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مجلة علمية دولية محكمة ومفهرسة
العلم
تصدر شهريا عن مركز جيل البحث
ي
وتعن بالدراسات األدبية والفكرية ر
بإشاف
ي
هيئة تحرير ولجنة علمية ثابتة مشكلة من
أساتذة وباحثي من عدة دول وهيئة
تحكيم تتشكل دوريا يف كل عدد.
اهتمامات المجلة وأبعداها:
واألدب عىل
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عدة اعتبارات ،ويتموضع ضمن سياق
وسياس ،يجعل من تمثالته
ثقاف
سوسيو ي
ي
الجمال
فبي
متباينة،
موضعيات
تأخذ
ي
الواقع
والفكري مسافة تماس وبي
ي
والجمال نقاط التقاء تكشفها المواقف.
يً
وإيمانا منا بأن الحرف التام ومسؤولية،
وع وارتقاء ،فإن مجلة جيل
وبأن الكلمة ي
الدراسات األدبية والفكرية المجلة
والن تختص
األكاديمية الدولية المحكمة
ي
ر
بنش البحوث األدبية والمقاربات النقدية
والفكرية تسع ألن تقدم جديدا إل
الساحة الفكرية العربية.
األهداف:
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نش المعرفة األصيلة ،وتعزيز الحوار
العلم العقالب من خالل ر
نش الرأي
ي
ي
والرأي المخالف.
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تتماس وهدف المجلة
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أم من ناحية النش وتشجيع البحوث
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وع قر ي
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الن ال تقدم
األصيلة والكلمة المبتذلة ي
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النش مع
جديدا يف ظل استسهال
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مركز جيل البحث العلمي

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية
شروط النشر
مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية مجلة علمية دولية محكمة تختص بنشر البحوث األدبية واملقاربات النقدية
والفكرية ،تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي ،بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف
من نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في كل عدد.تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية،
وتت وافرفيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:
• أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.
• أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة ،أو مؤتمر في الوقت نفسه ،ويتحمل الباحث كامل املسؤولية في حال
اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.
• أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:
 عنوان البحث باللغة العربية واالنجليزية.َّ
العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها باللغة العربية واالنجليزية.
 اسم الباحث ودرجته البريد اإللكتروني للباحث.َّ
 ملخص للدراسة في حدود  150كلمة وبحجم خط  12باللغة العربية واالنجليزية. الكلمات املفتاحية بعد امللخص باللغة العربية واالنجليزية.• أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية ،الفرنسية واإلنجليزية.
• أن ال َ
يزيد عدد صفحات البحث على (  )20صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول واملالحق.
ُ
َ
البحث ً
َّ
• أن يكون
واإلمالئية.
األخطاء اللغوية والنحوية
خاليا ِم َن
ِ
وأحجامها على النحو اآلتي:
• أن يلتزم الباحث بالخطوط
ِ
 اللغة العربية :نوع الخط ( )Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في املتن ،وفي الهامش نفس الخط مع حجم (.)12 اللغة األجنبية :نوع الخط ( )Times New Romanوحجم الخط ( )14في املتن ،وفي الهامش نفس الخط مع حجم (.)10 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم  18نقطة مع تضخيم الخط.• أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية كل صفحة.
• أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
• عند إرسال الباحث ملشاركته عبرالبريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعاربذلك.
• تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري
الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.
• ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غيرملزمة بتقديم مبررات.
ً
• ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا على عنوان املجلةliterary@journals.jilrc.com :
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االفتتاحية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احتوى هذا العدد على دراسات مختلفة ،حيث ابتدأ بدراسة حاولت تقص ي الفكر الشيعي في الشعر
األندلس ي ،لينتقل إلى أخرى حاولت من خالل مناظرات ديدات مع النصارى البحث في أثر الحجاج في صياغة
القول وإعادة صياغته ،هذا وضم العدد قراءة في شجرة الكون البن عربي من خالل البحث في آليات التماثل
وبناء الجسد تخييليا في الثقافة العربية ،وأخرى في البديعيات أثناء العصر اململوكي.
العدد احتوى كذلك على دراسة حاولت تقص ي التطور التاريخي لبعض الكلم في اللغة العربية ،وأخرى
قدمت قراءة في معاني القرآن للفرار وذلك بتقديم مراجعة تركيبية داللية ،لينهي العدد محتوياته بدراسة
حول تعليم الدرس السردي.
عس ى أن يكون العدد في مستوى تطلعات القراء واملتابعين ،خاصة وأن محتوياته تتميز بتنويعات معرفية
مختلفة.

رئيسة التحرير :د .غزالن هامشي
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ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
© مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي
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)جتلّيات الفكر الشيعي يف الشعر األندلسي خالل عصري (اخلالفة األُموية وملوك الطوائف
Reflections of Shiite thought in Andalusian poetry
)During the modern Umayyad caliphate and the Reign of Tawa’if)
 جامعة حلوان – مصر- كلية اآلداب- قسم اللغة العربية وآدابها، الشيماء سامي محمد.د
Dr. Shaimaa Sami Mohammed, Faculty of Arts - Helwan University – Egypt

Abstrat
The phenomenon of Shi’ism had a clear impact on poetry in the Arab East, where he
portrayed the most important ideas and ideologies of this religious doctrine, and then this
thought began to move and infiltrate into Andalusia gradually, and was able to affect the
Andalusian poetry, which had a distinct presence in Andalusian society at the time, where he
depicted Andalusian life He was able to portray some of the new ideas that emerged in
Andalusia in that era, including Shiite thought, which recorded a remarkable appearance in
literary life in Andalusia, and seeks to trace the poetry of Shi’ism in Andalusia in modern (the
Umayyad state and the Reign of Tawa’if ), and seeks to explore the most important terms of
reference of this thought that the spirit of the Shiite sect stained, and appeared evident in those
poems, through reference to the poetic narratives of these two eras.
key words: Manifestations - thought - Shiite - Umayyad caliphate - the Reign of Tawa’if Andalusia
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امللخص:
ٌ
ُّ
التشيع ٌ
واضح في الشعر باملشرق العربي ،حيث صور أهم إيديولوجيات هذا املذهب
تأثير
كان لظاهرة
َّ
ً
ويتسلل إلى األندلس ً
فشيئا ،واستطاع أن يؤثر في الشعر األندلس ي
شيئا
الديني ،ثم بدأ هذا الفكر ينتقل
ٌ
حضور متم ِّي ٌز في املجتمع األندلس ي آنذاك ،حيث صور الحياة األندلسية بجميع جوانبها
الذي كان له
االجتماعية والثقافية والسياسية ،كما استطاع تصوير هذه األفكار الجديدة القادمة من املشرق والتي
ً
ْ
ً
ظهورا ملحوظا في الحياة األدبية
ظهرت باألندلس في تلك الحقبة ،ومن بينها الفكر الشيعي الذي سجل
ُّ
التشيع باألندلس في عصري (الدولة األموية وعصر ملوك
باألندلس ،ويسعى البحث إلى تتبع أشعار
الطوائف) ،كما يسعى إلى استكشاف أهم مرجعيات هذا الفكر التي اصطبغت بروح املذهب الشيعي،
وظهرت جلية في تلك األشعار ،وذلك من خالل الرجوع إلى املتون الشعرية لهذين العصرين.
ُ
الكلمات املفتاحية  :تجليات – الفكر – الشيعي – الخالفة األموية – ملوك الطوائف – األندلس.
أهداف البحث :
ُّ
يهدف البحث إلى ُّ
التشيع في األندلس خالل عصري (الخالفة األموية وملوك الطوائف)،كما
تتبع أشعار
ْ
يهدف إلى معرفة أسباب نشأة وظهور هذا اللون الشعري ،وأهم مرجعيات هذا الفكر الشيعي باألندلس
خالل تلك الفترة.
خطة البحث:
وينقسم البحث إلى:
املبحث األول :تعريف الشيعة في اللغة واالصطالح.
املبحث الثاني :أهم عقائد الشيعة ،وأفكارهم.
ُّ
التشيع في األندلس ،وأهم مظاهر ومرجعيات الفكر الشيعي في الشعر األندلس ي خالل
املبحث الثالث:
هذين العصرين والذي يظهر في املحاور اآلتية:
• مديح آل البيت الكرام.
• فكرة الوصية لعلي بن أبي طالب.
• نظرية اإلمامة.
• الهجاء السياس ي للخالفتين األموية والعباسية.
• الرثاء املذهبي.
خاتمة البحث ،وقائمة املصادر واملراجع.
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منهج البحث:
اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل قراءة دواوين شعراء عصري الخالفة
ُ
األموية وملوك الطوائف ،ودراسة أشعارهم ،وتصنيفها ،وتحليلها ،واستخراج أشعار التشيع منها؛ لذلك
فهو األنسب لهذه الدراسة.
املقدمة :
ترجع نشأة الحزب الشيعي في املشرق العربي إلى وقت مبكر في تاريخ اإلسالم ،فقد ظهرت بداياته منذ
َ
وفاة الرسول (ص) فكان من رأي بعض الصحابة أن أ ْولى الناس بالخالفة هم أهل بيت النبي ،وال سيما علي
بن أبي طالب (ر) ،ولكن اجتماع السقيفة انتهى باختيار أبي بكر الصديق(ر)  ،وحينما ُبويع أبو بكر (ر)
بالخالفة قال أبو سفيان بن حرب (:)1
ُ
أح َس ُب َّ
ما ُك ْنت ْ
أن َ
هاشم ثــم منها عن أبي َح َس ِن
عن
األمرمنصرف
ٍ
ْ َ َ َّ
الن ــاس باألح ـكــام ُّ
أليـس َّأول َم ـ ـ ْـن صل َّـى ِل ـق ـ ْب َل ـ ِتـ ُ
والس ـنـ ِـن
م
ـل
ـ
وأع
ـم
ـه
ِ
ِ
ِ
َ
ثم عهد أبو بكر لعمر بن الخطاب بالخالفة ،ثم أ ْوص ى عمر(ر) بالخالفة إلى ستة نفر بينهم علي (ر)،
لكن االختيار قد وقع على عثمان (ر).
َّ
وكان بين بني أمية وبني هاشم تنافس كبير على الرئاسة منذ الجاهلية( ،)2فلما تولى عثمان مال إلى
بني أمية ْ
مي ًال َّأل َب عليه طائفة من املسلمين ،خاصة أن أقاربه لم يكونوا من ذوي َّ
الس ْبق في اإلسالم ،وبعضهم
كان النبي (ر) قد أباح دمه( ،)3وانتهى األمر بقتله (ر)َ ،ف َّات َه َم األمويون ًّ
عليا باملشاركة في دمه ،وهكذا بدأ
ُ
النزاع السياس ي بين الحزب األموي والحزب العلوي ،ثم انقلب هذا النزاع إلى حرب مسلحة (معركة

ُّ
التشيع ،للطيب العشاش،ص55:
 - 1ديوان أشعار
ُونس َبت األبيات ً
أيضا ل ــ :الفضل بن العباس ،والعباس بن عبد املطلب ،وحسان بن ثابت.
ِّ ِّ
 - 2أنساب األشراف ،للبالذري،ج68/1
 - 3تاريخ املذاهب اإلسالمية ،ملحمد أبو زهرة،ص33:
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020
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ِّص ِّفين)( ،)1التي انتهت بأن َقب َل ٌّ
علي ومعاوية -رض ي هللا عنهما  -بالتحكيم الذي جاءت نتيجته في صالح معاوية
ِّ
(ر) ،كما أنه َّأدى إلى نشأة حزب ثالث وهو حزب الخوارج (.)2
ً
وهكذا سارت األمور ً
فشيئا في مصلحة معاوية (ر) الذي أعلن ْنفسه خليفة للمسلمين بعد مقتل
شيئا

ً
اجتنابا
علي (ر) على يد الخوارج عام ( 40ه) ،وبعد تنازل الحسن (ر) عن الخالفة في عام الجماعة (41ه)
ٍّ
ً
للفرقة ،وحقنا للدماء.
ُ
وظل الخوارج والشيعة في صراعات دائمة ومستمرة مع الدولة األموية حتى سقوطها ،فالخوارج أخذوا
يقاتلون بحماسة وإخالص ً
دفاعا عن مبادئهم ،أما الشيعة فقد خرجوا مر ًارا ،وكان من أهم حركاتهم الثورية
ُ
ُ
وقتل ُّ
كل َم ْن كان معه في مذبحة كربالء ( 6ه)()3
خروج الحسين بن علي(ر) أيام يزيد بن معاوية ،إال أنه قتل،
التي كان لها أعمق األثر في الحياة الفكرية واألدبية للشيعة ،وتنتهي الدولة األموية عام (132ه)،وتنشأ الدولة
ْ
ُّ
التعسف والقسوة آلل البيت ل َـم ْن لم ُيظهر الوالء إليهم.
العباسية التي سارت على نفس نهج سابقتها في
يمثلون أقوى
ويعتبر التشيع أهم انشقاق في التنظيم السياس ي للدولة اإلسالمية؛ ألن الشيعة كانوا ِّ
أحزاب املعارضة للحكومة القائمة ،أموية كانت أم عباسية ،ليس فقط لكثرة عددهم إذا قورنوا بالخوارج؛
ُّ
التشيع إلى أساس عقائدي ،وأيدلوجي في الكالم)4(.
وإنما الستناد
املبحث األول :تعريف الشيعة في اللغة واالصطالح:

ََ
الشيعة في اللغة :الشيعة هم أتباع الرجل وأنصارهُ ،ويقال :شايعه أي وااله ،)5(،وقد غل َب هذا االسم
اسما ًّ
على كل َم ْن يتولى ًّ
عليا  وأهل بيته ،حتى صار ً
خاصا لهم)6(.
والصحب واألتباع واألنصار واألعوان ،وقد َ
ْ
ورد هذا
فالشيعة ِّمن حيث مدلولها اللغوي تعني :القوم
َ
َ
َ َ
َ َْ َ َ
َ
املعنى في بعض آيات القرآن الكريم ،كقوله تعالىَ ):و َدخ َل امل ِّد َينة َعلى ِّح ِّين غ ْفل ٍّة ِّم ْن أ ْه ِّل َها ف َو َج َد ِّف َيها َر ُجل ْي ِّن
َ
َ َ َّ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ
َ
يع ِّت ِّه َعلى ال ِّذي ِّم ْن َع ُد ِّو ِّه( [القصص ،]15
اس َتغاث ُه ال ِّذي ِّم ْن ِّش
َي ْق َت ِّتال ِّن َهذا ِّم ْن ِّشيع ِّت ِّه وهذا ِّمن عد ِّو ِّه ف
 - 1معركة ِّص ِّفين :صفين موضع بالقرب ِّمن شاطئ الفرات من جهة الغرب ،قامت هناك معركة فاصلة بين اإلمام علي بن أبي طالب ،ومعاوية
ُ
وقتل فيها سبعون ً
ألفا.
بن أبى سفيان (ر) انتهت باللجوء إلى التحكيم،
معجم البلدان،للحموي:ج،414/3الكامل في التاريخ ،البن األثير الجزري:ج،285/3تاريخ اليعقوبى:ج،131/2تاريخ ابن خلدون:،ج955- 953/1
 - 2مقاالت اإلسالميين واختالف املصلين ،ألبي الحسن األشعري،ج64/1
ُ
 - 3معركة كربالء  :هي املعركة التي قتل فيها الحسين بن علي بأمر من يزيد بن معاوية.
مقاتل الطالبيين ،ألبي الفرج األصفهاني ،ص 85-84:
 - 4نظرية اإلمامة لدى الشيعة اإلثنى عشرية ،أحمد محمود صبحي ،ص22:
 - 5لسان العرب ،البن منظور ،املجلد السابع ،مادةشيع.
 - 6القاموس املحيط ،للفيروز آبادي ،مادة شيع ،ص735:
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َ َّ ْ
َ
يعته َإل ْب َراه َ
يم( [الصافات ،]83:فلفظ الشيعة في اآلية األولى تعني :القوم ،وفي
وقوله تعالى):و ِّإن ِّمن ِّش ِّ ِّ ِّ ِّ
الثانية تعني :األتباع واألنصار الذين يوافقون على الرأي واملنهج.
الشيعة في االصطالح( :)1هي تلك الفرقة اإلسالمية التي َّ
تشي َع ْت لعلي بن أبي طالب (ر)  ،وقالت
ً
ووصية ،واعتقدوا أن اإلمامة ال تخرج من أوالدهْ ،
وأفضليته للخالفة بعد رسول هللا (ر) ًّ
َّ
وإن
نصا
بإمامته
خرجت فبظلم يكون ِّمن غيره ،أوبتقية ِّمن عنده( ،)2وهم يستندون في ذلك إلى:
-1أنه ابن عم رسول هللا (ر)  ،وزوج ابنته فاطمةَّ ،
وأول َم ْن آمن برسالته ،وجاهد في سبيل هللا حق جهاده؛
لذلك فهو أحق الناس بالخالفة.
َ ْ ُْ ُ
ُ
ُ
ٌّ
وال َم ْن
 -2حديث املواالة( ،)3الذي قال فيه رسول هللا (ص) ":اللهم من كنت مواله فعلى مواله ،اللهم ِّ
وااله ،وعاد َم ْن َع ُ
ُ
اداه"(.)4
ِّ
 -3حديث الغدير( :)5قال رسول هللا (ص) في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء ":يأيها الناس ِّإني
ْ
ترك ُت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا :كتاب هللا ،وعترتي :أهل بيتي" )6(.

 - 1معجم الفرق اإلسالمية ،عارف تامر ،ص108 :
َ
 - 2ا ِّمللل وال ِّن َحل ،للشهرستاني ،ج144/1
َ
وانظر كذلك :كتاب الفصل بين ا ِّمللل وال ِّن َحل واألهواء ،البن حزم الظاهري ،ج151/1
 - 3مسند اإلمام أحمد بن حنبل:ج ،442/1سنن الترمذي (كتاب املناقب):ج633/1
ٌ
فعلى مواله،"...،ولكل من السنة والشيعة اجتهادات في تفسير هذا الحديث ،فيرى الشيعة أن الحديث هو ٌّ
َ - 4م ْن كنت موالهٌّ ،
صريح بخالفة
نص
ٍّ
علي بن أبي طالب لرسول هللا (ص) بعد وفاته ،أما أهل السنة وعلى رأسهم ابن تيمية يرون أن حديث املواالة به بعض الزيادات ،وهى قوله ":
وعاد َمن عاداه" ،فيقول ابن تيمية":فال ريب أنها كذب" ،ويستدل على ذلك بأن جماعة من أهل العلم ومنهم البخاري َّ
ضعفه،
وال َمن وااله ِّ
اللهم ِّ
َّ
وحسنه أحمد بن حنبل والترمذي.
منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية ،تحقيق محمد رشاد سالم ،ج320-319/7
 - 5سنن الترمذي :كتاب املناقب (ج ،)663-662/1وقال حديث حسن غريب.
 - 6وقد َّرد ابن تيمية على هذا الحديث من عدة أوجه ،وهي:
ً
فضعفهَّ ،
َّ
وضعفه غير واحد من أهل العلم ،وقالوا :ال يصح.
يرو ِّه إال الترمذي ،وقد ُسئل عنه اإلمام أحمد بن حنبل
أوال :لم ِّ
ً
ثانيا :يرى ابن تيمية أن العترة هم بنو هاشم كلهم َ :و َلد العباسَ ،و َو َلد عليَ ،و َو َلد الحارث بن عبد املطلب ،وسائر بني أبي طالب ،فليس ٌّ
علي وحده
هو العترة.
َ
ً
ْ
ثالثا :أن العترة لم تجتمع على إمامة علي وال أفضليته ،بل أئمة العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكر وعمر في األفضلية.
منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية ،تحقيق محمد رشاد سالم ،ج396-393/7
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املبحث الثاني :أهم عقائد الشيعة وأفكارهم:
َ َّ
إن عقائد الشيعة وأفكارهم في ُّ
الت َش ُّيع درجات ومراحل وأطوار ،كما أنه ِّف َرق
تغير دائم ومستمر ،ف
َّ َ
َ َّ َ
وطوائف ،فالتش ُّيع في العصور األولى لإلسالم غير التش ُّيع فيما بعده ،ففي الصدر األول لم يكن الرجل ُي َس َّمى
شيعيا إال ْ
إن َّ
قدم ًّ
ًّ
عليا على عثمان (ر)؛ ولذلك قيل :هذا شيعي ،وعثماني؛ ولهذا ذكر ابن تيمية أن أوائل
يفضلون أبا بكر وعمر -رض ي هللا عنهما( ،)1فلم يظهر في فكرهم أي نزعة كراهية أوخصومة
الشيعة كانوا ِّ
ْ
ََ
لهما ،وهذا مما يعترف به علماء الشيعة األكابر ،لكن التشيع لم يظل على هذا الفكر؛ ألنه سرعان ما تغ َّي َر،
َ
والحط ِّمن كبار الصحابة (ر)َّ ،
لسبهم ،وقاموا بتكفيرهم ،وهم الرافضة)2(.
الغلو
ِّ
فتعرضوا ِّ
وظهر فيه ِّ
ً َ
َّ
ً
الش َي ُع ثالثة أصناف ،وإنما قيل لهم
وهذا أيضا ما أكده األشعري صاحب مقاالت اإلسالميين قائال" :ف ِّ
عليا رضوان هللا عليهَّ ،
الشيعة؛ ألنهم شايعوا ًّ
وقدموه على سائر أصحاب رسول هللا (ص) ،وغالية الشيعة
ً
وهم خمس عشرة فرقة ،وإنما سموا غالية؛ ألنهم َغ َل ْ
ً
عظيما")3( .
علي ،وقالوا فيه قوال
في
ا
و
ٍّ
إذن الشيعة ثالثة أصناف(:)4
أ -غالية :وهم الذين َغ َل ْوا في علي بن أبي طالب (ر)  ،وادعوا فيه األلوهية أو ُّ
الن ُب َّوة.
َّ
ب -الزيدية :وهم أتباع زيد بن علي ،وهم يفضلون ًّ
عليا (ر) على سائر الصحابة ،ويتول ْون أبا بكر وعمر.
ٍّ
َّ
َْ
ومن َّ
َّ
عامة
علي ،ويتبرءون ِّمن الخلفاء قبلهِّ ،
جـ -الرافضة :وهم الذين يدعون النص على استخالف ٍّ
الصحابة.
َّ
وقد ات َس َم ِّت الرافضة بالغلو في حب علي بن أبي طالب (ر) حتى جعلوه في مصاف الرسل -عليهم
السالم  -بل ومنهم َم ْن ذهب إلى أبعد ِّمن ذلك ،وخرج عن اإلسالم(ِّ )5من أمثال عبد هللا بن سبأ الذي رأى أنه
ُ
نبي ،ثم غال فيه حتى زعم أنه إله ،فقام اإلمام علي (ر) ْ
ٌ
بنفيه إلى املدائن ،وعندما قتل اإلمام علي (ر) َز َع َم
ً
شيطانا َت َ
ص َّو َر للناس في صورة اإلمام علي(ر)  ،وأن ًّ
أن املقتول ليس ًّ
عليا صعد إلى السماء،
عليا ،إنما كان
كما صعد املسيح عيس ى ابن مريم (ع) ،وأنه سينزل إلى الدنيا ،وينتقم من أعدائه.)6(.

 - 1منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية ،تحقيق محمد أيمن الشبراوي ،ج70/1
 - 2فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة ،علي الصالبي ،ص83 -82:
 - 3مقاالت اإلسالميين واختالف املصلين ،ألبي الحسن األشعري ،ج66-65/1
 - 4سيرة أمير املؤمنين علي بن أبي طالب (ر)  ،شخصيته وعصره ،علي الصالبي ،ص541:
 - 5تاريخ املذاهب اإلسالمية ،محمد أبو زهرة ،ص40:
َ ُ
الف َر ِّق ،للبغدادي ،ص235:
 - 6الف ْرق بين ِّ
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املبحث الثالث :التشيع في األندلس:

ُ
ً
بعد سقوط الدولة األموية في دمشق ،قام العباسيون َّ
بالتنكيل بمن بقي من البيت األموي تنكيال
ً
شديدا ،األمر الذي َّأدى إلى هروب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (املعروف بعبد الرحمن الداخل) ِّمن
ً
ً
مدفوعا بسببين (:)1
متوجها إلى بالد األندلس
مطاردة العباسيين،
األولُ :ب ْعد األندلس عن الخالفة العباسية.
الثاني :كثرة َموالي األمويين بها.

ومن الواضح أن األندلس منذ ْ
فتحها كانت ُأموية النزعة ،وهذا ما أيده بعض الباحثين(َّ ،)2
ولعل هذا
ُّ ُ
التشيع ت َد ِّوي في األندلس ،وظهر في األندلس
األمر كان في بداية الفتح ،ولكن مع مرور الوقت بدأت أصداء
ُّ
ً
مصدرا للثورات الشيعية في األندلس ،وهما(:)3
للتشيع كانا
مركزان
 -1البيوت العربية التي دخلت األندلس عند الفتح العربي ،وكانت بعضها تدين بنصرة علي بن أبي
َ َ َّ
طالب(ر)  ،فظل ْت فيها هذه النزعة متوارثة.
ُ
 -2القبائل البربرية :حيث قامت بعض الثورات البربرية الشيعية ضد حكم الخالفة األموية باألندلس،
ُ
من أشهرها ثورة "شقيا املكناس ي" التي تعد من أخطر ثورات البربر( ،)4وهي ِّمن أطول الثورات التي عرفتها
األندلسَ ،وت ْذ ُك ُر بعض املصادر أن "شقيا املكناس ي" اتخذ ً
اسما آخر وهو الفاطمي ،وانتسب إلى الحسين
َّ
َ
َّ
واستمر ْت ثورته ملدة عقد من الزمان ،ولم يتمكن الخليفة عبد الرحمن
بن علي ،وت َب َّنى املذهب الشيعيى(،)5
الداخل ِّمن هذا الثائر إال بعد مؤامرة َّدبرها له باالتفاق مع بعض أصحابه ،فاغتالوه سنة 160هَّ ،
ولعل
ْ
سبقت دولة األدارسة العلويين في
هذه الثورة أول محاولة إلقامة دولة شيعية في املغرب اإلسالمي ،إذ إنها
املغرب األقص ى بنحو عشرين ً
عاما)6(.

َّ َ
 - 1التش ُّيع في األندلس حتى نهاية الدولة األموية ،محمود علي مكي ،ص6:
َ
َّ َ
َّ
محصنة ضد التش ُّيع ،وإذا عثر األندلسيون على متش ِّيع ربما قتلوه.
 - 2هذا ما أكده د/شوقي ضيف أن األندلس كانت
عصر الدول واإلمارات (األندلس) ،شوقي ضيف ،ص55-54:
َّ َ
 - 3التش ُّيع في األندلس حتى نهاية الدولة األموية ،محمود علي مكي ،ص7:
 -4ثورات البربر في األندلس في عص
ر اإلمارة األموية ،حمدي عبد املنعم محمد حسين ،ص32-17:
 - 5البربر في األندلس ،محمد حقي ،ص207 -204 :
 - 6في تاريخ املغرب واألندلس ،أحمد مختار العبادي ،ص105:
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020
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َّ َ
التش ُّيع في عصرملوك الطوائف:
ُ
ً
صالحا لكي تثمر الدعوات الشيعية التي بدأت
حينما سقطت الخالفة األموية في قرطبة ،أصبح الجو
َ
َ
ُّ
العلويون انتهاز هذه الفرصة ،وت َح َّق َق لهم تكوين أول دولة
أحسن
تنتشر في األندلس منذ زمن بعيد ،وقد
علوية ُيخطب باسمها على منابر األندلس ،تلك هي الدولة الحمودية ،والحموديون ينتسبون إلى إدريس بن
َ
الحسن العلوي الذي ك َّون سنة ١٧٢ه أول دولة علوية في الغرب اإلسالمي.
ْ
وقد كان من املنتظر أن تزدهر الثقافة الشيعية خالل ُحكم الدولة الحمودية في األندلس ،حيث كانت
تتمتع بحماية السلطة ،ولكن الحموديين كانوا شيعة معتدلين إلى حد بعيد ،فلم تتخذ دولتهم ً
طابعا ً
دينيا
َّ َ
ً
قويا ،فقد كانوا يدينون ببعض املبادئ العامة التي يقوم عليها التش ُّيع ،ومن هذه املبادئ أنه ال تتم ديانة إال
بإمامة ،ويجب على كل مسلم أن يعرف إمام زمانه ،وأنهم وحدهم الجديرون بالخالفة لقرابتهم من النبي،
وأن َم ْن سواهم َّ َ
عتد غاصب ،ولكننا ال نراهم أخذوا بأكثر من ذلك ،بل إنهم كانوا حتى في
ممن و ِّل َي الخالفة ُم ٍّ
كثيرا ،ولم يحاولوا ً
ذلك معتدلين ً
مطلقا فرض مبادئ الشيعة على أحد في دولتهم )1(.
مرجعيات التشيع باألندلس في عصري(الخالفة األموية وملوك الطوائف) :
َ
الت ُّ
شيع في شعر عصري (الخالفة األموية وملوك الطوائف) تجليات وانعكاسات مختلفة ،تدور
اتخذ
حول إثبات فكرهم ومعتقداتهم ،وسوف نحاول الوقوف على مظاهر التشيع في النصوص الشعرية والتي
توزعت وفق املحاور اآلتية :
 -1املحوراألول :مديح آل البيت الكرام:
َّ
الت َش ُّيع قيمة خاصة ،فهو ُي َ
ص ِّور ما كان عليه آل البيت من :شرف أنساب،
يأخذ غرض املدح في أشعار
َ
َ
ً
ومن أشهر الشعراء الذين تش َّي ُعوا آلل
وكرم أخالق ،فيأخذ املدح بذلك أبعادا اجتماعية وأخالقيةِّ ،
البيت في األندلس الشاعر ابن هانئ األندلس ي( )2الذي يقول فيى بعض أشعاره ً
مادحا آل البيت الكرام(:)3
َل ـجَـ ــأ سـ ـ ـ ــواكم عاصم ُ
بناء فـ َ
أ َ
ومج ـ ُـار
حشرن ــا
ـاطم هل لنــا في
ِ
َّ َ
 - 1التش ُيع في األندلس حتى نهاية الدولة األموية ،محمود علي مكي ،ص84:

 - 2ابن هانئ األندلس ي :هو أبو القاسم محمد بن هانئ بن محمد األزدي ،ولد في قرية من قرى إشبيلية ،عام (320ه)ُ ،ول َد ألسرة ذات َ
حسب ،ومجد ،وعلم،
ِّ
ِّ
وأدب ،ينتهي ُ
نسبه إلى املهلب بن أبي صفرة ،درس القرآن وعلومه ،وأجاد حفظه ،من أكابر شعراء الشيعة باألندلس ،هاجر من األندلس وهو في السابعة
متوجها إلى املغرب؛ ألنه كان قد تعلق بالدعوة الفاطميةُ ،
ً
وعرف عنه ذلك ،وكان قد َّ
صرح بش يء من ذلك في شعره ،وكانت الدعوة
والعشرين من عمره
ُ
ُ َ
ُّ
َّ
ً
الفاطمية مرفوضة ِّمن حكومة األندلس األموية الس ِّنية؛ لذلك ترك األندلس متوجها إلى املغرب ،فع ِّرف شعره هناك ،وباملغرب بدأ بمدح جوهر الصقلي ،ثم
ُ
َ
ُ
عظ َمت ،وهو كثير الشعر ،محسنُ ،م َج ِّود ،قيل
املعز لدين هللا الفاطمي ،وله في املعز قصائد تسمى
(املعزَّيات) ،وقد غالى في مدحه بأوصاف أنكرت واست ِّ
ِّ
عنه ":ليس باملغرب َم ْن هو في طبقته" ،وهو عندهم كاملتنبي عند املشارقة ،انتهت حياته نهاية غامضة ببرقة ،فلم ُيعرف سبب موته ،فقيل" :إنه كان سكر َ
ان،
ً
فنام في الطريق ،وأصبح ً
ميتا" ،وقيل" :بل ُوجد في ساقية ِّمن سواقي برقة مخنوقا" ،وذلك عام 362ه .
جذوة املقتبس ،للحميدي،ج156/1
 - 3تبيين املعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلس ي375:
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ُ
أحـ َّـبـ ُـاء اإلل ـ ِـه وآل ـ ـ ــه
أنـ ـت ـ ــم ِ
والرسالة ُ
والهدى
ـوة
ِ
أه ـ ـ ُـل الن ـبـ ِ
ـأويل والتـ ـح ــري ـ ـ ِـم
والــوح ـ ِـي والتـ ِ
ْ
لو َت ْل ُ
َ
مسون
الصخرالنبجست به

ُخـ ـل ـ ُ
ـفاؤه ف ــي أرضـ ـ ِـه األب ـ ـ ُ
ـرار
ّ
ـنات وس ـ ــادة أط ـ ـه ـ ُـار
فـ ــي الب ـ ِـيـ ِ
والت ـ ــحليل ال ُخ ـ ْـلف وال إن ـ ُ
ـكار
ِ
َّ
ْ
ْ
وت ـ ـف ـ َّـجرت وتـ ــدف ــقت أن ـهـ ـ ُـار

ُي َع ِّد ُد ابن هانئ في األبيات السابقة فضائل ومآثر آل البيت ،فيوضح أنهم أحبة هللا وخلفاؤه في األرض،
وأنهم أهل الرسالة والنبوة السادة األطهار ،وأنهم سبب هداية البشر أجمعين ،فال يوجد عاصم وال ملجأ إال
ً
إليهم ،وهم خير البرية ،ثم يلجأ ابن هانئ إلى املبالغة في وصف فضائل أهل البيت قائال :إنهم لو ملسوا الصخر
َّ
َ ْ
وتدف ْ
معتمدا بذلك على َّ
ً
التناص القرآني ،ومس ً
تخدما اآلية الكريمة " فان َب َج َس ْت ِّم ْن ُه
قت منه األنهار،
النفجر
َ
ْ
ْاث َن َتا َعش َرة َع ْي ًنا"( ،)1واعتماده على َّ
التناص يرجع إلى ثقافته الدينية الواسعة التي اكتسبها من خالل دراسة
القرآن الكريم ،وإجادة حفظه.
وقال القحطاني()2في مدح السيدة فاطمة الزهراء واإلمام علي وابنيهما الحسن والحسين(ر) (:)3
َأ ْكــرم بفاطم ـ َـة البت ــول َوب ْ
وب َـم ْـن همــا ملحمد س ْ
طان
ب
ـها
ـ
ل
ع
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُْ
ْ
ُ ْ
ُ ْ
ِ َ ُّ
ـان
ضة أحمــد
نان أصل ُهما َبرو ِ
هلل دراألص ـ ِـل والغ ــصـنـ ـ ِ
غص ِ
يمدح الشاعر آل البيت الكرام ،وعلى رأسهم السيدة فاطمة الزهراء -رض ي هللا عنها -سيدة نساء
العاملين ،زوجة اإلمام علي بن أبي طالب  ،وأم الحسن والحسين سبطي رسول هللا (ص) ،وريحانته ِّمن
الدنيا ،والتي كانت من خيرة النساء املؤمنات ً
وكرماً ،
زهداً ،
وورعا ،ويقصد الشاعر بالغصنين :الحسن
ِّ
َ
ُ
والحسين -رض ي هللا عنهما -فهما غ ْ
صنا شجرة أصلها نبي الهدى محمد (ص) ،ف ِّن ْع َم األصل ،و ِّن ْع َم الفرع.
وقال ابن دراج القسطلي(ً )4
مادحا بني هاشم الكرام ِّض ْمن قصيدة أرسلها للخليفة يحيى بن حمود(:)5
 - 1سورة املائدة ،اآلية160 :
 - 2القحطاني :هو أبو عبد هللا محمد بن صالح القحطاني املعافري األندلس ي املالكي ،رحل إلى املشرق في طلب العلم ،فزار مصر ،وبغداد ،ومكة،
ً
حافظا" ،جمع ً
وهمذان ،قيل عنه" :إنه كان من أفاضل الناس ،وثقاتهم ،وكان ً
تاريخا ألهل األندلس.
فقيها
نفح الطيب ،للمقري،ج142/2
 - 3القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني ،ص322:

ُ
 - 4ابن دراج القسطلي :هو أحمد بن محمد بن دراج القسطلي ،أبو عمرُ ،ي َ
نسب إلى موضع ُيسمى (قسطلة دراج)،كان ً
كاتبا من ك َّتاب اإلنشاء في
أيام املنصور بن أبي عامر ،وهو معدود من جملة الشعراء والبلغاء ،وله رسائل تدل على اتساع علمه وقوته ،أشاد به كل من كتب عنه ،مات
ً
قريبا من العشرين واألربعمائة.
جذوة املقتبس ،للحميدي ،ج181-177/1
 - 5ديوان ابن دراج القسطلي80:
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َف ُس ِ ّم َي َجـ ُّـد َك َع ـمْـ َ
و
رام
الك
ـر
ِ
ِ
َ ُ
ُ
الكفيل
وش ْيبة ساقي الحج ِيج
َ ََ
َ َّ َ
ف َّ
وحوش الفــال ِة
حتى
وضي
َّ
ـيوف
وإن أبــا طالـ ٍـب ل ـل ـض ـ ِ
َ ُ ْ َ
وال مـ َ
ص ــطفي
ـثل وال ِـ ِدك الـم
ِ
ْ َ
ـاب
ـ
ب
ـ
ق
ـ
ل
ا
اء
ـن
ي ـبـ ِـاد ُر ُهــم باب ـ ِت ـ ـ
ِ
ِ

َ َ ُ
َ ْ
ان املـ ُح ــو ِل
الثر ِيد زم
ِبهشـ ِـم ِ
ْ
ُ
َ
بمأوى
يل
الغريب وق ِ
وت الخ ِل ِ
ِ
َوأ ْهـدى القرى لهضاب ُ
الو ُعو ِل
ِ ِ
ِ
ُ
َأل ْطل َـ ُب م ْن ْ
ضي ِف ـ ِـه للـ ُـحلــو ِل
ِ
ُ
َلر ْك ـ ـ ــب وفــود َ
وح ـ ّ ٍـي ُحــلو ِل
ٍ
ٍ
ُُ ّ ُ
ُويـ ْـكــر ُم ـ ُ
ـزول
ـ
ـ
ـ
ـن
ـ
ل
ا
ـو
ـ
ـ
ن
ـد
ـ
ب
ـم
ـ
ـه
ِ
ِ
ِ

