJ for Publishing & Distribution, 1st.Ed., P.260.
Crowe, Rahim and Saleh, (2014). Ghaida. Effect of joining to kindergarten on
study qualification of pupils of first primary school in subject of
mathematics. Professor Journal of Humanities and Social Sciences, Volume
2, No. 210,151—180.
El-Shennawy, Mohamed Hassan et al. (2006). Social Psychology, DAR ALSAFA for Publishing &Distribution, Cairo, p. 193.
225

مجلة جرش للبحوث والدراسات

""علي أحمد

Hespe,
David.
(2014).
Standards
for
preschool
http://ww.state.nj.us/education/ece/guide/standards.pdf

education.

Hirsh, Ellie. (2014). Coordinator, The basic principles of high quality practice in
kindergartens are by teachers. www.doe.mass.edu/kindergarten/HQKindergarten.docx.
Lammouri, Walid and Badawi, Shahrzad. (2016). Kindergarten and Academic
Achievement. Unpublished Master Thesis , University of Zayyan Achour ,
Aljalfah, Algeria.
Lubana, Ahmed Hassan. (2011). The Degree to Which Kindergarten Institutions
Achieve Integrated Education for Pre-School Kids. Al-Balqa Applied
University, Irbid University College, Jordan.
Ministry of Education and Higher Education. (2013). Education Law No. 1 /
2013, Ramallah, Palestine. Available at: www.mohe.pna.PS.
Mokhtari, Nassira Talih. (2017). Education in kindergarten - (a field study on the
reality of kindergarten for the state of Tizi-Ouzou as a simple"). Journal of
Humanities, University of Mouloud Mamari Tizi-Ouzou, Algeria, No. 31.
Ontario Ministry of Education. (2016). Evaluation of the role of kindergartens in
the achievement of students in the first and twelfth grades. Ontario Ministry
of
Education,
Ontario.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2757260/.
Sharif, Abdul Qadir. (2005). Kindergarten and its Applications. DAR Al
Masirah for Publishing and Distribution, Amman-Jordan, pp. 223-224.
Sharif, Abdul Qadir. (2017). Social and Religious Education in Kindergarten,
Jordan, p. 57.
Soman, Ahmad. (2014). Impact of Joining Pre-Schools on Developing Reading
and Writing Skills for the Basic Stage Female Students at Um Habiba
School in Jordan. AL-Najah University Journal for Research (Humanities) ,
Vol.28, No.4. An-Najah University, Nablus.
Yakhlef, Rafiqah. (2014). Kindergarten & Academic Achievement for Primary
Stage Pupils. Unpublished Master Thesis, University of Algiera, Algeria.
Yassin, Nawal Hamid. (2001). Evaluation the skills of kindergarten teachers in
the Holy Capital. Um Al-Qura University Journal for Educational, Social &
Human Sciences, Vol. 15, No. 1.

226

المجلد  21العدد  ،2020 ،1ص ص 260 -227

مجلة جرش للبحوث والدراسات

The Effectiveness of the Universal Periodic Review for Human
Rights: Jordan as a Case Study


أيمن أديب الهلسه
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ملخص
تناولت هذه الدراسة اﻻستعراض الدوري الشامل وذلك ببيان ماهيته ،والقيمة القانونية للتوصيات
الصادرة بموجبه ،والتعرف على أهم التحديات التي تواجه ،وأخيرا تسليط الضوء على تجربة اﻷردن بهذا
الخصوص ،وذلك من خﻼل أربعة مطالب.
تبين أن الدول ،ومنها اﻷردن ،سجلت نسب مرتفعة بقبول التوصيات وتنفيذها بشكل كامـل أو جزئـي،
وهــذا يــؤدي إلــى نــوع مــن التحســن فــي حالــة حقــوق علــى أرض الواقــع ،إﻻ أن طبيعيــة صــياغة التوصــية،
المجاملــة السياســية وغيــاب إجــراءات فعالــة للتعامــل مــع الــدول التــي ﻻ تتعــاون مــع اﻻســتعراض يــؤدي إلــى
إضعافها .توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة بآلية اﻻستعراض وأخرى خاصة باﻷردن بهدف
تعزيزها.

الكلمات المفتاحية :اﻻستعراض الدوري الشامل ،مجلس حقوق اﻹنسان ،اﻷمم المتحدة ،الحماية الدولية،
اﻷردن.

 جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش .2020
٭ أستاذ القانون الدولي العام المشارك ،كلية الحقوق ،جامعة اﻻسراء ،عمان ،اﻷردنEmail: ahalasa.halasa@iu.edu.jo .
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Abstract
The research focused on the effectiveness of the Universal Periodic Review (UPR)
within four chapters.
The first chapter explained the history behind the creation of the UPR, the UPR
process, the role of Un Human Rights Council in the process, UPR procedures and how
it is implemented.
The second chapter discussed the challenges that the UPR process is facing, states’
interaction with this new mechanism and how the UN Human Rights Council reacted
and dealt with states that did not cooperate with UPR procedures.
The third chapter explained the legal nature of UPR recommendations. Various
opinions were analyzed and discussed to reach a conclusion that these recommendations
are in fact obligatory to states based on treaties ratified or unilateral well. But the way
recommendations are drafted, the role of political considerations and lack of effective
measures in case of non-cooperation lead to weaken this mechanism.
The final chapter shed the light on the position of Jordan and its reaction with UPR
recommendations. It was noticed that Jordan showed great respect to these
recommendations when compared with other international human rights protection
mechanisms like treaty bodies recommendations included in their concluding
observations.
Furthermore, Jordan demonstrated high acceptance and implementation rates of
UPR recommendations, and this have led to improvements of the human rights situation
on the ground.
Finally, several recommendations were suggested to enhance the UPR process on
the both the international and national levels.
Keywords: Universal Periodic Review, UN Human Rights Council, International
Protection, Jordan.

المقدمة
 بدأ مجلس حقوق اﻹنسان التابع لﻸمم المتحدة بتطبيق اﻻستعراض،2007 في العام
الدوري الشامل لحقوق اﻹنسان باعتبارها آلية تستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع الدول
 وبعد.بطريقة تعتمد على التعاون والتشارك بهدف تحسين حالة حقوق اﻹنسان على أرض الواقع
 وجد الباحث أن هناك ضرورة لتقييم هذه الوسيلة بطريقة،مرور ثﻼث دورات على هذه اﻵلية
 وتحديد اهم التحديات التي تواجهها متخذين اﻷردن،علمية وبيان مدى نجاحها بتحقيق أهدافها
.كحالة دراسية حتى يتسنى الوقوف على مدى فاعليتها
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أهمية الدراسة:
لم يلق اﻻستعراض الدوري الشامل أهمية تذكر من قبل الفقه العربي ،لذلك وجد الباحث
ضرورة دراسته لبيان مدى فاعليته وقدرته على تحقيق الغايات التي وضعت من أجله ،ومن ثم
تقييم تجربة اﻷردن التي شاركت في اﻻستعراض لثﻼث دورات متتالية وبيان اﻷثر الذي تم تحقيقه
في تطوير وتعزيز حقوق اﻹنسان.
مشكلة الدراسة:
تستند مشكلة الدراسة إلى أن اﻻستعراض يعتمد بشكل أساسي على قبول الدولة المعنية
لمجموعة من التوصيات الصادرة من قبل أعضاء مجلس حقوق اﻹنسان وغيرها من الدول
اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة ،ومن ثم منح الدولة مهلة خمس سنوات تقريبا لتنفيذها ،واعتبار نسبة
قبول وتنفيذ التوصيات مؤشر على تطوير حالة حقوق اﻹنسان ،إﻻ أنه في الوقع العملي طبيعية
هذه التوصيات ﻻ تؤدي بالضرورة إلى هذه النتيجة حتى لو قامت الدول بتنفيذها .كما ان هناك
مجموعة من اﻹجراءات المتبعة التي قد تفقد هذه اﻵلية فاعليتها.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى بيان إجراءات اﻻستعراض الدوري لمعرفة مواطن الضعف والقوة ،والسبل
المتاحة لتحسينها ،وبيان القيمة القانونية للتوصيات الصادرة بموجبه ،وتحديد مدى فاعليته على
الصعيدين الدولي والوطني.
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بدراسة إجراءات اﻻستعراض
الدوري الشامل ،سندها القانوني ،القيمة القانونية لمخرجات اﻻستعراض ،تحليل التوصيات
الصادرة بموجبه ،وبيان مدى فاعليتها بشكل عام وفي اﻷردن بشكل خاص ،من خﻼل اﻻعتماد
على الوثائق الدولية المعنية ،المراجع ذات العﻼقة والممارسات الدولية.
المطلب اﻷول :التعريف باﻻستعراض الدوري الشامل
يعتبر اﻻستعراض الدوري الشامل من أهم اﻵليات لحماية وتعزيز حقوق اﻹنسان التي يشرف
عليها مجلس حقوق اﻹنسان ،الذي تم إنشائه في العام  2006وفقا لقرار الجمعية العامة رقم
 251/60لعام  ،2006ليكون الخلف للجنة حقوق اﻹنسان التابعة للمجلس اﻻقتصادي
واﻻجتماعي في اﻷمم المتحدة.1
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انشاء المجلس كان جزء من إعادة الهيكلة لﻸمم المتحدة التي قادها اﻷمين العام السابق
كوفي عنان؛ إذ اقترح إنشاء مجلس لحقوق اﻹنسان في تقريره المؤرخ آذار/مارس 2005
وعنوانه” :في جو من الحرية أفسح :صوب تحقيق التنمية ،واﻷمن ،وحقوق اﻹنسان للجميع.“ 2
وينص اﻻقتراح على ما يلي” :حتى تكون اﻷمم المتحدة على قدر توقعات الرجال والنساء في كل
مكان ...ينبغي أن توافق الدول اﻷعضاء على اﻻستعاضة عن لجنة حقوق اﻹنسان بمجلس دائم
أصغر حجما لحقوق اﻹنسان ....ليعطي حقوق اﻹنسان منزلة رفيعة تتناسب واﻷولوية التي تحظى
بها في ميثاق اﻷمم المتحدة".
بحسب الفقرة  7من قرار الجمعية العامة رقم  251/60الخاص بإنشاء مجلس حقوق
اﻹنسان ،يتكون المجلس "من سـبع وأربعـين دولـة مـن الدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة تنتخبها
أغلبية أعضاء الجمعية العامة باﻻقتراع السري المباشـر وبـشكل فـردي وتستند عـضويته إلى
التوزيـع الجغـرافي العـادل وتـوزع مقاعـده بـين المجموعات اﻹقليميـة علـى النحو التالي :ثﻼثة عشر
لمجموعة الدول اﻷفريقية؛ وثﻼثة عشر لمجموعة الدول اﻵسيوية؛ وسـتة لمجموعة دول أوروبا
الشرقية؛ وثمانيـة لمجموعة دول أمريكـا الﻼتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي؛ وسـبعة لمجوعـة دول
أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى؛ وتمتـد فتـرة وﻻيـة أعـضاء المجلس لثـﻼث سنوات وﻻ تجوز إعادة
انتخابهم مباشرة بعد شغل وﻻيتين متتاليتين"
واستنادا إلى الفقرة /5هـ من القرار السابق ،فانه من ضمن مهام مجلس حقوق اﻻنسان
"إجراء استعراض دوري شامل يـستند إلى معلومـات موضـوعية وموثـوق بها ،لمـدى وفـاء كـل
دولـة بالتزاماتها وتعهداتها في مجـال حقـوق اﻹنـسان علـى نحـو يكفـل شموليـة التطبيـق والمـساواة
في المعاملـة بـين جميـع الـدول؛ ويتخـذ هـذا اﻻسـتعراض شـكل آليـة تعـاون تستند إلى حوار
تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كامﻼ ،مـع مراعـاة احتياجاتـه في مجـال بناء القدرات؛
وتكمل هذه اﻵلية عمل الهيئـات المنـشأة بموجـب المعاهـدات وﻻ تكـرر عملـها"
وفي العام  ،2007صدر القرار رقم  1/5عن مجلس حقوق اﻹنسان الخاص ببناء مؤسسات
مجلس حقوق اﻹنسان التابع اﻷمم المتحدة ،الذي بين أهداف اﻻستعراض الدوري الشامل،
اﻻجراءات التي تتم من خﻼلها ،طريقة المتابعة والنتائج المرجوة.3
بحسب الفقرة  18من المرفق بقرار مجلس حقوق اﻻنسان رقم  ،1/5يتشكل في المجلس
فريق عامل معني باﻻستعراض الدوري الشامل يترأسه رئيس المجلس ويتألف من جميع أعضاء
مجلس حقوق اﻻنسان بهدف استعراض حالة حقوق اﻹنسان لكل الدول اﻷعضاء في اﻷمم
المتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف تقريبا .تتم المراجعة على تقييم مدى احترام الدول
ﻻلتزاماتها إزاء حقوق اﻹنسان المنصوص عليها في :ميثاق اﻷمم المتحدة؛ واﻹعﻼن العالمي
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لحقوق اﻹنسان؛ وصكوك حقوق اﻹنسان التي تكون الدولة طرفا فيها؛ والتعهدات واﻻلتزامات
الطوعية التي قدمتها الدولة؛ والقانون اﻹنساني الدولي القابل للتطبيق .ويرتكز اﻻستعراض
الدوري على الوثائق التالية:4


معلومات مقدمة من الدولة قيد اﻻستعراض التي يمكن أن تأخذ شكل "تقرير وطني" ،في
العادة ﻻ يتجاوز  20صفحة ،ويجب ان يحتوي على تفاصيل قيام الدولة بتنفيذ التزاماتها
وواجباتها المتعلقة بحقوق اﻹنسان ،بما في ذلك اﻹنجازات ،الممارسات الفضلى والتحديات.
هناك تشجيع للدولة بأن تتواصل مع منظمات المجتمع المدني لجمع معلومات متعلقة
بالتقرير؛



معلومات واردة في تقارير خبراء وأفرقة حقوق اﻹنسان المستقلين المعروفين باسم المقررين
الخاصين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق اﻹنسان وكيانات اﻷمم المتحدة اﻷخرى،
يتم تجميعها من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق اﻹنسان؛

معلومات من أصحاب المصلحة اﻵخرين ومن بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات
الوطنية لحقوق اﻹنسان ،أيضا يتم تجميعها من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق اﻹنسان.
يسمح مجلس حقوق اﻹنسان لمنظمات المجتمع المدني ،الناشطين في مجال حقوق اﻹنسان
والمؤسسات البحثية واﻷكاديمية لتقديم تقاريرهم حول المسائل المختلفة المعنية بحقوق اﻹنسان
حول الدولة الخاضعة لﻼستعراض الدوري الشامل ،وقد اصدر المجلس مجموعة من التعليمات
حول آلية كتابة التقارير ،التي من ضمنها يمكن الكتابة عن أي موضوع متعلق بموضوع حقوق
اﻹنسان تم ذكره في ميثاق اﻷمم المتحدة ،اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان؛ صكوك حقوق اﻹنسان
التي تكون الدولة طرفا فيها ،التعهدات واﻻلتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة والقانون اﻹنساني
الدولي القابل للتطبيق .الحد اﻷعلى للتقرير الفردي  2815كلمة ،في حالة التقرير المشترك يمكن
أن يصل إلى  5630كلمة على ان تتم كتابة التقرير وفق ارشادات مكتب المفوض السامي لحقوق
اﻹنسان .صفحة الغﻼف ،الهوامش والمﻼحق غير مشمولة بعدد الكلمات .يتم اختيار مقتطف أو
ملخص من هذه التقارير من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق اﻹنسان ويجب ارسالها في التاريخ
المحدد الذي يتم اﻹعﻼن عنه.5
يتم تشكيل فريق من ثﻼث دول من خﻼل القرعة ،للمساعدة في عملية اﻻستعراض الشامل
لكل دولة ،تعرف باسم "الترويكا" ،تقوم بمهمة المقرر ويتلقى هذا الفريق الدعم الفني من مكتب
المفوض السامي لحقوق اﻹنسان.6
يتم اﻻستعراض الدوري خﻼل واحدة من ثﻼث جلسات الفريق العامل التي تعقد خﻼل السنة
الواحدة ،الذي يشمل جميع الدول اﻷعضاء في مجلس حقوق اﻹنسان البالغ عددهم  47دولة،
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ويمكن للدول اﻷخرى اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة الحضور والمشاركة .يمكن لمنظمات أو وكاﻻت
اﻷمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الحضور ،لكنهم ﻻ يملكون حق المشاركة أو الحديث.
وتخضع كل دولة عضو في اﻷمم المتحدة للمراجعة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف تقريبا.7
تبدأ اﻵلية بقيام الدولة الخاضعة لﻼستعراض بتقديم التقرير الوطني ،يعقب ذلك حوار تفاعلي
مع الدول اﻷخرى يشمل العديد من اﻷسئلة والتعليقات والتوصيات .يعطى للدولة المعنية 70
دقيقة لتقديم التقرير الوطني واﻻجابة على تعليقات واسئلة الدول المختلفة ،في حين تملك الدول
اﻷخرى  140دقيقة مقسمة على عدد الدول التي طلبت المشاركة .8خﻼل الحوار التفاعلي تقوم
الدول المشاركة بتوجيه مجموعة من التوصيات إلى ممثل الدولة الخاضعة لﻼستعراض الذي
بدوره يقوم بقبولها ،أو اﻹحاطة بها ،ﻷنه بحسب قرار مجلس حقوق اﻹنسان  1/5ﻻ تستطيع
الرفض ،إﻻ أنه في الواقع العملي اﻹحاطة تعني الرفض .9في بعض اﻷحيان تطلب الدولة الخاضعة
لﻼستعراض بعض الوقت لدراسة التوصية وابداء الرأي فيها .الردود على كل توصية يجب أن
تكون واضحة في شكل كتابي في وثيقة معينة تسمى "اﻹضافة" .وينبغي تقديم هذه اﻹضافة إلى
مجلس حقوق اﻹنسان قبل اعتماد التقرير في مجلس حقوق اﻹنسان.10
في نهاية اﻻستعراض ،يقوم رئيس المجلس بالتعاون مع اللجنة الثﻼثية )ترويكا( بإعداد
مسودة تقرير الفريق العامل الذي يحتوي على ملخص للنقاشات والتوصيات المقدمة وموقف
الدولة منها .بعد ثﻼثة أو أربعة أشهر ،يتم اعتماد التقرير النهائي للفريق العامل في إحدى
جلسات مجلس حقوق اﻻنسان العامة ،بحضور الدولة الخاضعة لﻼستعراض والدول اﻷخرى
ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين يملكون حق ابداء المﻼحظات
النهائية ،وهذه المرحلة الوحيدة من مراحل اﻻستعراض التي يسمح فيها لمنظمات المجتمع المدني
بالحديث وابداء المﻼحظات .11وبعد اعتماد التقرير ،ينشر من خﻼل الجمعية العامة الذي يعتبر
المخرج النهائي لﻼستعراض الدوري الشامل.12
بعد صدور التقرير تأتي اهم مرحلة من مراحل اﻻستعراض وهي تنفيذ التوصيات المقبولة
من قبل الدولة؛ إذ سيتم مسائلتها حول تنفيذ هذه التوصيات في دورة اﻻستعراض الدوري
التالية ،أي بعد خمس سنوات تقريبا .ويطلق على الفترة الواقعة بدورتي اﻻستعراض عملية
"المتابعة" ،وتحتل أهمية كبرى ﻷنها يفترض أن تؤدي إلى تحقيق الهدف اﻷساسي الذي يسعى
اﻻستعراض الدوري الشامل إلى تحقيقه وهو " تحسين حالة حقوق اﻹنسان على أرض الواقع"،13
وهذا ما أكد عليه قرار مجلس حقوق اﻻنسان رقم 1/5؛ إذ نصت الفقرة  33على أنه تنفذ نتائج
اﻻستعراض الدوري الشامل من جانب الدولة المعنية .ويمكن للدولة المعنية أن تقدم تقرير
نصفي ،أي بعد سنتين تقريبا ،تبين نسبة اﻹنجاز من التوصيات المقبولة ،إﻻ أن ذلك ليس
إلزاميا.14
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حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة ،عقد مجلس حقوق اﻻنسان ثﻼث دورات لﻼستعراض
الدوري الشامل؛ اﻷولى بدأت في العام  2008وانتهت في العام ،2011الثانية بدأت في العام
 2012وانتهت في العام  ،2016والثالثة بدأت في العام  2017ومن المتوقع أن تنتهي في العام
.2021
المطلب الثاني :الطبيعة القانونية لتوصيات اﻻستعراض الدوري الشامل
كما ذكرنا سابقا ،فان السند القانوني ﻹنشاء آلية اﻻستعراض الدوري الشامل ،هو قرار
الجمعية العامة رقم  61/251الذي منح مجلس حقوق اﻹنسان هذه الصﻼحية؛ حيث جاء في
الفقرة /5هـ اجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية موثوق بها لبيان مدى
وفاء كل دولة بالتزاماتها الدولية وتعهداتها في مجال حقوق اﻹنسان من خﻼل حوار تفاعلي
تشترك فيه الدولة المعنية اشتراكا كامﻼ .وبحسب الفقرة  33من قرار مجلس حقوق اﻻنسان رقم
 1/5فان على الدولة تنفيذ نتائج اﻻستعراض الدوري الشامل.
قرار الجمعية العامة رقم  ،60/251يؤكد على أن هذه اﻹلية تعاونية تعتمد بشكل أساسي
على الحوار التفاعلي ما بين الدولة الخاضعة لﻼستعراض الدوري ومجلس حقوق اﻹنسان .كما
يفهم من الفقرتين  3و 4لقرار مجلس حقوق اﻹنسان رقم  1/5أن التوصيات عبارة عن المخرج
النهائي للحوار التفاعلي .ويؤكد القرار ان هذه اﻵلية ﻻ تشكل تكرارا لعمل اللجان اﻻتفاقية ،بل
تكمل عملها من خﻼل اﻹجراءات المتبعة بهذه اﻵلية .ووفقا للفقرة  3من المرفق بقرار مجلس
حقوق اﻹنسان رقم  ،1/5فان هذه اﻵلية تعتمد على التعاون الكامل للدولة الخاضعة لﻼستعراض
من خﻼل مشاركتها بشكل كامل وأن ﻻ تُشكل عبئا يثقل كاهلها.
اعتمادا على ما تقدم ،يرى العديد من الباحثين بأن التوصيات المقبولة من قبل الدولة ليس
لها قيمة قانونية خاصة في ظل غياب جزاءات فعالة في حالة عدم التعاون ،15ويصفها البعض اﻵخر
بأنها مجموعة من اﻻلتزامات السياسية دون أن تأخذ طابعا قانونيا ،16كما قال عنها البعض اﻵخر
بأنها عملية سياسية تتم وفقا لقرار الجمعية العامة ،17حتى في اﻻدبيات الصادرة عن مجلس حقوق
اﻹنسان أو مكتب المفوض السامي لحقوق اﻹنسان تبتعد عن استخدام عبارات للدﻻلة على انها
التزامات قانونية ،لكنها تشير إلى ان "تكون جميع الدول موضع مساءلة عن التقدم أو الفشل
المحققين في تنفيذ تلك التوصيات" ،18فعبارة المسائلة ليس بالضرورة أن تكون قانونية بل من
الممكن ان تكون سياسية أو أدبية.
حاول البعض اﻵخر إعطاء هذه التوصيات شكﻼ من أشكال اﻻلتزام القانوني؛ يوضح احد
الباحثين أن إعطاء أي قيمة قانونية ملزمة للتوصيات يبدو أمر صعبا نظرا للطبيعة السياسية
والتشاركية والتعاونية ﻵلية اﻻستعراض الدوري ،واقصى ما يمكن أن تحمل هذه التوصيات من
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قيمة هي التعبير عن نية الدولة المعنية ﻻتخاذ موقف معين أو اتخاذ إجراء محدد ،إﻻ أنه في
الوقت نفسه يمكن للتوصيات المقبولة أن ترك أثرا على سلوك الدولة في مجال حقوق اﻹنسان،
وأن تكرار التوصيات حول موضوع معين مستند إلى اتفاقية دولية معنية بحقوق اﻹنسان من
الممكن أن يساهم في تفسير حق معين عندما تشير هذه التوصيات إلى الطريقة المثلى لتطبيق
هذا الحق ،وذلك سندا للمادة /3/31ب من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي جاء فيها أنه
لغايات تفسير المعاهدة يؤخذ باﻻعتبار إلى جانب سياق المعاهدة أي تعامل ﻻحق في مجال
تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق اﻷطراف على تفسيرها .19ومن اﻷمثلة التي تم إعطائها لتعزيز هذا
الرأي موضوع العقاب البدني لﻸطفال ،التي تعتبرها اللجان اﻻتفاقية شكﻼ من أشكال العقوبة غير
اﻹنسانية إﻻ أنه ﻻ يوجد إجماع عالمي بهذا الخصوص ،في الدورة اﻷولى لﻼستعراض الدوري
الشامل كانت نسبة التوصيات المقبولة بهذا الموضوع  ،%11في حين كانت نسبة المرفوضة منها
 .%14في الدورة الثانية ،كانت نسبة التوصيات المقبولة المتعلقة بذات الموضوع %13
والمرفوضة حوالي  .%10ويضيف الباحث ان هذا التطور الضئيل قد يكون له أثر على المدى
الطويل من ناحية تفسير النصوص اﻻتفاقية المتعلقة بحق معين.20
ويرى البعض اﻵخر ،أن توصيات اﻻستعراض الدوري الشامل يمكن أن تلعب دور في تكوين
القواعد العرفية ،خاصة فيما يتعلق ببلورة الركن المعنوي .21ويستند أصحاب هذا الرأي إلى
دراسة لجنة القانون الدولي حول تحديد القواعد العرفية للعام 222016؛ إذ تشير هذه الدراسة
إلى ممارسات الدول هي العامل الرئيسي في تكوين القواعد العرفية ،علما بأن هذه الممارسات قد
تتخذ أشكﻼ متعددة يصعب حصرها مثل القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية أو
في المؤتمرات الدولية.
ﻻبد من اﻻعتراف بوجاهة اﻵراء السابقة ،التي تحاول أن تسلط الضوء على زاوية معينة من
التوصيات يمكن من خﻼلها ان تتمتع بجانب من اﻻلتزام القانوني ،إذا توفرت شروط ومتطلبات
أخرى .وفيما يتعلق بتحول التوصيات إلى قواعد عرفية ،فانه ممكن من الناحية النظرية ،إﻻ أنه
من الناحية العملية قد يكون ذلك متعذرا نظرا لعدد الدول في الوقت الحالي واختﻼف ممارستها
وطريقة تطبيقها لقواعد القانون الدولي لحقوق اﻹنسان .اما فيما يتعلق بدور التوصيات بتفسير
بعض النصوص اﻻتفاقية المتعلقة بحقوق اﻹنسان ،فهو لن يكون ملزما إﻻ بالنسبة للدول التي
قبلت به.
ويرى الباحث أنه من الصعب إعطاء وصف قانوني واحد لجميع التوصيات ،ولغايات تحديد
الطبيعة القانونية لهذه التوصيات ،ﻻ بد من الوقوف على أمرين ،وهما؛ معرفة اﻷساس القانوني
للتوصية وطبيعة التوصية
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فيما يتعلق باﻷساس القانوني للتوصية ،فبحسب الفقرة ) (1من المرفق بقرار مجلس حقوق
اﻹنسان رقم  ،1/5فان عملية اﻻستعراض الدوري تستند إلى ما يلي:


ميثاق اﻷمم المتحدة؛



اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان؛



صكوك حقوق اﻹنسان التي تكون الدولة طرف ًا فيها؛



التعهدات واﻻلتزامات الطوعية من جانب الدول



القانون الدولي اﻹنساني إذا كان مطبقا

لذلك فان التوصيات التي تستند إلى اتفاقيات دولية معتمدة من قبل الدولة المعنية حسب
اﻷصول ،تكون ملزمة بها ﻷنها منبثقة عن معاهدة دولية ملزمة وليس باعتبارها توصية صادرة عن
اﻻستعراض الدوري؛ فكل معاهدة نافذة ملزمة ﻷطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية بحسب نص
المادة  26من اتفاقية فينا لسنة  .1969إﻻ أن الوصف السابق ،ﻻ ينطبق على التوصيات اﻷخرى
التي قد تطلب من الدولة اﻻنضمام إلى اتفاقية معينة أو اعتماد ممارسة أو سياسية في مجال من
مجاﻻت حقوق اﻻنسان .وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية "طبيعية التوصية"
بحسب البيانات المتوفرة لدى منظمة ) ،(UPR Infoوهي منظمة غير حكومية مقرها في
سويسرا معنية بتعزيز آلية اﻻستعراض الدوري الشامل ،فقد صدر عن آلية اﻻستعراض 64163
توصية حتى أيلول  /سبتمبر  ،2019وافقت الدول على  47050توصية أي ما يقارب %73.3
من مجمل التوصيات ،وهي نسبة مرتفعة نسبيا.23
محتوى التوصيات وطريقة صياغتها تختلف اختﻼفا كبيرا ،وبالتالي من الصعب تحديد
الطبيعة القانونية لها جميعا .قام أحد الباحثين بتصنيف هذه التوصيات اعتمادا على التركيب
اللغوي للتوصية وما هو المطلوب من الدولة الخاضعة لﻼستعراض إلى خمس فئات ،24وهي:


الفئة اﻷولى :توصيات ليست موجهة بشكل مباشر إلى الدولة الخاضعة لﻼستعراض ،أو تطلب
من الدولة الخاضعة لﻼستعراض ان تطلب الدعم أو المساعدة الفنية للقيام بأمر معين .وفي
مثل هذه التوصيات تستخدم عبارات مثل طلب الدعم من الشركاء الدوليين ...أو طلب
الدعم الفني من أجل ...أو طلب التعاون الدولي لغايات ....وتعتبر هذه التوصيات اﻷقل
تطلبا من الدول وﻻ تحمل في طياتها التزامات واضحة على عاتق الدولة.



الفئة الثانية :توصيات تؤكد على اﻻستمرارية مثل مواصلة الجهود الرامية إلى ...متابعة
الجهود ...مضاعفة الجهود الرامية إلى ...اﻻستمرار في الجهود المتعلقة بـ ....ومثل هذه
التوصيات تطلب من الدولة استمرار العمل بآليات معينة أو جهود معينة لتعزيز حقوق
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اﻹنسان .ويمكن تعتبر هذه التوصيات طريقة للثناء أو تعزيز ممارسات تقوم بها الدول ﻻقت
قبول من الدول اﻷخرى.


الفئة الثالثة :توصيات لﻸخذ بعين اﻻعتبار اجراء تغيير معين مثل أعادة النظر بسياسة الدولة
المتعلقة بــــــ ....النظر في مسألة ....دراسة قانون ...المضي قدما في مراجعة قانون....
هذه التوصيات ﻻ تطلب أمرا مباشرا من الدولة لكنها تهدف إلى التنبيه بطريقة غير مباشرة
إلى أن هناك إشكالية في قانون أو سياسة معينة تنتهجها الدولة لذلك ﻻ بد من إعادة النظر
بها بشكل عام.



الفئة الرابعة :توصيات للقيام بإجراء لكن بشكل عمومي مثل اﻹسراع في وضع قانون أو
سياسية لمحاربة ....ضمان تمتع ...احترام حق ....وهنا يتوقع من الدولة اتخاذ اجراء
يتصف بالعمومية في مسألة معينة.



الفئة الخامسة :توصيات للقيام بإجراء معين أو محدد مثل التصديق على اتفاقية معينة ،الغاء
قانون معين أو الغاء نص مادة في قانون محدد.

وبحسب بيانات ) ،(UPR Infoفقد بلغ عدد توصيات الفئة اﻷولى  667توصية أي ما نسبته
 %1فقط ،وهي اﻷقل ما بين الفئات الخمس .وكان عدد توصيات الفئة الثانية  10411أي ما
نسبته  %16.2والفئة الثالثة  4875أي ما نسبته  .%7.6في حين كان للفئتين الرابعة والخامسة
نصيب اﻷسد؛ إذا بلغ عدد هذه التوصيات  24949و 23261على التوالي أي ما نسبته %38.9
و.25%36.3
وبالعودة إلى التوصيات المرفوضة ،أي تلك التي تم اﻹحاطة بها ،فقد بلغ عددها 17113
توصيها ،من ضمنها  10681توصية من الفئة الخامسة أي ما نسبته  .%62.4وتوزع الباقي على
الفئات اﻷخرى على النحو التالي  3794توصية من الفئة الرابعة أي ما نسبته 3794 ،%22.2
من الفئة الثالثة أي ما نسبته  491 ،%12.4توصية أي ما نسبته  %2.9وأخير  27توصية من
الفئة اﻷولى أي ما نسبته  %0.2من مجموع التوصيات المرفوضة .وفي إطار هذا العدد الكبير
من التوصيات المقبولة من قبل الدول ،يستدعي اﻷمر البحث في قيمتها القانونية.26
الفئات الثﻼث اﻷولى تتصف بالعموم وﻻ تحمل في طياتها طلبات محددة من قبل الدولة
الواقعة تحت اﻻستعراض ،في حين الفئتين الرابعة والخامسة هي تلك التي تطلب من الدولة اتخاذ
اجراء واضح ومحدد .وإذا قبلت الدولة هذه التوصية ،فانه يمكن اعتبارها ملزمة قانونيا إذا كانت
مستندة إلى التزام دولي بموجب اتفاقية الدولية.
وفي حالة التوصيات المقبولة التي ﻻ تستند إلى التزام دولي تتضمن قيام الدولة بالتزام معين
مثل مراجعة تشريع أو اﻻنضمام إلى اتفاقية دولية ،فانه يمكن اعتبارها ملزمة على أساس اﻹرادة
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المنفردة ،وهي ما وصفها البعض باﻷعمال القانونية اﻻنفرادية التي تعبر عن أرداه شخص من
اشخاص القانوني الدولي .27ووفقا لدراسة تم اعدادها من قبل لجنة القانون الدولي في اﻷمم
المتحدة ،فان اﻹرادة المنفردة من الممكن اعتبارها مصدرا لﻼلتزام في القانوني الدولي في ظروف
ومﻼبسات معينة ) ،28(International Law Commission 1998, paras 163 – 165وقد سبق
أن اشارت محكمة العدل الدولية في قضية التجارب النووية بين فرنسا وأستراليا إلى الزامية
التصريحات الفردية ،واذا ما اخذنا طبيعية مشاركة الدولة في اﻻستعراض الدوري القائمة على
المشاركة والتعاون وحق الدولة في قبول أو رفض التوصية ،فانه يمكن القول بوجود التزام على
عاتق الدولة المعنية عند قبول توصية معينة ،وهذا ما يؤيده البعض ،29فمن القواعد المستقرة في
القانون الدولي أن الدولة يمكن أن تلزم نفسها بإرادتها المنفردة عندما تتجه نيتها لذلك.30
المطلب الثالث :التحديات التي تواجه آلية اﻻستعراض الدوري الشامل
ﻻبد من اﻻعتراف ان هناك صعوبة في التعرف على التحديات التي تواجه آلية اﻻستعراض
الدوري من خﻼل اداء الدول واستجابتها للتوصيات ،وذلك لخصوصية كل دولة وطبيعة المعيقات
التي تواجهها ،فعلى سبيل المثال تلعب اﻹمكانيات المادية للدولة المعنية دورا مهما في قدرتها
على تنفيذ التوصيات؛ إذ كلما زادت هذه اﻹمكانيات زادت قدرتها على تنفيذ البعض من
التوصيات .31كما أن دور منظمات المجتمع المدني يلعب دورا مهما بهذا الخصوص ،فكلما زاد
دور هذه المنظمات زادت عدد التوصيات من الفئة الرابعة والخامسة التي غالبا ما تﻼقى
بالرفض.32
نجاح هذه اﻵلية تعتمد على طبيعة التوصية المقدمة للدولة الخاضعة لﻼستعراض الدوري،
وليس بالخفي أن البعض من هذه التوصيات تدخل تحت بند "المجاملة السياسية" ،وﻻ تهدف إلى
تحسين حالة حقوق اﻹنسان على أرض الواقع ،كأن تشيد التوصية بسياسة الدولة للقضاء على
الفقر أو تمكين النساء أو محاربة اﻻتجار بالبشر .وقد ﻻحظ البعض ان التحالفات السياسية بين
الدول تنعكس على طبيعية التوصيات ،فالدول التي ترغب بالمحافظة على عﻼقات طيبة تحاول قدر
اﻹمكان بوضع توصيات تتصف بالعموم وﻻ تحمل أية التزامات واضحة .33غلبة الطابع السياسي
على مجلس حقوق اﻹنسان يشكل أهم تحدي على آلية اﻻستعراض الدوري ،خاصة إذا ما أخذنا
بعين اﻻعتبار أن السبب الرئيس الذي ادى إلى إلغاء لجنة حقوق اﻹنسان وإنشاء مجلس حقوق
اﻹنسان هو ضعف المصداقية والمهنية بعملها ﻻعتبارات سياسية مختلفة بحسب أمين عام اﻷمم
المتحدة السابق ،كوفي عنان ،في خطابه عام  2005الذي مهد ﻹنشاء مجلس حقوق اﻹنسان.34
وفي أحيان أخرى ،تحاول الدولة الخاضعة ﻵلية اﻻستعراض تقديم صورة مغايرة عن حالة
حقوق اﻹنسان على أرضها ،مقابل الصورة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني .وهذا يؤدي إلى
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رفض مجموعة مهمة من التوصيات التي تهدف إلى معالجة اﻻنتهاكات التي تم انكارها من قبل
الدولة المعنية .كما هو الحال بالنسبة لتشاد التي رفضت اﻻعتراف بوجود جنود أطفال على
ارضيها يشتركون في النزاعات المسلحة اثناء الدورتين اﻷولى والثانية ،وبالتالي رفضت جميع
التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع .35وفي حاﻻت أخرى ،تقوم الدول بتقديم تبريرات غير قانونية
أو منطقية للتهرب من توصيات معينة كما هو بالنسبة لدولة اﻻحتﻼل "إسرائيل"؛ فقد قدمت
العديد من منظمات المجتمع المدني تقارير توثق اﻻنتهاكات الجسيمة في اﻷراضي المحتلة ،إﻻ
أنها رفضت هذه التوصيات بحجة أنها مسؤولة عن حالة حقوق اﻹنسان في حدودها المعترف بها
دوليا بالرغم من انتقاد هذا الموقف من قبل  56دولة.36
كما يظهر من الواقع العملي أنه ﻻ توجد ضوابط لرفض الدولة التوصيات المقدمة إليها،
حيث يتم اللجوء إلى تبريرات تفتقر إلى أساس قانوني سليم؛ فقد تم استخدام حجج مثل أن
التوصية ﻻ تندرج ضمن قواعد القانون الدولي لحقوق اﻹنسان المعترف بها دوليا ،أو انها
تتعارض مع تشريعاتها الوطنية ،أو ان الدولة لها الحق بوضع تشريعات بما يتفق مع عادتها
وتقاليدها  .37أغلب الحجج السابقة تتعارض مع قواعد القانون الدولي العام ومقتضيات حسن
النية ،خاصة ما جاء في المادة  27من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي تؤكد على أنه ﻻ يجوز
لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر ﻹخفاقه في تنفيذ المعاهدة.
لكن يبقى التحدي اﻷكبر امام اﻻستعراض الدوري هو عدم التعاون الدولة الخاضعة
لﻼستعراض ،ﻻنعدام وجود آليات فعالة لمواجهة هذه الحالة ،فالفقرة  38من المرفق بقرار مجلس
حقوق اﻹنسان رقم  1/5إشارات فقط إلى أنه بعد استنفاد جميع الجهود لتشجيع الدولة على
التعاون مع آلية اﻻستعراض الدوري الشامل ،سينظر المجلس ،حسب اﻻقتضاء ،في حاﻻت
استمرار عدم التعاون .ومن اﻷمثلة على عدم التعاون عدم تقديم التقرير الوطني ،عدم اﻻشتراك
في الحوار التفاعلي ،رفض التوصيات دون تقديم أي تبريرات.
وقد لجأ مجلس حقوق اﻹنسان إلى نص الفقرة  38في التعامل مع دولة اﻻحتﻼل "إسرائيل"
عندما تغيبت عن الجلسة المخصصة لها في العام  ،2013حيث أعرب المجلس عن أسفه لعدم
مشاركة إسرائيل في الموعد المقرر ،ودعوتها للتعاون بما يتفق مع قرار الجمعية العامة رقم
 60/251وقرار مجلس حقوق اﻹنسان رقم  1/5والطلب من رئيس المجلس اتخاذ جميع
الخطوات والتدابير المناسبة لحثها على استئناف التعاون .كما قرر المجلس إعطاء موعد جديد
لها في نفس الدورة ،وهم ما تم اﻻلتزام به .38انتقدت العديد من المنظمات طريقة تعامل مجلس
حقوق اﻹنسان مع دولة اﻻحتﻼل ،واعتبرتها غير كافية ،بل من الممكن أن تشجع غيرها من الدول
على عدم التعاون ومن الضروري ان يقوم المجلس باتخاذ إجراءات رادعة للتعامل مع مثل هذه
الحاﻻت .39كما تجدر اﻹشارة إلى أنه في الدورة اﻷولى لم تلتزم بعض الدول بإجراءات
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اﻻستعراض بسبب عدم المعرفة لحداثة هذه اﻵلية ،إﻻ أنه تم التغلب على هذا التحدي في
الدورات الﻼحقة من خﻼل تقديم الدعم الفني لها.40
مع انتهاء الدورة اﻷولى لﻼستعراض الدوري الشامل ،ظهرت بعض اﻷصوات لتعزيز آلية
اﻻستعراض الدوري من خﻼل وضع آلية لتنفيذ التوصيات من قبل الدول المعنية ،41إﻻ أن هذه
اﻻقتراحات لم تلقى قبوﻻ يذكر .لكن قام مجلس حقوق اﻹنسان بموجب قراره رقم  16/21لسنة
 2011بإدخال بعض التعديﻼت على آلية اﻻستعراض بهدف الزيادة من فاعليتها ،ومن أبرز ما جاء
في هذه التعديﻼت:


ان يتم التركيز في دورات اﻻستعراض الدوري القادمة على مدى قيام الدولة بتنفيذ
التوصيات المقبولة) .الفقرة .(6



تشجيع أصحاب المصلحة على تضمين تقاريرهم بمعلومات عـن مدى التزام الدولة بتنفيذ
التوصيات )الفقرة .(8



ينبغي أن تخطر الدولة موضوع اﻻستعراض المجلس بوضوح ،خطياً بموقفها من جميع
التوصيات التي تلقتها قبل موعد الجلسة العامة للمجلس) .الفقرة (16



تشجيع الدول على أن توافي المجلس في منتصف المدة ،وعلى أساس طوعي ،بـآخر ما
استجد في متابعة التوصيات التي قبلت بها ،أي تقريبا بعد سنتين ونصف من جلسة
اﻻستعراض الدوري الشامل )الفقرة .(18

في قراره رقم  119/17لسنة  ،2011الذي هدف إلى تعزيز هذه اﻵلية أيضا ،قام المجلس
بالطلب من الدول اﻹشارة في تقريرها الوطني إلى أية قوانين وطنية تم تعديلها أو اتفاقيات دولية
تم اﻻنضمام إليها استجابة لتوصيات اﻻستعراض الدوري الشامل.42
بالرغم من التحديات السابقة ،إﻻ أن هناك بعض الدراسات تؤكد على أن ألية اﻻستعراض
الدوري حققت تقدما ملموسا في مجال حقوق اﻹنسان ،فعلى سبيل المثال أشار البعض إلى أنه
في الدورة اﻷولى لﻼستعراض الدوري كان هناك أكثر من  20,000توصية ،تم الموافقة على
 %70منها .حوالي  %50من هذه التوصيات تعلقت بالتصديق أو التوقيع على اﻻتفاقيات
اﻷساسية لحقوق اﻹنسان .وبعد انتهاء الدورة اﻷولى ،تمت مﻼحظة زيادة في عدد الدول التي
انضمت لهذه اﻻتفاقيات .43وفي دراسة أخرى ،تبين أن توصيات اﻻستعراض ساهمت بتسليط
الضوء على مشكلة عديمي الجنسية من خﻼل زيادة الوعي بتحديات هذه الفئة واعتراف الدول
بهذا التحديات .44وفي دراسة أخرى ركزت على توصيات الدورة اﻷولى لﻼستعراض ،تبين أن
 %48من التوصيات تم تنفيذها من قبل الدول المعنية ،وحوالي  %20من التوصيات تم تنفيذها
بشكل جزئي .والمثير لﻼهتمام ان  %30من التوصيات التي تم رفضها ،تم تنفيذها بشكل كامل
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أو جزئي .واخبرا فان نسبة تطبيق التوصيات التي تتصف بالعموم كانت أكثر بنسبة  %20من
التوصيات التي تطلب من الدولة القيام بعمل معين أو اتخاذ اجراء محدد.45
ويثبت الواقع العملي أن من الجوانب المهمة لﻼستعراض الدوري الشامل ،بأنه يترك المجال
واسعا لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة من خﻼل اﻻسهامات المكتوبة ،سواء كانت فردية أو
على شكل تحالفات ،ورقابة مدى التزام الدولة المعنية بتنفيذ التوصيات المقبولة؛ أي أن هذه اﻵلية
تم استخدامها كأداة فعالة من قبل المجتمع المدني لتعزيز حقوق اﻹنسان على أرض الواقع.46
المطلب الرابع :موقف اﻷردن من اﻻستعراض الدوري الشامل
تم تخصيص هذا المطلب لبيان موقف اﻷردن من اﻻستعراض الدوري الشامل ،من خﻼل
تحليل التوصيات التي تلقاها ،دراسة الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات ومدى
تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع ،وذلك من خﻼل ثﻼثة أفرع.
الفرع اﻷول :تحليل للتوصيات التي تلقاها اﻷردن من خﻼل اﻻستعراض الدوري
خاض اﻷردن تجربة اﻻستعراض الدوري ثﻼث مرات حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة؛ اﻷولى
في شباط  ،2009الثانية في تشرين أول  2013والثالثة في تشرين الثاني .2018
بلغ مجموع التوصيات التي تلقاها اﻷردن في الدورات الثﻼث  ،517وافق على  371منها،
تم اﻹحاطة بـ  146ومازالت  21توصية من الدورة الثالثة تحت الدراسة من قبل الحكومة .وبذلك
تكون نسبة التوصيات المقبولة  %71.8تقريبا أي تماثل نسبة القبول العالمية.47
وفيما يتعلق بالتوصيات المحاط بها ،فنجد انها متكررة في الدورات الثﻼث ،لعل ابرزها
التصديق على اﻻتفاقيات الدولية التي تسمح لﻸفراد بتقديم بﻼغات فردية أمام اللجان اﻻتفاقية،
وقف العمل بعقوبة اﻹعدام ،الغاء الزواج المبكر ،الغاء قانون منع الجرائم ،ادراج الجنس كسبب
لعدم التمييز بين اﻷردنيين في المادة  6من الدستور ،تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للنساء
اﻻردنيات بنقل الجنسية اﻷردنية ﻷبنائهن عند الزواج من غير اﻷردني ،والتصديق على مجموعة
من اﻻتفاقيات من ضمنها اتفاقية حماية اﻷشخاص من اﻻختفاء القسري ،حماية جميع العمال
المهاجرين وافراد اسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين.48
التوصيات المرفوضة تندرج ضمن مطالب منظمات المجتمع المدني في اﻷردن ،49وبعض
المؤسسات الوطنية المستقلة مثل المركز الوطني لحقوق اﻹنسان ،50اللجنة الوطنية اﻷردنية
لشؤون المرأة 51والمجلس اﻷعلى للسكان .52وقد سبق أن قدمت الحكومة التبريرات لرفض بعض
هذه التوصيات مثل موضوع تعديل قانون الجنسية على اعتبار ان ذلك يقوض الجهود المبذولة
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لقيام الدول الفلسطينية ويغير التوازن الديمغرافي في اﻷردن ،53وأن التشريعات المتعلقة بعقوبة
اﻹعدام تتماشى مع المواثيق الدولية وﻻ تستخدم إﻻ على أشد الجرائم خطورة وﻻ تفرض على
القصر أو الحوامل ،ويمكن تعيين محامي من قبل المحكمة عند الضرورة .54لكن في الوقت نفسه
لم تقدم الحكومة أية تبريرات لعدم التصديق على اتفاقية العمال المهاجرين أو العمالة المنزلية أو
الحماية اﻻختفاء القسري ،مع العلم أن اﻷردن انضم ﻻتفاقيات حقوق اﻻنسان اﻷساسية التي تلزم
اﻷردن بكفالة هذه الحقوق الواردة فيها لجميع اﻷفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في
وﻻيتها ،دون أي تمييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا
أو غير سياسي ،أو اﻷصل القومي أو اﻻجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من اﻷسباب
كما جاء في المادة  2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الفرع الثاني :الجهود الحكومية لتنفيذ توصيات اﻻستعراض الدوري الشامل
يهدف هذا الفرع إلى دراسة إلى أي مدى استطاع اﻷردن تنفيذ توصيات اﻻستعراض الدوري
المقبولة ،ولغايات الموضوعية سيتم دراسة التوصيات المقبولة في الدورة الثانية لﻼستعراض
الدوري في عام  ،2013ﻷنه من المفترض أن ينفذ هذه التوصيات قبل مثوله في الدورة الثالثة
التي تمت في العام  .2018وفيما يتعلق بالتوصيات المقبولة في الدورة الثالثة لعام  ،2018فان
اﻷردن لديه الحق بتنفيذ هذه التوصيات حتى العام  ،2022أي حتى يأتي موعده للمثول مرة أخرة
في الدورة الرابعة لﻼستعراض الدوري.
بالعودة إلى التوصيات الدورة الثانية ،فقد بلغ عددها  173توصية وافق على اﻷردن على
 126منها ،موزعة على النحو التالي بحسب التقسيم المعتمد من قبل منظمة ) (UPR Infoالذي
تم اﻹشارة إليه في المطلب الثاني من هذا البحث:


توصية واحدة من الطائفة اﻷولى وهي اﻻستفادة من خبرة سلطنة عمان في مجال تعزيز
النظام القضائي.55



 38توصية من الفئة الثانية مثل مواصلة دمج اﻹجراءات الوطنية مع اﻵليات الدولية لحقـوق
اﻹنسان المقبولة ،مواصلة ادماج اتفاقيات حقوق اﻻنسان المصادق عليها في التشريعات
الوطنية ومواصلة الجهود من أجل حماية حقـوق اﻹنـسان وتعزيزهـا.56



 7توصيات من لفئة الثالثة مثل استعراض جميع القوانين التنفيذية المتصلة باﻷحـداث،
ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بالحماية من العنف المنزلي.57



 59توصية من الفئة الرابعة مثل ضمان حماية حقوق الطفل وتقديم تسهيﻼت مﻼئمـة لقـضاء
اﻷحداث ،ضمان تعديل القانون المتعلق بالعنف المنزلي وزيادة العمل من أجل تعزيز مشاركة
المرأة في سـوق العمـل.58
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 21توصية من الفئة الخامسة مثل الغاء المادة  308من قانون العقوبات وتعديل قانون
العقوبات ﻹلغاء إعفاء المتهمين بجرائم الـشرف مـن المقاضاة ،وتعزيز إنفاذ هذه التشريعات،
اعتماد تشريعات تحمي النساء ذوات اﻹعاقة العقلية من التعقيم القسري ،وإلغاء الظروف
59
المخففة لجرائم "الشرف"

اما بالنسبة للتوصيات التي تم اﻹحاطة بها ،فقد بلغ عددها  47توصية موزعة على النحو
التالي:


 11توصية من الفئة الثالثة



 4توصيات من الفئة الرابعة



 32توصية من الفئة الخامسة



وﻻ توجد أية توصيات من الفئتين اﻷولى والثانية
وقد تم اﻹشارة إلى التوصيات المرفوضة في الفرع اﻷول من هذا المطلب.

وقبل البدء في الحديث عن الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات ،ﻻبد من اﻹشارة إلى أنه تم
استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق اﻹنسان في العام  ،2014حيث جاء من ضمن مهامه
دراسة التشريعات والقوانين وبيان مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد اﻻتفاقيات والمعاهدات
الدولية المتعلقة بحقوق اﻹنسان التي صادقت عليها المملكة ،متابعة التقارير الدورية المطلوب
تقديمها من الجهات الرسمية في المملكة لمجلس حقوق اﻹنسان واللجان التعاهدية الدولية
ورفعها لرئيس الوزراء وإدامة سبل التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال
حقوق اﻹنسان وقد تم تعزيز هذه المهام بتعاميم صادرة عن رئيس الوزراء يطلب فيها من
الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تزويد المنسق الحكومي لحقوق اﻻنسان بتقارير دوريه
حول ما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة في اﻻستعراض الدوري الشامل ،60إضافة إلى
تعاميم سابقة متعلقة بإنفاذ التوصيات التي قبلتها المملكة خﻼل مناقشة التقرير الوطني الثاني
للوفاء بالتزامات المملكة الدولية ضمن اﻻستعراض الدوري الشامل ) (UPRوإيﻼء هذه
التوصيات اﻷهمية التي تستحقها.61
التزمت الحكومة بالنهج التشاوري بحسب متطلبات اﻻستعراض الدوري الشامل ،وتم عقد
لقاءات متعددة مع مكتب المفوض السامي لحقوق اﻹنسان ،واكاديميين ،ونقابيين ،ومؤسسات
رسمية ،ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بهدف مناقشة التقدم المحرز ﻹنفاذ
التوصيات المقبولة واﻻستماع إلى اراء ومقترحات إضافية وتوصيات بهذا الخصوص ،كما تم
إعداد التقرير الوطني الثالث ،الذي يبين نسبة انجاز التوصيات المقبولة من الدورة الثانية،
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بالتشاور مع أصحاب المصالح مثل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
والمؤسسات الوطنية المستقلة.62
كما تم تخصيص صفحة على موقع رئاسة الوزراء لبيان الجهود الرسمية حيال اﻻستعراض
الدوري الشامل ،كما قام مكتب المنسق الحكومي بوضع مصفوفة على الموقع تبين اﻹجراءات
المتخذة ﻹنفاذ كل توصية.63
يتضح مما سبق أن اهتمام الحكومة والجهود المبذولة ﻹنفاذ توصيات اﻻستعراض الدوري
واضحا ،خاصة إذا تم اجراء مقارنة مع جهودها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اﻵليات الدولية
الرقابية لحقوق اﻹنسان اﻷخرى مثل التقارير الدورية المقدمة للجان التعاهدية ،فعلى سبيل المثال
أخر تقرير قامت الحكومة اﻷردنية بتقديمه للجنة الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية كان في
العام  ،1999مع العلم أنه يفترض ان يتم تقديم هذا التقرير ،الذي يرصد إنجازات المملكة بتنفيذ
أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية كل  5سنوات.64
كما تمت مﻼحظة أن الحكومة ترسل التوصيات للوزرات والمؤسسات الرسمية ،دون بيان
الخطوات او اﻹجراءات الﻼزمة لتنفيذها ،تاركة اﻷمر للوزارة أو المؤسسة المعنية التنفيذ بحسب
ما تراه مناسبا مع إبﻼغ المنسق الحكومي باﻹجراءات المتخذة دون اشراك مؤسسات المجتمع
المدني أو المنظمات الحكومية ،مع العلم ان هذه المنظمات هي مصدر التوصيات وقد تملك حلول
أو طرق فعالة ﻹنفاذها؛ إذ تنحصر مهمة التشاور مع هذه المنظمات في المراحل اﻷخيرة عند
اقتراب وقت إعداد التقرير الوطني .وأخيرا لم يذكر التقرير الوطني أسماء المنظمات غير
الحكومية التي تم التشاور معها عند إعداد التقرير ،بل اكتفى بذكر أن لجنة الصياغة قامت بعرض
المسودة اﻷولى للتقرير على عدد من التحالفات وأصحاب المصلحة والمركز الوطني لحقوق
اﻹنسان واستقبال الردود التي تم أخذها بعين اﻻعتبار اثناء صياغة التقرير بشكله النهائي.65
الفرع الثالث :انفاذ التوصيات
بحسب التقرير الوطني ) ،(A/HRC/WG.6/31/JOR/1 2018استطاعت الحكومة أن تنفذ
 122توصية بشكل كامل و 4توصيات بشكل جزئي وهو مجموع التوصيات المقبولة )126
توصية( ،ومن أهم ما نتج عن انفاذ التوصيات ما يلي:
أوﻻً :اتخاذ تدابير تشريعية
أشار التقرير إلى العديد من التشريعات التي تم استحداثها أو تعديلها لتتماشى مع توصيات
اﻻستعراض الدوري ،ومن ابرز هذه الجهود تعليمات منح اﻷذن بالزواج ) (18-15الصادرة
بموجب قانون اﻷحوال الشخصية ،قانون اﻻنتخاب رقم  6لسنة  ،2016قانون اﻷحزاب السياسية
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رقم  53لسنة  ،2016قانون الﻼمركزية رقم  45لسنة  ،2015قانون البلديات رقم  49لسنة
 ،2015نظام العمل المرن رقم  22لسنة  ،2017قانون الحماية من العنف اﻷسري رقم  15لسنة
 ،2017قانون العقوبات المعدل رقم  27لسنة  ،2017قانون اﻷحداث رقم  32لسنة ،2014
صدور اﻷنظمة والتعليمات لقانون اﻷحداث ،أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية ،نظام
حماية الطفل من العمل ،قانون حقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة رقم  20لسنة  ،2017ونظام مراكز
التدخل المبكر لﻸطفال ذوي اﻹعاقة لسنة .2017
ثانيا :إعداد الخطط واﻻستراتيجيات المعنية بحقوق اﻹنسان
أشار التقرير إلى العديد من الخطط واﻻستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق اﻹنسان العامة
والمتخصصة ،ومن اﻷمثلة على ذلك الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اﻹنسان ،2025-2016
الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس اﻷمن رقم  ،1325الخطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة  ،2030الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحاﻻت العنف اﻷسري -2016
 ،2018اﻹستراتيجية الوطنية اﻷردنية لكبار السن  ،2022-2018إستراتيجية العدالة الجزائية
 ،2019-2017اﻹستراتيجية الوطنية لعدالة اﻷحداث  2019-2017والبرنامج التنفيذي للحكومة
لﻸعوام  2019- 2016لتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها فيه.
ثالثاً :تعزيز آلية تلقي الشكاوى من اﻻفراد المتعلقة بحقوق اﻹنسان
تم التأكيد في التقرير على وجود آليات متعددة لتلقي الشكاوى من اﻻفراد حول انتهاكات
حقوق اﻹنسان في إطار مؤسسي مثل المركز الوطني لحقوق اﻹنسان ،خدمات استقبال الشكاوى
لﻺبﻼغ عن حاﻻت اﻹساءة الموجهة للطلبة من قبل المعلمين والعاملين في المدارس من خﻼل
الخط الساخن ،الشكاوى الخطية وفق نظام الخدمة المدنية رقم  83لسنة  2013وتعديﻼته،
الزيارات التفتيشية على مواقع العمل والمنشئات المختلفة ودليل اﻹجراءات الوطنية الموحدة
للوقاية من العنف المبني على النوع اﻻجتماعي والعنف اﻷسري والعنف ضد اﻷطفال.
وعند مقارنة التقرير الوطني مع التوصيات المقبولة ،نجد أن هناك بعض التوصيات التي لم
يتم تنفيذها إﻻ ان التقرير الوطني حاول ادماجها مع توصيات أخرى حتى يتفادى اﻻعتراف بعدم
التنفيذ .ومن اﻷمثلة التي يمكن إعطائها بهذا الخصوص التوصية "باعتماد مزيد من التعديﻼت
القانونية ﻹلغاء محكمة أمن الدولـة وضمان عدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية"،66
وكذلك مجموعة من التوصيات تطالب بإعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر.67
وبالرجوع إلى موجز المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة ،مثل مؤسسات
المجتمع المدني ،المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمركز الوطني لحقوق اﻹنسان،
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فنجد العديد من اﻹشارات التي تفيد عدم تنفيذ اﻷردن للتوصيات بشكل مقبول مثل استمرار
القيود التي تفرضها الحكومة على حرية الرأي والتعبير ،68ضعف خدمات اﻻيواء والحماية للفئات
الضعيفة من النساء المهددات بجرائم الشرف ،69خضوع جرائم التعذيب لمحاكم الشرطة ،70عدم
تزويد المركز الوطني لحقوق اﻹنسان بالوسائل الكافية لﻼضطﻼع بوﻻيته 71واستمرار انتهاكات
حقوق اﻹنسان تحت ذريعة مكافحة اﻹرهاب.72
المبالغة في التقارير الوطنية التي تعدها الجهات الحكومية ليست باﻷمر الغريب بشكل عام،
سواء في آلية اﻻستعراض الدوري الشامل أو في التقارير الدورية المقدمة للجان التعاهدية ،لذلك
يتم اﻻعتماد على تقارير الظل وأصحاب المصلحة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ﻹعطاء
صورة موضوعية عن حالة حقوق اﻹنسان في الدولة المعنية.
وبالرغم مما سبق ذكره ،ﻻبد من اﻻعتراف ان اﻹجراءات المتخذة من قبل اﻷردن ﻻ يمكن
انكارها خاصة في مجال استحداث وتعديل التشريعات المتعددة .وفي مجال السياسات
واﻻستراتيجيات ،فانه حتى لو لم يتم تنفيذها بالكامل ،فانها تعكس على اﻷقل إرادة الدولة
لتحسين حالة حقوق اﻹنسان من خﻼل وضع الخطط التنفيذية ومؤشرات قابلة للقياس يمكن
لمنظمات المجتمع المدني متابعة تنفيذها وتحديد مدى فاعليتها.
الخاتمة
حاول الباحث من خﻼل هذه الدراسة أن يبين ماهية اﻻستعراض الدوري الشامل وفاعليته
على أرض الواقع متخذا اﻷردن كنموذج للدراسة وذلك من خﻼل أربعة مطالب.
اﻻستعراض الدوري الشامل آلية لحماية وتعزيز حقوق اﻹنسان ،تم استحداثها بشكل يتﻼفى
اﻻنتقادات التي وجهت لﻶليات المتبعة من قبل لجنة حقوق اﻹنسان التابعة لﻸمم المتحدة ،من
خﻼل اتباع آلية تشاركية تعاونية تكمل عمل اللجان التعاهدية وتأخذ بعين اﻻعتبار الجوانب
السياسية المتعددة.
بعد مرور أكثر من اثنا عشر عاما على هذه اﻵلية ،تبين أنها حققت العديد من النتائج
اﻹيجابية ،بدليل عدد التوصيات المقبولة والمنفذة من قبل الدول ،حتى لو كان البعض من هذه
التوصيات يتسم بالعموم ،إﻻ أنها تساهم في تطوير حالة حقوق اﻹنسان بشكل أو بآخر .كما أن
هناك نسبة ﻻ بأس بها من التوصيات تطالب الدول القيام بعمل محدد أو اتخاذ اجراء معين مثل
اصدار التشريعات أو تعديلها لتتماشى مع القانون الدولي لحقوق اﻹنسان .وفي هذا الجانب ،تبدو
هذه اﻵلية أكثر فاعلية من آليات الحماية الدولية اﻷخر ،خاصة لدى أغلب الدول العربية ،التي
تحفظت على اختصاص اللجان التعاهدية بتلقي البﻼغات الفردية.
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لكن يجب اﻻعتراف أن هذه اﻵلية ليست مثالية ،ويمكن تلخيص اهم جوانب الضعف التي
تعتريها على النحو التالي:
 .1اﻻعتبارات السياسية تلعب دور ﻻ بأس به في عملية اﻻستعراض ،خاصة فيما يتعلق
بالتوصيات؛ إذ تقوم الدول في بعض اﻷحيان بتقديم توصيات تقع تحت بند المجاملة
السياسية إذا كانت عﻼقتها جيدة مع الدولة الخاضعة لعملية اﻻستعراض أو تعتبر إحدى
حليفاتها
 .2ﻻ يملك مجلس حقوق اﻹنسان آليات فعالة للتعامل مع الدول التي ﻻ تتعاون مع آلية
اﻻستعراض ،كما هو الحال بالنسبة لدولة اﻻحتﻼل "إسرائيل"
 .3فئة قليلة من التوصيات تتطلب قيام الدولة معنية القيام بعمل محدد أو اتخاذ إجراء معين،
في حين غالبية التوصيات تتصف بالعموم مما يمكن الدولة المعنية تنفيذها دون أن ترك اثرا
على أرض الواقع مثل الطلب من الدولة إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بحرية التعبير أو
دراسة التشريعات المعلقة بالعمالة المهاجرة.
 .4تستطيع الدولة المعنية إنكار حاﻻت انتهاك حقوق اﻹنسان على أراضيها ،وبالتالي رفض
التوصيات التي تهدف إلى التصدي لهذه اﻻنتهاكات دون رقابة تذكر أو أي شكل من أشكال
المسائلة.
 .5تستطيع الدولة المعنية رفض التوصيات من خﻼل إعﻼن أنه تم اﻹحاطة بها وتقديم مبررات
غير منطقية أو قانونية.
 .6ومن خﻼل دراسة حالة اﻷردن ،تبين أن إشراك منظمات المجتمع المدني يأتي في مرحلة
متأخرة عند اﻻستعداد لصياغة التقرير الوطني ،دون أن يكون لها دور يذكر في عملية تنفيذ
التوصيات التي ساهمت بوضعها.
 .7عدم الزامية تقديم تقرير نصفية عن تنفيذ الدول لتوصيات اﻻستعراض الدوري يضعف هذه
اﻵلية لغياب عنصر المتابعة.
التوصيات:
قام المجلس حقوق اﻹنسان بإجراء تعديﻼت على آلية اﻻستعراض بعد انتهاء الدورة اﻷولى،
وبالتالي من المحتمل أن تتم تعديﻼت أخرى لتعزيز فاعلية هذا اﻵلية ،لذلك فان الباحث يوصي
بإجراء التعديﻼت التالية:
 .1جعل التقارير النصفية إلزامية وليس طوعية ،وهذا سيعطي الدولة المعنية الفرصة ببدء تنفيذ
توصيات اﻻستعراض الدوري بشكل مبكر والتعرف على أية عوائق حتى يتسنى لها طلب
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المساعدة الفنية أو الدعم حتى يتم التغلب عليها .كما يتيح المجال لزيادة التعاون مع
أصحاب المصالح مثل المنظمات الحكومية والمراكز البحثية في عملية التنفيذ .كما يمكن
الطلب من الدولة المعنية تقديم خطة تنفيذية لتطبيق التوصيات المقبولة بعد سنة مثﻼ من
تاريخ جلسة اﻻستعراض حتى يكون هناك جدية في التنفيذ.
 .2وضع ضوابط للتوصيات المقدمة للدول ،ففي الوقت الحالي يخصص  140دقيقة لمداخﻼت
الدول التي تشمل التعليقات ،اﻻستفسارات والتوصيات .وإذا ما أخذنا بعين اﻻعتبار ان عدد
أعضاء المجلس هو  ،47فهذا يعني أن لكل دولة أقل من ثﻼث دقائق للتعليق ،ومن الممكن
يزداد عدد الدول ﻷن المناقشة مفتوحة لجميع الدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة ،وبالتالي
الوقت المتاح لكل دولة قد يقل عن دقيقتين .جزء من هذا الوقت يتم اضاعته من خﻼل
المجامﻼت السياسية أو التوصيات المتكررة .من أجل تﻼفي هذه السلبية ،يمكن إعطاء
اللجنة الثﻼثية )الترويكا( صﻼحيات ضبط عملية النقاش من خﻼل تركيز على اﻻستفسارات
والتوصيات المحددة التي تهدف إلى تحسين وضع حقوق اﻹنسان على أرض الواقع .من
المؤكد هذا اﻻقتراح سيقلل عدد التوصيات بشكل عام وعدد التوصيات المقبولة بشكل
خاص ،لكن العبرة في نوعية التوصيات وليس عددها.
 .3فيما يتعلق باﻷردن ،من المستحسن إشراك أصحاب المصلحة في عملية المتابعة بشكل كامل
وليس في المرحلة اﻷخيرة المتعلقة بإعداد التقرير الوطني .كما يمكن ﻷصحاب المصلحة
العمل من الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف التنفيذ الكلي لهذه التوصيات.
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Abdullah Ibn Masuod’s Opinions in the Books of Quran Studies: An
Analytical & Critical Studies
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ملخص
تعـد الدراســات التـي تعنــى بجهـود العلمــاء الســابقين ،وفـي مقــدمتهم صـحابة النبــي  -صـلى اللــه عليــه
وسلم  -من أهم الدراسات التي نحتاج إليها في العصر الحاصر؛ وذلك ﻷنها تعتبر من الدراسات البينية التي
تجمــع بــين أكثــر مــن علــم ،فــإن الــدفاع عــن الصــحابي الجليــل عبــد اللــه بــن مســعود يــدخل فــي الدراســات
التفسيرية ،والدراسات العقديـة ،والدراسـات الحديثيـة .فجـاءت هـذه الدراسـة لتعـالج موضـوعاً خطيـراً ،هـو
الدفاع عن القرآن الكريم بالـدفاع عـن أحـد أسـاطين العلـم فـي عصـر الرعيـل اﻷول ،وهـو الصـحابي الجليـل
عبدالله بن مسعود  ،وتهدف إلى بيان جهوده ،ودراسة أشهر المرويات الواردة عنه في كتب علوم القرآن
الكـــريم دراســـة تفصـــيلية كاشـــفة ،ودفـــع الشـــبهات المثـــارة حـــول هـــذه المرويـــات .وقـــد اســـتخدم الباحثـــان
المنهجين :اﻻستقرائي والتحليلي ،وقد خلصت الدراسة إلى أن ابن مسعودكان أحد أكثر الصـحابة الـذين
اعتنوا بكتاب الله تعالى حفظاً وإقراءً ودفاعاً عنه ،كما بينت الدراسة أن القراءات التي اتُهـم فيهـا الصـحابي
الجليل ابن مسعود ؛ إما قراءات متواترة ،وإما قراءات شـاذة لـم تثبـت نسـبتها إليـه ،وإمـا أنهـا كانـت مـن
قبيــل مــا كتبــه الصــحابة علــى مصــاحفهم ممــا ه ـو مــن قبيــل التفســير .وتوصــي الدراســة بــإجراء دراســات
موسوعية استقصائية لمرويات جميع الصحابة في قضايا علوم القرآن ودرء الشبهات عنها.
الكلمات المفتاحية :آراء ،عبد الله بن مسعود ،شبهات ،نقد.

 جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش .2020
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Abstract
Studies that are concerned with the efforts of former scholars, foremost among
them the companions of the Prophet, peace and blessings of God be upon him, are
among the most important studies that we need in the modern era, because they are
considered among the interstate studies that combine more than one science. Explanatory
studies, decadal studies, and modern studies.This study deals with a serious issue,
namely, defending the Holy Quran by defending one of the two pillars of science in the
era of the first generation, the great companion Abdullah bin Masood. He aims to
explain his efforts and study the most famous narrations mentioned in the books of the
Qur'an. Raised around these aerosols. The researchers used the two methods: inductive
and analytical, The study concluded that Ibn Mas'ud was one of the most Sahaabah who
took care of the Book of Allaah to preserve, read and defend it. The study also showed
that the readings in which the great Companions Ibn Mas'ud was accused were either
repeated readings or abnormal readings that did not prove to him, It was like what the
Companions wrote to their interlocutors, which is an explanation. The study
recommends conducting objective studies to survey the contents of all the companions in
the sciences of the Qur'an and to prevent suspicion.
Keywords: Views, Abdullah bin Masood, suspicions, criticism.

المقدمة
: أما بعد،الحمد لله والصﻼة والسﻼم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن واﻻه
فإنه من عظيم القول اﻹشارة إلى جهود العلماء في خدمة القرآن الكريم ودفع الشبهات عنهم؛
 الناظر إلى مفردات الثورة العلمية وإن،رها الله تعالى لكتابه الكريمإبرازاً للعناية اﻹلهية التي قد
 سهام الطيش والغرور قد توجهت بصورة غير مسبوقة للطعن في ليجد أن،واﻹعﻼمية الحديثة
 كان منها الطعن في الناقلين لكتاب الله تعالى،القرآن الكريم من خﻼل أساليب كثيرة متنوعة
. واختارهم الله تعالى لصحبة رسوله الكريم،لذلك والذين اختارهم رسول الله
 الصحابي-خابت وخسرت- وكان من ضمن أولئك اﻷعﻼم الذين توجهت إليهم السهام الخبيثة
 في، فقد كانت له جهود كبيرة وواضحة في خدمة القرآن الكريم، الجليل عبدالله بن مسعود
. ونشر دعوته وعقيدته، وتفسيره،جمعه وإقرائه
 اسم هذا الصحابيوإن المتأمل في كتب علوم القرآن الكريم قديمها وحديثها؛ ليجد أن
،الجليل قد تكرر في كثير من المباحث والفصول مما يدعو إلى جمع جهده في خدمة علوم القرآن
 ثم تردد اسمه، حيث كان لها أثر كبير في اختﻼف اﻷقوال والترجيح بينها،وبيان آرائه واجتهاداته
 مما دعانا إلى الكتابة في هذا الموضوع المهم،في شبهات المستشرقين ومن سار على نهجهم
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الخطير ،مبتغين بذلك اﻷجر والمثوبة ،في محاولة للدفاع عن كتابه الكريم وعن صحابة الرسول
)(1
الميامين.
أهداف الدراسة:
بيان جهود الصحابي عبد اللهِ بن مسعودٍ  في قضايا علوم القرآن الكريم.
الكشف عن قيمة الروايات واﻵثار الواردة عن الصحابة  في مباحث علوم القرآن الكريم.
دراسة القراءات القرآنية الواردة عن الصحابي عبد اللهِ بن مسعودٍ  ورد الشبهات المثارة
حولها.
دفع الشبهات المثارة حول الصحابي عبد اللهِ بن مسعودٍ  في قضايا جمع القرآن الكريم.
حدود البحث :سيكون الحديث عن الصحابي عبدالله بن مسعود  من خﻼل كتب علوم القرآن
فقط.
منهج البحث :اتبع الباحثان المنهجان اﻵتيان:
المنهج اﻻستقرائي :حيث تم جمع المادة العلمية المتعلقة بالصحابي عبدالله بن مسعود من
كتب علوم القرآن.
المنهج التحليلي :تم تحليل المادة العلمية والخروج بعدد من النتائج التي أسهمت بشكل كبير في
صياغة هذا البحث.
الدراسات السابقة
بعد البحث واﻻطﻼع على ما كتب في هذه القضية ،لم نجد بحثاً متخصصاً جمع تراث
عبدالله بن مسعود  في مباحث علوم القرآن الكريم ،وناقش الشبهات المثارة حوله سواء فيما
يتعلق بقضايا جمع القرآن أو القراءات الواردة عنه  .والدراسات التي وقفنا عليها ركزت على
جمع وتحقيق تفسيره والمرويات عنه  ،ومنها على سبيل المثال:
تفسير ابن مسعود  جمع وتحقيق ودراسة ،لمحمد بن أحمد عيسوي ،وهي رسالة
ماجستير ،جامعة القاهرة1401 ،هـ.
المروي عن ابن مسعود  في التفسير ،من أول سورة الروم إلى آخر سورة ق ،جمع ًا
ودراسة ،لمحمد بن إبراهيم السويد ،وهي رسالة ماجستير ،جامعة اﻹمام محمد بن سعود
اﻹسﻼمية بالرياض1403 ،هـ.
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المروي عن ابن مسعود  في التفسير من أول سورة الحجر إلى آخر سورة العنكبوت ،ومن
أول سورة الذاريات إلى آخر سورة الناس ،جمعاً ودراسة ،لمحمد بن مرشود المرشود ،وهي
رسالة ماجستير ،جامعة اﻹمام محمد بن سعود اﻹسﻼمية1407 ،هـ.
مرويات الصحابي عبد الله بن مسعود  من الفاتحة إلى اﻷعراف ،جمعاً ودراسة ،وهي
رسالة ماجستير ،لسعد بن سعود كمال ،جامعة الجزائر1422 ،هـ.
الروايات التفسيرية في فتح الباري ،لعبد المجيد الشيخ عبد الباري ،وهي رسالة دكتوراه،
وقف السﻼم الخيري ،الطبعة اﻷولى1426 ،هـ2006 /م.
أقوال ابن مسعود  وتخريج مروياته من تفسير ابن كثير ،من سورة الفاتحة إلى سورة
اﻷنعام ،ﻷبي بكر بن عمر عبيد مبارك جبلي ،جامعة اﻹيمان باليمن1427 ،هـ.
قراءة في القراءات القرآنية الشاذة ،قراءة ابن مسعود أنموذجاً ،لحلوحي صالح ،بحث منشور
في مجلة المخبر ،جامعة بسكرة.
محددات الدراسة:
هذه الدراسة اختصت بذكر اﻵراء والروايات التي اشتهرت في كتب علوم القرآن المشهورة،
حيث أخذ الباحثان )في هذا المختصر المقدم للنشر( مجموعة من النماذج الدالة على المقصود،
ولم تستوف جميع ما ذكره الكاتبون في كتب علوم القرآن ،فهذا يحتاج إلى موسوعات علمية
كبيرة .وتماشيا مع قواعد النشر في المجﻼت العلمية المحكمة.
خطة الدراسة:
تتكون الدراسة من مقدمة وثﻼثة مباحث وخاتمة على النحو اﻵتي:
المقدمة :وتشتمل على أهداف البحث وحدوده ومنهجه والدراسات السابقة وهيكل البحث.
المبحث اﻷول :التعريف بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود



المطلب اﻷول :نشأته وصفاته وفضله.
المطلب الثاني :عبد اللهِ بن مسعودٍ  في الدراسات القرآنية.
المطلب الثالث :قيمة الروايات واﻵثار الواردة عن الصحابة  في مباحث علوم القرآن الكريم.
المبحث الثاني :جهود عبد الله بن مسعود في خدمة علوم القرآن الكريم.
المطلب اﻷول :جهوده في جمع القرآن الكريم.
المطلب الثاني :إنشاء مدرسة التفسير في العراق.
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المطلب الثالث :القراءات الشاذة التي نُقلت عن عبد الله بن مسعود  ،تخريجها وتوجيهها.
المبحث الثالث :رد الشبهات التي أثيرت حول عبد الله بن مسعود في مباحث علوم القرآن الكريم.
المطلب اﻷول :شبهة اعتراض عبد الله بن مسعود  على اللجنة التي اختيرت لجمع القرآن
الكريم.
المطلب الثاني :شبهة إنكار عبد الله بن مسعود  للمعوذتين.
المطلب الثالث :شبهة اختﻼف مصحف عبد الله بن مسعود  عن مصاحف الصحابة.
الخاتمة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات.
ونسأل الله العون والتوفيق والسداد.
المبحث اﻷول :التعريف بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود
المطلب اﻷول :نشأته وفضله
أوﻻً :نشأته
هو عبد الله بن مسعود بنغافل من بني تميم بن سعد وينتهي نسبه المتفق عليه بعدنان)،(2
)(4
ولد في مكة قبل البعثةوكنيته :أبو عبد الرحمن) .(3وهو من أوائل الصحابة الذين أسلموا .
ووالده :أبو مسعود من حلفاء عبد الحارث بن زهرة.
أخوه من أمه وأبيه :عتبة بن مسعود ،هاجر قبله ،ومات قبله) .(5وزوجته :زينب الثقفية رضي
الله عنها ،إحدى الزيانب التي وردت في الحديث المشهور) :أي الزيانب؟().(6
ومن أوﻻده :عبدالرحمن ،وأبو عبيدة).(7
ثانياً :فضله
عبد الله بن مسعود  من أشهر صحابة النبي  ،وقد ورد في فضله من اﻷحاديث
والروايات ما ﻻ يحيط به بحث كبحثنا هذا ،ولذلك فإننا سنقتطف شيئاً يدل على مكانته :
 .1ابن مسعود  من أوائل ستة أسلموا برسول الله .(8)
 .2ومنها ،قول رسول الله  عن دقة ساقيه" :والذي نفسي بيده ،لهما أثقل في الميزان من
أحد ").(9
)(10

 .3ومنها شهادة عمرو بن العاص  بأنه أحد رجلين مات رسول الله  وهو يحبهما.
 .4وكان أقرب الناس سمتاً وهدي ًا ودﻻً بالنبي .(11)
 .5ومنها قول رسول الله  فيه" :رضيت ﻷمتي ما رضي لها ابن أم عبد").(12
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 .6جعله رسول الله  من المؤمنين المتقين في قوله تعالى} :ليس على الذين آمنوا وعملوا
الصالحات جناح فيما طعموا  ،إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر اﻵية{ ").(13
)(14

 .7كان  ﻻ يأكل طعاماً إﻻ وعلى مائدته يتيم.

المطلب الثاني :عبد الله بن مسعود  في الدراسات القرآنية.
كثر الكﻼم حول الصحابي عبد الله بن مسعود  في الدراسات القرآنية عموماً بشقيها:
التفسير وعلوم القرآن حسب التعريف المصطلحي الذي استقر إلى حد كبير في الدراسات التي
تعنى بالقرآن الكريم حديثاً.
وسنبدأ بذكر اﻷحاديث الصحيحة التي تدلنا بوضوح على قيمتة في الدراسات القرآنية ،والتي
تعطينا مؤشراً كبيراً نحو اهتمام العلماء قديماً وحديثاً بكل ما يروى عن هذا الصحابي الجليل
من جهة ،كما تعطينا أيضاً مؤشراً أكبر وأوضح عن أسباب الطعن في مروياته من قبل أعداء
اﻹسﻼم والطاعنين بالقرآن الكريم ،وننقل منها ما يأتي:
أوﻻً :شهادة النبي  ﻻبن مسعود بالعلم حيث قال له رسول الله " :إنّك غُﻼم معلّم").(15
ثانياً :أمر رسول الله  الناس بأن يؤخذ القرآن عن أربعة ،كان أحدهم ابن مسعود.

)(16

ثالثاً :أخذ ابن مسعود سبعين سورة من فم رسول الله  الشريفة .وقد ذكر  أنه ما نزلت
سورة من كتاب الله إﻻ وهو يعلم أين أنزلت ،وﻻ آية من كتاب الله إﻻ وهو يعلم فيم أنزلت
).(17
رابعاً :شهادة عمر بن الخطاب  ﻻبن مسعود بامتﻼء الفقه :فعن زيد بن وهب قال" :إنّا لجلوس
عند عمر  إذ جاء عبد الله بن مسعود  يكاد الجلوس يوارونه من قصره ،فضحك عمر
حين رآه ،وجعل يكلّم عمر ويضاحكه وهو قائم عليه ،ثم ولى فأتبعه عمر بصره حتى توارى،
)(18
فقال :كنيف ملئ فقهاً".
خامساً :بشارة أبي بكر وعمر  ﻻبن مسعود بأنّه يقرآ القرآن كما أنزل.
سادساً :كان ابن مسعود  ممن شهد العرضة اﻷخيرة للقرآن الكريم.

)(19

)(20

سابعاً :عِظم روايات ابن مسعود عند علماء التابعين ،ونذكر منها :ما ورد عن اﻷعمش أنه قال:
"قال مجاهد :لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من
)(21
القرآن مما سألت".
ثامناً :ورعه وخوفه وتثبته فيما يرويه عن رسول الله  من أحاديث وروايات ،وكان ينهي كﻼمه
إذا روى عن رسول الله  بـ) :أو دون ذلك( ،أو )فوق ذلك( ،أو )قريباً من ذلك( ،أو
)(22
)شبيهاً بذلك(.
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المطلب الثالث :قيمة الروايات واﻵثار الواردة عن الصحابة  في مباحث علوم القرآن
الكريم

أوﻻً :تعريف مصطلح الصحابة:
الصحابة جمع كالصحب واﻷصحاب ،مفرده :صاحب ،وقد وردت اشتقاقات اللفظ في القرآن
الكريم والسنة النبوية ومنها قوله تعالى) :ﯚ ۈ ﯜ ٷ ۋ( ]اﻷنبياء.[43:
وأما في اﻻصطﻼح فقد ذكر العماء تعريفات كثيرة ﻻ تختلف عن بعضها إﻻ في بعض القضايا
التي ربما لم يقصدها التاركون لذكرها في تعريفاتهم ،ونذكر منها:
قال ابن حزم" :أما الصحابة  فهو كل من جالس النبي  ولو ساعة ،وسمع منه ولو كلمة
فما فوقها ،أو شاهد منه عليه السﻼم أمراً يعيه ،ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم
واشتهر حتى ماتوا على ذلك ،وﻻ مثل من نفاه  باستحقاقه كهيث المخنث ومن جرى مجراه،
)(23
فمن كان كما وصفنا أوﻻ فهو صاحب"
ومن قول ابن حزم هذا يمكن أن نخلص إلى أمرين:
أولهما :أنه ليس كل من أدرك النبي  ورآه فهو صحابي ،ﻷن هذا يلزم منه أن يكون أبو
جهل – الذي رأى النبي  وجالسه وحادثه وسمع منه – صحابياً.
ثانيهما :ﻻ يقال إن من أدرك النبي  ولم يلْقه ،ومن ثم أسلم بعد موته  ،أو أنه كان في
حياته لكنه لم يره يعد من الصحابة ،ﻷن هذا يلزم منه أن يكون كل من كان في عصره  صحابياً،
وﻻ خﻼف بين أحد في أن علقمة واﻷسود ليسا صحابيين ،وهما من الفضل والعلم والبر بحيث
هما ،وقد كانا عالمين جليلين أيام عمر ،وأسلما في أيام النبي  ،وإنما الصحابة الذين قال الله

تعالى فيهم):محمد رسولُ اللﱠهِ واﱠلذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفﱠارِ رحماءُ بينَهم] (...الفتح.[29:

)(24

وأما ابن حجر فيقول" :وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي  مؤمنًا
به ،ومات على اﻹسﻼم ،فيدخل ذلك فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت ،ومن روى عنه أو
لم يرو ،ومن غزا معه أو لم يغز ،ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ،ومن لم يره لعارض كالعمى،
ويخرج بقيد اﻹيمان من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى" ،ويقول أيضا:
"ويدخل في قولنا )مؤمنًا به( كل مؤلف من الجن واﻹنس ،ثم يقول" :وخرج بقولنا)" :مات على
اﻹسﻼم( من لقيه مؤمنًا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله .وقد وجد من ذلك عدد يسير
كعبيد الله بن جحش الذى كان زوج أم حبيبة ،وكعبد الله بن خطل الذى قتل وهو متعلق بأستار
الكعبة").(25
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وهذان القوﻻن – قول ابن حزم ،وقول ابن حجر -من أشهر اﻷقوال التي تناقلها العلماء في
تعريف الصحابة .
ثانياً :أسباب تعظيم مرويات الصحابة :
ﻻ شك أن لروايات الصحابة قيمة عظيمة في الدراسات القرآنية بشكل عام ،وفي دراسات
علوم القرآن بشكل خاص ،ويظهر هذا من خﻼل اﻷمور اﻵتية:
أوﻻً :الصحابة هم الجيل اﻷول الذي تلقى القرآن الكريم بعلومه وتفسيره عن رسول الله .
ثانياً :الصحابة هم الطبقة العلمية العليا من حيث مقارنتهم بكل من تكلم أو صنّف في علوم
القرآن قديماً وحديثاً؛ وذلك لما يتمتعون به من صفات ومزايا أهلتهم ﻻعتﻼء سدة التصنيف،
ومنها :أنهم عرب خُلص ،وعندهم من قوة الحافظة ،وذكاء القريحة ،وتذوق البيان ،ومعرفة
اﻷساليب ،والحكم عليها؛ مما ﻻ قبل لنا به في هذا الزمان.
ثالثاً :أن الصحابة  كانوا ميدان البحث في أغلب مباحث علوم القرآن الكريم ،إن لم يكن في
جميعها ،فإنه ﻻ يوجد مبحث من المباحث إﻻ وفيه حديث عن صنيع أحدهم في هذا المبحث ،ولك
أن تأخذ فعل أبي بكر وعمر وعثمان وزيد  في جمع القرآن الكريم ،ورأي ابن عباس  في
نزول القرآن الكريم الكريم ،ومصاحف ابن مسعود وأُبي ،وطريقة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب
وابن مسعود لسور القرآن الكريم في مبحث ترتيب اﻵيات والسور .إلى غير ذلك من اﻷمثلة الكثيرة
التي تدل بوضوح على أن مرويات الصحابة وأقوالهم هي عماد مباحث علوم القرآن الكريم.
رابعاً :ومما يبين قيمة مرويات الصحابة  تلك الهجمة الشرسة المنظمة التي توجه بها
أعداء القرآن إلى الطعن في مرويات الصحابة بشتى الوسائل والطرق التي من شأنها أن تفتّ من
عضد سﻼمة القرآن الكريم أو تشكك فيها  -زعموا .-
وباختصار نذكر شيئاً من منهجهم العام في هذه الحملة الممنهجة المدعومة:
 .1الطعن في الروايات الصحيحة عن الصحابة.
 .2إبراز الروايات الضعيفة والموضوعة وإحياؤها.
 .3تلفيق اﻷقوال واﻵراء المخالفة للنقل والعقل على أنها من روايات الصحابة ،والحق أنهم
بريئون منها.
 .4تصيد الخﻼفات بين آراء الصحابة  في مباحث علوم القرآن.
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إلى غير ذلك من أساليبهم وطرقهم في استخدام مرويات الصحابة للطعن في القرآن الكريم؛
وذلك لعلمهم بأن الطعن في الصحابة طعن في كتاب الله تعالى ،فهم حملة القرآن وحاملوه وحماته
المدافعون عنه.
المبحث الثاني :جهود عبد الله بن مسعود في خدمة علوم القرآن الكريم.
المطلب اﻷول :جهوده في جمع القرآن الكريم
روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :سمعت النبي  يقول :خذوا القرآن من
أربعة" :من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب().(26
وفي لفظ" :اقرؤا القرآن من أربعة نفر من ابن أم عبد  -فبدأ به -ومن أبي بن كعب ومن
سالم مولى أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل" ،وفي لفظ آخر" :استقرؤا القرآن من أربعة من ابن
مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل".
قلت :وقد استغل أعداء القرآن هذه الرواية للطعن في كتاب الله تعالى ،فقلة عدد الحافظين
للقرآن تقلل من مصداقية الموجود ،فعدد الحفّاظ كلما قل ،زادت نسبة الخطأ والزلل.
وقد ذكر العلماء جواباً عن هذا أموراً كثيرة ،منها:
أوﻻً :أن الحصر غير مراد في هذه اﻷحاديث ،فهي من باب ضرب المثل ،ويدل على هذا أن أنس ًا
ذكر في حديث )أبي بن كعب( ،وذكر في حديث آخر )أبو الدرداء(؛ فلو أريد الحصر لما
اختلفت اﻷسماء ،واتفقت في الحديثين.
ثانياً :أن يراد بالجمع :الكتابة وليس الحفظ الذي هو حفظ الصدر.