يقوم ابن دراج القسطلي في هذه األبيات برسم صورة رائعة لكرم وجود بني هاشم جميعهم ،فيبدأ
العلى ،وهو هاشم جد الرسول (ص) ،وهو صاحب إيالف قريش ،وأول َم ْن َس َّنهاُ ،
الشاعر بعمرو ُ
وس ِّم َي
ٌ
ً
ً
ً
هاشما
هاشما؛ ألنه هشم الثريد لقومه ،حيث أصابت قريشا سنة ذهبت بأموالهم وقحطوا ،وبلغ ذلك األمر
فأم َر بالكعك والخبزُ ،
وهو بالشامَ ،
فح ِّمال في الغرائر على اإلبل حتى وافي مكة ،فأمر بهشم ذلك الخبز
َ
ََ ْ
ُ
والكحك ،ونحرت اإلبل التي َحملت الخبز والكعك ،فأش َب َع أهل مكة ،وقد أرهقتهم هذه املجاعة( ،)1وش ْيبة
املذكور في األبيات هو عبد املطلب( ،)2الذي ورث سقاية الحجيج من أبيه هاشم ،ويبالغ الشاعر في وصف
كرم عبد املطلب فيؤكد أنه ض َّيف حتى الوحوش في الصحراء ،ثم يوضح الشاعر مدى كرم أبي طالب فهو
َم ْن يبادر الضيوف ،ويط لب قدومهم ،وفي النهاية يبين الشاعر جود وإحسان املصطفي (ص) ،الذى كان
ُ
كرم َمن جاءه ِّمن الضيوف ،ويبادر ببناء القباب لهم.
ي ِّ
ويقول ابن مقانا اإلشبوني()3في مدح بني هاشم ،وذلك أثناء مدحه إلدريس بن يحيى بن علي بن حمود(:)4
ُ
 - 1أنساب األشراف ،للبالذري ،ج ، 64/1وقال عنه أحد الشعراء وهو عبد هللا الزبعري:
عمرو ُ
العلى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف
وهو ال ـ ـذي َّ
سن الرحيل لقومه ر َ
حل الشتاء ورحلة األصياف
ِّ
 - 2التبيين في أنساب القرشيين ،البن قدامة املقدس ي ،ص56-55:
 - 3ابن مقانا اإلشبوني :هو عبد الرحمن بن مقانا البطليوس ي ،أبو زيد ،أديب ،وشاعر أندلس ي مشهور ،عاش في عصر ملوك الطوائف ،واعتبره
ُ
َْ
عرب عن أدب
البعض شاعر الدولة الحمودية ،أعلن والءه آلل النبي في األندلس ،قال عنه ابن بسام"ِّ :من شعراء غرِّبنا املشاهير ،وله ِّشعر ي ِّ
غزيرَ ،ت َ
ص َّر َف فيه ُّ
تصرف املطبوعين املجيدين".
ُ
جذوة املقتبس ،الحميدي ،ج ،442-441/2املغرب ،البن سعيد املغربي ،ج ،413/1الذخيرة ،البن بسام الشنتريني ،ج786/2
ُ
 - 4وردت القصيدة بـ ـ ـ ـ ـ ــ:نفح الطيب:ج ، 434-433/1الذخيرة:ج ،792-791/2املغرب414/1:
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أح َ
يا بني ْ
مد يا َ
خيرالورى

ألبيكم كان ُ
وفد امل ــسلمين

َ َْ
ُ
نز َل
اجتبى
الوحى عليه ف

في ُّ
الدجى فوقهم الروح األمين

ُ
ُ
خلقوا ِمن ماء َع ْد ٍل وتقى

َّ
ماء وط ــين
اس ِمن ٍ
وجميع الن ِ
َّإنه م ْن نور ّ
رب الع ــاملــين
ِ
ِ ِ

ُ
ْ
َْ ْ
ـوركم
انظرونا نقتبس من ن ـ ِ

األبيات ِّمن قصيدة نونية شهيرة ،طار ذكرها في اآلفاق ،وحفظها القاص ي والداني؛ لسهولة وسالسة
ألفاظها ،وعذوبة عباراتها ،يمدح فيها ابن مقانا الخليفة إدريس بن يحيى بن علي بن حمود ،ويرى الشاعر أن
ُ
آل النبي هم أعظم الخلق؛ ألن هللا تعالى اجتباهم بالنبوة والرسالة ،ويبالغ في مدحهم فيوضح أنهم خلقوا
ُ
ِّمن ماء عدل وتقي على العكس ِّمن باقي البشر الذين ٌخلقوا ِّمن ماء وطين ،وفي النهاية يطلب الشاعر من آل
ً
ُّ ً
ً
وتعظيما وإجالال لهم ،وفي األبيات تضمين ِّمن اآلية الكريمةَ ":ي ْو َم
تبركا بهم،
البيت أن يقتبس من نورهم
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ ُ ُ َُْ ُ َ َ َُْ َ ُ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ورك ْم"(،)1وهي داللة على ثقافة الشاعر
يقول املنا ِّفقون واملنا ِّفقات ِّلل ِّذين آمنوا انظرونا نقت ِّبس ِّمن ن ِّ
الواسعة.
2
حب آل البيت (:)3
ويقول ابن الحناط( ) في ِّ

َ ُّ ُ
مد
إن كان عدوا ح َّب ِآل مح ٍ

ً ّ
ُ
ُ
أتوب
فإني لست منه
ذنبا ِ

تردد ،بل ويتباهى بهذا الحب ،حتى ولو ُ
ُّ
َّ
اعت ِّب َر
يصرح الشاعر ابن الحناط بحب آل البيت دون خوف أو ٍّ
ذنب فإنه لن يتوب منه ً
أن هذا الحب ٌ
أبدا.
وقال عبادة بن ماء السماء ( )4في علي بن حمود (:)5

 - 1سورة الحديد اآلية 13:

 - 2ابن الحناط  :هو محمد بن سليمان الرعينيُ ،يعرف بابن الحناط ،كان ُم ً
تقدما في اآلداب والبالغة والشعر ،مدح امللوك ،والوزراء ،والرؤساء،
بليغ وقته ،مات ً
قريبا من الثالثين واألربعمائة.
جذوة املقتبس ،للحميدي ،ج103/1
 - 3الذخيرة ،البن بسام الشنتريني ،القسم األول ،املجلد األول:ص449:
 - 4عبادة بن ماء السماءِّ :من فحول شعراء األندلس ،متقدم فيهم مع علمه ،يرجع نسبه إلى الصحابي املعروف سعد بن عبادة الخزرجي ،مدح
آل حمود ،وله في مدحهم عدد غير قليل ِّمن مبالغات الشيعة ،وكان إمام الشعراء في زمانه ،تميزت أشعاره بمتانة العبارةِّ ،وب ُح ْسن األداء،
ٌ
ألفاظ صعبة أو غريبة ،وال تجد فيه أي ُّ
تأنق بديعي كثيف.
وبجمال األخيلة ،وال يوجد في شعره
جذوة املقتبس ،للحميدي ،ج464-463/2
 - 5الذخيرة ،البن بسام الشنتريني ،القسم األول ،املجلد األول :ص478:
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ْ
أطاعتك الق ـ ُ
ـلوب ومن َعص ُّي

وحز ُب هللا ْ
ْ
حزُبك يا ُّ
علي
ِ

ُّ
فكل َم ْن ادعى معك املعالي

مثل ما كذب َّ
كذوب َ
الد ُّ
عي

ُ
الفخور أبي فالن
فإن ق ــال

َّ
َ
الن ُّ
بي
فح ْس ُبك أن تقو َل أبي

أن ال َ
أحد يفاخرهً ،
يمدح الشاعر في األبيات السابقة الخليفة علي بن حمود ،فيرى َّ
مؤكدا أن حزب
ً
حزب َّ
علي هو ٌ
مؤي ٌد ِّمن هللا تعالى ،ويكفيه ً
فخرا وشرفا أنه من أحفاد النبي (ص) ،ونالحظ في األبيات نبرة
ٍّ
الفخر واضحة ،فهو فخر باتصال نسبه إلى الرسول الكريم (ص) ،وهو بذلك جعل املعالي منحصرة به ،وما
سواه فهو ُم َّد ٍّع كذاب.
وفي النهاية أشاد الشعراء بصفات آل البيت الجليلة والعظيمة والتي َّ
خصهم بها هللا تعالى دون غيرهم،
َّ
املؤيدة لرأيهم.
كما أيدوا شعرهم ببعض األدلة القرآنية ِّ
ّ
لعلي بن أبي طالب:
 -2املحورالثاني :الوصية ِ
علي بن أبي طالب بعده ،وقد قام بعض
الوصية عند الشيعة هي نص النبي (ص) على استخالف ِّ
الشعراء بالدفاع عن أحقية العلويين بالخالفة ،وقاموا بتصوير مظلوميتهم ،متخذين ِّمن أشعارهم وسيلة
ً
أحيانا ،واإلقناع العقلي املستند إلى بعض
إلثبات أولويتهم بالخالفة عن طريق االستمالة العاطفية
ً
أحيانا أخرى ،مثل آية التطهير ،وحديث الغدير ،فقال ابن دراج ً
أيضا هذه القصيدةً ،
مشيرا إلى
النصوص
فكرة الوصية (:)1
َ
ـاشـ ِـم ّ ِي إلى الطـ ِـال ِبـ ّ ِـي
إلى الـ َـهـ ِ
َ
َ ّ
ابن الن ِب ّ ِي
ابن الو ِص ِي إلى ِ
إلى ِ

الو ُ
إلى الفاطم ّي العطوف َ
صو ِل
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
يل
ل
الخ
ابن
إلى
يح
ب
الذ
ِ
ِ
ِ
إلى ابن ِ ِ

قال ابن دراج هذه القصيدة في مدح علي بن حمود ،وهي قصيدة طويلة ،وقد أبدع وأجاد فيها ،وأشاد
بها الكثيرون ،ويؤكد فيها أن علي بن حمود ِّمن نسل الهاشميين الفاطميين ،فهو ابن اإلمام علي بن أبي
َّ
طالب ،وابن النبي محمد(ص) ،كما َأ ْر َج َع َنسبه ً
أيضا إلى إسماعيل وإبراهيم – عليهما السالم – وتتجلى فكرة
ً
موضحا أن اإلمام ًّ
عليا هو َو ِّص ي محمد (ص) بالخالفة.
الوصية في األبيات
وقال ابن هانئ في أحقية العلويين في الخالفة (:)2

- 1ديوان ابن دراج القسطلي79:
 - 2تبيين املعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلس ي376:
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أبـ ـن ـ ُـاء ن ـت ْـل ـ َـة مــا لــكم و ْ
شر
ملع
ٍ
َّ
َّ
ُر ُّدوا إل ــيه ــم حــق ـهــم وت ــنكبوا
َُ
َ
َ
لفضلهم فهم األلى
الطريق
ود ُعوا
ِ

ُ
ْ
هللا الــذي َيخت ـ ُـار
هم دوحة ِ
وتح ـ ـ َّـمــلوا فقد اســتحـ َّـم َب ـ ُ
ـوار
َل ُه ـ ُـم ب ـم َـ ْج َه َل ِة الطريق ُ
منار
ِ
ِ

في النص السابق يتعمد ابن هانئ اإلساءة للعباسيين ،وذلك عن طريق نسبهم إلى أمهم نتلة( ،)1ال إلى
أبيهم العباس ،فيطلب منهم أن يتركوا الخالفة ،وي َّ
ً
مطالبا بحق ديني
تنح ْوا ويرتحلوا بعد إعطاء الحق ألهله،
ُ َ
َ
ُ
رجال ل ْه ٍّو وطرب ،والذين جحدوا حقهم هم
ن ِّز َع من العلويين دون وجه حق ،ويرى أن العار يالحقهم ،ف ُه ْم
أهل القرآن ،وهم أهل الفضلُ ،
وهم املنار ِّمن الجهل والشرك ،ويرى الشاعر أن أي محاولة لعدم اإلقرار
بأحقية علي بالخالفة هي عصيان صريح ألوامر هللا تعالى.
وقال ابن هانئ كذلك في فكرة الوصية لعلي بن أبي طالب(:)2
ُ
َ
َن ْ
َح َرم وح ْجر مانع َ
ازع ـتُـ ُم َح ـ َّـق َ
وحـ ـ ُـجون
الو ِص ّ ِي ودون ــه
ِ
ِ
ُ
َ َ ُ
ُر َّد ْت وفيكم َح ُّدها امل ــسنـون
الخالفة ِبالتي
ناضلتموه ع ــلى
ِ
ُ
َح َّر ْف ُت ُم َ
الس ْب َط ْ
َز َ
وها عن أبي ّ
اله َج ِان َهجــين
من
وليس
ع
م
عن
ن
ي
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ْ ْ
ُ
لو تتقون َ
هللا لم َي ْط ْ
ط ْرف ولم َيش َمخ لها ِع ْرِنين
مح لــها
َ ْ
َّ
ُي ْحفظ ِملــوس ــى لـهم هـارون
كأهل ال ِعـ ْـج ِل ل ــم
لكنكم كنتم ِ
َ ُ
ُ
ً
ألجاب َّ
َ
َ
لو تسألون
محمدا مح ــزون
أن
القبر يــو َم فـ ِـر ْحت ـ ُـم
ْ
ُ
نــز َل الـب ـيـان وف ــيهم ال ــتبييـ ـ ُـن
ُر ُّدوا عليهم ُحك َم ُه ــم فـ ــعليـ ِـهـ ــم
يؤكد الشاعر في النص السابق على مفهوم فكرة الوصية ،وأن األمويين ً
أيضا جحدوا هذا الحق،
ً
َ
ً
َ
الحسن ْين اللذ ْين هما ِّسبطا رسول هللا (ص) ،خوفا من
ويوجه الخطاب لهم قائال :صرفتم الخالفة عن أبي
َ
ْ
َّ
أن يتقلدها ،فتكونوا محرومين منها ،وقد تركتم تقوى هللا ورضختم لرغباتكم ،فأصبحتم ك َبني إسرائيل
حينما تركهم موس ى مع أخيه ووزيره هارون ،فلم يحفظوا الحق الذي ملوس ى مع هارون ،وكادوا يقتلون
ً
محمدا (ص) حزين في
هارون ،ويميل الشاعر في األبيات إلى التضمين القرآني لقصة العجل ،ويرى أن النبي
 - 1نتلة هي أم العباس بن عبد املطلب جد العباسيين.
 - 2تبيين املعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلس ي741-740:
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قبره ملا حدث آلل بيته الكرام ،وفي النهاية يطلب منهم أن يعيدوا الحق ألهلهُّ ،
ويردوا عليهم حكمهم؛ ألن فيهم
قد نزل القرآن والتبيين.
 -3املحورالثالث :نظرية اإلمامة:
ُ
لقد ترس ْ
خت نظرية اإلمامة في أذهان الشيعة منذ عقود ،وهي ت َوازي كلمة خليفة لدى أهل السنة
والجماعة ،لكنهم أضافوا لإلمام العديد ِّمن الصفات التي َيظهر فيها بعض الغلو واملبالغة ،ومنها أن اإلمام
ْ
شأن للناس في اختياره(ْ ،)1
ً
وأب ُلغ ْ
منسوبا إلى اإلمام الرضا،
وصف إلمام الشيعة هو ما َو َر َد
مختار من هللا ،وال
حيث قال ":اإلمام منزلة األنبياء ،وإرث األوصياء ،اإلمامة خالفة هللا وخالفة الرسول (ص) ،اإلمامة زمام
ُ
الدين ،ونظام املسلمين ،وصالح الدنياَ ،و ِّع ُّز املؤمنين ،اإلمامة أس اإلسالم النامي ،وفرعه السامي ،وباإلمامة
ْ ُّ
تمام الصالة ،والزكاة ،والصيام ،والحج ،وتوفير َ
الثغور
الف ْيء ،والصدقات ،وإمضاء الحدود واألحكام ،ومنع
واألطراف ،واإلمام ُي ُّ
طهر ِّمن الذنوبَّ ،
حل حالل هللاُ ،ويحرم حرام هللا ،اإلمام هو املُ َّ
املبرأ ِّمن العيوب،
ِّ
بالحلم ،اإلمام واحد دهره ،ال يدانيه أحد ،وال يعادله عالم ،وال يوجد منه
املخصوص بالعلم ،املوسوم ِّ
بدل"( ،)2وعصمة اإلمام شرط ِّمن شروط اإلمامة عند الشيعةُ ،
فه ْم يرون أن األئمة معصومون ِّمن الزلل،
َ
ومن هنا
وال يرتكبون صغيرة وال كبيرة ،وال تصدر عنهم أى معصية ،وال يجوز في حقهم خطأ وال نسيان(ِّ ،)3
ْ
وجبت طاعتهم.
فقال ابن هانئ في مدح املعز لدين هللا الفاطمي(:)4
ْ َ
ُ
األقدار
شاءت
ما ِشئت ال ما
ِ

اح ُك ْم فأنت ال ـ ُ
َف ْ
ـواحد َّ
القه ُار

َ
ُّ
النبي محمد
وكأن ـ ـ َّـما أن ــت

َّ
وكأنم ــا أن ـصـ ُـارك األنـ ُ
ـصار
ُ
ُ
ُ
واألخبار
األحبار
ف ــي كـ ِـتبها
َ
ُ
ُ
والكفار
قد ُد ّ ِوخ الطغيان
ُّ
ْ
ُ
واألوزار
اإلص ُر
وبه ُي َح ــط

ُ ّ
أنـ ــت ال ــذي كــانت ت َب ِش ُرنا به
َ
املتقين َ
هذا إم ـ ـ ُ
وم ْن بــه
ـام
ُ
َُْ
ـحب ِه
هذا الذي ترجى النجاة ب ـ ِ

 - 1في مذاهب اإلسالميين (الخوارج -اإلباضية – الشيعة) عامر النجار ،ص412:
 - 2نظرية اإلمامة لدى الشيعة االثني عشرية ،د .أحمد محمود صبحي ،ص25:
 - 3سيرة أمير املؤمنين علي بن أبي طالب (ر) ،شخصيته وعصره ،د .علي الصالبي ،ص560 :
 - 4تبيين املعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلس ي365 :
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يؤكد ابن هانئ في النص السابق أن ممدوحه املعز هو إمام مقدس ،وأن طاعته َو ِّاتباعه ركن أساس ي
َُ
ِّمن أركان الدين ،وطاعته للمعز هي طاعة تق ِّربه ِّمن هللا ،وتبلغه مقام الشاكرين ،وشعره في املعز ُمبالغ فيه،
فكان يرفعه إلى درجات عالية ال تليق ببشر ،وهي مبالغة يرفضها الذوق والعقل والدين ،فقد اختار بعض
ُ
خر ًجا صورة اإلمام في صورة القادر على كل ش يء.
صفات الخالق ليضيفها إلى املخلوق ،م ِّ
ويقول ابن هانئ كذلك(: )1
َ ْ ُ
ُ َّ ً
ـصـ َـح ـب ـ ــه
هللا يـ
م ـ ــؤيـدا بــاخ ـت ـي ــار ِ
ْ ُ
َ ْ
ـجل َّية إال ع ــن بص ــيرِتـه
تـخـ ــفي ال ِ
فقد َشه ُّ
باملعجزات كمـ ــا
دت له
ِ
ِ

ولـي ــس ف ـي ـمـا أراه ُ
هللا م ِــن خ ـ ـلـ ِـل
َ َ
َ
صواب ْ
ُ
حتى يكون
القو ِل كالخط ِل
َ
ُّ
ـيد واألز ِل
شـ ـ ِـهـ ــدت هلل بــال ـتـ ــوح ـ ـ ِ

يوضح الشاعر في األبيات السابقة أن املعز هو اإلمام املؤيد واملختار من هللا تعالى ،فحقائق األشياء
واألمور َّ
خفية على جميع الناس إال عن بصيرته ،فال َيظهر في رأيه خطل أو خطأ كما يكون في رأي غيره من
ٌ
ظاهرة عنده ،وال يخفي عليه ش يء منهاَ ،وتظهر املذهبية السياسية ً
كثيرا في
البشر؛ ألن حقائق األشياء
جل نتاجه الشعري ،ويشتمل أسلوبه في كثير من املواطن على
شعره ،كما تبدو املصطلحات الشيعية في ِّ
الحجاج والجدل والتعليل والتدليل ،ومحاولة اإلقناع املنطقي ال التأثير الوجداني بمفرده.
وقال كذلك (:)2
ً
ُ
َ
الدين مرتبطا به
إمام رأيت
َّ
أرى ْ
مد َحه كاملدح هلل إنه

ُ
وع ـصــيانـ ُـه خـ ُ
ـسر
فط ــاع ـتــه فــوز ِ
َ ُّ
ْ
ُ ُ
ق ــن ــوت وتســبيــح ُي ـح ـط به الـ ِـوز ُر

ً
منصبا
إن القارئ ِّل ِّش ْعر ابن هانئ يرى مدى أهمية منصب اإلمام في الفكر الشيعي ،فاإلمامة أصبحت
ً
إلهيا ُيمنح ِّمن هللا تعالى ،وهو اختيار مقدس ليس َّ
لعامة البشر شأن فيه ،وال يكتمل اإليمان لديهم ما لم
ُ
ً
مقرونا بوجود اإلمام ،وطاعة اإلمام هي أمر واجب ال خي َار فيه ،وعصيانه خ ْس ٌر كبير.
يكن
وقال كذلك في فكرة اإلمامة(:)3
ُ
إمام عدل َوفي في ّ
ناحية
كل
ٍ
ٍ
ِ ِ

ُ
َ َ
ضْ
العدل واشترطوا
اإلمام
في
ا
و
كما ق
ِ
ِ

 - 1املصدر السابق595 :
 - 2تبيين املعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلس ي342 :
 - 3املصدر السابق393 :
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ً
ًّ
املعز في اإلمامة ،وهذا
إن موقف الشاعر في األبيات السابقة واضح ،فهو يؤمن إيمانا قطعيا بحق ِّ
يأت من مصدر بشري ،بل من هللا تعالى ،ويوضح ابن هانئ في النص السابق أهم صفات اإلمام ِّمن
الحق لم ِّ
وجهة نظر الشيعة ،فهو العادل ،الوفي ،املعصوم من الخطأ ،وهذه الرؤية تكاد َّ
تتكرر في معظم األدب
الشيعي ،بحيث تصبح ركيزة أساسية في خطابهم املذهبي.
 -4املحورالرابع :الهجاء السياس ي:
َّ
الت َش ُّيع ال يقل أهمية عن املدح ،فمثلما َّ
وض َح الشعراء الخصال
إن الهجاء السياس ي في أشعار
الحميدة التي يتمتع بها آل البيت الكرام ،قاموا بهجاء األمويين والعباسيين على ظلمهم ،وجورهم ،وجبروتهم،
لتولي منصب الخالفة.
وغدرهم ،وعدم أهليتهم ِّ
فقال ابن هانئ في السخرية من بني أمية(:)1
ُ ُ
ْ
خ ــاب ـ ــت أم ـ َّـي ــة م ـ ـن ــه بـالـ ــذي ط ـلــبت

ُُ ُ
كما َي ُ
األقرع املشــط
أس
ر
ب
خيب
ِ
ِ

حضيض األرض إذا طلبوا
وحاولوا ِم ْن
ِ

ً
شأوها شحطوا
كواكبا عن مرامي ِ

َ
ُ
ه ـ ــذا وقـ ــد ف ـ َّـرق ال ـ ـفــرق ــان بيــنك ـم ــا

ُ
ُ
ُ
ْ ُ
ضوان والسخط
بحيـث يـفــترق ال ِـر

هذه األبيات من قصيدة يمدح بها الشاعر الخليفة املعز لدين هللا ،فيذكر خيبة بني أمية الذين حاولوا
إقصاء الفاطميين بكل ما بأيديهم من وسائل فلم يفلحوا ،ويرى أن كل ما فعلوه َّأدى بهم نحو الخيبة؛ ألن
املعز نموذج تتجسد فيه وبوضوح اإلرادة اإللهية ،واألبيات قائمة على عنصر السخرية ِّمن بني أمية ،وقائمة
كذلك على عنصر املقارنة ،فهو يقارن بين حالة الفاطميين َّ
املؤيدين من هللا ،وبين حال األمويين الذين هم
في الحضيض ً
دائما ،وفي خيبة مستمرة.
وقال كذلك ابن هانئ(: )2
ُ َ
ْ َ
وم ــا ع ــرفــت كـ َّـرالـجـي ِـاد أم ّـيـة

َ
ْ
ُ
شابك
وال حملـت َب َّزالقنا وهو

َّ َ ْ ً ُ َ ُ
ُ
صال تخاف شباته
وال جردوا ن
ولم َت ْد َم في حرب ُ
دروع ُأ َّ
مي ٍة
ٍ

ُ ً
ُ
ول ـ ـك ــن ف ــوالذا غ ًـدا وهـو آنـ ُـك
ُ
ـعوارك
ول ـكـن ـهــم ف ـيـها اإلم ـ ُـاء الـ

 - 1تبيين املعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلس ي395-394 :
2

 املصدر السابق517:جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

24

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  60مارس 2020

والفر في
الكر ِّ
في النص السابق يصف الشاعر قلة معرفة بني أمية بفنوب الحرب ،فليس لديهم مهارة ِّ
ً
القتال ،حتى الفوالذ يصير في أيديهم آنكا ،يعني ال يعمل عمله؛ ألنهم ال يعرفون كيف يستخدمونه ،ويردف
ً
َّ
وجدت دروع بني أمية ملطخة بالدماء؛ فذلك ألنهم كاإلماء الالئي ْ
يحضن ،فالشاعر يجرد
ابن هانئ قائال :وإن
ً
َّ
ْ
ُ
ً
عرفت
مستخدما أسلوب النفي قائال :ما
لصق بهم جميع الصفات الرثة
بني أمية ِّمن كل الفضائل ،بل وي ِّ
ً
َ
كر الجياد ،وال َّ
أمية َّ
جردوا نصال ،ولم ت ْد َم في الحرب دروعهم ،وكلها إشارات على تكامل صفة الجبن فيهم،
َ
َ
ف ُه ْم في رأيه غير مستحقين ِّللقب الخالفة.
ذم العباسيين(:)1
وقال ابن هانئ في ِّ
ُ
العباس هل ف ِت َحت ِمص ـ ُـر
ت ـ ـ ـ ــقو ُل بنو
ِ

ُ
فقل لبني العباس قد قـضــي األم ـ ـ ُـر

َ
َ
وقد ج ـ ــاوز اإلسـ ـكـ ـ ـن ــدرية ج ــوه ــر

ُ ُ ْ
ُ
ْ
الب ــشرى َويق ُد ُمه الن ـص ـ ُـر
تطالعه

ْ
ف ــما ج ـ ـاء ه ــذا الــي ُ
وم إال وقد غ ــدت

ْ
وأيديكم منها ومن غ ــيرها ِص ــفـ ـ ُـر

فـ ــكونوا ح ــصي ـ ًـدا خـامدين أو ْار َع ـ ُـووا

ُ
َ َّ
ـوت والن ـ ـ ُ
ـشر
إلى َم ِل ٍك في كفه املـ ـ

طليقك ــم
أفي ابن أبي السبطين أم في ِ
َْ َ
َ
بـ ـن ــي ن ــت ـل ـة مـ ــا أورث اللـ ـ ُـه ن ـت ـ ـ ـل ــة

ّ ُ ُ
ُ
ـورال ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـر
تن ــزلت اآليــات وال ــس ـ ـ
َ َ
ُ
ّ
وما ن َسل ْت هل يستوي
والحر
العبد

هذا النص من قصيدة قالها ابن هانئ بمناسبة الفتح الفاطمي ملصر بقيادة جوهر الصقلي قائد
جيوش املعز ،وقد افتتحها ابن هانئ بمقدمة حوارية دون االعتماد على أي نوع من املقدمات التقليدية ،ثم
َيعقد مقارنة بين حال العباسيين والفاطميين بعد فتح مصرَ ،ف َخ ْي ُل اإلله يقودها ُّ
املعز ،فهو َّ
مؤيد ِّمن هللا؛
َّ ْ
ُ
َْ
ألنه يطلب ثأ ًرا ،وقد أخذ منهم هذا الثأر اليوم؛ ألن العباسيين اغتصبوا حق آل البيت في الخالفة ،ثم بدأ
ُّ
األحق بتلك املنزلة؟ أبناء علي؟ أم أبناء نتلة؟ وهل ما نزل من
الشاعر في طرح العديد من األسئلة ،ومنهاَ :م ِّن
القرآن كان في حقهم؟ أم كان في حق آل الرسول (ص) ؟ لذلك فالشاعر يرى أن بفتح مصر قد عاد ُّ
الحق إلى
أهله ،وأن املعز لدين هللا قد أعاد الحق إلى نصابه.

 - 1تبيين املعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلس ي337-335 :
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1
ذم بني أمية(:)2
وقال ابن شهيد األندلس ي( ) في ِّ
ُ
َ ْ ْ
شر ُع ْ
عنكم ُّ
صبة
ِلئن أخرجتني
َ َ َ ْ ّ ُ ُ
حقي أمية ِعندها
وإن هشمت ِ

علي ُ
ففي األرض إخوان ّ
أكارم
ِ
َ
َّ
ُ
هاشم
املحج ِة
فهأنا على ظ ْه ِر

ً
متوجها إلى مالقة ،ويبدو أنه تعرض لش يء ِّمن
قال ابن شهيد هذه األبيات وهو ُي َو ِّد ُع مدينة قرطبة
الظلم على يد األمويين ،فقرر أن يلجأ إلى الخليفة علي بن حمود امللقب بالناصر ،الذي توسم فيه العدل
واإلحسان والكرم؛ ألنه من نسب الهاشميين الذين ال ُيظلم لديهم أحد ً
أبدا ،وفي األبيات مقارنة بين األمويين
الذين وصفهم الشاعر ب َشر ُع ْ
صبة ،وبين الهاشميين الذين وصفهم الشاعر باإلخوان األكارم.
ِّ ِّ
 -5املحورالخامس :الرثاء املذهبي:
َ
ُّ
التشيعَّ ،
فلعل غرض الرثاء هو األهم ،وقد جاءت
ل ِّئ ْن كان املدح والهجاء ِّمن األغراض الهامة في أشعار
أشعار الرثاء للتأكيد على خصال علي وذريته وقرابته ِّمن رسول هللا (ص) ،وقد شمل الرثاء ًّ
عليا ،والحسين،
ٍّ
ْ
ووصف مأساة كربالء ،وما حدث فيها ِّمن تنكيل وغدر وقتل لسبط الرسول (ص)؛ لذلك كان من الطبيعي
أن يصبغ الحزن أشعارهم ،ويبرز البكاء في قصائدهم.
فقال القحطاني في رثاء الحسين (ر) (:)3
َ ْ َ َ َ ُ َ َّ
الحسين فإن ُه
ويل لــمن قتل
َ
َل ْس َنا ُن ّ ُ ْ
ـرة
كف ُرمسل ِـ ًما بك ِبي ـ ٍ
ِ

َْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ
ـران
قد باء ِمن مواله بالخسـ ِ
ُ
َ ْ
ـران
فاهلل ذو ع ــف ٍو وذو غ ـ ـفـ ِ

واد في جهنم(،)4
يبدأ الشاعر األبيات السابقة بكلمة "ويل" ،وهي تعني :العذاب والهالك ،وقيل :ويل هو ٍّ
َ
ُ
ْ
ويتوعد الشاعر بهذه الكلمة قتلة الحسين بن علي(ر) ،وهي ٌ
وعظم ُجرمهم ،فقد
دليل على قبح ِّفعلتهمِّ ،
استدرجه بعض البغاة إلى العراق ،ثم خذلوه ،وتركوه ُي ْق َتل في كربالء عام (61ه).

 - 1ابن شهيد األندلس ي :هو أحمد بن عبد امللك بن عمر بن محمد بن عيس ى بن شهيد ،أبو عامر ،وهو أعظم أهل هذا البيت شهرة في البالغة،
ُ
ً
كان بليغ املعاني ،عاملا باألدب والشعر ،وشعره كثير ومشهور ،وقد ُت ُو ِّفي سنة ست وعشرين وأربعمائة بقرطبة ،وقيل عنه" :فجع الناس بموته،
ُ
ولم ُيشهد على قبر أحد ما شهد على قبره ِّمن البكاء والعويل".
ُ
جذوة املقتبس ،للحميدي ،ج ،213-209/1املغرب ،البن سعيد املغربي ،ج85-78/1
 - 2ديوان ابن شهيد األندلس ي ،ص154-153:
 - 3نونية القحطاني ،ص331:
 - 4ابن منظور ،جمال الدين ،لسان العرب ،ج ،16مادة ويل.
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ُّ
التشيع ،حيث أشار إلى مأساة
وهذه األبيات تشير إلى َم ْيل الشاعر يوسف بن هارون الرمادي( )1إلى
ً
قائال(2
):
الحسين
َ
ْ
َ
َ
ْ
عن ــك يا ّ
قرة عي ـ ـنِـي
أن ــا إن رم ــت سل ـ ًّـوا
كنت في اإلثم كمن شا

الحسين
رك في قتل
ِ

لك صوالت على قل ـ ـ ـ

ـ ــبي دليالت ْ
لحي ِني

مثل ص ــوالت ع ـلـ ـ ّ ٍـي

ـدروح ـن ِـين
يـ ـ ــوم بـ ـ ٍ

ً
إن الشاعر متيقن أن َمن َق َتل أوشارك في َق ْتل الحسين فقد ارتكب ً
عظيما ،ويمزج الشاعر في
إثما
ِّ
ُ
ً
على،
األبيات السابقة بين رثاء الحسين بن علي (ر) الذي ق ِّتل غدرا على يد األمويين ،وبين مدح اإلمام ٍّ
ً
وح َ
خاصة يو َمي بدر ُ
مضرًبا لألمثال
أصبح
حتى
ين،
ن
واإلشادة بدوره وشجاعته في الحروب األولى للمسلمين،
ٍّ
ِّ
علي يحمل راية املهاجرين ،وهو صاحب َّ
في الشجاعة واإلقدام ،ففي يوم بدر كان ٌّ
الس ْبق في توجيه ضربة
َ
ً
مؤملة لقريش ،وخاصة بعد أن ق َت َل أكابر رجالها بسيفه ،أمثال :الوليد بن عتبة بن ربيعة ،وشيبة بن ربيعة،
َ
ًّ
تاريخيا أن أمير املؤمنين قتل
وبالرغم من اختالف الروايات في عدد الذين قتلهم علي يوم بدر ،إال أن املرجح
َ
نصف َم ْن ُقتلوا ببدر ،أو ً
قريبا منه ،أما في غزوة ُحنين فكان ٌّ
علي ِّم َّم ْن ثبت مع رسول هللا (ص) ،وقيل :وكان
ً
ً
علي (ر) يومئذ َّ
ٌّ
أشد الناس قتاال ،ومض ى إلى صاحب راية هوازن فقتله ،وقتل أربعين رجال من املشركين.
وقال ابن هانئ في وقعة كربالء(:)3
َ َّ
أال َّ
إن ي ـ ً
ـوم ـ ــا ه ـ ــاش ـ ـم ـ ًّـيا أظل ُهم
ـزيد والـ َّـســبايا ط ــري ــدة
ـوم ي ـ ـ ٍ
كـ ـيـ ـ ـ ِ

َ
َ ُ ََ َ
الهام عن كل مجث ـ ِـم
ي ِطيرفراش ِ
َ َ
على ّ َ ّ
الط َعث ْمث ِم()4
كل م ــوار ا ِمل ِ
ِ

وقد َغ ّ
ُ
بالعيس فوقهــا
البيداء
ص ِت
ِ

ُ
ّ
ـبي املكـ َّـر ِم
ك ــرائ ـ ــم أبـ ـنــاء ال ـن ِ

ُ
ُ
وخ ِّت َم ِّبك ْندة" ،يعنون
 - 1يوسف بن هارون الرمادي :شاعر قرطبي ،سريع القول ،مشهور عند العامة والخاصة ،قالوا عنه" :ف ِّت َح الشعر بكندة،
بذلك َ
امرأ القيس والرمادي.
جذوة املقتبس ،للحميدي ،ج593-589/2
 - 2يتيمة الدهر ،للثعالبي ،ج116/2
ووردت األبيات كذلك في كتاب" األدب األندلس ي من الفتح إلى سقوط الخالفة" ،أحمد هيكل ،ص288:
 - 3تبيين املعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلس ي685 -684 :
 - 4املقصود به َ
الج َمل شديد السرعة.
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ف ـمــا في ح ــريم ب ــعدها ِم ْن َت ُّ
حر ٍج
ٍ
َ ْ
إن ي ـت َّ
ـخر ْم خ ـ ُـيرسبطي م ــحم ـ ـ ٍـد
ف

َْ ُ
ستر ب ـعــدها بمح ـ َّـر ِم
وال هتك ٍ
فــإن ول ـ َّـي الثــأر لم يت ـ َّ
ـخرم()1
ِ

في األبيات يصور ابن هانئ بشاعة يوم كربالء بش يء من االنفعال ،فهو ينقم على األمويين ما فعلوه
بالحسين ،فقد قتلوه أمام أعين بني هاشم ،بل وجعلوا ِّمن زوجاته وبناته سبايا بين يدي يزيد بن معاوية،
َ
ف ُه ْم قتلوا أبناء النبي ،وأسروا بناته ،وهتكوا سترهم ،واملراد بولي الثأر املعز لدين هللا الفاطمي.
وقال ابن عبدون األندلس ي()2في رثاء اإلمامين علي والحسين -رض ي هللا عنهما -في رائيته املشهورة(:)3
َْ َ ْ ْ ُ َ ْ
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خ ــارجـة6
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فدت عليا ب ــمن
ولـ ـي ـ ــتـ ـه ــا إذ فـ ــدت ع ـ ـ ــمرا بِـ
ٍ
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ـ
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ْ
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ف َـبـ ـعـ ْـ ُ
ضنا ساك ــت لــم يؤت من َح َ
ص ِر
ض ـ ـ ـن ــا ق ـ ــائ ــل م ــا اغـ ـت ــاله أحد

 - 1يتخرم :يهلك.
 - 2ابن عبدون األندلس ي :هو عبد املجيد الفهري اليابريِّ ،من أهل مدينة يابرة ،ذو الوزارتين ،كان يكتب للمتوكل بن األفطس ،قال عنه معاصروه:
منتهى األعيان ،منتهى البيان ،الشامخ الرتبة ،العالي الهضبة ،فاق األفراد واألفذاذ ،ومش ى في طريق اإلبداع.
نفح الطيب ،للمقري ،ج ،674-673/1املغرب ،البن سعيد املغربي ،ج376-374/1
 - 3شرح قصيدة ابن عبدون األندلس ي ،البن بدرون ،ص186-158:

 - 4هو شمر بن ذي الجوشن :اسمه شرحبيل بن قرط الضبابي الكالبي ،كان ألبيه ُ
صحبة ،أحد كبار قتلة الحسين ،شهد صفين مع علي ،وبعد
ْ
بتتبع جميع قتلة الحسين ،ثم َّ
قتله للحسين أرسل رأسه لعبيد هللا بن زياد ،ثم قام املختار الثقفى ُّ
وجه إلى شمر بن ذي الجوشن بعض رجاله،
ُ
َّ
فتمكن منه أبو عمرة َ
فقتله ،وأ ِّلق َي ْت جثته إلى الكالب ،ورحل بعض أبنائه إلى
وعليهم أبو عمرة بن عبد الرحمن بن أبى الكنود ،فبرز لهم شمر
األندلس.
مختصر تاريخ دمشق ،البن عساكر ،ج. 334-331/10
 - 5هو عمرو بن العاص الصحابي الجليل.
َ
َ
 - 6هو خارجة بن حذافة بن عامر ،كان من أشجع الفرسان ،وقد َّ
أمد به عمر بن الخطاب عمرو بن العاص ،فش ِّه َد معه فتح مصر ،واختلط
ِّ
ً
ً
بأهلها ،وكان على شرطة عمرو بن العاص ،وقد استخلفه عمرو للصالة ليلة قتل على بن أبى طالبُ ،
فق ِّتل خطأ بدال منه ،وقال الذي قتله:
"أردت َع ْم ًرا ،وأراد هللا خارجة".
اإلصابة ،البن حجر العسقالني ،ج526/1
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َ
وأ ْر َدت اب ـ ـ ــن زيـ ـ ـ ٍـاد 1بالـ ـح ـ ـسـ ِـين فلم

ُُ
َيـ ُـب ــؤ بـش ـ ـســع ل ــه قـد طـاخ أوظـف ِـر

َ
األبيات ضمن قصيدة رائية َرثى بها ابن عبدون األندلس ي ملوك بني األفطس عندما سقطت دولتهم
على يد األسبان ،وهي من أمهات القصائد التي ُذكر فيها ٌ
عدد ٌ
كبير ِّمن مشاهير امللوك والخلفاء ،وقام ابن
ِّ
عبدون فيها برثاء علي الحسن والحسين(ر) ،ويقصد بأشقاها هو (عبد الرحمن بن ملجم التجيبي) قاتل
اإلمام علي بن أبي طالب (ر) ُ ،
وسمي بأشقاها؛ ألن رسول هللا (ص) قال" :يا علي ،أال أخبرك بأشقى الناس
ً
عذابا يوم القيامة ،قال :نعم ،فقال له رسول هللا (ص) :عاقر ناقة ثمود ،وخاضب لحيتك بدم رأسك"(،)2
ويتمنى فيها الشاعر أن الدنيا كانت قد فدت علي بن أبي طالب بمن شاءت من البشر ،مثلما ْ
فدت عمرو بن
ِّ
العاص بخارجة بن حذافة ،ثم يتحدث الشاعر عن معضلة مقتل الحسن بن علي(ر)  ،وقد اختلفت
الروايات حول مقتلهَ ،وم ْن الذي أمر بدس ُّ
ً
وأخيرا يتطرق
السم له ،حتى أصبح الناس في َح ْيرة من هذا األمر،
ابن عبدون إلى مقتل الحسين (ر) على يد عبيد هللا بن زياد أبشع قتلةْ ،
بأم ٍّر ِّمن يزيد بن معاوية أمام أعين
أوالده وبناته.
خاتمة البحث:
َّات َ
سم الشعر الشيعي باألندلس بظهور األفكار الشيعية بجالء ،كفكرة الوصية لعلي بن أبي طالب
ُ
(ر) ،وفكرة اإلمامة ،وهجاء بني أمية وبني العباس ،ورثاء َم ْن ق ِّتل ِّم ْن آل البيت الكرام ،وخاصة علي والحسين
ُّ
بالتشيع ،أمثال :ابن هانئ ،وعبادة بن
(ر) ،أما الشعراء فقد انقسموا إلى قسمين ،األول :الشعراء املجاهرون
ماء السماء ،والثاني :شعراء ِّمن أهل السنة ُّ
محبون آلل بيت الرسول (ص) ،أمثال :ابن دراج ،ابن مقانا
اإلشبوني ،ابن شهيد ،ابن الحناط.
ً
أما عن الخصائص الفنية لهذا الشعر فقد َّ
اعتمادا على
تميز ب ـ ــ :ظهور أسلوب الجدال والبرهنة
الحجج القوية ،واألدلة البارعة ،وحرارة العاطفة ،وصدق الباعث ،وامتزاج العناصر السياسية بالعناصر
الدينية.