)(27

ثالثاً :أن يكون المراد من الجمع حفظه بوجوه القراءات كلها.
رابعاً :أن يكون المراد من الجمع تلقي القرآن كله من في رسول الله .
خامساً :أن يراد من عرضوه على محمد  ،واتصلت بنا أسانيدهم ،لكن من حفظه ولم يتصل
)(28
سنده بنا فكثير.
قلنا :والذي نرجحه في هذا المقام أن الحصر غير مراد هنا بمعنى منع اﻷخذ عن غيرهم،
وإنّما المراد تسمية مجموعة من القراء الذين أثنى عليهم رسول الله  ،ويشهد لذلك بكل
وضوح أن رسول الله  قد ذكر غيرهم في أحاديث أخرى ،ومنها:
 .1عن قتادة قال" :سألت أنس بن مالك  :من جمع القرآن على عهد النبي ؟ قال :أربعة،
)(29
كلهم من اﻷنصار :أبي بن كعب ،ومعاذ بن جبل ،وزيد بن ثابت ،وأبو زيد(.
269

مجلة جرش للبحوث والدراسات

الفالح والشوحة

 .2عن أنس بن مالك  قال" :مات النبي  ولم يجمع القرآن غير أربعة :أبو الدرداء ،ومعاذ
)(30
بن جبل ،وزيد بن ثابت وأبو زيد" ،قال :ونحن ورثناه.
يقول المازري" :وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من المﻼحدة ،وﻻ متمسك لهم فيه ،فإنّا
ﻻ نسلّم حمله على ظاهره ،سلمناه ،ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس اﻷمر كذلك؟ سلمناه،
لكن ﻻ يلزم من كون كل من الجم الغَفير لم يحفظه كلّه أﻻ يكون حفظ مجموعه الجم الغَفير ،وليس
)(31
من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه ،بل إذا حفظ الكلﱡ ولو على التوزيع كفى(.
وبهذا يتبين أن قول رسولنا الكريم) :خذوا القرآن من أربعة( مجرد أمر باﻷخذ من هؤﻻء
اﻷربعة لما علمهم النبي  دون أي طعن في غيرهم ،ودون حصر للتلقي عنهم.
وترجيح هذا القول ﻻ يقصد منه أن الذين حفظوه سبعة ،باعتبار الجمع بين الروايات التي
سمت سبعة من الصحابة ،بل المراد تسمية البعض دون حصر أو تحديد.
وقد أشار إلى هذا العدد وفرح به فرحاً شديداً المستشرق بﻼشير ،حيث يدعي" :بأن
الحديث النبوي ﻻ يعرف للقرآن إﻻ سبعة من الحفاظ") ،(32هم عبد الله بن مسعود ،وسالم بن
معقل مولى أبي حذيفة ،ومعاذ بن جبل ،وأبي بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وأبو زيد بن السكن ،أبو
الدرداء.
قلنا :والواقع يكذب ما زعمه بﻼشير ،إضافة إلى الروايات التي ذكرها من نقلَ عنهم بﻼشير
في كتابه هذا ،إﻻ أنه كان يأخذ شيئاً ويرفض أشياء كثيرة أخرى ﻻ توافق هواه ومنحاه.
وهذا يبين لنا قيمة عبد الله بن مسعود في الدراسات القرآنية ،فهو أحد الذين وجه النبي
الناس ليأخذوا منهم القرآن الكريم ،وفي هذا من الشرف والفخر ما يعرفه اﻷصدقاء واﻷعداء،
ولذلك لن نستغرب تلك الهجمات الكبيرة المسعورة على تراث ابن مسعود القرآني من أعداء القرآن
الكريم.



المطلب الثاني :إنشاء مدرسة التفسير في العراق.
من المعلوم أن صحابة رسول الله  أخذوا يبلغون دين الله تعالى يعلمون الناس القرآن
والسنة في حياته وبعد مماته  ،وكان من ضمن أولئك النفر الذين عنوا بالقرآن الكريم عبد الله
بن مسعود  حيث كان من ضمن مجموعة من الصحابة تميزت بالعلم والعمل ،وأخذ على عاتقه
تعليم كتاب الله تعالى إقراءً ﻷحرفه ،وتفسيراً ﻵياته.
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وقد كتب الله تعالى لثﻼث مدارس تفسيرية أن تشتهر ،وأن يكون لها تﻼميذ يحيون ما
يتعلمونه ويبثونه بين تﻼميذهم ،ومن هذه المدراس :مدرسة عبدالله بن عباس في مكة ،ومدرسة
أبي بن كعب في المدينة ،وأما المدرسة الثالثة فهي مدرسة عبد الله بن مسعود في الكوفة:
يقول ابن تيمية" :وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة ،ﻷنهم أصحاب ابن عباس
كمجاهد وعطاء ،...وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ،ومن ذلك ما تميزوا به
على غيرهم ،وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير،
وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن").(33
وﻻ شك أن إنشاء هذه المدرسة في منطقة بعيدة عن موطني الوحي :مكة والمدينة ،كان له
من اﻷثر الشيء الكثير الكبير على نشر كل ما يتعلق بالقرآن الكريم ،ونحن ﻻ نتكلم عن مجرد
شيخ وتﻼميذ ،بل إن اﻷمر تعدى ذلك إلى أن أخذ مسمى المدرسة؛ ليكون نقلة نوعية في
الدراسات القرآنية في العراق ،في ذلك الزمن اﻷول من زمان الدعوة اﻹسﻼمية.
قلنا :وقد لفت نظرنا من كﻼم ابن تيمية قوله" :ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم" ،وﻻ
أدري هل يقصد بالذين تميزوا عن غيرهم :المدارس الثﻼث مجتمعة أم مدرسة ابن مسعود
خاصة ،ولو أن قاعدة عود الضمير على أقرب مذكور مضطردة لجزمنا بأنه يقصد مدرسة العراق،
وبما أنها قاعدة أغلبية أبقينا احتمال كون التميز في المدارس الثﻼث ،وهذا وحده كاف في بيان
تميز مدرسة ابن مسعود على غيرها ،فهي من المدارس الثﻼث المتميزة.
وقد اشتهر من تﻼميذ مدرسة العراق :مسروق بن اﻷجدع ،قتادة بن دعامة ،وأبو سعيد
الحسن البصري ،وعطاء بن أبي مسلم الخراساني ،ومرة الهمذاني الكوفي.
ومن تتبع آثار هذه الثلة من العلماء وآراءهم ونتاجهم في الدراسات القرآنية ،علم قيمة
المدرسة التي أنشأها ابن مسعود في العراق ،ومن أراد أن يتأكد فليطلع على أقوال هؤﻻء في كتب
التفسير المعتمدة كتفسير الطبري وتفسير البغوي ،وتفسير ابن كثير ،وغيرها من كتب التفسير
التي عنيت بالتفسير بالمأثور.
ولنا أن نلخص قيمة مدرسة ابن مسعود باﻷمور اﻵتية:
 .1كونها من أقدم المدارس التي عنيت بالقرآن الكريم.
 .2بعدها عن موطن الوحي.
 .3مكانها اﻻستراتيجي في منطقة محاطة بالحضارات والثقافات المعادية لﻺسﻼم.
 .4كثرة تﻼميذ المدرسة ونشاطهم الكبير في خدمة القرآن الكريم.
 .5اعتماد غالب كتب التفسير على مرويات تﻼميذ هذه المدرسة.
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المطلب الثالث :القراءات الشاذة التي نقلت عن عبد الله بن مسعود ،تخريجها وتوجيهها.
وردت روايات كثيرة حول قراءات عبد اللهِ بن مسعودٍ  ونستطيع أن نلخص هذه القراءات
باﻷنواع اﻵتية:
أوﻻً :القراءات التي لم تثبت سنداً عن عبد الله بن مسعود  ،وهي على النحو اﻵتي:
 .1روي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ) :وثومها( في قوله تعالى) :فَادع لَنَا ربك يخْرج

لَنَا مِما تُ ْنبتُ ا ْلأَرض مِن بقْلِها وقِثﱠائِها وفُومِها وعدسِها وبصلِها(]البقرة .[61:قال محقق كتاب:
التفسير من سنن سعيد بن منصور" :سنده معضل بين سفيان بن عيينة وابن مسعود .وتكلم عنه
اﻹمام السيوطي في كتاب" :الدر").(34
هذا اﻷثر سنده معضل بين هارون بن موسى اﻷزدي اﻷعور وابن مسعود؛ فقد أخرجه ابن
أبي داود في الموضع نفسه من الطريق نفسه عن هارون ،قال" :حدثنا صاحب لنا ،عن أبي روق،
عن إبراهيم التّيمي ،عن ابن عباس قال :قراءتي قراءة زيد ،وأنا آخذ ببضعة عشر حرفًا من قراءة
ابن مسعود ،هذا أحدها :من بقلها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها".
وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ هارون .ولم يجزم ابن جرير الطبري بثبوت هذه القراءة عن
ابن مسعود ،فقال رحمه الله  -في "تفسيره"" :وذُكر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود) :ثومها(
 -بالثاء  ،-فإن كان ذلك صحيحا ،فإنه من الحروف المبدلة" ).(35

 .2روي عنه أيضاً :أنه قرأ) :أيمانهما( في قوله تعالى) :والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا

أَيدِيهما( ]المائدة .(36)[38:وقد حكم ابن حجر على هذا اﻷثر باﻻنقطاع.

)(37

 .3روي عن ابن مسعود أنه قرأ) :قنطاراً من ذهب( في قوله تعالى) :وإن أَ ردتُم استِ بدالَ

زوج مكَان زوج وآتَيتُم إحداهن قِنْطَارا فَلَا َتأْخُذُوا مِنْه شيئًا أَ َتأْخُذُونَه بهتَانًا وإثْما مبينًا(
]النساء.[20:
وقد أعلّه الشيخ ناصر الدين اﻷلباني بعلّتين اثنتين :أولهما :اﻻنقطاع ،قال ابن معين :إن
)(38
عبدالرحمن السلمي لم يسمع من عمر ،واﻷخرى :سوء حفظ قيس بن الربيع.
ثانياً :القراءات التي ثبتت أسانيدها ولكنها من المنسوخ.
ومنها قراءة ابن مسعود ) :والذكر واﻷنثى( من قوله تعالى) :واللﱠيل إذَا يغْشى )(1

والنﱠهارِ إذَا تَجلﱠى ) (2وما خَلَق الذﱠكَر وا ْلأُنْثَى )] ((3الليل.[3:
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وقد بين ابن حجر أن ابن مسعود كان يقرؤها كذلك) :والليل إذا يغشى والذكر واﻷنثى(
بحذف والنهار إذا تجلى .وبين أن هذه القراءة لم تُنقل إﻻ عمن ذكر هنا ،ومن عداهم قرؤوا:
)وما خلق الذكر واﻷنثى( ،وهي القراءة التي استقر اﻷمر عليها ،مع قوة إسناد ذلك إلى أبي
الدرداء ومن ذكر معه .ثم بين علل لهذا بأنّه مما نسخت تﻼوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن
ذكر معه .وتعجب رحمه الله من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن عبد الله بن
مسعود وهما ممن تنتهي إليهما القراءة بالكوفة ،ثم لم يقرأ بها أحد منهم ،وكذا أهل الشام حملوا
القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا ،وجعل هذا دليﻼً استئناسياً على أن التﻼوة بها
نسخت ).(39
أما النووي فقد رجح أن هذا من القرآن المنسوخ ،أو أنه وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم
مصحف عثمان الذي أجمعوا عليه والذي حذف منه كل منسوخ ،أو أن يكون ذلك بعد ظهور
مصحف عثمان  ،وبين رحمه الله أن ما كتبه ابن مسعود  إنما هو من قبيل اﻷحكام أو
)(40
التفسير الذي كان يعتقد جوازه.
ثالثاً :القراءات التفسيرية.
ومما اشتهر عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ما سماه بعض العلماء القراءات
التفسيرية ،أو ما يسميه بعضهم اﻵخر الزيادات التفسيرية ،كما فعل جولزيهر في كتابه :مذاهب
التفسير اﻹسﻼمي.
وهي مجموعة من اﻹضافات التي كان يضيفها بعض الصحابة على مصاحفهم توضيحاً ﻷلفاظ
القرآن الكريم .وليس بالضرورة أن تكون زيادة ،فإنها قد تكون تبديل حرف مكان حرف أو كلمة
مكان كلمة ،وإنما الغرض منها جميعها التفسير.
ويرى الزيلعي أن ما روي عن ابن مسعود من غير المتواتر ليس قراءة له ،بل هو من قبيل
التفسير.
والذي يظهر -والله أعلم -أنها ﻻ تسمى قراءات تفسيرية ،فالمشكلة في كلمة) :قراءات(،
فهذا اسم له حدوده وضوابطه ،ﻻ ينطبق شيء منها على ما وجدناه من إضافات الصحابة  مما
قيل عنه :إنه قراءات تفسيرية ،واﻷشبه أن نسميها )تفسيرات( أو )كلمات تفسيرية( وليس أكثر
)(41
من ذلك.
ومما ورد عن عبد الله بن مسعود من هذا القبيل ما يأتي:
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 .1قراءة ابن مسعود" :في مواسم الحج" في قوله تعالى) :لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضﻼً
مِن ربكُم] (البقرة .[198:ويرى أبو حيان أن هذا يجعل من باب التفسير؛ لمخالفته لسواد
)(42
المصحف المجمع عليه.

 .2قراءة ابن مسعود) :فكان أبواه مؤمنين وكان كافراً( في قوله تعالى) :فَكَان أبواَه مؤمِنين
َفخَشِينا( ]الكهف.[80:

)(43

 .3قراءة ابن مسعود )وأكثرهم بنو تميم ﻻ يعقلون( ،في قوله تعالى) :إن الﱠذِين ينادونَك مِن
وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم ﻻ ي عقِلُون] (الحجرات.[4:

)(44

 .4قراءة ابن مسعود) :تسع وتسعون نعجة أنثى( ،في قوله تعالى) :تِسع وِ تسعون نَعجةً(
)(45
]ص.[23:
المبحث الثالث :رد الشبهات التي أثيرت حول عبد الله بن مسعود في مباحث علوم القرآن
الكريم.

المطلب اﻷول :شبهة اعتراض عبد الله بن مسعود على اللجنة التي اختيرت لجمع القرآن
الكريم.

أوﻻ :الروايات الواردة في ذلك:
 .1عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ
المصاحف فقال :يا معشر المسلمين ،أعزل عن نسخ ] كتاب[ المصاحف وتوﻻها رجل،
والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب أبيه كافراً ] يريد زيد بن ثابت[ .وكذلك قال عبد الله :يا
أهل الكوفة أو يا أهل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم ،وغّلوها فإن الله يقول :ومن
يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة فالقوا الله بالمصاحف ،قال الزهري :فبلغني أن ذلك :كره من
مقالة ابن مسعود رجال أفاضل من أصحاب النبي  ] قال ابن أبي داود :عبد الله بن
مسعود بدري وذاك ليس هو ببدري ،وإنما ولوه ﻷنه كاتب رسول الله .(46)[
 .2عن عبد الله بن مسعود قال :لما أمر بالمصاحف أن تُغير ساء ذلك ابن مسعود قال" :من
استطاع منكم أن يغل مصحفاً فليفعل؛ فإنّه من غلّ شيئاً جاء بما غلّ يوم القيامة ،ثم قال
عبد الله :لقد قرأت من في رسول الله  سبعين سورة ،وزيد صبي من الصبيان ،أفأترك ما
)(47
أخذت من في رسول الله ."
 .3عن شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال :على قراءة من يأمرني أن أقرأ؟
على قراءة زيد؟ ،فوالله لقد أخذت من في رسول الله  بضعاً وسبعين سورة ،وزيد بن
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ثابت له ذؤابتان يلعب مع الغلمان ،والله لقد علم أصحاب النبي  أنّي مِن أعلمهم بكتاب الله
)(48
وما أنا بخيرهم".
الجواب عن هذه الشبهة:
ذكر العلماء في الرد على هذه الشبهة أجوبة كثيرة مقنعة ،ولكنها متناثرة في الكتب والمقاﻻت
فجزاهم الله خير الجزاء ،ومن أجمع الذين عرضوا لهذه المسألة عبد الستار الشيخ في كتابه
"عبدالله بن مسعود" ،حيث ذكر عذر عثمان في اختياره من عدة وجوه ،وهي:
 .1أن الجمع قد تم في المدينة المنورة ،وابن مسعود عندئذ بالكوفة ،وﻻ ضرورة ﻻنتظار ابن
مسعود مع وجود من يقوم بالمهمة.
 .2أولوية زيد كونه قد جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق.
 .3شهود زيد للعرضة اﻷخيرة.
 .4تقدم زيد على ابن مسعود من كونه أخذ القرآن كله من في النبي  ،أما ابن مسعود فقد
صرح بأ ن عدد السور التي أخذها بضع سبعون سورة فقط.
 .5ثم إن زيداً إمام في الرسم ،وابن مسعود إمام في اﻷداء ،وجمع عثمان كان بحاجة إلى الميزة
التي عند زيد ،لذا أُمر بالكتابة ،وأمر سعيداً باﻹمﻼء عليه ،وبهذا تتوافر كافة الشروط:
الرسم واﻹمﻼء.
 .6أن المطلوب كان كتابة المصحف على طريقة قريش ،أما ابن مسعود  فكان يقرأ بلهجة
هذيل.
 .7رضى الصحابة جميعاً بحرق عثمان للمصاحف اﻷخرى ،واﻷمة ﻻ تجتمع على ضﻼلة.
 .8كراهة الصحابة  صنيع عبد الله بن مسعود.

)(49

هذا ويذكر الدكتور فهد الرومي بأن أحداً من الصحابة لم يخالف عثمان إﻻ ابن مسعود ،
)(50
وأن هذا ﻻ عﻼقة له بتقصير أو نقص ،ونقل عن الذهبي كﻼمه في رجوع ابن مسعود ورضاه.
وأما الزرقاني فقد صاغ الجواب عن هذه الشبهة على طريقة أهل البحث والمناظرة ،منتقﻼً
من جانب الرد إلى جانب التسليم ثم النقض ،وكان كما يأتي:
الجهة اﻷولى :افتراض صحة الخبر ،وأن كﻼم ابن مسعود ليس فيه طعن بالعمل نفسه،
وأجاب بأنّه كم ترك اﻷول لﻶخر.
وأما كون زيد كان في صلب رجل كافر فهذا أيضا ليس فيه طعن ،فكم من الصحابة كانوا
كفاراً أو أبناء كفار ثم أسلموا وحسن إسﻼمهم.
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الجهة الثانية :فرض التسليم بصحة النقل عن ابن مسعود ،إﻻ أنه رجع عنه ،بدليل ما تواتر
عنه من قراءة.
ونرى أن هذا الكﻼم  -من الناحية التاريخية  -في غاية البعد؛ ﻻنتفاء الدواعي واﻷسباب من
عبدالله بن مسعود على إرادة الطعن ،وليس أمثال ابن مسعود  ممن يبنون آراءاهم على مجرد
اﻷهواء والميول.
الجهة الثالثة :فرض الصحة ،وأنه أراد الطعن ،وأنه دام على ذلك ولم يرجع ،فإن هذا ﻻ
)(51
يطعن في القرآن الكريم فإنه قد ثبت تواتره.
المطلب الثاني :شبهة إنكار عبد الله بن مسعود للمعوذتين.
من مباحث علوم القرآن المتعلقة بسورة الفاتحة ما يتعلق بجمع القرآن الكريم ،وما أثاره
اﻷعداء من شبهات حول بعض آياته وسوره ،وكان من ضمن تلك الشبهات التى أثارها
المستشرقون وغيرهم من أعداء اﻹسﻼم)(52؛ ما أثير حول إنكار ابن مسعود  للفاتحة ،وقد
اقترن هذا اﻹنكار بإنكار المعوذتين أيضاً ،ولذلك وجدنا العلماء  -كاﻹمام الباقﻼني واﻹمام النووي
وغيرهما -يردون على هاتين الشبهتين باعتبار كونهما شبهة واحدة).(53
لكن الذي يبدو لنا ألّا نعد هاتين الشبهتين شبهة واحدة ﻻختﻼف النصوص واﻵثار الواردة
عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين .وللرد على هذه الشبهة نقول:
أوﻻً :إنّه لم يثبت عن ابن مسعود  أنه أنكر قرآنية الفاتحة ،بل الذي رواه اﻹمام أحمد في
مسنده هو أنه لم يكتبها في مصحفه) .(54وإنّه ﻻ يخفى على من كان عنده مسكة من علم أن
عدم الكتابة تختلف اختﻼفاً جوهرياً عن إنكار القرآنية ،وخاصة إذا علمنا وتبينا طريقة
الصحابة في مصاحفهم.
ثانياً :إن الذي ثبت لدينا باليقين هو عكس ما قيل تماماً ،فإن الروايات المتواترة أثبتت بما ﻻ
مجال للشك فيه أن ابن مسعود كان يقرأ الفاتحة وقد أقرأها لتﻼميذه .وقد ذكر الزرقاني في
مناهل العرفان مجموعة من الطرق التي رويت عن ابن مسعود وفيها المعوذتان ،وفيها أيضا
سورة الفاتحة وهذا هو الشاهد من كﻼمه) .(55ونقول :إذا كان اﻷمر كذلك فأي حجة بعد في
التقول على ابن مسعود  ما لم يقل.
ثالثاً :على فرض أن ابن مسعود لم يكتب الفاتحة في مصحفه ،أو لم يعدها قرآناً – على أسوأ
احتمال– فإن هذا منقوض باحتماﻻت كثيرة كلها صحيحة في مقام الجمع بين النصوص
واستخﻼص الحقائق منها ،وحيث إننا أثبتنا بالبرهان الساطع والدليل القاطع أن القُراء قد
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قرأوا عن ابن مسعود سورة الفاتحة ،وأن ذلك ثابت بالتواتر الذي يجعل العقل يسير في
طريق واحد من اﻻستدﻻل هو التصديق وحسب ،فإننا نجزم أن عدم كتابة ابن مسعود
للفاتحة  -إن صح به الخبر -ليس من باب التشكيك في قرآنيتها ،ومن أين لنا أن نُوجب على
ابن مسعود أن يكتب جميع القرآن الكريم ،ولم يأمر بذلك الرسول  ،وكل ما روي عن
الصحابة في ذلك فهو دليل على ديدن الصحابة وشغلهم الشاغل في تعظيم شأن القرآن
الكريم ،وزيادة الحرص على أﻻ يدخلوا فيه ما ليس منه ،اتباعاً لوصية النبي .
وعلى ما تقدم فإننا نرجح ما ذكره العلماء من أن عدم كتابة ابن مسعود لسورة الفاتحة إنّما
لعدم وجوب ذلك عليه ،وﻷنه كان في زمن التثبت ،ثم لما تثبت منها قرأها وأقرأها لتﻼميذه ،حتى
وصلت أسانيده إلينا بما ﻻ مجال لشاكٍ فيه ،وﻻ مكان لطاعن أن يحقق مرام ًا بطعن أو بتشويه.
ولك أن تقول أيضاً :إن ابن مسعود لم يكتب الفاتحة ﻷنّها من الظهور بمكان ،ومن الحفظ
والتردد بما ﻻ حاجة فيه إلى دليل أو برهان.
وللزرقاني كﻼم جميل في مناهل العرفان نلخصه بما يأتي:


إنكار ابن مسعود لقرآنية هذه السور افتراء وكذب عليه.



لم يكتب ابن مسعود الفاتحة والمعوذتين لشهرة هذه السور.



إنه لم يكن بادئ بدء أن هذه السور من القرآن الكريم.



أربعة من القراء السبعة رووا هذه السور بأسانيد من أصح اﻷسانيد وأشهرها.



اﻹجماع أيضا على قرآنية هذه السور.

)(56

وبقي أن ننبه إلى شيء خطير ذكره القطان) (57وهو قولهم :إن رأي ابن مسعود منقوض
بإجماع المسلمين .ولعمر الحق ،إن هذا الكﻼم ﻻ يقبل في حق ابن مسعود ،وكيف نقبله وفيه
طعن ﻻبن مسعود  ،وإن لم يكن مقصوداً ممن قاله .ونحن نعلم أن العقل يحيل إنكار ابن
مسعود للفاتحة بالذات ،فهي السورة التي تُقرأ في كل صﻼة ،وهي السورة التي لها من الفضائل ما
ﻻ يمكن أن يخفى على آحاد الصحابة فضﻼً عن علمائهم وكبرائهم.
ويتضح أثر هذه المسألة في أكثر من مبحث من مباحث علوم القرآن ،كمبحث الوحي ومبحث
جمع القرآن الكريم ،كما يظهر في ضرورة تحقيق جميع الروايات الواردة عن السلف من حيث
صحتها سنداً ومتناً ،وطريقة المستشرقين في اﻹفادة منها في تغطية الحق وإظهار الباطل.
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المطلب الثالث :شبهة اختﻼف مصحف عبد الله بن مسعود عن مصاحف الصحابة
إنه من المعلوم أن الكﻼم قد كثر حول مصاحف الصحابة ،وخاصة حول مصحف الصحابي
الجليل عبد الله بن مسعود ،وقد جعل الطاعنون من بعض اﻵثار مواطن للطعن في صحابة النبي
 وخاصة الخلفاء الراشدون ،يقول محمد أركون" :رفض الخلفاء الﻼحقون كل الشهادات
اﻷخرى التي تريد تأكيد نفسها مصداقيتها؛ مما أدى إلى استحالة أي تعديل ممكن للنص المشكل
في ظل عثمان").(58
ويقول في كتابه "الفكر اﻹسﻼمي" :كما وراحوا  -أي عثمان ومن معه من الصحابة - 
يدمرون النسخ الجزئية اﻷخرى لكيﻼ تغذي اﻻنشقاق والخﻼف حول صحة اﻵيات والسور المثبتة
في المصحف المذكور() .(59وقد ألجأه مراده من الطعن في الصحابة إلى الثناء على عبد الله بن
مسعود  حيث قال" :حذف مجموعة ابن مسعود المهمة جداً ،وهو صحابي جليل ،وقد أمكن
الحفاظ على مجموعته بالرغم من ذلك في الكوفة حتى القرن الخامس") ،(60مع علمننا ويقيننا
بمنهج آركون في انتقاء المرويات الواردة عن صحابة النبي .
هذا وقد تكلم غيره كﻼما كثيراً حول مصحف عبد الله بن مسعود ونحن نعلم أنهم ﻻ
يريدون الثناء على مصحفه ،وإنما يريدون استخدامه وسيلة للطعن في مصداقية المصحف الذي
جمع عليه عثمان  الصحابة واﻷمة اﻹسﻼمية ،وأطبقت اﻷمة المسلمة على قبوله واﻻعتماد عليه،
ﻷنه هو القرآن وﻻ قرآن غيره.
وأما مصحف ابن مسعود فهو :الصحف القرآنية التي جمعها عبد الله بن مسعود في كتاب
عنده.
وأما نسبة المصحف ﻻبن مسعود فهو من باب نسبة الشيء إلى مالكه أو كاتبه أو نحو ذلك،
ولذلك قلنا :مصاحف الصحابة ،مصحف أبي ،مصحف ابن عباس ،وهكذا.
وقد وجد من بعدهم شيئاً من اﻻختﻼف بين هذه المصاحف وبين المصحف اﻹمام؛ ولذلك
بقيت هذه الصحف تتسمى باسم من كتبها أو من كانت عنده ونحو ذلك .وقد أشار ابن أبي داود
إلى هذه القضية بقوله) :إنما قلنا :مصحف فﻼن ،لِما خالف مصحفنا هذا من الخط أو الزيادة أو
).(61
النقصان ،أخذته عن أُبي ،هكذا فعل في كتاب التنزيل(
ومن أنواع اﻻختﻼف الموجودة في مصاحف الصحابة :
 .1الزيادة :ومثالها:
 ما ورد في مصحف ابن مسعود﴿ :في مواسم الحج﴾ ]البقرة.[196:278
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﴿ -حافظوا على الصلوات وعلى الصﻼة الوسطى﴾ ]البقرة.[238:

 ومنه ما ورد في مصحف أُبي﴿:فصيام ثﻼثة أيام متتابعات﴾]المائدة [89:في كفارة اليمين. .2النقص ،ومثاله:
 ما ورد في مصحف ابن مسعود﴿ :كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى﴾ ]هود.[102:﴿ -يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء﴾ ]البقرة.[284 :

 ما ورد في مصحف ابن عباس﴿ :يا حسرة العباد﴾. .3التبديل ،ومثاله:
 ما ورد في مصحف الله بن مسعود رضي الله عنه﴿ :الحي القيام﴾]آل -وما ورد أيضاً ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين

عمران.[2:

بكم﴾]يونس. [22:

 -وما ورد أيضاً ﴿ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه

يمترون﴾]مريم. [34:

إلى غير ذلك من اﻷمثلة الكثيرة التي ذكرها العلماء والباحثون ،وسنبين وجهة النظر فيها في
وقتها.
وقد أورد بن أبي داود مجموعة كثيرة من القراءات التي نسبت إلى عبد الله بن مسعود،
أوصلها إلى سبع وتسعين قراءة.
وعند تحقيق النظر وإمعانه يمكننا أن نرد على شبهة اختﻼف مصحف عبد الله بن مسعود
عن مصاحف الصحابة بما يأتي:
أوﻻً:أكثر القراءات التي وردت عن ابن مسعود لم تثبت نسبتها إليها ،وقد حقق هذه المسألة
الباحث سليم الهﻼلي في تحقيقه لكتاب المصاحف ،حيث بين بالصنعة الحديثية أن الروايات التي
نسبت ﻻبن مسعود لم يثبت منها إﻻ موضع واحد هو﴿ :وأقيموا الحج والعمرة إلى
البيت﴾]البقرة ،(62)[136:وأما باقي الروايات التي ذكرها ابن أبي داود فإنها لم تثبت من حيث
إسنادها إلى ابن مسعود.
ثانيا :أن كثيراً من القرءات التي نسبت ﻻبن مسعود هي قراءات متواترة أجمعت اﻷمة على
صحتها ،ونذكر منها على سبيل المثال ﻻ الحصر:
﴿ .1أن الدين عند الله اﻹسﻼم﴾]آل عمران ،[52:فهذه قراءة الكسائي.
﴿ .2ونعلمه الكتاب﴾ ،وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وابن عامر والكسائي وحمزة وخلف
العاشر.
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﴿ .3ساحران تظاهرا﴾ ]طه ،[63:وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وابن كثير وأبي جعفر
ويعقوب.
﴿ .4فهم على بينة﴾ ]فاطر ،[40:وهي قراءة أبي عمرو وحفص وحمزة ابن كثير وخلف
العاشر.
 ﴿ .5بموقِ ع النﱡجو م ﴾ ]الواقعة [75:وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر.
فهذه القراءات وغيرها كثير مما نسب إلى ابن مسعود ،ولكنّها في حقيقتها قراءات متواترة ﻻ
)(63
مطعن فيها.
وهذه النقطة ﻻ تتناقض مع النقطة التي قبلها فإن القراءة وإن تواترت فليس بالضرورة صحة
نسبتها إلى أحد حلقات الرواة ،فما ذكرنا من قراءات فإنها وإن تواترت لكن نسبتها إلى ابن
مسعود على وجه الخصوص لم تثبت.
ثالثاً:إنه قد ثبت بما ﻻ مجال للشك فيه أن صحابة رسول الله  كانوا يكتبون على صحفهم
التي جمعوها شيئاً غير القرآن الكريم وهي ما تسمى عند العلماء بالقراءات التفسيرية ،فإنّهم كانوا
يكتبون بعض الكلمات التي تعينهم على فهم كتاب الله تعالى كانوا قد عرفوا تفسيرها من رسول
الله أو من الصحابة اﻵخرين ،حتى إذا رآها غيرهم ظنها من القرآن الكريم مع أنها ليست كذلك.
الخاتمة
وبعد التطواف بين مباحث هذه الدراسة وصل الباحثان إلى النتائج اﻵتية:
 .1كان عبد الله بن مسعود من أكثر الصحابة الذين توجهت إلى رواياتهم سهام المستشرقين
والطاعنين في كتاب الله تعالى.
 .2قيمة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود في الدراسات القرآنية ظاهرة بينة ﻻ ينكرها إﻻ
جاحد أو معاند.
 .3الروايات التي ذكرت اعتراض ابن مسعود على لجنة الجمع ﻻ تضر وﻻ تطعن أبداً في جمع
جلّ ما أراده ابن مسعود إنما هو أن يكون في اللجنة .وإن تعيين زيد ﻻ
القرآن الكريم ،ف 
ينتقص أبداً من قدر ابن مسعود وﻻ غيره من الصحابة ،فمن المحال أن يكلّف عثمان كل من
كان صالحاً لذلك مع كون اﻷمر مقدوراً للبعض القادرين على إنجاز المهمة.
 .4لم يثبت -على التحقيق -أن عبدالله بن مسعود أنكر المعوذتين ،فالنصوص في ذلك إما
صريحة غير صحيحة ،وإما صحيحة غير صحيحة.
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 .5إن الروايات المتواترة تثبت يقيناً أن ابن مسعود كان يقرأ بالمعوذتين قرآناً ثابتاً باﻷسانيد
المتصلة عنه .
 .6اختﻼف مصحف عبد الله بن مسعود عن مصاحف الصحابة إنما كان اجتهاداً منه في زمن
اﻻجتهاد ،بدﻻلة اختﻼف مصاحف غيره من الصحابة ،ولو لم يكن اﻷمر سائغاً آنذاك لما كان
من ابن مسعود وﻻ غيره من الصحابة أن يخالفوا أمر اﻷمة ،ولذلك رجع ابن مسعود ووافق
عثمان على مصحفه آخر اﻷمر لما كان توحيد المصاحف ضرورة دينية وواجباً سياسياً
لدرء الفتنة وفض اﻻختﻼف.
 .7القراءات التي انتقدت على ابن مسعود إما روايات متواترة ﻻ مطعن فيها ،وإنما يطعن بها
من جهل تواترها وانتقدها على ابن مسعود ،وإما قراءات لم تثبت أسانيد نسبتها إليه ،وإنما
اختلقت نسبتها إليه اختﻼقاً ،وإما قراءات نسبت إليه دون تقييد بزمن روايته لها أو قراءته
بها ،ونحن نعلم أ ن من القرآن الكريم ما هو منسوخ أو نحو ذلك .مما يزيل اﻹشكال.
 .8أكثر ما روي عن الصحابي عبد الله بن مسعود إنما هو من قبيل التفسير وبيان المعنى،
وﻻ يضير ابن مسعود أو غيره من الصحابة أن بعض من ﻻ يفرق بين القراءة المتواترة
قرآنيتها وبين ما روي تفسيراً أو بياناً لمعنى ،ممما هو معلوم وشائع عند الصحابة الكرام
اﻷجﻼء.
 .9لو كان ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه معيباً  -وحاشاه  -لما سكت الصحابة
والتابعون عن ذلك ،وكيف يسكتون عن مخالفة القرآن وهم حملته والدافعون عنه والداعون
إلى اﻹيمان به على أنه كﻼم الله تعالى الذي ﻻ مطعن فيه وﻻ ملمز.
 .10أجاب العلماء عن كل الشبه التي أثيرت حول ما ورد عن ابن مسعود  من روايات ظاهرها
الطعن ،بكل حرفية واقتدار ،ولم يذروا في ذلك صغيرة وﻻ كبيرة ،بما يتناسب مع
الموضوعية واﻷمانة العلمية التي عهدناها بهم وعرفناها عنهم.
الهوامش
) (1وأصل هذه الدراسة مشروع بحثي مدعوم من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة الجوف ،وتم
اختصارها في هذه الورقات ﻷغراض النشر العلمي ،وﻻ ننس أن نقدم عبارات الشكر والتقدير للزمﻼء
في عمادة البحث العلمي.
)(2انظر :ابن اﻷثير ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،(281/3) ،وابن هشام ،السيرة النبوية.(102/1) ،
) (3انظر :الذهبي ،سير أعﻼم النبﻼء ،(461/3) ،وابن اﻷثير ،أسد الغابة في معرفة الصحابة.(331/3) ،
) (4انظر :ابن اﻷثير ،أسد الغابة في معرفة الصحابة.(281 /3) ،
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) (5انظر :ابن حجر ،اﻹصابة.(365 /4) ،
) (6المصدر السابق ،(199 /4) ،وانظر :ابن اﻷثير ،أسد الغابة في معرفة الصحابة.(121 /6) ،
) (7قال ابن حجر في تقريب التهذيب" :أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ،مشهور بكنيته ،واﻷشهر أنه ﻻ
اسم له غيرها ،ويقال اسمه :عامر ،كوفي ثقة من كبار الثالثة ،والراجح أنه ﻻ يصح سماعه من أبيه،
مات بعد سنة ثماني") ،ص .(656
) (8أخرجه ابن حبان ،اﻹحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،حديث رقم) ،(7062قال الشيخ شعيب
اﻷرنؤوط :إسناده صحيح .وانظر :اﻷلباني ،صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ،حديث رقم:
).(1901
) (9أخرجه اﻹمام أحمد ،مسند اﻹمام أحمد ،حديث رقم ) ،(3991والبخاري ،صحيح اﻷدب المفرد،
حديث ) ،(237وحسنه الشيخ اﻷلباني ،في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،حديث
).(65
) (10أما الثاني فهو عمار بن ياسر ،جاء في مسند اﻹمام أحمد ،حديث ) ،(17816 ،17840وقال
الشيخ شعيب اﻷرناؤوط :رجاله ثقات رجال الشيخين ،إﻻ أنه منقطع ،فالحسن البصري لم يسمع من
عمرو بن العاص.
) (11انظر :البخاري ،الصحيح الجامع المختصر ،حديث ).(3551
) (12أخرجه الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،حديث ) ،(5388وانظر :كﻼم اﻷلباني في السلسلة
حديث ).(1225
) (13أخرجه مسلم ،صحيح مسلم ،حديث ).(2459
) (14أخرجه البخاري ،صحيح اﻷدب المفرد ،حديث ).(136
) (15أخرجه اﻹمام أحمد ،مسند اﻹمام أحمد ،حديث ) (4412و) ،(3599وصححه اﻷلباني في صحيح
السيرة النبوية.
) (16وأما الثﻼثة الباقون فهم :سالم مولى أبي حذيفة  ،وأبي بن كعب ،ومعاذ بن جبل .أخرجه :البخاري،
الصحيح الجامع المختصر ،حديث ) ،(3548ومسلم ،صحيح مسلم ،حديث ).(2464
) (17أخرجه البخاري ،الصحيح الجامعة المختصر ،حديث ) ،(4714ومسلم ،صحيح مسلم ،حديث
).(2462
) (18أخرجه الطبراني ،المعجم اﻷوسط ،حديث ) ،(8477وصححه اﻷلباني ،إرواء الغليل ،حديث
).(2224
) (19أخرجه ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،حديث ) ،(138واﻹمام أحمد ،مسند اﻹمام أحمد ،حديث )،(35
وصححه اﻷلباني ،صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ،حديث).(2301
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) (20أخرجه اﻹمام أحمد ،مسند اﻹمام أحمد ،حديث ) ،(2494وقال الشيخ شعيب اﻷرنؤوط :صحيح.
) (21أخرجه الترمذي ،سنن الترمذي ،حديث ) ،(2952وحكم عليه اﻷلبانيفي صحيح السيرة النبوية بأنه:
صحيح اﻹسناد مقطوع.
) (22أخرجه اﻹمام أحمد ،مسند اﻹمام أحمد ،حديث ).(4321
)(23ابن حزم ،اﻹحكام في أصول اﻷحكام.(87 ،86/ 2) ،

) (24ابن حزم ،اﻹحكام في أصول اﻷحكام.(217 /1) ،
) (25ابن حجر ،اﻹصابة في تمييز الصحابة.(3-2 /1) ،
) (26أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :فضائل الصحابة ،باب :باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه،
برقم ).(3597
) (27وهذا التخريج فيه نظر ،فإن كتبة القرآن الكريم كانوا أكثر من ذلك بكثير ،بشهادة الروايات الكثيرة
الموجودة في كتب اﻷثر.
) (28انظر بتصرف :الرومي ،دراسات في علوم القرآن ،ص).(71
) (29أخرجه البخاري ،الجامع الصحيح المختصر ،حديث ).(3599
) (30المصدر السابق حديث ).(4718
) (31نقله عنه السيوطي ،اﻹتقان في علوم القرآن.(245 /1) ،
) (32انظر.Blachere, Introduction au Coran, p. 28 note 26:
) (33ابن تيمية ،مقدمة في أصول التفسير ،ص).(61
) (34السيوطي ،الدر المنثور ) (177 / 1وعزاه للمصنف وابن أبي داود وابن المنذر.
) (35الطبري ،جامع البيان ).(130 / 2
) (36أخرجه البيقهي :السنن الكبرى.(270 /8) ،
)(37اانظر :ابن حجر ،التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير.(196 /4) ،
) (38انظر :اﻷلباني :إرواء الغليل.(348 /1) ،
) (39انظر :ابن حجر ،فتح الباري.(707/8) ،
) (40النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.(109 /6) ،
) (41ومن الكتابات في هذه القضية :قراءة عبد الله بن مسعود ،مكانتها ،مصادرها ،إحصاؤها .لمحمد
أحمد خاطر ،طباعة دار اﻻعتصام ،وأيضا" :تفسير ابن مسعود جمع وتحقيق ودراسة" لمحمد
أحمد عيسوي ،طباعة مركز الملك فيصل.
) (42انظر :أبو حيان ،البحر المحيط في التفسير.(94 /1) ،
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) (43انظر :القاسم بن سﻼم ،فضائل القرآن ،ص  ،244وأبو جعفر النحاس ،معاني القرآن،(277 / 4) ،
والزركشي ،البرهان في علوم القرآن.(215 /1) ،
) (44أبو عبيدة ،مجاز القرآن.(219 /2) ،
) (45انظر :الزركشي ،البرهان في علوم القرآن.(215 /1) ،
) (46رواه ابن أبي داود ،في كتاب المصاحف ،رقم  ،53وبنحوه عند الترمذي ) (104/7برقم )(3104
وقال عنه :حديث حسن صحيح ،وهو حديث الزهري ﻻ نعرفه إﻻ من حديثه .وصححه اﻷلباني في
تحقيقه على سنن الترمذي.
) (47أخرجه اﻹمام أحمد ،مسند اﻹمام أحمد بن حنبل.(389/1) ،
) (48الحديث متفق عليه ،أخرجه البخاري ،الجامع الصحيح المختصر ،برقم ) ،(4713ومسلم ،صحيح
مسلم ،برقم ). (2462
)(49انظر :عبد الستار الشيخ ،عبد الله بن مسعود ،ص  ،124-122وانظر :مال الله ،محمد ،شبهات
حول الصحابة ذو النورين ،ص).(135-133
)(50انظر :الرومي ،دراسات في علوم القرآن ،ص).(93-92
)(51انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،ص).(284 /1
)(52انظر :النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 108 /2) ،وما بعدها(.
)(53انظر :كﻼم المستشرق ويلش في دائرة المعارف اﻹسﻼمية ،ج  ،5ص .410
) (54أخرجه اﻹمام أحمد ،مسند اﻹمام أحمد (116 /35) ،حديث ).(21186
)(55انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن 275/1) ،وما بعدها(.
) (56انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان.(191/1) ،
) (57انظر :القطان ،مباحث في علوم القرآن ،ص).(138
) (58أركون ،تاريخية الفكر العربي اﻹسﻼمي ،ص ).(289-288
) (59أركون ،الفكر اﻻسﻼمي نقد واجتهاد ،ص ).(81
) (60أركون ،تاريخية الفكر العربي اﻹسﻼمي ،ص )(31
)(61ابن أبي داود ،كتاب المصاحف ،ص ).(289
) (62ابن أبي داود ،كتاب المصاحف ،ص  ،305حيث قال) :موقوف صحيح لغيره(.
) (63ومن ذلك أيضا :قوله تعالى﴿ :في غيابة الجب﴾ ،وقوله تعالى﴿ :كيد سحر﴾ ،وقوله تعالى﴿ :وهم
في الغرفة﴾ ،وقوله تعالى﴿ :فانظر ماذا تري﴾ ،وقوله تعالى﴿ :أفغير الله تأمروني﴾ ،وقوله تعالى:
﴿السموات يتفطرن﴾ ،وقوله تعالى﴿ :وجاء فرعون ومن قبله﴾.
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ملخص
القرآن الكريم معجزة إلهية على مدى الزمن ،أعجز العرب القدماء أصحاب الفصاحة والبﻼغة ،كما
أعجز البشرية على مدى الزمن ،أعجزهم في معجزاته البﻼغية والعلمية واﻻجتماعية والسياسية ،فالله
سبحانه وتعالى جعله دستورا قيما للبشرية ،ﻻ تسعد وﻻ يأتيها الخير إﻻ بتطبيق شرع الله ،فعلماء اليوم
يؤكدون كما أكد السابقون أن هذا القرآن معجزة باقية إلى أن يرث الله اﻷرض ومن عليها.
فالقرآن ﻻ يأتيه الباطل من بين يديه وﻻ من خلفه ،ﻷنه كتاب الله المعجز ،ولو أن البشرية أخذت
بهذا الكتاب لنالت السعادة في الدنيا واﻵخرة.
ت أن أتأمل اﻹعجاز في كتاب الله :أساليبه ولطائفه في التقديم والتأخير لﻸلفاظ
في هذا البحث حاول ُ
والجمل وما فيها من دﻻﻻت بﻼغية وبيانية ،كما وضحتُ في بداية البحث الجهود المبذولة من قبل العلماء
السابقين ،الذين أفنوا عمرهم في البحث في هذا اﻹعجاز.
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Abstract
The Holy Quran is an eternal Godsend miracle which has baffled even the ancient
Arabs as specialists in eloquence where they found it impossible to replicate any single
verse in it in terms of its Purity, Perfections, and Marvels. Since the Quran is a miracle
of the Creator, it is believed by Muslims that these miracles in the Holy Quran will last
till Allah enforces his judgment on Earth. God has intended for the Quran to be the
righteous Doctrine to which our lives would conform and be straightened up by. It is a
comfort to the hearts of Muslims, and it is believed that humanity will not achieve
happiness except by following its rules as it is directly delivered to us from our own
maker who knows best what our needs are. Thus, It is only with Quran that humanity
will achieve what is good for it in both this life and the afterlife.
This research studies an aspect of this miraculous nature of Quran namely dealing
with the advancing and deferring of words, phrases, and sentences in the Quranic
context. In addition, the study illustrates the ways and subtleties in the advancing and
deferring in the verses of the Holy Quran in search for their rhetorical denotations and
attempts to locate specific examples of this miraculous sign in them. This study has also
presented the various opinions of early scientists regarding this specific miraculous
aspect of the Quran as well as contemporary studies carried on by Modern researchers
illustrated at the beginning of the research.
Keywords: Inimitability of Quran, Advancing and Referring, Rhetoric.

المقدمة
وصلت اللغة العربية قبل الدعوة اﻹسﻼمية إلى قمة مجدها وبﻼغتها وبيانها وتعددت
 وتسابق الشعراء في تمجيد مآثر قبائلهم وتسجيل تاريخها حتى أصبح،أغراضها في الشعر والنثر
 وتنافس الشعراء في تمجيد، فإذا ما برز شاعر في قبيلة أقيمت اﻷفراح،الشاعر لسان حال القبيلة
 وقد وصفهم محمد بن جرير الطبري بأنهم رؤساء صياغة، وأنشئت اﻷسواق اﻷدبية،قبائلهم
، فيهم كل شاعر فصيح وكل خطيب بليغ،الخطب والبﻼغة والشعر والفصاحة والسجع والكهانة
،وتفاخر الشعراء بأمجادهم ونظمت المعلقات وجاءت بأفصح ما نطق به أهل الحضارة والبادية
.1وظهر منهم امرؤ القيس وطرفة وزهير
.وجاءت الفصحى على لسان العامة والخاصة من الناس فأدركوا أسرارها وكنهها
 الذي تحدى، ونزلت المعجزة الكبرى وهي القرآن الكريم،عند ذلك كانت الدعوة اﻹسﻼمية
 ومنهم من، فمنهم من استجاب له وآمن،العرب وهم أصحاب اللغة ونفذ إلى أحاسيسهم ومشاعرهم
 وتجمعت قريش حول الوليد بن،كابر وتحدى رغم علمه بأنه الكﻼم المعجز من رب العالمين
 )والله ما هو بكاهن: فيقول الوليد،المغيرة ووصفت محمداً )صلى الله عليه وسلم( بأنه كاهن
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لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وﻻ سجعه ،قالوا -:فنقول إنه مجنون ،فقال :ما هو
بمجنون ،فقد رأينا الجنون وعرفناه ،فما هو بخنقه وﻻ تخالجه ووسوسته ،قالوا -:نقول شاعر
قال :ما هو بشاعر ،لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ،فما هو
بالشعر قالوا :نقول ساحر ،قال :ما هو بساحر ،لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم وﻻ
عقدهم ،قالوا :فما نقول يا أبا عبد شمس قال :والله إن لقوله طﻼوة وإن أصله لمغدق وإن فرعه
لجناة ،وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً ،أﻻ أعرف أنه باطل وأن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر،
جاء بقول هو سحر ،يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه وبين المرء
2
وعشيرته.
ويروى عن أبي عبيدة أن أعرابياً سمع رجﻼً يقرأ "فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
" فسجد ،وقال سجدت لفصاحته.3
وسمع آخر رجﻼً يقرأ "فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا" 4فقال :أشهد أن مخلوقا ﻻ يقدر
على مثل هذا الكﻼم.
وتحدى القرآن العرب أن يأتوا بمثله فقال تعالى" -:أم يقولون تقوله بل ﻻ يؤمنون ،فليأتوا
5
بحديث مثله إن كانوا صادقين"
وقال أيضا" :أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من
دون الله إن كنتم صادقين 13فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ﻻ إله اﻻ هو فهل
6
أنتم مسلمون"
وتحدى أيضا أن يأتوا بسورة من مثله بقوله" :وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 23فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين".7
بل تحدى القرآن الجن واﻹنس على مدى الزمن واﻷجيال أن يأتوا بمثل هذا القرآن ،قال
تعالى) :قل لئن اجتمعت اﻹنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ﻻ يأتون بمثله ولو كان
بعضهم لبعض ظهيراً( .8
ولكن العرب منهم من آمن بهذا التحدي وأيقن أنه كﻼم الله المعجز ﻻ يأتيه الباطل من بين
يديه وﻻ من خلفه ،وذلك بفطرته السليمة وما عرفه في القرآن من أساليب البﻼغة والفصاحة
والبيان.
ومنهم من واصل ضﻼله وكفره مع علمه اليقيني بأن هذا ليس من كﻼم البشر ،ولكن الكفر
ﻼ غيره ونفسه.
عناد ،حتى ﻻ يتنازل عن كبريائه الجاهلي ومكابرته السخيفة فبقي معانداً ضاﻻً مض ً
293

مجلة جرش للبحوث والدراسات

البﻼصي

وانتشر اﻹسﻼم شرقاً وغرباً وحمل المسلمون هذا الدين الجديد ،وحملوا مكارم اﻷخﻼق،
وأنقذوا البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ،بعد أن فسدت فطرة الناس ،ولم تعد
عندهم تلك الملكة الذوقية السليمة ،وﻻ ذلك الذوق الفطري السليم الذي يفرق بين السليم
والرديء من القول ،وذلك ﻻختﻼطهم بالشعوب اﻷخرى ،فلم يعد إدراك اﻹعجاز القرآني فطريا ً
لفساد اللغة عند العرب ،فأوجب على من يريد أن يعرف هذا العلم أن يدرس أساليب العرب ولغتهم
ومعانيهم حتى يستطيع إدراك ما في كتاب الله من كﻼم معجز ،أعجز أصحاب اللغة وحملة بيانها.
وصف ابن قتيبة في كتابه "تأويل مشكل القرآن" أسلوب المجاز في اللغة العربية فيقول-:
"وللعرب المجازات في الكﻼم ومعناها طريق القول ،ومأخذه ففيها" اﻻستعارة والتمثيل والقلب
والتقديم والتأخير والحذف والتكرار واﻹخفاء واﻹظهار والتعريض واﻹفصاح ،والكناية واﻹيضاح
ومخاطبة الواحد كمخاطبة الجمع والجمع خطاب الواحد ،والواحد والجمع خطاب اﻻثنين والقصد
بلفظ الخصوص لمعنى العموم وبلفظ العموم لمعنى الخصوص ،ثم يمضي ويقول" -:ولذلك ﻻ
يقدر أحد من التراجم أن ينقله إلى شيء من اﻷلسنة ،كما نقل اﻹنجيل من السريانية إلى الحبشية،
وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله بالعربية ﻷن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب".9
وبهذا يوضح لنا ابن قتيبة عدم مقدرة نقل القرآن الكريم إلى لغات الشعوب اﻻخرى ،وان
تمكن المترجم من نقل معاني القرآن إﻻ أنه يبقى عاجزاً عن نقل أحاسيسه ومشاعره حين يقرأ
آيات القرآن الكريم وتهزه حين تستقر في قلبه ووجدانه ،ويظهر عليهم اﻹيمان والخضوع إذا ذكر
اسم الله.
فالعرب المسلمون حين ملكوا ناصية اﻷرض ورفرفت أعﻼمهم على أسوار المدن المفتوحة،
لم يسمحوا ﻷنفسهم وﻻ لغيرهم أن يترجموا معاني القرآن الكريم إلى لغاتهم ،بل فرضوا لغتهم
على غيرهم من الشعوب ،فألفت الشعوب الجديدة بلغة القرآن ودرستها ،ولم تؤلف بلغتها بل
تأثرت لغتها كثيرًا بلغة القرآن الكريم.
وهكذا تبقى المعجزة القرآنية خالدة خلود الحياة على اﻷرض ،جعلها الخالق جلت قدرته
دستوراً ربانياً تستقيم به حياة البشرية وتطمئن قلوبها اليها ،وتنال خير الدنيا وحسن ثواب
اﻵخرة.
ففي هذا البحث البسيط حاولت أن أبين بعض وجوه اﻹعجاز في كتاب الله ،حتى تستطيع
الناشئة أن تدرك شيئاً من هذا اﻹعجاز الذي ﻻ تنتهي عجائبه وقد استعنت بآراء الباحثين القدامى
من كبار علماء المسلمين ،أمثال الزمخشري ،وعبد القاهر الجرجاني.
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كما حاولت أن أدرس أسلوب القرآن الكريم والجملة القرآنية وصياغتها وتعبيرها .هذا وآمل
من الله أن أكون قد وفقت في هذا العمل البسيط.
وجوه اﻹعجاز في القرآن الكريم:
القرآن الكريم حجة على العرب ،ﻷنهم أدركوا أسراره ومعانيه وبيانه ونظمه وأسلوبه المعجز،
فهم أصحاب البيان والبﻼغة والفطرة السليمة ،فقد تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا.
والعرب حجة على سائر الخلق ،أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم نشر هذا الدين وإقامة
الحجة على سائر الخلق ،وتعليم اﻷمم مبادىء هذا الدين بلغة القرآن حتى تدرك بﻼغته كما
أدركتها اﻷمم السابقة فبرز فيها علماء كالجاحظ وغيره.
فتبليغ هذا الدين إلى أمم اﻷرض وريادة الشعوب في هذا المجال كان من واجب العرب ،حتى
تتمكن هذه الشعوب من إدراك رسالة السماء وتطمئن القلوب بذكر ربها وتعود إلى فطرتها
السليمة.
فالقرآن الكريم أعجز العرب كما ذكرنا في عدة وجوه ،وﻻ زال إلى يومنا حجة قائمة إلى أن
يرث الله اﻷرض ومن عليها ،وإلى أن يرفع القرآن من صدور البشر ،يبقى التحدي قائما إلى يوم
القيامة ﻷنه كﻼم الله ﻻ يأتيه الباطل من بين يديه وﻻ من خلفه ،فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ
لكتابه ،المتكفل به وما سواه من كﻼم البشر يموت ،فهو قابل للخطأ والصواب ،والخطأ في كﻼم
البشر أكثر من الصواب ،فكل بني آدم خطاؤون.
فكﻼم الله هو الدستور اﻷمثل ﻷمم اﻷرض ،فالزمان والمكان ﻻ يصلحان إﻻ بكﻼم الله
المعجز
والمعجزة قائمة إلى يوم القيامة في معظم مجاﻻت الحياة ،وﻻ زلنا إلى يومنا هذا نرى كثير ًا
من علماء الطب والجغرافيا وغيرهم قد فتح الله عليهم واستفادوا من القرآن في كثير من
اختراعاتهم وابتكاراتهم لما في القرآن من حقائق ثابتة ،ﻻ زالت اﻷمم مهما أوتيت من العلم تعجز
عن إدراكها.
هذا وجه واحد من مجاﻻت إعجاز القرآن الكريم ،وهناك وجوه اخرى منها:
إخباره عن كثير من المغيبات قد وقعت كما ذكر القرآن الكريم وهذا مما ﻻ يقدر عليه بشر
لقوله تعالى" -:لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
محلقين رؤوسكم ومقصرين".10
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وقوله تعالى "غلبت الروم 2في أدنى اﻻرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 3في بضغ سنين لله
اﻷمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون".11
والوجه اﻵخر من وجوه اﻹعجاز القرآني-:
ما في القرآن من إخبار عن اﻷمم السابقة البائدة من حين خلق آدم إلى بعث محمد صلى الله
عليه وسلم ،ومعلوم لدى الجميع أن محمداً عليه السﻼم لم يجلس إلى راهب وﻻ إلى عالم ،ولم
يتتلمذ على يد معلم وإنما كان أمياً ﻻ يعرف القراءة وﻻ الكتابة ،ولم يجلس إلى أحبار اليهود وﻻ
إلى قساوسة النصارى وإنما جاءت أوصافه في كتبهم " يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ".
ووجه آخر من وجوه اﻻعجاز القرآني :هو ما تضمنه هذا الكتاب من التشريع العظيم الدقيق،
الذي يجعل المجتمعات اﻹنسانية غاية في السمو ،فرسالته عامة للشعوب لذا جاءت تناسب
المجتمعات كافة.
 -1العلماء المسلمون الذين كتبوا في اﻹعجاز
انكب علماء اﻹسﻼم على دراسة القرآن الكريم وبيان إعجازه وإفحامه ،وأول من كتب في هذا
المجال أبو الحسن بن عيسى الرماني المتوفى سنة  374هـ في كتابه" النكت في إعجاز القرآن".
والمتأمل في كتابه يرى أن القرآن جاء معجزا بألفاظه ونظمه وأسلوبه وأثره في النفوس.
ويتحدث عن بﻼغة القرآن الكريم ويرى أنه أعجز العرب والعجم ،واﻷبواب التي يتناولها في
كتابه هي اﻹيجاز والتشبيه واﻻستعارة والتﻼؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين
والمبالغة وحسن البيان.
ويرى أن اﻻيجاز تقليل الكﻼم من غير إخﻼل بالمعنى ،ويقسمه إلى إيجاز حذف وإيجاز
قصر.
وإيجاز الحذف -:إسقاط كلمة لﻼجتزاء عنها بدﻻلة غيرها من الحال أو فحوى الكﻼم.
ومثاله" :واسأل القرية"" ،12ولكن البر من اتقى".13
وقوله تعالى" :وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً ،حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها"
كأنه قيل حصلوا على النعيم المقيم.
وإيجاز القصر :بنية الكﻼم على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف.15
كقوله تعالى" :ولكم في القصاص حياة".16
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ويعدد الرماني فوائد اﻹيجاز ،واﻹيجاز تهذيب الكﻼم بما يحسن به البيان ،واﻹيجاز تصفية
اﻷلفاظ من الكدر وتخلصها من الدرن" ،ويرى أن اﻹيجاز أعلى مراتب البيان.17
فالقرآن كتاب ﻻ تنتهي عجائبه ،ويبقى إعجازه ما بقيت حياة على وجه اﻷرض ،واجتهد
العلماء في بيان اعجاز القرآن للكشف عن أسراره وعجائبه ،ولكل واحد منهم نظرية في اﻹعجاز
ورأيه فيه ،بحيث ﻻ يمكن حصرها في صورة واحدة.
والناظر في القرآن الكريم ينظر في آيات معجزة منزلة من السماء ،ليست من خلق البشر ،إذ
لكل إنسان رأي ونظرة في هذا القول المعجز فيرى القارىء ﻵرائهم مﻼمح جديدة تختلف عن
اﻵخر ،مع العلم أن اﻹعجاز القرآني ﻻ يمكن أن يحيط به بشر ،ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ،وكل
ما أوجده الفكر البشري في اﻹعجاز القراني ،كل ذلك ليقرب معنى اﻹعجاز لعقول البشر" ،وﻻ
يحيطون بشيء من علمه إﻻ بما شاء وسع كرسيه السموات واﻷرض وﻻ يؤوده حفظهما وهو
العلي العظيم" فالله تعالى يصف كلماته بقوله "قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا".18
فهذا اﻹعجاز اﻹلهي المتمثل في كلمات الله سيبقى إعجازا لﻺنس والجن إلى أن يرث الله
اﻷرض ومن عليها.
ومن العلماء المسلمين الذين كتبوا في اﻹعجاز القرآني :الجاحظ-:
رأي الجاحظ في اﻹعجاز-:
لم يصلنا من الجاحظ كتاب في اﻹعجاز ،وإنما له رسائل متناثره بين ثنايا ما كتبه تبين رأيه
في اﻹعجاز.
ففي رسالة للجاحظ "حج النبوة" يقول-:
"إن محمداً صلى الله عليه وسلم مخصوص بعﻼمة ،لها في العقل موقع كموقع فلق البحر
من العين ،وذلك قوله لقريش خاصة وللعرب عامة – مع ما فيها من الشعراء والخطباء والبلغاء،
والدهاة والحلماء ،وأصحاب الرأي والمكيدة والتجارب ،والنظر في العاقبة" -:إن عارضتموني
بسورة واحدة فقد كذبت في دعواي ،وصدقتم في تكذيبي"".
ويتحدث الجاحظ عن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول" :وكذلك دهر محمد صلى
الله عليه وسلم كان أغلب اﻷمور عليهم واحسنها عندهم ،وأجلها في صدورهم حسن البيان،
ونظم دروب الكﻼم مع علمهم له ،وانفرادهم به فحين استحكمت لغتهم وشاعت البﻼغة فيهم ،وكثر
شعراؤهم ،وبعثه الله عز وجل فتحداهم بما كانوا ﻻ يشكون أنهم يقدرون على أكثر منه ،فلم يزل
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يقرعهم بعجزهم ،وينقصهم على نقصهم حتى تبين ذلك لضعفائهم ولعوامهم ،كما تبين ﻷقويائهم
وخواصهم ،وكان ذلك من أعجب ما أتاه الله نبيا ً قط مع سائر ما جاء به من اﻵيات ومن ضروب
البرهانات.19
ويرى الجاحظ أن البﻼغة نظم وصياغة ،فمن أخطأه حسن النظم وحبكة الصياغة فقد أخطأت
كﻼمه عناصر الحياة ،فالمعنى عندما يخرج من نظم مضطرب ،يصبح معنى ذميماً.
ويرى الجاحظ أن المعاني مطروحة في الطريق ،يعرفها العجمي والعربي ،والقروي والبدوي،
وإنما الشأن في اقامة الوزن ،وتخير اللفظ ،وسهولة المخرج ،وصحة الطبع ،وكثرة الماء ،وجودة
السبك .20
ويرى الجاحظ أن اﻹعجاز في النظم عندما يكون على شيء من السعة واﻻمتداد ،بحيث
يكون مؤلفا من حقائق مترابطة.
يقول "ولو أراد انطق الناس أن يؤلف من هذا الضرب )يعنى القرآن( سورة واحدة طويلة او
قصيرة على نظم القرآن وطبعه وتأليفه ومخرجه ،لما قدر عليه ،ولو استعان بجميع قحطان" ومعد
بن عدنان.21
اﻹعجاز عند الباقﻼني
يرى الباقﻼني أن إعجاز القرآن جاء على ثﻼثة أوجه:
اﻷول -:اﻹخبار عن الغيوب وهو ما ﻻ يقدر عليه البشر ،كقوله تعالى "هو الذي أرسل رسوله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" ،22ففعل ذلك .وقوله في
أهل بدر" :وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم" 23وقد انتصر المسلمون في هذه
المعركة.
الثاني :أن الرسول كان امياً لم يطلع على كتب اﻷقدمين.
الثالث :نظم القرآن :اختلف نظم القرآن عما ألفه العرب في أسلوب مميز ،فالشعر العربي يقسم إلى
أعاريض وإلى كﻼم مسجع وغير مسجع ،أما القرآن فليس من قبيل الشعر ،وخرج على
أصناف كﻼمهم وأساليب خطابهم.
وليس في كﻼم العرب ما يشتمل على هذه الفصاحة والتصريف البديع والمعاني اللطيفة وإنما
تنسب إلى حليمهم كلمات معدودة والفاظ قليلة ،وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها اﻻختﻼل
واﻻختﻼف والتكلف والتجوز والتعسف ،أما القرآن فكما وصفه سبحانه وتعالى "الله نزل أحسن
الحديث"" 24ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختﻼفاً كثيراً".25
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"ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب اﻷحوال التي يتصرف
فيها ،فيأتي بالغاية في البراعة في معنى ،فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه ،وبان اﻻختﻼف
على شعره ،أما القرآن فﻼ تفاوت فيه ،وﻻ إنحطاط عن المنزلة العليا ،وﻻ إسفاف فيه إلى الرتبة
الدنيا".
الزمخشري ورأيه في اﻹعجاز:
الزمخشري من بين العلماء الذين كتبوا في إعجاز القران وأخذ بالكثير من آراء المعتزلة في
نفي الصفات عن ذات الله ومن بينها حسن الكﻼم ،إﻻ أنه لم يأخد بقولهم في إعجاز القران بأنه
كان بالصرفة ،أي إن العرب كانوا قادرين على اﻹتيان بمثله ولكن الله صرفهم عن أن يعارضوه،
وهذا ما قال به الجاحظ وكثير من المعتزلة.
فالزمخشري أراد أن يجعل القرآن كله مجاﻻ للناظرين في اﻹعجاز والباحثين عنه في كتاب
الله .في تفسيره والكشف عن حقائق وغوامض وعيون اﻷقاويل في وجوه التأويل.
كما أن الزمخشري لم يخرج في تفسيره عن الدﻻﻻت اللغوية لكلمات القرآن الكريم ولم
يتجاوز المضمون البياني ﻵياته ،وكان همه البحث عن مواقع اﻹعجاز وروائع البيان وعجيب النظم
فكان له منهج خاص به لم يذهب به مذهب أصحاب المعاجم والقواميس في الشرح اللغوي
للكلمات ،وإنما يقصد إلى المثل أو الحكمة أو الكلمة وبين ما بها من تشبيه أو استعارة أو كناية.
لقد اطلع الزمخشري على كتاب الله وعلى كل آية من آياته والتي تشير إلى معجزة أو
تتحدث عن إعجاز.
وجوه اﻷعجاز:
يقول الزمخشري في مقدمه تفسيره:
"الحمد الله الذي أنزل القرآن كتابا مؤلفا منظما ،ونزله بحسب المصالح منجما ،وجعله
بالتحميد مفتتحاً ،وباﻻستغاثة مختتم ًا " ثم يقول:
"أنشأه كتابا ساطعا تبيانه ،قاطعا ناطقا ببينات وحجج قرآنا عربيا غير ذي عوج ،مفتاح ًا
للمنافع الدينية والدنيوية مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية معجزا باقيا دون كل معجز
على وجه كل زمان".26
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عبد القاهر الجرجاني
عبد القاهر الجرجاني أحد علماء البيان الذين غلب عليهم الذوق السليم ولم تفسد فطرته
النقية ،في وقت غلبت على العلماء سيطرة المذاهب الجدلية والفلسفية.
وقد ألف عبد القاهر الجرجاني كتابين أولهما أسرار البﻼغة كشف فيه عن وجود الحسن في
البيان العربي ،أما الكتاب الثاني فهو دﻻئل اﻻعجاز ،يحاول فيه أن يكشف عن اﻹعجاز القرآني،
وكذلك في رسالة سماها "الشافية".
فأسرار البﻼغة جاء مقدمة لكتابه دﻻئل اﻹعجاز ،وهذا الكتاب جاء مقدمة للرسالة الشافية.
واللغة هي تلك الكلمات التي تعبر عن مشاعر وعواطف وأفكار اﻷمة ،فهي تتحرك على كل
لسان ،ولكنها تختلف باختﻼف قائلها ،تختلف باختﻼف من ينطق بها ،فالكلمة في فم البطل تختلف
في مدلولها ومضمونها ونتائجها عن الكلمة نفسها في فم الجبان ،تلك التي ﻻ تتعدى سمعه وﻻ
تصل إلى أذنيه.
فالفرزدق الشاعر يهدد "مربعاً" ،فيصبح تهديده سخرية للناس وموضعاً للعبث واللهو،
فجرير يسخر من مقولته يقول:
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً

أبشر بطول سﻼمة يا مربع

في حين أن كلمة القتل في فم البطل أو الملك لها مدلوﻻتها المخيفة ،ﻷن وراءها الموت
والدمار والدم.
فاللغة لها دﻻلتها وصفاتها اﻹنسانية تنبع من عاطفة ووجدان وشعور تتأثر كثيراً بثقافة
صاحبها وشخصيته ،فهي تعيش معه ،وتتصف بصفاته وطبائعه وتركيب خلقه.
يقول القاضي الجرجاني "وأنت ترى ذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك ،وترى الجافي
الجلف منهم كز اﻷلفاظ معقد الكﻼم ،وعر الخطاب ،حتى أنك ربما وجدت الفظاظة في صوته
.27
ونغمته ،وفي جرسه ولهجته"
فالقرآن الكريم كﻼم الله ،وهو الحق من رب العالمين ،في كل حرف من حروفه ترى قبسة من
نور الحق ونفحة من نفحات القوة والعزة ،أعجز البشرية على مدى الزمن إلى ان يرث الله اﻻرض
ومن عليها.
ويرى عبد القاهر الجرجاني أن وجوه اﻹعجاز والتعرف عليه أمر ممكن ،ﻷن خلودها على
ﻼ على صدق رسالة
مدى الدهر ﻻ معنى له ،إﻻ إذا وقعت موقع المعرفة من الناس وقامت دلي ً
الرسول.
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فالعرب أقروا بالعجز عن معارضة القرآن ،يقول عبد القاهر الجرجاني ولو أنهم – أي العرب-
حين سمعوا وحين تحدوا إلى معارضته سمعوا كﻼماً لم يسمعوا قط مثله ،وأنهم قد رازوا
أنفسهم ،فأحسوا بالعجز على أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريباً منه.28
ماذا أعجز العرب ،القرآن الكريم؟
لماذا عجزوا عن اﻹتيان بمثل القرآن الكريم؟ هل عجزوا عن لفظه أم معناه؟
ويرى الجرجاني أن الصورة البيانية هي التي تؤلف بين اللفظ والمعنى ،ويقول الجرجاني عن
اللفظة القرآنية- :
"أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه ،وخصائص صادفوها في سياق لفظه ،وبدائع راعتهم
من مبادىء آيه ومقاطعها ،ومجاري ألفاظه ومواقعها ،وفي مضرب كل مثل ،ومساق كل خبر،
وصورة كل عظة وتنبيه وإعﻼم ،وترغيب وترهيب ،ومع كل حجة برهان وصفة وبيان.
وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة ،وعشراً عشراً ،وآية آية ،فلم يجدوا في الجمع كلمة ينبو
مكانها ،ولفظة ينكرها شأنها ،أو يرى أن غيرها أصلح مكاناً أو أشبه ،أو أحرى واخلق ،بل وجدوا
اتساق ًا بهر العقول ،وأعجز الجمهور ،ونظام ًا والتئاماً واتقان ًا وأحكاماً".29
التقديم والتأخير في اﻵيات القرآنية:
القرآن الكريم أعجز العلماء منذ نزوله إلى اليوم ،وإلى أن يرث الله اﻷرض ومن عليها ،وهو
مصباح الظﻼم ومنهل البيان ،وقف فحول العرب وفصحاؤهم أمامه عاجزين.
وقد جاء أسلوب القرآن في غايته العظمى من البﻼغة والفصاحة ،وخرج عن جميع وجوه
النظم المتعارف عليها في كﻼم العرب فتوافد العلماء على معرفة أسراره ،في استخراج درره.
وجرى متأخرون من العلماء على أن يجمعوا اﻹعجاز وكل ما قاله السلف ليؤكدوا أن هذا
القرآن يهدي للتي أقوم.
وفي هذا البحث سأحاول الوقوف على أساليب التقديم والتأخير ومعرفة لطائفه ،فهو باب
كثير الفوائد ،ﻻ يزال بديعه وإعجازه قائما إلى يوم الدين.
والتقديم والتأخير في اﻵيات القرآنية ينقسم إلى قسمين:
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تقديم اللفظ على عامله:
كتقديم المفعول به على فعله ،وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهما ،وتقديم الحال
على فعله ،وتقديم الخبر على المبتدأ .وهذا التقديم أعجز العرب وجعلهم يؤمنون بأن هذا القرآن
من الله .والتقديم هنا يفيد اﻻختصاص ،وهناك أمثلة كثيرة في القرآن الكريم منها،
قال تعالى) :بل الله فاعبد وكن من الشاكرين(

.30

وقوله تعالى) :واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون(

.31

ففي اﻵية الكريمة قدم المفعول به على فعل العبادة في الموضوعين ،ﻷن العبادة مختصة بالله
تعالى.
ومثل التقديم على فعل اﻻستعانة قوله تعالى) :وعلى الله فليتوكل المتوكلون(

.32

33

وقوله تعالى) :فقالوا على الله توكلنا ربنا ﻻ تجعلنا فتنة للقوم الظالمين(.

وفي قوله تعالى) :وعليه توكلت واليه أنيب( ،34فقدم الجار والمجرور بالدﻻلة على
اﻻختصاص؛ ﻷن التوكل ﻻ يكون إﻻ لله وحده ،واﻻنابة ليست إﻻ اليه وحده.
ولم يقدم مفعول الهداية على فعله ،فلم يقل )إيانا اهده( كما قال تعالى) :اياك نعبد( وذلك
ﻷن طلب الهداية ﻻ يصح فيه اﻻختصاص ،إذ ﻻ يصح ان نقول )اللهم اهدني وحدي ،وﻻ تهدِ
احدًا غيري(.
ومنه قوله تعالى) :قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضﻼل
مبين(.35
فقدم الفعل )آمنا( على الجار والمجرور )به( وأخّر )توكلنا( عن الجار.
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة توضح ذلك في قوله تعالى) :إن إلينا إيابهم
حسابهم(.36

25

ثم إن علينا

فإن اﻹياب ﻻ يكون إﻻ لله وحده.37
وقوله تعالى) :كل إلينا راجعون(.38
وقوله تعالى) :والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن اﻷحزاب من ينكر بعضه قل
انما أمرت أن اعبد الله وﻻ أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب(.39
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وقوله تعالى) :إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين
ءامنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا
يكفرون(.40
وقوله تعالى) :إلى ربك يوم اذن المساق( ،41فالمساق الى الله وحده.
وقوله تعالى) :إليه يرد علم الساعة(.42
وقوله تعالى) :إن الله عنده علم الساعة( ،43فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ.
وقوله تعالى) :وعنده مفاتح الغيب ﻻ يعلمها إﻻ هو( ،44ففي اﻵية الكريمة قدم الظرف الذي
هو الخبر على المبتدأ )مفاتح الغيب( وذلك ﻻختصاصه سبحانه بعلم الغيب.
وقد يكون التقديم لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير وغير ذلك ،إﻻ أن اﻷكثر
فيه اﻻختصاص.
ومن التقديم الذي ﻻ يفيد اﻻختصاص ،قوله تعالى) :ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكﻼ هدينا
ونوحا هدينا من قبل( ،45ليس معناه أن هدينا نوحا فقط ،وإنما من باب المدح والثناء.
وقوله تعالى) :فأما اليتيم فﻼ تقهر  9وأما السائل فﻼ تنهر(.46
ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم ،ونهر غير السائل ،وإنما هو من باب التوجيه،
فاليتيم ضعيف والسائل كذلك.
تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل:
إن فن التقديم والتأخير فن رفيع ،وقد بلغ القرآن الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي
تستحقه بالتعبير ،فيكفي أن نقول أنه كﻼم الله ﻻ يأتيه الباطل من بين يديه وﻻ من خلفه ،فنرى
التعبير متسق مع غيره ،كأنه لوحة فنية واحدة متكاملة.47
ويعود سبب تقديم اللفظ إنما يكون للعناية واﻻهتمام فكلما كان الكﻼم فيه عناية أكبر تقدم
على غيره حسب مقتضى الكﻼم.
فالقرآن الكريم يقدم السماء مرة ،ويقدم اﻷرض مرة أخرى ،ومرة يقدم اﻹنس على الجن
ومرة يقدم الجن على اﻹنس.
فتقديم اﻷلفاظ يكون أحيانا حسب القِدم واﻷولوية في الوجود.
كما في قوله تعالى) :وما خلقت الجن واﻹنس اﻻ ليعبدون(.48
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فخلق سبحانه الجن قبل خلق اﻹنس.
ومن ذلك تقديم عاد على ثمود في قوله تعالى) :وعادا وثمود وقد تبين لكم من
مساكنهم( ،49فإن عادا أسبق بالوجود من ثمود.
وفي قوله تعالى) :ﻻ تأخذه سنة وﻻ نوم( ،50ﻷن السنة وهي النعاس تسبق النوم فبدأ بالسنة
ثم النوم.51
وجعل من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النور

.52

قال تعالى) :وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر( ،53فقدم الليل ﻷنه أسبق من
النهار ،وذلك ﻷنه من يوم خلق اﻷجرام السماوية كانت الظلمة ،وقدم الشمس على القمر ﻷنها قبله
بالوجود.
وقال تعالى) :وجعل الظلمات والنور(

.54

ومنه تقديم العزيز على الحكيم:
قال تعالى) :خالدين فيها وعد الله حق ًا وهو العزيز الحكيم( ،55ﻷنه عز فحكم

.56

ومنه تقديم القوة على العزة ﻷنه قوي فعز أي غلب ،فالقوة أوﻻ ،كما في قوله تعالى) :إن
.57
الله لقوي عزيز(
58

كما نرى ذلك أن الله قدم القوة على العزة في قوله تعالى) :وكان الله قويا عزيزا(

وفي السياق القرآني نرى أن الله سبحان وتعالى قدم السمع عن البصر في آيات كثيرة،
.59
ﻷهمية السمع وفضله ،كما في قوله تعالى) :وهو السميع البصير(
وفي قوله تعالى) :إن خلقنا اﻹنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا(

.60

وكما قدم الله السمع على البصر في قوله تعالى) :والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا
.61
عليها صماً وعميانا(
وتبين من ذلك أن السمع أفضل من البصر .فالله سبحان وتعالى لم يبعث نبياً اصماً ولكن قد
يكون النبي أعمى كيعقوب فقد بصره لفقده ولده.62
وقد يكون التقديم للسمع لسبب آخر عدا اﻷفضلية ،وهو أن مدى السمع أقل من مدى
الرؤية ،فقدم المدى اﻷقل متدرجا من القِصر إلى الطول في المدى ،ولذا حين قال موسى في
.64
فرعون )إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 63قال ﻻ تخافا انني معكما اسمع وأرى(
304

تأمﻼت في السياق القرآني :التقديم والتأخير في التعبير القرآني

مجلة جرش للبحوث والدراسات

وأحيانا نرى أن السياق القرآني قد قدم السمع على غيره من باب التخويف والتهديد لقوله
.65
تعالى) :وهو السميع العليم(
وكما نﻼحظ أنه قدم السمع على غيره في قوله تعالى) :وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل
.67 66
على الله إنه هو السميع العليم(
وقد يكون التقديم في السياق القرآني بحسب الرتبة :كما في قوله تعالى) :وﻻ تطع كل
حلّاف مهين10هماز مشاء بنميم 11منّاع للخير معتدٍ أثيم(.68
فالهماز هو العياب وذلك ﻻ يفقتر إلى مشي بخﻼف النميمة ،فهو ينقل الحديث من مكان إلى
مكان ومن شخص إلى شخص.69
فانتقل السياق القرآني من الهماز إلى المشاء إلى المناع إلى المعتدِ.
وقد يكون التقديم في السياق القرآني بحسب الفضل والشرف منه تقديم الله سبحانه وتعالى
فالذكر ،بقوله تعالى) :ومن يطع الله والرسول فؤلئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين
.71 70
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا(
كما نﻼحظ هذ التقديم بحسب الفضل والشرف في قوله تعالى) :وإذا أخذنا من النبيين
ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاق غليظا(.72
فبدأ السياق القرآني بالرسول صلى الله عليه وسلم ﻷنه أفضلهم.73
ونﻼحظ التقديم بالرتبة في من يكنز الذهب والفضة كقوله تعالى) :يوم يحمى عليها في نار
جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم(.74
فالسياق القرآني تدرج من الجباه ثم الجنوب ثم الظهور ﻷنهم إذا أبصروا الفقير عبسوا ،وإذا
ضمهم مجلس تولوا بأركانهم ثم ظهورهم.75
كما نﻼحظ أن السياق القرآني قدم المغفرة على الرحمة ،ﻷن المغفرة سﻼمة والرحمة غنيمة
والسﻼمة مطلوبة قبل الغنيمة.76
كما في قوله تعالى) :إنما حرم الله عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهل به لغير الله
.77
فمن اضطر غير باغ وﻻ عاد فﻼ إثم عليه إن الله غفور رحيم(
وكما نﻼحظ ذلك في قوله تعالى) :ومن يهاجر في سبيل الله يجد في اﻷرض مراغماً كثير ًا
وسعةً ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان
.78
الله غفوراً رحيما(
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كما نﻼحظ في السياق القرآني تقديم الغفور على الرحيم في سورة سبأ ﻷن الرحمة عامة
.79
شملتهم جميعاً ،والرحمة تخص بعضاَ والعموم قبل الخصوص بالرتبة
كما في قوله تعالى) :يعلم ما يلج في اﻷرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج
فيها وهو الرحيم الغفور(.80
كما نﻼحظ أن التقديم في السياق القرآني يكون بحسب الكثرة والقلة ،كما في قوله تعالى:
)وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامناَ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى ابراهيم
.81
واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود(
فبدأ بالطائفين وهم اﻷكثر ثم العاكفين ثم الركع السجود وهم اﻷقل.
ونﻼحظ الكثرة والقلة في قوله تعالى) :يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون(.82
فبدأ السياق القرآني بالركوع وهو أقل المذكورات ،ثم السجود وهو أكثر ثم عبادة الرب وهم
أعم ،ثم فعل الخير.
وقد يكون الكﻼم في السياق القرآني من الكثرة إلى القلة حسب مقتضى السياق كقوله تعالى:
)يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين( ،83فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة ،ثم
.84
السجود وهو أقل وأخص ثم الركوع وهو أقل وأخص
ومن هذا النوع في التقديم قوله تعالى) :والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما(

.85

فقدم السياق السارق على السارقة ،ﻷن السرقة في الذكور أكثر.
وأحياناَ قدم الزانية على الزاني في قوله تعالي) :الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما
.87
مائة جلدة(86؛ ﻷن الزنى فيهن أكثر
ونﻼحظ في السياق القرآني أن الله سبحانه وتعالى يقدم الرحمة على العذاب إذا اجتمعا ،ﻷنه
أرحم الراحمين كما وصف نفسه ،نﻼحظ أنه عندما يذكر الرحمة والعذاب يذكر الرحمة أوﻻ ،بقوله
.88
تعالى) :إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم(
وفي قوله تعالى) :غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول(

.89

وكذلك بدأ بذكر الرحمة قبل العذاب في قوله تعالى) :يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء(.90
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ونﻼحظ أن السياق القرآني يخرج عن هذه القاعدة في مواضع مختلفة لحكمة ارادها الله،
فيقدم العذاب أحياناً ترهيباً وزجرا ،كقوله تعالى) :ألم تعلم أن الله له ملك السماوات واﻷرض
.91
يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير(
وفي قوله تعالى) :يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون( ،92ﻷن السياق القرآني فيه
.93
إنذار ابراهيم لقومه ومخاطبة النمرود وأصحابه
التقديم حسب ما يقتضيه السياق القرآني:
نﻼحظ أن السياق القرآني يقدم ويؤخر بناء على المعنى المقصود من اﻵيات الكريمة وحسب
ما يقتضيه السياق.
فمن ذلك قوله تعالى) :وﻻ تقتلوا أوﻻدكم من إمﻼق نحن نرزقكم وإياهم( ،94فقدم رزق
اﻵباء على اﻷبناء.
وفي قوله تعالى) :وﻻ تقتلوا أوﻻدكم خشية إمﻼق نحن نرزقهم وإياكم(  ،95قدم رزق اﻷبناء
على اﻵباء.
فاﻵية اﻷولى موجهة إلى الفقراء دون اﻷغنياء ،فهم يقتلون أوﻻدهم من الفقر الواقع بهم،
فأوجبت البﻼغة تقديم عِدتهم بالرزق وتكميل العدة برزق اﻷوﻻد.
وفي اﻵية الثانية الخطاب لغير الفقراء ،الذين يقتلون أوﻻدهم خشية الفقر ،ﻷنهم مفتقرون في
الحال يخافون أن تسلبهم نفقة اﻷوﻻد ما بأيديهم من الغنى ،فوجب تقديم العِدة برزق اﻷوﻻد حتى
.96
يأمنوا من الفقر
وفي قوله تعالى) :أولم يروا أنا نسوق الماء إلى اﻷرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه
أنعامهم وأنفسهم أفﻼ يبصرون( ،97فقدم اﻷنعام على الناس وذلك لما تقدم من ذكر الزرع.
ففي قوله تعالى) :وفاكهة وأبا 31متاعا لكم وﻷنعامكم(

.98

فالسياق القرآني قدم الناس على اﻷنعام ﻷنه قدم طعام اﻹنسان )فاكهة( على طعام الحيوان

.99

ونرى التقديم والتأخير واضحاً حسب ما يقتضيه السياق القرآني في قوله تعالى) :وترى
.100
الفلك مواخر فيه(
وقوله تعالى) :وترى الفلك فيه مواخر(

.101

لما كان الكﻼم على البحر قدم ضمير البحر على المخر فقال :وترى الفلك فيه مواخر ،ولما
كان الكﻼم على وسائل النقل والفلك ،قدم حالة الفلك.
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ومن ذلك التقديم والتأخير حسب السياق القرآني قوله تعالى) :إن الذين آمنوا وهاجروا
.102
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله(
وقوله تعالى) :الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة
.103
عند الله أوﻻئك هم الفائزون(
فقدم اﻷموال واﻷنفس على )في سبيل الله( في سورة اﻻنفال .وقدم )في سبيل الله( على
اﻷموال واﻷنفس في سورة التوبة.
فالسياق قدم المال في سورة اﻷنفال ﻷنه كان مطلوبا لديهم.
وقدم الجهاد في سورة التوبة )في سبيل الله( لمناسبة الجهاد.
ونرى ذلك التقديم والتأخير حسب السياق القرآني في قوله تعالى) :ذلك الله ربكم ﻻ إله إﻻ
.104
هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل(
وقوله تعالى) :ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ﻻ إله إﻻ هو فأنى تؤفكون(

.105

فقدم في آية اﻷنعام )ﻻ إله إﻻ هو( وأخّر )خالق كل شيء(.
وفي سورة غافر عكس ذلك قدم )خالق كل شيء( على )ﻻ إله إﻻ هو( ﻷن في آية سورة
اﻷنعام الكﻼم على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحب والولد ،ولذا قدم كلمة التوحيد )ﻻ
إله إﻻ الله( على )خالق كل شيء(.
أما في سورة غافر تكلم في سياق الخلق وتعداد النعم وفضل الله على الناس ﻻ على
التوحيد فقدم الخلق.
ونرى التقديم والتأخير في آيات أخرى من القرآن الكريم في قوله تعالى) :يا أيها الذين آمنوا
ﻻ تبطلوا صدقاتكم بالمن واﻷذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس وﻻ يؤمن بالله واليوم اﻵخر فمثله
كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً ﻻ يقدرون على شيء ممل كسبوا والله ﻻ
.106
يهدي القوم الكافرين(
وقوله تعالى) :مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ﻻ
يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضﻼل البعيد(.107
فقال في سورة البقرة) :ﻻ يقدرون على شيء مما كسبوا( قدم الشيء وأخر الكسب ﻷن اﻵية
في سياق اﻻنفاق والصدقة ،والمنفق معطٍ وليس كاسباً ،لذلك أخّر الكسب .أما اﻵية الثانية في
سورة إبراهيم فهي في سياق العمل والعامل ،فقدم الكسب.
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ومن التقديم والتأخير في قوله تعالى) :ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى
.108
أكثر الناس إﻻ كفورا(
وقوله تعالى) :ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان اﻹنسان أكثر شيء
،109
جدﻻ(
ففي آية اﻹسراء قدم )للناس( على )في هذا القرآن( وأخرها في سورة الكهف.
وذلك ﻷنه تقدم الكﻼم )في اﻹسراء( على اﻹنسان ونِعم الله عليه ورحمته به ،فقال )وإذا
.110
أنعمنا على اﻹنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤؤسا(
فناسب تقديم الناس ،ولم يتقدم مثل ذلك في الكهف ،بدأ بذكر القرآن ثم ذِكر الناس فكان
المناسب أن يتقدم ذِكر القرآن على الناس.
وفي آيات كثيرة من القرآن الكريم نشاهد هذا اﻹعجاز العجيب في التقديم والتأخير ومن ذلك
قوله تعالى) :إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلّ به لغير الله فمن اضطر غير
باغ وﻻ عادٍ فﻼ إثم عليه إن الله غفور رحيم(.111
فقوله تعالى) :قل ﻻ أجد في ما أوحي إلّي محرماً على طاع م يطعمه إﻻ أن يكون ميتة أو دم ًا
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهلّ لغير الله به فمن اضطر غير باغ وﻻ عادٍ فإن
ربك غفور رحيم(.112
فالسياق قدم )لغير الله( على )به( ﻷن المقام هو في الكﻼم على المفترين على الله مما كانوا
يشرعون للناس باسم الله وهم يفترون عليه.
أما في سورة البقرة فمقام رزق وإطعام الطيبات )قدم به( تقديم بطﻼن ذكر غير الله ﻷنه هو
الذي يحلل ويحرم.
ومن التقديم والتأخير واﻹعجار العظيم في قوله تعالى) :وما جعله الله اﻻ بشرى ولتطمئن
.113
قلوبكم به وما النصر إﻻ من عند الله العزيز الحكيم(
وقوله تعالى في سورة اﻷنفال) :وما جعله الله إﻻ بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إﻻ
.114
من عند الله إن الله عزيز حكيم(
فقدم القلوب )قلوبكم به( على الجار والمجرور في آل عمران وأخرها عنه في سورة اﻷنفال
)به قلوبكم( علماً بأن الكﻼم على معركة بدر والموقف مختلف.
فالمقام فاﻵية اﻷولى آل عمران قدم القلوب للطمأنينة والتبشير والمواساة.
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أما في سورة اﻷنفال فمقام انتصار قدم )به( على )القلوب(.
وهكذا تبين لنا أن اﻹعجاز في التقديم والتأخير في القرآن له دﻻﻻته وبﻼغته وأساليبه ،مما
أعجز الجنس البشري على مدى الزمن ،حتى يبقى القرآن الكريم معجزة خالدة ودستوراً بشرياً إلى
أن يرث الله اﻷرض ومن عليها.
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ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الرقابة اﻹلكترونية على مستوى أداء العـاملين فـي مؤسسـات
التمويـل الحكوميـة اﻷردنيـة .ولتحقيـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحثـان أسـلوب الحصـر الشـامل لمجتمــع
الدراسة المتمثل بمؤسسات التمويل الحكوميـة البـالغ عـددها ) (7سـبع مؤسسـات .وقـام الباحثـان بتصـميم
اســتبانة شــملت ) (34فقــرة غطــت أبعــاد الرقابــة اﻹلكترونيــة اللتــي اعتمــدتها الدراســة وهــي – المــدخﻼت،
والتشــغيل ،وســلوك العــاملين ،واﻷداء .وجــرى توزيعهــا علــى عينــة الدراســة البالغــة ) (113فــردا مــن كافــة
العاملين في دوائر الرقابة في مؤسسات التمويل الحكومية .وتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة اﻹحصائية
للعلوم اﻻجتماعية واختبار الفرضيات ﻷبعاد الرقابة وأثرها على مستوى أداء العاملين.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الرقابة اﻹلكترونية بأبعادها) -الرقابـة علـى المـدخﻼت ،والرقابـة علـى
التشغيل ،والرقابة على سلوك العاملين( يؤدي إلى تحسين مستوى أداء العاملين في المؤسسات المبحوثة.
وقد تبين وجود أثر عند مستوى الدﻻلة ) (α ≤0.05ﻷبعاد الرقابة اﻹلكترونية مجتمعة ومنفردة على
مستوى اﻷداء للعاملين في مؤسسات التمويل الحكومية.
وتوصي الدراسة بالتـدريب المسـتمر للعـاملين علـى كيفيـة اسـتخدام أسـاليب العمـل واﻷدوات الرقابيـة
وتطويرها ،والتحديث المستمر ﻷنظمة وبرمجيات الرقابة بما يتوافق والتطورات التكنولوجية الحديثة.