 - 1املقصود به عبيد هللا بن زياد بن أبيه :كان ً
البأسُ ،و ِّل َد بالبصرة عام  28ه ،وكان خصومه ينسبونه ألمه قائلين ":ابن مرجانة "،
جبارا شديد
ِّ
َّ
َّواله معاوية خراسان سنة 53ه ،ثم نقله إلى البصرة سنة 55ه ،فقاتل الخوارج ،واشتد عليهم ،ثم َّ
أقره يزيد على البصرة عام 60ه ،فكانت
ُ
الفاجعة بمقتل الحسين في أيامه ،وعلى يديه ،وقد ق ِّتل عبيد هللا عام 67ه .
مختصر تاريخ دمشق ،البن عساكر ،ج320-312/15
 - 2شرح رائية ابن عبدون األندلس ي ،البن بدرون ،ص158 :
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قائمة املصادرواملراجع:
• القرآن الكريم.
• األدب العربي في األندلس ِّمن الفتح حتى سقوط الخالفة ،هيكل ،أحمد ،ط ،12مصر ،دار
املعارف1997،م.
• اإلصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر العسقالني ،شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن على
الكناني ،القاهرة ،مكتبة مصر.
• أنساب األشراف ،البالذري ،أحمد بن يحيى بن جابر ،تحقيق سهيل زكار ،رياض زركلي ،ط،1
بيروت ،دار الفكر1996،م.
• البربر في األندلس ،حقي ،محمد ،ط ،1الدار البيضاء ،املغرب ،شركة النشر والتوزيع2001،م.
• تاريخ ابن خلدون املسمى كتاب العبر وديوان املبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر َومن
عاصرهم ِّمن ذوي السلطان األكبر ،ابن خلدون ،عبد الرحمن ،ط ،1بيروت ،دار ابن حزم،
2003م.
• تاريخ املذاهب اإلسالمية في السياسة والعقائد ،وتاريخ املذاهب الفقهية ،أبو زهرة ،محمد ،ط،1
مصر ،دار الفكر العربى2009،م.
• تاريخ اليعقوبي ،اليعقوبى ،أحمد بن جعفر بن وهب بن واضح ،تحقيق خليل منصور ،ط ،2بيروت،
دار الكتب العلمية 2002 ،م.
• التبيين في أنساب القرشيين ،ابن قدامة املقدس ي ،موفق الدين أبو محمد عبد هللا بن أحمد،
تحقيق محمد نايف الدليمي ،بيروت ،عالم الكتب1988،م.
• تبيين املعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلس ي املغربي ،تحقيق زاهد علي ،ط ،1مصر ،مطبعة
املعارف1352،ه.
ُّ
التشيع في األندلس حتى نهاية الدولة األموية ،مكي ،محمود علي ،ط ،1القاهرة ،مكتبة الثقافة
•
الدينية2004،م.
ُ
• ثورات البربر في األندلس في عصر اإلمارة األموية ،حسين ،حمدي عبد املنعم محمد ،ط،1
اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة1993،م.

جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

30

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  60مارس 2020

• الجامع الصحيح ،الترم ذي ،أبو عيس ى محمد بن عيس ى بن سورة ،تحقيق وشرح أحمد محمد
شاكر ،ط ،2القاهرة ،مطبعة مصطفي البابي الحلبي1978،م.
• جذوة املقتبس في تاريخ علماء األندلس ،الحميدي ،أبو عبد هللا محمد بن نصر فتوح بن عبد هللا،
تحقيق إبراهيم األبياري ،ط ،2بيروت ،دار الكتاب اللبناني1989،م.
• ديوان ابن دراج القسطلي ،تحقيق مكي ،محمود علي ،ط ،1دمشق ،منشورات املكتب
اإلسالمي1961،م.
• ديوان ابن شهيد األندلس ي ،تحقيق زكي ،يعقوب ،القاهرة ،دار الكتاب العربي.
ُّ
التشيع إلى القرن الثالث /القرن التاسع ،العشاش ،الطيب ،ط ،1بيروت ،دار الغرب
• ديوان أشعار
اإلسالمي1996،م.
• الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،الشنتريني ،أبو الحسن علي بن بسام ،تحقيق إحسان عباس،
بيروت ،دار الثقافة1997،م.
• سيرة أمير املؤمنين علي بن أبى طالب ،على الصالبي ،دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى2007 ،م.
• شرح قصيدة ابن عبدون األندلس ي ،ابن بدرون ،عبد امللك بن عبد هللا ،تحقيق املستشرق رينحرت
دزى ،ط ،1ليدن ،مطبعة األخوين لختمنس1836،م.
•
•
•
•

عصر الدول واإلمارات (األندلس)،ضيف ،شوقي ،ط ،2مصر ،دار املعارف1992،م.
َ
الف َرق ،البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد ،تحقيق محيي الدين عبد الحميد،
الف ْرق بين ِّ
مصر ،مكتبة دار التراث2007،م.
َ
الفصل بين ا ِّمللل وال ِّن َحل واألهواء ،ابن حزم الظاهري ،أبو محمدعلي بن أحمد بن سعيد ،القاهرة،
مكتبة السالم العاملية.
ْ
فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة ،الصالبي ،علي ،ط ،1القاهرة ،مؤسسة اقرأ2007،م.

• في مذاهب اإلسالميين (الخوارج -اإلباضية -الشيعة) ،النجار ،عامر ،القاهرة ،الهيئة املصرية
العامة للكتاب 2005،م.
• القاموس املحيط ،الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،ط ،8بيروت ،مؤسسة الرسالة،
2005م.
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• القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني ،القحطاني ،أبو عبد هللا محمد بن صالح املعافري ،شرح
صالح بن سعد السحمي ،ط ،1الجزائر ،مؤسسة كنوز وفوائد للنشر2014،م.
• الكامل في التاريخ ،ابن األثير الجزري ،أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الكريم ،اعتنى بها أبو
صهيب الكرمي ،األردن ،بيت األفكار الدولية.
• لسان العرب ،ابن منظور ،ألبى الفضل جمال الدين محمد ،ط ،4بيروت2005 ،م.
• مختصر تاريخ دمشق ،ابن عساكر ،محمد بن مكرم ،تحقيق روحية النحاس ،ورياض عبد الحميد
مراد ،ومحمد مطيع حافظ ،ط ،1دمشق ،دار الفكر1984 ،م.
• املسند ،ابن حنبل ،أحمد بن محمد ،شرحه أحمد محمد شاكر ،ط ،1القاهرة ،دار
الحديث1995،م.
• معجم البلدان ،الحموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا بن ياقوت ،بيروت ،دار صادر1977،م.
الف َرق اإلسالمية ،تامر ،عارف ،األردن ،دار امليسرة1990،م.
• معجم ِّ
ْ
ْ
• الـ ُـمـغ ِّرب في حلى الـ ـ َـمــغـ ِّـرب ،املغربي ،علي بن سعيد ،تحقيق شوقي ضيف ،ط ،4مصر ،دار املعارف.
• مقاتل الطالبيين ،األصفهاني ،علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم ،تحقيق السيد أحمد
صقر ،بيروت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
املصلين ،األشعري ،أبو الحسن علي بن إسماعيل ،تحقيق محمد
• مقاالت اإلسالميين واختالف
ِّ
محيي الدين عبد الحميد ،بيروت ،املكتبة العصرية1990،م.
ََ
• امللل وال ِّن َحل ،الشهرستاني ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ،تحقيق أحمد فهمي محمد ،ط،2
بيروت ،دار الكتب العلمية1992،م.
• منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية ،ابن تيمية ،أبو العباس تقي الدين أحمد بن
َ
عبد الحليم ،خ َّر َج أحاديثه محمد أيمن الشبراوى ،القاهرة ،دار الحديث2004،م.
• منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية ،ابن تيمية ،أبو العباس تقي الدين أحمد بن
عبد الحليم ،تحقيق محمد رشاد سالم ،ط ،1اململكة العربية السعودية ،طبعة جامعة اإلمام
محمد ابن سعود اإلسالمية1986،م.
• نظرية اإلمامة لدى الشيعة اإلثنى عشرية ،تحليل فلسفي للعقيدة ،صبحي ،أحمد محمود ،دار
النهضة العربية ،بيروت1991،م.
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ْ
الطيب ِّمن غصن األندلس الرطيب ،املقري ،أحمد بن محمد ،تحقيق إحسان عباس ،بيروت،
• نفح ِّ
دار صادر1968،م.
• يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ،الثعالبي ،أبو منصور عبد امللك ،تحقيق مفيد محمد
قميحة ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية1983،م.
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2020  مارس60  العدد- العام السابع- جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

 مفهومه و أثره يف صياغة القول وإعادة إنتاجه: احلجاج
-  مناظرات الشيخ أمحد ديدات لقسيسي النصارى أمنوذجاArgumentation: Its concept and impact in the formulation and reproduction of the satatement
-Debates of Sheikh Ahmed Deedat to the Christian priests as a model-

الجزائر. عين تموشنت/  املركزالجامعي بلحاج بوشعيب، الشيخ كبير.الدكتور
Dr.Cheikhe Kebir, University center Belhadj Bouchaib/ Ain Temouchent. Algeria

Abstract :
It is often said that the field of philosophy is the field of raising questions where the answers
are also present in the same extent as questions and problems. However, the nature of the
answer in philosophy is proved and based on the argumentation and argument. It is distinct
from the proof because the latter is a property of science, whereas argumentation is required
to target or persuade the interlocutor or the receiver and make an impact on him.
Hence, the argumentation becomes the process through which the speaker seeks to change
the system of beliefs and perceptions when addressing him with powerful means, It is also a
dialogue in order to reach conviction without any persuasion. Thus, the argumentation
became a basic requirement in every communication process that requires apprehension and
persuasion and It penetrates all speeches in different degrees and ways.
Key words: Argumentation, Speech, Debate, Ahmed Deedat, Priest.
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امللخص :
كثيرا ما يقال أن حقل الفلسفة هو حقل إثارة األسئلة ،وفيه من األجوبة بقدر ما فيه من األسئلة
َّ
واملحاجة ،وهو يتميز عن
واإلشكاالت ،غير أن طبيعة الجواب في الفلسفة مبرهن عليه ،يقوم على الحجاج
البرهان ،ألن هذا األخير يشكل خاصية للعلم ،في حين يشترط الحجاج استهداف إقناع املحاور أو املتلقي
وإحداث أثر لديه .ومن ثمة أصبح الحجاج العملية التي يتوسل بها املتكلم إلى تغيير نظام املعتقدات
والتصورات لدى مخاطبه بالوسائل القوية ،كما أنه حوار للوصول إلى االقتناع دون حمل على اإلقناع،
وبذلك أضحى الحجاج مطلبا أساسيا في كل عملية اتصالية تستدعي اإلفهام و اإلقناع ،فهو يخترق كل
الخطابات بدرجات وكيفيات مختلفة.
وفي ورقتنا البحثية رمينا إلى الوقوف على ماهية الحجاج وأثره في صياغة القول وإعادة إنتاجه ،وقد
اتخذنا من مناظرات الشيخ أحمد ديدات لقساوسة النصارى أنموذجا ملقاربة تطبيقية تقرر ما ورد في
الجانب النظري.
الكلمات املفتاحية  :الحجاج ،القول ،املناظرة ،أحمد ديدات ،قسيس.
مقدمة
الخطاب الطبيعي خطاب غير برهاني ،فهو ال يخضع ملبادئ االستنتاج املنطقي أو البرهنة الرياضية ،وال
القوانين املنطقية التي نجدها في منطق القضايا أو منطق املحموالت أو في أي نسق آخر من األنساق
املنطقية والرياضية .فما نجده في الخطاب أو في اللغات الطبيعية هو الحجاج ،وهو منطق اللغة أو هو -
على األصح  -تصور من التصورات املمكنة لهذا املنطق الذي يحكم اللغة الطبيعية والذي يختلف اختالفا
كبيرا عن املنطق الرياض ي أو املنطق الصوري ،يختلف عنه من حيث طبيعته ومجاله واشتغاله.
والحجاج لصيق بتاريخ الفلسفة و فن الخطابة ،درسه السفسطائيون منذ القرن الخامس قبل امليالد،
وكان يرمي إلى اقتناص مواقف الجمهور و دفعه إلى االنخراط في موقف سياس ي أو ديني أو فكري ما ،ومن
مظاهر املمارسة الحجاجية في املوروث اإلغريقي :محاورات أفالطون ،ومساهمات بروتاغوراس وجورجياس
من خالل تأسيسهما ملا يسمى بالخطاب املزدوج (مع/ضد) في معالجة املسائل الفلسفية أو السياسية .وفي
موروثنا العربي اإلسالمي تراث حجاجي ضخم ،تمظهر في مؤلفات ومناظرات.
وفي عصرنا هذا تتنازع الحجاج علوم شتى :املنطق والخطابــة وفل ــسفة اللغة و علم االجتماع وال ـ ــتداولية
و نحو النص ،وغيرهما يتأسس املبحث الحجاجي على خلفية فلسفية فكرية تقوم على مبدأ النسبية العامة
 :ال توجد حقيقة مطلقة  /الهدف من الخطاب هو النجاعة وليس الحقيقة.
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وألن مصطلح الحجاج يتداخل مع مصطلحات أخرى ،ومنها  :البرهنة واالستدالل؛ فقد جاءت هذه
الدراسة ملحاولة ضبط مفهوم الحجاج وبيان أثره في صياغة القول وإعادة إنتاجه ،النمذجة بأشهر
املناظرات العقدية في القرن العشرين ،وهي مناظرات الشيخ أحمد ديدات لقساوسة النصارى.
وقد أقيمت ورقتنا هذه على مقدمة ومبحثين وخاتمة؛ حاولنا في املبحث األول أن نعطي نظرة بانورمية
عن الحجاج ،تتصل بالجانب املفاهيمي املتصل بالحجاج والعالئق التي تربطه بالحقول املعرفية املجاورة
له ،أما املبحث الثاني؛ ففيه بلورة ملا تم إيراده نظريا من خالل مواقف حجاجية عملية ،تمثلت في املناظرات
التي عقدت بين قسيس ي النصارى والشيخ أحمد ديدات .وجاءت الخاتمة العتصار ما أردنا بيانه في دراستنا
هذه.
حاولنا في املبحث األول إعطاء نظرة بانوراميىة عن الحجاج انطالقا من مفهومه و غايته  ،مبرزين األدوات
الحجاجية  ،و كذا الحوار املعرفي للحجاج  ،و عالقته بالتداولية و اللسانيات  ،و البالغة  ،و املناظرة.
أما املبحث الثاني ففيه بلورة ملا تم إيراده نظريا من خالل مواقف حجاجية عملية  ،تمثلت في املناظرات
التي عقدت بين قسيس ي النصارى و الشيخ أحمد ديدات  ،فحاولنا من خالل ورقتنا البحثية هذه أن
نستنطق اآلليات الحجاجية في مناظرات الشيخ ديدات منطلقين في ذلك من إشكالية رئيسة  :ماهي اآلليات
التي ساهمت في سبك الخطاب الحجاجي في مناظرات الشيخ ديدات مع قسيس ي النصارى؟ .فقد جرت الكثير
من املناظرات واملساجالت التي تتخذ املنهج العقلي أساسا لها و َسوق الحجج و األدلة .فاعتمدنا في ذلك
على تلك املناظرات الشهيرة لديدات والتي أحدثت في منتصف الثمانينات من القرن املاض ي مع القس جيمس
سواجارت دويا هائال في الغرب  ،وما زالت أصداؤها تتردد إلى اليوم حول تناقضات الكتاب املقدس
"اإلنجيل" .ثم عرجنا على مناظرة العصر بين ديدات والدكتور أنيس شروس كنموذج للمناظرات املعاصرة،
والتي جمعت بين الحجاج و املغالطة و التي يدور موضوعها  :هل عيس ى إله؟.
املبحث األول  :نظرة شاملة على الحجاج
مفهوم الحجاج:
إذا ما ولجنا في لسان العرب البن منظور (1311-1232م711-630/هـ) نخلص أن لفظ الحجاج أو
املحاجة يحمل في مضـمونه داللـة و معنى مستمـدين مما يشكل سياقه أو شرطـه التخاطبي ،واملتمــثل فـي
التخاصم والتنازع والجدل والغلبة كعمليات مأخوذة بمعانيها الفكرية و التواصلية .وهذه التحديدات غير
بعيدة عن اللغة الفرنسية على سبيل املقارنة نجد لفظة »  « argumentationتشــير إلى عدة معــاني متقاربـة
أبـرزها على الخصوص حسب قاموس » : « Le Robert
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 -1استعمال الحجج.
 -2فن استعمال الحجج أو االعتراض بها في مناقشة معينة.
 -3مجموعة من الحجج تستهدف تحقيق نتيجة واحدة.
واالحتجاج عند ابن منظور يعد مرادفا للجدل ،فالجدل عنده  :مقابلة الحجة بالحجة ،1وأبو الوليد
الباجي (474-403هـ1088-1013/م) عنون كتابه الذي ينتمي إلى علم أصول الفقه املنهاج في ترتيب الحجاج،
ووصفه في مقدمته بأنه كتاب في الجدل ، 2ونجد الترادف بين الجدل والحجاج عند الزركش ي(-745
794هـ1392-1344/م) 3والسيوطي(911-849هـ1505-1445/م) 4في الفصل الذي عقداه في الجدل في
القرآن فهما يستخدمان في املتن ألفاظ املحاجة والحجاج واالحتجاج على أنها مرادفة للفظ الجدل و تسد
مسده.
والواقع أن الحجاج أعم من الجدل  ،فكل جدل حجاج و ليس كل حجاج جدل ،فالجدل مداره على
املناقشة النظرية املحضة التي تسعى إلى التأثير العقلي املجرد ،بينما الحجاج -بحسب أرسطو384( -ق.م-
322ق.م) موجه إلى جمهور ذي أوضاع خاصة في مقامات خاصة ،و هو ال يسعى إلى التأثير العقلي فحسب،
بل يتعداه إلى التأثير العاطفي باستثارة املشاعر و االنفعاالت ومحاولة إرضاء الجمهور واستمالته  ،و لو
كان ذلك بمغالطته و خداعه و إيهامه بصحة الواقع.5
إن الخروج من الداللة القاموسية للحجاج إلى داللته النظرية و االستعمالية الواسعة أي إلى فضاءات
متشعبة نعترف بوجود أكثر من سياق لهذا املفهوم و أكثر من حقل وظيفي له و من ثم كان من البديهي أن
يكون الحجاج كخطاب و كعمليات استداللية إقناعية و عالقات معقدة و متجددة سواء مع البالغة
الكالسيكية و الحديثة أو مع املنطق و البرهان أو مع اللسانيات و التداوليات.
فغاية الحجاج في تصور بعض رواده من الغرب إحداث التأثــير املؤدي إلى الفعل  ،أنه ينطلق من تفعيل
الفكر ليصل إلى تفعيل العمل و تحقيقه  ،وسـيلته في ذلك خطابية و قناته هي التأثير في ذهن املتلقي.
الحجاج هو التصور الذي يقوم على ارتباط الحجاج بدعوى يروم املتكلم حمل املخاطب على اإلذعان لها ،
فالحجاج هو عبارة عن الوسائل اللفظية التي يشكلها الكالم للتأثير على املخاطبين سعيا إلى حملهم على
اإلذعان لدعوى ما ،وتغيير أو دعم التمثالت و اآلراء التي ينسبها لهم .و تقر صاحبة هذا املفهوم الباحثة -
1

ابن منظور اإلفريقي ،لسان العرب ،مادة حجج دار صادر بيروت  1997ص.228

2

أبو الوليد الباجي ،املنهاج في ترتيب الحجاج ،دار الغرب االسالمي ،لبنان ،ط .1978 ،2.ص.7

3

الزركش ي ،البرهان في علوم القران ،تح :محمد ابو الفضل ابراهيم ،دار املعرفة ،لبنان .1972 ،ج2ص. 24

4

السيوطي ،اإلتقان في علوم القران ،دار عالم الكتب ،لبنان .ج2ص.135

5

عبد العزيز حويذق ،الحجاج مفهومه ومجاالته (نصوص مترجمة) ،عالم الكتاب الجديد ،األردن .2010 ،ج 3ص.361
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روث أموس ي1964( -م ).أن تصورها هذا سبق ل-كريستيان بالنتان1947( -م ).أن أوجزه قائال  ":كل كالم
هو حجاجي بالضرورة  ،هذه نتيجة ملموسة للملفوظ املرتبط بالسياق  ،كل ملفوظ يروم التأثير في مخاطبه
وفي اآلخر كما يروم تغيير نسق تفكيره  ،و كل ملفوظ يرغم أو يحث اآلخر على االعتقاد والرؤية والعمل بشكل
مختلف" .وكما سبق لـ -جين بليز جريز -أن أشار إلى الحجاج قائال  " :الحجاج في مفهومه الشائع  ،هو تقديم
الحجج و األدلة لدعم دعوى ما أو نقضها و لكن من املمكن أيضا إدراك الحجاج من منظور أوسع  ،وفهمه
باعتباره نهي يروم التأثير في رأي وموقف و سلوك شخص ما وينبغي اإللحاح على أن وسائل ذلك مستمدة
من الخطاب.
وألن الحجاج يخترق كل الخطابات بدرجات و كيفيات مختلفة  ،و من ثم تال وجود الخطابات خالية من
الحجاج ،إال إذا افترضنا وجود خطابات تمثل إجابات على ما هو بديهي  ،وهناك من يقترح مفهومين
إجرائيين للتمييز بين نمطين من الخطابات الحجاجية ،يقوم أحدهما على ما يصطلح عليه بالغرض
الحجاجي الذي يكون في األنواع الخطابية الصريحة  ،الخطابات الحجاجية ،املواعظ الدينية ،واملرافق
القضائية واللوحة اإلشهارية ،و يقوم اآلخر على بعد حجاجي خفي مثلما نجد في أنواع خطابية من قبيل:
األخبار املتلفزة ،الرحلة و املحادثة اليومية و الرواية وغيرها.
والخطاب الحجاجي نقطة تقاطع بين املنطقي ( ،)logosواألخالقي ( ،)éthosوالعاطفي ()pathos؛ أي
مجاالت :العقل والعادة والوجدان .والنص الحجاجي ال يختلف كثيرا في تعريفه عن الحجاج؛ فهو :نص
تهيمن فيه الوظيفة اإلقناعية التي تتوسل ملجموعة من الحجج إلقناع املتلقي باألطروحة املقترحة ،أو هو
ذو طبيعة استدالليه وحوارية وسجالية ،غايته  :إقناع اآلخر لتغيير موقفه وتعديل سلوكه وإنهاضه إلى
الفعل املنشود في الوقت املناسب .والنص الحجاجي ينمو بالطريقة نفسها التي ينمو بها النص الوصفي،
وذلك باقتراحه عددا ال محدودا من الحجج املرتبطة بهذه األطروحة أو تلك منظمة على شكل مدار حجاجي
وخاضعة ملقاصد محددة إال انه يجب االحتراز من مسألتين مهمتين هما  /1 :قلة الحجج املؤدية إلى عدم
تحقيق اإلقناع /2 .كثرة الحجج املؤدية إلى التشكيك في قيمتها  ،وخاصة إذا أخذت منفردة ومنعزلة عن
أخواتها 1.

1

أوليفي روبول ،الحجاج مفهومه و مجاالته (نصوص مترجمة)،عالم الكتاب الجديد ،األردن .2010 ،ج 2ص.182
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وإذا كان النص السردي يبنى على مبدأ االنتقال من وضعية بدئية إلى وضعية نهائية اعتمادا على سيرورة من
التحوالت ،فإن النص الحجاجي دعامته االنتقال من مرحلة التفكير األولي إلى مرحلة األطروحة املدحوضة إلى
مرحلة التفكير النهائي أي مرحلة األطروحة املقترحة ،و إذ من املمكن أن تظل إحدى األطروحتين مضمرة في النص
تبعا ملقصدية معينة  ،كما يمكن أن تختلف النصوص فيما بينها من حيث ترتيب األطروحات و الحجج.
مع ذلك تبقى هناك عدة تساؤالت تطرح نفسها في هذا املوضوع هل للحجاج معنى واحد كلي؟ وهل مجاالت
تحققه وتعينه حقول تفض ي إلى القول بوجود أنماط حجاجية عدة ؟ أليس ثمة فرق بين مفهومي و منهجي بين
الحجاج البالغي و الحجاج الفلسفي أو بين الحجاج الرياض ي و الحجاج الفلسفي مثال ؟ و مهما كانت األجوبة فانه
مبدئيا يصعب علينا فصل الحجاج عن حقل تعيينه و عن خطابه املرجعي.
األدوات الحجاجية :
للحجاج بوصفه ممارسة ثالثة مكونات كبرى هي :املكون السياقي /الثقافي ،املكون املنطقي ،املكون اللغوي .يوجه
الحجاج إلى الشخص الذي يسعى إلى إقناعه  ،و ال يكون الحجاج جيدا إال إذا نجح في تحقيق هدفه هذا  ،أما
مسألة درجته  ،و نوعه الفكري  ،وصوال إلى مصداقيته فهي مسألة ثانوية  ،وعليه فإننا مضطرون إلى فصل
الحجاج عن البرهنة  ،تلك التي تقوم قيمتها على منطقها واحترامها ملقامات القياس  ،و القواعد العقلية التي تساعد
على تأسيس نظامها .
وعلى الرغم من ذلك  ،فان هناك مذاهب حجاجية تسعى إلى نسخ امتدادها من أدوات املنطق الصوري
كاالستقراء و االستنباط .و في املقابل فإن كثيرا من الحجج تكتسب قيمتها من خصوصيتها ،فما من عالقة بينها
وبين النماذج املنطقية أو العملية  ،الحجاج باإلطناب و بالتجاوز  ،و باللجوء إلى القيم أو التعسف  ،وأنماط أخرى،
تبعا لتقنيات الحجاج املتمثلة في  :الحجج الشارحة ،االستدالل التطبيقي ،الحجج املنفردة (غير الشارحة)  ،الطرق
الواهية للحجاج.1
يبنى الحجاج على جملة من التصورات و املقدمات و الفرضيات التي ينسج منها املحاج "خطيبا كان أم كاتبا"
خططه البرهانية  ،فبهذه املقدمات يستمال املعينون ،كما أن لهم الحق في رفضها إذا لم تنسجم مع تصوراتها أو
كانت من البساطة أو السطحية بحيث ال تمثل أي عنصر جذاب.
و يرى" بيرملان" أن مقدمات الحجاج هي التي تؤسس نقاط االنطالق للحجاج و من أهم هذه املقدمات :الوقائع
 ،الحقائق  ،االفتراضات  ،القيم  ،هرمية القيم  ،املواضع  ،فالوقائع بما أنها ثابتة ال شك فيها فإنها تصلح لتأسيس
نقطة البداية "فهي تمثل ما هو مشترك بين عدة أشخاص أو بين جميع الناس و التسليم بالواقعة من قبل الفرد
ليس تجاوبا إال تجاوبا منه مع ما يفرض نفسه على جميع الخلق إذ الواقع يقتض ي إجماعا كونيا  .فاالفتراضات وإن
1
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كانت مسلما بها من قبل املعنيين سلفا  ،إال أن التسليم القوي بها في إطار الخطاب ال يكون كذلك ما لم تشفع
بأدلة و أنساق برهانية تدعمها  ،ثم إن االفتراضات ليست ثابتة بل هي متغيرة تبعا للوسط و املقام و املتكلم
والسامعين .
أما القيم فهي عنصر أساس ي من عناصر الحجاج  ،وإلى البحث عنها يرجع بيرملان الفضل أصال في اهتمامه
بنظرية الحجاج  ،و للقيم دور بارز في مجاالت العلوم اإلنسانية إذ عليها يعتمد في تغيير مواقع السامعين و دفعهم
إلى الفعل املطلوب و القيم نوعان  :مجردة كالعدل والشجاعة ،و محسوسة كالوطن و أماكن العبادة و تخضع
هذه القيم لتراتبية هرمية تمثل احترامها و الوعي بها من لدن املحاج عاملين فاعلين في تحقيق الخطاب  ،و للقيم
دور فعال في بناء الثقة بين املتحاورين  ،أما املواضع فتعتبر مقدمات أعم و أشمل من كل العناصر السابقة ،وقد
اعتبرت في البالغة اليونانية القديمة "مخازن الحجج" على كل ما يروم الحجاج أن يقتبس منها عماد برهنته وهي
تلعب دورا كبيرا في الحجاج والدفع إلى الفعل وحلحلة العقبات التصورية التي تكون أحيانا راسخة لدى املتحاجين
والتي ال تنسجم مع البناء الحجاجي املقدم .
فالحجاج في تصور بيرملان يميزه خمسة مالمح رئيسية ؛ هي -1 :أن يتوجه إلى مستمع - 2 .أن يعبر عنه بلغة
طبيعية -3 .مسلماته ال تعدو أن تكون احتمالية- 4 .ال يفتقر تقدمه –تناميه -إلى ضرورة منطقية ملعنى الكلمة-5 .
ليست نتائجه ملزمة.
الحواراملعرفي للحجاج :
بما أن الحجاج يتصل بسبب وثيق بحقول معرفية متعددة ،فإننا ملزمون بإدراك وضعية مفهوم الحجاج
وعالقته بحواره املعرفي القريب؛ بكل من التداولية واللسانيات ،ثم بالبالغة و الخطابة ،ثم باملناظرة التي يفترض
أنها املؤهلة إلى توظيف الحجاج في أرقى صوره.
أ /عالقة الحجاج بالتداولية واللسانيات :
بما أن الحجاج يعتبر ظاهرة متجسدة في الخطاب ،و به يتحقق فهو متلبس بألبسة لسانية ،وأسلوبية  ،غير أن
عالقة اللسانيات بالحجاج تثير تساؤالت كبرى و أبرز هذه التساؤالت هي :هل مقاربة الحجاج هي مهمة ملقاة على
اللسانيات العامة أم على التداولية أم على األسلوبية أم على البالغة؟ وإذا كان النص الحجاجي هو "لسانيا" نص
متميز عن باقي األجناس النصية األخرى  ،فهل نولي اهتمامنا لبنيته الحجاجية و عالقتها الداخلية أم لقيمته
وفعاليته الحجاجية من خالل تفاعل ذاته أو ذواته مع محيطنا الخطابي .
اعتاد اللسانيون النظر إلى الخطاب اللفظي الحجاجي كخطاب يتوفر على خاصيات بنائية وبراغماتية تجعله
مختلفا عن غيره من الخطابات  :سردية  ،حكائية  ،إخبارية ...،الخ.1
1
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و ألن كان البعض يعتقد أن دراسة الحجاج في الخطاب اللفظي هو شأن التداولية فإن لهذا االعتقاد ما يبرره
إذ بالفعل نجد الخطاب الحجاجي يخضع ظاهريا و باطنيا لقواعد شروط القول و التلقي أي أن كل خطاب حجاجي
تبرز فيه مكانة القصدية و التأثيرو الفعالية و بالتالي  ،قيمة و مكانة أفعال الذوات متخاطبة هكذا ينتمي القول
أو النص الحجاجي إلى مجال التداوليات.
و باملوازاة مع التناول التداولي للظاهرة الحجاجية هناك املقاربة اللسانية التلفظية لهذه الظاهرة ،فاملقاربة
اللسانية حاولت أن تعالج الحجاج كظاهرة لسانية نصية ال يمكن تفسيرها دون إبراز مراتب املتكلمين و أدوارهم
في أفعال الكالم و باإلضافة إلى ذلك هناك الوقوف عند العناصر والروابط الحجاجية باعتبارها أدوات لسانية،
ثم تشريح ساللم الحجاج داخل املنطوقات واألقوال.
ب /عالقة الحجاج بالبالغة :
تعد نظرية الحجاج التي طورها"بيرملان" ( )1966و"تيتيكا" (1987-1899م) من أهم الطروح املنبثقة عما يعرف
اليوم ببحوث البالغة املعاصرة  ،وهي بحوث تهتم أساسا بأساليب إجراء اللغة ،
وتنويعات الخطاب ومقاماته و طبائع الناس املعنيين بكل تلفظ معين  ،وقد فرض هذا االهتمام املتنوع على
أصحاب نظرية الحجاج التوسل في بحوثهم النظرية و التطبيقية بالكثير من اآلليات املعتمدة من حقول معرفية
مجاورة للبالغة واللغة  ،لذا كان ملفهوم التداخل املعرفي دور أساس ي في طرحهم  ،الن اي عملية حجاجية ستتوسل
حتما باليات متعددة يتفاوت إدراكها و الوعي بها من قبل املعنيين  .كل هذه التقنيات الجديدة في عالقة املتكلمين
باملخاطبين  ،وباملقام تعد من نتائج التظافر بين البالغة و البحوث اللسانية املعاصرة التي أثبتت أن اللغة ليست
أداة للتواصل فحسب إذ فيها تثوي أبعاد الوجود و حقائقه ،كما أنها األقدر على استيعاب املناهج األمبيريقية
واالستفادة من بحوثها التقنية في التعبير عن الراهن و ربطه بالسالف و الالحق في آن.1
كما أكد التطور البالغي املعاصر هذه الرؤية عندما أصبحت بالغة الخطاب هي تأشيرة املرور إلى دوائر القراءة
املثلى ،مهما كان نوع النص أو جنسه ،فمن وجهة النظر الكالسيكية للبالغة نجد لها سبعة مالمح أساسية هي :
 -1اإلقناع :أي إبداء االتفاق.
 – 2اإلعجاب ،اإلغراء ،أو التالعب و التبرير.
 - 3تمرير الرأي بحجج متينة .
 - 4اقتراح الضمني من خالل الصريح .
 - 5تأسيس املعنى املجازي على املعنى الظاهري .
1
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 - 6استعمال اللغة املجازية و األسلوبية و األدبية.
 -7اكتشاف نوايا املتكلم أو الكاتب و منحها حجمها الالئق بها.1
لكن التطور الذي حصل في مناهج الدرس اللغوي جعل الدارسين يطورونها بما يالئم راهن الخطابات
والنصوص  ،ومن أهم ما تتقاطع فيه هذه الدراسات املعاصرة هو اعتبار (البالغة دراسة للخطاب ولتقنيات
اإلقناع والتالعب بالذوات  ،ولتحقيق هذه األغراض البد لها من حجاج  ،ذلك أن األقسام األربعة للبالغة هي  :طرح
السؤال  ،سرده ،بنائه  ،حججه  ،ومطابقتها مع السؤال ).2
وهذا ما يجعل –بيرملان -يطابق بين البالغة و الحجاج  ،عادا كل مكونات األسلوبية املوجودة في رسالة ما
(مكتوبة أو مقروءة  ،أو مشاهدة أو حتى إشارية) مستويات معينة من مستويات الحجاج ،بما في ذلك التضمين
والشواهد واألمثلة حتى السخرية واملفارقة هي عبارة عن (...حجة في ذاتها) وكذلك االستعارة ،إنها استدالل قائم
على املقايسة املكثفة  ...وباملثل فالبالغة لم تعد لباسا خارجيا للحجاج بل إنها لتنتمي لبنيته الخاصة3.
ومن العالمات البارزة في تاريخ الحجاج هناك فكرة تهيمن حمل مجمل الحجاج في جميع مراحله التاريخية ،عادة
ما تتم معارضة االستدالل الصارم (من النمط الرياض ي أو املقتبس من املنطق الصوري) بالحجاج الذي يقترب
من الديالكتيك و البالغة أي إلى الخطاب  ،و قد عانى الحجاج من تقابله للبرهنة التي تستفيد من امليزة العلمية ،
املقترنة بمعالجة ما له صلة بالحقيقي  ،بالصحيح  ،بالحجة  ،باملنطق  ،ألن هذه املقارنة تضع الحجاج في الجهة
السيئة من القطيعة الفاصلة بين عقلية الدهاء و العقلية الهندسية  ،بين الرأي و العلم  ،بين املمارسة والنظرية،
بين املحتمل و الحقيقي  ،بين اإلقناع و البداهة  ،و في هذه الحال يجد الحجاج صعوبة من التخلص من داللة
تاريخية ذات طابع قدحي طاغ.
منذ العصور القديمة  ،جرى التمييز بين البرهنة و الحجاج  ،و يعود جوهر االختالف إلى أن الحجاج يقتض ي
تفاعل الذوات ،في حين ان البرهنة تنفي الذات  ،وبالتالي فهي صارمة ألنها بمنأى عن جميع تأثيرات اللغة،
والعواطف  ،وبمنأى عن ظروف املكان والزمان التي يستعمل فيهما  ،وإجماال بمنأى عن دور املستمع والخطيب.
لقد كان مفهوم الحجاج مستخدما لدى جميع فالسفة العصور القديمة لتحليل فن الحوار "الديالكتيك" وفن
الكالم "البالغة"  ،وهكذا فإننا نجد الحجاج موظفا حيثما عمد الفكر إلى املضاربة  ،وقد أثرت بقوة على حياة
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مفهوم الحجاج التقلبات التي عرفتها عبر التاريخ معاني الديالكتيك و البالغة  ،ليعاني بالتالي من القرابة التي تجمعه
مع هذين املفهومين غير املفصلين أو غير املحددين بصورة جيدة.1
الخطاب الحجاجي ميدان ثري للدراسات املتنوعة  ،وذلك لغناه التكويني و لتعدد األبعاد التي ينطوي عليها.
الحجاج هو ممارسة لفظية اجتماعية ،عقلية تهدف إلى تقديم نقد معقول حول مقبولية املوقف بصياغة
مجموعة تراكمية من القضايا التي تبرز الدعوى املعبر عنها في املوقف ،أو تدحضها.2
أساليب الحجاج في البالغة العربية  :مما نستند في هذا املقتطف هو حجاجية االستعارة في الدراسات العربية
املعاصرة  ،ينهي طه عبد الرحمان في دراسته االستعارة بين الحساب املنطق و نظرية الحجاج ( :حساب االستعارة
حساب منطقيا ،ال يفيدنا كثيرا في تبيين خصائصها)  .ألن املبادئ التي يستند إليها الحساب املنطقي االستعارة
(تصادم الحقيقة االستعارية  ،و ال تصح إال بإخراج األقوال عن وصفها املجازي و إلباسها إلباس الحقيقة)
(فاالستعارة خرق للمبادئ املنطقية مما يجعل وصفها وتحليلها يقتض ي استخدام أدوات حجاجية تخاطبية تقر
بالتعارض مبدأ).
وعبد القادر الجرجاني هو أول من استخدم أدوات حجاجية لوصف االستعارة وهو الذي أدخل مفهوم االدعاء
بمقتضياته التداولية الثالثة  :التقرير والتحقيق والتدليل  ،كما استفاد في ثنايا أبحاثه بمفهوم التعارض من غير
أن يطرحه طرحا إجرائيا صريحا .وقيمة الوصف التعارض االستعارة تعود في نظر طه عبد الرحمان إلى أنه يكشف
عن آليات حوارية وحجاجية و عملية في بنيتها يجعلها مركبة املستويات و متداخلة الذوات و متنوعة العالقات.
ج /عالقة الحجاج باملناظرة :
للمناظرة ركنان؛ أولهما :املوضوع و هو القضية التي ستجري حولها املناظرة .والركن الثاني :الطرفان اللذان
سيتحاوران حول املوضوع املطروح للمناظرة .وهي تقوم على خمس قواعدها رئيسة ،تتمثل في -1 :أن الحق واحد
ال يتعدد-2 .التحلي بالقول املهذب-3 .الحجة و البرهان-4 .عدم تناقض أقوال املناظر فيما بينها -5 .إعالن التسليم
باملسلمات.
و كما ال يخفي على أحد أن املناظرة أو املحاججة هي املحاورة بين شخصين حول موضوع يقصد كل واحد منهما
إثبات وجهة نظره ،وإبطال وجهة نظر صاحبه  ،وإن كنت أرى أن لفظ املجادلة أحسن توظيفا في هذا املقام ،وهي
األقدم استخداما من لفظ املناظرة ألنها جاءت متأخرة  ،أما ما جاء به القرآن الكريم هي لفظة املجادلة املذكورة
في مواطن كثيرة في القرآن ،ومعناها الوصول إلى الحق  ،ويقول ابن قيم الجوزية (751-691هـ1350-1292/م) في
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قصة وفد نجران  :جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم ،بل استحباب ذلك  ،بل وجوبه إذا ظهرت مصلحة من
يرجى إسالمه منهم  ،و إقامة الحجة عليه.1
واضح أن الحجاج يدخل في صلب املناظرة ،ويتبوأ منها مكانا عليا ،وال يتصور قيام مناظرة بال حجاج ،يدافع
وينافح به كل خصم عن وجهة نظره ،وقد تتعدد صور املناظرات في دنيا الناس ،ولعل أبرز صورها في عاملانا املعاصر
اللقاءات التلفزيونية التي تفشت اليوم ،تلك اللقاءات التي يتناول أصحابها قضايا مختلفة ،سياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية ودينية وغيرها ،وإن كانت كثيرا ما تحيد عن مسلمات املناظرات.
املبحث الثاني  :مناظرات الشيخ أحمد ديدات لقسيس ي النصارى
وملقاربة تطبيقية ملا ورد في الجانب النظري  ،نحاول أن نعتمد على بعض املواقف التي شهدت فيها املحاججة أو
املناظرة مجاال واسعا ،ولعل أشهر املناظرات الحديثة التي جلبت انتباه املتابعين لها ،مناظرات الداعية الشيخ
أحمد ديدات (1918م2005-م) لقساوسة النصارى ،من أمثال :جيمي سواجارت (1935م) ،أحد كبار قساوسة
األمريكان ،وباستر استانلي شويبرج ،كبير قساوسة السويد ،وأنيس شروش (1933م 2018-م )قسيس عربي من
ُ
وولت في تلك املناظرات مواضيع عدة ،أبرزها :تحريف الكتاب املقدس ،وبشرية املسيح عليه
أصل فلسطيني .وقد تن ِّ
السالم ،وصلب املسيح بين الحقيقة و االفتراء ،والبشارة بمحمد صلى هللا عليه و سلم في الكتاب املقدس ،والخمر
بين املسيحية و اإلسالم.
وسأقصر حديثي على موضوعين ،لعلهما من أكثر املواضيع التي طرقت في تلك املناظرات؛ وهما تحريف الكتاب
املقدس ،وألوهية املسيح عليه السالم.
وقفة موجزة مع الشيخ أحمد ديدات في مجال املناظرة :
يتحدث الشيخ أحمد ديدات عن بداياته في مجال املناظرة فيقول « :قرأت كتاب "إظهار الحق" للشيخ رحمت
هللا الهندي( ، )2005-1918وقرأت عن املناظرات التي أقيمت حينئذ ،وكان الكتاب يشرح تكتيك وأساليب وخبرات
توضح طريقة البداية  ،وطرح السؤال ،وأساليب اإلجابة لدى نقاش هؤالء املتضررين ،وكانت هذه املناظرات أكثر
ش يء أثار اهتمامي ،فهي تناسبني تماما في مواجهة املبشرين املسيحيين ،كما أنها تقدم في املعلومات واملعرفة التي
احتاجها ،وهي تقدم لي أيضا األسلحة ملواجهة هؤالء املبشرين ،فاآلن أستطيع أن أدافع عن نفس ي  ،وعن اإلسالم».2
وفي حقيقة األمر أن النصارى هم الذين دفعوا ديدات لالهتمام بهم ،والرد عليهم ألن اتجاهه للدعوة إلى هللا عن
طريق املناظرة لم يكن وليد التخطيط ،بل سببه تلك املعاناة و األحداث املحيطة به التي يتبعها املنصرون ،حيث