الكلمات المفتاحية :الرقابة اﻹلكترونية ،أداء العاملين ،المؤسسات المالية الحكومية.

 جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش .2020
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Abstract
The study aimed at identifying the impact of electronic control on the level of
employees’ performance in Jordanian government financing institutions. the researchers
surveyed all 7 government financing institutions. A questionnaire which includes (34)
paragraphs to collect data was desgined the sample consisted of 113 employees.
Analysis of the effect of control dimensions (Inputs, operations, employee’s behavior)
on employees’ performance were analyzed using the statistical package of social
sciences (SPSS).
The study found astatistically significant effect .05 of all electronic control
dimensions were found which leads to improving performance of employees in
government financing institutions. There is asigificant impact.05 of the combined
dimensions of electronic control on the level of employees’ performance in government
funding institutions.
The study continuous trainingof employees in government financing institutions on
how they usage of modern control instruments for the benefit of pperformance and
Updating the control systems and software used in government financing institutions in
line with modern technological developments.
Keywords: Electronic control, Eployees perforfance, Government financing institutions.

المقدمة
تعتبر الرقابة وظيفة أساسية من وظائف العملية اﻹدارية والتي تشكل مع هذه الوظائف
،الترابط والتوافق الذي يضمن تحقيق الغاية من وجود أي منظمة على إختﻼف نشاط عملها
فالرقابة هي عملية التأكد وبشكل مستمر من سير اﻷداء نحو ما خطط له وفقاً ﻷهداف المنظمة
. وأن هذه اﻷساليب واﻹجراءات المتبعة تهدف إلى تحقيق هذه اﻷهداف،ًالمحددة مسبقا
أدت التطورات التكنولوجية السريعة إلى قيام المنظمات باستخدام الحاسوب في تنفيذها لكافة
 فأصبح من باب أولى قيام اﻷجهزة الرقابية بممارسة وظائفها من خﻼل استخدام،أنشطتها ومهامها
التكنولوجيا الحديثة كأداة حديثة في الرقابة على كافة اﻷعمال وصوﻻً إلى مفهوم الرقابة
.اﻹلكترونية التي تهدف إلى التعرف على معطيات التنفيذ بالوقت المناسب
امتازت الرقابة اﻹلكترونية عن الرقابة التقليدية بقدرتها على معرفة متغيرات التنفيذ بوقتها
 اﻷمر الذي يمكنها من التعرف على أي خلل سواء كان،الحقيقي )أوﻻً بأول( وإطﻼع اﻹدارة عليها
 حيث تقوم البرامج،قبل أوأثناء التنفيذ ليتم على ضوئه اتخاذ اﻹجراءات التصحيحية المﻼئمة
واﻷنظمة المستخدمة في الرقابة اﻻلكترونية بإعطاء تنبيه الكتروني حال حدوث أي انحرافات دون
 كما أنها تكفل اﻻستخدام الفعال لﻸنظمة المعلوماتية وتوفر قاعدة،حاجة تدخل العنصر البشري
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معلومات عن أداء الجهات التنفيذية داخل المنظمة وايصال هذه المعلومات لﻺدارة العليا عند
حاجتها ﻻتخاذ قرار).(1
ويشير الحربي (2)،أنه بالرغم من اختﻼف أنشطة المؤسسات فأنها تسعى وبشكل دائم إلى
تطوير كافة البرامج واﻷنظمة المعمول بها للوصول لﻸداء اﻷفضل ،وعليه فأن مدى إعتماد
المنظمة على البيانات والمعلومات التي توفرها ممارسة الرقابة على اﻷداء تعد وسيلة فعالة لتقييم
أدائها بشكل موضوعي ،إضافة إلى العﻼقة الوثيقة ما بين الرقابة وكفاءة اﻷداء في المؤسسات كون
الرقابة تقوم على قياس اﻻداء وتصحيح اﻹنحرافات والتأكد من تحقق الخطط.
مشكلة الدراسة وتساؤﻻتها:
أبرزت التطورات التكنولوجية الهائلة والتغيرات اﻹقتصادية والبيئية التي يشهدها العصر
الحالي إلى ضرورة قيام كافة التنظيمات بشكل عام  -والتنظيمات التي تعمل في القطاع المصرفي
بشكل خاص -بمواكبة هذه التطورات والتغيرات بمختلف أبعادها ،واستخدامها لكافة اﻷدوات
واﻷساليب الحديثة التي تضمن بقائها وقدرتها على تحقيق أهدافها المرجوة ،لذا تتطلع هذه
الدراسة إلى إمعان النظر في اثرالرقابة اﻻلكترونية باعتباره أحد المفاهيم اﻹدارية الحديثة التي
تتوافق مع حجم التطورات في بيئة اﻷعمال وتحديداً في مؤسسات التمويل الحكومية كونها من
أكثر القطاعات إستخداماَ للتكنولوجيا ،باﻹضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات في
البيئة اﻹجتماعية واﻹقتصادية اﻷردنية،مع التركيز على أداء العاملين الذي يعد من المرتكزات
الهامة لتحقيق اﻷهداف التنظيمية.
عطفاً على ما سبق ،يمكن استخﻼص التساؤﻻت اﻵتية لتمثيل مشكلة الدراسة:
-

ما هو مستوى الرقابة اﻹلكترونية بأبعادها )الرقابة على المدخﻼت ،الرقابة على التشغيل،
الرقابة على سلوك العاملين( في مؤسسات التمويل الحكومية اﻷردنية؟

-

ما هو مستوى أداء العاملين في مؤسسات التمويل الحكومية اﻷردنية؟

-

ما هو أثر الرقابة اﻹلكترونية بأبعادها) :الرقابة على المدخﻼت ،الرقابة على التشغيل،الرقابة
على سلوك العاملين التنظيمي( على مستوى أداء العاملين في مؤسسات التمويل الحكومية
اﻷردنية؟

أنموذج الدراسة:
باﻻعتماد على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع وأبعاد الدراسة فقد قام الباحثان
بصياغة انموذج الدراسة على النحو اﻵتي:
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المرجع :تم بناء هذا النموذج
العوران)  ، 4المطيري) ، 5الزعبي). 6
(

(

باﻻستعانة

ببعض

الدراسات

منها

الكساسبة)، 3
(

(

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية :ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة
اﻻلكترونية بأبعادها مجتمعة على مستوى أداء العاملين.
ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اﻵتية:
 :Ho.1ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائيةعند مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة اﻻلكترونية على
المدخﻼت في مستوى أداء العاملين.
 :Ho.2ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة اﻻلكترونية على
التشغيل في مستوى أداء العاملين.
 :Ho.3ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائيةعند مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة اﻻلكترونية على
سلوك العاملين في مستوى أداء العاملين.
مصطلحات الدراسة:
الرقابة اﻻلكترونية
عرفت الرقابة اﻹلكترونية حسب جمعية اﻻدارة اﻻمريكية ” :(2007)، “AMAأنها عملية تلزم
العاملين بقوانين العمل وذلك بواسطة مراقبة اﻷداء المخالف بشكل الكتروني والتي تهدف إلى
خلق بيئة يشعر خﻼلها الموظف بأنه مراقب كون البرامج واﻷجهزة لها دور رادع في المنظمة
والتي تتم المراقبة عن طريقها.
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ابعاد الرقابة اﻻلكترونية:
الرقابة على المدخﻼت :اﻹجراءات التي يتم من خﻼلها التأكد من صحة اعتماد البيانات وإدخالها
للحاسوب بشكل مقروء .العوران) .(7
الرقابة على التشغيل :هي استخدام اﻻنظمة المتطورة لعالجة البيانات المدخلة واكتشاف
اﻻخطاء )إن وجدت( .حيث تقوم هذه اﻻنظمة بتجنب تكرار البيانات ومنع تداخلها
.(8)Abu musa
الرقابة على سلوك العاملين :تقنيات إلكترونية تسخدم لمراقبة سلوك الموظف مباشرة أثناء
العمل والتي تشمل) :البريد اﻻلكتروني ،أنشطة اﻻنترنت ،مكالمات هاتفية ،كاميرات المراقبة(
.(9) AMA
أداء العاملين
يعد اﻷداء العنصر اﻷكثر أهمية لمنظمات اﻷعمال باعتباره حلقة أساسية في فعالية أي
منظمة .ويعتير الفرد المحرك اﻷول واﻷخير في المنظمة ،حيث يؤثر على اﻷداء اﻹجمالي لها عبد
الحميد).(10
ومن خﻼل الدراسات واﻷبحاث التي تناولت موضوع اﻷداء فأنه تم النظر إلى هذا المفهوم
من عدة جوانب منها:
-

السلوك :ويتمثل هذا الجانب كما يرى علماء السلوك اﻷداء هو :سلوك الموظف والذي
يتمثل بتفاعل جهد وقدرات الموظف في المنظمة الكردي .(11)،كما وعرفه
درة (12) ،بأنه :مجموع السلوك والنتائج معاً ،وأن اﻷداء المثالي يتحقق بتوافق السلوك من
ناحية والنتائج من ناحية أخرى

-

كمية العمل :من خﻼل هذا الجانب فأن اﻷداء :هو مستوى كمية وجودة العمل الذي يحققه
الفرد أثناء تنفيذه لعمله .الحمداوي).(13

-

اﻷهداف :ويتمثل جانب اﻷهداف كما عرف حمدان وعبد اللطيف (14)،اﻷداء:
هو قدرة المنظمة على تحقيق اﻷهداف باستخدام مواردها المتاحة بكفاءة وفاعلية.

الرقابة الداخلية
يعد نظام الرقابة الداخلية أحد اﻹجراءات الهامة التي تقوم بها المؤسسات – سواء كانت في
القطاع العام أم في القطاع الخاص – وذلك لما يقوم به هذا النظام من إجراءات ووسائل رقابية
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على كافة انشطة المؤسسة وعملياتها ،حيث يتمثل الهدف من وجود نظام رقابة داخلية في حماية
أصول المؤسسة ومواردها ،وضمان الدقة في بياناتها المالية والمحاسبية ،إضافةً إلى التأكد من
مدى التزام العاملين بخطط المؤسسة والسياسات العامة الموضوعة .كما أن دور الرقابة الداخلية
ﻻ يقتصر على النواحي المالية والمحاسبية للمؤسسة فقط بل يشمل كافة اﻷنشطة والعمليات التي
تحدث بداخلها.
عرفت الرقابة الداخلية كما عرفها المعهد اﻷمريكي للمحاسبين القانونين ) (AICPAأنها:
الطرق واﻹجراءات التي تستخدم في المؤسسة لضمان الحفاظ على اﻷصول النقدية ،والكشف عن
اﻷخطاء ،وتحقيق الدقة في السجﻼت المالية اﻵلوسي.(15) ،
ويرى الباحثان بأن الرقابة الداخلية هي عملية التأكد وبشكل مستمر من تحقيق المنظمة
ﻷهدافها المحددة مسبقاً والحفاظ على أصولها وممتلكاتها ،ووسيلة للتعرف على أداء العاملين
بها ،وأن أنظمة الرقابة الداخلية تعمل من أجل معالجة اﻹنحرافات واﻷخطاء التي من الممكن أن
تمنع الوصول إلى هذه اﻷهداف ،وتسعى المنظمات إلى أن تكون أنظمة الرقابة الداخلية تغطي كافة
أنشطة المنظمة وجوانبها المختلفة ،وتزايد استخدامهاكوسيلة لتقييم أداء العاملين والتحقق من
مدى اﻹلتزام بالقوانين والسياسات الموضوعة.
الرقابة اﻹلكترونية
تسعى المنظمات على أختﻼف أنشطتها سواء كانت تعمل في القطاع العام أم في القطاع
الخاص إلى ضبط ورقابة عملياتها وأنشطتها وتوجيهها نحو تحقيق اﻷهداف المرسومة ،وإن
الوصول إلى نظام رقابي فعال يتطلب إستخدام كافة الوسائل واﻷدوات التي تجعل هذا النظام
قادراً على تحقيق المهام المناطه به ،حيث تتنوع الوسائل واﻷدوات الرقابية التي تستخدم في
أنشطة المنظمات وعملياتها .وكما وتختلف الغاية من إستخدام هذه الوسائل فبعضها يستخدم
للحكم على أداء العاملين والبعض اﻵخر يستخدم للحكم على أداء المنظمة ككل ،مع اﻷخذ بعين
اﻹعتبار الخصائص التي تتصف بها هذه الوسائل من بساطة وسهولة أو قد يتصف بعضها
بالتعقيد .وعلى الرغم من هذا اﻻختﻼف والتنوع إﻻ أن جميع الوسائل واﻷدوات الرقابية تتشارك
تحقيق ذات اﻷهداف والمتمثلة بالكشف عن أية أخطاء أو انحرافات في أداء العاملين المخطط
لغايات اتخاذ اﻹجراءات التصحيحية الﻼزمة بالوقت المناسب ،إضافة إلى التأكد من مدى التقيد
بالقوانين والسياسات الموضوعة.
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اشكال الرقابة اﻻلكترونية في العمل
تقوم الرقابة اﻻلكترونية عن طريق شبكات الحاسب اﻵلي بربط وحدات التنظيم التنفيذية مع
أجهزة الرقابة بهدف الحصول على كافة البيانات والمعلومات عن أنشطة وعمليات المنظمة بأسرع
وقت وبأقل تكلفة ممكنة ،والعمل على ايصال هذه البيانات إلى اﻹدارة العليا أو الجهة التي تطلبها،
وينعكس هذا اﻷمر على سرعة إنجاز المهام وتبسيط اﻷداء ،وقدرة اﻹدارة العليا على معرفة أية
إنحرافات في أداء مهام اﻷجهزة التنفيذية واتخاذ القارات المﻼئمة لمعالجة هذه اﻹنحرافات حمادة،
).(16
 .1الرقابة على شبكة اﻹنتنرنت:
أصبح أهتمام الدول والمنظمات الحديثة ينصب على حفظ الخصوصية لنقل البيانات عبر
اﻹنترنت ،وذلك لتوفير حماية لهذه البيانات وشبكة اﻹتصال من خطر إستخدامها غير المشروع،
كون شبكة اﻻنترنت تصل جميع أنحاء العالم ،فتقوم المنظمات الحديثة بإتخاذ اجراءات وقائية
لتأمين الحماية لمحتويات اﻹنترنت السالمي.(17)،
 .2الرقابة على العاملين الكترونياً:
استخدام اﻻساليب اﻻلكترونية الحديثة لمعرفة التزام العاملين بالعمل ،ويعتبر هذا النوع من
الرقابة وسيلة فعالة بالنسبة ﻷصحاب العمل كونها تضمن كفاءة العاملين وفعاليتهم في العمل ،اﻹ
أن هذا النوع يخرق خصوصية العاملين ويثير تخوفهم )Johnston,et.al. (18
 .3الرقابة على أنظمة الحاسوب:
تقوم المنظمات بإستخدام العديد من اﻹجراءات لتوفير الحماية ﻷنظمة الحاسوب ،إﻻ أن
جرائم الحاسوب تشهد إرتفاعاَ واضحاً ومن اﻷمثلة على هذه الجرائم :إدخال فيروسات تؤدي إلى
إيقاف النظام ،فقدان البيانات ،وصول غير مشروع ،لذا فأن القيام بتوفير أمان وحماية ﻷنظمة
الحاسوب تعد مشكلة ﻻ بد من وضعها بعين اﻹعتبار الحميدي وآخرون .(19)،وأن إجراءات الرقابة
على أنظمة الحاسوب تقسم إلى قسمين:
أ.

إجراءات الرقابة العامة :وتمثل خطة المنظمة التي تتعلق بالعمليات لمعالجة البيانات بشكل
الكتروني.

ب .الرقابة على التطبيقات :ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى التأكد من أن عمليات تسجيل
البيانات ومعالجتها تتم بشكل سليم الصاحب .(20) ،وتتمثل إجراءات الرقابة على التطبيقات
بما يلي:
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 .1الرقابة على المدخﻼت:
تتضمن الرقابة على المدخﻼت أساليب صممت للتأكد من عدم وجود أي نقص في البيانات
التي سيتم إدخالها إلى النظام ،وأن هذه البيانات قد أُعتمدت من الجهة المسؤولة .وتتميز أساليب
الرقابة على المدخﻼت بأهمية بالغة كونها المرحلة التي يحدث بها اﻷخطاء غالباً ،ومن هذه
اﻷساليب هو إستخدام البرامج التي تكشف اﻷخطاء خﻼل عملية إدخال البيانات عن طريق إظهار
تنبيه عن الخطأ ) ،(Alertوالهدف من الرقابة على المدخﻼت هو أن العمليات يتم تسجيلها مرة
واحدة وهل تم تصحيح المدخﻼت قبل أن يتم إدخالها إلى النظام من جديد نور وعدس).(21
 .2الرقابة على معالجة البيانات )تشغيل البيانات(:
وهي عبارة عن برامج تقوم بقراءة بيانات اﻹدخال واختبارها بهدف إكتشاف اﻷخطاء مثل:
عدم إكتمال البيانات ،إزدواجية التشغيل لعمليات اﻹدخال ،فقدان البيانات أثناء التشغيل .القباني
).(22
 .3الرقابة على مخرجات البيانات:
وهي اﻹجراءات الهادفة إلى التأكد من صحة النتائج الشتغيلية وضمان إستخدام المخرجات
بشكل صحيح وأن هذه المخرجات تامة ،إضافة إلى التأكد من اﻷشخاص الذين استلموا هذه
النتائج هم أشخاص مصرح لهم باستﻼمها ،وضرورة توفر سجل بأسماء اﻷشخاص المصرح لهم
ووظائفهم خصاونة).(23
خصائص الرقابة اﻹلكترونية:
ومن الخصائص التي تختص بها الرقابة اﻹلكترونية ما يليGail,et.al. (24) :

 .1الحد من المفاجآت وقدرتها على تحديد أية إنحرافات أثناء حدوثها عن طريق البرامج
الرقابية التي تستخدم ﻹعطاء تنبيه إلكتروني دون حاجة التدخل البشري.
 .2اﻹستخدام اﻷمثل والفعال لﻸنظمة المعلوماتية ،وتوفير قواعد المعلومات فيما يتعلق بأداء
الجهات التنفيذية وأنشطتها ليتم إسترجاعها من قبل اﻹدارة العليا عن حاجتها ﻹتخاذ قرار.
 .3تعتبر عنصراً هاماً لتوفير أنظمة عمل تصب في جوانب أداء الجهات التنفيذية للمنظمة
وتحدد نجاح أو فشل المنظمة.
 .4تفعيل الشفافية ووضوح نشاطات الجهات التنفيذية ﻷجهزة الرقابة.
 .5تعد وسيلة حديثة لحل المشاكل التي أحدثتها التكنولوجيا المتطورة منها :إساءة وظيفية،
تسريب البيانات الخالدي).(25
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نبذة عن مؤسسات التمويل الحكومية:
تعد مؤسسات التمويل الحكومية في اﻷردن من المؤسسات الهامة في البيئة اﻻقتصادية
واﻹجتماعية ،حيث تقوم هذه المؤسسات على تشجيع وتمويل الفقراء ذوي الدخل المتدني
والعاطلين عن العمل ،وتقديم القروض والخدمات التمويلية للمشاريع الخدمية واﻻنتاجية بمختلف
أشكالها .وتوفير المعونة المالية المتكررة لﻸسر اﻷردنية الفقيرة المحتاجة وذلك لتعزيز إمكاناتها
وتحسين مستواها المعيشي والحد من ظاهرة الفقر .إضافة إلى دورها في توفير مختلف صبغ
التمويل للوصول إلى كافة شرائح المجتمع اﻷردني لجميع أنواع المشاريع بما ينسجم مع خطط
التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية التي تتبناها الدولة.
إن هذه المؤسسات تتمتع باستقﻼلية إدارية ومالية ولكل منها واجبات وأهداف حددها
القانون وفقاً لطبيعة نشاط هذه المؤسسات ،ويعتبر وجودها ضرورة إقتصادية وإجتماعية تعود
بالنفع على المجتمع اﻷرني لما تقوم به هذه المؤسسات من أدوار تصب جميعها في مساهمتها
لتقليص فجوة فقر اﻷسر اﻷردنية وتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم ،ومساعدتهم ﻹقامة مشاريع
خاصة بهم في المجاﻻت الصناعية أو الحرفية أو الخدمية .وذلك بهدف خلق فرص عمل لهم
مستدامة تدر عليهم دخﻼً مناسباً.
اﻹطار النظري والدراسات السابقة
جاءت هذه الدراسة ﻻلقاء الضوء عن مفهوم الرقابة اﻹلكترونية بإعتباره أحد المفاهيم
اﻹدارية الحديثة في مؤسسات التمويل الحكومية اﻷردنية وقياس أثرها على أداء العاملين بها نظراً
لما تحققه هذه المؤسسات من أدوار هامة في البيئة اﻹجتماعية واﻹقتصادية اﻷردنية.
الدراسات العربية
تناول العديد من الدراسات مفهوم الرقابة والرقابة اﻻلكترونية وتركز معظم اﻻهتمام على
دراسة اﻻنظمة اﻻلكترونية والشبكات وحماية المعلوماتز وظهراتجاة يركز على العﻼقة التبادلية بين
اﻷنظمة المعلوماتية واستخداماتها اﻻدارية .فمثﻼ قام المطيري) (26بدراسة العﻼقة بين اﻻنظمة
اﻻلكترونية وجودة اﻷداء في المستشفيات العامة السعودية ،حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج من أهمها :وجود عﻼقة بين إستخدام نظم المعلومات اﻹدارية وجودة اﻷداء.
وفي نفس اﻹطار أجرى الكساسبة) (27والعوران) (28دراسة للتعرف على أثر الرقابة اﻹلكترونية
بأبعادها )الرقابة على المدخﻼت ،الرقابة على التشغيل ،الرقابة على المخرجات( في جودة خدمات
البنوك والمصارف اﻹسﻼمية ،وتوصلت هذه الدراسات إلى وجود أثر للرقابة اﻹلكترونية في جودة
الخدمات ،وأن مستوى تطبيق الرقابة اﻻلكترونية في مجتمع الدراسة كان مرتفعاً.
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واظهر كل من الزعبي) (29وزمانان) (30في دراستهم الهادفة إلى التعرف على مستوى ممارسة
الرقابة اﻹدارية في مؤسسة الضمان اﻹجتماعي اﻷردنية وإدارات وزارات الداخلية )الكويت( وجود
أثر للرقابة اﻹدارية على مستوى أداء العاملين )السرعة ،الدقة ،الجودة( وتحسين أدائهم.
وتناولت دراسة  (31)Davidأثر إستخدام اﻷساليب الرقابية اﻹلكترونية في العمل وجذب
إنتباه الموظفين لهذه اﻷساليب ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :دور الرقابة
اﻻلكترونية في ضبط تجاوز قانون العمل وحماية البيانات باﻹضافة إلى أن الرقابة اﻹلكترونية هي
أداة فعالة لتحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل.
وكشفت دراسة اخرى  (32)Welsonالكشف عن فوائد إستخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات
في عملية التدقيق والرقابة في المملكة المتحدة ،وتكون مجتمع الدراسة من خمس شركات تدقيق
في لندن ،وخلصت الدراسة إلى :كفاءة وفعالية أساليب التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات إضافة
إلى التخلص من طرق الروتينية ،وأوصت الدراسة :التوسع باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة
في الرقابة.
وفي نفس المجال  (33)Windowإلى دور الرقابة في اﻷنشطة الرقابية واﻹشراف في
المنظمات الصناعية في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية وعددها ) (500منظمة ،حيث اظهر وجود
تحول في إتجاهات الرقابة التقليدية إلى اﻹتجاهات الرقابية الحديثة باستخدام تكنولوجيا
المعلومات.
مما سبق يتبين لنا اهمية دراسة الرقابة اﻻلكترونية ةاثرها في تطوير اعمال المنظمات
والمؤسسات ودورها في تعزيز اﻻنشطة الرقابية من هنا جاءت هذه الدراسة لتغطي جانبا مهما في
النشاط الرقابي وأثره على اداء العاملين فيتحسين كفاءة عملياتها
منهج الدراسة
إعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والذي يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها ،بهدف
التعرف على أثر الرقابة اﻹلكترونية على مستوى أداء العاملين في مؤسسات التمويل الحكومية
اﻷردنية من وجهة نظر العاملين في دوائر الرقابة في هذه المؤسسات.
مجتمع الدراسة والعينة
تكون مجتمع الدراسة من مؤسسات التمويل الحكومية اﻷردنية والبالغ عددها ) (7مؤسسات
لغاية إعداد هذه الدراسة ،وهذه المؤسسات هي:
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ت
1
2
3
4
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المؤسسة
ت
المؤسسة
 5مؤسسة تنمية أموال اﻷيتام
بنك تنمية المدن والقرى
صندوق استثمار أموال الضمان اﻹجتماعي  6بنك اﻹئتمان العسكري
صندوق التنمية والتشغيل
 7صندوق المعونة الوطنية
مؤسسة اﻹقراض الزراعي

أما عينة الدراسة فقد اعتمد الباحثان اسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة في تعبئة
اﻻستبانات المكون من كافة العاملين في دوائر الرقابة )موظف ،رئيس قسم ،رئيس شعبة ،مدير،
نائب مدير( في هذه المؤسسات ،حيث تم توزيع ) (120استبانة في هذه المؤسسات وتم استرداد
) (113استبانة والتي خضعت جميعها للتحليل ،وبذلك تكون نسبة اﻻسترداد  .%94وكما هو
موضح بالجدول رقم ).(1
الجدول ) :(1عدد اﻻستبانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة في كل مؤسسة.
عدد

اﻻستبانات

بنك تنيمة
المدن

والقرى

عدد العاملين
في
دوائر الرقابة
عدد اﻹستبانات
التي وزعت
عدد اﻻستبانات
المسترجعة

مؤسسة
أموال

الضمان

صندوق

مؤسسة

التنمية

والتشغيل

تنمية

أموال

اﻹجتماعي
20

10

23

20

10

18

22

20

10

16

23

صندوق صندوق مؤسسة

اﻹئتمان المعونة اﻹقراض المجموع

العسكري الوطنية الزراعي

اﻷيتام
18

17

19

13

120

17

19

13

120

15

19

11

113

أداة جمع البيانات
قام الباحثان بإعداد استبانة خاصة بالدراسة الحالية ،بحيث تغطي الفرضيات للتي استندت
عليها ،وبإستخدام عبارات تقييمة لتحديد إجابات عينة الدراسة وعلى مقياس ليكرت الخماسي ذي
المستويات الخمسة )موافق جداً  5عﻼمات ،موافق  4عﻼمات ،محايد  3عﻼمات ،غير موافق
عﻼمتان ،غير موافق جداً عﻼمة واحدة( ،اضافة الى اﻻطﻼع على الدراسات التي تناولت متغيرات
الدراسة ،وبعض المراجع المتخصصة في هذا المجال ،والملحق رقم ) (2يبين انموذج اﻻستبانة
كما تم توزيعه على العينة.
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صدق اﻷداة
أ -الصدق الظاهري )المحتوى( :للتحقق من صدق أداة الدراسة ،قام الباحثان بعرض الدراسة
ومجموعة محكمين وعددهم ) (5من ذوي اﻹختصاص والخبرة في مجال العلوم اﻹدارية في
الجامعات اﻷردنية ،للحكم على مدى صﻼحيتها .وقد تم اﻷخذ بتوجيهات ومقترحات
المحكمين حيث تم إجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات
ب -الصدق البنائي :للتحقق من الصدق البنائي ﻻداة الدراسة ،قام الباحثان باستخدام التحليل
العاملي اﻻستكشافي ،حيث يهدف الصدق البنائي إلى معرفة مدى صحة بناء أداة الدراسة
ومﻼئمتها ومدى كفاية العينة للتحليل.
يظهر الجداول أدناه التحليل العاملي اﻻستكشافي لمتغيرات الدراسة كما يلي:

الجدول ) :(2التحليل العاملي اﻻستكشافي ﻷبعاد متغير الرقابة اﻹلكترونية.
اﻷبعاد
اﻷسئلة

الرقابة على

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

0.575
0.715
0.821
0.786
0.751
0.734
0.726
0.701

المدخﻼت

Eigen Value
KMO
Bartlett's Test of Sphericity
Sig
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الرقابة على
التشغيل

0.785
0.685
0.788
0.857
0.751
0.877
0.648
0.832
10.274
0.895
1697.070
0.000

الرقابة على

سلوك العاملين
0.664
0.545
0.695
0.837
0.886
0.664
0.854
0.756
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الجدول ) :(3التحليل العاملي اﻻستكشافي لمتغير أداء العاملين.
اﻷسئلة

أداء العاملين

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

0.762
0.749
0.749
0.622
0.688
0.676
0.78
0.786
0.716
0.727
5.286
0.850
564.488
0.000

Eigen Value
KMO
Bartlett's Test of Sphericity
Sig

يتضح من الجداول أعﻼه أن جميع القيم ترجع لعامل واحد ،وجميع هذه القيم محملة على
عامل أكبر من ) ،(0.4وهذا يدل على أن جميع اﻷسئلة ترجع لمتغيراتها كما هو مبين في أداة
الدراسة أي أنها محملة لنفس العامل ،كما أن جميع قيم ) (Eigen valueكانت أكبر من واحد،
إضافة الى ذلك تشير النتئاج أن جميع قيم ) (KMOكانت أكبر من ) (0.5وهذا يدل على مدى
كفاية العينة للتحليل،
كما تشير نتائج اختبار  Bartlett's Test of Sphericityأنها دالة احصائيا عند مستوى
دﻻلة ) (0.05وهذا يدل على وجود تجانس في الفروقات ما بين اﻻنحرافات ،وهذه النتائج أعﻼه
تدل على وجود صدق بنائي ﻷداة الدراسة ومدى مﻼئمة أداة الدراسة للتحيل Hair and
).et,al,(34
ثبات اﻷداة
قام الباحثان باستخدام طريقة كرونباخ ألفا وذلك من أجل اختبار الثبات الداخلي ﻷداة
الدراسة وثباتها .وحسب ما جاء به ) ،Pallant(35فإن قيمة معامل كرونباخ ألفا يجب أن تكون
أعلى من  ،0.7والتي تشير إلى قوة اﻻرتباط بين فقرات اﻹستبانة وكانت نتائج هذا اﻹختبار كما
يلي :أنظر الجدول رقم ).(4
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الجدول ) :(4اختبار ثبات أداة الدراسة )كرونباخ آلفا لفقرات الدراسة(.
المتغير
ت
الرقابة على المدخﻼت
 1الرقابة اﻹلكترونية الرقابة على الشغيل
الرقابة على سلوك العاملين
أداء العاملين
2

كرونباخ الفا
0.871
0.868
0.872
0,900

اختبار الفرضيات
الفرضية الرئيسية:
ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α ≤ 0.05للرقابة اﻹلكترونية بأبعادها
مجتمعة الرقابة على المدخﻼت ،الرقابة على التشغيل ،الرقابة على سلوك العاملين(
على مستوى أداء العاملين.
ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة اﻹلكترونية بأبعادها
مجتمعة الرقابة على المدخﻼت ،الرقابة على التشغيل ،الرقابة على سلوك العاملين( على مستوى
أداء العاملين
الجدول ) :(5اختبار اﻹنحدار المتعدد للفرضية الرئيسية.
β
Coefficients

المتغيرات

t-statistics

Probability

المحسوبة

اﻻحتمالية

1.431

5.619

.000

.209

1.993

.049

.318

2.720

.008

.172

2.604
Adjusted R square

درجة التأثير

الثابت
الرقابة على المدخﻼت
الرقابة على التشغيل
الرقابة على سلوك العاملين

.011
R square

R

)Sig (P-value

F-value

معامل التحديد المعدل معامل التحديد اﻻرتباط

.000a

44.237

.741a

.537

.549

يوضح الجدول ) (5أعﻼه نتائج تحليل اﻻنحدارالمتعدد لفرضيات الدراسة ،حيث تبين النتائج
أعﻼه أن قيمة معامل اﻹرتباط ) (Rوالتي تمثل العﻼقة الكلية بين المتغيرات المستقلة مجتمعة مع
المتغير التابع هي ) (.741aوهي عﻼقة ارتباط موجبة قوية ،إضافة إلى ذلك تبين النتائج أعﻼه أن
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قيمة معامل التحديد  R-Squareهي ) ،(.549وتبين هذه القيمة أن التغير في المتغير التابع الذي
سببه التغير في المتغيرات المستقله ،بمعنى آخر أن المتغيرات المستقله مجتمعة تفسر ما نسبته
) (%54.9من المتغير التابع وهي نسبة جيدة جدا .إضافة إلى ذلك تبين نتائج إختبار اﻹنحدار
المتعدد أعﻼه أن قيمة معامل التحديد المعدل ) ،(.537بحيث أنه إذا قمنا بطرح قيمة معامل
التحديد المعدل من قيمة معامل التحديد ) (549.- .537يكون الناتج ) (0.012وهي قيمة صغيره
جدا ،وهذا يدل على أن العينة ممثلة للمجتمع.
أيضاً ،تظهر النتائج أعﻼه نتائج فرضيات الدراسة الرئيسية ،وللحكم على الفرضية الرئيسية
يتم النظر إلى الدﻻلة اﻹحصائية لقيمة ) ،(Fحيث تظهر نتائج هذا الجدول أن الدﻻلة اﻻحصائية
بلغت ) (0.00وهي أقل من مستوى الدﻻلة ) ،(0.05وهذا يدل على أن الرقابة اﻹلكترونية
بأبعادها مجتمعة لها تأثير ذو دﻻلة احصائية على مستوى أداء العاملين وبالتالي فإنه يتم رفض
الفرضية العدمية الرئيسية وقبول الفرضية البديله.
الفرضيات الفرعية:
 :Ho.1ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائيةعند مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة على المدخﻼت في
مستوى أداء العاملين.
الجدول ) :(6اختبار اﻹنحدار البسيط للفرضية الفرعية :ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائيةعند
مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة على المدخﻼت في مستوى أداء العاملين
β Coefficients

t-statistics

Probability

الثابت
الرقابة على المدخﻼت

1.726

6.243

0.000

0.601

)Sig (P-value

F-value

9.190
Adjusted R square

معامل التحديد المعدل معامل التحديد اﻻرتباط

0.000

84.453

0.657

المتغيرات

درجة التأثير

المحسوبة

0.427

اﻻحتمالية

0.000
R square
0.432

R

يوضح الجدول ) (6أن قيمة معامل اﻷرتباط ) (Rبلغت ) (0.657والتي تمثل العﻼقة الكلية
بين متغير الرقابة على المدخﻼت والمتغير التابع )مستوى أداء العاملين( وهي عﻼقة موجبة قوية،
إضافة إلى ذلك تظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد R-Squareبلغت ) (0.432وتبين هذه القيمة
أن التغير في المتغير التابع )مستوى أداء العاملين( سببه التغير في متغير الرقابة على المدخﻼت،
بمعنى آخر أن متغير الرقابة على المدخﻼت يفسر ما نسبته ) (%43من المتغير التابع وهي وهي
نسبة جيدة جداً .وتبين النتائج أيضاً أن قيمة معامل التحديد المعدل بلغت ) ،(0.427بحيث إذا
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قمنا بطرح قيمة معامل التحديد المعدل من قيمة معامل التحديد ) (0.427-0.432يكون الناتج
) (0.005وهي قيمة صغير جداً .وهذا يدل على أن العينة بالنسبة لمتغير الرقابة على المدخﻼت
ممثلة المجتمع.
وللحكم على نتائج الفرضية الفرعية اﻷولى ،أوضحت النتائج أن الرقابة على المدخﻼت بلغت
الدﻻلة اﻻحصائية لها ) (0.000وهي أقل من مستوى الدﻻلة اﻻحصائية ) ،(0.05كما بلغت قيمة
) (tالمحسوبة لها ) (6.243وهي أعلى من قيمة ) (tالمجدولة ) (1.96وهذا يدل على وجود أثر
ذو دﻻلة احصائية للرقابة على المدخﻼت على مستوى أداء العاملين وبناءاً عليه يتم رفض
الفرضية العدمية الفرعية اﻷولى وقبول البديلة ،كما بلغت قيمة اﻷثر لمتغير الرقابة على المدخﻼت
) (0.601وهذا يدل على أن الزيادة بوحدة واحدة في الرقابة على المدخﻼت يؤدي الى الزيادة
في مستوى أداء العاملين بقيمة ) (0.601مع ثبات العوامل اﻷخرى.
 :Ho.2ﻻ يوجد اثر ذو دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة على التشغيل في
مستوى أداء العاملين.
الجدول ) :(7إختبار اﻹنحدار البسيط للفرضية الفرعية :ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية عند
مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة على التشغيل في مستوى أداء العاملين
β Coefficients

t-statistics

Probability

درجة التأثير

المحسوبة

اﻻحتمالية

الثابت
الرقابة على التشغيل

1.692

7.004

0.000

0.628

)Sig (P-value

F-value

10.66
Adjusted R square

معامل التحديد المعدل معامل التحديد اﻻرتباط

0.000

113.767

0.711

المتغيرات

0.501

0.000
R square
0.506

R

يوضح الجدول ) (7أن قيمة معامل اﻷرتباط ) (Rبلغت ) (0.711والتي تمثل العﻼقة الكلية
بين متغير الرقابة على التشغيل والمتغير التابع )مستوى أداء العاملين( وهي عﻼقة موجبة قوية،
إضافة إلى ذلك تظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد  R-Squareبلغت ) (0.506وتبين هذه
القيمة أن التغير في المتغير التابع )مستوى أداء العاملين( سببه التغير في متغير الرقابة على
التشغيل ،بمعنى آخر أن متغير الرقابة على التشغيل يفسر ما نسبته ) (%50من المتغير التابع
وهي وهي نسبة جيدة جداً .وتبين النتائج أيضاً أن قيمة معامل التحديد المعدل بلغت )،(0.501
بحيث إذا قمنا بطرح قيمة معامل التحديد المعدل من قيمة معامل التحديد )(0.506-0.501
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يكون الناتج ) (-0.005وهي قيمة صغير جداً .وهذا يدل على أن العينة بالنسبة لمتغير الرقابة
على التشغيل ممثلة المجتمع.
أوضحت النتائج أن الرقابة على التشغيل بلغت الدﻻلة اﻻحصائية لها ) (0.000وهي أقل من
مستوى الدﻻلة اﻹحصائية ) ،(0.05كما بلغت قيمة ) (tالمحسوبة لها ) (10.66وهي أعلى من
قيمة ) (tالمجدولة ) (1.96وهذا يدل على وجود أثر ذو دﻻلة احصائية للرقابة على التشغيل
على مستوى أداء العاملين وبناءا عليه يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية وقبول البديلة،
كما بلغت قيمة اﻷثر لمتغير الرقابة على التشغيل ) (0.628وهذا يدل على أن الزيادة بوحدة
واحدة في الرقابة على التشغيل يؤدي الى الزيادة في مستوى أداء العاملين بقيمة ) (0.628مع
ثبات العوامل اﻷخرى.
 :Ho.3ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائيةعند مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة على سلوك
العاملين التنظيمي في مستوى أداء العاملين.
الجدول ) :(8إختبار اﻹنحدار البسيط للفرضية الفرعية :ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائيةعند
مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05للرقابة على سلوك العاملين التنظيمي في مستوى أداء العاملين.
β Coefficients

t-statistics

Probability

الثابت
الرقابة على سلوك العاملين

2.549

12.048

0.000

0.451

)Sig (P-value

F-value

8.147
Adjusted R square

معامل التحديد المعدل معامل التحديد اﻻرتباط

0.000

66.385

0.611

المتغيرات

المحسوبة

درجة التأثير

0.368

اﻻحتمالية

0.000
R square
0.374

R

يوضح الجدول ) (8أن قيمة معامل اﻷرتباط ) (Rبلغت ) (0.611والتي تمثل العﻼقة الكلية
بين متغير الرقابة على سلوك العاملين والمتغير التابع )مستوى أداء العاملين( وهي عﻼقة موجبة
قوية ،إضافة إلى ذلك تظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد R-Squareبلغت ) (0.374وتبين هذه
القيمة أن التغير في المتغير التابع )مستوى أداء العاملين( سببه التغير في متغير الرقابة على
سلوك العاملين ،بمعنى آخر أن متغير الرقابة على سلوك العاملين يفسر ما نسبته ) (%37من
المتغير التابع وهي وهي نسبة جيدة جداً .وتبين النتائج أيضاً أن قيمة معامل التحديد المعدل
بلغت ) ،(0.368بحيث إذا قمنا بطرح قيمة معامل التحديد المعدل من قيمة معامل التحديد
) (0.374-0.368يكون الناتج ) (-0.006وهي قيمة صغير جداً .وهذا يدل على أن العينة بالنسبة
لمتغير الرقابة على سلوك العاملين ممثلة المجتمع.
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أوضحت النتائج أن الرقابة على سلوك العاملين بلغت الدﻻلة اﻻحصائية لها ) (0.000وهي
أقل من مستوى الدﻻلة اﻻحصائية ) ،(0.05كما بلغت قيمة ) (tالمحسوبة لها ) (8.147وهي
أعلى من قيمة ) (tالمجدولة ) (1.96وهذا يدل على وجود أثر ذو دﻻلة احصائية للرقابة على
سلوك العاملين على مستوى أداء العاملين
وبناءا عليه يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثالثة وقبول البديلة ،كما بلغت قيمة اﻷثر
لمتغير الرقابة على سلوك العاملين ) (0.451وهذا يدل على أن الزيادة بوحدة واحدة في الرقابة
على سلوك العاملين يؤدي الى الزيادة في مستوى أداء العاملين بقيمة ) (0.451مع ثبات العوامل
اﻷخرى.
نتائج الدراسة
أوﻻً :نتائج الرقابة اﻹلكترونية
أشارت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية للرقابة اﻻلكترونية بأبعادها
)الرقابة على المدخﻼت ،الرقابة على التشغيل ،الرقابة على سلوك العاملين( على مستوى أداء
العاملين في مؤسسات التمويل الحكومية اﻷردنية ،كما تبين أن قيم الوسط الحسابي للرقابة
اﻻلكترونية كانت مرتفعة ،وجاء بعد الرقابة على المدخﻼت في المستوى المرتفع ،ثم جاء بعد
الرقابة على التشغيل ،وأخيرًا جاء بعد الرقابة على سلوك العاملين.
ويمكن تلخيص نتائج التحليل واختبار الفرضيات على النحو اﻵتي:
 .1نتائج الرقابة على المدخﻼت :أظهرت النتائج أن مؤسسات التمويل الحكومية تعمل على
توفير برامج وأنظمة خاصة ﻹدخال البيانات المختلفة ووجود نماذج معتمدة من قبل إدارات
هذه المؤسسات لتنظيم المدخﻼت وحفظ المستندات اﻷصلية ،كما تبين أن اﻷنظمة والبرامج
اﻻلكترونية المستخدمة في هذه المؤسسات تستطيع إكتشاف أي نقص في البيانات المدخلة.
 .2نتائج الرقابة على التشغيل :أظهرت النتائج أن مؤسسات التمويل تقوم بتخصيص كلمة مرور
لكل موظف بحيث تخوله الدخول إلى النظام ،كما أنها تحرص على تدريب العاملين لديها
ﻹستخدام اﻷنظمة الحاسوبية اﻹلكترونية التي يتم بواسطتها معالجة البيانات.
 .3نتائج الرقابة على سلوك العاملين :أشارت النتائج أنه يتوفر في مؤسسات التمويل الحكومية
برامج وأنظمة الكترونية لمراقبة التزام العاملين بها بالدوام الرسمي ،كما أنها تعتمد تحديد
واجبات ومسؤوليات العمل لكل موظف ليتم الرقابة على أدائه.
ويرى الباحثان بأن الوسائل الرقابية الحديثة على سلوك العاملين تعمل على معرفة جوانب
القوة والضعف في أداء العاملين ليتم اتخاذ اﻻجراءات التصحيحية الﻼزمة لتطوير جوانب القوة أو
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معالجة نقاط الضعف ،إضافة إلى قدرتها في تحسين أداء العاملين المتمثلة باختصار الوقت
والجهد المطلوب ﻻتمام مهامهم لما توفره اﻷنظمة والبرامج الرقابية من سرعة في انجاز
المعامﻼت وتبسيطاً لﻼجراءات المتبعة ،والوصول إلى تحقيق اﻷهداف بأقل تكلفة ممكنة .وتتفق
هذه النتيجة مع نتائج دراسة الزعبي ) (36المشار اليه في المراجع
ثانياً :نتائج أداء العاملين
أظهرت النتائج أن الرقابة اﻹلكترونية بأبعادها تعمل على زيادة اﻹنتاجية في مؤسسات
التمويل الحكومية ،كما أنها تعمل على تحقيق أهداف العاملين لديها ،وأن عمليات معالجة البيانات
الكترنياً تنعكس على زيادة سرعة إنجاز العمل.
أما فيما يتعلق بإختبار الفرضيات الفرعية فقد أظهرت النتائج ما يلي:
 .1اشارت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية للرقابة على المدخﻼت على مستوى
أداء العاملين .حيث كانت قيمتها دالة عند مستوى ).(α≤0.05
 .2اشارت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية للرقابة على التشغيل على مستوى
أداء العاملين .حيث كانت قيمتها دالة عند مستوى ).(α≤0.05
 .3أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية للرقابة على سلوك العاملين على
مستوى أداء العاملين .حيث كانت قيمتها دالة عند مستوى ).(α≤0.05
وتشير النتائج التي تم التوصل إليها في إختبار الفرضيات الفرعية على أنه يمكن اﻹعتماد
على أنموذج الدراسة المقترح في الفصل اﻷول من هذه الدراسة ،إذ تبين من النتائج وجود أثر ذو
دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α≤0.05ﻷبعاد الرقابة اﻻلكترونية )الرقابة على المدخﻼت،
الرقابة على التشغيل ،الرقابة على سلوك العاملين( على مستوى أداءالعاملين في مؤسسات
التمويل الحكومية اﻷردنية.
التوصيات
 .1تأهيل وتدريب العاملين في مؤسسات التمويل الحكومية العاملة في اﻷردن ﻹستخدام
اﻷساليب واﻷدوات الرقابية الحديثة وبشكل مستمر ليتمكنوا من مواكبة كافة التطورات في
اﻻنظمة والبرمجيات المستخدمة.
 .2التحديث المستمر لﻸنظمة والبرمجيات التي تستخدم في مجال الرقابة وضرورة تكيف أنظمة
الرقابة الداخلية مع تطورات التكنولوجيا الحديثة.
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 .3نشر الوعي حول أهمية الرقابة في العمل بشكل عام والرقابة اﻻلكترونية بشكل خاص والتي
تقوم بتصويب اﻷخطاء وقت حدوثها وسرعة اكتشافها ،وتطوير وتحسين أداء العاملين
 .4تجديد أنظمة تقييم اﻷداء السنوية بما يتوافق مع أهداف المؤسسات وتغيرات البيئة
المستمرة واﻻنتقال الرقابة التقليدية الى الرقابة اﻻلكترونية في جميع المؤسسات سواء
المتواجدة في القطاعالخاص او العام.
الهوامش
1- Gail, l, Nancy، j, Sukanya (2004) regulation of electronic employee monitoring:
identifying Fundamental principles of employee privacy through comparative study
of data privacy legislation in the European union, united states and Canada,
Stanford technology review.

 -2احمد الحربي ) (2013الرقابة اﻹدارية وعﻼقتها بكفاءة اﻷداء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اكاديمية
نايف للعلوم اﻷمنية ،كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم اﻹدارية ،الرياض ،السعودية
 -3أحمد الكساسبة (2011) ،أثر الرقابة اﻻلكترونية في جودة الخدمات الداخلية في المصارف اﻹسﻼمية
العاملة اﻷردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق اﻷوسط ،كلية اﻻعمال ،اﻷردن
 -4العوران ،أسراء ) ،(2016أثر تطبيق الرقابة اﻻلكترونية على جودة الخدمات الداخلية في البنوك
التجارية في محافظات الجنوب اﻷردنية من وجهة نظر العاملين فيها ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة مؤتة ،كلية إدارة اﻻعمال ،مؤتة ،اﻷردن
 -5فﻼح المطيري ) (2009العﻼقة بين استخدام نظم المعلومات اﻹدارية في المستشفيات العامة في
المملكة العربية السعودية وجودة اﻷداء :دراسة تحليلية ﻵراء العاملين ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية اﻻعمال عمان اﻻردن الجامعة اﻷردنية
 -6مروان الزعبي (2013) ،مستوى ممارسة الرقابة اﻹدارية واثره على أداء العاملين في المؤسسة العامة
للضمان اﻻجتماعي اﻷردنية من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،كلية
اﻻقتصاد والعلوم اﻻدارية ،اربد ،اﻷردن.
 -7العوران ) ،(2016مرجع سابق.
8- Window ,A (2010) Beyond control Techniques, Journal of Accountancy, vol.19,No.1,
spring, PP:1-25 .
9 - AMERICAN MANAGEMNET ASSOCIATION, E Policy Institute Research (2007).
2007 Electronic Monitoring and Surveillance Survey. The e policy Institute and the
US News and World Report.

 -10محمد كمال الدين السيد عبد الحميد ) (2008نظرة تحليلية في تقويم الفاعلية للمنظمات ،اﻹداري،
مسقط السنة  ،10العدد  ،33ص ص31 -16 :
336

مجلة جرش للبحوث والدراسات

أثر الرقابة اﻹلكترونية على مستوى أداء العاملين في مؤسسات التمويل الحكومية اﻷردنية

 -11العواملة ،نائل ،إدارة التنمية ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان اﻻردن
 -12درة ،عبدالباري إبراهيم وموسى الدهون ،توفيق والجزراوي ،إبراهيم محمد علي ) .(2003اﻹدارة
الحديثة منهج علمي تحليلي .عمان المركز العربي للخدمات الطﻼبية.
 -13حمداوي ،وسيلة ) .(2004إدارة الموارد البشرية ،مديرية النشر لجامعة قالمة،
 -14حمدان ،عبداللطيف ) .(2008اساسيات اﻹدارة .فصل الرقابة ،مذكرة ،اﻷردن،
 -15اﻷلوسي ،حازم هاشم ) .(2003الطرق إلى علم المراجعة والتدقيق .طرابلس ،الجامعة المفتوحة.
 -16حمادة ،رشا ) .(2010أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية اﻻلكترونية في زياد
موثوقية المعلومات المحاسبية – دراسة ميدانية في مكاتب مراجعة الحاسبات في دمشق ،مجلة جامعة
دمشق للعلوم اﻻقتصادية والقانونية ،المجلد رقم  ،26العدد اﻷول ،قسم المحاسبة ،كلية اﻻقتصاد،
جامعة دمشق.
 -17السالمي ،عﻼء عبد الرزاق ) .(2006اﻹدارة اﻻلكترونية .ط ،1عمان :دار وائل.
18- JOHNSTON.A, CHENS.M.(2002).” Electronic surveillance in the workplace”.
International Conference on Personal Information Data Protection Hosted by
Personal Information Dispute Mediation Committee. 28 November 2002, Korea
information Security Agency Seoul, Korea.

 -19الحميدي ،نجم والعبيد ،عبدالرحمن والسامرائي ،سلوى ) .(2004نظم المعلومات اﻹدارية مدخل
معاصر .ط ،1عمان :دار وائل.
 -20الصاحب ،عماد عبد الرسول عبد ) .(2012توفير حماية رصينة لخصوصية وأمنية بيانات قواعد
المعلومات -،المجلد ) (55العدد ) (4كانون اﻷول ،ص ،58-53الجامعة التكنولوجية ،بغداد ،العراق.

 -21نور ،عبدالناصر وعدس ،نائل ) .(2011مقاييس الرقابة واﻷمان للبيانات المحاسبية في ظل نظام
المعلومات المحوسب ،دراسة ميدانية على البنوك التجارية في اﻷردن ،مجلة البحوث المستقبلية،
العدد .18

 -22القباني ،ثناء علي ) .(2003الرقابة المحاسبية الداخلية في النظامين اليدوي واﻻلكتروني .ط،2
اﻻسكندرية :الدار الجامعية.
 -23خصاونة ،ريم ) .(2002أثر تطور المعالجة اﻻلكترونية للبيانات على أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك
التجارية اﻷردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت ،كلية اﻻقتصاد والعلوم اﻹدارية،
اﻷردن،
24- GAIL ،L. ،NANCY, j. ،SUKANYA ،P. (2004). ibid

 -25الخالدي ،محمد ) .(2007التكنولوجيا اﻻلكترونية ،ط ،1عمان :دار كنوز المعرفة.
 -26المطيري ،فﻼح ) (2009مرجع سابق
 -27الكساسبة ،عماد ) ،(2011مرجع سابق
337

مجلة جرش للبحوث والدراسات

العدوان والسرحان

 -28العوران ،إسراء ،(2016) .مرجع سابق
 -2929الزعبي ،مروان (2013) .مرجع سابق
 -30زمانان ،محمد ) (2013الرقابة اﻹدارية وأثرها في تحسين أداء الموظفين ،رسالة ماجستير منشورة،
جامعة عمان العربية ،كلية اﻷعمال ،اﻷردن.
31- DAVID.R,L.(2005). Balancing Productivity and Privacy: Electronic Monitoring of
Employees. (unpublished doctoral dissertation). Capella University.
32- WELSON ،J ،using technology to enhance control in digital era ،JEA Quarterly ،2
(1),2006.
33- WINDOW, A (2010) Beyond Control Techniques "Journal of accountancy, Vol.19,
No.1, Spring, PP 1-25.
34- Hair, J. F; Black ،W. C; Babin ،B. J; Anderson ،R. E & Tatham ،R. L ،(2010),
“Multivariate Data Analysis” ،7th edition. ،New York: Macmillan Publishing
Company

35- PALLANT, J. ،2005. SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis
using SPSS for windows (Version 12). 2nd ed. Maidenhead: Open University Press.

 -36الزعبي ،مروان ،(2013) .مرجع سابق

قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
اﻵلوسي ،حازم هاشم .(2003) .الطرق إلى علم المراجعة والتدقيق .طرابلس ،الجامعة
المفتوحة.
التميمي ،هاديز ) .(2004مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ،دار وائل للنشر،
الطبعة  ،2عمان ،اﻷردن.
الحربي ،أحمد .(2003) .الرقابة اﻹدارية وعﻼقتها بكفاءة اﻷداء ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،أكاديمية نايف للعلوم اﻷمنية ،كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم اﻹدارية ،الرياض،
السعودية.

338

مجلة جرش للبحوث والدراسات

أثر الرقابة اﻹلكترونية على مستوى أداء العاملين في مؤسسات التمويل الحكومية اﻷردنية

حمادة ،رشا .(2010) .أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية اﻻلكترونية في
زياد موثوقية المعلومات المحاسبية – دراسة ميدانية في مكاتب مراجعة الحاسبات في

دمشق ،مجلة جامعة دمشق للعلوم اﻻقتصادية والقانونية ،المجلد رقم  ،26العدد اﻷول،
قسم المحاسبة ،كلية اﻻقتصاد ،جامعة دمشق.

حمدان ،عبد اللطيف .(2008) .اساسيات اﻹدارة .فصل الرقابة ،مذكرة ،اﻷردن،
حمداوي ،وسيلة .(2004) .إدارة الموارد البشرية ،مديرية النشر لجامعة قالمة،
الحميدي ،نجم والعبيد ،عبد الرحمن والسامرائي ،سلوى .(2004) .نظم المعلومات اﻹدارية:
مدخل معاصر .ط ،1عمان :دار وائل.
الخالدي ،محمد .(2007) .التكنولوجيا اﻻلكترونية ،ط ،1عمان :دار كنوز المعرفة.
خصاونة ،ريم .(2002) .أثر تطور المعالجة اﻻلكترونية للبيانات على أنظمة الرقابة
الداخلية في البنوك التجارية اﻷردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت،
كلية اﻻقتصاد والعلوم اﻹدارية ،اﻷردن،
درة ،عبدالباري ،موسى الدهون ،توفيق والجزراوي ،وإبراهيم محمد علي .(2003) .اﻹدارة
الحديثة منهج علمي تحليلي .عمان :المركز العربي للخدمات الطﻼبية.

الزعبي ،مروان .(2013) .مستوى ممارسة الرقابة اﻹدارية وأثره على أداء العاملين في
المؤسسة العامة للضمان اﻻجتماعي اﻷردنية من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير منشورة،
جامعة اليرموك ،كلية اﻻقتصاد والعلوم اﻹدارية ،اﻷردن.
زمانان ،محمد .(2013) .الرقابة اﻹدارية وأثرها في تحسين أداء الموظفين ،رسالة ماجستير
منشورة ،جامعة عمان العربية ،كلية اﻷعمال ،اﻷردن.
السالمي ،عﻼء عبد الرزاق .(2006) .اﻹدارة اﻻلكترونية .ط ،1عمان :دار وائل.
عبد الحميد ،محمد كمال الدين السيد .(2008) .نظرة تحليلية في تقويم الفاعلية للمنظمات،
اﻹداري ،مسقط ،السنة العاشرة ،العدد ،33ص .31-16
عبد الصاحب ،عماد عبدالرسول .(2012) .توفير حماية رصينة لخصوصية وأمنية بيانات قواعد

المعلومات ،مجلة النهرين للعلوم ،المجلد ) (55العدد ) (4كانون اﻷول ،ص ،58-53
الجامعة التكنولوجية ،بغداد ،العراق.
339

مجلة جرش للبحوث والدراسات

العدوان والسرحان

العواملة ،نائل .(2012) .إدارة التنمية :اﻷسس والنظريات ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان،
اﻷردن.
العوران ،إسراء .(2016) .أثر تطبيق الرقابة اﻻلكترونية على جودة الخدمات الداخلية في
البنوك التجارية في محافظات الجنوب اﻷردنية من وجهة نظر العاملين فيها ،رسالة
ماجستير منشورة ،جامعة مؤتة ،كلية إدارية اﻷعمال ،اﻷردن.
القباني ،ثناء علي .(2003) .الرقابة المحاسبية الداخلية في النظامين اليدوي واﻻلكتروني.
ط ،2اﻻسكندرية :الدار الجامعية.
الكساسبة ،عماد .(2011) .أثر الرقابة اﻻلكترونية في جودة الخدمات الداخلية في
المصارف اﻹسﻼمية العاملة اﻷردنية ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة الشرق اﻷوسط،
كلية اﻷعمال ،اﻷردن.
المطيري ،فﻼح .(2009) .العﻼقة بين استخدام نظم المعلومات اﻹدارية في المستشفيات
العامة في المملكة العربية السعودية وجودة اﻷداء :دراسة تحليلية ﻵراء العاملين،
رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة اﻷردنية ،كلية الدراسات العليا ،اﻷردن.2009 ،
نور ،عبد الناصر وعدس ،نائل .(2011) .مقاييس الرقابة واﻷمان للبيانات المحاسبية في ظل
نظام المعلومات المحوسب ،دراسة ميدانية على البنوك التجارية في اﻷردن ،مجلة البحوث
المستقبلية ،العدد .18

المراجع اﻷجنبية:
Althneibat, Ahmed M.A., BahaaEldin, M. Hasan, AbdEl Fatah, A. and Hegazy,
Nermine Hamza. (2010). “Secure Outsourced Database Architecture”,
International Journal of Computer Science and Network; Security,Vol.10.
American Managemnet Association, E Policy Institute Research. (2007). 2007
Electronic Monitoring and Surveillance Survey. The e policy Institute and
the US News and World Report.
Boardman, P.J. (2004). Analysis and Design of Business Information System,
Prentic-hall, P. 115-121.
David, R. L. (2005). Balancing Profuctivity and Privacy: Electronic Monitoring
Of Employees. (unpublished doctoral dissertation).Capella University.
340

أثر الرقابة اﻹلكترونية على مستوى أداء العاملين في مؤسسات التمويل الحكومية اﻷردنية

مجلة جرش للبحوث والدراسات

Gail, L., Nancy, J. and Sukanya, P. (2004). Regulations of electronic Employee
monitoring: Identifying fundamental principles of employee privacy through
a comparative study of data privacy legislation in the European Union,
United States and Canada. Stanford Technology Law Review.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. and Tatham, R. L.
(2010). “Multivariate Data Analysis ”, 7th edition., New York: Macmillian
Publishing Company.
Hartman, S. W. (2002). "On Line database-information". Available
Electronically: http:\www.lica.com\capjournal\2002\0497\features\f26.htm.
Johnston, A. and Chens, M. (2002). ”Electronic surveillance in the workplace”.
International Conference on Personal Information Data Protection Hosted
by Personal Information Dispute Mediation Committee. 28 November
2002,Korea information Security Agency Seoul,Korea.
Laudon, K. and Laudon, J. (2000). Management Information System
Organization and Technolog in the Net Word Enterprise, 6th ed, Prentice
Hall international,IAC
Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual: a step by step guide to data analysis
using SPSS for windows (Version 12). 2nd ed. Maidenhead: Open University
Press.
Sharma, A. V., Belwal, R. C. and Agarwal, G. (2010). “Passwared Based
Authentication: Philosophical Surcey”, IEEE International Conference on
Intelligent Computing and Intelligent System, IEEE, Volume 3.
Welson, J. (2006). Using technology to enhance control in digital era, JEA
Quarterly, 2 (1).
Window,A. (2010). Beyond Control Techniques, Journal of accountancy,
Vol.19, No.1, Spring, PP 1-25.
Zhao, Yong-Xia. (2010). ”the Technology of database Encryption”. Second
International Conference on Multimedia and Information Technology.
IEEE, Volume 2.

341

مجلة جرش للبحوث والدراسات

العدوان والسرحان

List of Sources and References:
Abd Al-Sahib, Imad Abdul Rasul. (2012). Providing close protection for the
privacy and security of database data, Al-Nahrain Journal of Science,
Volume (55) Issue (4) December, p. 53-58, Technological University,
Baghdad, Iraq.
Abdul Hamid, Mohammed Kamal al-Din Al Sayed. (2008). Analytical
consideration in the evaluation of the effectiveness of organizations,
administrative, Muscat, year 10, Issue 33, p. 16-31.31.
Al Mutairi, Falah. (2009). The Relationship Between the Use of Management
Information Systems in Public Hospitals in Saudi Arabia and Quality of
Performance: An Analytical Study of the Opinions of Workers, a published
master's thesis, The University of Jordan, Graduate School, Jordan.
Al-Hamidi, Najm, Al-Obaid, Abdelrahman N. and Al-Samarrai, Salwa. (2004).
Management Information Systems: A Contemporary Introduction, I1,
Amman: Dar Wael.
Al-Harbi, Ahmad. (2003). Management Supervision and Its Relationship with
Performance Efficiency, Unpublished Master's Thesis, Nayef Academy of
Security Sciences, Graduate School, Department of Administrative
Sciences, Riyadh, Saudi Arabia.
Al-Kasasbeh, Emad. (2011). The Impact of Electronic Control on the Quality of
Internal Services in Jordanian Islamic Banks, published master’s degree,
Middle East University, Business School, Jordan.
Al-Khalidi, Mohammed. (2007). Electronic Technology, I1, Amman: House of
Treasures of Knowledge.
Al-Qabbani, Thanaa Ali. (2003). Internal Accounting Controls in Manual and
Electronic Systems. i2, Alexandria: University House.
Al-Salmi, Alaa Abdul RazaQ. (2006). Electronic Management. I1, Amman: Dar
Wael.
Althneibat, Ahmed M.A., BahaaEldin, M. Hasan, AbdEl Fatah, A. and Hegazy,
Nermine Hamza. (2010). “Secure Outsourced Database Architecture”,
International Journal of Computer Science and Network; Security,Vol.10.
Alusi, Hazem Hashem. (2003). Ways to the Science of Auditing and Auditing.
Tripoli, Open University.

342

أثر الرقابة اﻹلكترونية على مستوى أداء العاملين في مؤسسات التمويل الحكومية اﻷردنية

مجلة جرش للبحوث والدراسات

Al-Zoubi, Marwan. (2013). The Level of Administrative Control Practice and its
Impact on the Performance of Employees of the Jordanian Public Social
Security Corporationfrom their Point of view, a published master's thesis,
Yarmouk University, Faculty of Economics and Management Sciences,
Jordan.
American Managemnet Association, E Policy Institute Research. (2007). 2007
Electronic Monitoring and Surveillance Survey. The e policy Institute and
the US News and World Report.
Boardman, P.J. (2004). Analysis and Design of Business Information System,
Prentic-hall, P. 115-121.
David, R. L. (2005). Balancing Profuctivity and Privacy: Electronic Monitoring
Of Employees. (unpublished doctoral dissertation).Capella University.
Dora, Abd al-Bari Ibrahim al-Fat, Musa Tawfiq al-Israwi, Ibrahim Mohammed
Ali. (2003). Modern Management is an Analytical Scientific Approach.
Oman: Al-MarkG Arabic Student Services.
Gail, L., Nancy, J. and Sukanya, P. (2004). Regulations of electronic Employee
monitoring: Identifying fundamental principles of employee privacy through
a comparative study of data privacy legislation in the European Union,
United States and Canada. Stanford Technology Law Review.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. and Tatham, R. L.
(2010). “Multivariate Data Analysis ”, 7th edition., New York: Macmillian
Publishing Company.
Hamada, Rasha. (2010). The impact of general controls of electronic accounting
information systems in increasing the reliability of accounting information a field study in computer review offices in Damascus, Damascus University,
Journal of Economic and Legal Sciences, Volume 26, Issue 1, Accounting
Department, Faculty of Economics, Damascus University.
Hamdan, Abdul-latef. (2008). The Basics of Management. Censorship Chapter,
Memorandum, Jordan.
Hamdawi, Wassila. (2004). Human Resources Management, Publishing
Directorate, Qalama University,
Hartman, S. W. (2002). "On Line database-information". Available
Electronically: http:\www.lica.com\capjournal\2002\0497\features\f26.htm.
Johnston, A. and Chens, M. (2002). ”Electronic surveillance in the workplace”.
International Conference on Personal Information Data Protection Hosted
by Personal Information Dispute Mediation Committee. 28 November
2002,Korea information Security Agency Seoul,Korea.
343

مجلة جرش للبحوث والدراسات

العدوان والسرحان

Khasawneh, Reem. (2002). The Impact of the Development of Electronic Data
Processing on Internal Control Systems in Jordanian Commercial Banks,
unpublished master's thesis, Al-Bayt University, Faculty of Economics and
Management Sciences, Jordan.
Laudon, K. and Laudon, J. (2000). Management Information System
Organization and Technolog in the Net Word Enterprise, 6th ed, Prentice
Hall international,IAC
Nour, Abdul Nasr and Adas, Nael. (2011). The monitoring and security of
accounting data under the computerized information system, a field study
on commercial banks in Jordan, Journal of Future Research, issue 18.
Oran, Isra. (2016). The Impact of the Application of Electronic Control on the
Quality of Internal Services in Commercial Banks in the Southern
Jordanian Governorates from the Point of View of Their Employees,
published master's letter, Moata University, Business School, Jordan.
Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual: a step by step guide to data analysis
using SPSS for windows (Version 12). 2nd ed. Maidenhead: Open University
Press.
Sharma, A. V., Belwal, R. C. and Agarwal, G. (2010). “Passwared Based
Authentication: Philosophical Surcey”, IEEE International Conference on
Intelligent Computing and Intelligent System, IEEE, Volume 3.
Tamimi, Hadi. (2004). Introduction to Audit in Theory and Practice, Wael
Publishing and Distribution House, Second Edition, Amman, Jordan.
Welson, J. (2006). Using technology to enhance control in digital era, JEA
Quarterly, 2 (1).
Window,A. (2010). Beyond Control Techniques, Journal of accountancy,
Vol.19, No.1, Spring, PP 1-25.
Zamanan, Mohammed. (2013). Management Supervision and Its Impact on
Improving Employee Performance, Published Master's Thesis, Arab
University of Amman, Business School, Jordan.
Zhao, Yong-Xia. (2010). ”the Technology of database Encryption”. Second
International Conference on Multimedia and Information Technology.
IEEE, Volume 2.

344

Jerash for Research and Studies

-

Récits Coraniques Sur Les Animaux en Version Enfantine …

Dumayet Pierre, «Lectures pour tous», Le Nouvel Observateur
http://evene.lefigaro.fr/citation/lire-seul-moyen-vivre-plusieurs-fois55273.php, consulté en décembre 2016.

- Faucher Paul, (mai 1958), « Comment adapter la littérature enfantine aux
besoins des enfants à partir des premières lectures, Bulletin des
bibliothèques
de
France
(BBF),
n° 5,
p.
345-352.
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1958-05-0345-002, consulté en juillet
2018.
- Gatecel Anne, (18 mai 2012), psychologue, propos recueillis par Isabelle
Gravillon, « cahier Parents de Popi ».
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/1138/psychologie-de-lenfantpourquoi-les-tout-petits-sont-ils-fascines-par-les-animaux,
consulté
en
novembre 2016
- Odile Amblard Le 23 février 2014, Bayard Presse SA Notrefamille.com,
https://www.notrefamille.com. (Page consultée le 29/08/2018)
- Nières-Chevrel Isabelle, « La La littérature d’enfance et de jeunesse entre la
voix, l’image et l’écrit », SFLGC. Bibliothèque comparatiste, 2011, URL:
http://sflgc/bibliothèque/nieres-chevrel-isabelle-la littérature-denfance-etjeunesse-entre-la-voix-limage-et-lecrit.
- Nieres-Chevrel Isabelle, (1974) « Les Livres pour enfants et l’adaptation »,
Études
littéraires,
vol.
7,
n°
1,
p.
143-158.
http://id.erudit.org/iderudit/500311ar, Consulté le 17 novembre 2016.
-

http://www.linternaute.com/biographie/jean-de-la-fontaine/impression,
consulté en décembre 2016.

-https://journaldumusulman.fr/islam-et-protection-des-animaux/
novembre 2016

consulté

en

- http://www.oiseau-libre.net/Oiseaux/Especes/Huppe-fasciee.html, consulté en
décembre 2016.
- https://www.youtube.com/watch?v=6J-rhZbUD2Q&t=54s
- Smidt Annie M.G. « La traduction de la différence culturelle dans la littérature
pour enfants » mémoire pour un master de traduction, Université d’Utrecht,
15 août 2012, [En ligne],
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/255584/La traduction de la
différence culturelle dans la littérature pour enfants.pdf. (Page consultée le
29/07/2018).
395

AL-Junaid and Najem

Jerash for Research and Studies

List of Sources & References:
The Holy Quran
Assabouni, Mouhammed. (1997). The Prophecy and the Prophets, Dar
Alssalam.
Ibn Hisham. (1979). The Crown of the Himiar Kings, Yamani Study and
Research Center, Sana’a.
El-Naggar, Zaghloul. (2006). Signs of Scientific Miracle: The Animal in the Holy
Quran, Dar Alma’arifa, Bayrout.
Constantinescu, Muguras. (2008). Reading and Translating Children's
Literature, Suceava, Editura Univertatii.
Dominique, Demers. (1994). with the collaboration of Paul Bleton, From Small
Poucet to the Last Grapes: introduction to children's literature,
Boucherville-Sainte-Foy, Quebec / America Youth-Tele-University.
Joly, Martin. (1993). Introduction to image analysis, Paris, Nathan
Masson, Denise. (1967). The Holly Le Quran II / Translation and Notes, classic
folio, Editions Gallimard
Najem, Areej and Odeh, Akram. (2019). The question of the adaptation of the
sacred text to children: the case of the history of the ant and Solomon,
Dirasat, Human and Social Sciences, Volume 46, No. 1, Supplement 2.
Web Sites:
- Bobin Christian, (1991), « Une petite robe de fête »,
http://fictioncastielamoursucre.skyrock.com consulté en décembre 2016.
- Debombourg Héloïse, (05/2011) « Les différents procédés de traduction dans
la littérature de jeunesse. », La Clé des Langues (Lyon: ENS
LYON/DGESCO),
http://cle.ens-lyon.fr/litterature-de-jeunesse/les-differents-procedes-detraduction-dans-la-litterature-de-jeunesse-121391.kjsp, Consulté le 17
novembre 2016.
- Dictionnaire Larousse disponible sur:
http://www.larousse.fr/dictionnaires/français.

394

Jerash for Research and Studies

Récits Coraniques Sur Les Animaux en Version Enfantine …

Références et
1. Œuvres en arabe
{Le Sacré Coran} القران الكريم

 عن اسد بن موسى عن ابى.(1979) . عبد الملك بن هشام محمد بن أيوب الحميري،البصري
 مركز، الطبعة الثانية، التيجان في ملوك حمير،ادريس بن سنان عن جده ﻻمه وهب بن منبه
. اليمن، صنعاء،الدرسات واﻷبحاث اليمنية
{ Ibn Hisham. (1979). La Couronne des rois de Himiar }

. دار السﻼم، الطبعة اﻷولى، النبوة واﻷنبياء.(1997) . محمد علي،الصابوني
{ Assabouni, Mouhammed. (1997). La prophétie et les prophètes }

 دار،1  ط، من ايات اﻹعجاز العلمي الحيوان في القران الكريم.(2006) . زغلول،النجار
. بيروت،المعرفة
{ El-Naggar, Zaghloul. (2006). Les marques du miracle scientifique l'animal
dans le Sacré Coran}

2. Œuvres en français:
Constantinescu, Muguras. (2008). Lire et Traduire la littérature de jeunesse,
Suceava, Editura Universitati.
Dominique, Demers. (1994). avec la collaboration de Paul Bleton, Du Petit
Poucet au Dernier des Raisins: introduction à la littérature jeunesse,
Boucherville-Sainte-Foy, Québec/Amérique Jeunesse-Télé-Université.
Joly, Martin. (1993). Introduction à l’analyse de l’image, Paris, Nathan.
Masson, Denise. (1967). Le Coran II /Traduction et Notes, folio classique,
Editions Gallimard.
Najem. Areej and Odeh, Akram. (2019). La question de l’adaptation du texte
sacré aux enfants: le cas de l’histoire de la fourmi et Salomon, Dirasat
Human and Social Sciences, Volume 46, No.1,Supplement 2.

393

AL-Junaid and Najem

Jerash for Research and Studies

Notes
1 Ce roman a fait l’objet de plusieurs adaptations: film, téléfilm ballet, dessin animé,
comédie musicale, opéra, bande dessinée, pièce de théâtre …
2 C’est un recueil de fables dont les animaux et quelques humains (sages, rois,
religieux) sont les principaux personnages. C’est Ibn al-Muqaffa' qui l’a traduit en
arabe au VIIIe siècle. À l'origine il vient du Panchatantra hindou.
3 C’est la 27e sourate du Coran. Son nom tiré du verset 18 parlant des fourmis. Elle
aborde la vie de plusieurs prophètes: Moïse, Dawud, Sulaïman, Saleh et Lout.
4 Les versets parlant de Salomon:

ن ِم( و81) ينءٍ عالِميكُ ﱢل شكُنﱠا بكْنا فِيها وض الﱠتِي بار
 لى الْأَرهِ إرأَمي بر عاصِفَةً تَجيح الرمانلَيِلس و( سورة اﻷنبياء82)  حافِظِينمكُنﱠا لَه و ذلِكونمﻼً د  علُونمعي و لَهونغُوص يمن ياطِينالش
« 81. Nous avons soumis le vent à Salomon, afin que, sur l'ordre de celui-ci, il souffle en
tempête vers la terre que nous avons bénie. - Nous savons tout 82. Certains démons
plongeaient pour lui dans la mer et ils accomplissaient d'autres travaux encore, alors
que nous les surveillions. »
- ب ِه  رذْنبإ ِهيد ينيملُ ب عن ي مجن
 ْ المِن و الْقِطْرين  علْنَا لَهأَس ورها شهاحور ورها شهو غُديح الرانملَيلِسو

اثِي َلتَم وارِيبحآءُ مِن مشا ي م لَهلُونمع( ي12)٭عِيرذَابِ الس ع مِنرنَا نُذِقْه  أَمن عمغْ مِنْهزن يمو
نَايا قَض( فَلَم13)٭كُور الشادِي عِبنقَلِيلٌ مكْراً و شداولُواْ آلَ دماتٍ اعاسِيورٍ رقُدابِ وو كَالْجفَانجو
ن ولَمع كَانُواْ ي أَن لﱠوننَتِ الْجي َتبا خَر فَلَمأَتَه َتأْ ُكلُ مِنسرض ةُ اﻷابﻻﱠ دتِهِ إولَى م عهم لﱠا دتَ موهِ الْملَيع
( سورة سباء14).ينهذَابِ الْمثُواْ فِي الْعا َلب مبالْغَي
“12. Nous avons soumis le vent à Salomon: celui du matin soufflait durant un mois;
celui du soir soufflait durant un mois. Nous avons fait couler pour lui la source
d'airain. Certains Djinns étaient à son service avec la permission de son Seigneur.
- Nous aurions fait goûter le châtiment du Brasier à quiconque, parmi eux, se serait
écarté
de
notre
ordre.
13. Ils fabriquaient pour lui ce qu’il voulait: des sanctuaires, des statues, des
chaudrons grands comme des bassins, et de solides marmites. - « Ô famille de
David ! Travaillez avec gratitude ! Restreint est le nombre de mes reconnaissants.
14. Lorsque nous eûmes décrété sa mort, les Djinns ne s'aperçurent pas de son
décès, avant que la Bête de la terre ayant rongé son bâton, son corps ne s’écroulât.
Les Djinns comprirent alors que, s’ils avaient connu le mystère, ils ne subiraient pas
aussi longtemps le châtiment ignominieux. »
5 Marib à l’époque était la capitale de royaume de Saba. Actuellement, c’est une ville
qui se situe à 120 km à l’est de la capitale yéménite Sana’a, où on trouve le temple
de la reine de Saba.

172 . ص، 1979 ، ابن هشام، كتاب التيجان في ملوك حمير6
7

Toutes les photos utilisées dans cette étude
https://www.youtube.com/watch?v=6J-rhZbUD2Q&t=54s
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Conclusion
Cette étude nous a permis de mettre en évidence les enjeux de l’adaptation
de la littérature enfantine entre deux langues ainsi que les difficultés qui y sont
liées.
On a essayé de mettre l’accent sur les règles de l’art, les principes de
l’adaptation destinée aux enfants et la capacité de faire le meilleur choix en
fonction des textes choisis et des destinataires.
Ce que nous avons investigué pour notre sujet est la psychologie de l’enfant,
ce qui attire son attention, stimule sa compréhension et ce qui le fait rêver.
Nous avons conclu que les animaux et les images nourrissent l’imaginaire et
la connaissance chez les petits.
L’idée de choisir des histoires tirées du Coran et de les raconter aux petits
est dans le but de les sensibiliser à la lecture et à la morale islamique de manière
efficace. Mais, le style doit être simple, accessible aux enfants, lié aux
illustrations qui renforcent l'attention et donnent une touche plus attrayante aux
récits inspirés directement des Sourates.
Ecrire pour un enfant doit tenir compte des morales, du développement des
talents, des compétences et des créations artistiques. Enrichir la culture et avoir
des aspects comiques, de l’humour et du divertissement. Ce qui est important
c’est le matériel créatif que nous fournissons à l'enfant. Pour lui engendrer le
goût de la lecture, pensons à lui offrir une source de l’imaginaire, de
l’accessibilité à l’information. Il faut bien penser à la psychologie de l'enfant et à
son comportement.
Dominique Demers (1994, p. 98) écrit à ce sujet qu'« en littérature de
jeunesse, le défi consiste à trouver une histoire intéressante pour les jeunes mais
aussi une façon de raconter cette histoire qui les touchera, les captivera, les
étonnera...»8
En effet, réaliser des livres pour les enfants est une tâche difficile. Il faut
avoir le temps, des dons artistiques et la volonté d’aider l’enfant à s’épanouir
dans la vie. En réalité, c’est une pure « mission éducative ».
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Le but de l’utilisation des mots en arabe dans le texte adapté pour offrir une
trace du texte original (le Coran). Par exemple, le mot Allah (Dieu) est un terme
que tous les musulmans utilisent fréquemment pas seulement en arabe mais aussi
en parlant les autres langues, français, anglais, … L’emprunt Houdhoud se
justifie par son chant monotone (hadhada). Concernant le mot Abualakbar, c’est
un surnom qui explique la tâche de cet oiseau (l’informateur). Finalement, Les
deux noms Souleyman et Balqis sont des prénoms connus en langue française et
en d’autres langues.
c. l’allégorie
L’allégorie est une figure par laquelle on représente une idée, une image, un
symbole…
Par exemple nous avons créé un nouveau personnage « le lion » qui a pris le
rôle de Soulayman mais qui représente sa personnalité. Le lion est un animal
fameux par sa force et sa sévérité; c’est une image qui est dessinée dans la
mentalité des enfants.
Les versets en français
L’adaptation
- Salomon passa en revue les oiseaux, Le lion:« Ah ! Maharala, pourquoi
puis dit: « Pourquoi n’ai-je pas vu la es-tu en retard? Le roi Soulayman t’a
huppe? Serait-il absent?
cherché mais tu étais absent ! »
- Je la châtierai d’un cruel châtiment Le lion ajoute encore: « Le roi
ou je l’égorgerai, à moins qu’elle me Soulayman est fâché contre toi ! Si tu
présente une bonne excuse. »
n’as pas une bonne excuse tu seras
punie !»
Nous avons ajouté des personnages comme des oiseaux, l’amie de la huppe
et nous avons supprimé quelques mots et les remplacer par d’autres plus faciles
ou plus doux.
Prenons l’exemple de ces expressions: « cruel châtiment / égorgerai » nous
les avons remplacées par le mot « punie » qui est très connu par les petits et
gentil.
Dans notre texte, on est passé des paroles directes aux paroles indirectes.
Les paroles du prophète Salomon ont été transmises par un lion à la huppe.
On sait bien que pour les enfants musulmans, ils auront le temps de
découvrir les détails et leurs significations, lorsqu’ils grandiront et atteindront un
haut niveau de maturité dans la religion et approfondiront leurs connaissances en
langue arabe.
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D’abord, comme nous l’avons dit, le continu de notre corpus est puisé des
versets du Coran, dont la langue est bien construite, très éloquente et d’un
vocabulaire difficile même pour les personnes de niveau avancé. Les
interprétations en français sont aussi difficiles même pour les adultes.
En effet, les temps des verbes utilisés dans l’interprétation sont très
difficiles pour les enfants francophones de l’âge de 6 à 12 ans. Par exemple,
l’utilisation du passé simple, du subjonctif etc. « Salomon passa / à moins qu'elle
ne me présente / Celle-ci revint »
Alors, pour avoir un récit accessible vivant aux enfants nous avons choisi
des simplifications morphosyntaxiques et fait appel aussi à certains éléments
linguistiques.
a. Adaptation morphosyntaxiques
- Pour rendre la langue plus facile, lisible, compréhensive, on a utilisé des mots
simples et clairs. Les phrases étaient courtes, directes et à la forme active.
- Pour convenir à ce type littéraire nous avons utilisé pour le temps verbal: le
présent, l’imparfait, le passé composé, le futur proche et l’impératif. En
effet, ces temps-là sont utilisés dans les méthodes éducatives aux écoles.
- Les phrases étaient rythmées par de nombreuses ponctuations afin d’introduire
l’émotion et l’interjection dans le texte. Le point d’exclamation est souvent
utilisé dans les livres des enfants pour rythmer le texte et créer la surprise et
l’étonnement. Le point d’interrogation s’utilise pour pousser les enfants à
imaginer et essayer de répondre.
Nous n’avons pas utilisé le même vocabulaire apparu dans le Coran « cruel
châtiment, l’égorgerai » on a utilisé le mot « puni ». C’est un mot très connu
par les petits.
b. L’emprunt
C’est un procédé qui consiste à transmettre un élément linguistique de la
langue source et l’introduire dans la langue cible en gardant les mots d’origine
« l’arabe » dans la langue cible « le français » comme les mots suivants:
Langue source
Langue cible (le français)
L’adaptation
(l’arabe: le Coran) La traduction du Coran Les mots du récit
Dieu
Allah
الله

الهدهد
ابو اﻷخبار
سليمان
بلقيس

La huppe

Houdhoud

L’informateur

Abualakbar

Salmon

Suleyman

La reine de Saba’

Balqis
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-Le lion ajoute encore: « Le roi Suleyman est fâché contre toi ! Si tu n’as pas une

bonne excuse tu seras puni !»
Mais Abualakbar en avait une bonne excuse ! Il se dirige donc vers le palais
de Suleyman.

- Abualakbar: « Ô roi, lors de mon récent voyage, j’ai appris quelque chose que

vous ne connaissiez pas ! Une nouvelle qui va vous surprendre du peuple de
Saba.
J’ai trouvé à Saba une femme qui s’appelle Balqis, elle règne sur cette terre,
elle est très riche, elle est comblée de tout et possède un trône immense. Cette
reine et son peuple se prosternent devant le soleil et non pas devant Allah. Le
diable les induit en erreur ! »
-Suleyman répond: « Nous allons voir si tu dis la vérité. Retourne chez les
Sabéens et donne cette lettre à la reine puis, attends sa réponse ».