1

ابن قيم الجوزية ،زاد املعاد ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،ط .1992 ،2.ج3ص..639

2

أحمد ديدات ،هذه حياتي ،سيرتي و مسيرتي ،دار الفضيلة للنشر ،القاهرة .ص.15
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يقول "لقد كان املبشرون يقومون عمليا وبصورة استفزازية لتشويه صورة اإلسالم واملسلمين ،وبصورة تستفز
املشاعر".1
وهكذا نجد أنه لتحقيق الهدف السامي من املحاججة أو املناظرة التزام الطرق واألساليب املنطقية القويمة،
وهناك قاعدة مشهورة لدى املناظرة صاغها علماء فن املناظرة ،هي" :إن كنت ناقال فالصحة ،أو مدعيا فالدليل".
فديدات يعد أحد أهم رجال الدعوة اإلسالمية في العقود األخيرة ،اهتم بدراسة علوم القرآن ،واألديان السماوية
األخرى  ،مما جعل منه موسوعة عاملية في علم مقارنة األديان ،كانت نتيجتها نشر ما يزيد عن عشرين كتابا .أكسبته
هذه التجربة دقة املالحظة  ،والصبر و قوة التحمل ،زيادة على ثقته باهلل ،و توكله عليه .كما انكب و قرر أن يدرس
األناجيل بمختلف صيغاتها اإلنجليزية ،حتى النسخ العربية كان يحاول أن يجد من يقرأها له .وقام بعمل دراسة
مقارنة في األناجيل ،و بعد أن وجد في نفسه القدرة التامة على العمل من أجل الدعوة اإلسالمية  ،ومواجهة
املبشرين ،قرر أن يترك كل األعمال التجارية  ،و يتفرغ لهذا العمل.2
وملا تميز به من قدرة على التحليل و التعمق في النص الذي أمامه ،تمكن أحمد ديدات من ناصية الحجة بشكل
لم يصل إليه الكثير من رجال الدعوة في تاريخنا املعاصر ،وهذه امليزة أهلته لتفعيل وتجديد فن املناظرات الذي
يعتمد سرعة البديهة ،وأملعية املتحدث ،بحيث تمكنه من الرد باستخدام حجة بينة على االدعاءات والشبهات التي
تطلق بحق الدين والرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بشكل مقنع يسقط حجة خصومه .والشيخ أحمد ديدات
أحد أكثر املتعمقين في دراسة نصوص األناجيل املختلفة ،نجح في مناظراته للقساوسة ،وأسلم على يديه آالف
البشر ،فهو صاحب منهج ومدرسة خاصة ،و يمثل مرحلة مهمة في الحوار اإلسالمي النصراني.
وقدم حوالي  235مناظرة و محاضرة فكرية و دعوية ،كذلك عقد لقاءات كثيرة مع املنصرين الغربيين
بمناقشتهم في أمور دينهم  ،وبيان نقاط القصور والضعف املوجودة في عقيدتهم وكتبهم ،والرد على ما يرجونه حول
اإلسالم.
ولعل أهم ما ميز و يميز كتابات أحمد ديدات :اعتماده على النصوص إلثبات وجهة نظره  ،وتلك أهم مميزات
األسلوب العلمي الحديث  ،و عندما يتناول موضوعا من املوضوعات املتصلة بالدين املسيحي أو اإلسالمي  ،فإنه
يعتمد تماما على النصوص املعتمدة في كليهما  ،فيقدم بين يدي املوضوع كل ما يتصل به من نصوص من واقع
اإلنجيل املعترف به لديهم  ،و لدى ديدات قدرة فذة على اكتشاف ما يسمى بالتناقض الداخلي حاملا يكون موجودا

 1إبراهيم بن عبد الكريم السنيدي ،الحوار و املناظرة في اإلسالم :أحمد ديدات نموذجا في العصر الحديث ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة اإلسالمية ،ع ،46محرم .1430 ،ص.43
2

محمد عبد القادر الفقي ،حوار ساخن مع داعية العصر :أحمد ديدات ،مكتبة القرآن .ص.20
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بصراحة ووضوح  ،مبديا رأيه كمسلم دون إلزام أحد به  ،وبأسلوب هادئ رصين يلتزم فيه أدب الحوار  ،وكان
يخاطب مناظره باللغة التي يفهمها هو وقومه.
وفي دراستنا هذه ،سنركز على موضوعين من أهم املواضيع التي دارت حولها مناظرات ديدات؛ وهما :تحريف
الكتاب املقدس ،وألوهية املسيح عليه السالم.
املوضوع األول  :تحريف الكتاب املقدس
ولنبدأ باملوضوع األول و املتمثل في تحريف الكتاب املقدس.
جرت وقائع هذه املناظرة العاملية الشهيرة في الواليات املتحدة األمريكية بتاريخ  1487/4/1هـ  ،املوافق لـ
 ، 1986/11/3وكان موضوعها "هل الكتاب املقدس كلمه هللا"  ،والتي جرت بين الشيخ أحمد ديدات والقس جيمس
سواجارت.
أ-القس جميس سواجارت:
حيث يبدأ ويتظاهر القس باملوضوعية في مستهل كالمه بتقديم اعتذار علني للمسلمين  ،ملا كان قد نفوه به من
عبارات نابية عن اإلسالم خالل تقديمه لبرنامج تلفزيوني  ،مؤكدا في الوقت نفسه أن فهمه لإلسالم قد شهد شيئا
من التطور اإليجابي  ،غير أنه مع ذلك ال يقر بنبوة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم  ،يقول " :لقد تعلمت احترام
القرآن  ،وتعلمت احترام املسلمين  ،لكني ال أؤمن أن القرآن كلمة هللا  ،وال أؤمن أن محمدا كان نبي هللا.
ومع بداية املناظرة يقول القس سواجارت  " :ال يوجد مسيحي واحد يمكن أن يقول أن الرب هو الذي كتب
اإلنجيل  ،فإن الش يء الوحيد الذي أعرف أن الرب قد كتبه هو الوصايا العشر على الحجر ملوس ى "...وذلك على
الرغم من قوله قبل ذلك "...وقد أعلنت أن هذا هو كلمة الرب العظيم  ،وأعلنت أنه ال وجود لكلمة أخرى للرب"...
فكالمه هذا يحمل في طياته دعوى مع ضدها في آن واحد  ،وهي زعمه أن  :اإلنجيل وحي إالهي مع نفيه أن يكون كل
محتوياته من الوحي  ،وهذا كاف إلسقاط دعواه بداهة  ،و عدم اعتبارها و عن التناقض العددي في األناجيل ،وما
جاء في ذلك من اختالف  ،ال يجد مخرجا لتفسير ذلك إال أن يلجأ إلى إتهام القرآن باحتوائه على نفس الظاهرة
وليس في ذلك في الحقيقة حال لإلشكال  ،وإنما هو هروب وعجز عن موقع املعضلة  ،وإتهام للمدعي أن فيك مثلما
تتهمني به.
أما بخصوص تعدد روايات اإلنجيل  ،فحاول املغالطة و املراوغة  ،إذ انطلق بعقد مقارنة بين تراجم اإلنجيل،
و تراجم معاني القرآن الكريم  ،مدعيا في الوقت نفسه أن نص اإلنجيل ال يزال كما هو  ،و إنما االختالف جاء في
الترجمات و ذلك قوله  " :في الحقيقة هذا غير صحيح فال توجد غير رواية واحدة فقط من اإلنجيل  ،و توجد
ترجمات كثيرة "....و يقول أيضا  ..." :فاملهم أن جوهر النص لم يتغير "...ومهما يكن فإن القرآن قد ترجم بذلك إلى
لغات عديدة ،و نشرت ترجمة معينة للقرآن  ،وصار حولها جدل  ،و حتى يثبت ما قاله  ،و يقنع الحضور استنجد
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بأقوال بعض األعالم من مفكري املجتمع العربي الذين حاولوا أن يثبتوا أن اإلنجيل من عند هللا ،و لكن دون جدوى
و لترسيخ ادعاءاته الباطلة يسوق قصة جمع القرآن في عهد الخليفة عثمان رض ي هللا عنه ليثبت للجمهور أن هذا
الجمع ان هو إال محض محاوالت لتوحيد نص القرآن  ،زاعما أنه كان هناك عدة نصوص ،وأن أمر الخليفة عثمان
بإحراق بقية مواد القرآن بعدما تم إنجاز مهمة اللجنة املكلفة بجمعه في مصحف واحد ،يؤكدان ثمة بتناقضات
في محتوياته ،متناسيا أو متجاهال أو جاهال أن القرآن كان محفوظا بتمامه قبل وفاة الرسول محمد صلى هللا عليه
وسلم في الصدور قبل تدوينه في مصحف جامع.
وليشكك في مضمون القرآن يقفز إلى خرافات القدامى من معلميه املستشرقين أن أكثر قصص القرآن منتحلة
من األساطير اليهودية  ،و ذلك بقوله  ..." :و لكن كم هي كثيرة تلك القصص التي انتحلت من الخرافات واألساطير
اليهودية" و هذا يتم عن عدم تجرده عن سوابق األحكام في ساحة الحوار واملناظرة بدون دليل ملموس.
و نلمس أن الغالبية الساحقة من إجابات سواجارت منها مغالطات و تحايل اساسها التقويض واالستسالم
املجرد املبني على العجز عن اإلدالء باألدلة الصحيحة و البراهين القوية .كما أن القس ال يملك ضابط ما يميز به
بين ما هو نص أصلي و وحي من األناجيل و ما ليس كذلك  ،إال بمجرد اإليمان األعمى و االستسالم  ،وفي ذلك
ترجيح بغير مرجح  ،و هو ترجح منبعه هوى نفس ي قوامه التعصب والجمود .كما نلحظ قصور القس عن إمكانية
تفسير و بيان االختالف الواقع في نسب املسيح بين إنجيل متى و لوقا  ،فيلجأ إلى إلقاء الالئمة على األناجيل بأنها
كتب تاريخ و بنودات  ،و هذا أيضا ليس فيه دفع للتهمة املوجهة إلى أناجيلهم.
ويختتم القس مناظرته "وأنا أسلم أمامكم الليلة بأن العهد القديم الذي أحمله في يدي ،هو نفس العهد القديم
الذي كان اليهود في أيام و زمان محمد ،وأنه لم يتبدل ،و أن اإلنجيل أو العهد الجديد الذي أحمله في يدي هو نفس
الكتاب الذي كان لدى الكنيسة في أيام محمد" استسالم بغير دليل.
ب-الشيخ أحمد ديدات:
قبل أن يخوض ديدات غمار هذه املناظرة يفتتح كالمه بآية قرآنية كريمة مشحونة بوعيد إالهي شديد للذين
يكذبون على هللا ما لم ينزل به سلطانا من أجل التكسب و املتاجرة" ،فويل للذين يكتتبون الكتاب بأيديهم ثم
يقولون هذا من عند هللا ليشتروا به ثمنا قليال"- .سورة البقرة  ،اآلية .19
ثم ينتقل ليوضح للحضور عقيدة اإلسالم في املسيح عيس ى عليه السالم  ،فيقول ال يكون املسلم مسلما إذا لم
يؤمن باملسيح عيس ى  ،ثم يواصل ليبين الفرق الذي بين النسخة اإلنجيلية التي يتمسك بها الكاثوليك  ،و التي
يعتمدها البروتستانت  ،و هذا الفرق هو أن ثمة أسفارا زائدة  ،يرى الكاثوليك أنها ليست جزءا من اإلنجيل ،في
حين يعتقد الطائفة البروتستانية بأنها وحي بقية النصوص اإلنجيلية ،وكأنه بذلك يريد أن يدلل على عدم امتالك
الكاثوليك برهان سليم على نبذ هذا الجزء الزائد ورفضه ،فإنهم يقبلون ما ينبذون كذلك ما ال يعجبهم معتمدين
على هواهم.
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ثم يتفق الشيخ أحمد ديدات مع القس سواجارت على اعتماد مرجع إنجيلي واحد ليدور على محتواه النقاش،
يتفق ديدات على النسخة التي يعتمدها القس و هي نسخة امللك جميس التي نشرت أول مرة عام 1611م بأمر من
امللك جميس و مع أن هذه النسخة هي النسخة هي النسخة الوحيدة املعتمد عليها  ،إال أن ديدات سدد إليها سهام
النقد بسبب ما اعتراها هي األخرى من تبديالت كثيرة من باب النتقيح  ،و هذا الطعن يجعل نسخة امللك غير ساملة
من عملية التحريف  ،فكون هذه النسخة منقحة  ،و كالم هللا ال يقبل التنقيح من أحد  ،إذن فليس بكالم هللا.
ومن جملة ما استدل به أحمد ديدات على أن كتابهم ليس كالم هللا :
 وصف هللا تعالى بصفات النقص والعيب ،و صفات البشر؛ فوصف تعالى شأنه بأنه  :يأكل و يشرب ،ففي سفرالتكوين :أن هللا كان ضمن ثالثة رجال جاءوا إلى إبراهيم عليه السالم ،فقدم لهم الطعام فأكلوا "ثم أخذ زبدا
و لبنا و العجل الذي عمله ،و وضعها قدامهم ،وإذا كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة فأكلوا".
 و يورد أحمد ديدات بعض النصوص من األناجيل التي تضفي على هللا صفات البشر  ،ثم يبين باملنهج العقلياستحالة ذلك فيقول ديدات  :أما عن وصف هللا فإننا نجد أن التوراة تضفي على هللا صفات البشر مما يجعله
عندهم مماثال للبشر في الصفات املادية الالزمة للبشرية  ،و لكن ديدات يفند كل هذه املزاعم بالحجة و الدليل
سواء نقليا أو عقليا تحليليا.
 اإلباحية الجنسية املوجودة في الكتاب املقدس  ،إذ بلغت حاالت زنا املحارم عشر حاالت كما أخبر "سواجارت"فيعلق ديدات  :في كتاب من عند هللا  ،ملاذا ينحرف الرب العظيم عن الطريق في كتابه املقدس ليوحي إليهم
بعشر حاالت من زنا املحارم ؟ و لذلك أقول إخوتي وأخواتي األعزاء أن هذا ليس كلمة هللا. 1
 تعدد روايات اإلنجيل وتناقضها فيما بينها ،في القضية الواحدة ،إذ لو كانت من عند هللا يلزم أال يكون بينهاخالف و تناقض  ،مصداقا لقوله تعالى ﴿أفال يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا
كثيرا﴾ [النساء .]82 :و من أمثال هذه األمثلة املتناقضة ،ما ورد في إنجيل يوحنا "هللا لم يره أحد قط"..2وهذا
ُ
مناقض ملا ورد في سفر التكوين "فدعا يعقوب اسم املكان -فنيئيل -قائال  " :ألني نظرت هللا وجها لوجه ،ونجيت
نفس ي".3.

1

أحمد حجازي السقا ،املناظرة الحديثة .ص.34

2

إنجيل يوحنا .ج1ص.18
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كما يتحدث عن األسفار الخمسة في العهد القديم مبينا أنها ليست كتب موس ى و ذلك إلخبارها سبعمائة مرة
أن هذا الكالم ليس كالم هللا  ،و تمثل بالعبارات التالية " و قال الرب ملوس ى وقال موس ى هلل" إذ لو كان كاتب
التوراة موس ى لقال  " :لقد قال لي الرب  ،و قلت هلل" . 1
 أقوال أحبار النصارى ؛ فهو يحاجج النصارى بأقوال "هانز كوكب" حين قرر "هانز" أنه ال يوجد دليل واحدعلى أن اإلنجيل ينحدر مباشرة من هللا ،و لقد قدم "هانز" األدلة الصريحة على أن اإلنجيل إنما هو كالم
بشر مستدال على ذلك بما ورد في إنجيل لوقا الذي كان يحاكي من سبقه فيكتب كما كتبوا ال بتكليف من هللا
 ،و ال بتكليف من روح القدس.
وهنا يغالط سواجارت  ،إذ انطلق بعقد مقارنة مع الفارق الكبير بين تراجم اإلنجيل  ،وتراجم معاني القرآن
الكريم مدعيا في الوقت نفسه أن نص اإلنجيل ال يزال كما هو و إنما االختالف جاء في الترجمات و ذلك قوله
" في الحقيقة هذا غير صحيح فال توجد غير رواية واحدة فقط من اإلنجيل  ،ويوجد ترجمات كثيرة" ويقول
أيضا " فاملهم أن جوهر النص لم يتغير" و مهما يكن فإن القرآن قد ترجم كذلك إلى لغات عديدة.
املوضوع الثاني  :والدة املسيح عليه السالم
أما فيما يخص املوضوع الثاني و الذي ارتأيت طرحه من خالل ما شهد من جدال ومناظرة هو والدة املسيح
عليه السالم .ففي حوار الشيخ ديدات مع القس "سنكر" وهو رئيس جمعية اإلنجيل في جوهانسبورغ  ،حول والدة
املسيح عليه السالم  ،يوضح ديدات للقس "سنكر" ما يتعلق بعيس ى في العقيدة اإلسالمية واملكانة السامية التي
يحتلها في كنف اإلسالم  ،و بدأ القس مرتابا فيما ذكر ديدات  ،و قرأ له قوله تعالى ﴿قالت رب أنى يكون لي ولد و
لم يمسني بشر قال كذلك هللا يخلق ما يشاء  ،إذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون﴾ [آل عمران.]47 :
و بين ما جاء في إنجيل متى "أما والدة يسوع املسيح فكانت هكذا  ،ملا كانت مريم أمة مخطوبة ليوسف  ،قبل أن
يجتمعا ُ ،وجدت ُحبلى من الروح القدس" .فيقول ديدات أننا نعلم علم اليقين أن املعنى املقصود من األلفاظ
اإلنجيلية ليس ذلك الذي يتبادر إلى األذهان ،لكن اللغة املستخدمة هنا هي امللومة ألنها غير مستساغة توحي بمعان
غير الئقة  ،و هي بذلك دون املستوى الالئق  ،ثم يذهب لكي يوضح للقس الفرق مع مقارنة ذلك مع ما جاء في القرآن
الكريم .مع االستشهاد باآلية القرآنية "قال كذلك هللا يخلق ما يشاء  ،إذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون".2
هذا التصور القرآني ملولد عيس ى عليه السالم هلل أن يخلق بشرا مثل عيس ى دون أن أنه سبحانه يشاء فحس َب،
و لو أنه شاء أن يخلق مليون عيس ى دون أباء و دون أمهات لتحقق له ذلك  ،ألنه سبحانه يخلق ما يشاء في الوجود

 1سفر التكوين.6/18 .
2

أحمد ديدات ،املسيح في اإلسالم ،تر :علي الجوهري ،دار الفصيلة ،مصر .ص.52
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بكلمة كن فيكون .و هنا سأل ديدات القس سنكر  ،أيهما تختار البنتك في ما يتعلق بمولد عيس ى  ،التصور القرآني
أم التصور اإلنجيلي ؟ أحنى الرجل رأسه بتواضع و قال  :التصور القرآني.1
كما يبدو املنهج العقلي واضحا لدى ديدات عند مناظرته للقس الدكتور أنيس شورش ،بقاعة ألبرت بلندن
عندما يقول :إن عيس ى رجل هذه حقيقة أكدها بطرس عندما قال " :أيها الرجال اإلسرائيليون اسمعوا هذه األقوال
 :يسوع الناصري  ،رجل قد تبرهن لكم من َ
قب ل هللا بقوات و عجائب و آيات صنعها هللا بيده في وسطكم" .2و لقد
قال يسوع لليهود أنه لم يسمع صوت هللا في أي وقت  ،و لم ير شكله و ال هيئته إطالقا .لقد اتهم اليهود يسوع
بالسحر و هربوا من طريقه ،و لذا فإن يسوع يستحيل أن يكون هو األب  ،ويستحيل أن يكون هو هللا ألنه كان
ليسوع لسان و شفتان ،و تكلم مع اليهود ،و كانت له عينان والعينان في وجه ،و اللسان يمتد من البلعوم ،وكانت
له أمعاء ،و باختصار كان إنسانا له جسم اإلنسان  ،و لم يكن إالها بأي حال  ،إن أي شخص ولدته أمه ال يمكن
أن يكون إالها  ،و ال يمكن أن يقارن و يتساوى مع هللا  ،ولقد جاء وصفه بأنه "ابن اإلنسان" بالعهد الجديد ثالثا
و ثمانين مرة و وصف بأنه "ابن هللا" بالعهد الجديد ثالث عشر مرة .سل أي مبشر مسيحي  ،من هو ابن اإلنسان
؟ و سيقول لك على الفور  :يسوع.3
و اإلنسان هو اإلنسان في كل زمان و مكان  ،و يحدثنا اإلنجيل أنه كانت قد أجريت ليسوع عملية الختان عندما
َ
الصبي سمي يسوع  ،كما تسمى من املالك قبل أن ُحبل به في
بلغ يومه الثامن " :و ملا تمت ثمانية أيام ليختنوا
البطن" .4ثم يتساءل ديدات إله وتجرى له عملية الختان ؟ ثم يستطرد ديدات بعد استشهاده باآلية الكريمة ﴿ما
املَ ُ
َ
الطعام كيف تبين لهم اآليات ثم
سيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل و أمه صديقة كانا يأكالن
أنظر أنى يؤفكون﴾ [املائدة.]75 :
لقد كان عيس ى و أمه يأكالن الطعام  ،و يقول اإلنجيل "جاء ابن اإلنسان يأكل و يشرب  ،فيقولون هو ذا إنسان
أكول و شريب خمر محب للعشارين و الخطاة  ،و الحكمة تبررت من بنيها" .5يقول ديدات  :أن أكل الطعام يدل
داللة قاطعة على أن عيس ى إنما كان إنسانا بكل ما تعنيه اإلنسانية من معان ،و كذلك كانت مريم العذراء التي
يعتقد الكاثوليك بألوهيتها .و من هنا يستحيل أن يكون املسيح إالها  ،أو يكون هو و أمه إالهيين  ،ألن أي شخص

1

أحمد ديدات ،املسيح في اإلسالم ،تر :علي الجوهري ،دار الفصيلة ،مصر .ص54

2

أعمال الرسل22/2 .

3

أحمد ديدات ،املسيح في اإلسالم .ص52

4

إنجيل لوقا21/2 .

5

إنجيل لوقا.22/2 .
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يتناول الطعام يستحيل أن يعتبر إالها  ،و كل شخص يأكل الطعام يحتاج الذهاب إلى قضاء حاجته  ،و َمن هذا
شأنه ال يكون إالها.1
يمزج ديدات بين املنهج النقلي و العقلي ليدلل على خطأ النصارى في تصورهم ملكانة عيس ى عليه السالم عند
ربه ،فيذكر ديدات النص القرآني ﴿إذ قالت املالئكة يا مريم إن هللا يبشرك بكلمة منه اسمه املسيح عيس ى ابن
مريم وجيها في الدنيا و اآلخرة و من املقربين﴾ [آل عمران .]45 :و يذكر ديدات أن املقصود باملقربين املتفوقين روحيا
و ليس القرب املكاني  ،و يذكر ديدات نصا من اإلنجيل يبين التصور الخاطئ بقرب عيس ى من ربه "ثم أن الرب
بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء  ،و جلس عن يمين هللا" .و يقارن ديدات بين النصين موضحا أن النصارى أساءوا
الفهم هنا بأنهم يتخيلون أن اإلله جالس على كرس ي فخم و ابنه املسيح على يمينه .و يتساءل هل يمكن استيعاب
تلك الصورة  ،و نقبل مثل هذا التصور لإلله  ،إن هللا ليس كمثله ش يء يمكن أن تحيط به عقولنا أو أن نتصوره.
ثم يبرهن باملنهج العقلي عن خطأ تصور النصارى أن عيس ى عليه السالم إله ألنه ولد من غير أب .قائال :و من
ذلك يمكن لنا أن نستخلص أنه إذا كان عيس ى إله ألنه قد ولد من أم بغير أب  ،فإن آدم إله أعظم -حسب زعمهم-
و ثمة إجماع على أن آدم لم يكن إالها  ،و بناء على ذلك ال يصح أن يكون عيس ى إالها من باب أولى ألنه لم يكن
آلدم أب و ال أم .2يقول الشيخ ديدات لقد نادى يسوع ربه قائال " :إلهي  ،ملاذا تركتني؟ " .3من ذا الذي كان يسوع
ينادي عليه لكي ينقذه ؟ هل كان ينادي نفسه لينقذ نفسه ؟ إذا كان عيس ى إالها فكيف إذا ترك اليهود و الرومان
يفعلون به ما يفعلون ؟
و قبل أن ينهي الشيخ ديدات حديثه  ،يضع الخصم و أنصاره في مأزق و هو أنه إذا كان املسيح فعال ابنا هلل،
فما الذي يجعل الرب يستبعد ذكر اسمه ضمن نسب من يرونه ابنا له ؟.4
لقد ركز أكثر ما ركز عليه ديدات على مسألة اعتبار النصارى املسيح ابن هللا  ،لكن مع هذا االعتقاد في البنوة
يشوبه ادعاء يثير الدهشة و الغرابة  ،أال و هو بنوة غير حاصلة عن عملية إنجاب إشكالية لم يستطع كبار علماء
النصرانية أن يجيبوا عليها كما يقص علينا ديدات "ألن املسيح عندهم هو االبن الوحيد الذي ولده هللا ،وأنه مولود
وليس مخلوقا ،و كنت أسأل النصارى دائما  :اشرحوا لي ما الذي تقصدونه حينما تقولون هو ُولد و لم ُيخلق ؟
وصدقوني خالل أربعين عاما لم يستطع إنجليزي واحد أن يشرح لي ماذا تعني هذه الكلمة.5
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مناظرة العصر بين أحمد ديدات و أنيس شروش ،تر :علي الجوهري .ص.67

2

مناظرة العصر بين أحمد ديدات و أنيس شروش ،تر :علي الجوهري .ص76

3

إنجيل متى46/27 .
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إبراهيم بن عبد الكريم السنيدي ،الحوار و املناظرة في اإلسالم .ص58
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راندة إبراهيم النعام ،أحمد ديدات و جهوده في الرد على النصارى ،رسالة ماجستير ،كلية أصول الدين ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2008 ،
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

52

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  60مارس 2020

خاتمة :
في خاتمة بحثنا هذا؛ يعد الحجاج ايوالية خطابية وخطابية لدى اإلنسان يمارسها مع اآلخرين ،دفاعا عن
أفكاره ،ومعتقداته ،عارضا أو مفندا ،محاورا أو مقنعا .إنه فعل عالئقي يبرر به صاحبه أنماط أفعاله ،بالحجة
والبرهان ،بشكل طبيعي ،أو بتعامل فعال ،عبر شبكة من األقوال أو التعابير الحاملة لصورة حجاجية ،تستجيب
ألهداف تأثيرية انجازيه في املخاطبين أفرادا أو جماعات .إال أن الحجاج ،في معظمه ،ال يتم إال باللغة أو الخطاب،
أو داخلهما معا ،ما يكسب الحجاج بعدا تلفظيا استدالليا ،تنتمي عناصره الحية املتفاعلة إلى املجال التداولي ،
بحكم متغيراته و أفاقه  ،و كلما تباينت أنماط الحجاج وتواجهاتها املعرفية واألدائية ،كلما تبين في الوقت نفسه
عناصر املجال التداولي املستمر  ،وتخصصت زوايا النقاط األثر التداولي منهجا و تقويما .
وألن املناظرات تمثل معين خصبا لتمثل املواقف الحجاجية ،فإن مناظرات الشيخ ديدات التي زاوج فيها بين
املنهج العقلي واملنهج النقلي ؛ توثيقا في إسناد النصوص إلى قائليها ،والتحقق من سالمتها و فهم مدلوالتها ،وإقناعا
للخصم بقواعد منطقية تلزم الحدود والرسوم في التعريف والقياس واالستقراء والتمثيل في االستدالل .كل ذلك
يش ي بعدم فصل التصور املفاهيمي للحجاج عن سياقه الذي يوظف فيه.
ملحق :
الشيخ أحمد ديدات  :هو الشيخ أحمد حسين ديدات ولد في (تادكهار فار) بإقليم سراط بالهند عام
1918م ألبوين مسلمين هما حسين كاظم ديدات وزوجته فاطمة ,وكان يعمل والده بالزراعة وأمه تعاونه ومكثا
ً
تسع سنوات ثم انتقل والده إلى جنوب أفريقيا وعاش في ديربان وغير أبيه اتجاه عمله الزراعي وعمل ترزيا ونش ئ
الشيخ على منهج أهل السنة والجماعة منذ نعومة أظافره فلقد التحق الشيخ أحمد بالدراسة باملركز اإلسالمي في
ديربان لتعلم القرآن الكريم وعلومه وأحكام شريعتنا اإلسالمية وفي عام 1934م أكمل الشيخ املرحلة السادسة
االبتدائية وثم قرر أن يعمل ملساعدة وال ده فعمل في دكان يبيع امللح ،وانتقل للعمل في مصنع لألثاث وأمض ى به
اثنا عشر عاما وصعد سلم الوظيفة في هذا املصنع من سائق ثم بائع ثم مدير للمصنع وفي أثناء ذلك التحق الشيخ
بالكلية الفنية السلطانية كما كانت تسمى في ذلك الوقت فدرس فيها الرياضيات وإدارة األعمال .إن نقطة التحول
الحقيقي كانت في األربعينات وكان سبب هذا التحول هو زيارة بعثة آدم التنصيرية في دكان امللح الذي كان يعمل به
الشيخ وتوجيه أسئلة كثيرة عن دين اإلسالم ولم يستطيع وقتها اإلجابة عنها( .)1وقرر الشيخ أن يدرس األناجيل
بمختلف طبعاتها اإلنجليزية حتى النسخ العربية كان يحاول أن يجد من يقرأها له وقام بعمل دراسة مقارنة في
األناجيل وبعد أن وجد في نفسه القدرة التامة على العمل من أجل الدعوة اإلسالمية ومواجهة املبشرين قرر الشيخ
بأن يترك كل األعمال التجارية ويتفرغ لهذا العمل .و توفي في  8أغسطس  2005بفروالم  ،جنوب إفريقيا(.)2
القس جيمي سواجارت ( :جيمي سواجارت( من مواليد  15مارس سنة  ،1935قس أمريكي يملك
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محطة للتلفزيون يستخدمها للتبشير بمعتقده وألغراض أخرى فضحته النيابة العامة عند إلقاء القبض عليه
واتهمته بسوء خلقه فظهر على شاشات كبريات املحطات التليفزيونية الدولية ليعترف تفصيليا بعالقته الجنسية
مع إحدى البغايا(. )3هو صاحب مجلة  the evangelistو له مناظرة مشهورة جدا مع الداعية اإلسالمي الشيخ أحمد
ديدات(.)4
القس أنيس شروس  :أنيس شروش مبشر مسيحي من أصل عربي ولد في الناصرة في فلسطين في  6يناير
 1933ثم هاجر إلى األردن وواصل دراسته بجامعة ميسيسيبي  (Mississippi college).حصل على الدكتوراه مرتين
من معهد أمريكا للكهنوت ثم معهد لوثر رايس الدولي للكهنوت وكان يعمل في فلسطين ،ومن ذلك عمله في كنيسة
ً
القدس املعمدانية .كما عمل في الضفة الغربية من سنة  1959إلى 1966م وعمل منصرا في أفريقيا
في كينيا وكيبتاون وديربانويوهانسبورغ ،في التسعينات .وفي سنة  1995عمل في نيوزيلندا ...ثم انتقل إلى إنجلترا ...
ثم إلى البرتغال )5(.اعتقلته الشرطة في مدينة دافني بوالية أالباما األمريكية بتهمة محاولة إحراق برج سكني في
املدينة ،وكان القس أنيس شروش قد اشغل النار في صندوق القمامة بالعمارة وتعتقد الشرطة أن القس أنيس
شروش أراد حرق جميع املنازل بالعمارة وخطط لذلك بأن قام ملحاولة تخريب األجهزة الوقائية ولم تكشف الشرطة
بعد عن الدوافع غير ان الشرطة وجدت في القمامة مستندات للضرائب تخص منظمته التبشيرية الجدير بالذكر
ان القس أنيس شروش قد ناظر الشيخ أحمد ديدات وركز جهوده في الفترة األخيرة علي الهجوم الشرس علي شخص
النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  ،وقد أصدر عددا من الكتب يتهم فيها نبي اإلسالم باإلرهاب واختطاف زوجاته’
إضافة إلي ذلك يقوم القس أنيس شروش بحملة إرهاب الشعب األميركي من اإلسالم.
ناظر الشيخ أحمد ديدات مرتين .املرة األولى سنة  1980في لندن واملوضوع  :هل عيس ى إله ؟ حضر املناظرة
 5000شخص .املرة الثانية في برمنغهام ،واملوضوع  :القرآن واإلنجيل  :أيهما كالم هللا .وحضرها  12000شخص.
كما ناظر شبير علي أربع منظرات عام  2005في سكوتلندا .وله في موقع أمازون.كوم أنه مؤلف" الفرقان الحق "
وهو ما اعتبر محاولة لتأليف ترجمة محرفة للقرآن( .)6توفي في  13مايو  2018بموبيل  ،أالباما.
----------------------( )1نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للشيخ أحمد ديدات-موقع صيد الفوائد.-
( )2كتاب هذه حياتي  ،سيرتي و مسيرتي-أحمد ديدات -أعده أ/أشرف محمد.
(About Jimmy Swaggart Ministriesjsm.com. )3نسخة محفوظة  24مايو  2019على موقع واي باك مشين.
(About Jimmy Swaggart Ministriesjsm.com )4نسخة محفوظة  24مايو  2019على موقع واي باك مشين.
( )5سيرته من أمازون نسخة محفوظة  23مايو  2019على موقع واي باك مشين.
( )6مناظرة هل عيس ى إله؟.
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 تعليم النصّ السرديّ أمنوذجا:تعليم درس األدب بني الرهانات الديداكتيكيّة ونظريّة األدب
The teaching a literature between didactic challenges and literary theory :
Narrative text teaching as a model.