Abualakbar prend la lettre et voyage vers l’est jusqu’à ce qu’il arrive à
Saba. Il entre dans le palais par les trous d’aération et lance la lettre sur le
trône de Balqis.
3. Commentaire
Après cette adaptation, il serait convenable de présenter quelques stratégies
que nous avons utilisées pour rendre notre texte cible clair et spontané.
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Il s’arrête sur une branche à côté de son amie.
-Son amie lui dit: « pourquoi es-tu si pressé? Où vas-tu? »
- Abualakbar répond: « Suleyman n’est pas content de moi … il trouve que je ne

lui rapporte pas assez de nouvelles. Que puis-je faire? ».
Son amie se met à réfléchir et lui répond
-Son amie: « Qu’est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais voler plus loin !
Voyage !! »
L’idée de voyager rend Abualakbar très heureux. Maintenant il sait quoi
faire. Il va visiter de nouvelles terres, il va voir de nouvelles choses et revenir
avec beaucoup d’informations. Alors, il commence à voler dans le ciel. Il vole
plus haut et plus loin. Il traverse plusieurs pays.
Et ainsi, il s’en va faire un grand voyage. Abualakbar vole vers l’est et
atterrit sur les terres d’un pays nommé Saba. Il voit un grand palais, un joli
jardin et … Abualakbar: « Mais qu’est-ce que c’est?
Il n’arrive pas à en croire ses yeux ! Il y a beaucoup de gens qui se
prosternent devant le soleil.
- Abualakbar: « Que font ces gens-là? Pourquoi se prosternent-ils devant le soleil
et non pas devant Allah? »
Abualakbar rencontre des oiseaux et il leur pose beaucoup de questions
pour mieux comprendre. Ainsi va-t-il pouvoir rentrer et raconter une histoire
incroyable au prophète Suleyman.
Abualakbar vole à toute vitesse pour retrouver Suleyman.
Arrivant là tout le monde est très inquiet et lui demande pourquoi il est en
retard à la réunion matinale avec le roi. Un lion lui demande.
-Le lion:« Ah! Abualakbar, pourquoi es-tu en retard? Le roi Suleyman t’a
cherché, où étais-tu?»
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- Abualakbar: « Allez, je dois vous laisser, il me reste encore beaucoup de

choses à faire ! A bientôt ! ».

Et il s’envole à nouveau.
-Un oiseau: « Mais qui est Suleyman au fait? »
-Un autre oiseau: « Suleyman est un des prophètes de Dieu qui appelle à la

croyance en un seul Dieu, « Allah ». Il est le fils de David qui était luimême un prophète. Suleyman est également un grand roi réputé pour sa
sagesse et sa puissance.
Des huppes posées non loin de là et qui ont écouté la conversation des
oiseaux n’ont pu s’empêcher de se demander:
-Les oiseaux: « Quelle puissance?

- Une huppe répond: «Ah ! Vous n’êtes pas au courant? Allah lui a accordé
beaucoup de pouvoirs pour régner sur son royaume. Il avait la puissance de
commander les djinns, la puissance de mener le vent. Et aussi la puissance
de comprendre le langage des oiseaux et des animaux. Les djinns et les
hommes lui étaient dévoués. Tu imagines !
Pendant ce temps, Abualakbar vole, vole, vole, puis il finit par faire une
pause.
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La huppe chez Salomon était responsable de lui trouver le point d’eau lors
de ses voyages. Elle lui donnait des nouvelles. Il est important de souligner que
c’est la huppe qui a découvert le royaume des Saba et que ce peuple et leur reine
n’adoraient pas Dieu mais se prosternaient devant le soleil. Compte tenu de ces
qualités, la huppe est devenue la messagère de Salomon à la reine de Saba et
grâce à lui les Sabéens et leur reine sont devenus croyants en Dieu.
2.2.3 L’histoire adaptée: Houdoud Suleyman 7
Les personnages:
- Le Prophète Suleyman
- Al-Houhoud appelé «Abualakbar»
- Des oiseaux
- L’amie de Al-Houdhoud (une huppe)
- Un lion
Il était une fois, dans un pays lointain, des oiseaux qui volent, jouent et
chantent gaiement dans une grande forêt. Un des oiseaux aperçoit Abualakbar
qui a l’air bien pressée.
-L’oiseau: « C’est Houdhoud Suleyman. Il vole à toute vitesse ! Il a toujours
beaucoup de travail à faire. »
-Un autre oiseau interroge: « Comment reconnais-tu Houdhoud Suleyman? »

Abualakbar entend les oiseaux discuter entre eux. Il s’approche.
- Abualakbar: « Bonjour. Oui c’est vrai, je suis Houdhoud Suleyman. Je
m’appelle Abualakbar ».
-Les oiseaux, ravis, répondent: « enchantés ».
- Abualakbar: « Je travaille pour Suleyman. Il me demande de voler, de lui

trouver le point d’eau, de regarder le monde autour de moi et de retourner
lui décrire ce que j’ai vu ».
En effet, la huppe de Suleyman est comme qui dirait, l’œil du roi.
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2.2.2 Les personnages de l’histoire
a. Le Roi-Prophète Salomon (Suleyman)
Salomon était un prophète et un roi comme son père Dawud (David). Il est
cité dans sept sourates du Coran: La Vache, Les Femmes, Les Troupeaux, Saba',
Les Prophètes, Les Fourmis et Çad.
Il avait treize ans quand son père, le prophète David, est mort, il lui succéda.
Dieu lui a donné une très grande sagesse et lui a accordé le plus grand royaume
qu'aucun roi n'ait pu gouverner. Il avait également obtenu la bénédiction de
connaître le langage des oiseaux et des animaux. Même le vent lui obéissait. Son
armée comprenait les hommes, les djinns, les animaux et les oiseaux. En raison
de ces bénédictions, le royaume du prophète Salomon était très puissant.4
b. La Reine de Saba
La reine de Saba est mentionnée dans des récits coraniques, bibliques, et
hébraïques. Elle a régné sur le royaume de Saba, qui se trouvait au Yémen dans
la région de Marib5. La reine de Saba, appelée Balqis, était une contemporaine
du roi- prophète Salomon, au Xe siècle avant J.-C.
Les anecdotes de la rencontre entre la reine et Salomon à Jérusalem varient
selon les sources. La reine était connue par sa beauté, sa profonde sagesse et sa
haute intelligence c’était une femme sublime.
Elle rend visite au prophète Salomon pour s'assurer de sa grande sagesse;
elle le met à l'épreuve avec des énigmes. Dans le Coran, la reine apparait dans la
sourate « Les Fourmis- verset:27 »
Bien que le Coran ait préservé la plus ancienne forme littéraire de la
légende, certains des éléments sont développés par les commentateurs
musulmans. Selon certaines traditions, Salomon épouse la reine, quand d’autres
la lui font donner en mariage à un seigneur de Hamdanide. Mais toutes les
versions s'accordent sur le fait que Balqis est devenue croyante.6
c. AL-Houdhoud (La huppe)
Pourquoi la huppe et non pas un autre oiseau? La huppe: C'est un splendide
oiseau supporte les longues distances et peut endurer la faim et la soif, plus que
tout autre oiseau.
Dans le Coran (Sourate XXVII: Les fourmis, 20-27), la huppe est la
messagère du prophète Salomon à la reine de Saba. C'est le meilleur messager
pour une mission politique de deux rois, car il vole seul et non pas en groupe
comme le reste des oiseaux. Il a une forte capacité défensive et il se déplace à
une vitesse étonnante. Il est intelligent, prudent et aussi très élégant.
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a) Les versets coraniques arabes concernant cette histoire

"ين الْغَائِب ِمن كَان أَمهد دى الْه ﻻ أَرا لِير فَقَا َل م  الطﱠيتَ َفقﱠد "و.20
"ينبن م لْطَاسنﱢي بأْتِي لَي أَونﱠهح َلأَذْبا أَودِيدا شعذَاب نﱠه ﱢذب "َلأُع.21
"قِينإ ي نَب بإسب
 ك مِن ُئْتجهِ وط ب
ْ ِ تُحا لَممطتُ بعِي ٍد فَقَا َل أَح بر َكثَ غَي "فَم.22
"ظِيم عرش ا علَهءٍ ويت مِن كُلﱢ ش
ْ أُوتِي وهم ُلِكأَ ًة تَممر دتﱡ اجإنﱢي و" .23
ن عمهصد
 َ فهم َالم أَعطَاني الشم لَهين ز اللﱠهِ وون مِن دسم لِلشوندجيس اهمقَوا ودتﱡهج "و.24
"ونتَده ﻻ يم فَهيلسب
 ال
"لِنُونا تُعم وا تُخْفُون ملَمعي ورض َاﻷاتِ واومءَ فِي الس الْخَبرج ْخوا لِلﱠهِ اﱠلذِي يدجس "أَ ﱠﻻ ي.25
"ظِيمش الْع
 رب الْع
  روﻻﱠ ه إلَه ﻻ إ "اللﱠه.26
"ين الْكَاذِب كُنتَ ِمندقْتَ أَم  أَصظر
ُ نَن "قَالَ س.27
"ونعجراذَا ي م فَانظُرمنْهولﱠ ع َ ت ثُمهم لَي إهذَا فَأَ ْلقِه يكِتَابب ب "اذْه.28
b) La traduction des versets en français, Masson Denise (1967, Sourate Les
Fourmis- N˚: 27, p. 465- 468)
20. Salomon passa en revue les oiseaux, puis dit:« Pourquoi n'ai-je pas vu la
huppe? Serait-elle absente? »
21. «Je la châtierai d'un cruel châtiment ou je l’égorgerai, à moins qu'elle ne me
présente une bonne excuse ».
22. Celle-ci revint peu de temps après et elle dit:« Je connais quelque chose que
tu ne connais pas ! Je te rapporte une nouvelle certaine des Saba’ ».
23. J’y ai trouvé une femme: elle règne sur eux, elle est comblée de tous les
biens, et elle possède un trône immense.
24. Je l’ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil et non pas
devant Dieu. Le Démon a embelli leurs actions à leurs propres yeux; il les a
écartés du chemin droit; ils ne sont pas dirigés.
25. Pourquoi ne se prosternent-ils pas devant Dieu qui met au grand jour ce qui
est caché dans les cieux et la terre, qui sait ce que vous dissimulez et ce que
vous divulguez?
26. Dieu !... Il n'y a de Dieu que lui ! (...) Il est le Seigneur du Trône immense.
27. Salomon dit: «Nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu mens ».
28. Pars avec ma lettre que voici; lance-la aux Saba', puis, tiens-toi à l’écart et
attends leur réponse ».
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En effet, les animaux sont des compagnons indispensables dans les histoires
pour enfants.
Ainsi en est-il également des animaux évoqués dans le Coran qui sont
porteurs d'une symbolique tout aussi imagée.
c) Récits coraniques sur les animaux
Les animaux apparaissent dans plus de cent quarante versets du Coran dont
six sourates ont pour titre un nom d’animal comme: « La Vache », « Les
Bestiaux », « Les Fourmis », « Les Abeilles », « ’Araignée » et « L’Eléphant ».
Nous indiquons aussi quelques exemples parmi les nombreux animaux du
Coran: l'âne d'Uzaïr, la fourmi et la huppe de Salomon, l'abeille, l'araignée qui a
sauvé Mohammad, le chien de la grotte, le serpent de Moise, la chamelle de
Salih, la vache des Fils d’Israël, le mouton sacrifié d’Ismail, la baleine qui a
avalé Jonas et d'autres.
Nous voyons que la présence des animaux dans les histoires puisées dans le
Coran permet non seulement de capter l'intérêt des enfants de par leur attrait
pour ses créatures, mais par la même occasion de transmettre des valeurs et une
compréhension religieuse à travers leur symbolique dans le Coran. L’existence
des animaux révèle également la proximité de l’espèce animale avec l’Homme et
la relation respectueuse et harmonieuse des deux créatures ensemble.
2.2 Cadre Pratique

L’adaptation sur laquelle nous allons nous concentrer dans le cadre de cet
article est celle de la littérature adulte vers la littérature enfantine.
Dans cette adaptation, nous allons préserver les idées générales du texte
source (versets coraniques) tout en changeant les accessoires pour faciliter sa
lecture et sa compréhension.
Puisque notre source choisie vient d’un texte religieux, nous devons garder
le texte adapté le plus fidèle au texte original, sans le trahir, mais en utilisant un
langage approprié aux enfants et en tenant compte de la syntaxe spécifique à la
littérature enfantine.
2.2.1 Le corpus: L’histoire de Houdhoud Suleyman (la huppe de Salmon)
Le corpus choisi est un récit sur l’oiseau la huppe du prophète Salomon.
C’est un récit tiré du Coran de la sourate « Les Fourmis ».3
En effet, c’est un récit qui parle principalement du roi-prophète Salomon, de
la reine de Saba’a (Balqis) et de leur messager la huppe. Dans notre recherche,
nous allons nous limiter sur le rôle de la huppe comme messager, car on
s’intéresse aux histoires des animaux dans la littérature enfantine.
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Comme l’image possède un sens et s’applique à un texte, il faut s’intéresser
au rapport image et texte, aux techniques particulières et aux compositions de
l’image tel: la surface, les couleurs, les traits, le format etc.
En réalité, l’enfant peut facilement accéder au sens d’un texte grâce à
l’image. C’est son premier contact avec le texte et l’art.
b) Les animaux
Le choix du texte de cette recherche se portera sur les histoires d'animaux
qui se trouvent dans le Coran pour plusieurs raisons:
- Premièrement, les enfants des quatre coins du monde ont ce point commun qui
est l'intérêt envers les animaux. Probablement parce qu'ils sont des créatures
similaires aux humains tout en étant complètement différentes et autonomes.
Marine Grand George, une chercheuse spécialisée dans la relation « hommeanimal » dit que dans neuf cas sur dix, les enfants considèrent l’animal
comme un membre de la famille. A l'âge de 4 ans l'animal devient son ami;
il aime l'embrasser, le caresser, jouer avec lui. Selon Odile Amblard (Le 23
février 2014) « les parents peuvent se servir de l’animal pour
responsabiliser progressivement leur enfant. Ils peuvent aussi en profiter
pour expliquer les cycles de la vie ». Justement, dès cet âge, l'enfant aime
lire, écouter et voir des films sur les animaux.
- Deuxièmement, les animaux jouent un rôle particulier dans la littérature care ils
permettent de mettre en scène de manière simplifiée des idées plus ou moins
complexes par la personnification de personnage choisis. Anne Gatecel (Le
18 mai 2012) souligne: « Rien d'étonnant à ce que votre enfant soit fan
d'animaux de toutes sortes: ils sont les personnages principaux de la
plupart des livres que vous lui lisez, et des dessins animés qu'il regarde. Les
auteurs ont compris depuis longtemps que mettre en scène des ours, lapins
et autres souris, constitue la recette du succès auprès des tout-petits. »
Citons comme exemple français les animaux des Fables de La Fontaine où
l'auteur utilise ces derniers pour mettre en évidence des mécanismes sociaux
tabous à son époque. Mentionnons aussi le roman d’Hector Malot « Sans
famille », l’enfant Rémi accompagné du singe Joli-Cœur, des chiens: Capi,
Dolice, Zerbino.
Comme exemple arabe, nous citons les animaux dans Kalila et Dimna, des
histoires et des dessins animés dont les personnages sont des animaux. Dans
cette œuvre, on comprend à quel point le rôle des animaux est défini par le
symbole qu'ils représentent: la ruse du renard, la fidélité du chien, la puissance
du lion, la sottise de l'âne…etc.
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« abstraits », mais également sur des personnages ou des épisodes qui
seront tenus pour secondaires. On obtient ainsi — en principe — une intrigue
plus linéaire, plus facile à suivre par un jeune lecteur. D'autre part on
retranche, ou on explique d'une note, tout ce qui relève d'une culture adulte,
celle que l'enfant ne possède pas encore. Un tel souci justifie altérations du récit
et substitution d'un terme à un autre. »
2.1. Psychologie de l'enfant envers l’image et les animaux
a) Image
Nous constatons que les enfants choisissent généralement, dans les
bibliothèques, les librairies ou les médiathèques, les histoires imagées ou les
contes illustrés. Nous pouvons vite remarquer que les démarches dans leurs
choix du livre sont quasiment toujours les mêmes.
D'abord ils feuillettent les livres en regardant les images, puis ils comptent
ou notent le nombre de pages, et ensuite observent la taille de la police de
l’écriture. Prenant cette observation en compte, nous nous sommes posé la
question: Quels effets ont les images sur les enfants en lisant?
D’ailleurs, avant de nous intéresser aux effets des images, prenant d’abord
quelques définitions sur le mot « image » dans le dictionnaire français Larousse.
Image veut dire:
- Représentation ou reproduction d'un objet ou d'une figure dans les arts
graphiques et plastiques, et en particulier représentation des êtres qui sont
l'objet d'un culte ou d'une vénération.
- Illustration d’un livre, notamment pour enfant.
Joly M. dans son livre « Introduction à l’analyse de l’image » (1993, p. 45)
dit: « Considérer l’image comme message visuel composé de différents types de
signes revient à la considérer comme un langage et donc comme un outil
d’expression et de communication. »
En effet, les bonnes images parlent du sens, résument l’idée présentée sur la
page, et facilitent la compréhension. Elles nous permettent d'éviter les mots
difficiles ou les longues phrases compliquées. Enfin les images remplacent le
style descriptif lourd dans la littérature enfantine.
Concernant ce sujet, Faucher P. (1958, p. 351) disait: « dans sa force
originelle, l'image ne se borne pas à informer les yeux et l'intelligence: elle
touche la sensibilité et l'imagination. (…) elle stimule la pensée. (…) Elle est
porteuse d'un message. Elle a, entre autres pouvoirs, celui de rendre sensible
une réalité en l'isolant, en concentrant sur elle l'attention et l'émotion. Elle peut,
au contraire, regrouper des faits dispersés dans une synthèse visuelle. »
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En effet, l’adaptation littéraire varie: il y a l’adaptation littéraire qui
transpose les œuvres d’une langue à une autre. Prenons l’exemple de la célèbre
histoire arabe des « Milles et une nuit » qui a été adaptée dans plusieurs langues
étrangères (français, anglais…).
Par ailleurs, l’adaptation peut être envisagée dans une même langue. En
effet, prenons une forme littéraire comme si c’était une langue source, puis, on la
transpose vers une autre forme littéraire qui sera la langue cible. Nous pouvons
mentionner ici « les Misérables » de Victor Hugo. Ce roman a été adapté au
cinéma (plus d’une vingtaine de films) en comédie musicale, à la télévision, en
dessins animés, au théâtre et dernièrement en manga en 2013.
Nous savons bien que la plupart des textes adaptés aux enfants sont des
textes qui ne leur étaient pas destinés, ils étaient produits, à l’origine, pour les
adultes. Il faut noter par ailleurs que tout ce qui a été écrit pour les adultes peut
être intégré au répertoire enfantin. Les textes politiques, violents,
philosophiques… sont rejetés. Les textes adaptés doivent posséder un certain
nombre de traits compatibles avec ceux de la littérature enfantine tels que: thème
animal ou familial, aventures, merveilleux, etc.
Selon Nieres Isabelle (1974, p.147): « L'adaptation est alors le résultat
d'une sélection, et dans bien des cas d'une « ré-écriture». Ces deux registres ont
un certain nombre de points communs: l’écriture dans un cas, la sélection et
l'adaptation dans l'autre renvoient à l'image latente que se font les adultes du
« bon » livre pour enfants. ».
En effet, adapter un livre qui n’est pas spécialement destiné à l’enfant
demande un travail particulier. C’est une mission délicate car l’adaptateur va
prendre le rôle de l’éducateur. On doit se poser quelques questions: quelle est
l’image qu’on se fait de l’enfant? Quelles sont les valeurs à transmettre?
Comment peut-on satisfaire son imaginaire et respecter sa mentalité? Surtout
que nous savons bien que l'enfant qui commence à lire est une personne qui
passe d'une culture orale à une culture écrite.
Pour que notre adaptation soit plus proche des enfants et plus logique selon
leurs pensées, nous sommes obligés de recourir à des méthodes et des figures de
style comme la personnification, la consigne (explicite et implicite), l'anaphore,
etc. Sur ce sujet, Nieres I. (1974, p.148) explique en disant: « Pour respecter les
possibilités intellectuelles de l'enfant — un enfant type —, l'adaptateur va porter
son attention sur quatre points essentiels: la longueur du texte, la complexité de
l'intrigue, la référence culturelle, la richesse du lexique. On affirme que l'enfant
redoute un texte long, qu'il sera incapable de le dominer. À partir de là tout
s'enchaîne. Les coupures portent sur les descriptions, les développements
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- La clarté de la littérature et la spontanéité, mais aussi la force du style et la
beauté sont utiles pour attirer l'attention de l'enfant, et l'encourager à
continuer à lire pour l'inviter à terminer l'histoire.
- L'ambiguïté et les mots difficiles éloignent l'enfant de la lecture, même si les
phrases reflètent un beau modèle artistique.
- Prendre en compte les différentes étapes de la vie de l'enfant.
- Utiliser des moyens attrayants pour enfant: des couleurs, des images, des
illustrations etc.
- Penser à leur vraie richesse pour demain, l’écriture doit doter des principes et
des valeurs humains qui peuvent influencer leurs comportements.
Des personnages réels ou imaginaires, l’importance c’est d'avoir une
atmosphère calme de l'histoire, un sens de l'humour que l'enfant aime et loin des
événements complexes. Une simplicité qui demande un effort supplémentaire à
l'écrivain pour rédiger une œuvre dont les significations, les mots et les phrases
sont faciles et compréhensibles tout en tenant compte de sa beauté et de son
attractivité. Les auteurs doivent comprendre le monde de l'enfant, son goût, ses
besoins et ses passions afin de le rendre capable de voler avec ses idées dans ce
monde.
Enfin, l'auteur devrait être un artiste de première classe avec une sensibilité
et une patience pour créer un pont solide entre lui et ses jeunes lecteurs.
2. L’Adaptation
Le mot « adaptation » vient du verbe adapter qui veut dire selon le
dictionnaire Larousse: « Modifier quelque chose pour l’approprier à quelqu’un.
Transposer une œuvre pour qu’elle convienne à un autre public, à une autre
technique. »
L’adaptation littéraire concernant les jeunes lecteurs propose des textes plus
lisibles et plus agréables dans un langage adapté au public ciblé tout en gardant
l’idée du texte source.
Effectivement, l’adaptation est considérée comme une branche de la
traduction mais on peut dire que c’est une traduction plus au moins libre qui peut
entrainer certaines modifications. On doit comprendre que ces modifications ne
vont pas mener à la perte de l'identité culturelle de l'œuvre traduite. Il faut penser
à la préservation de l'autre et de son altérité. L’adaptation est aussi une sorte de
réécriture en vue de la mettre au goût du lecteur cible. Dans la mesure où cette
adaptation est destinée aux enfants, on se rend compte qu’il ne s’agit pas
seulement d’un acte littéraire mais aussi pédagogique, culturel et bien sûr moral.
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En effet, il faut s’intéresser à la psychologie de l’enfant, à sa mentalité et
bien sûr à sa culture maternelle et bien penser à tout ce qui peut influencer son
environnement: la situation économique, politique, éducative et artistique.
Le contenu de la littérature enfantine est attaché principalement aux
objectifs de l’auteur. Autrement dit la forme du texte dépend des idées et des
messages que nous voulons transmettre à l'enfant tels que les bonnes mœurs, le
courage et la confiance en soi, l'honnêteté, etc.
Ce message peut arriver aux petits sous forme d'un récit ou d’une histoire
illustrée, un concours etc. car à chaque âge, ses intérêts se différencient en
termes de lecture. L'écriture aux enfants n'est pas facile, il faut tout d'abord
comprendre le monde de l'enfant et sa psychologie.
En effet, l’écriture et la traduction pour les enfants sont véritablement liées
et font face au même ennui: la fidélité au sens et à la forme. Pour M.
Constantinescu (2008, 243): « traduire du simple est plus difficile que de traduire
du compliqué car il s'agit en fait d'une trompeuse simplicité ». H. Debombourg
(septembre 2011) affirme que: « Le principe est le même que pour une traduction
dite « traditionnelle », où il s'agit de faire passer le message d'une langue source
dans une langue cible. Les démarches sont identiques lecture du texte source et
appréhension de l'écriture, recherches documentaires et/ou historiques,
différents « jets » de traduction dans la langue cible puis relectures et
vérifications. Le public cible, les enfants, fait la spécificité de la traduction pour
la jeunesse. »
Bien qu'il n'y ait pas de style spécifique dans la littérature pour enfants,
quelques remarques importantes doivent être prises en compte, surtout que
l'enfant n’a pas le même bagage ni les mêmes capacités culturelles et
linguistiques d’un adulte et bien sûr sa connaissance est fondée sur sa vie
quotidienne. Alors nous citons quelques remarques mentionnées par plusieurs
spécialistes comme:
- La simplicité et la clarté de la présentation et la facilité du langage.
- Des phrases assez courtes.
- Le moins possible de vocabulaire compliqué.
- Une rédaction courte pour atteindre rapidement la fin de l’histoire ou le but
souhaité.
- L'utilisation de la méthode de surprise, de l'émotion et de l'excitation.
- La diversité dans l'expression entre conversation et questions pour revenir
ensuite à des formules simples.
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Himiarits... Ces histoires ont été racontées oralement. En effet, ces histoires -à
l’origine- n’étaient pas pour les enfants mais constituaient malgré cela une riche
source pour eux. Les parents, les grands-parents et le narrateur les adaptent pour
qu’elles conviennent avec l’âge et la mentalité des enfants.
Avec le commencement de l'Islam, apparue une nouvelle littérature appelée
la littérature coranique. Le Coran est un livre d'orientation pour tous, sans
préférence ni pour l'âge ni pour le sexe. C’est l’élément clé et important dans la
culture musulmane. A travers le coran, on enseigne aux enfants les principes de
l'Islam et on renforce leur foi. Le Prophète Mohammad (que la paix soit sur lui)
a adressé la parole aux adultes ainsi qu’aux enfants et l'Islam s’intéresse depuis
toujours, à l'enseignement du Coran aux enfants. Cela fait partie de la culture
arabo-islamique. Enseigner aux enfants le Coran à un âge précoce, avant qu'ils
n’entrent à l'école, leur offre une connaissance plus profonde du Coran et les
aide à maîtriser la langue arabe avec ses plus beaux attraits comme la richesse du
vocabulaire, les figures rhétoriques et son rythme. On peut en tirer de belles
histoires et les raconter dans un langage approprié aux enfants en écrivant des
textes simples avec de belles illustrations pour donner vie aux récits et rendre le
message coranique plus intelligible pour les enfants.
A côté de la littérature coranique, il y a aussi Al Hadith (la parole du
Prophète, que la paix soit sur lui), la biographie du prophète et les histoires sur
les conquêtes islamiques qui interviennent dans la littérature pour enfant.
Dans l’ère abbasside on mentionne « Kalila et Dimna »2: une œuvre très
importante de la littérature pour enfants dans laquelle on a fait parler les
animaux. On y trouve des contes attirants, faciles pour les lecteurs adultes ou
enfants et ayant un but éducatif.
Il y a également le recueil « Les Mille et une Nuits » qui est constitué des
contes populaires très connus et été adapté plusieurs fois en différentes manières
pour les adultes et les enfants. Citons comme exemple: Les voyages de Sindbad
le marin, la première histoire de Kamel Kilani -surnommé pionnier de la
littérature pour enfant, Ali Baba, Aladin et la lampe merveilleuse etc.
1.3. Les caractéristiques de la littérature d'enfance
Quand nous disons littérature enfantine, nous comprenons que c’est un
produit précisé particulier car nous avons d’un côté l’art, la littérature, la langue,
le livre comme édition finale et de l’autre côté, l’enfant avec ses valeurs
éducatives, morales et son avenir.
Alors, pouvons-nous créer un équilibre entre ce que nous appelons
littérature et enfant?
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a rédigé son roman Les misérables. Ce roman hugolien nous intéresse parce qu'il
a été également adapté pour enfants et utilisé comme méthode scolaire dans les
écoles francophones. Ces romans étaient diffusés à la télévision comme des
films ou des dessins animés. Malgré les destins tragiques des héros, typiques du
romantisme, l’adaptation est travaillée de sorte à convenir au jeune public1.
C’est alors qu’au XXe siècle, à force de vouloir modifier et améliorer les
systèmes éducatifs, les penseurs ont été amenés à repenser l’acquisition des
connaissances chez les jeunes. Le sujet qui nous attire l’attention dans leur
réflexion est bien sûr les techniques de plus en plus précises pour les
adaptations.
La littérature d'enfance et de jeunesse comporte des essais, des contes, des
comptines, des poèmes, des chansons, des bandes dessinées, des illustrés, etc.
soit écrits dans un livre ou un magazine, soit en version sonore ou vidéo puis
enregistrés sur des CD et des DVD.
Les histoires en général aident l’enfant à renforcer l'observation et à enrichir
sa langue maternelle et étrangère, sa pensée et son expérience; surtout si le sujet
est lié à sa vie réelle. Si le contenu est loin de la réalité, il ouvre la porte au
monde de l'imagination. Ces histoires lui fournissent des modèles
multilinguistiques dans un contexte intéressant et amusant. Elles lui permettent
aussi de dialoguer, de s’exprimer et de faire travailler sa mémoire, en particulier
s’il commence à lire tout seul. Ce qui le poussera à raconter ce qu’il a lu à son
entourage.
Cette littérature est considérée comme médiateur dans l'aspect pédagogique
de l'éducation et le développement des capacités intellectuelles et la stabilité
psychologique de l'enfant. La lecture est importante pour son développement et
sa créativité. Elle lui permet d’établir un sentiment de satisfaction et de
confiance en soi afin d’être une personne positive dans la société.
1.2. Rappel historique sur la littérature enfantine en arabe et quelques
exemples des récits adaptés
Dans le monde arabe, la littérature pour enfant n’est devenue très claire avec
son nouvel habillement qu’au début du XX siècle.
En effet, pendant l’ère préislamique, les gens avaient leurs propres histoires
racontées aux enfants. Ces histoires étaient souvent liées à leurs longues guerres
et avaient pour but de développer chez eux l’esprit de courage, de chevalerie et
la valeur de bon voisinage entre eux.
Il y avait aussi dans cette époque-là des histoires et des mythes sur les
animaux et sur des rois comme les rois Ghassanides, Manathira et des rois
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La littérature enfantine a fait sa place et commence, petit à petit, à apparaître
dans la littérature générale française avec l’évolution et les enjeux de chaque
époque et les bouleversements de la littérature pour adultes.
Au XIIIe siècle, les écrivains s'intéressaient aux longs poèmes comme Le
Roman de la Rose 22000 vers portant sur le thème de l'amour courtois. Vers la
même époque, des auteurs anonymes se moquaient des valeurs féodales et de la
morale courtoise dans Le Roman de Renart. Celui-ci est un ensemble de poèmes
et de récits animaliers en langue romaine qui raconte les aventures d'animaux
tels que le renard, l'ours, le loup, le coq, le chat, etc. Ils sont personnifiés et ont
un trait de caractère humain. Les auteurs ont rédigé ces poèmes pour montrer la
malhonnêteté, la naïveté, la malice des personnes d'une manière comique. Bien
que les personnages principaux soient des animaux, ce type de littérature est
encore destiné aux adultes et pas vraiment aux enfants. Par ailleurs, au Moyen
Age, la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire, c’est pourquoi Le Roman de
Renart, comme de nombreux autres textes de l’époque, est marqué par son
caractère oral.
Au XVIIe siècle, nous ne retiendrons que l’un des plus grands noms
d'écrivains de la littérature qui a écrit pour les enfants, Jean de La Fontaine. Il est
en effet, un des précurseurs dans le domaine de la littérature qui s’adresse aux
enfants. La littérature classique n’incluait pas alors tout genre de public. Cet
auteur et d’autres comme Jean de La Bruyère ont commencé à s’intéresser à des
tranches de public différentes et ont osé exprimer de nouvelles idées. La
Fontaine a écrit plus de 240 fables illustrées dans 12 livres dont le style est
apprécié par les adultes et les enfants. Il a mis en scène des animaux pour
critiquer les défauts et l'injustice des hommes afin de dénoncer les problèmes
sociaux liés à son époque. Il les a dédiées au dauphin Louis de France, le fils
aîné du roi Louis XIV.
Entre le XVIIIe et XIXe siècle, le monde et principalement la France voit
passer des événements majeurs qui viennent bousculer toutes les normes. La
révolution française, la fin de l’Ancien Régime, la Première République avec
l’arrivée de Napoléon Bonaparte. La littérature est aussi entièrement renouvelée
et remodelée.
Parmi les auteurs qui nous intéressent à cette période, nous mentionnerons
Victor Hugo qui a publié son fameux premier roman historique Notre Dame de
Paris en 1831. Ce roman a connu un grand succès, et a été traduit en plusieurs
langues telles que l’anglaise, l’arabe, l’espagnole etc. Il a également été simplifié
et adapté pour les enfants. Ainsi, les enfants pourraient entrer dans le nouvel
univers de la littérature, apprendre à s’intéresser à l’histoire tout en goûtant aux
fortes émotions typiques de la période du romantisme. Par la suite, Victor Hugo
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Introduction:
La littérature enfantine et ses particularités semblent être un moyen efficace
pour éveiller l'intérêt des tous petits en termes de contenu et de langage. Les
publications qui leur sont offertes doivent leur offrir plus que le plaisir de lire.
Les légendes, les mythes et les histoires d’animaux sont les récits les plus
agréables et les plus amusants pour les enfants qui s'adaptent facilement à tout.
Cela nous oblige à penser à leurs besoins fondamentaux et à leurs intérêts
profonds. Pour Faucher Paul (1958,347):
« Ses intérêts découlent de ses besoins. Tout ce qui tombe sous ses sens
l'intéresse. Sa curiosité naturelle s'étend à de nouveaux objets, à mesure qu'il
grandit, mais elle va d'instinct à la nature. La vie des animaux le captive. Il en
saisit les grands mobiles: instinct de conservation, instinct maternel, peur, faim
et leurs réponses: ingéniosité, ruse, fuite ou combat.
Mais tandis que l'enfant se passionne pour le jeu et l'activité du moment,
l'événement du jour, un intérêt profond pour les problèmes éternels naît et se
développe en lui; la vie, la mort, la création, l'univers, la transmission de la vie,
la condition humaine, l'écoulement du temps.»
Ainsi, notre objectif d’adapter des récits sur les animaux tirés du Coran est
dû à la découverte qu’il n'existe qu'une faible quantité de textes trouvés dans la
littérature française. A contrario, les histoires des prophètes ont été largement
exploitées. Le but devient alors de développer un nouveau centre d'intérêt et de
potentielles recherches sur la littérature enfantine en français venant du Coran
qui constitue la source la plus importante des enfants de confession musulmane.
Cette étude cherche à mettre en évidence le problème de l’adaptation d’une
histoire tirée du Coran à des enfants francophones de 6 à12 ans. Le texte dont la
langue source est l’arabe classique sera traduit en français adapté à cette tranche
d’âge. Nous essayerons de démontrer les difficultés d’une telle démarche.
1. Littérature d'enfance et de jeunesse
1.1. Historique et naissance de la littérature enfantine
Selon l'histoire de la littérature en général, celle d'enfance écrite est une des
plus récentes. Elle est apparue il y a seulement deux siècles. Autrefois, les
histoires et les contes étaient racontés d'une génération à l'autre oralement par les
grands-parents, les parents ou les enseignants.
Lire est un moyen qui nous laisse vivre plusieurs fois et nous faire connaître
la vie de nos ancêtres.
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Abstract
This research presents a theoretical study applied to children's stories that aims to
facilitate the understanding of Qur’anic texts for children who speaks French, aged 6 to
12 years.
The story of the Salomon's Hoopoe was chosen as a model that demonstrates the
techniques used and the challenges of maintaining the essence of the story adapted.
This study was divided into four parts. The first presents the importance of
children's literature. The second introduces the adaptation of adult literary texts to
children's literature. Moreover, it discusses the adaptation of the chosen tale, without
compromising the essence of the Quranic text. Finally, a comment on this adaptation.
Thus, this study shows the difficulties encountered by the researcher and certain
ways to overcome them.
Also, it highlights the importance of paying attention to the form of discourse
aiming towards children; including artistic images and literary formulas for education
that develop creativity and imagination for this reader.
Keywords: Children's literature, Religious storytelling, Linguistic adaptation, Reading.