 تونس- باردو- املعهد العالي للتربية والتكوين املستمر- فؤاد الخطيب:الباحث
Researcher: Fouad ELKHATIB - Higher Institute of Education and Continuing trainingBardo – Tunisia

ّ
:امللخص
ٌ
 عن معنى القراءة، بال مجاملة،يستنطقنا... خطر على اطمئناننا...
هذا البحث الديداكتيكي في مجال األدب
األدبية والنص األدبي بما يسلطه على النقاد والباحثين في التعليم والتربية من أسئلة تمس بأصول النقد
 ومدى احترام النصوص املقترحة في الكتاب املدرس ي،حظ نظرية األدب من درس األدب: والنظريات التربوية
لخصوصية البنى التكوينية لألجناس األدبية وحدود احترام خصوصية املتعلم باعتباره قارئا مخصوصا يتنزل
فيرغمنا مهما كان اعتقادنا على معاودة فهمنا ملنزلة درس العربية واملتغيرات... نشاطه في مجال اإلقراء ال القراءة
 بل أن يرده إلى نفسه عس ى أن يعيد التفكير ويشحذ عقله، وليس همه أن يقنع القارئ برؤيته... التي تحكمه
... بالسؤال
ABSTRACT :
This is a didactic research in the field of Literature. It shakes up our comfort zone. It interrogates
us, blatantly, about literature reading and literary texts as critics and researchers in the fields of
Education ask such questions related to the origins of Criticism and the theories of Learning as: the stake awarded to literary theory in the literature lesson, - to what extent the texts suggested for
the school manual respect the particularities of the foundations of literary genres, and - the limits
to respecting the learner’s privacy in that he is a specific reader whose activity lies in “Readability”
not Reading. Whatever our convictions are, the learner thus compels us to reconsider our
understanding of the importance of the Arabic-language lesson and the variables that affects it.
This research’s concern is not to convince the reader with the vision it carries but to send him back
to where he rethinks things with a questioning mind.
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تقديم:
سعينا ،في هذا البحث ،إلى إثارة جملة من املشاغل الديداكتيكية التي تطرحها القراءة األدبية عموما والسردية
خصوصا .ونحن إذ سعينا جاهدين إلى ترصد املقاربات التي انتهجتها بعض البرامج التعليمية في الوطن العربي
(التونسية نموذجا) في سعي منها إلى إنجاح هذا النشاط في مختلف مراحل التعليم ،فإننا لم نرم الوقوف عند
حدود الرصد التاريخي للممارسات املختلفة لنشاط القراءة ،وإنما حاولنا أن نحاورها للوقوف على مواطن
اإليجاب ومواطن السلب وننظر في أسبابها ومظاهرها انتهاء إلى تمثل جملة من البدائل التي نادى بها
الديداكتيكيون ،ورأينا وجاهتها ورغبنا في االستفادة منها قصد تطوير نشاط القراءة عساه يواكب النسق السريع
لتطور العلوم واملعارف واملناهج التعليمية بما يعود بالنفع على املتعلم من جهة ،ويحافظ على خصوصية األعمال
اإلبداعية من جهة ثانية ،ويمتثل لخصوصية القراءة في اإلطار املدرس ي من جانب ثالث.
ومن أسباب تخير هذا املبحث الذي يبدو في ظاهره من املواضيع املستهلكة في مجال البحوث املتخصصة
(قضية القراءة املدرسية) ،هو أنه مبحث مازال يستحق كثيرا من االهتمام نظرا لكون تحويل نشاط القراءة
األدبية إلى موضوع بحث يبقى من املواضيع العصية عن اإلدالء بخفاياها نظرا ملا يحوم حولها من أسيجة منهجية
تعيق كثيرا من الباحثين عن تلمس سبيل الصواب .وأقص ى غاية في هذا البحث نسعى إليها هي أن يكون بحثنا
قادحا للتفكير والتساؤل ،ال أن يتضمن إجابات يستطاب الركون إليها حتى يتم إثراء الحقل الديداكتيكي وتحويله
إلى حقل خصب يضم املعارف واملهارات والخبرات التعليمية بما يكفل له التجدد والنجاعة.
✓منزلة القراءة:
يعتبر نشاط القراءة األدبية من أهم األنشطة التي القت حظا كبيرا من االهتمام في مختلف العصور .ويذهب
الكثير من الدارسين إلى أن القراءة شكلت انعطافة كبرى في التاريخ ألن التاريخ ذاته يقوم على القراءة .فأن يقرأ
املرء هو أن يعرف تاريخه أكثر .أن يقرأ املرء هو أن يوسع حدوده أكثر فأكثر .أن يقرأ املرء هو أن يعرف نفسه
أكثر .ولذلك قرن التعليم "بالقراءة" تسمية .فأصبحت داللة "فالن يقرأ" .معناها أن فالنا يتعلم أو هو متمدرس.
ولم يعرف أي موضوع ديداكتيكي حجم األبحاث والدراسات التي عرفتها القراءة والكتابة في تاريخ التربية
املعاصرة .تناولت القراءة والكتابة وأسس تدريسها وطرائقها وأهدافها والسن املناسبة للبدء فيها وكيفية إعداد
األطفال لتعلمها .ومنهجيات اإلعداد ووسائل التعليم وتطوير الطرائق  ...وفي هذا اإلطار لم تشذ النظم التعليمية
العربية عن االهتمام بمجال القراءة باعتبارها الوسيلة األساسية التي تعتمد في مختلف مجاالت التدريس) مواد
ومستويات دراسية( .
وسنقصر اهتمامنا على نشاط القراءة األدبية السردية في مادة العربية.؛ حيث صنفت لذلك عدة كتب
تختلف مرة وتأتلف أخرى مختزنة تجارب ورؤى اقتضتها املرحلة الزمنية أو الثقافية أو السياسية .فاستجابت
ملختلف توجهات مشاريع اإلصالح التعليمي وسعت كلها إلى عرض متون نصية منتقاة مما اتفق على استجادة
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أسلوبه واستمالح محتواه وفق مقتضيات شرائط االختيار التي تعتمد على معيار "الطرازية"  prototypeاألدبية
للنص وما يتناسب من جهة أخرى مع متطلبات اإلمالءات البيداغوجية وإكراهات التجاذبات االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والثقافية وغيرها مما يمكن أن يكون طرفا متأثرا أو مؤثرا في العملية التعليمية.
وجدير بالذكر أن نؤكد على أن تعليم القراءة األدبية عموما والسردية خصوصا مبحث شديد التعقيد من
ُ
ُ
حيث مكوناته (أطرافه :املعلم /املتعلم /املادة املعروضة للتعلم) ومن حيث ظروفه .فالقراءة األدبية في اإلطار
املدرس ي تختلف عن غيرها من أنشطة القراءة التي يمارسها الفرد متى شاء أن يقرأ نصا أدبيا ما؛ ألن تعليم القراءة
في اإلطار املدرس ي يكون مصحوبا بجملة من الضوابط التي تجعل املتعلم يمارس أنشطة اختيرت له من طرف
عنصر خارجي يتوسط املادة األدبية واملتعلم (مهندسو البرامج والكتب) .كما يتم تحديد أهداف صريحة أو
ضمنية يوجه املتعلم إليها عن وعي أو بدون وعي منه.
وقد أشار الناقد الفرنس ي روالن بارت إلى اإلشكالية الحقيقية بين املدرسة واألدب 1.ألن تعليم األدب وفق هذا
املنظور يتحول إلى شكل ألسني ينهض لدى املتعلم بوظائف متعددة عددها الدكتور أحمد فرشوخ فذكر أن
تعليم األدب "ينهض بوظيفة تبليغ وتنسيب القيم واألنساق االجتماعية البانية للذاكرة الجماعية بمختلف
تفاريقها الرمزية والتخييلية" 2فنشاط القراءة األدبية في اإلطار املدرس ي يمكن املتعلم من تشخيص الحراك
االجتماعي "ومن ثم إدراك صورته في واقع الحياة اليومية عبر آليات التماهي واإلسقاط والتسامي" 3فتتحول
النصوص على هذا األساس بفعل ما تختزنه من معارف وسلطة تخييلية إلى إطار ثقافي خصب يمكن املتعلم من
االهتداء بها في حياته ",ومن ثم االسترشاد بها قصد تعديل سلوكه وتصويب مواقفه بشكل يحول املتخيل األدبي
في الوعي القرائي إلى واقع محسوس يرشح بصور الحقيقة االجتماعية" .4كما أن نشاط القراءة األدبية يمكن
املتعلم من اكتساب جملة من املزايا السيكولوجية والذهنية والوجدانية ليتهيأ لالنخراط في الحياة االجتماعية
من مختلف تشعباتها إذ " يفض ي السلوك القرائي إلى تفتيح القراءات اإلبداعية لدى املتعلم من خالل تحريك
خياله وحفزه على تشغيل ذكائه وحساسيته وحدسه وذاكرته ألجل توليد دالالت النصوص وخبراتها باملعنى الذي
يجعله أمام احتماالت حياة وتأويل متعددة تدعوه ملمارسة االختيار" .5وقد ترصدت عدة دراسات الوظائف
الهائلة التي يمكن أن يحققها نشاط القراءة األدبية لدى املتعلم من ذلك أنه يحقق جملة من الكفايات أهمها:
ّ
ّ
الل ّ
ّ
ّ
اإلنجازية في السياق
املنطقية والكفاية البالغية والكفاية
املوسوعية والكفاية
غوية والكفاية
الكفاية
االجتماعي.
1R. Barth, réflexions sur un manuel, in l’enseignement de la littérature colloque cers- la salle. Paris 1971, P.17

2د .أحمد فرشوخ األدب .درس األدب ط.2005 1:الناشر :دار الثقافة/الدار البيضاء.ص18
 3نفس املرجع ص 18:
4

نفس املرجع ص18:

 5نفس املرجع ص 19:
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✓إشكالية املقال:
إن السؤال العام الذي ينتظر أن يجيب عنه هذا املقال هو :هل واكب تعليم النص السردي تحوالت
نظريات األدب ومقارباته بما يستجيب لخصوصياته األجناسية بنيويا ووظيفيا
ولشروط اكتساب املعرفة لدى املتعلم؟
قبل الولوج إلى البحث في إشكالية املوضوع بدا من الواجب أوال تفكيك املفاهيم الواردة في صياغة املوضوع
لبناء عقد مفهومي يؤسس قاعدة واضحة للبحث.
ّ
✓التعليم والتعلم:
➢اصطالحا :هو مجهود شخص ملعونة شخص آخر على التعلم .و يعد هذا املصطلح مصطلحا متعديا ال يكتفي
بذاته بل يقتض ي ضرورة مفهوما آخر ال يصح إال به أال وهو مفهوم "التعلم" .والتعلم هو مجهود شخص ي
ونشاط ذاتي يصدر عن املتعلم نفسه بمعونة املعلم وإرشاده .وبذلك يكون "التعليم هو توجيه عملية التعلم،
وحفز املتعلم واستثارة قواه العقلية ونشاطه الذاتي وتهيئة الظروف التي تمكنه من التعلم أيا كان نوعه" .1هكذا
نتبين أن التعليم والتعلم يحققان معا وضعية تعليمية تختلف أدواتها ومناهجها وأهدافها حسب اختالف
النظريات التي تعنى بـ :سيكولوجيا التعلم (سلوكية /بنائية /عرفانية.)...
ولقد أمكن للمباحث في مجال التعليم إرساء جملة من الضوابط واملفاهيم الصارمة التي تكسب عملية
اكتساب املعرفة شروطا صارمة ونجاعة في التحصيل املعرفي .وأهمها «مفهوم املثلث التعليمي/الديداكتيكي »
الذي يقتض ي بدوره جملة من املفاهيم ،بدونها ينتفي املثلث وتتشظى العملية التعليمية.
ويمكن أن نمثل لهذا املثلث التعليمي بما يلي:
(املعرفة)

التصورات و املعوقات
(املعلم)

النقل التعليمي
(املتعلم)

العقد التعليمي
وقد نشأ ،منذ سبعينيات القرن املاض ي ،علم جديد أطلق عليه "ديداكتيك املواد" " Didactique des
 "Disciplinesمستقل بموضوعه وبمفاهيمه وبمنهجه .ولم يشذ نشاط تدريس القراءة األدبية والنص السردي
خصوصا عن أن يكون أحد املشاغل التي اهتم بها الديداكتيك .ولذلك سنستفيد من هذا العلم في بحثنا املتعلق
 1د .أحمد عزت راجح.أصول علم النفس .دار القلم بيروت لبنان.ص261:
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بتدريس األجناس األدبية ،باعتبارها نشاطا يندرج في إطار" تعليمية القراءة األدبية" لنتبين مدى استفادتها من
املفاهيم املؤسسة لهذا العلم.
ّ
ّ
السردي:
✓ النص
 اصطالحا :أسهم بعض العلماء العرب القدامى في تحديد مفهوم النص تحديدا علميا ،ومن ذلك ما أسهمبه اإلمام عبد القاهر الجرجاني (ت  )471في "نظرية النظم"(كتاب :دالئل اإلعجاز) .التي تهدف إلى خدمة النص
القرآني وبيان إعجازه .وقد كانت فكرة "االنسجام النص ي" ) (cohérence textuelleواضحة في ذهن عبد القاهر
الجرجاني وضوحا متميزا حتى أننا نجده يعبر عنها بقوله" :واعلم أن مثل واضع الكالم مثل من يأخذ قطعا من
الذهب أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة"...وهذا يدل على أن بنية النص في تصور عبد
القاهر الجرجاني تصل إلى مرتبة "الصهر" الذي هو أعلى درجات "التشكيل" .وتدل كلمة نص في الفرنسية"
 "texteعلى مجموع الكلمات والجمل التي تكون أثرا أو مكتوبا ما بقطع النظر عما يمكن أن يضاف إليه من
تعليقات .أو هو جزء من أثر أو قطعة مختارة .وتقوم بين الجمل املكونة للنص عالقات سياقية يحكمها الرابط
املعنوي الواقع بين جملة وأخرى.
من خالل هذه التعريفات نتبين أن الخاصية األولى لتحديد النص هي االتساق واالنسجام واالكتمال وليس
الطول وال الحجم املعين .ويؤكد استنتاجنا قول هيلمسليف Hjelmslevأن كلمة "نار" تعتبر –في مقابل رواية
ضخمة-نصا ،وذلك بفضل االكتمال واالستقالل بغض الطرف عن أبعاده ومدى كمه .وبذلك يصح أن يكون
النص "القول اللغوي املكتفي بذاته واملكتمل داللة" .وما خالف هذا التحديد ال يكون نصا مهما طال.
ّ
ّ
األدبي:
✓ تأويل النص
لقد تعدد البحث في النص األدبي بتعدد املقاربات التي تبحث في اللغة باعتبارها خصيصة إنسانية بامتياز
وتمثل بعدا من أبعاده الثقافية .ففي العصر الوسيط غلبت النزعة القائلة بأن الكون قائم على وحدة منكفئة
على ذاتها ملتحفة كيانها محاكية أبدا ذاتها ...ومن ذلك نزوع األشياء املتناظرة إلى نظائرها" .ومن آيات ذلك نزوع
األشياء الثقيلة إلى األرض الثقيلة .وعلى خالف ذلك تتباعد األشياء املتقابلة وينبذ بعضها بعضا فيدفعه"1.
"فالكائنات تتحاور وتتبادل املواقع وتنعكس صور بعضها في بعض بوجوه مختلفة ووفق سنن متعددة .فيستحيل
الكون إلى نسيج من الرسوم املتكافئة ويغدو العالم لغة مفصحة ناطقة ترتسم عالماتها على أديم األشياء داعية
إلى فكها ووصلها بنظائرها في الطبيعة .فالعالمة ترتبط بمدلولها ارتباطا حميما وتشد إليه بوشائج وأسباب اتصال
متينة 2".ويحلل  Borellaالعالقة بين الدال واملدلول ،في املنظور األرسطي ،فالدال ال يسند إلى املسمى كيفما اتفق

1 Les mots et les choses/ Gallimard 1966 P 38-39
2 Les mots et les choses/ Gallimard 1966 P42
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إنما "يعين منه خاصيات كينونته وبذلك تنتظم بين االسم واملسمى عالقة ضرورية مفروضة ثابتة" 1.وقد يبلغ
اقتران االسم باملسمى من الوثوق حدا يتأثر معه سلوك املسمى ،ويتيقظ إحساسه بمجرد تلقيه اسمه سماعا أو
كتابة2.
فالعالمة تعين شيئا واحدا ،تالبسه وتمتزج به حتى تصبح وإياه بمثابة الهوية املفردة ،ومهمة القائم بعملية
التأويل تكمن في إنطاق العالمة واستجالء معناها األوحد املوضوع قبليا واملطابق للطبيعة التي تضع بصماتها على
األشياء وتدعونا إلى فكها وكشف النقاب عنها إلدراك كنهها .والبشر مدعوون إلى اإلنصات إلى صوت الطبيعة من
خالل العالمات املنطوقة أو املاثلة على صفحة األشياء.
وجدير بالذكر أن البحوث في العصر الوسيط تحل األدب منزلة ووصفا ضمن إنتاج النص في مفهومه العام
دون تخصيصه بمنزلة متفردة فـ" الكتابة تتكون مثلها مثل سائر األشياء املاثلة في العالم من رموز مستغلقة
يستدعي توظيفها أو تأويلها معرفة بأسرارها ودراية بمقوماتها ،وال يتاح ذلك إال للخاصة والراسخين في العلم.
ولـمـا كان املتقدمون في حكم هؤالء العلماء أقرب إلى الطبيعة وألصق بها وأعرف بمحاكاتها ،نشطت الحركة
القائمة على النظر في كالمهم واالنعكاف عليه لفك ألغازه وكشف النقاب عنه" 3.أما في العصر الحديث فقد
تغيرت النظرة إلى النص األدبي فقد أكدت عدة بحوث لسانية حديثة وجود آلية ذاتية للغة وأنها تنتظم في سنن
مجردة وفق منطقها الخاص وهذا ما شرع إلى نفي املؤلف بما هو كيان مستقل عن منطق اللغة فلم يعد تلك األنا
الحاضرة بقوة في نصه بل صار نكرة مجهول الهوية .ويرى بارت -وهو من رواد املنهج البنيوي-أن النص مجموعة
من الدوال الصادرة عن سياقات ومصادر مختلفة تزيد حركة النص انفصاال وفضاءه تقطعا واضطرابا .فتم
إفراغ اللغة األدبية من كل مضمون قائم الذات محيل على واقع محسوس إحالة علية سببية وفق ما روجت له
نظرية االنعكاس .وقد شبه بارت اللغة األدبية بفعل أورفي  Orphéeالخارج من الجحيم ،فطاملا اتجه إلى األمام
عارفا أنه يقود شيئا هو الواقع تنفس وانطلق نحو الضياء ،ضياء الداللة لكن ما إن يلتفت مصوبا نظره إلى ما
يحب" لم يحصل إال على معنى ميت"4.
فلغة األدب لغة لذاتها " "pour soiوالداللة فيها مكتنزة "يكتنفها أبدا اللبس" 5.فاألدب "هو لغة الالشخص
لغة الغياب هو ضياء محروم من األنا ،الكلمة تمنحنا الوجود لكنه وجود خال من الوجود ،إنها ال تؤدي تجربة
ألنها هي ذاتها تجربة مغامرة وموطن معرض في كل آن لخطر داهم" 6.لقد أفلتت اللغة من قيود املؤلف وتكلمت
1 J. Borella »le mystère du signe »1989 éd maison neuve. P190
2 M. Foucault. Les mots et les choses/ Gallimard 1966 P48

 3محمد الناصر العجيمي /النقد العربي الحديث ومدارس النقد العربية .دار محمد علي الحامي.ط.أولى.ديسمبر1998
 4محمد الناصر العجيمي .النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية ص84:
5 Barth. »Sur racine »seuil 1962.P 160

 6محمد الناصر العجيمي .النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية ص85:
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نصوص أخرى من خالله وإن داخله شعور بأنه متحكم فيها وأنه يصنع لغته وال يصنع بها .هكذا نقف على حقيقة
أن املعنى الذي يتضمنه نص أدبي ما هو معنى متحول حسب القارئ وحسب ظروف التلقي وحسب عدد مرات
مقاربة النص الواحد وحسب الخبرات التي تمرس بها القارئ في الحياة .وهذا ينسحب على نشاط القراءة األدبية
في اإلطار املدرس ي حيث يكون القارئ مرتهنا بسن معلوم وبضوابط صارمة تجعل مقاربته لنص أدبي مشروطة
بما أريد له أن يكتسب من ذلك النص األدبي (تعليم القراءة ال يخرج عن كونه نوعا من ممارسة وصاية هيكل
سلطوي ما على املتعلم :سلطة الكهل ،سلطة سياسية ،اقتصادية ،ثقافية ،ذوقية)....
✓ ّ
نظرية األدب:
قد يتداخل في ذهن كثير من الدارسين جملة من املفاهيم املتصلة باألدب والنقد األدبي من ذلك مفاهيم:
"النظرية األدبية" و" النقد األدبي"  /و" تاريخ األدب" .لذا توجب أن نبين الفروق بينها حتى يتسنى لنا تجسير الهوة
القائمة بين النص األدبي واملتقبل عموما والناقد خصوصا .فـ"النظرية األدبية" :تدرس مبادئ األدب وأصنافه
ومعاييره ،وما إلى ذلك ،بينما تنتمي الدراسات التي تركز اهتمامها على األعمال األدبية نفسها إما إلى" النقد
األدبي"(وتتسم هذه بثبات أسلوب التناول) وإما إلى "التاريخ األدبي ".لكن النقد األدبي كثيرا ما ُيستخدم بشكل
يجعله يشتمل على النظرية األدبية أيضا .ويرى "ويليك " في هذا السياق أنه من املستلزم التعاون بين هذه األنماط
الثالثة من أنماط الدراسة ألنها" تستلزم بعضها بعضا بشكل يبلغ من شموله أننا ال نستطيع تصور النظرية
األدبية بدون نقد أو تاريخ أو النقد بدون نظرية أو تاريخ ،أو التاريخ بدون نظرية ونقد"1.
هكذا تبدو مقاربات النص األدبي ال تقل تعقيدا عن شروط تشكل النص األدبي بما هو نشاط لغوي شديد
التعقيد في فهم آليات تكونه ولذلك ال يبدو غريبا أن تتعدد املقاربات النقدية إلى حد التعارض والتناقض وهو
من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر في تخير آليات تقبل النص األدبي وفي رسم نتائج هذه القراءات .ومن ذلك نذكر:
املنهج اللونسوني (نسبة إلى لونسون) ،النظرية البنيوية ،نظرية التلقي ،النظرية التوليدية وغيرها من املقاربات
النقدية.
لتحوالت ّ
السردي ومدى امتثاله ّ
ّ
ّ
نظرية األدب:
النص
✓ تعليم
لقد كانت قراءة النصوص في النظم التعليمية العربية عموما في مختلف مراحلها -وال تزال-نشاطا أساسيا في
هذا التعليم ينظر إليه على أنه مكون للمتعلمين سواء في ذاته أو في ما يفيد به غيره من األنشطة املصاحبة كاللغة
واإلنشاء .فالقراءة تعلم حذق اللغة كما تعلم الكتابة .ولكن من املفارقات أن القراءة لم تصبح موضوع معرفة
إال مؤخرا .ذلك أن إزالة القداسة عن املؤلف (النقد التقليدي) قد أضفت على النص قداسة لم تكن له (االتجاه

 1رينيه ويليك .ت .محمد عصفور/نظرية األدب سنة 1949ص31-30:
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البنيوي) .ثم حدث نقل األهمية إلى النص في عالقته بالقارئ (نظرية التلقي) .ومن ثم ،تم نقل االهتمام إلى جملة
من األنشطة واألعمال املتشعبة هي التي تجسم أعمال القراءة.
وإن الناظر في تاريخ القراءة املدرسية في الوطن العربي عموما ،يالحظ أنها قد وعت نفسها وعيا نظريا ضمنيا
أثناء املمارسة .وهو ما يعكس فهما مخصوصا للمعرفة من حيث نسبيتها وانفتاحها على الجديد وانتفاعها من
التراكم .فمما يستفاد منه هو أن الوظائف التعليمية للقراءة كانت مقصورة على تكوين املهارة التواصلية لدى
املتعلمين ودعم الشعور الوطني ،ثم أصبحت الوظيفة املنوطة بنشاط القراءة مركزة على النص .وظهرت في
صياغة األهداف أعمال ذات صلة بالقراءة في معناها الجديد وذات صلة باألدب( :.تفكيك النص /تبين بنائه/
استنطاق النص من مبانيه /تبين خصائص األدب الفنية  /اإلحاطة باألساليب واألشكال التعبيرية )...كما ارتبطت
صياغة األهداف بمفهوم مساعدة التلميذ على اكتساب القدرات (بعدما كانت الصياغة مركزة على املدرس
"إكساب") .فقد تطورت القراءة من مرحلة سيطر عليها شرح األلفاظ والعبارات إلبراز املعاني وإعادة صياغة
النص في لغة موازية واعتماد التلقين والحفظ ،.إلى مرحلة سيطر عليها االهتمام بالبنية واألسلوب واستنباط
املعنى من املبنى وتأول النص على أنه بنية أدبية دالة1...
على أن أبرز عوامل هذا التطور وجدت في ثالثة مستويات :بيداغوجي /منهجي /نظري .فعلى املستوى
البيداغوجي ،ازدهرت" نظرية التعلم") (théorie de l’apprentissageو"بيداغوجيا األهداف" تم تجاوز
بيداغوجيا األهداف إلى بيداغوجيا الكفايات .وعلى املستوى النظري ازدهرت اللسانيات ونظرية األدب بمختلف
روافده ) :علوم عرفانية /لسانية .(...وأما على املستوى املنهجي فيتجلى في استيعاب مناهج النقد الحديثة وطرائق
التحليل األدبي املتطورة.
وما نالحظه هو أن عملية اختيار النصوص في أواسط القرن العشرين كانت ال تخلو من حضور ذوقي ال
يتأسس على منهج علمي صارم واضح بقدر ما هو محكوم بالذوق وما استأنس به املشرفون على إنجاز الكتاب
املدرس ي وما تطبعوا عليه من ذوق( 2.املنهج االنطباعي اللونسوني)
إال أننا نلحظ أن عددا من الكتب املدرسية التي تلت هذه الحقبة مثلت نموذجا للتحول الحاصل في املقاربة
النقدية تحت تأثير تطور علم اللسانيات ويتجلى ذلك من خالل عدة مواطن تتحدد في ما يلي:
 إرفاق نصوص الكتاب بأجهزة بيداغوجية تحت عنوان "الشرح والتعريف". تذييل كل نص بحزمة من األسئلة تثير قضايا تتعلق باملضمون (موضوع الجنس األدبي الذي ينتمي إليه النص/الشخصيات /األزمنة واألمكنة /القيم /العالقات بين الشخصيات /األحداث.)...
 1أخذنا النظام التربوي التونس ي نموذجا مصغرا أجرينا عليه دراستنا
 2الكتاب املدرس ي آفاق أدبية لتالميذ السنة الرابعة من التعليم الثانوي (املركز الوطني البيداغوجي/وزارة التربية والتكوين/مطبعة بو سالمة )2005
ص73:
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 ومنها ما تعلق بالبحث في بنية الجنس (الوصف /خصائص الحوار /أساليب الكتابة /خصائص السرد/خصائص النهاية في الجنس األدبي /موقع األزمة في.)...
 ومن األسئلة ما تعلق باملرجعيات التي استقيت منها مواضيع النصوص وقضاياها. وقد تم التركيز على دعوة التالميذ إلى الكشف عن مواقفهم من شتى املسائل (عرض الرأي من مسألة ما/مقارنة قضايا الجنس األدبي بالواقع املعيش /تقييم موقف ما /املقارنة بين مقومات الجنس األدبي ونماذج
من الرواية (إثارة قضايا أخالقية ودعوة التلميذ إلى عرض موقفه منها.)...
 إيجاد كفاية/كفاءة أفقية تفتح النص املقروء على النص املنظور (عرض رسوم تحيل على قضية يطرحهاالنص)1.
 إيجاد كفاية/كفاءة أفقية تفتح نشاط تعلمية القراءة على نشاط تعلمية البالغة "مثال :االستفهام والجوابعنه"2 .
ومن خالل ما تم اعتماده في بعض هذه الكتب املدرسية نتبين أنها تتدرج في مواكبة مختلف النظريات
النقدية ،تمتح منها مناهجها ومفاهيمها وأهدافها فنلحظ منها ما تأثر باملنهج البنيوي الذي مازال يتلمس خطاه
في امليدان التعليمي العربي عامة بداية من حقبة الثمانينات من القرن املاض ي .وإن كان ال بد من التأكيد على أن
االتجاه البنيوي لم يتم اعتماده بشكل منفرد في تدريس القراءة األدبية وهذا قد يعود إلى جدة هذا االتجاه أو
لتغلغل االتجاه االنطباعي في ثقافة املدرسين من جهة وفي فكر املهتمين بإنجاز البرامج والكتب املدرسية.
ومنها ما وظف املقاربة التداولية وجمالية التلقي بداية من القرن الحادي والعشرين ملا فيهما من مزايا أعادت
للقارئ فاعليته وأضفت على النص معنى النسبية بحيث تكون عالقة املتعلم بالنص وبالكاتب عالقة تفاعل
وتحاور ويخرج تعليم القراءة من كونه نشاطا ثقافيا (القراءة) إلى اعتبار القراءة نشاطا تربويا تعليميا
(اإلقراء ، )faire lireتراعى فيه جملة من الضوابط التي تتطلبها عملية تعليم القراءة األدبية في السياق املدرس ي.
وقد تفطن الدكتور أحمد فرشوخ إلى القضية الشائكة التي تحكم عالقة املتعلمين باألدب فقال" :إن
املتعلمين ينظرون عموما إلى النص األدبي كموضوع ملعرفة وهمية بعيدة عن الحياة ،تمتح من عالم الصور
والتخاييل .وألجل تعديل هذا املوقف املفترض يتعين اجتراح قراءة مبدعة تقوم على نسج صالت ألفة وتحاب،
بحيث يصبح النص املقروء جزءا من الحياة الوجدانية للمتعلم .وبالتالي محموال جماليا ملعرفة أصيلة ال
تشخصها باقي الخطابات ،معرفة موسومة بتاريخ املتعلم ومجتمعه ،ومؤهلة لتفكيك الحقائق املعطاة؛ إذ ال شك
أن األدب يقف اليوم في مفترق الطرق ،بين القضايا التي تواجهه وقضايا ابستمولوجية هامة"" 3.فاألدب هو
 1راجع كتاب الوسيط في النصوص للرابعة ثانوي لسنة  1975ص/303:ص/317ص385
2

نفس املرجع ص354

 - 3أحمد فرشوخ .تجدد درس األدب/دار الثقافة .ط أولى  .2005ص 25
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صاحب االمتياز ،وربما الوسيط األول للمعرفة :معرفة العالم ومعرفة الذات .وفي املجتمعات التي تحجب فيها
الحقيقة وتشوه وتقمع ،تصبح وظيفة األدب هي إعادة تقييم هذه الحقيقة والكشف عنها"1.
من الجلي الوقوف على تطور املنهاج التعليمي العربي واملقاربات التعليمية املواكبة لتطور املناهج النقدية
األدبية ،في تدريس األدب ولكن ما نسجله هو غياب استراتيجيا ديداكتيكية واضحة تعي متطلبات اكتساب
املعرفة لدى الفرد من الجانب السيكولوجي ،وافتقاد تمثل ابستيمولوجي جلي لخصائص األجناس األدبية وافتقاد
املرجعية املعرفية التي تعي املرجعيات املختلفة التي تحكم النظريات النقدية .فأن نزاوج بين عدة مقاربات نقدية
لتعلم نصوص أدبية قد يوفر إطارا رحبا للقراءة ولكن يخفي ما بين النظريات اختالفات مرجعية تصل حد
التناقض بينها وبالتالي يختل فعل القراءة ويكون مجرد تهافت على النصوص.
ومن هنا ننتهي إلى أن تعليم األجناس األدبية في إطار تعليم القراءة األدبية واكب تطور مناهج النقد األدبي
وفق مقتض ى نظرية األدب وهو جهد ال ننفي أهميته ولكن يدعونا إلى السؤال التالي :إلى أي حد ساهم الحرص
على مواكبة تحوالت املناهج النقدية في الحفاظ على خصوصية الجنس األدبي؟ وهل مكنتنا هذه الطروحات
النقدية النظرية من تبديد حيرة املتعلم لفهم الجنس األدبي؟ وهل وفت هذه املقاربات هذه األجناس حقها
لتستقيم في أذهان املتعلمين واضحة الحدود بينها؟
ّ
لخصوصيتها جنسا ّ
ّ
أدبيا:
السردية ومدى امتثاله
✓ تعليم النصوص
أثناء البحث في املدونة املدرسية ،الحظنا اشتراك الكتب املدرسية املبرمجة في السنوات األخيرة لغرض تدريس
عدد من األجناس األدبية في محاور تعتمد مداخل أجناسية .وهو ما يقتض ي ضمنيا أن تكون النصوص املعروضة
في هذا املحور محققة الكتمال شروط الجنس األدبي دونما حذف أو تصرف في أي منها .والحظنا تدوينا لعدد من
املفاهيم النقدية التي تتعلق بهذه األجناس (مثال املفاهيم املتعلقة بالنادرة أو الحكاية املثلية أو الرواية أو
املسرحية أو األقصوصة .)،وهو ما لم يكن متحققا في الكتب التي أنتجت في النصف األول من القرن العشرين
التي اختارت مدخال يعتمد تاريخ األدب واقترنت باملقاربة االنطباعية اللونسونية.
أما بالنسبة إلى املنهج البنيوي الذي سجل حضوره في نشاط تعليم القراءة األدبية منذ أواخر السبعينات من
القرن املاض ي 2،فإننا ال ننكر أهميته في الحفاظ على رفعة منزلة النص األدبي من أجل استكناه أدبيته بمحاورة
بناه التكوينية وتسييج النص بحدود منهجية تختزل أدبية النص في ما هو معروض من أثر مكتوب منقطع عن
باثه .هذا ما أعاد للنص سلطة كان يفتقدها مع املناهج التي تبحث في الظروف الحافة باألثر وتبرز مميزات املبدع،
إال أن هذا املنهج وإن أمكنه صياغة منهج صارم وإقرار جملة من املصطلحات األدبية التي أقرت للجنس األدبي
خصوصيته التكوينية فإنه نمط نشاط القراءة األدبية إلى حد يكاد ُيريضنها (نسبة إلى الرموز الرياضية) ويجعلها
- 1سيزا القاسم ،روايات عربية ،قراءة مقارنة ،منشورات الرابطة ،البيضاء  1979ص110
 2في النظام التربوي التونس ي
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جملة من الرموز الجافة التي تشبه الطالسم في تبين معانيها وصار النشاط التعليمي يتميز بالرتابة وافتقد املتقبل
جذوة املبادرة في إيجاد قراءات مجاوزة للسبل املنهجية املسطورة ،بل إن املنهج البنيوي وإن سعى إلى النزوع
التصنيفي لألجناس األدبية فإنه كثيرا ما أحدث تشوشا في تمييز املصطلحات كما أغفل إحدى شروط اإلنتاج
األدبي باعتبار النص تجسيدا لتقاطعات أدبية وأجناسية عديدة وفق مقولة "التطريس" وأن النص األدبي ال
يجسد إبداعا تاما نهائيا منقطعا عن سياقه التاريخي واإلبداعي وإنما يجسد قراءة لنصوص غائبة يمكن أن يثريها
القارئ بقراءة إبداعية جديدة تتجاوز حدود النقد إلى اإلبداع والتجاوز.
أما بخصوص منهج جمالية التلقي واللسانيات التداولية فإنهما وإن اختلفا من حيث املنطلق واملنهج فإنهما
حررا النص والقارئ واملبدع من صرامة الضوابط التي تكبلهما وتزرع بينهما بذور التوتر والصراع من أجل تسجيل
حضور أحد أطراف عملية القراءة وإقصاء الطرفين املتبقيين .وميزة هذين املنهجين هي أنهما وفرا آلية خصبة
ومفاهيم عدة إن أحسنا استغاللها تمكنا من استيعاب خصائص جنس أدبي ما؛ حيث يمكننا منهج التلقي من
محاورة النص األدبي في مستوى بنيته ومعانيه والتصرف فيه من أجل استحضار ممكنات جديدة ألفق التلقي،
فجمالية التلقي يمكن استثمارها ديداكتيكيا من حيث املفاهيم واقتناص نماذج ومنظورات لها قدرة على اإلنتاج
وقوة التنظيم .فالفعل القرائي رهين استراتيجية إبداعية تعتمد املرسل واملتلقي كدورين للملفوظين يحققان ما
يسميه إمبرتو إيكو "التعاضد النص ي"؛ 1بحيث يتحول القول األدبي من خالل عمق طبقاته القرائية إلى توليفة
الحوافز ،وبالتالي إلى إمكانية فرضية تشترط لتحقيقها قراءة املتلقي باعتبارها ممارسة إبداعية تجعل النص
ّ ّ
شبيها بنزهة يحمل فيها الكاتب األقوال والقارئ من الدالالت ،حيث يحقق األول البعد الفني للنص ،في حين
ّ
الجمالية .واألقطاب األربعة التي تسهم في تكوين الظاهرة األدبية( :املؤلف /السياق/
يتكفل الثاني بالوظيفة
النص /القارئ) حيث األقطاب األولى متصلة أو منفصلة حظيت باملقاربة النقدية ،فيما ظل القارئ املكون املنس ي
في الظاهرة األدبية .فهذا املنهج يحقق قدرا من التكامل الذي يعطي ألقطاب القراءة األدبية حظهم وال سيما حظ
النص األدبي.
ونحكم بنفس املوقف على اللسانيات التداولية التي وفرت جهازا مفهوميا ومصطلحيا ومنهجا يعيد للنص
جذوته من حيث شروط انسجامه واتساقه ودور الباث واملتلقي في تحقيق اإلفادة ويراجع خصائص اللغة ويزعزع
املسلمات التي تحصر الداللة في املستوى النحوي للجملة .كما وفرت اللسانيات التداولية مداخل مفهومية تمكن
من مقاربة نصوص األدب باعتبارها أنشطة لغوية .ومنه يمكن احترام خصوصية العمل اإلبداعي مع إمكانية
تغيير زاوية النظر إليه .فإلى أي حد راعت املناهج النقدية املختلفة شروط عملية التعلم؟

 1أمبرتو إيكو .القارئ في الحكاية ،ترجمة :أنطوان أبو زيد ،املركز الثقافي العربي ،البيضاء ،بيروت  .1996ص85
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ّ
✓ تعليم ال ّ
ّ
السردي ومدى امتثاله لشروط اكتساب املعرفة لدى املتعلم:
نص
إن البحث في هذه املسألة يبدو شديد التعقيد تعقد العملية التعليمية/الديدكتيكية من حيث األطراف
واألهداف واآلليات .ومن حيث الشروط السيكولوجية التي تشترطها عملية اكتساب املعرفة لدى الفرد ومن حيث
طبيعة النص األدبي والشروط التي تحكمه والوظائف التي يحققها ومن أجلها تنزل منزلة هامة في مجال التعليم.
كانت القراءة في املنظور التقليدي تقوم على تصورات ترى أن القراءة األدبية السليمة النموذجية في إطار
الفصل الدراس ي هي ما أظهر فيه التلميذ قدرة على التلفظ باملكتوب أي إظهار القدرة على القراءة الجهرية.
إضافة إلى انتهاج نشاط أساسه إبراز القدرة على التفكيك أو نقل املعارف وتلقينها واحتذاء باملدرس في تذوقه
للنص وفي استخراجه للمعنى (مازالت هذه املمارسة تجد لها منزلة في ممارساتنا القرائية) .فكان املدرس يتنزل
منزلة القارئ النموذجيَ ،من شاكله من املتعلمين في القراءة حقق الظفر ،ومن خالفه أو تخلف عنه كان مثاال
للقصور .وابتداء من الثمانينات من القرن العشرين ،تأثرت تعليمية القراءة األدبية في املؤسسة التعليمية
العربية عموما بعلم الديدكتيك (مع تفاوت بين النظم التعليمية) ،حيث برز مفهوم جديد للقراءة وتصور
نشاطها .ووقعت صياغة القراءة على أساس "مبدإ التمشيات" )processus( 1وما تستند إليه من استراتيجيات
ومهارات وما ينشأ بينها من عالقات اندماجية .فاعتبرت القراءة:
*مسارا ذهنيا :ويعني العمليات الذهنية التي ينجزها القارئ مستندة إلى مبدأ التفكير في النص املقروء وما
يحمله من مكونات وعناصر وعالقات فيفض ي التفكير إلى تحقق نشاط القراءة .فاملسار الذهني هو" مجموعة
من األنشطة تنطلق من املعاينة البصرية واللسانية للعناصر القائمة في مساحة النص وضبط الكلمات والتحليل
النحوي حتى تبلغ أشد الدرجات تعقيدا مجسدة في مختلف العمليات العرفانية ( )cognitivesاملوظفة لبناء
الداللة الخاصة والعامة وتكوين نموذج ذهني يتعلق بوضعية النص وأحداثه"2.
*مسارا لغويا :فالقراءة تفكير في مادة لغوية مكتوبة تشترط لتحققها معرفة بالخصائص التركيبية واملعجمية
والسياقية والداللية للنص املكتوب.
ّ
ديناميكيا :للتأكيد على أن القراءة ليست تخزينا مجانيا للكلمات الواحدة تلو األخرى بل هي ضرب
*مسارا
من ضروب املعالجة املستمرة للنص ببناء فرضياته ومحاولة اختبارها أثناء القراءة.
*مسارا شموليا :التأكيد على أن القراءة ليست مهارات يقع تعليمها الواحدة تلو األخرى ،وإنما هي نشاط
إدماجي لجملة من املهارات التي ال يمكن أن تعلم أو تقوم بمعزل عن بعضها بعضا اعتبارا لطبيعتها التفاعلية.

 1مراد العلوي .عقبات القراءة األدبية في السنة الثانية من التعليم الثانوي :كليلة ودمنة نموذجا/ .بحث ماجستير.ص12
 2مراد العلوي .عقبات القراءة األدبية في السنة الثانية من التعليم الثانوي :كليلة ودمنة نموذجا/ .بحث ماجستير.ص12
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فالفكرة املحورية مرتهن فهمها بـ"طاقة املتعلم على تحديد املراجع وفهم العالقات السببية وكمية املعارف
السابقة للقارئ"1.
*مسارا لبناء املعنى" :لم تعد القراءة تعني اكتشاف املعنى املختبئ في مكان ما من النص ،وإنما أصبحت تعني
بناء املعنى انطالقا من العناصر التي يتضمنها النص لكون املعنى مشتتا فيه يسري في كل خيوطه" 2.فبناء املعنى
يشترط املعارف السابقة للقارئ وطبيعة توقعاته واستجابتها ملشروع الكاتب .وفي هذا السياق تقول إيفلين
شارمو" إن الفهم هو عبارة عن عملية معقدة من البناء الذي تشارك فيه املعارف السابقة للقارئ بقدر كبير،
إن الفهم هو بناء املعنى داخل النص".
*مسارا للتواصل :إن القراءة تنعقد على عالقة تواصل بين الكاتب والقارئ بموجبها يتلقى القارئ رسالة
الكاتب ويتمثلها ،وتقول إيفلين شارمو في هذا الصدد" :إن نشاط القراءة يتنزل دائما ضمن وضعية تواصل،
فالقراءة هي تحقيق وظيفة املتلقي في إطار وضعية تواصلية معينة".3
*مسارا تفاعليا :إن القراءة عملية تفاعل بين معارف القارئ والنص ،وبين القارئ والنص واملقام وما تحيل
عليه هذه العناصر من ُبنى ومضامين متنوعة .يقول "كينتش" تأكيدا لهذه ُّ
الرؤية" :تذهب أغلب النظريات
الحالية إلى أن الفهم مسار تفاعلي يقيم عالقة وثيقة بين خصوصية املحتوى في نص معين ومعارف القارئ
وكفاياته"4.
 مفهوم القارئ:لقد مكن ظهور علم الديداكتيك من إعادة االعتبار للقارئ في مستوى نشاط القراءة فصار املتعلم القارئ
قطب الرحى ومحور نشاط القراءة (النظرية البنائية والتداولية وجمالية التلقي وغيرها من النظريات العرفانية
 .)cognitivesهكذا نسجل حدوث تقاطع بين تعليمية/ديداكتيك القراءة والنظريات النقدية الحديثة ممثلة في
التداولية العرفانية (متفرعة عن التوليدية) ،وجمالية التلقي ،.اللتان راعتا شروط اكتساب الفرد للمعرفة
فطوعتا املفاهيم واملناهج من أجل تحقيق أهداف تراعي خصائص املتقبل ذهنيا ونفسيا واجتماعيا
وفيزيولوجيا ...فصار املتعلم /القارئ ذاتا تمارس البناء والفهم والخلق "إلى ما يشبه اإلبداع الذي يعيد صياغة
النص األدبي ....ال استهالكا سلبيا ملنتج جاهز نهائي" 5.تقول إيفلين شارمو في هذا السياق" :يبني القارئ املعنى

1 Giasson Jocelyne : la lecture de la théorie à la pratique.DE BOECK université & larcier. A Bruxelles 1997 p.21/32

 2محمد البرهمي .ديداكتيك النصوص القرائية بالسلك الثاني أساس ي ،النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،1998,ص28
3 Charmeux (E) : savoir lire au collège, CEDIC ; 1985.
4 Kintsch (E) et Kintsch (W) : la compréhension de textes et l’apprentissage, à partir de texte : la théorie peut-elle aider l’enseignement

in les entretiens Nathan, éditions Nathan 1991 p 15
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داخل النص انطالقا من إدراك بصري وعمل ذهني ومهارات لغوية معينة تتمثل في القدرة على التمييز بين مختلف
النصوص".1
حققت التعليمية (الديداكتيك) تجاوزا واضحا للنظرة التقديسية للنص األدبي وملؤلفه ،فلم تعد ترى حرجا
في تجاوز االختيارات النمطية ملؤلفين بعينهم في الكتاب املدرس ي ،كما تجاوزت االختيارات التي تتذرع بعلة النمذجة
اإلبداعية .وهذا ينسجم مع التحول في نظرة تعليمية القراءة األدبية لألدب وإجابة عن األسئلة الديداكتيكية التي
تتساءل عن الجدوى من الحفاظ على املقياس التقليدي في اختيار نصوص أدبية بعينها ،إذ :ملاذا يقع تناول
نصوص معقدة؟ أال يمكن بناء كفايات القراءة انطالقا من نصوص وجهاز بيداغوجي يراعي شروط اكتساب
كفايات القراءة قبل التفكير في نمذجة النصوص" املختارة؟ (من هذه الكفايات املطلوب تحققها :الكفاية
اللسانية /الكفاية التواصلية /الكفاية الخطابية :السردية والحجاجية /الكفاية املوسوعية).2
إال أن الحفاظ على املدخل األجناس ي في تبويب النصوص األدبية في عدد من املناهج التعليمية (مثال :جنس
األقصوصة ،جنس النادرة ،الحكاية املثلية )،أو التبويب التاريخي أو التبويب وفق املؤلفين ،لم تعد تقتضيه
الكفايات املستهدفة في تعلمية القراءة األدبية .وأن اعتماد التداخل بين النظريات النقدية على سبيل اإلثراء
وإيجاد فسحة من مناورة النصوص األدبية إنما يغفل مفارقة خطيرة ال يمكن تجسيرها بين النظريات األدبية إذا
ما نظرنا إليها في عالقتها بنظريات التعلم .إذ كيف يستقيم الجمع مثال بين النظرية البنيوية التي هي نتاج للنظرية
السلوكية في التعلم مع التداولية أو نظرية التلقي اللتان هما نتاج للنظرية العرفانية في التعلم؟
ّ
ّ
تصورات املتعلم :مع ظهور علم الديداكتيك وانتفاعه من اللسانيات التداولية وعلم النفس العرفاني،
صار هناك تركيز على املتعلم ووعي بآليات اشتغال إوالياته الذهنية ( ،(mécanismesوالتفطن إلى مختلف
أبعاده النفسية والبيولوجية والسوسيولوجية فكانت التعليمية (الديداكتيك) تولي هذه األبعاد اهتماما كبيرا
مما دعا املشرفين على املجال التعليمي إلى إعادة مراجعة األنشطة في تعليم القراءة بما يراعي هذه األبعاد .ومن
تجليات ذلك أن تحولت وجهة تعليم القراءة من تعلم مادة إلى إنجاز نشاط تواصلي (من مادة شرح النص إلى
َ
تعليمية شرح النص) يمكن املتعلم من استنفار مهاراته املا-قبل مدرسية ومما وقر في ذهنه من خبرات
اجتماعية وعائلية ومطالعات لتكون رافدا يعين على فهم النصوص .فاملتعلم لم يعد ينظر إليه صفحة بيضاء
يمكن للمعلم أن يكتب عليها ما يشاء (نظرية اللوح الصقيل) .وهذا ما دعا املنظرين إلى مراعاة الفروق بين
األفراد الختالف مهاراتهم وخبراتهم في الحياة (ظهور البيداغوجيا الفارقية ثم البيداغوجيا التفريقية).
ّ
تعليمي :ال يخرج النقل التعليمي عن حقيقة وعي التعلميين (الديداكتيكيون) بآليات اكتساب
 النقل الاملعرفة لدى املتعلمين ،واإلقرار بنسبية الحقيقة العلمية وإلى التأكيد على وجوب مراعاة القدرات الذاتية
1 Charmeux (E) : apprendre à lire, édition Milan/éducation.1987 .p60

 2مراد العلوي :عقبات القراءة األدبية في السنة الثانية من التعليم الثانوي كليلة ودمنة نموذجا /بحث ماجستير ص ...17ص23
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للمتعلم كي ينتج املعرفة .وكان أن نتج عن ذلك أن تحولت املناهج والكتب املدرسية إلى عرض نصوص قرائية طرأ
عليها تحويل وانزياح حتى تتحول من معرفة عاملة إلى معرفة مدرسية تراعي قدرات املتعلمين على مقاربتها وتحقيق
الكفايات املرجوة منها (الكفايات التي سبق ذكرها آنفا) ،بل صار من املشروع اعتماد النقل التعليمي بعد أن
تزعزعت الثقة في يقينية املعارف العاملة(األكاديمية) .ويمكن أن نضرب في ذلك مثل األقصوصة بعرضها جنسا
أدبيا يتحدد بجملة من املقومات واملفاهيم الصارمة التي تميزه عن غيره من األجناس األدبية األخرى (مقياس
ُ
الطول /مفهوم وحدة االنطباع /لحظة التنوير /شدة التركيز .)...وتعرض هذه املفاهيم كمسلمات ينطلق منها
املتعلم لكن التعلمية سرعان ما تفطنت إلى أن تدريس األقصوصة جنسا أدبيا يحتاج إلى مراجعة هائلة إذ أن
الخوض في مسألة الجنس األدبي يندرج في إطار املعرفة العاملة التي منها نستقي املعرفة املدرسية لكي تكون قابلة
للتعلم ،وهذه املعرفة العاملة تثير لدى منظري األدب اختالفات عميقة جدا يمكن أن نستعرضها كالتالي:
ّ
األدبي:
✓ مفهوم الجنس
يعتبر الجنس األدبي كذلك من أهم مواضيع نظرية األدب ،وأبرز القضايا التي انشغلت بها الشعرية الغربية
والعربية ،ملا للجنس األدبي من أهمية معيارية وصفية وتفسيرية في تحليل النصوص وتصنيفها ونمذجتها
و"تحقيبها "وتقويمها ودراستها من خالل سماتها النمطية ومكوناتها النوعية وخصائصها التجنيسية .فلقد
اهتمت اإلنشائية الغربية - POETIQUEمنذ القديم وما تزال-بمسألة األجناس األدبية .ويعد أرسطو في كتابه
فن الشعر ،املنظر األول لألجناس األدبية .فقد قعدها وصنفها بطريقة علمية قائمة على الوصف وتحديد
السمات واملكونات ،وقد قسم األدب إلى ثالثة أقسام« :األدب الغنائي وامللحمي والدرامي 1».وصارت قضية
التجنيس في العصر الحديث من أعوص القضايا التي ناقشتها نظرية األدب ،والتصورات البنيوية والسيميائية،
وما بعد البنيوية ،ملا لها من دور فعال في فهم آليات النص األدبي وإوالياته ( )mécanismesاإلجرائية قصد
محاصرة النوع وتقنين الجنس داللة وبناء ووظيفة .وقد أشار تودوروف Todorovإلى أن مسألة األجناس" من
املشاكل األولى "للبويطيقا" /الشعرية منذ القديم حتى اآلن ،فتحديد األجناس وتعدادها ورصد العالئق املشتركة
بينها لم يتوقف عن فتح باب الجدال .وتعتبر هذه املسألة حاليا متصلة بشكل عام بالنمذجة البنيوية
للخطابات ،حيث ال يعتبر الخطاب األدبي غير "حالة نوعية" .2ويؤكد العالم األملاني كارل فيتورKARL VIETOR
أن "األجناس األدبية هي إنتاجات فنية ألن أصلها التاريخي من أغمض األمور"3.ولقد استعير مفهوم الجنس
والنوع من العلوم الطبيعية ،ويرجع الفضل في ذلك إلى العالم الروس ي فالديمير بروب رائد التحليل البنيوي
املورفولوجي للسرد الذي استفاد كثيرا من وصفات علم النبات وعلم الحيوان.

 1جيرارد جنيت :مدخل لجامع النص ،ترجمة عبد الرحمن أيوب ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،ط ،1985، 1ص5:
; 2 - T .TODOTOV et DUCROT : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. ED, SEUIL, PARIS 1972, p : 193
3 G.GENETTE :( introduction à l’Architexte). IN théorie des genres. Points, pp : 1
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ومن األسئلة املحيرة املطروحة داخل الدراسات األجناسية املتعلقة بالنص األدبي نطرح ما يلي :هل من حقنا
مناقشة جنس أدبي ما من غير أن نكون درسنا أو على األقل قرأنا جميع اآلثار التي تكونه؟ .هل ثمة أجناس
أدبية معدودة فقط (مثال :أجناس شعرية ،ملحمية ،درامية) أو أزيد .منها بكثير؟ وهل عدد األجناس نهائي أو
غير نهائي؟
وقد دحض كارل بوبر  KARL POPPERمنهجية االستقراء التي اعتمدت لتصنيف النصوص األدبية وحدها
بقوله " :من وجهة نظر منطقية ،ال مبرر بين أيدينا الستنتاج فرضيات كلية انطالقا من قضايا جزئية ،مهما كان
عددها ،ألن كل استنتاج من هذا السبيل يمكن أن يتبدى كاذبا على الدوام :مهما كان عدد البجع األبيض الذي
سيكون بوسعنا مالحظته ،فإنه ال يبرر استنتاج أن كل البجع أبيض"1.
وأمام أزمة التصنيف والتجنيس ،نادى روالن بارت بإلغاء الحدود املوجودة بين األجناس األدبية ،وتعويض
الجنس األدبي أو األثر األدبي بالكتابة أو النص .وبما أن النص يتحكم فيه مبدأ التناص واستنساخ األقوال
وإعادة األفكار وتعدد املراجع اإلحالية التي تعلن موت املؤلف فال داعي للحديث عن الجنس األدبي ونقائه
وصفائه ،مادام النص جماع نصوص متداخلة وخطابات متنوعة ومختلفة من حيث التجنيس والتصنيف .وفي
هذا يقول روالن بارت ":إن النص ال ينحصر في األدب الجيد .إنه ال يدخل ضمن تراتب ،وال حتى ضمن مجرد
تقسيم لألجناس .ما يحدده على العكس من ذلك هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة2".
ّ
ّ
األدبي:
منهجيات مقاربة الجنس
✓
لقد تمت مقاربة الجنس األدبي انطالقا من زوايا منهجية متعددة .فهناك دراسات تركز على الشكل ،وأخرى
على املضمون ،والبعض اآلخر على الوظيفة .وهناك من يصنف األجناس األدبية اعتمادا على الزمن (املاض ي
والحاضر واملستقبل) ،أو الضمائر ،أو األساليب (السرد -الحوار) ،أو األفعال ،أو الصيغ اللغوية أو حسب
املواضيع (الرواية التاريخية والرواية السياسية والرواية االجتماعية.)...
وهكذا فموضوع الجنس" يثير أسئلة مركزية في تاريخ األدب والنقد األدبي ،وفي العالقات الداخلية املتبادلة
بينهما ،وهو يطرح في سياق أدبي نوعي املسائل الفلسفية املتعلقة بالصلة بين الطبقة واألفراد الذين يؤلفونها،
وبين الواحد واملتعدد ،وطبيعة الكليات"3.

;1 K. POPPER: The logic of scientific discovery. NEW YORK, BASIC BOOKS 1959, p:27
2
3

روالن بارت :درس السيميولوجيا ،ترجمة عبد السالم بن عبد العالي ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ط ،1986، 1ص61:
رينيه ويليك وأوستين وارين :نظرية األدب ،ترجمة :محيي الدين صبحي ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،1985 ،3ص239 :؛
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✓ قضايا املصطلح النقدي والنقل التعليمي:
يطرح املصطلح النقدي عموما والسردي خصوصا عدة قضايا لعل أهمها إشكالية نشأته في مستوى املعرفة
العاملة التي تختلف من مدرسة نقدية إلى أخرى ،وفي مستوى توظيفه في مقاربة األجناس األدبية من جهة ثانية
وقد تفطن إدوارد سعيد إلى هذه املسألة فتحدث عن "هجرة املصطلح" وتحوله ليكتسب خصوصية زئبقية
عصية عن التحديد .كما فطن الناقد املغربي سعيد يقطين إلى أزمة النقد العربي في مستوى تمثل املصطلحات
وفي كيفية توظيفها ،فاملفاهيم واملصطلحات املوظفة ذات مرجعية واحدة ،لكن االختالف ِّبين في استعمالها،
والخالف صار متعددا بتعدد هؤالء املشتغلين بها.
ويرى سعيد يقطين في هذا السياق ،أننا فعال أمام ضرورة ملحة وعاجلة للبحث في املصطلح األدبي العربي
الجديد .وتأتي هذه الضرورة من كوننا "نصطلح" على االختالف ،أكثر مما نتفق على «االصطالح» .ونجم عن ذلك
أننا نتحدث عن" ش يء" واحد ،لكن بلغات ال حصر لها .وقد أجمل سعيد يقطين هذه األسباب فيما يلي:
إن املصطلحات األدبية الجديدة التي نتعامل بها لسنا نحن الذين ننتجها .ومادام كل مشتغل بها يتعامل معهابطريقة مخالفة لغيره ،فال يمكن إال أن يفهمها بطريقته الخاصة ،ويقترح تبعا لذلك مقابالت تناسب أشكال فهمه
واستيعابه لها.
إن تلك املصطلحات التي يتم إنتاجها خارج مجالنا الثقافي العربي ،ليست واحدة وال موحدة .إنها بدورهاتختلف وتتعارض ،ويناقض بعضها بعضا ،كما أنها عرضة للتحول والتغير .ويقر الباحثون الغربيون أنفسهم
بذلك وبصعوبة إنتاج املصطلحات وتوليدها أو االتفاق بشأنها .ونجد تأكيدا لهذا في ما يعبر عنه ج .جنيت في
مختلف كتاباته وخاصة عندما يصرح متضجرا بقوله" :آن األوان ليفرض علينا مفوض شرطة جمهورية اآلداب
مصطلحية متسقة "1.
إن اإلنتاج االصطالحي الغربي مختلف في حد ذاته ،ونحن نتعامل معه وكأنه موحد .ويتولد عن هذا بالنسبة
إلينا اختالف في التصور والعمل ،وينجم عنه الخالف الدائم .ويتكرس هذا الخالف عندما ال يتواصل املشتغلون
بهذه املصطلحات وال يتحاورون .أمام هذا الوضع يروح القارئ أوال ضحية كثرة االستعماالت واالختالفات"،
فترتبك بذلك عملية القراءة ،وال يتحقق بعد هذا املراد األكبر وهو تجديد فكرنا األدبي ومعرفتنا النقدية
وتطويرهما"2.

1 G. Genette, Palimpsestes, Seuils, 1982, P. 7.
2

يقطين سعيد :مقال " املصطلح السردي العربي :قضايا واقتراحات
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✓ الخاتمة:
أشرنا سابقا إلى أن التعرف على املتعلم قارئا واقعيا في سياق مخصوص ،ال يقل أهمية عن التعرف على النص
وسياق قراءته ،إال أن هذا التصور ال أثر له في املمارسة داخل مؤسساتنا .فما يالحظ هو أن أغلب املدرسين
منهمكون في معالجة مشكالت النص املقروء أو مشكالت سياق قراءته دون إيالء أهمية لطبيعة التلقي لدى القارئ
املتعلم ،ودون التساؤل عن االستراتيجية التي يستعملها في فهم هذه النصوص .فتقف ردود أفعال هؤالء املدرسين
عند حدود اتهام املتعلم بالقصور في الفهم وضعف املستوى .ومعلوم أن هذا املوقف يواجه اليوم انتقادات سواء
من طرف البيداغوجيين والتعليميين (الديداكتيكيين) لكونه ال يعي أن فهم النص تجربة تواصلية وأن معرفة النص
ومعرفة الذات القارئة شرطان أساسيان لفهم طبيعة هذه التجربة التواصلية .ويمكن أن نتبين مظاهر هذا التحول
ّ
املنظومية في بناء محاور الدروس واالنفتاح على نظرية الذكاءات
في النشاط القرائي من خالل اعتماد املقاربة
ّ
الوضعيات) التي يمكن أن تكون خيار استراتيجيا
املتعددة لفهم أنساق التلقي ،والقراءة املنهجية (القراءة وفق
يعيد لإلقراء املدرس ي وهجه ويقطع مع املـأزق الحاصل بين هوية النص وأهداف النظام التربوي واعتباطية اختيار
املقاربات النقدية املناسبة مع سياق تدريس النص األدبي تعليميا بعيدا عن السلطة األكاديمية.
املصادرالعربية
✓ الكتاب املدرس ي آفاق أدبية لتالميذ السنة الرابعة من التعليم الثانوي (املركز الوطني البيداغوجي/وزارة التربية
والتكوين/مطبعة بو سالمة .)2005
املراجع العربية
✓ إيكو أمبرتو .القارئ في الحكاية ،ترجمة :أنطوان أبو زيد ،املركز الثقافي العربي ،البيضاء ،بيروت .1996
✓ بارت روالن :درس السيميولوجيا ،ترجمة عبد السالم بن عبد العالي ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ط1
.1986،
✓ البرهمي محمد .ديداكتيك النصوص القرائية بالسلك الثاني أساس ي ،النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،الدار البيضاء.1998,
✓ جنيت جيرارد :مدخل لجامع النص ،ترجمة عبد الرحمن أيوب ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،ط.1985، 1
✓ السيد غسان :النص األدبي بين املبدع والقارئة ضمن املجلة الثقافية ،عدد  ،43الجامعة األردنية
عمان.1998,
✓ عزت راجح أحمد.أصول علم النفس .دار القلم بيروت لبنان.
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✓ العجيمي محمد الناصر /النقد العربي الحديث ومدارس النقد العربية .دار محمد علي الحامي .ط .أولى.
ديسمبر.1998
✓ العلوي مراد .عقبات القراءة األدبية في السنة الثانية من التعليم الثانوي :كليلة ودمنة نموذجا / .بحث
ماجستير.
✓ فرشوخ أحمد .تجديد درس األدب .ط 2005 1 :الناشر :دار الثقافة /الدار البيضاء.
✓ القاسم سيزا ،روايات عربية ،قراءة مقارنة ،منشورات الرابطة ،البيضاء .1979
✓ ويليك رينيه .مفاهيم نقدية /ت .د .محمد عصفور .عالم املعرفة فبراير 1987
✓ ويليك رينيه وأوستين وارين :نظرية األدب ،ترجمة :محيي الدين صبحي ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
ط.1985 ،3
✓ يقطين سعيد :مقال " املصطلح السردي العربي :قضايا واقتراحات
املصادرو املراجع األجنبية
Barth. R, réflexions sur un manuel, in l’enseignement de la littérature colloque cers- la salle. Paris
1971 ,
• Barth. »sur racine »seuil 1962
• Borella. J »le mystère du signe »1989 éd maison neuve .
• Charmeux (E) : savoir lire au collège, CEDIC ; 1985.
• Foucault. M. Les mots et les choses/ Gallimard 1966
• Gallimard/ Les mots et les choses 1966
• Genette. G, Palimpsestes, Seuils, 1982
• G.GENETTE :( introduction à l’Architexte). IN théorie des genres. Points,
• Giasson Jocelyne : la lecture de la théorie à la pratique.DE BOECK université & larcier. à Bruxelles
1997
• K. POPPER: The logic of scientific discovery. NEW YORK, BASIC BOOKS 1959.
• J.M.SCHAEFFER : Qu’est- ce qu’un genre littéraire, SEUIL, 1989

جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

75

2020  مارس60  العدد- العام السابع- جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

• Kintsch(E) et Kintsch (W) : la compréhension de textes et l’apprentissage, à partir de texte : la
théorie peut-elle aider l’enseignement in les entretiens Nathan, éditions Nathan 1991
• T .TODOTOV et DUCROT : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. ED, SEUIL,
PARIS 1972 ,
• TOMACHEVSKI : (thématique), in THEORIE DE LA LITTERATURE, PARIS.ED DU SEUIL1965
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مراجعة تركيبية داللية يف معاني القُرآن للفرّار ألسلوب النفي الضمين
A semantic syntactic review of the meanings of the Qur'an for the fleeing
For the implicit negation method

 م ضوية صادق جعفر الربيعي مديرية تربية ديالى ـ العراق.م
M.A Diyala Education Directorate.Dawayuh Sadiq Jaafar al-Rubaie

Abstract:
Fur is one of the pillars of the grammatical lesson in the Arabs and it is a distinctive diligence in many of its
doors reported. In this way, the importance of the study towards fleeing the meanings of the Qur'an, as well as
being the imam of the Kufites, who followed a curriculum that had laid down its clerical features. Here comes the
view of the furry (d. 207 e), who saw the words deleted, and based on the omission, the grammatical judgment
became dependent on the meaning. The languages of the world differ in linguistic structure, structural structures,
and grammar. Arabic is the mother tongue of the world. It is considered one of the most eloquent languages in
human expression of what it wants through the existence of a range of linguistic methods. Ace Each of these
methods has specific semantic features. In this article, we will answer the question: What are the tools of negation?
The method of negation in Arabic is called one of the linguistic methods intended to deny or respond to something.
Or to demonstrate the meaning of the opposite meaning in the language sentence through the negation, and this
linguistic method is the opposite of the method of proof, and this method is through the existence of a set of special
tools that work to deny the meaning in the language sentences and benefit the negation.
Implicit negation is a method of negation in which the meaning of a sentence is implicitly negated without
the use of negation tools directly. This is done through a set of linguistic methods. These methods are: Interrogative
Method: The interrogative method here is meant to be asked for the purpose of denying something. The method
of condition: Through this method, the meaning of negation through the use of meanings carried by the condition
tools is included in this linguistic method, and the condition tools used in the negation are: Lu, Loma, Lola, and all
these condition tools are non-definitive condition tools.
Wistfulness in Arabic carries the meaning of negation because it refers to the wish that append. Applications to
the negation method something will not Representation is based on the use of the implied negation method.
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امللخص :
تطوير
الدرس النحوي عند العرب وأنه اجتهاد مميز في كثير من ابوابه التي يفاد ،منها في
يعد الفراء احد اركان
ِّ
ِّ
َّ
اسات النحوية وتفسير ما وقف عند النحاة من تعليل فيه حيرة واضطراب ..من اجل هذا تأتي اهمية الدراسة
الدر ِّ
َ ََ
ً
َ
ُ
نحو َّ
الفراء من ( معاني القرآن ) فضال عن كونه إمام الكوفيين الذي سار على منهج كان قد وضع معامله الكسائي .
َ
ً
ً
َّ
ْ
كم َّ
صار ُ
الحذ ِّف َ
الح ُ
وهنا َي ُ
قال ُه َّ
النحو ُّي تابعا
الكالم حذفا ،وبناء على
الفراء (ت207هـ) الذي رأى في
حضرِّني ما
ِّ
َ
ل َ
لمعنى  ،وت ُّ
ُ
يستخدمها الناس للتواصل فيما بينهمُّ ،
ويتم ذلك من خالل وجود من مجموعة
عد اللغة الوسيلة التي
ِّ
ِّ
من ألفاظ اللغة التي لها دالالت محددة يفهمها الناس ،وتختلف لغات العالم في البنية اللغوية وفي التراكيب البنائية
وفي قواعد اللغة ،أما اللغة العربية فهي أم لغات العالم ،حيث تعد من أكثر اللغات بالغة في تعبير اإلنسان عما
يريد من خالل وجود مجموعة من األساليب اللغوية ،ومن أبرز هذه األساليب :أسلوب النفي ،وأسلوب النهي،
وأسلوب األمر ،وأسلوب االستفهام ،وأسلوب التعجب ،ويحظى كل أسلوب من هذه األساليب بخصائص داللية
محددة ،وفي هذا املقال سيتم اإلجابة عن سؤال :ما هي أدوات النفي أسلوب النفي ُي ُ
طلق أسلوب النفي في اللغة
أحد األساليب اللغوية التي يقصد بها إنكار الش يء أو ُّرد ُه أو إبانة املعنى املضاد للمعنى الذي ورد في
العربية على ِّ
الجملة اللغوية من خالل نفيه ،ويعد هذا األسلوب اللغوي عكس أسلوب اإلثبات ،ويتم هذا األسلوب من خالل
وجود مجموعة من األدوات الخاصة التي تعمل على نفي املعنى في الجمل اللغوية وتفيد النفي.
ًّ
ضمنيا دون استخدام أدوات النفي
النفي الضمني وهو أسلوب النفي الذي يتم فيه نفي معنى الجملة اللغوية
بشكل مباشر ،ويتم ذلك من خالل مجموعة من األساليب اللغوية ،وهذه األساليب هي :األسلوب االستفهامي:
ُي ُ
قصد باألسلوب االستفهامي هنا أن يتم السؤال لغرض نفي حدوث الش يء .أسلوب الشرط :من خالل هذا
األسلوب يتم تضمين معنى النفي من خالل استخدام املعاني التي تحملها أدوات الشرط في هذا األسلوب اللغوي،
أما أدوات الشرط التي تستخدم في النفي فهي :لو ،لوما ،لوال ،وكل أدوات الشرط هذه هي من أدوات الشرط غير
َ
الجازمة .أسلوب التمني :يحمل أسلوب التمني في اللغة العربية معنى النفي ألنه يشير إلى تمني حدوث ش يء لن يحدث
بالفعل .تطبيقات على أسلوب النفي يتم التمثيل على استخدام أسلوب النفي الضمني.
املقدمة:
َ
ُّ َّ
املبعوث رحمة َ َ
ُ
َ
ُ َّ
َّ
حب ِّه
الة
رب العا ِّمل َين
ِّ
سل ِّيم على ُ ِّ
وأتم الت ِّ
الحمد ِّ
وأفضل الص ِّ
للعاملين ِّ
هلل ِّ
سيدنا محم ٍّد وعلى ِّآل ِّه وص ِّ
َ
أجمعين ،وبعد:
ُ ُ
أحد األساليب اللغوية التي يقصد بها إنكار الش يء أو
أسلوب النفي يطلق أسلوب النفي في اللغة العربية على ِّ
ُّرد ُه أو إبانة املعنى املضاد للمعنى الذي ورد في الجملة اللغوية من خالل نفيه ،ويعد هذا األسلوب اللغوي عكس
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أسلوب اإلث بات ،ويتم هذا األسلوب من خالل وجود مجموعة من األدوات الخاصة التي تعمل على نفي املعنى في
الجمل اللغوية.
ًّ
ضمنيا دون استخدام أدوات النفي
النفي الضمني وهو أسلوب النفي الذي يتم فيه نفي معنى الجملة اللغوية
بشكل مباشر ،ويتم ذلك من خالل مجموعة من األساليب اللغوية ،وهذه األساليب هي :األسلوب االستفهامي:
ُي ُ
قصد باألسلوب االستفهامي هنا أن يتم السؤال لغرض نفي حدوث الش يء .أسلوب الشرط :من خالل هذا
األسلوب يتم تضمين معنى النفي من خالل استخدام املعاني التي تحملها أدوات الشرط في هذا األسلوب اللغوي،
أما أدوات الشرط ال تي تستخدم في النفي فهي :لو ،لوما ،لوال ،وكل أدوات الشرط هذه هي من أدوات الشرط غير
َ
الجازمة .أسلوب التمني :يحمل أسلوب التمني في اللغة العربية معنى النفي ألنه يشير إلى تمني حدوث ش يء لن يحدث
بالفعل .تطبيقات على أسلوب النفي يتم التمثيل على استخدام أسلوب النفي الضمني وأسلوب النفي الصريح
ًّ
ضمنيا،
وذلك باستخدام أدوات النفي واستخدام األساليب اللغوية التي تجعل النفي
ُ َ
َ َّ ُ َ َ َ ُ َ
ُ
على ُ
وبيان َأ َثره في بناء ا ُ
ُ
إظهار ِّق ِّ َّ
والجمل ِّة
االسم َّي ِّة
ملة
الج
ل
م
شت
ي
و
وه
.
ة
ربي
الع
ملة
لج
كيب ،
النفي
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يمة التر ِّ
ٍّ
َ
َ
حد سواء.
الف ِّعل َّية على ٍّ
ِّ
َ
ً
.ويمكننا انطالقا من هذه الرؤية أ ْن نقولِّ :إ َّن التركيب اللغوي هو جزء من اللسانيات أو فرع من فروعها؛
ً َ
ذلك َأل َّننا إذا ُكنا ندرس ُبنى الجمل ً
ً
أيضا أ ْن ندرس دالالت هذه الجمل من خالل ُبناها
وتركيبا ِّفإ َّن ُه يمكننا
صوتا
التركيبة ،و البحث نموذج ال يستند إلى قواعد كما في النحو التقليدي بل اظهر ً
تالحما أكيد بين البنى التركيبية وبين
َ ِّ
البنى الداللية ،وهي اآلن تحاول أ ْن تدخل إلى عالم النص في آخر تطور لها.
ِّإ َّننا في الوقت الحالي لتطور الدرس الداللي الحديث ال نملك إجابة نهائيةِّ ،وإ َّننا نعتقد عندما ظهر في بداية
هذا القرن كتاب سوسير "" "Course delinguisique generalمحاضرات في اللسانيات العامة" أحدث ثورة في
الدرس اللساني؛ ولذا كانت القوانين املستعملة فيه ليست هي قوانين الذات؛ بوصف الذات ً
علما ،ولكنها قوانين
َ
الصيرورة في الطبيعة ،وأ َّن هذا األمر ليفسر بتوجه حركة البناء فيهِّ :إ َّنها حركة استقراء تبدأ من الخارج وتستقر
َ
فيه ،وأ َّنها حركة استنباطية تحيل الظاهرة املدروسة ِّإلى نموذجها ،وتسمح بإنشاء موقف نظري.
ِّوإ َّننا لنجد أنفسنا أميل ِّإلى هذا التعريف؛ وذلك لسببين:
ً
أوًالَ :أل َّن إعداد معايير الشرعية ،وإعداد مناهج البحث ُي َع ُّد ً
جزءا أصيال من تطور املعرفة العلمية نفسها.
تستبعد اللسانيات من حيث هي دراسة علمية املوضوعات القريبة مما يسمى بالفلسفة اللغوية التي تقوم على
أسس منطقية وعقلية ،التي يقصد بها مجموعة من املبادئ و األصول التي تقوم عليها املعرفة اللسانية  ،أي أن
هذه الفلسفة ينبغي أن تستقي عناصرها من طبيعة األدوار التي تقوم بها في الحياة اإلنسانية  ،وتتصل هذه
الفلسفة بعمليات التجريد والتعميم التي تضطر اللسانيات للقيام بها على مستويات التحليل املختلفة ،حتى يسلم
تحليلها ووصفها وتصح نتائجها ،ومن ثم فإن من فلسفة هذا العلم التمييز بقضية املصطلح واحدة من القضايا
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َ
َ
َ
التي تثير اهتمام؛ أل َّن ُه يحيل ِّإلى نوعين من اإلحاالت؛ فهو إما أ ْن يحيل ِّإلى مفهوم ذهني ،وإما أ ْن يحيل ِّإلى ش يء كائن
في الواقع.
التمهيد :ك ُ
تاب (معاني القرآن) ِل َّ
لفراء()1
ِ