ملخص
يتناول هذا البحث دراسة نظرية تطبيقية في توظيف قصص اﻷطفال لتسهيل فهم النصوص القرآنية
 وقد تم اختيار قصة هدهد، سنة12  الى6 من قبل اﻷطفال الناطقين باللغة الفرنسية للفئة العمرية بين
.اسليمان أنموذج
 القسم اﻷول تم التمهيد فيه ﻷهمية أدب: تم تقسيم الدراسة إلى أربعة أقسام،ولتطبيق هذه التقنية
 وبعد ذلك تم، وفي الثاني تم التعريف بأقلمة أو تطويع النصوص اﻷدبية للبالغين إلى أدب اﻷطفال،اﻷطفال
تطبيق قواعد اﻷقلمة على قصة هدهد سليمان؛ بحيث تم صياغة قصة باللغة الفرنسية تحتوي رسومات
 وأخيراً تم تحليل هذه القصة وبيان،وألفاظا يسهل على اﻷطفال فهمها دون المساس بجوهر النص القرآني
.أسس اﻷقلمة التي اعتمدت في صياغتها
وبذلك أظهرت هذه الدراسة الصعوبات التي واجهها الباحث في هذا المجال وقدمت له بعض الحلول
 بما يتضمن من صور، كما أبرزت هذه الدراسة ضرورة اﻻهتمام بصيغة الخطاب الموجه لﻸطفال.لمعالجتها
.فنية وصيغ أدبية تربوية تنمي اﻹبداع والخيال لدى القارىء
. التكييف اللغوي والقراءة، الحكايات الدينية، أدب اﻷطفال:الكلمات المفتاحية
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Résumé
Cette recherche présente une étude théorique appliquée à des contes pour enfants à
fin de faciliter la compréhension des textes coraniques par des enfants francophones,
âgés de 6 à 12 ans.
L’histoire de la Huppe de Salomon a été choisie comme un modèle qui démontre
les techniques utilisées et le défi de maintenir l'essence de l'histoire adaptée.
Cette étude a été divisée en quatre parties. La première présente l'importance de la
littérature pour enfants, la seconde introduit l'adaptation des textes littéraires des adultes
à la littérature enfantine, puis l’adaptation du conte choisi, sans compromettre l'essence
du texte coranique. Enfin, un commentaire sur cette adaptation. Ainsi, cette étude montre
les difficultés rencontrées par le chercheur et certaines manières pour les dépasser.
En effet, écrire pour un enfant est une « mission éducative ». Il faut tenir compte
des morales, de la psychologie de l'enfant et de son comportement et lui offrir une source
d’imagination.
Mots-clés: Littérature pour enfants, Contes religieux, Adaptation linguistique, Lecture.
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while we are remote from the time of Doctor Faustus’s composition, opinions
will remain mainly hypothetical. With no certainty as to which of these two
plays is Marlowe’ own, critics and readers incline to assign the text they are
most comfortable with to Marlowe. By and large, it would be quite pertinent to
state Dollimore’s conclusive statement on the play:
Dr Faustus is important for subsequent tragedy for these reasons and at
least one other: in transgressing and demystifying the limiting structure
of his world without there ever existing the possibility of his escaping
it, Faustus can be seen as an important precursor of the malcontented
protagonist of Jacobean tragedy. Only for the latter, the limiting
structure comes to be primarily a socio-political one. (26)
Conclusion:
In our context, a dramatist's commentary on life and its predicaments is
usually embodied in the whole spirit and tendency of action of the dramatic
work. The world which the dramatist calls into being is one for which he is
finally held responsible. It reveals the quality and temper of the author's mind,
the direction of his thought, the lines of his interest and the general meaning
which life has for him. The dramatist often has a claim for true portrayal of the
surrounding world, but it is often possible to discover, more or less, the
underlying philosophy of life and its challenges through a careful analysis of the
artistic, intellectual and moral implications of his dramatic scenes. Tragic
experience is born when the protagonist tries to answer an enigma or takes an
attitude when facing a grave challenge. Tragedy is an artistic representation of
this intense moment in human life.
There are three major events in the history of world drama in which human
destiny is represented. These three events emerged in the ancient Greco- Roman
world in the form of classical tragedy, in the renaissance tragedy in England and
France, and finally in the modern tragic drama in the period of industrial
capitalism, especially the late nineteenth century Europe. John Orr, in his book
Tragic Drama and Modern Society, states the common nature of these three
tragic moments that the significant thing they generate is "the predicament of
human alienation, of which tragedy is the supreme literary expression. Each of
the three tragic modes contains its own distinctive historical expression of that
alienation. The Greek mode is basically divine, the renaissance mode
predominantly noble, while the modern mode is fundamentally social". (27)
More specifically, history of English drama proved that Thomas Kyd's The
Spanish Tragedy was one of the first successful English Renaissance tragic
representations and that Christopher Marlowe’s Doctor Faustus was also a true
artistic reflection of the English Renaissance aspiration. Both plays have their
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refusal) of unity: it does not even have a single text. Rather, the printed
record gives us the traces of several related performances, in which the
work of the poet is in unresolved tension with that of the acting
companies. The play has never quite become literature because of the
way it continued to belong to the theatre. (23)
More importantly, there are, still, two conflicting views encountering the
consideration of Faustus' tragedy.
One of the most intensely debated questions concerning Doctor Faustus
is its handling of the protagonist's rebellion against a divinely ordered
world, and what the play reveals precisely in that respect. The
arguments brought forth on this issue add more complexity to the
already difficult question as to whether the play is a daring expression
of scepticism on God's authority or a consolidation of it. (24)
When examining these two operating discourses within the play, the aim
lies less in accepting one of these two opposed perspectives on its own than in
considering them in relation to each other. This consideration can be met
through answering a number of questions. Is the play a realization of God's
authority when the rebellious spirit is silenced and punished in the last scene? Is
the play an expression of the divine will and tolerance when it allows such
rebellion in the first place? To what extent do these different discourses affect
each other? Do the final scenes in which Faustus is dismembered provoke our
condemnation or sympathy? Should the tragic ending be ignored since Faustus
was a scholar with considerable achievement, or emphasized as a final result of a
series of unacceptable acts? Has the proportionality between rebellion and
punishment been taken into consideration in the overall construction of the
dramatic scenes? These questions would definitely entail various and intricate
answers; these and other questions that need answering are significantly relevant
to the general portrayal of the protagonist challenge to the normative world and
the tragic ending of an aspiring renaissance spirit.
In reading the play, the authenticity of words is another problem that should
be also considered. The fact that Doctor Faustus exists in two copies tend to
complicate the process of critical commentary rather than facilitate it. The 1604
copy (known as A text) can be read as a skeptical, interrogative, and subversive
text, while the 1616 copy (known as B text), differing from the A text in the last
three acts, mitigates the interrogation and can be read as a moral, orthodox
Christian play. To support the view of an orthodox Marlowe play is to depend on
the B text favored by nineteenth century critics as Marlowe’s own, conversely,
to look for subversion, like Dollimore and Sinfield, is to define the A Marlowe’s
own. (25) Where evidence in support of one attribution or another is absent, and
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Moreover, Catherine Belsey does not overvalues Faustus situation, but she
points out the paradox between the aspiring Faustus and the miserable, desperate
one, between what Faustus who wants to become at the very beginning of the
play and what he later desires to be. Belsey thinks that: “Faustus, in quest of
wealth and dominion, sets out to become more than a man- and ends longing to
be less.” (21) This means that Faustus aspiration for knowledge is human and
natural but his limitation which he finally came to realize is the source of his
tragic failure. Thus, the tension, as Edward Snow argues, is caused by the sharp
contrast between Faustus’s aspirations and his own limitations, a paradox that
engulfs Faustus mainly with despair (22). All of these views are highly plausible
as potential interpretative outlooks; however, the question of the ability of
Faustus to effect a change or to succeed in his strive lies not in his attaining
knowledge and power but in the dialectics of existing reality, the power of
economic and political factors as a determining factor of change. Soon Faustus
dearly pays the price for his own craving for power and knowledge beyond the
human limits. Briefly, the play is a product of its own times, yet interpretation of
the text is always moving, it acquires gradually additional meanings due to its
representation of the Renaissance spirit with its all aspects and intricacies. Every
critic finds out in the play what he or she is able to see or extract, the text thus
appears to deliver a number of opposed views conditioned, one way or another,
by the interrelated tensions within it.
This explains perhaps why the overall dramatic mode of the play seemed
incompatibly material and spiritual, objective and subjective, learned and
popular, comic and tragic, medieval and renaissance. In other words, the artistic
and intellectual hybrid nature, is not only due to the translation or adaptation of
the legend but also to the theatre itself. In one sense, an Elizabethan play is a
performance that unites its public as spectators and listeners and critics; the play
is originally a written artistic work, a composition of a poet whose command of
language reflects his learning and through which he addresses that part of the
audience who has read the same story as he has read it. The tension can be seen
in a further fluctuation in the play’s critical reception: the problematic state of
the text. Womack gives in this regard a textual and theatrical interpretation that:
There are two versions – one first published in 1604, and the other,
significantly different and about 700 lines longer, in 1616. Both went
through several reprints, and both have their supporters among
twentieth-century editors. The textual debates are complex, but what
they come down to is this: Faustus was a theatrical hit for decades after
Marlowe’s death, and since it was owned by several different casts, the
script fluctuated and multiplied in response to their differing
requirements. Here, then, is another instance of this play’s lack (or
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Marlowe. Their readings try to demonstrate that literature can be used as a
political platform to convey one's ideas and feelings. Marlowe's plays are thus
not static texts, but they acquire new diverse meanings by virtue of their
representation. Accordingly, critics can discover in the text what they are
looking for and what they are always willing to recognize, the Marlowvian text
can be made to perform several and antithetical tasks that reconditioned by
factors not strictly relevant to it. (17)
A dramatic work is naturally a construct of its various scenes and
discourses. Approaching such a work often produces a pluralist outlook; and
since the text comprises different scenes and discourses, every one of them tend
to provide a point of entry into it. Reading the play in the light of the two
opposing views, the religious or secular, rebellion or orthodoxy: the search for
power and knowledge as a liberating action, or human actions, whatever their
nature, as planned and predestined by God, and transgressing them involves
condemnation. In the dialectics of the two positions, different critical views can
be recognized. Alan Sinfield draws a view from the religious doctrines of
Protestant England maintaining that God, not human beings, controls the
universe. In this view, Faustus: “had no chance”, Sinfield states, “perhaps the
play shows the life of one of the reprobate whom God has, from everlasting,
condemned to hell.”(18) Although Sinfield adheres to the idea of subversion, the
argument here indicates that the final aim of God in driving all of Faustus’s
actions is to punish him. It says that the play had invested almost everything in
the religious beliefs of its time. Of course, whether Faustus is predestined to be
tortured or he is held responsible for his own actions depends on the play in
performance and the audience’s questioning of his problem.
Jonathan Dollimore, almost like Sinfield, thinks that by drawing upon the
complexity of man’s position in relation to God’s mightiness, the play
dismantles the power of religious doctrines of its times. Dollimore comments:
“It is a transgression which has revealed the limiting structure of Faustus’
universe for what it is, namely, ‘heavenly power’. Faustus has to be destroyed
since in a very real sense the credibility of that heavenly power depends upon
it.”(19) However, Dollimore affirms, like Sinfield, that in the play’s conflicting
discourses, “Dr Faustus is best understood as: not an affirmation of Divine Law,
or conversely of Renaissance man, but an exploration of subversion through
transgression.”(20) The insistence on subversion in the play lead to dichotomy in
Dollimore’s outlook on the protagonist punishment. The reason for this binary
interpretation of the act of destruction, in a way or another, may be explained in
terms of the emotional response resulting from the destruction of the protagonist
at the end.
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Practically speaking, the English conception of tragedy replaced the
classical one at the educational and theatrical levels gradually when experiments
proved the usefulness of anglicizing the English cultural background. The
dramatic efforts to establish an English idea of tragedy as a replacement of the
previous classical conception, especially in the universities contributed to
bringing to light the 16th and 17th century religious and secular dramatic
endeavours. Graduates with classical education, especially Latin, who imitated
Seneca in tragedy and Plautus and Terence in comedy, made their contributions
to establish a national dramatic tradition in which efforts of celebrities, social,
political, moral, and artistic issues were amalgamated in national feelings and
sympathies.
Characteristic of Marlowe's drama is the use of horror, cruelty, and
violence. These, in his plays, can be traced back to Roman tragedy, particularly
Senecan models, which are employed for theatrical as well as moral aims. A
student of Marlowvian drama is usually quite aware of the instrumental use of
violence in his works. This can be seen in Doctor Faustus. In this work, violence
was used to accentuate the tragic final moment and make it as tense as possible.
The horrible ordeals that Faustus suffers in the final scene can be particularly
examined as evidence of Marlowe's protagonist's tragic situation.
Reading an illuminating work Marlowe Reshaped: Fashioning the Author
and the Text, in which Akram Shalghin considers the history of Marlowvian
criticism, its main trends, pioneers and problems through the nineteenth and
twentieth centuries, shows that studies of Marlowe during the 19th century had a
great concern with the defense of the dramatist’s personality and stress on the
national identity of the author than a critical reading of the texts. This is
probably due to the fact that the author's biography played a decisive role in the
criticism of the 19th century, and there was no controversy about Shakespeare's
prime place in the canon. Critics, in fact endeavoured to expand the English
canon so as to ensure Marlowe a significant place within its space.
Consequently, he was considered, by the end of the century, as second only to
Shakespeare. At the beginning of the 20th century and onwards, the new critics
and formalists read Marlowe's texts closely, they focused on aesthetic and
ethical values in them. They treated them as poems rather than plays by ignoring
the theatrical dimension of the works. To them, literature was disinterested,
sealed, and ambiguous entity which should be approached wholly for its verbal
language; thus, Marlowe's literary and artistic devices should be endorsed to
express a language that is not always void of national anxiety and concern with
contemporary issues extrinsic to the text.(16) One methodological point that
should be noted is the social and political striking concerns that are invested in
Marlowe's studies in the reading of cultural materialism and new historicism of
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When the clock strikes, he cries out:
Now, body, turn to air,
Or Lucifer will bear thee quick to hell.
Oh soul, be chang'd into little water drops,
And fall into the ocean, ne'er be found.
My God, my God! Look not so fierce on me!
[the devils enter]
Adders and serpents, let me breathe awhile!
Ugly hell, gape not! Come not,
Lucifer! I'll burn my books! - Ah, Mephistophilis! (V. 2. 143-200)
The play ends with the chorus drawing an explicit moral lesson from the
story of Faustus:
Faustus is gone: regard his hellish fall,
Whose fiendful fortune may exhort the wise
Only to wonder at unlawful things,
Whose deepeness doth entice such forward wits
To practise more than heavenly power permits. (V. 3. 23-27)
Doctor Faustus is a very significant play from the point of view of the
development of English drama, of the beauty of dramatic language and the
intellectual debate it often suggests. Marlowe's central problem was to make a
highly improbable situation probable and to create a character who would not
seem so thoroughly evil that the audience could not sympathize and identify
with him. Another serious problem was that of Faustus' salvation.
The first problem is solved in the opening scenes by Faustus' motivation for
intellectual perfection. His desire is consistent with his high degree of education,
revealed in the crucial opening speech. The second problem required that
Marlowe introduce two angels, the good and the bad, who externalize Faustus'
thoughts, emotions and desires. Faustus repeatedly pauses to reflect and, in so
doing, he raises the question of the terrible consequences of his choice.
Thus, Faustus finally refuses to repent and without repentance there can be
no salvation. In the final speech, Faustus insists that, despite God's presence and
his own desire to be touched with the blood of Christ, there can be no salvation
for him. He is convinced that God will not have him and thus, he never asks for
forgiveness. His own interpretation of his actions damns him forever.
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The two angels appear in response to this uncertainty and Faustus' mental
conflict is presented through their arguments. Again he refuses to repent.
However, Faustus is not totally convinced of the decision he has made. He asks
Mephistopheles who made the world and when Mephistopheles refuses to
answer, Faustus himself admits God's power. Once again, the mental conflict is
externalized with the second appearance of the two angels in this scene. Faustus
calls upon Christ as his Savior and, at his words, Lucifer himself appears in
anger to admonish him never again to, call upon God because he has chosen to
be Lucifer's creature. Faustus agrees and the possibility of salvation disappears.
The following scenes show Faustus' powers and his travels throughout the
world. Marlowe has attempted to suggest the passing of a long period of time,
for suddenly Wagner speaks of the impending death of Faustus who has
arranged to leave him all of his goods. The twenty four years have passed and it
is time for Faustus to die and give his soul to Lucifer. In these final scenes,
Faustus again feels the need for repentance and the desire to escape the
consequences of his pact. He speaks with an old man who seems to be an
externalization of his conscience. When his conscience asks him to repent, he
nearly does. However, Mephistophilis intervenes and Faustus remains constant
to his bargain. The final scene is one of the most powerful and moving in
English renaissance drama. Faustus waits for midnight and the arrival of
Mephistophilis. Marlowe's blank verse vividly captures Faustus' anguish as he
awaits the moment of inevitable payment for his choice:
Ah, Faustus,
Now hast thou but one bare hour to live,
And then thou must be damned perpetually.
Stand still, you ever-moving spheres of heaven,
That time may cease and midnight never come.
Faustus waits and laments:
The stars move still, time runs, the clock will strike.
The devil will come, and Faustus must be damned.
Oh, I'll leap up to my God: who pulls me down?
See, see, where Christ's blood streams in the firmament.
One drop would save my soul, half a drop. Ah, my Christ!
Ah, rend not my heart for naming of my Christ!
Yet will I call on him. Oh, spare me, Lucifer!
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At this point, the two angels enter - the Good Angel and the Bad Angel.
They enter on several occasions in the play and represent the externalization of
Faustus' inner conflicts. The Good Angel begs him to desist; the Bad Angel
encourages him in his plan. Caught up in visions of the wealth and power that
this new knowledge can bring him, Faustus does not listen to the Good Angel
and ignores his message. Valdes and Cornelius arrive and Faustus leaves with
them to learn magic.
As his first act of magic, Faustus conjures up a devil and Mephistophilis
appears. Faustus rebukes him for his ugliness and commands him to leave and
reappear in the guise of a Franciscan friar. Mephistophilis does this. Faustus
assumes that Mephistophilis' appearance was the result of magic, but the devil
informs him that black magic is limited in its power over the inhabitants of hell.
He appeared of his own free will because he heard Faustus cursing God, the
Scriptures and Christ. Whenever a devil hears this happen, he flies to the scene
in the hope of finding an ally in evil. He informs Faustus that only Lucifer has
control over the inhabitants of hell. Faustus learns from Mephistophilis the true
identity of Lucifer, learns of the pride and insolence that drove Lucifer out of
Heaven and learns that Lucifer and all unhappy souls who conspire against God
are similarly damned. Hell, Mephistophilis explains, is any place where heaven
is not. Faustus commands Mephistophilis to go to Lucifer to announce that he
will surrender his soul in return for twenty four more years of life in which he
may "live in all voluptuousness," with Mephistophilis to serve him and do
whatever he orders. Mephistophilis leaves to carry out the command.
Following a comic scene in which we see that even the servant, Wagner, has
mastered the ability to conjure up devils at his command, we see Faustus
debating the wisdom of his decision. Again the two angels appear, but again
Faustus ignores the warnings of the Good Angel. When they leave, Faustus is
determined in his course. Faustus is acting in full knowledge of the
consequences of his action. He is deliberately choosing a path that leads to
damnation and does so because the pleasures of the world are of greater appeal
to him than the possible punishments of a hell after death or even the rewards of
a heaven. Faustus' actions are not those of the unconscious sinner. He
deliberately chooses his fate. When Mephistophilis' returns to tell Faustus of
Lucifer's agreement to the terms proposed, Faustus prepares to sign the pact with
his own blood. The scene ends with Mephistophilis satisfying Faustus' desires of
the flesh and his intellectual desires. There is a moment when, in spite of this
gratification, Faustus nearly repents. He says:
When I behold the heavens then I repent,
And curse thee, wicked Mephistophilis,
Because thou hast deprived me of those joys. (II. 1. 1-3)
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[...] translation practices the difference between signified and
signifier. But if this difference is never pure, no more so is translation,
and for the notion of translation we would have to substitute a notion of
transformation: a regulated transformation of one language by another,
of one text by another. We will never have, and in fact have never had,
to do with some ‘transport’ of pure signifies from one language to
another, or within one and the same language, that the signifying
instrument would leave virgin and untouched. (14)
The central idea of this play is the hero's choice to give his soul tragically to
the devil in exchange for the granting of a particular desire. Marlowe's Faustus
seeks supreme intellectual power. A. N. Jefferas, in his introduction to the play,
pinpoints Marlowe's achievement through its representation of "the Renaissance
desire for expansion of intellectual limits set against Christian inhibitions. Some
knowledge was forbidden, and so the elements of witchcraft and black magic
have a sinister effect. Against this larger scene Marlowe sets passionate
individual moments of crisis in the life of Faustus, intense, memorable in the
rich poetry of their language and emotionally effective in a way not achieved in
drama before". (15)
The play starts with a touch of Greek drama in the use of the chorus that
often played a significant role. The chorus provides the audience with necessary
antecedent information without hindering the play's development of and
concentration on the main action. It describes Faustus' parents, his hometown,
his intellectual excellence and his self-esteem, and speaks of Faustus' fate as the
result of his overreaching.
The action begins with Faustus who, having mastered the courses of studies
that he had chosen, debates what field he will devote himself to for the rest of his
life. He considers medicine but concludes that, having already mastered the field
and received great success and renowned as a result, there is little scope for his
ambitions. Similarly, he rejects law as a mercenary practice inappropriate to the
greatness of his intellect. Considering religion, Faustus is dissatisfied with the
limitations placed upon a man by religious beliefs. Since religion seems to assert
that all men are born in sin, and since sin leads to death, religion holds that all
men are born to die. This appears too severe a limitation because Faustus is
thinking in terms of immortality. He concludes that only the black arts of magic
can satisfy his ambitions for "a sound magician is a mighty god." To this end, he
commands his servant, Wagner, to summon his friends, Valdes and Cornelius, to
instruct him in necromancy.
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The form of the play is dictated by the shape of the story: the first five scenes
show Faustus devoting himself to the black arts, conjuring up a devil named
Mephastophilis, and signing the fatal contract, and in the final scene a
magnificent and terrible soliloquy takes us through the last hour of his life until,
at midnight, the devils come to claim their property. The middle section of the
play exhibits in episodic fashion his twenty-four years of dearly bought success,
culminating in his liaison with Helen of Troy”. (11)
Actually, the Faust legend is a mixture of anonymous popular traditions,
largely of medieval origin, which in the latter parts of the sixteenth century came
to be associated with an actual individual of the name of Faustus whose
notorious career during the first four decades of the century, as a
pseudoscientific mountebank, juggler, astrologer and magician, can be traced
through various parts of Germany. The "Faust Book" of 1587, the earliest
collection of these tales, is of prevailingly theological character. It represents
Faust as a sinner and reprobate, and it holds up his compact with Mephistophilis
and his subsequent damnation as an example of human recklessness and as a
warning to the faithful to cling to orthodox means of Christian Salvation. From
this "Faust Book", that is, from its tragedy and the Elizabethan Doctor Faustus
was transformed.
In Marlowe's version, Faust appears as a typical figure of the Renaissance as
an explorer and adventurer, as a superhuman aspiring for extraordinary power,
wealth, enjoyment, and worldly eminence. A great deal has been written indeed
about the process of dramatic transformation. Hiscock and Hopkins
appropriately describe Marlowe's play, "which has been well termed the spiritual
autobiography of an age, combines the formal features of the mediaeval morality
play with the sense of spiritual doubt which will become perhaps the keynote of
early modernity, and encapsulates arguably better than any other play of the
period the sense of cultural indebtedness to Greece and Rome". (12) In this
respect, Peter Womack elaborates and adds that Faustus “is a tragic hero who
expresses the aspirations of all humankind. We hear him dismiss every branch of
human learning because his ambition has exhausted them all; impatient with the
banality of everything that is permitted, he transgresses in search of infinite
understanding, infinite power, and infinite pleasure. This is the Faustus whom
Goethe could later adopt as the promethean representative of a whole
civilization”. (13) It would be useful, moreover, to see this point in the light of a
significant theoretical statement put forward by Jacque Derrida (1987) that paves
the way for a discussion of the fundamental question which this study is trying
to raise by referring to the beginning of the literary type of Faust. Derrida aptly
argues:
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Marlowe's Doctor Faustus: A True Reflection of the English Renaissance
Spirit:
Among all of the Elizabethan playwrights only Marlowe stands with
Shakespeare. Virtually, it was from Marlowe that Shakespeare learned the
techniques of stagecraft and the effect of blank verse as a medium for poetic
drama. Marlowe's contributions to the English theater were three-fold. First, he
brought to the stage a romantic vision. Like Spenser in poetry, Marlowe
presented in his plays not the life of his contemporaries, but the magnificence of
the Renaissance human spirit. His dramatic works Tamburlaine and Doctor
Faustus reveal the ambitious spirit of man in a timeless setting. Second, all of
his works show a mastery of dramatic action. In Marlowe's plays, things happen
with an excitement of action and spectacle. The plots move forward with a
powerful sense of drama, as in the concluding scene of Doctor Faustus when the
anguished and fearful, yet unrepentant, Faustus awaits the return of
Mephistophilis and his own descent to hell. Third, Marlowe took the blank verse
of the poets Sidney and Surrey and of the early tragedy, Gorboduc, and
transformed it into the most fitting verse form for the expression of poetic drama
in English. Shakespeare and Milton learned the possibilities of blank verse from
Marlowe's use of it in his plays. Marlowe's first play was Dido, Queen of
Carthage, which was an attempt at a kind of classical tragedy that, was unknown
in his own day and may have been written for performance while he was at
Cambridge. His first public play was Tamburlaine and in the prologue, Marlowe
stated that his play was intended as an attack on the present form of the drama.
The play was a great success and inspired a second part. Both were essentially
one-man plays, in which all of the action focuses on the protagonist. This is one
main characteristic of Marlowe's early plays, and may be the result of his
dramatic talent that affected the foremost dramatists of the day, including
Shakespeare. In his last play, Edward II, he showed an interest in character
development and in character analysis. However, Edward II is not as dramatic as
the first two plays. The reason may lie in the muting of the lyric speeches. One
of the outstanding features of Marlowe's blank verse is his ability to voice in
condensed form phrases of great lyric beauty. One of the often quoted
illustrations of this power is the lines from Doctor Faustus describing Helen of
Troy:
Was this the face that launch'd a thousand ships,
And burnt the topless towers of Ilium? (V. 1. 97)
It is commonly known in literature that Dr. Faustus is a man who sells his
soul to the devil in exchange for a lifetime of magical power. Peter Womack
illustrates the origin of the story that “took shape in sixteenth-century Germany,
appeared in book form in 1587, and had been translated into English by 1592.
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Ay, now my hopes have end in their effects,
When blood and sorrow finish my desires:
Horatio murdered in his father's bower,
Vile Serberine by Pedringano slain,
False Pedringano hanged by quaint device,
Fair Isabella by herself misdone,
Prince Balthazar by Bel-Imperia stabbed,
The Duke of Castile and his wicked son
Both done to death by old Hieronimo,
My Bel-Imperia fallen as Dido fell,
And good Hieronimo slain by himself:
Ay, these were spectacles to please my soul. (IV. 5. 1-12)
The play is, from a modern dramatic viewpoint, weak in certain respects.
There is little motivation for many of the events. Spectacle seems to be included
for its own sake. There is no attempt to study the characters as representation of
human beings, so that there is little character development except what is
necessary to advance the plot. Finally, the play contains no great verse as
Marlowe's or Shakespeare's do, although it is written in competent blank verse.
Kyd writes unsubtle dialogue, for his rhetoric is always inflated. There is little
delicacy of emotion and the characters' feelings and thoughts are never
adequately developed or conveyed.
These are weaknesses in the play, but they were among the features that
contributed to its success and popularity. Spectacle, action, complexities of plot,
interesting characters and a declamatory style of verse were the features that
appealed to the audience. Peter Womack explains, “The clumsiness of The
Spanish Tragedy counted for less in the long run than its supremely confident
establishment of this pattern, which rendered revenge and drama inseparable for
the next fifty years”.(10)
Kyd's later plays were not as successful as The Spanish Tragedy. Had he
never written another play, Kyd would still be an important figure in the
development of English renaissance tragedy for, in his work and Marlowe's, the
classic Latin tragedy was given a base of popular appeal that aroused dramatic
excitement and provided the impetus for the popularity of tragedy that made
Shakespeare's masterpieces possible.
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and, to conceal their crime, plans to have Serberine murdered, for he fears that
Serberine has revealed their crime to Hieronimo. That evening, Pedringano
murders Serberine, but is apprehended by the watch and carried to the marshall,
Hieronimo. Pedringano is sentenced to death and executed. Although Lorenzo
and Balthazar think that he died without revealing their crime, he had written a
letter to Lorenzo that the hangman intercepted and gave to Hieronimo. The letter
revealed the truth of Bel-Imperia's assertion that Lorenzo and Balthazar had
murdered his son. With this news, Hieronimo leaves to demand justice from the
king.
The tragedy deepens as Isabella has gone mad at her son's death, and
Lorenzo and Balthazar have imprisoned Bel-Imperia. Lorenzo and Balthazar
convince Bel-Imperia that she must marry Balthazar or suffer the anger both of
her father and of the king. Hieronimo does not pursue his plan to seek justice
from the king. He keeps his knowledge to himself and assumes a mask of
friendship to both of the villains. The act ends on a note of apparent harmony.
As the fourth acts opens, Bel-Imperia is chiding Hieronimo for not having
acted to avenge his son's death, but he tells her that he has the plot worked out in
his mind. At that moment, Lorenzo and Balthazar enter. They enlist Hieronimo's
aid to present some entertainment for the king and the Portuguese ambassador.
Hieronimo suggests the performance of a play, a special tragedy that he has
written himself in which he, Balthazar, Lorenzo and Bel-Imperia will act.
Meanwhile, Isabella, maddened by Horatio's death, enters the arbor and cuts
down the tree on which they found Horatio hanging. Then she stabs herself and
dies, as the play's fourth victim.
At the entertainment, Balthazar plays the emperor Soliman, Hieronimo a
bashaw, Bel-Imperia a Christian girl captured and given to Soliman and Lorenzo
a knight of Rhodes. Erasto and Soliman are very close friends, but the two come
in conflict over the love of Perseda (Bel-Imperia). To solve the problem, the
bashaw stabs and slays the knight. Perseda then slays the emperor and stabs
herself.
Hieronimo's plan for revenge is revealed in the play's end when he reveals
that Lorenzo and Balthazar are indeed dead, brings out the body of his dead son
and exposes the crimes of the slain murderers. He announces that Bel-Imperia
has slain herself and then he runs to hang himself. He is stopped by the king and
the viceroy of Portugal, but, to prevent his revealing anything under torture, he
bites off his tongue. The play ends with the Ghost of Andrea satisfied at the
carnage that Revenge has wrought:
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galled by the sight of his slayer sitting amicably with his friends and loved ones.
The act concludes with Revenge's promise:
Be still Andrea, ere we go from hence,
I'll turn their friendship into fell despite,
Their love to mortal hate, their day to night,
Their hope into despair, their peace to war,
Their joys to pain, their bliss to misery. (1. 5. 5-9)
The revenge theme begins in Act II. Lorenzo and Balthazar speak of the
latter's love for Bel-Imperia. Lorenzo forces her servant to reveal that she loves
Horatio. When the two hear this, they plot Horatio's death. Balthazar is
motivated by the desire for revenge for his capture; Lorenzo by jealousy at
having been outdone by Horatio in the capture of Balthazar. Pedringano takes
them to a place where they see and overhear the lovers. In the following scene,
the King of Spain plans to make political use of Bel-Imperia by marrying her to
Balthazar. In this way, the two countries will become one through marriage as
well as by military force.
Balthazar, Lorenzo and two servants break in upon a meeting of Horatio and
Bel-Imperia. They hang Horatio in the arbor and stab him. Bel-Imperia is led
away screaming about the murder. As they leave, Hieronimo enters, discovers
his son's body and cuts him down from the tree. Isabella, Horatio's mother, also
appears and finds her dead son. In his grief, Hieronimo goes mad, but swears his
revenge, symbolized by a handkerchief stained with his son's blood:
Seest thou this hanclkerchef besmeared with blood?
It shall not from me till I take revenge.
Seest thou those wounds that yet are bleeding fresh?
I'll not entomb them till I have revenged:
Then will I joy amidst my discontent,
Till then my sorrow never shall be spent. (II. 5. 51-55)
Act III further reveals Alexandra's treachery. The Viceroy orders Alexandra
to be burned at the stake and all preparations are made. However, before the
flames can be lighted, the ambassador returns from Spain, tells that Balthazar is
yet alive and accuses Villupo of treachery in plotting Alexandra's death.
Alexandra is released and Villupo sentenced to suffer torture and death.
In Spain, Hieronimo, bent on revenge, comes upon a letter to him in which
Bel-Imperia reveals the identity of Horatio's murderers and entreats him to seek
revenge both for himself and for her. Lorenzo becomes suspicious of Hieronimo
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Machiavellian villain, and Hieronimo, the person strangely mad, served as
prototypes of characters for years.
Kyd retained the Senecan revenge theme, as Shakespeare was to do in
Hamlet, the ghost, which was also used in Hamlet and the element of spectacle.
Unlike Seneca, he did not restrict the violence to off-stage settings reported
through the nuntius, or messenger. He keeps the nuntius but shows all of the
bloodshed and horrors on stage. Eight murders or suicides, a public hanging and
the biting out of a tongue provided the audience with the bloody spectacle that
gave the play its popular appeal.
The Spanish Tragedy, an immensely popular revenge tragedy, is notable
first for the number of persons involved at various times in the action. The list
includes the Ghost of Andrea, a Spanish Nobleman; the figure of Revenge; the
King of Spain; Don Cyprian, Duke of Castile; Lorenzo, the Duke's son; BelImperia, Lorenzo's sister; Viceroy of Portugal; Balthazar, his son; Don Pedro,
the Viceroy's brother; Hieronimo, Marshall of Spain; Isabella, his wife; Horatio,
their son; a Spanish General; Don Bazulto, an old man; the Portuguese
Ambassador; Alexandro and Villupo, Portuguese Noblemen; Pedringano, BelImperia's servant; Christophil, Bel-Imperia's custodian; and other servants and
citizens. The characters in Hieronimo's play (a play within a play) are: Soliman,
Sultan of Turkey (Balthazar); Erasto, Knight of Rhodes (Lorenzo); The Bashaw
(Hieronimo); and Perseda (Bel-Imperia).
The play opens on the Ghost of Don Andrea and the figure of Revenge, who
acts as the chorus for the tragedy. Don Andrea is a Spanish nobleman, who is
loved by Bel-Imperia and was killed in battle with the Portuguese. His ghost has
arrived at the court of the King of Spain so that Revenge may inform him of the
events that have occurred since his death. They observe the king being informed
of and saddened by the news of Andrea's death. Andrea learns that the Spanish
won the battle when young Horatio captured Balthazar, Prince of Portugal and
the man who had killed Andrea. They see both Lorenzo and Horatio claim credit
for the capture of the prince.
The scene shifts to Portugal and the viceroy's discovery of the loss of his
son. The first villainy occurs as Villupo lies to the viceroy and accuses
Alexandro of treachery. The third scene returns to the Spanish palace where
Horatio walks with Bel-Imperia and informs her of the nature of Andrea's death.
After Horatio leaves, she decides to love him because he was Andrea's best
friend and to swear revenge on the man responsible for Andrea's death. In a few
moments, Horatio returns with his captive, Balthazar, and Balthazar's love for
Bel-Imperia is revealed. The scene ends with a banquet attended by Hieronimo,
Horatio and the Portuguese prince. As he observes the festivities, Andrea is
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The interlude and the original English compositions following the Latin
five-act pattern were written for sophisticated and learned audiences familiar
with Latin comedy and aware of the scholarly nature of the drama. The Latin
drama was important to the development of English drama for introducing
classical elements and for elements and for eliminating moralizing and teaching
from the drama. At the same time, the popular native drama, the miracle and the
morality plays, were still being produced. The Elizabethans used both traditions
to form a drama that appealed to both popular and sophisticated audiences.
The medieval concept of tragedy had been confined to the sense of general
disaster that often befell a man and was related to the notion of Fortune and her
wheel. A man's fall was tragic, but implicit in the metaphor was the idea that
Fortune can also raise a man from the depths. The possibility that man may be
responsible for his own destruction was not recognized. Moreover, tragedy was a
term applied to narratives in prose or verse, as well as to dramatic presentations.
By and large, English tragedy became popular with the plays of Thomas Kyd
(1558-1594) and Christopher Marlowe (1564-1593).
Kyds' The Spanish Tragedy: The First Successful English Renaissance
Tragedy
Although Kyd was not a university graduate as were the rest of the
University Wits, his command of the classics was strong. He was born in
London in 1558, the same year Elizabeth 1 ascended to the throne of England.
But he did not live long to savour the continued popular success of his play The
Spanish Tragedy. He died and was buried in London in August 1594 at the age
of 36. (8) His play, The Spanish Tragedy, was probably produced in 1586-87 and
was tremendously-successful. It became the first of a long line of tragedies of
the same type, for it was an easy kind of drama to imitate. It virtually initiated
the genre of revenge to tragedy, and its dramatic fortune has been "marked by its
historical position as the English theater's first popular revenge tragedy". (9)
Some indications of its success is the fact that it had gone through ten printed
editions by 1634 and was constantly being revived for performance during this
period. Its success led Shakespeare's company to respond with the first of
Shakespeare's great tragedies, Hamlet.
The Spanish Tragedy is a tragedy of the Senecan type. Kyd's major
contribution to the developing English drama was to give Latin drama popular
appeal by the use of various tricks of stagecraft. He made everything vivid and
spectacular. He used a well-made plot in which all lines of development are
articulated and closely tied together for tragic treatment. He paid attention to
character development throughout the play so that the characters remained
consistent. The characters were psychologically interesting and Lorenzo, the
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the actions of men". Nevertheless, he believes that it is not true to say that with
Shakespeare "character is destiny" because many of Shakespeare's tragic
characters "if they had not met with peculiar circumstances, would have escaped
a tragic end, and might even have lived fairly untroubled lives".(7) Marlowe's
conception of human calamity is similar to that of Shakespeare but with ironic
twist. It lacks Shakespeare's serene and quiet acceptance of such a world order.
The calamity Doctor Faustus goes through mainly results from his own
aspirations. Had he not aspired to be "more than man", to "obtain a deity" he
would have escaped disaster and no Mephistophilis would have appeared to him.
That is basically the Christian conception: do not get on the wheel of fortune and
you will escape being thrown down. But how far can man keep himself away
from getting on the wheel of fortune and to what extent he is responsible for his
own nature and disposition that keep him away or impels him to get on.
Christian doctrines leave this issue unsettled. And here, in fact, Marlowe is most
ironic. Doctor Faustus (like Macbeth) seems to be a victim of divine justice, but
it is a justice which Marlowe does not seem to accept as fair.
English Renaissance Conception of Tragedy: Kyd and Marlowe as Two
Examples:
There was no tradition of tragedy in English drama and little interest in it
before 1580. The first English tragedy was Gorboduc, written by Thomas
Norton (1532-1584) and Thomas Sackville (1536-1608) for performance by the
Gentlemen of the Inner Temple at Whitehall before Queen Elizabeth on January
18, 1562. This was the first tragedy written in English and the first drama to be
written in blank verse, which was to become the standard of poetic drama in the
hands of Marlowe and Shakespeare.
Tragedy became popular in the 1580s, with plays based on the Latin
tragedies of Seneca. Seneca used violence, bloodshed and spectacle which the
Elizabethan playwrights made explicit where Seneca had been implicit. What
they presented on the stage, Seneca had reported through a nuntius, or
messenger. Other features of Seneca's tragedies that the Elizabethan playwrights
borrowed were sensational themes such as the issue of revenge, the use of the
supernatural and the use of soliloquies.
The plays written by Terence, Plautus and Seneca, which were often studied
and acted by the students at the universities, exerted a powerful influence upon
the developing English drama through the first group of educated, scholarly
playwrights who began writing in the 1580s. Such playwrights as Terence and
Plautus in comedy and Seneca in tragedy were used as models for original plays
written for performance by the students of schools such as Oxford and
Cambridge.
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a different attitude towards disaster and fate. Gone is the religious and venerable
submission of the heroes of Aeschylus and Sophocles to the will of the gods,
instead we have a stoical fortitude and patience against the badness of human
lot. His consolation is philosophic and not religious as in Aeschylus and
Sophocles. With Seneca, especially in his adaptation of the stories of Hercules
and Prometheus, man had no chances whatsoever for happiness. The only way to
make life bearable is by being patient and resigned and by showing fortitude and
carelessness when receiving the blow of Fate; as this is the only way to defeat
our bad lot. For by being master of oneself one becomes master of his fate.
Eventually, death was not something to be dreaded, and so Seneca, like the
Greeks but more clearly and emphatically, did not regard death as a necessary
culmination of tragedy.
With the advent of Christianity a new idea of tragic fate was added.
Christianity does not deny the badness of human lot but considers man's joy as a
heavenly gift and calamity and misery as God's punishment and retribution for
man's guilt resulting from his character and conduct. Christianity then regards
catastrophe and calamity as the result of guilt and as a function of character and
conscience. One expects such attitude towards human calamity to lead to more
individualization of the tragic hero. But the fact is that the question of man and
how far he controlled his destiny was left unsettled.
The question of how far man is master of his destiny remains unsolved and
will probably remain so as long as our knowledge of man and the powers
beyond man is limited. Raymond Williams in her remarkable book Modern
Tragedy finds in Senecan tragedy with its emphasis on individual suffering and
endurance greater possibilities for the tragedy of character we see in the works
of Shakespeare and his contemporaries. He writes: "there is an important stress
on the nobility of suffering and enduring misfortune, which provided a basis for
the later transfer of interest to the suffering individual, away from the general
action". (6)
The Renaissance revived the Greek and Senecan conceptions of tragedy and
so the Elizabethan dramatists were confronted with the Christian, Senecan and
Aristotelian views of tragic calamity. These dramatists never thought the matter
through. Even Shakespeare, who perfected the tragedy of character never
worked the problem out; and, although he tends to adopt the Christian view, is
never free of the Aristotelian and Senecan conceptions. The Senecan doctrine is
more clearly felt in the works of Shakespeare's contemporaries such as Marston,
Chapman, Jonson, Webster and Ford. A. C. Bradley believes in his work
Shakespearean Tragedy that in Shakespeare "The calamities of tragedy do not
simply happen, nor are they sent; they proceed mainly from actions, and these
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extremely pitied and feared. Unlike the Elizabethans, they did not consider death
as a necessary culmination of such a tragedy. The calamity the hero suffered was
considered by Aeschylus, Sophocles and Aristotle as destined by Fate, and so it
was irresistible and an inexplicable manifestation of divine order. As such there
was nothing that could be done about it and man had to bear his misfortunes
according to the weakness or strength of his humanity. Man could, through
fortitude and endurance, the evils of his lot. Man, however, was believed to have
a chance for happiness by escaping disaster, of course, not always and not in all
cases and circumstances. The early Greek view of life was not wholly dark and
pessimistic; but with the political and military decline of the city states and
Greek power the view changed and the outlook became much darker.
Virtually, the Greeks were immensely aware of the influence of the external
elements upon the human experience. This awareness is obviously central in
their earliest literary or dramatic writings which have survived like the Iliad or
Oedipus Rex. However, the idea of determinism is characteristically universal.
Norman T. Pratt, Jr. explains in his chapter "Tragedy and Moralism: Euripides
and Seneca," the difference between the classical and renaissance artists use of
the divine force in their plays. He states that the Greeks:
Felt the instability of human fortune under the impact of bigger –
than – human forces, but they were also strongly individualistic and
insistent upon human prerogatives, whether the context be political or
intellectual; this is perhaps one reason why the role of "fate" is a matter
for such intense concern. In any event, on the whole matter there is a
wide range of positions taken by individual poets, as well as other
thinkers, and these must be analyzed in terms of the individual poem or
drama. There was no orthodoxy on such issues comparable to that
found in the Christian tradition. (5)
To consider gods or super powers governing the destinies of human being as
active personalities or symbols in classical plays is a very serious matter. When
these powers function as symbols manifested in the characters and actions of
human beings, the dramatist is not suggesting that human action is determined
absolutely by gods, but is universalizing the factors present in the human
situation. That is why the symbolic role played by fate in tragedy is so intricate.
The Stoics, (a philosophic school founded by Zeno C. 310 B.C.) believed
that man got nearer to the gods by obeying their will and that the more
indifferent man is to suffering the less he feds it. One of the most notable of
these Stoics is Seneca (d. A.D. 65). Seneca, the greatest Roman tragedian tried
to revive Greek tragedy; and although some of his plays such as Oedipus and
Agamemnon are imitations of Aeschylus and Sophocles, nevertheless, they have
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Renaissance was haunted mainly by that of classical Rome, not only as a source
of plots and devices, but as a standard to which writers aspired, or by which they
were criticized. Nowadays, the Renaissance plays themselves are considered
classics, classified on their own and edited for university students. But of course
they had no such status then: the early modern dramatic canon was then chiefly
Latin. So, the relations between the two kinds of dramatic writing, English and
classical, were shaped by this distinction. Classical plays were encountered as
printed texts that necessitated close attention to their language and structure; the
modern dramatic repertoire, on the other hand, existed primarily in performance.
So the opposition between Latin and English was also an opposition between
drama (poetry) and theatre (amusement). Moreover, classical texts belonged to
their authors, whereas new English plays, as we know, belonged to the
companies. Drama is located in the mind of the dramatist; theatre in the bodies
of the players. This is also a question of social class. Seneca and Plautus mostly
remained on the page, but when they were performed, it was not in the
playhouse, but in the classroom, as part of a gentleman’s education. Most
English imitations of Seneca were by scholarly amateurs whose plays were for
private recitation: the performance was not a public spectacle, but part of the
cultural life of the aristocracy. In all these ways, the classical paradigm defined
the actually existing theatre educationally, psychologically and socially.
Classical (Greek and Roman) Conception of Tragedy: An Historical
Outlook
The conception of tragedy has changed along the centuries and with the
change of civilizations and philosophies. A great deal of speculation and
philosophizing exists on this subject. The concept, construction and the object of
tragic art were first introduced into theory by Aristotle:
Tragedy, then, is a process of imitating an action which has serious
implications, is complete, and possesses magnitude, by means of
language which has been made sensuously attractive, with each of its
varieties found separately in the parts, enacted by the persons
themselves and not presented through narrative, through a course of
pity and fear completing the purification of tragic acts which have those
emotional characteristics. (4)
The Greek idea of tragedy is to evoke pity and fear by presenting on the
stage a story of calamity and grief which a hero-who comes of a ruling family
(and is himself either a king or prince) suffers as a victim of fate, and on whose
destiny the fortune of a whole city or country depends. To an ancient Greek
audience, watching such a play was a metaphysical and social experience shared
by all. They felt so much involved in the hero's misfortunes and sufferings they
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each other, the differences among them can be described. In discussing the
nature of tragedy, we come to it, as Raymond Williams put it “by many roads. It
is an immediate experience, a body of literature, a conflict of theory, an
academic problem” (1).
Classic poetic drama was associated with religious ceremonies and
performed in the open air theatre during day time. Flourished in Attica in the 5th
century B.C. It consisted of an alternation of dialogue and choral dances.
Subjects were drawn from mythology which placed the interest of drama not on
suspense but in the dramatic irony and religious and ethical instruction. Unity of
action was more observed than those of time and place. Mainly three actors
participated in the performance and the chorus had an important role in it.
Violent action was usually reported by a messenger. Practically, tragic form
underwent considerable transformation from the fifth century Greece until the
very end of the sixteenth century England. Fuad A. Muttaleb has properly
treated this point:
Each period of history has had its prevailing views which at times
hardened into rigid rules, these then often became straitjackets. The
neo-classical interpretations, socially and historically, had connections
with the class structure rather than a feudal world. Only kings, princes
and people of an aristocratic noble birth led life of great importance to
be treated in tragedies. This was based on the assumption that only
people of such high rank could have sentiments noble enough to
comply with the high requirements of the genre. Merchants, minor
country gentry lawyers and then the ordinary people, craftsmen,
shopkeepers, and servants were material for comedies. (2)
Renaissance drama flourished in Europe during the 17th century and was
marked by certain qualities: breaking the rules of the three unities, the use of the
chorus, the violence and bloodshed on the stage, the use of noble characters in
tragedy and the use of modern English, mixing prose with poetry and comedy
with tragedy. More importantly, it fell in its subject into open conflict between
religious institutions and secular values. At the beginning of the 17th century,
English dramatists were following the principles of drama exemplified by the
tragedies of Seneca and the comedies of Plautus and Terence. For instance,
Hamlet has been described as an exercise in the English Seneca, "what Kyd
inherited form Seneca makes a very imperfect play. Shakespeare utilizes his
inheritance to create a first class tragedy”. (3)
The instructions of Horace in his epistle was one main source of the critical
rules, and its representative was Sir Philip Sidney who exalted the aim of poetry
as to teach and delight. Throughout its artistic life, the theatre of English
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ملخص
في هذه الورقة ،سأحاول تبين طبيعة المسرحية المأساوية في عصر النهضة اﻹنجليزية من خﻼل
مثالين بارزين :مسرحية توماس كيد المأساة اﻹسبانية ) (1857-1556ومسرحية كريستوفر مارلو دكتور
فاوستس ) .(1593-1588ومن أجل تحقيق هذا الهدف ،سيتم النظر إلى مسرحية كيد )ربما عرضت في
عام  (1587-1586بكونها أول مثال إنجليزي ناجح للمأساة في عصر النهضة ،فقد تم اﻻعتراف بقوتها
ﻼ
وأصالتها على نطاق واسع ،والنظر إلى مسرحية مارلو )على اﻷرجح عرضت في العام  (1592بكونها عم ً
فنيا يعبر حقيقة عن الروح اﻹنجليزية في عصر النهضة ،فهي إعادة كتابة ﻷسطورة فاوست اﻷلمانية اﻷصل.
ويبدو هنا أن الفكرة اﻹنجليزية لمأساة عصر النهضة هي مزيج من أفكار أرسطو ،وسينيكا  ،وتقاليد
العصور الوسطى اﻹنجليزية ،ولكن مع إسهام كبير استدعته اﻹنجازات الفنية والفكرية لهذا العصر .وبغية
إلقاء الضوء على عملية التحول تلك ،ستبدأ الورقة بتتبع تطور مفهوم المسرحية المأساة ،من العصور
الكﻼسيكية حتى عصر النهضة ،ومن ثم تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين التقليد الدرامي اﻷصلي
وتقليد عصر النهضة ،والتأثير الكﻼسيكي فيها مع التركيز على اﻹسهام المسرحي اﻹنجليزي .ويمكن وصف
المنهج النقدي المتبع بأنه وصفي وأحيانًا تاريخي في جوانب معينة .وقد تم استخدام نصي المسرحيتين
كمصدر أساسي للدراسة ،وغيرها من اﻷعمال النقدية ذات الصلة كمصدر ثانوي يلقي بعض الضوء على
الموضوع الرئيس.
الكلمات المفتاحية :مفهوم المسرحية المأساة ،المأساة الكﻼسيكية ،مأساة عصر النهضة ،مسرحية المأساة
اﻹسبانية ،مسرحية دكتور فاوست ،كريستوفر مارلو ،توماس كيد.

The Conception of Tragedy: An Introduction
Under the influence of different technical conditions and different aims and
ideals, drama in general and tragedy in particular have assumed different forms
in different times and places. It was thus customary for dramatic critics to
distinguish sharply between different types of drama as tragedy and comedy, the
classic and modern types. Since it is not possible to discuss all these types
adequately, the focus here will be on the main dramatic types under
examination. Tragedy is commonly known as a form of drama in which the
protagonist undergoes a morally or socially significant struggle; in which the
conflict is rather within a character than between characters or between a
character and external forces; and in which the protagonist, although treated
sympathetically, incurs guilt of which the expiation is part of the dramatic
problem. The word “conception” here indicates the idea of what tragedy is like,
or the basic understanding of its main principles. Hence, the question of tragedy
is highly problematic: Classical tragedies, Renaissance, Neo-classical, and
Modern tragedies, are not tragic in the same way. Though they do not resemble
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Abstract
In this paper, I shall be trying to investigate the nature of the English Renaissance
drama through two prominent examples: Thomas Kyd's The Spanish Tragedy (15561857) and Christopher Marlowe's Doctor Faustus (1588-1593). In order to carry out this
aim Kyd's play (probably performed 1586–7), will be looked at as the first successful
English example of tragedy, for its force and originality was widely acknowledged, and
Marlowe's play (probably performed 1592) as an artistic expression of the Renaissance
spirit, a recreation of the Faust legend. The English idea of a Renaissance tragedy seems
here to be a mixture of the ideas of Aristotle, Seneca, and English medieval tradition but
with a significant step ahead necessitated by the Renaissance artistic and intellectual
achievements. Thus to illuminate this process of transformation, the paper will start by
tracing the development of the conception of tragedy, from classical times until the
Renaissance period, and then spotlighting the close link between the native dramatic
tradition and the classical influence with an eye on the English contribution. The critical
approach followed can be described as descriptive and sometimes as historical in certain
aspects. The texts of the two plays will be used as a primary source and other relevant
critical works as a secondary source that sheds some light on the main topic.
Keywords: Tragedy, Classical Tragedy, Renaissance Tragedy, The Spanish Tragedy,
Doctor Faustus, Christopher Marlowe, Thomas Kyd.
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