اس ًة ُم ً َ َّ
لفراء در َ
َّ
َ .ع ُّد ِّك ُ
تاب (مجاز القرآن) ألبي عبيدة معمر بن
تاب (معاني القرآن) ِّل َّ ِّ
كملة ِّمن الن ِّ
ِّ
اح ِّية اللغوي ِّة ِّل ِّك ِّ
َّ ُ َ ُ
َ
َ َْ ُ َ
قتان
ريب
واملجازِّ ،وكلتا ِّ
الدراستي ِّن مت ِّعل ِّ
اب ،وكتاب (املجاز) ِّفي الغ ِّ
يب واإلعر ِّ
املثنى (ت210هـ) ،ألنه يبحث ِّفي التر ِّاك ِّ
ِّ
ُ ُ
ُ
اسة َ
سلوبَ ،
واخت َل َف ْ
َّ
اسة أبي ُعبيدة.
د
عن
هنا
اء
ر
الف
د
ت
ر
ر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّباأل ِّ
ُ َ َ
َّ َ َ
ُ َ ً
ثال .وقد َ
ُ
َّ َ
َُ ْ َ
اهتم َِّّك ٌ
ثير
الن ِّوع ،ك َما كا َن املجاز م
اسات ِّمن هذا
د
ي
ف
كتاب
ى
عل
طلق
ر
ٍّ
ٍّ ِّ ِّ
اسم أ ِّ
ولم يكن معا ِّني القر ِّآن أول ٍّ
ُ َ
َ ُّ
َ
ُ
َّ
الك ُتب َت َ
لغويين في ُ
َ
من َّ
الق ُ
اسم (معاني القرآن) ،ومن
حت
ن
م
ثير
ك
وضع
ب
جرة
له
ل
ى
ول
األ
الثة
الث
ون
ر
وال
النحويين
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ٍّ
ِّ
ِّ
َ َ ََ
َّ ْ ُ ُ
ُّ
الكسائي (ت189هـ) ،والنض ِّر بن شميل (ت203هـ) ،وقطرب (ت206هـ) ،واألخفش (ت215هـ) .وأينما ذكر
هؤالء:
َ
َ َ
املعاني َّ
اب َّ
َأ َ
فإنما َ
ُ
قص ُدو َن
هؤالء.
ي
صحاب
أ
ير
فس
الت
صح
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ ُ َ
ابَ ،وينتهي َإلى َّ
الجان َب َّ
ُ َّ
ً َ َُ ُ َ َ َ
الن َّ
النحو َّي ،واإلعر َ
ظري ِّة
الك
تاب الطابع النحو ِّي ،فكثيرا ما نراه ي ِّقف ِّل ُيو ِّضح ِّ
ويغل ُب على ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ ُ ُ َ
وأدل َ
وأسبابها ُ
َ
واع َدها ُوأ َ
باتها.
وم
ها
ت
ا،
صوله
ق
العامة ،في ِّبين
سب ِّ
ِّ
ِّ
ُ َ َّ ً ُ َ
َ َ
عد ُد القر ُ
جهة َن َظر ُكل قارئ ُمفس ًرا قر َاء َت ُه ،وقد َت َت َّ
اءات َ
في ُ
اءات
اآلية مبينا و
القر ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍّ ِّ ِّ
عرض لها ِّفي ِّ
َويهت ُّم الف َّر ُاء ِّب ِّ
ً
ً
َّ ُ ُ ُ
َّ َّ َ َ
َ
ُ
َ ُ
قريبا من َّ
وج ُب
الص
فاض ُل بين آر ِّائ ِّهم ُمختارا ما َير ُاه
وتتعدد آراء امل
واب ،وقد ي َرى أن النسق ِّفي ِّ
ِّ
فسرين ،في ِّ
اآلية ي ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ً َ َّ َّ َ ُ ُ َ َ
َّ
ً
َ
ُ َّ َ َّ ُ َ
َّ
َ
الت َ
بيدة ِّمن
واحدةِّ ،هي التي اتبعها أبو ع
اءة ما ،أو التصحيح ِّلل ٍّ
رجيح ِّل ِّقر ٍّ
قاعدة ِّ
ريب ِّ
فظ معي ٍّن .ويت ِّبع ِّفي ت ِّ
ِّ
فس ِّير الغ ِّ
رح اآلية باآليةُ ،ث َّم بالحديث إذا َت َس َّنى ذل َكُ ،ث َّم ب َّ
َ ُ َ
لك ه َي َش ُ
الش ِّاه ِّد ()2
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
قبلِّ ،ت ِّ
ِّ
ِّ
بعد الرجوع إلى كتاب (معاني القرآن) للفراء ملعرفة حقيقة رأيه تبين لنا أن الذي ذكروه منسوبا إليه لم يكن،
بحسب النص املطبوع ملعاني القرآن ،كما نقله السيرافي ومن تابعه ،وما يذهب إليه الفراء في تبيان حقيقة تركيب
(إال) ليس ً
ُ
يصدر في ذلك عما ابتدعه الخليل ومال إليه ،وأصل له في بعض األدوات النحوية ،فعلى سبيل
بدعا ،بل

َ
1
الف َّراء :هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدهللا بن منطور الديلمي ،وهذا النسبة ِّإلى الديلم ،وهو إقليم في البالد الفارسية ،ويقال الجبل ،الذي
َ
والف َّراء قد علمت أ َّن ُه لقبه ال اسمه ،واملعروف في َ
أيضاَ .
يسكن هذا اإلقليم ً
الف َّراء أو من يخيط الفراء أو يبيعها ،كما يتبادر في صيغة النسبة كبزاز
َ
وعطار .وفي انساب السمعاني قال أبو الفضل الفلكي(( :لقب أل َّن ُه َ
كان يفري الكالم هكذا قال في في العلم املكانة السامية والغاية التي ال بعدها ،وكان
زعيم الكوفيين بعد الكسائي))وفي تاريخ بغداد(( :وكان ُيقال :النحو َ
الف َّراء ،والفراء :أمير املؤمنين في النحو)).
=https://www.google.com/search?q 2التركيب +النحوي +في +كتاب +معاني +القران&=sxs rf
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(لن) مركبة من (ال) و ْ
(إذن) مركبة من (إذ) و ْ
التمثيل يرى الخليل أن ْ
(أن)(َّ ،)2
(أن)(َّ ،)1
وأن ْ
وأن (مهما) مركبة من
(ما وما)(.)3
ُ
لكل منهما معنى وحكم ،حدث لهما بالتركيب
واألصل الذي بنى الخليل عليه ذلك أن الشيئين إذا ركبا ،وكان ٍّ
حكم ومعنى لم يكن لهما قبل أن يتركبا() ،بمعنى َّ
أن الحرفية أو االسمية التي كانت قبل التركيب لم تتغير عما هي
عليه بعد التركيب ،بل يقتصر التغيير على الوظيفة التي تؤديها األداة بعد التركيب ،والتي هي غيرها قبل التركيب.
ُ
ويمكن تفسير هذا امليل إلى القول بالتركيب باالرتباط بأصل عام يتعلق بتكثير املعاني ،وتجديد األحكام ،وقد
يكون هناك سبب ثان يرتبط بتقليل األصول ال تكثيرها ،فقد قال الشلوبين(645هـ)( :وللخليل رحمه هللا أن يقول:
َ
مأخذنا في هذه الصناعة إنما هي لتقليل األصول ما َ
ْ
ُ
وضارب،
واضرب،
(يضرب،
أمكن ال لتكثيرها ،ولذلك لم ُيقل في
ِّ
واحدا منها أصال ،وهو َ
وضر َبَ ،
وض ْرب) إنها أصول كلها ،إنما جعلنا ً
(ض ْرب) وجعلنا الباقي ً
ومضروبَ ،
فرعا عليه)(.)4
َ
ً
وما من شك أ َّن هذا التقسيم قد حفلت به كتب اللغة ،وخاصة كتب البالغيين الذين افردوا فصوال في كتبهم
َ
تحدثوا فيها عن التركيب الخبري والتركيب اإلنشائي ،األول :التركيب اإلنشائي الطلبي ،ويشتمل على األمر ،والنهي،
َّ
والدعاء ،واالستفهام ،والتمني ،والترجي ،والنداء ،والثاني :التركيب اإلنشائي غير الطلبي ،ويندرج تحته :التعجب،
واملدح ،والذمُ ،ور َّب ،و(كم) الخبرية ،والشرط ،والقسم.
الدين االستراباذي ( )5أول من أدلى التركيب اإلنشائي العناية واالهتمام؛ إذ صرح مر ًارا وتكر ًارا
ويعد رض ي ِّ
بإنشائية التركيب اللغوية في شرح الكافية؛ فحاول يستقري كالم العرب وتراكيبها الوقوف على خصائصها َّ
النحوية،
َ
والتركيبية ،والداللية ،ما ستطاع بذلك أ ْن ينفد ِّإلى األسس الفكرية للجملة اإلنشائية.
ََ
((وأ َّما اسم االستفهام واسم الشرط فكل واحد منها يدل على معنى في نفسه وعلى
ففي قوله عن االستفهام
معنى في غيره ،نحو قولك :أيهم تضرب أضربِّ ،فإ َّن االستفهام متعلق بمضمون الكالم؛ إذ تعين مضروب املخاطب
مستفهم عنه.)6())...

1ينظر :شرح املقدمة املحسبة .232 /1

.

 2ينظر :الكتاب .5 /3
 3ينظر :املقتضب .48 /2
 4ينظر :سر صناعة اإلعراب 306 /1

عد الرض ي من أشهر علماء َّ
 5محمد بن الحسن الرض ي االستراباذي (؟  684 -أو 686هـ) ،هو نحو ٌّي وعالم لغة من بلدة استراباذ في طبرستانُ ،ي ُّ
النحو على
ً ُ َ
ست َشهد بآرائه ،ونظ ًرا ملكانته ُلق َب ب"نجم األئمة" .من أشهر مؤلفاته "شرح كافية ابن الحاجب" في َّ
النحو و"شرح شافية ابن
مر العصور ،وكثيرا ما ي
ِّ
ِّ
الحاجب" في التصريف.
 6خضر حمود .النحو والنحاة :املدارس والخصائص .عالم الكتب للطباعة والنشر  -بيروت .الطبعة األولى  .2003 -ص156 .
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وإذا َ
كان اللغويون القدماء قد أولوا عنايتهم واهتمامهم بالتركيب اإلنشائي ِّفإ َّننا ال نقلل منه ِّوإ َّن العالقة
بين التراكيب اإلنشائية بما فيها من ظواهر لغوية تفرزه من دالالت استدعت منا االستعانة باملنهج الوصفي
التحليلي القائم على استقراء النصوص والنظر في جهد َ
الف َّراء .
َوأبرز ما يتجلى فيه هذا األمر هي األساليب َّ
النحوية ،وتتمثل لذلك بأسلوب النفي الضمني على تفسير
َّ َ
ُ
القراء ال َّنحوي الكوفي؛ فقد مزق هذا األسلوب شر ممزق في كثير من كتب النحو ،ولم ُيلتفت فيه ِّإال ملا ل ُه عالقة
َّ
باإلعراب وعالماته؛ لذلك لم نجده كعنوان أو موضوع واحد متكامل ِّإال في كتب النحو التقليدية ،ومعظم الكتب
املعاصرة التي نحت نحوها ،وترتب عن هذا انصراف األستاذة وازوارهم عن الدراسة َّ
النحوية لهذا األسلوب
واكتفاؤهم بما ذكر القدماء من حاالت إعمال األدوات النافية وإهمالها.
ً
وملا كانت تربية ملكة لغوية عند َّ
الناس هدفا من أهداف النحاة تحفظ ألسنتهم من اللحن ،وتجعلهم
يستعملون ً
صنعا قياسية صحيحة ،تتسم بالثقة في التعبير واستعمال التراكيب في مقاماتها محكمة مضبوطة
َ
دقيقة الداللة ،مراعين في ذلك إطراء الظاهرة اللغوية في النصوص؛ حتى أصبح النحو ُيعرف بأ َّن ُه(( :علم بمقاييس
مستنبطة من استقراء الكالم العرب قال الكسائي :إ َّنما النحو قياس يتبع))؛ وبهذا َ
كان يركز على مدى أطراد
ِّ
الظاهرة.
ً
مقياسا لصح
فاالطراد هو ما يشيع في النصوص؛ فيفرض باطراده ،ومراعاة ،والتزامه ،ويصبح بذلك
ً
والخطأ .إن الخطأ الذي أشرت آنفا إلى أن الدكتور كاطع قد وقع فيه يكمن في هذا النص وهو أن الدكتور قد جعل
َّ
َّ
َ
َْ
ُ َْ
ّللا الق ْو َم الظ ِّ ِّامل َين} جملة توليدية لجملة محولة عنها هي جملة{ :ال َي ْه ِّدي هللا الق ْو َم الظ ِّ ِّامل َين} ثم ذهب
جملة{َ :ي ْه ِّدي
ً
َ
َْ
إلى أن هذه الجملة املنفية املحولة قد تحولت هي أيضا بعنصر تحويل آخر هو الترتيب إلى{ :هللا ال َي ْه ِّدي الق ْو َم
َّ
الظ ِّ ِّامل َين}.
َّ
َ
ُ َْ
َ
ّللا الق ْو َم الظ ِّ ِّامل َين} توليدية ،وال الجملة الفعلية {ال َي ْه ِّدي هللا
الفعلية{ي ْه ِّدي
ال يمكن بحال -أن تكون الجمل
َّ
َْ
الق ْو َم الظ ِّ ِّامل َين} محولة عنها ،وذلك ألن هذه الجملة املنفية تتضمن حقيقة من الحقائق الثابتة ومن ثم فهي جملة
توليدية وليست محولة عن أصل وال يمكن كذلك أن تتحول إلى جملة مثبتة.
َّ
َ ُ َ
َ
َْ
ّللا ال َي ْه ِّدي
والحقيقة أن التوليد والتحويل حاصل بين جملتي {ال َي ْه ِّدي هللا الق ْو َم الظ ِّ ِّامل َين} فهي توليدية{و
ً
َّ
َْ
الق ْو َم الظ ِّ ِّامل َين} وهي محولة ،وذلك ألن النفي موجود فيهما معا ،غير أن املعنى في كل مختلف فالعبارة األولى أفادت
نفي هداية هللا للقوم الظاملين فهي عبارة يخاطب بها من هو خالي الذهن ،أما املعنى في اآلية فقائم على اختصاص
َ ُ َ
َْ
ّللا ال َي ْه ِّدي الق ْو َم
هللا بعدم هداية القوم الظاملين ،كذلك أخطأ الدكتور كاطع حين رأى أن الجملة في اآلية{ و
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َّ
الظ ِّ ِّامل َين} لم تخرج عن كونها جملة فعلية محولة تقدم فيها الفاعل للعناية .والصواب أنها جملة اسمية وليست
فعلية -تحول فيها االسم من فاعل إلى مبتدأ)1(.
ّ
الت ّ
ركيبي عند الفراء
املعنى
ينتمي َ
الف َّراء ِّإلى املدرسة الكوفية التي لها مصطلحات( )2يختلف عن املدرسة البصرية في التسميات في
َّ
عد املدرسة الكوفية من املدرس َّ
الضبطُ ،ت ُّ
النحوية التي نشأتِّ ،وإ ْن كانت نشأة متأخرة بالنسبة لجارتها البصرة ِّإال
َ
َ
مذهبا ً
ً
نحويا أصبح ل ُه قيمته في الدرس النحوي.
أ َّنها أوجدت لنفسها
ً
وإ َّن ً
موافقا للمنهج الوصفي
كثيرا من املحدثين ال َّنحويين قد أشادوا بناء الصرح النحوي الكوفي ،وجعلوه
ِّ
الحديث للغة ،ومن هؤالء مهدي املخزومي في كتابه (مدرسة الكوفة) ،وعبدالفتاح الحموز (الكوفيون في النحو
والصرف).
َ
وعند طريقتهم في وضح النحو وعلى ماذا اعتمدوا في ذلك؟ هما السماع والقياس ،أما بالنسبة للسماع
فالكوفيون لم يكن عندهم قيود للسماع كما َ
كان عد البصريين ،والتي تتعلق بالزمان ،واملكان ،والثقافة؛ فهم
َ
سمعوا عن معظم القبائل العربية بادية وحاضرة؛ وهم بذلك ألغوا قيود السماع البصرية؛ فكانوا أقرب ِّإلى املنهج
الوصفي الحديث في استقراء اللغة في أي مكان أو زمان ،ويجسد ذلك كتاب (معاني ُ
القرآن) للفراء؛ حيث يجد فيه
عبارات واضحة جلية السماع؛ يحث يقول :سمعت العرب وسمعت إعرابية وأنشدنا بعض العرب(.)3وذلك يعتمد
ً
على فهم املعنى وتحديده؛ ولذلك جعله ابن جني دليال على اختالف املعاني بقوله« :أال ترى أن موضوع اإلعراب-
ً
اب ُ
داال على اختالف املعاني»( )12ومعنى هذا أن اإلعر َ
للكلمة
بيان ما
على مخالفة بعضه من حيث كان-إنما جيء به
ِّ
ْ
َّ
ً
طبيعة الدرس اللغوي،
ابي ،وهذا الفهم السليم لإلعراب الذي يتالءم مع
في
الجملة ِّمن ٍّ
ِّ
ِّ
قيمة نحوي ٍّة ،أو معنى إعر ٍّ
َّ
ُّ
معان مطلقة ،بقوله:
وأسر ِّار التأليف )13( ،ويذهب العلوي إلى أن املعاني التي تدل عليها الحركات اإلعرابية هي ٍّ
«فالن ُ
ظر في علم اإلعراب ،إنما هو ن ٌ
ظر في حصول مطلق املعنى ،وكيفية اقتباسه من اللفظ املركب فال َّبد من
اإلحاطة بصحة التركيب ،ليأمن الخلط في تأدية املعاني.
ويمكن توضيح الخالف في املصطلح النحوي بين املدرستين ِّمما ذكره شوقي ضيف وما ذكره عوض
القوزي ،ويشمل ذلك الجدول اآلتي(:)4

 )1د .فالح حسن كاطع" ،التكوينات النحوية للمجاز املرسل في القرآن الكريم" ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،2008 ،1ص 228
َ
( )2لقد وجد خالف بين املدرسة البصرية واملدرسة الكوفية ،وأسباب الخالف بينهما على اعتبار ذلك أ َّن ُه يمثل األيدلوجية التي ؟؟؟ يمكن سير في أعماق
املصطلح النحوي عند املدرستين.
( )3ينظر :في املدارس َّ
النحوية 165 :وما بعدها ،و ،195املصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ،عوض القوزي.189-162 :
( )4نفس املصدر.
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املصطلح الكوفي

املصطلح البصري

حروف الجحد

حروف النفي

ّ
املعنى اللغوي:
((إ َّن
تدور كلمة (نقى) في املعاجم العربية على معاني ،واإلبعاد ،والطرد فقد جاء في معجم مقاييس اللغةِّ :
مادة (نقى) تدل على تعرية ش يء من ش يء ،وإبعاده عنه ،ومنه النفاية نفي وما ترميه من التراب حتى يصير في أصول
الحيطان ،ونفي املطر ما تنفيه الريح أو ترشه ،ونفي الحاء ما تطاير من الرشاء)) (.)1
َأما في معجم الصحاح فقد ذكر الجوهري َأ َّن نفي تكون بمعنى طرد؛ أي ً
منفيا ،وتقول :هذا ينافي ذلك
ُ
ُ
ويتنافيان ،والنفوه والفنية كل ما نفيت والنفاية بالضم كل ما نفيت من الش يء لرداءته(.)2
نفيا تنحى ،ونفيته :تح ُ
ونفس الشرح ُ
أورده ابن منظور في اللسان ،وأضاف(( :نفي الش يء وينفي ً
يته ،ونفي
الرجل على األرض ونفيته عنها :طردته ،فانتفي وتنافت اآلراء واألحكام :تعارضت وتباينت(.)3
نفيا :تنحى ،ونفيته أنا ً
نفي  :نفي الش يء ينفي ً
نفيا ،قال األزهري :ومن هذا ُيقال نفي شعر فالن ينف ،إذا
ً
ثار وإشعان ،ومنه قل ُم َح َّمد بن كعب القرطبي لعمر بن عبدالعزيز حين استخف قرآه شعثا فأدام النظر إليه،
َ
فقال ل ُه عمر :ما لك تديم النظر إلي؟ فقالِّ :إلى ما نفي من شعرك ،وحال من لونك ،ومعنى نفي هاهنا أي ثار
متغيرا َع َّما َ
كان عهده؛ فتعجب ُ
وذهب ،وشعث ،وتساقط ،وكان رآه قبل لذلك ً
ً
منه وأدام
ناعما فينان الشعر ،فرآه
ً
النظر إليه ،وكان عمر قبل الخالفة ً
منعما مترفا ،فلما استخلف تشعث وتقشف.
وانتفي شعر اإلنسان ونفي  :إذا تساقط ،والسيل ينفي الغثاء :يجعله ويدفعه ،قال أبو ذؤيب بر ً
اعا:
سبي من أباءته ُ
نفاه

آتى ُم ّدة صحرولوب

ونفيان السيل :ما فاض من مجتمعهَّ ،
كأن ُه يجتمع في اإلنهاء اإلخاذات َّ
ثم يفيض إذا مألها؛ فذلك نفياته،
ونفي الرجل عن األرض ونفيته عنها طردته فانتفي  ،قال القطامي:

( )1معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا الرازي القزويني (395ه) ،عبدالسالم هارون ،دار الجيل ،بيروت ،ط ،1999 ،1ج ،5ص.456
( )2تاج اللغة وصحاح العربية ،أحمد بن فارس الرازي ،ت :عبدالغفور عطار ،دار العلم للماليين ،ص ،1990 ،4ج ،4ص.25142513
َ
الدين بن منظرو األنصاري (ت711ه) ،يوسف الخياط ،دار الجيل ،بيروت ،الجزء الرابع
( )3لسان العرب ،أبو الفضل ُمح َّمد بن مكرم بن علي ،جمال ِّ
عشر.
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ً
قتيال ً
ونافيا
فأصبح جاركم

ُ
مسامعه وقرا
أصم فزادوا في

ُ
منفيا ،ونفوته :لغة في نفيتهُ ،يقال :نفيت الرجل وغيره أنفيه ً
أي ً
طردته ،قال تعالىِّ { :إ َّن َما َج َز ُاء
نفيا إذا
َ َ
َّ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ
َ ُ
صل ُبوا أ ْو تقط َع أ ْي ِّد ِّيه ْم َوأ ْر ُجل ُه ْم ِّم ْن ِّخال ٍّف أ ْو
ض فسادا أن يقتلوا أو ي
ال ِّذين يح ِّاربَون ّللا ورسوله ويسعون ِّفي األر ِّ
ْ
َْ
ُ
ُ
ُ
ض } [املائدة ،]33:قال بعضهم :معناه من قتله ندمه هدي؛ أي ال يطالب قاتله بدمه ،وقيل :أو ينفوا
ُينف ْوا ِّم َن األ ْر
ِّ
ً َ
من األرض يقاتلون حيثما توجهوا منها؛ َّ
ألنه كون ،وقيل :نفيهم إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا ماال أ ْن جاء في الحديث،
َ
ونفي املخنث :أ ْن ال يقر في مدن املسلمين ،أمر النبي(ص) :بنفي هيت ومانع ،وهما مخنثان كانا باملدينة.
جحده ،ونفي ُ
ُ
ُ
ونفي الش يء ً
جحده.
ابنه:
نفيا:
ُ
أوردته املعاجم السابقة وأضاف إليها(( :نفاء جحده وتبرأ ُ
ُ
منه ،ونفاه
وقد أثبت في املعجم الوسيط كل ما
َ
أخبره أ َّن ُه لم يقع ،وانتفي شعره :تتساقط ،وانتفي الشعر عن الوادي :انقطع وانعدم)) (.)1
وقد وردت هذه اللفظة في االستعمال ُ
القرآني بمعنى اإلبعاد والطرد [املائدة]33:
املعنى االصطالحي:

َّ
يتلون املعنى االصطالحي لكلمة (نفي ) حسب مجال الدراسة نحوية كانت أم بالغية ،وال يهمنا في البحث ِّإال
علما َأ َّن النحاة القدامى قلما تعرضوا لتعريف النفي ً
حقل الدراسة َّ
ً
النحوية الذي سنركز عليهً ،
اصطالحيا؛
تعريفا
َ
أل َّن ُه ال يوجد في مصنفاتهم باب اسمه (النفي).
إ َّن َ
ً
موضعا))(.)2
((وإ ْن شئت جعلتها جحد فلم تحمل لها
الف َّراء أفاد النفي في املصطلح الكوفي
ِّ
ِّ
بقولهِّ :
َ
أما املعاصرون من النحاة فيمكن تصنيفهم صنفين ،صنف سلك مسلك األوائل وهم األغلبية ،وهؤالء ال
مطمع في الحصول على تعريف اصطالح للنفي في مصنفاتهم ،وصنف ثان تفاعل مع قضايا التجديد النحوي ،ومع
ُ
املساعي الرامية ِّإلى تطوير منهج الدراسة اللغوية ،فهؤالء تقدم بعضهم بتعريفات تعريف النفي كلها مفيدة ومهمة،
بقوله(( :النفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول ،وهو أسلوب نقص
ومن هؤالء املخزومي الذي عرف النفي
ِّ
ً
وإنكار يستخدم لدفع ما يتردد في ذهن املخاطب فينبغي إرسال النفي مطابقا ملا يالحظه املتكلم من أحاسيس
َ
ً
ساورت ذهن املخاطب خطأ؛ ِّم َّما افتضاه أ ْن يسعى إلزالة ذلك بأسلوب النفي بإحدى طرائقه املتنوعة االستعمال))
(.)3

( )1املعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية ،دار املعارف املصرية ،ط ،1972 ،2ج ،2ص.943
القرآنَ ،
( )2معاني ُ
الف َّراء ،ج ،2ص.377
( )3في النحو العربي نقد وتوجيه.244 :
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ويالحظ في تعريف املخزومي بروز النزعة التداولية املتأثرة بمنهج عبد القاهر الجرجاني ،الذي يراعي املقام
َ
أثناء تأليف الكالم ،وأ َّن اإلشارة ِّإلى املنحى التداولي في التعاريف أمر بالغ األهمية ينقل النحو من سكونيه معزولة
ِّإلى حركية في إطار الفضاء الرحب لألسلوب(.)1
املفهوم التركيب والداللي للنفي الضمني:
يرتبط مفهوم التركيب في الدراسة اللساني الحديثة بدراسة الجملة وعناصر والعالقة الناشئة بين وحداتها
كعالقة اإلسناد ) .(Predilectionفي النص كلية عامة تتوزع فيها ُبنى بكرى تنتظم فيها سلسلة من البنى النصية
الصغرى ،تتوح َد جميع هذه البنى ً
معا ضمن سياقين يتحكم في تشكيل البنى الداخلي للنسيج النص ي ،وبحكم
مكوناته ومقامي بربط املكونات اللغوية(.)2
َ
وينبغي اإلشارة ها هنا ِّإلى أ َّن ألتميز بين فروع الدراسة اللسانية املذكورة هو ضرب من التقسيم املنهجي
َ
َ
الذي تقتضيه ضرورة البحث العلمي ،وهو أمر متداول في أغلب الدراسات اللغوية ،غير أ َّن هذا التقسيم ال يستلزم
الفصل بين هذه الفروع بحيث تكون كما يقول ادوارد سابير(( :مقاطعات لسانية مستقلة عن بعضها البعض))(.)3
الداللة السياقية (للنفي الضمني):

ُ
ومعان أخرى تعرف من سياق الكالم ،عرف
قد تخرج الجملة اإلنشائية عن داللتها األصلية ِّإلى أغراض
ٍّ
بقوله(( :من يفهم من الجملة دون ينص عليه حرف من حروف النفي)) (.)4
أحمد سليمان ياقوت النفي الضمني
ِّ
ضمنيا قد تحتوي معنى وزائد يكون هو الغالب َأ ً
ً
حيانا؛ فيحجب املعنى املنفي ،ويحتاج
والعبارات املنفية
إدراكه ِّإلى نباهة وذكاء ،وقد أشار فارس ُم َح َّمد عيس ى في تعريفه ِّإلى هذا املعنى؛ حيث قال :استشراف الني
واستشعاره بقرائن لغوية ،وصوتية ،وسياقية خاصة دون االستثناء ِّإلى أداة النفي))(.)5
َ
َ
ونالحظ أ َّن كلمات استشراق ،استشعار ،وقرائن توحي بأ َّن هناك خفاء ،هو قرين ما عبر عنه القدماء
(يشبه النفي) أو ( ائحة النفي) أو (ما َ
نفيا وظاهره ً
كان باطنه ً
إيجابا) ،ميزه هذا التعريف إبراز السياق والتنغيم في
ر
إظهار النفي والداللة عليه.

( )1نفس املصدر.244 :
( )2نحو النص (إطار نظري ودراسات تطبيقية (ت .عثمان أبو زيد).
)3(Des Prarines Linyic Indndates Ivne Delartres Roman Jakobsan Essris Rvwet,
p.161.
( )4النواسخ الفعلية والحرفية دراسة تحليلية مقارنة ،أحمد سليمان ياقوت ،دار املعارف ،مصر.209 :1984 ،
( )5في النحو العربي أسلوب في التعليم الذاتي ،فارس ُم َح َّمد عيس ى.231 :
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َ
وبعض الباحثين مثل إبراهيم أنيس ُوم َح َّمد حماسة يعدون النفي الضمني ً
نفيا غير لغوي على أساس أ َّن
َ
َّ
النفي اللغوي ما َ
كان باستخدام األداة؛ فيقول األول(( :والنفي اللغوي ال يكون عادة ِّإال بأداة تشعر بهذا النفي؛
ً
ضمنيا يطمئن إليه املنطقي ،ويعد ُه من طرق النفي،
فإذا خال الكالم من أداة وعب َر عن النفي ُعد مثل هذا النفي
َ
بقوله(( :ومثل ذلك ما يمكن أ ْن ُيفهم
ولكن اللغوي يأبى اعتباره من أساليب النفي))( ،)1وعبر الثاني عن املعنى ذاته
ِّ
َ
ُ
من بعض حروف العطف ولو ،كاد؛ أل َّن النفي في كل منهما خاص ببعض التراكيب ال نفي لغوي ثابت في وسيلته))(.)2
بهذا تكون الداللة النحوية هي التي تحصل نتيجة التفاعل بين الوظائف َّ
النحوية واملفردات املختارة التي
تشغلها في بناء الجملة الواحدة ،وتتآزر القرائن اللفظية واملعنوية ودالالت السياق املختلفة ،وطريقة التركيب
ً
تحليال ً
دقيقا(.)3
اللغوي ،ويكون للنحو النصيب األكبر لبلوغ املعنى الداللي العام وفهمه وتحليله ِّإلى عناصر
من صيغ النفي الضمني في إطار التركيب النحوي واملفهوم الداللي:
إ َّن املتأمل للتراث النحوي العربي يلحظ َأ َّ
تصور
واع لظاهرة اللغوية في إطارها االجتماعي()4؛
عن
يصدرون
هم
ن
ٍّ ٍّ
َ
ِّ َ
َّ
َّ
َّ
)
5
(
فكما أن املدرسة ترى أن أملعنى ال يتضح ِّإال من خالل الوحدة اللغوية؛ أي وضعها في سياقات مختلفة ؛ فلذا نجد
َ
َ
أ َّن علماء العربية صدروا عن مثل هذه النظريات؛ فهم يضعون حديث للمفردة سمى الجرجاني األول( :املعنى)،
ويقصد به املعنى الحرفي الرمزي املعجمي ،وسمى الثاني( :معنى املعنى) ،ويقصد به القصد ،والغرض ،واملجاز،
ويقول الجرجاني(( :ما تصل إليه من بظاهر فهو (املعنى) فإذا كنت ال تصل ُ
منه ِّإلى الغرض بداللة اللفظ – وحده
– بل وجدت لذلك املعنى داللة ثانية تصل بها ِّإلى الغرض ...فذلك هو (معنى املعنى) ويتأتى عن طريق املجاز)) (.)6
وهذا ما عرف في الدراسات األوروبية الحديثة ) (The Meaning of Meaningبل ِّإ َّن (معنى املعنى) ذلك
املصطلح الذي أشار إليه الجرجاني َ
كان عنوانا لكتاب (أودن وريشاد (The Meaning of Meaning) )1932 ،الذي
حاوال فيه فكرة املعنى من خالل القاعدة املشهورة التي أسمياها (املثلث األساس ي.

( )1من أسرار اللغة ،إبراهيم أنيس.178 :
( )2بناء الجملة العربية.282 :
( )3مجلة واسط للعلوم اإلنسانية ،د .زينب مديح جبارة ,العدد.10 :2
( )4نظرية النحو العربي.92 :
( )5دالئل اإلعجاز.203 :
( )6األلسنية بين عبدالقاهر الجرجاني واملحدثين.19 :
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الدال

الرمز (المدلول)

خارج الذهن
(المدلول عليه)

َ
النفي في ثنايا التمني على التفسيرعند الف َّراء:
أ .التمني باستخدام (هل):
قال تعالىَ { :ف َهل َّل َنا من ُش َف َع َاء َف َي ْش َف ُعوا َل َنا َأ ْو ُن َر ُّد َف َن ْع َم َل َغ ْي َر َّالذي ُك َّنا َن ْع َم ُل} [األعراف ]53 :قال َ
الف َّراء
ِّ
ِّ
(رحمه هللا)(( :فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد) ليس بمعطوف على فيشفعوا ِّإ َّنما املعنى وهللا اعلم أو هل
نرد فنعمل غير الذي َ
كان نعمل ولو نصب (نرد) على َأ ْن تجعل (أو) بمنزلة حتى َّ
كأن ُه قال :فيشفعوا لنا أبدأ حتى نرد
ً
فنعمل وال نعلم قارئا قرأ به)) (.)1
وقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء استفهام فيه معنى التمني فيشفعوا نصب ألنه جواب
االستفهام لنا أو نرد قال الفراء  :املعنى أو هل نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قال الزجاج  :نرد عطف على املعنى ،
أي هل يشفع لنا أحد أو نرد  .وقرأ ابن إسحاق ( أو نرد فنعمل ) بالنصب فيهما  .واملعنى إال أن نرد ; كما قال :
فقلت له ال تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا وقرأ الحسن ( أو نرد فنعمل ) برفعهما جميعا .قد
خسروا أنفسهم أي فلم ينتفعوا بها  ،وكل من لم ينتفع بنفسه فقد خسرها  .وقيل  :خسروا النعم وحظ أنفسهم
منها  .وضل عنهم ما كانوا يفترون أي بطل ما كانوا يقولون من أن مع هللا إلها آخر)2( .
ب .االستفهام املجازي املتضمن معنى النفي
َّ
وضابطه أال يكون السائل في حاجة إلى فهم ش يء من املخاطب ،إنما ينش ئ املعاني التي يقتضيها املقام قاصدا
إعالم املخاطب بها ،ال أن َي ْس َت ْع ِّل َم منه عن ش يء ،وهذا ما يسميه البالغيون خروج االستفهام عن معانيه الوضعية
ُ
إلى معان أخرى مجازية ت ْف َه ُم من سياق الكالم وقرائن األحوال ،ولالستفهام بهذا الوصف عند البالغين عدة أغراض
اهتموا بالوقوف عليها.
َ
القرآنَ ،
( )1معاني ُ
الف َّراء ،سورة األعراف ،آية  ،53الجزء األول.
 2تفسير القرطبي \ الجزء السابع صفحة 169
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ذهب الفراء بقوله  :انشدني أبو ثروان :
قال الجواري ما ذهبت مذهبا وعيني ولم أكن معيبا
ْ
هل أنت إال ذاهب لتعلبا اريت إن اعطيت نهدا كعشبا
"هل انت إال ذاهبا " ذهب " بـ ـ ـ ـ " هل " إلى معنى "ما" ()1
ً
ً
يقف عند حدود اإلفادة من السياق الذي دل على أن املعنى هو النفي ،بل ساق دليال نحويا على صحة هل الى
معنى ما ،وهذا يؤكد أنه صاحب حس بالغي اجتمعت فيه النظرية مع التطبيق.
النفي الضمني باستخدام (أم املنقطعة):
الوجه الثاني من أوجه االستفهام في "أم" :أن تكون ُمنقطعة على معنى "بل" التي لإلضراب ،وتسمى "أم"
هذه املُنقطعة؛ النقطاعها َّ
عما قبلها ،وما بعدها قائم بنفسه غير متعلق بما قبله .و"أم" املنقطعة عند ابن
هشام( ،)2هي التي ال يفارقها اإلضراب ،فتكون له ُم َج َّردا( ،)3وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا( ،)4أو استفهاما
َ َ َ
ُ
َْ
َْ
يل َ
الع ِّامل َين أ ْم َي ُقولو َن افت َر ُاه"(( .)6أم) في املعنى يكون
اب ال َرْي َب ِّف ِّيه ِّم ْن َر ِّب
طلبيا( ،)5مثال األول قوله تعالى" :تن ِّز ُ ِّ
الكت ِّ
َ
َ
ًردا على االستفهام على جهتين أحدهما :أ ْن تفرق وتسمى "أم" هذه املتصلة ،التصال ما بعدها بما قبلها ،فال يستغني
بأحدهما عن اآلخر ،لذلك لم تقع بين ُمفردين أو ما في تقديرهما غالبا.
واستشكل ُّ
عد ْ
"أم" من أدوات االستفهام عند بعض النحاة ،مثلما استشكل ذلك الدماميني بقوله" :وأنا
ـ"أم" مطلقاَّ ،أما املتصلةَّ ،
أستشكل َّ
عدهم ل ْ
فألن مدخولها على مدخول الهمزة ،فيثبت مشاركته ِّملا قبله في كونه
ُمستفهما عنه بقضية العطف" إ َّال َأ َّن ُه ابتداء متصل بكالم؛ فلو ابتدأت ً
كالما ليس قبله كالمهَّ ،
ثم استفهمت لم
ِّ
َّ
يكن ِّإال باأللف أو بهل.

 1معاني القرآن للفراء الجزء االول \ ص\ 20
 2انظر كالمه في املغني ،ج ،1ص 287
 3معنى املجرد هنا :اإلضراب املجرد من االستفهام
 -.4االستفهام غير الحقيقي املتضمن معنى اإلضراب
 5االستفهام الطلبي أي االستفهام الحقيقي
 6سورة السجدة ،آية  2و.3
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ُْ َ
ْ
َ ُ ُ َ َْ
ْ َ ّ ْ َ َ َ
يل ْالك َت َ ْ
{ ألم )َ (1ت ْنز ُ
املين ( )2أ ْم َيقولون افت َر ُاه َب ْل ُه َو ال َح ُّق ِم ْن َرِّب َك ِلتن ِذ َر ق ْو ًما َما
اب ال َري َب ِف ِيه ِمن ر ِب الع ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
َأ َت ُ
اه ْم ِم ْن ن ِذ ٍير ِمن قب ِلك لعلهم يهتدون)[ } (3السجدة ]3-1 :فجاءت (أم) وليس فيها استفهام ،فهذا دليل على
َ
أ َّنها استفهام مبتدأ على كالم قد سبقه(.)1
ََ
َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َُ َ ُ َ
َ
َ
ُْْ
ول ُك ْم َك َما ُسئ َل ُم َ
وس ٰى ِمن ق ْب ُل ۗ َو َمن َيت َب َّد ِل الكف َر
((وأ َّما قوله { :أم ت ِريدون أن تسألوا رس
ويزد في قوله:
ِ
ْ
ْ
ْ َ ََ ْ َ
ض َّل َس َو َاء َّ
يل} [البقرةِ ]108:وإن شئت جعلته على مثل هذاِ ،وإن شئت قلت قبله
الس ِب
اإليم ِان فقد
ِ
ِب ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
نس ْخ م ْن َآية أ ْو ننس َها نأت بخ ْير ّم ْن َها أ ْو مثل َها ۗ أل ْم ت ْعل ْم أ َّن َّ َ
استفهام؛ َ
فرد عليه قول هللاَ { :ما ن َ
َّللا َعل ٰى ك ِ ّل ش ْي ٍء
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
َ
َ َ َ َُ
َُ
َ ُ
ق ِدير} [البقرة ،]106:وكذلك قوله { :أ ْم ت ِر ُيدون أن ت ْسألوا َر ُسولك ْم } [ص.)2())]62:
ْ
ْ
ً
ً
مردودا على قوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ } ،وقد
استفهاما مبتدأ قد سبقه كالمِ ،وإن شئت جعلته
ِفإن شئت جعلته
ُ
ُ
سخريا) يستفهم في( :اتخذناهم س ً
ً
خريا) بقطع األلف؛ لينسق عليه (أم).
قرأ بعض الق ّراء( :اتخذناهم
ِ
َ
َ َ َ ٰ ْ َ ْ ُن َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ٰ ْ َ َ
َ ََ ُ
َ
ص َر َو َه ِذ ِه األ ْن َه ُار ت ْج ِري ِمن ت ْح ِتي ۖ أفال ت ْب ِص ُرون }
ومثله { :ونادى ِفرعو ِفي قو ِم ِه قال يا قو ِم أليس ِلي ملك ِم
َ َّ
َ
َ ََ َ
ُ
[الزخرفَّ ]51:
ثم قال { :أ ْم أنا خ ْير ِم ْن َهذا ال ِذي ُه َو َم ِهين َوال َيك ُاد ُي ِبين } [الزخرف ،]52:والتفسير فيهما واحد،
أي فيه على جهة ،بل فيقولون :هل لك قبلنا حق أم أنت ٌ
وربما جعلت العرب (أم) إذا سبقها استفهام ال تصلح ُّ
رجل
معروف بالظلم ،بل أنت رجل معروف بالظلم.
قال الشاعر:
فوهللا ما أدري سلمى ّ
تغولت

ُ
أم ّ
النوم أم ك ٌّل إلي حبيب
ُ
معناه( :بل كل إلي حبيب).

َ
َ
وقد أفاد الف َّراء على قول :أ َّن أسلوب االستفهام املجازي الذي انتمى ِإلى انزياح في التركيب وفي الداللة
ُ
ثم ُ
الب ّد َأ ْن تستحضر الد وافع وراءها عند املتكلم واملخاطب على السواء ،...ومن َّ
البد من استحضار اإلطار
النفي ،واالجتماعي ،والفكري ،والزمني ،الذي قبل هذا األسلوب أو ذلك من دون فصله عن السياق النص ي الذي
يرمى ِّإلى هدف ما ،ولعل املعاناة الحقيقية والفهم الدقيق ألسلوب من األساليب يساعدان في إنتاج جمالية جديدة
ومبدعة لقراءة نص من النصوص(.)3
َّ
أفاد َ
الف َّراء وقد قال بعض َّ
النحويينِّ :إ َّن ِّ(إال) في اللغة بمنزلة الواوِّ ،وإ َّنما معنى هذه اآلية :ال يخاف لدي
ثم بدل ً
املرسلون وال من ظلم َّ
حسنا ،وجعلوا مثله قول هللا { :ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد الحرام
َ
القرآنَ ،
 1معاني ُ
الف َّراء ،الجزء األول ،سورة البقرة ،ص.71
 2املصدر نفسه ،سورة البقرة ،اآلية .108

( )3النظريات املوجهة نحو القارئ ،رامان ،ترجمة :دُ .م َح َّمد نور النعيمي ،مجلة اآلداب األجنبية ،اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،العدد2001 ،107-106م.
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َ َّ
وإنه للحق من ربك وما هللا بغافل عما تعملون } [البقرة ،]150:ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا؛ ألني ال أجيز قام
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
الناس ِّإال عبدهللا وهو قائم؛ ِّإ َّنما االستثناء أ ْن يخرج االسم الذي بعد ِّ(إال) من معنى األسماء قبل ِّ(إال) ،وقد ار َاء
َّ
عليل أنت سوى ألف آخرْ ،
ص َ
ً
فإن وضمت (إ َّال) في هذا الوضع َ
جائزا َأ ْن تقولٌ :
لح ْت ،وكانت ( ِّإال) في تأويل ما قالوا،
ِّ
ََ
َّ
فأ َّما مجردة وقد استثنى قيلها من كثيرها فال ،ولكن مثله ِّم َّما يكون في معنى ِّإال كمعنى الواو وليس بها(.)1
النفي الضمني املتضمن معنى الشرط:
النفي باستخدام (لو) الشرطية االمتناعية قال ابن هشام ًردا على الشلويين والخضراوي في قولهم بعدم
ُ
إفادة لو االمتناع ،وهذا الرأي قااله كإنكار الضروبات؛ إذ فهم االمتناع منها كالبديهيِّ ،فإ َّن كل من سمع (لو فعل)
َ
ً
ُ
فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ،ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أ ْن تعقبه بحرف استدراك داخال على
ً
َ ْ َ َ ُ
ومعنى ،تقول :لو جاءني أكرمته ولكنه لم يجيء ،ومنه ُ
لفظا ً
فعل الشرط ً
قوله تعالىَ { :ول ْو ِّشئ َنا آلت ْي َنا ك َّل
منفيا
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ َّ َ
َن ْف ُ َ َ َ ََٰ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ
اس أ ْج َم ِّع َين} [السجدة ]13:قال السيوطي(( :ويؤكد
ٍّ
س هداها ول ِّكن حق القول ِّم ِّني ألمألن جهنم ِّمن ال ِّجن ِّة والن ِّ
ُ
ُ
ُ
هذا القول ما أخرجه ابن حاتم عن طريق الصحاح عن ابن عباس (رض ي هللا عنهما) قال(( :كل ش يء في القرآن فيه
(لو) ِّفإ َّنه ال يكون أبدأ)) ( -.)2لوال :من معاني "لوال" ،ذكر ابن هشام معنى االستفهام ،ونسبه للهروي( ،)3وأكثر
َ َُ
النحاة ال يورده لها ،واستشهد الهروي بقوله تعالى"َ :ل ْو َال َأ َّخ ْرَتني إ َلى َأ َجل َقريب َفأ َّ
ص َد َق"( ،)4وقوله تعالى" :ل ْوال أ ْن ِّز َل
ٍّ ِّ ٍّ
ِّ ِّ
إ َل ْيه َم َل ٌك َف َي ُكون َم َع ُه َنذيرا"( ،)5ويبدو َّ
أن ابن هشام لم ُي َؤيد هذا الرأي ،لذا َّ
خرج اآلية األولى على العرض ،والثانية
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
على التوبيخ(.)6
وقد أشار عبدالكريم مجاهد إلى الداللة َّ
بقوله(( :قد تجد هذه الداللة عند ابن جني تحت اسم
النحوية
ِّ
ِّ
َ
ْ
َّ
َّ
الداللة املعنوية؛ وذلك بمراعاته للقوانين النحويةِّ ،وإن كنت أرجح االرتباط الداخلي بينهما؛ ألن بين الوظيفة
َّ
النحوية الداللية لكل منها فإ َّني ال أنفي املوقع الترتيبي الذي يجعل الفعل م ً
تقدما على الفاعل حسب القوانين لكي
ِّ
يؤدي ُكل منهما وظيفة َّ
النحوية)) (.)7

( )1معاني ُ
القرآن للفراء ،الجزء الثاني ،سورة النمل ،ص287
َ
القرآنَ ،
 2معاني ُ
الف َّراء ،الجزء األول ،سورة البقرة ،آية  :108؟؟؟؟
 3املغني ،ج ،3ص .457
 4سورة املنافقون ،آية .10
 5سورة األنعام ،آية .8
 6املغني ،ج ،4ص .19
 7مغني اللبيب ،ابن هشام ،ج.422-423 :2
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ِّفإ َّن ابن جني يرى اإلشارة ما تصاحبها؛ أي الحدث الكالمي أبلغ عنده من العبارة أو الحدث حتى لو شفعت
هذه العبارة بأغلظ األيمان ،ويقول فيرث )ِّ (Firthإ َّن التصور األساس ي في علم الداللة يقوم على سياق الحال ،وذلك
السياق يشمل املشارك البشري(.)1
َ
ً
َ
ْ َ َ ً َّ ْ َ
بقوله تعالىَ { :ول ْو َج َعلن ُاه َملكا ل َج َعلن ُاه َر ُجال
وقد جمع الف َّراء بين التركيب النحوي واملفهوم الداللي
ِ
َ
ََ َ َ
ْ
َ
َولل َب ْسنا َعل ْي ِهم َّما َيل ِب ُسون } [األنعام]9:؛ أي في صورة رجل؛ أل َّنهم ال يقدرون على النظر ِإلى صورة امللك(.)2
َ
َ
لقد بذل القدماء ما في وسعهم من أجل توضيح العالقة بين املعنى والتركيب؛ فهم يرون أ َّن النظام التركيبي
ُ
ذو فاعلية في خلق املعنى املتعدد؛ فاتجهوا ِّإلى املعنى؛ فالجملة تشكل شبكة من العالقات السياقية التي يقوم كل
عالقة منها عند وضوحها مقام القرينة املعنوية ،والتي تعتمد في وضوحها على بينهما وبين ُ
القراء اللفظية في
السياق ،لقد خرج النحو اإلعراب ومشكالته على مستوى الكلمة ،وتعداه على مستوى التركيب(.)3
اختلف النحاة في إفادة (لوال) النفي في الكالم()4؛ فهل يتأثر بوجودها فيتحول من اإليجابي للسلب أم
ْ
ً
موجبا على أصله ِوإن تشرب معنى النفي؟
يبقى
فذهب فريق من النحاة ِإلى اعتبارها نافية ،ومن هؤالء ابن فارس ،والهروي ،والزركش ي ،وأنكرآخرون
َ
اعتبراها نافية كابن الشجري ،وابن هشام ،وذكروا أ َّن ((لوال ليس مثل (لم) التي تنقل الكالم من السلب ِإلى
ْ َ
ً
موجباِ ،وإن كان فيه معنى النفي) (.)5
اإليجاب ،بل يبقى الكالم
ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ
َ
س ملا َآمنوا كشفنا َع ْن ُه ْم
قوله(( :وقوله { :فلوال كانت قرية آمنت فنفعها ِإيمانها ِإال قوم يون
أفاد الف َّراء في ِّ
ُّ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ
ْ
ََ َ ْ
اه ْم ِإل ٰى ِح ٍين } [يونس ،]98:وهي في قراءة أبي (فهال) ،ومعناها :انهم لم يؤمنوا،
ي ِفي ال َح َي ِاة الدنيا ومتعن
اب ال ِخ ْز
عذ
ِ
َ
َّ
َّ
ثم استثنى قوم يونس بالنصب على االنقطاع ِّم َّما قبله()6؛ أال ترى أ َّن ما بعد ِّ(إال) في الجحد يتبع ما قبلها؛ فتقول:
ما قام أحد إ َّال أبوك ،وهل قام أحد إ َّال أبوك؛ َأل َّن األب من األحد؛ فإذا قلت :ما فيها أحد إ َّال ً
ً
وحمارا نصبها؛
كلبا
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َّ َ َّ
َ
أل َّنها منقطعة ِّمما قبل ِّإال إذ لم تكن من جنسه ،كذلك كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من األنبياء (عليهم

 1الداللة اللغوية عند العرب ،د .عبدالكريم مجاهد.196 :
َ
 2معاني ُ
القرآن الجزء األول ،سورة األنعام ،الجزء التاسع.329 :

Firlhpuper in Lingaistics, Oxford University Press, London, 1957, p.7.

 3دراسات في علم اللغة ،القسم الثاني ،كمال بشر ،دار املعارف للكتاب ،تونس1984 ،م.73 :
( )4اإلتقان في علوم ُ
القرآن ،ج.174 :1
َ
ُ
( )5معاني القرآن ،الجزء األ ّول ،سورة األنعام.329 :)9( ،
( )6املصدر نفسه ،سورة األنعام.329 :)20( ،
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َ
السالم) ،ولو َ
كان االستثناء ها هنا وقع على طائفة منهم لكان ً
رفعا ،وقد يجوز الرفع فيها؛ كما أ َّن املختلف في الجنس
َّ
َّ
قد يتبع ما بعد ِّإال قبل ِّ(إال) (.)1
النفي الضمني بـ ِّ(إ َّنما) في أسلوب القصر:
من الصيغ الهامة للنفي الضمني ِّ(إ َّنما) في أسلوب القصر ،وقد أشار ِّإلى ذلك عبدالقاهر الجرجاني في
((ثم أعلن َأ َّنك إذا استقريت وجدتها (إ َّنما) أقوى منا يكون وأعلق ما ترى بالقلب إذا َ
بقولهَّ :
كان ال يراد
الدالئل
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
بالكالم بعدها نفي معناه ،ولكن التعريض بأمر مقتضاه ،نحو :أنا نعلم أ ْن ليس الغرض من قوله تعالى { :أف َمن
َ
َّ ّ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ
َي ْع َل ُم َأ َّن َما ُأنز َل إ َل ْي َ
األ ْل َ
ٰ
اب } [الرعد]19:أ ْن يعمل السامعون
ب
و
ول
أ
ر
ك
ذ
ت
ي
ا
م
ن
إ
ۚ
ى
م
ع
أ
و
ه
ن
م
ك
ق
ح
ال
ك
ب
ن
م
ك
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
ِ ِ َ
ْ
ْ
َّ
ُ
ظاهر معناه ،ولكن أن يذم الكفار وأن يقال ِّإنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي
َّ َ
َ
َ
ثم أ َّن العجب في هذا
عقلِّ ،وإ َّنكم أ ْن طمعتم في أ ْن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي األلباب...
التعريض الذي ذكرت لك يحصل من دون ِّإ َّنما؛ فلو قلت( :يتذكر أولو األلباب) لم يدل على ما َد َّل عليه في اآلية
ْ َ َ
َ
َّ َ
كان شأن ِّ(إ َّنما)
((وإ َّن الكالم لم يتغير في نفسه وليس ِّإال أ َّن فيه ِّ(إ َّنما) والسبب أ َّن هذا التعريض ِّإ َّنما وقع بأن
ِّ
تضمن الكالم معنى النفي))(). 2
َّ َ
أفاد َ
الف َّراء ((بقوله { :إ َّن َما َت ْع ُب ُدو َن م ْن ُدون َّ َ ْ َ ً َ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
َّللا ال
َّللا أوثانا وتخلقون ِإفكا ۚ ِإن ال ِذين تعبدون ِمن دو ِن ِ
ِ ِ
ِّ
ِ
َ
َْ ُ َ َ ُ ْ ًْ َ َْ ُ
ْ َ َّ ّ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ
وه َواشك ُروا ل ُه ۖ ِإل ْي ِه ت ْر َج ُعون } [العنكبوت(ِّ ]17:إ َّنما) في هذا
الرزق واعبد
يم ِلكون لكم ِرزقا فابتغوا ِعند ِ
َّللا ِ
ً
ٌ
ٌ
واحد وليست على معنى الذي (وتخلون إفكا) مردودة على ِّ(إ َّنما) كقولكِّ :إ َّنما تفعلون كذا ،وقد
املوضع حرف
ً
اجتمعوا على تخفيف (تخلقون) إ َّال أبا عبدالرحمن ُ
السلمي؛ ِّفإ َّن ُه قرأ (وتخلقون إفكا) بنصب التاء ويشدد الالم،
ِّ
وهما في املعنى سواء)(.)3
ً
ُ
وحده من يكشف عن
في كتاب جمالية الخبر واإلنشاء لحسين جمعة أفاد قائال(( :فالسياق في النص
ُ
الجمالية الفنية ،ومن هنا "تتضح الرؤية الجمالية أساس انبثاق رؤى أخرى؛ فاالنسجام والتناسب بين عناصر
َّ
الجملة يستندان ِّإلى عالقة الجوار واالختيار التي تحقق شرف منزلة املعنى؛ فاأللفاظ ال تتغير ِّإال بالتأليف)) (،)4
َ
وهذا ما ذهب إليه الف َّراء بقوله:
ّ
ً
يسوداننا أن يسرت غماهما()5
هما سيدنا يزعمان وإنما

َ
( )1معاني ُ
القرآن ،الجزء األول ،سورة يونس ،اآلية .480 :98
( )2دالئل اإلعجاز ،عبدالقاهر الجرجاني.326-325 :
القرآنَ ،
( )3معاني ُ
الف َّراء ،الجزء الثاني ،سورة العنكبوت.315 :
( )4جمالية الخبر واإلنشاء ،حسين جمعة.124 :
 5معاني القرآن الجزء الثلث ص 271
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ومنشأ فكرة نفي الحكم (إنما) كان عند سبيويه ،لكنها اتضحت الفراء ،ثم طبقها الزجاجي في تفسيره ،وعمقها
أبو علي الفارس ي ،ثم انتشرت عند الحقيه ،أما داللة(إنما) على نفي الحكم عما سوى املذكور بعدها تأتي من تأكيد
ذلك الحكم وإثباته ملا بعدها ،حيث ينحصر املعنى فيه دون غيره ،كما تأتي من خالل معنى النفي الذي تلقيه (ما)
الزائدة في (إنما) التي أصل معناها النفي ،ومن تضافر تركيب (إنما) لم يسبقه أو يتلوه من تراكيب النفي وشبهه،
وال السياق الذي يتضمنها ،والذي يعين على تحديد داللة (إنما) على الحصر بالنفي و(إال) ،أو بأحد حرفي العطف
(بل) و(لكن) ،أو مجرد التأكيد – هو نواح تركيبية سياقية قامت بتحديدها هذه الدراسة مستنبطة إياها من
مواضع استعمال (إنما) في القرآن الكريم ،وهناك داللة خاصة بالحصر بالجملة األسمية بعد (إنما) ،وهي
املحصورة فيه أو املقصور عليه األنموذج ،الذي يمكن أن يوصف بأنه يتضمن توكيد عام لنص العبارة وشامل
قصده املتحدث ،ليكون التوكيد متوازنا بين املتحدث واملتلقي ،وعلى خالف (إن)التي افادة التوكيد من جهة
املتحدث حصرا ولتقوية العبارة)1(.
َّ
متضمنا معنى الفني على تفسير َ
ً
الف َّراء:
االستفهام مع أداة االستثناء بـ ِّ(إال)
َ
((إ َّن الغاية التي يسعى إليها الناظر في النص،
ذكر تمام حسان في كتابه اللغة العربية معناها ومبناها ِّ
بقولهِّ :
َ
هي فهم النصِّ ،وإ َّن وسيلته ِّإلى ذلك أ ْن ينظر في العالمات املنطوقة أو املكتوبة في النص؛ ليصل بواسطتها ِّإلى
تحديد املبنىِّ ،وإ َّن الوصول ِّإلى املبنى بواسطة العالمة)) (.)2
يقول جاك ليرو(( :تعطي الداللة التصويرية لنفسها مهمة دراسة الكفاية الداللية للغة من اللغاتِّ ،وإ َّنها
تدرس بذلك املضمون الداللي للنصوص؛ أي تدرس معناها (الحرفي) أو اللساني ،بينما تدرس اللسانيات التداولية
معنى العبارات من خالل العالقة مع سياق التعبير)) (.)3
َ
َ
أما ما هو أكثر صعوبة من ذلك من دون شك فهو التفنن العقلي من املبنى ِّإلى املعنى؛ أل َّن ذلك يحتاج ِّإلى
َ
قرائن معنوية؛ أل َّن هذين النوعين يؤخذان من املقال ال من املقام.
َ
َ
أما ما هو أكثر صعوبة من ذلك – دون شك – فهو التفنن العقلي من النهي ِّإلى املعنى؛ أل َّن ذلك يحتاج ِّإلى
َ
قرائن معنوية؛ أل َّن هذين النوعين يؤخذان من املقال ال من (املقام).

 1عبد الجواد عبد الحسن البيضاني منشور في :املؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية اآلداب تصنيف البحث :األدب العربي ,علوم القرآن
( )2اللغة العربية معناها ومبناها.191 :
)R Galisson Dcoste: Dictionnair de Dida ctiqve des langves.Ed, Hachett Paris, 1972, pp.1 (3
31-132.
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أشار َ
ين إ َذا َف َع ُلوا َفاح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذ َك ُروا َّ َ
موضعا لقوله تعالىَ { :و َّالذ َ
ً
ّللا
الف َّراء في هذا املعنى
ِّ
ِّ ِّ
َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َّ ُ َ
َ
َ ُ
َ َ
ّللا َول ْم ُي ِّص ُّروا َعل َٰى َما ف َعلوا َو ُه ْم َي ْعل ُمون} [آل عمرانُ ]135:يقال( :ما
فاستغفروا ِّلذن ِّوب ِّهم ومن يغ ِّفر الذنوب ِّإال
قيل إ َّال) معرفة ،وإ َّنما يرفع بعد إ َّال بإتباعه ما قبله إذا َ
كان نكرة ومعه الجحد ،كقولك :ما عندي
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
وب إ َّال َّ ُ
َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ
ّللا } ما يغفر الذنوب أحد ِّإال هللا؛ فعجل على املعنى
أحد ِّإال أبوك ،فإن معنى قوله { :ومن يغ ِّفر الذن ِّ
وهو في ُ
القرآن في غير موضح(.)1
وبذلك يكون َ
ساندا ُ
الف َّراء قد توصل إلى جعل عالقة بين املفهوم الداللي والتراكيب َّ
أيه الزمخشري
النحوية ً ر
ِّ
َ
َ َ ْ َ ْ ُ ُّ
وب إ َّال َّ ُ
في الكشاف في تفسير ُ
الذ ُن َ
َّللا } وصف لذاته بسعة الرمة وقرب املغفرة ،وأ َّن
بقوله{(( :ومن يغ ِفر
القرآن
ِّ
ِ
َ
َ َ
َّ
التائب عن الذنب كمن ال ذنب ل ُه ،وأ َّنه ال مفزع للمذنبين ِّإال فضله وكرمه ،وأ َّن عدله يوجب املغفرة للتائب))(.)2

( )1الكشاف ،للزمخشري ،ج.366 1
َ
القرآنَ ،
( )2معاني ُ
الف َّراء ،الجزء األول ،234 :سورة آل عمران ،اآلية (.)135
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نتائج البحث
إلى هنا أكون قد أسهمت في تجلية أسلوب النفي الضمني بأدواته ودالالته تجلية ال أقول إنها نهائية بل ال نهائية؛
ألن البحث عامة مشروع ال نهائي وكذلك هو البحث خاصة في أسلوب النفي إذ ما يزال في حاجة إلى الكشف ومزيد
من سبر غوره بلم أشتاته في سلة واحدة على أن يجمع بين البنية الشكلية للنفي والبنية املعنوية كما حاولت في هذه
الورقة البحثية التي ال تسمح – لطبيعتها – أن يحاط باملوضوع املبحوث من جميع جوانبه ولكنها تأمل في أن تكون
قد فتحت الباب؛ إلعادة النظر في تراثنا النحوي بقضاياه وأساليبه ،ودراسته ال دراسة شكلية عقيمة رتيبة ساكنة
بل دراسة خصبة متجددة حركية حيوية ولن تكون كذلك إال برد االعتبار للمعنى املغيب إلى ساحة النحو العربي.
إ َّن َ
الف َّراء أفاد النفي في املصطلح الكوفي بقوله(( :إ ْن شئت جعلتها ً
جحدا فلم تحمل لها ً
وضعا).
ِّ ِّ
ِّ
ضمنيا)) قد ظهر هذا التصورات املبدعة في تفسير آيات ُ
ً
((على اشتمال أسلوب النفي بهل ً
القرآن الكريم،
نفيا
ِّفإ َّنها االنطالق ألساليب العربية املختلفة ودراستها مبتناه على بيان الفروق الداللية الدقيقة.
 .1وقد أفاد األفراد على قول ِّإ َّن أسلوب االستفهام املجازي إلي ينتهي ِّإلى انزياح في التركيب وفي
َ
الداللة ،وال ُبد أ ْن يستحضر الدوافع وراءها عند املتكلم واملخاطب على السواء.
ً ََ َ َ
َ
ْ
َ
ْ َ َ ً َّ ْ َ
{ َول ْو َج َعلن ُاه َملكا ل َج َعلن ُاه َر ُجال َولل َب ْسنا َعل ْي ِهم َّما َيل ِب ُسون } [األنعام]9:
ُ
 .4من جماليات األسلوب في معاني القرآن للفراء االعتماد على االقتصاد اللغوي ،فهو يعمد إلى تكثيف اللغة
ً
لتعطي مجاال أوسع من األفكار ،واملعاني ،ويمكن اللغة من التطور.
 .5يفهم من سياق معاني القرآن للفراء ألنه أراد التعميم  ،فأورد النفي الضمني  ،ولعله أراد من ذلك التوكيد
ً
والتخصيص في املعنى بعد ذكره العام بداية ،أو أراد التفصيل في الكالم بعد إجماله ،وهذا
يعد ضرورة في مراعاة الجانب النفس ي ،وذلك بتوظيف داللة الخاص وتخصيص الداللة -وهو املراد الذي
تتجلى فيه الداللة التصورية لنفسها مهمة دراسة الكفاية الداللية للغة من اللغات  ,وإنها تدرس بذلك
املضمون الداللي للنصوص ؛ اي تدرس معناها الحرفي أو اللساني ؛ بينما تدرس اللسانيات التداولية معنى
العبارات من خالل العالقة من سياق التعبير.
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بديعيات العصر اململوكي بني البديع واملديح النبوي
Badiyyat Of The Mamluk era Between Budaiy and Praise of the Prophet

 جامعة طنطا،) قسم اللغة العربية (أدب ونقد،  باحثة دكتوراه/  إيمان عواد الرجب: تقديم الباحثة
. جمهورية مصرالعربية
Eman Awad Alrajab, Department of the Arabic Language, Faculty of Arts, Tanta
University.

Abstract:
The aim of This study of the relationship between the art of the Badiyyat with both the Badi and the praise of
the Prophet, and how each contributed to the emergence of this art and development in the Mamluk era,To bring
us this art in a poetic form unique known as Budayyat, which combined the arts of Budaiya with the praise of the
Prophet. Thus, the Badiyyat were able to combine the art of Budaiya, which had flourished in the Mamluk era with
unparalleled popularity, and the art of praise of the Prophet who received the attention of the poets. This is due to
Burda Boussiri represents the best representation as the poem that people are attached to the present time, in
addition to its impact and role in the emergence of the art of Badiyyat, this research revolves around three axises:
The first axis:Interested in studying the definition of Budaiy and interested in his definition in Language and
idiom of the art , And the stages of its inception and development .
The second axis: I talked about the art of praise of the Prophet, and its origin and development, and the extent
of the poets of the Mamluk era of this poetic purposeWhere it played a major role in the emergence of the art of
Badiyyat, and also mentioned the relationship of this art to the emergence of the art of the Bdiayat.
The third axis: We talked about the emergence of the art of creativity and its development, and its overlap with
both the educational poetry and the art of praising the Prophet, the impact of poetry Bosiri on him and his
development, and the most important conditions and advantages of these innovations..
Key word : Budaiy , praise of the Prophet , Mamluk era , Badiyyat
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امللخص:
جاء البحث ليدرس عالقة البديعيات بكل من البديع وشعر املديح النبوي  ،وكيف ساعد كل منهما في نشأة هذا
الفن وتطوره في العصر اململوكي  ،بوصفه عصر الفنون البديعية  ،وعصر دراستها ونظمها  ،فقد أولع بها األدباء
والشعراء والعلماء  ،ليخرج لنا هذا الفن بصورة شعرية فريدة ُعرفت بفن البديعيات  ،التي مزجت بين طياتها فنون
البديع من خالل املديح النبوي  ،وبذلك تمكنت البديعيات من الدمج بين فن البديع الذي راج في العصر اململوكي
ً
رواجا منقطع النظير ،و فن املديح النبوي الذي لقي االهتمام من قبل الشعراء فتنافسوا في ميادينه  ،ونظموا في
ذلك القصائد الطوال  ،ولعل بردة البوصيري تمثل ذلك خير تمثيل بوصفها القصيدة التي تعلق بها الناس إلى وقتنا
الحاضر  ،باإلضافة إلى أثرها ودورها في نشوء فن البديعيات  ،فيدور هذا البحث حول ثالثة محاور :
املحور األول  :تناولت فيه تعريف فن البديع لغة واصط ً
الحا  ،وتطرقت فيه إلى نشأة فن البديع على يد ابن
املعتز ومن تبعه من بعده ومدى اهتمام أهل البالغة بهذا الفن حتى أصبح ً
فنا قائما بذاته  ،بعد أن كان ً
تابعا لعلم
البيان واملعاني .
املحور الثاني :تحدثت فيه عن فن املديح النبوي  ،ونشأته وتطوره  ،ومدى تعلق شعراء العصر اململوكي بهذا
مغايرة  ،وساهمت بدور كبير في نشوء
الغرض الشعري  ،وباألخص بردة البوصيري التي نحت بهذا الغرض إلى منحى
ٍّ
فن البديعيات  ،كما تطرقت لذكر عالقة هذا الفن بنشأة فن البديعيات  ،وعالقة بردة البوصيري ببديعية صفي
الدين الحلي  ،وكيف ارتقى فن املديح النبوي على يديه ليصبح ً
ً
شعريا مميزا َعرف بالبديعيات .
فنا
عر ُ
املحور الثالثَّ :
فت من خالله فن البديعيات  ،وتطرقت فيه إلى نشأة وتطور فن البديعيات  ،وتداخلها مع
كل من الشعر التعليمي  ،وفن املديح النبوي  ،وأثر بردة البوصيري على نشأتها وتطورها  ،واختالف العلماء على
مؤسس هذا الفن  ،وختمته بمميزات وسمات البديعيات  ،وذكر قيمتها الفنية واألدبية.
الكلمات املفاتيح  :البديع  ،املديح النبوي  ،العصر اململوكي  ،البديعيات
أهداف الدراسة
يعد العصر اململوكي عصر الفنون البديعية  ،حتى أطلق عليه اسم عصر التورية  ،أو عصر الجناس؛ لكثرة
وجود هذه الفنون البديعية في شعرهم ونثرهم  ،فكان البد من أن يكون لذلك أثر في أن ينشأ ٌ
فن أدبي بديعي جديد
في هذا العصر  ،وهو فن البديعيات التي أكثر أهل البالغة من نظمها وشرحها  ،وعمل أهل التحقيق على تحقيقها
ودراستها .
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منهج الدراسة
اقتضت طبيعة البحث اتباع املنهج الوصفي التاريخي وذلك من خالل دراسة نشأة فن البديعيات من الناحية
التاريخية  ،ودراسة عالقته بكل من فن املديح النبوي  ،والفنون البديعية .
إشكالية الدراسة
تكمن إشكالية الدراسة حول نشأت البديعيات  ،وماهي العوامل واألسباب التي أدت لبروز هذا الفن في العصر
اململوكي ؟ وما مدى اهتمام األدباء على نظم قصائد البديعيات ؟ وما هو أثر املديح النبوي على ظهور هذا الفن
وتطوره ؟ وملاذا تم اعتماد البديعيات على املديح النبوي ؟
املقدمة
ُ َ
ش ِّغف شعراء العصر اململوكي بدراسة الفنون البديعية  ،مما دفعهم إلى نظمهم لفنونه في شعرهم ونثرهم ،
باإلضافة إلى وجود النزعة الدينية التي طغت على هذا العصر ؛ فاهتموا بفن املديح النبوي  ،وتنافسوا في ميادينه
،فكان بذلك الركيزة األولى التي انبثق منها فن البديعيات  ،ويعود الفضل في هذا إلى بردة البوصيري التي ساعدت
الحلي
على تطور فن املديح النبوي  ،وتعلق الشعراء به  ،وقد ظهر أثرها في نشأة فن البديعيات على يد صفي الدين ِّ
 ،الذي نظم أول قصيدة بديعية مكتملة األركان ،وقد اقتدى من جاء بعده من الشعراء به  ،وساروا على نهجه في
نظم بديعياتهم .
علم البديع
ً
ُ
لغة  :بدع الش يء ُي ُ
بدع ُه َب ْد ًعا  ،وابتدعه  :أنشأه وبدأه  ،والبديع املحدث العجيب ،والبديع من أسماء هللا تعالى
ِّ
َ ُ َّ ََٰ ََٰ َ أ َ
ٱأل أرض﴾ ()1
 ،إلبداعه األشياء وإحداثه إياها  ،وهو البديع األول قبل كل ش يء ،وفي التنزيل العزيز﴿ب ِّديع ٱلسمو ِّت و ِّ
أي خالقها ومبدعها (،)2هو املبدع  ،والبديع ٌ
علم ُيعرف به وجوه تحسين الكالم ( ،)3وأبدعت الش يء وابتدعته
أخرجته وأحدثته  ،وفالن بدع بهذا األمر أي هو أول من فعله  ،فيكون اسم فاعل بمعنى مبتدع  ،والبديع فعيل
من هذا  ،فكأن معناه هو منفرد بذلك من غير نظائره  ،وفيه معنى التعجب  ،ومنه قوله تعالى ُ ﴿ :ق أل َما ُك ُ
نت ِّب أد ٗعا
ِّم َن ُّ
ٱلر ُس ِّل﴾( )4أي ما أنا أول من جاء بالوحي من عند هللا تعالى  ،وتشريع الشرائع بل أرسل هللا تعالى الرسل مبشرين
ومنذرين (.)5

( )1سورة البقرة  ،من اآلية . 117 :
(بدع) .
()2ابن منظور  ،جمال الدين  ،لسان العرب  ،مادة ِّ
( )3املعجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية  ،مادة ِّ(بد ٌع) .
( )4سورة األحقاف  ،من اآلية . 9 :
( )5املقري  ،محمد بن أحمد  ،املصباح املنير  ،ص. 15
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ً
اصطالحا  :هو علم ُيعرف به وجوه تحسين الكالم  ،أي تصور معانيها وتعلم أعدادها وتفاصيلها بحسب الطاقة
 ،بعد رعاية املطابقة ملقتض ى الحال  ،ورعاية وضوح داللته أي  :خلوه عن التعقيد املعنوي  ،وقال أبو جعفر
األندلس ي  :هو أخص الفنون الثالثة  ،لتركبه من الفنين وزيادة  ،وهما بالنسبة إليه كالحياة والنطق بالنسبة إلى
اإلنسان  ،فال يوجد البديع بدونهما كما ال يوجد اإلنسان بدون الحياة والنطق  ،وهو ضربان لفظي ومعنوي(، )1
كما يسمى العلم الجامع لطرق التزيين (.)2
نشأة وتطور علم البديع ()3

حظي علم البديع منذ القدم باهتمام علماء األدب والبالغة واختلفت أقسامه وفنونه بينهم "كما أنه تداخل في
ً
بدايته مع فن البيان ومن ثم فن املعاني إلى أن أصبح ً
فنا مستقال عنهما ،كما أن فن البديع أطلق على الشعر
املحدث في العصر العباس ي الذي تميز بجمالية التعبير التي طغت على الداللة  ،كما أن الشعراء أنفسهم أطلقوا
عليه هذا املسمى"(.)4
كما أسهمت البيئات املختلفة منذ أوائل العصر العباس ي في تسجيل مالحظات مختلفة حول الفصاحة والكالم
والبالغة  ،كما أن املتكلمين وفي مقدمتهم املعتزلة كانوا أنشط هذه البيئات في وضع قواعد البالغة ،وبسط مباحثها
(.)5
فنجد أن الجاحظ (ت 255هـ)كان أول من ذكر البديع في كتابه البيان والتبين  ،و جاء ابن املعتز (ت 296هـ)
ٌ
فصنف كتابه البديع ليدل على أن ما يسمى ً
موجود منذ القدم في القرآن الكريم  ،وبذلك يعد
بديعا لدى املحدثين
َّ
ابن املعتز أول من ألف في البديع وأحص ى فنونه  ،كما أنه تنبأ باختالف ألقابه ومصطلحاته  ،وأحص ى فيه ثمانية
ً
محسنا  ،واقتصر البديع على خمسة فنون ( ،)6و تاله كل من قدامة بن جعفر (ت 337هـ)في كتابه نقد
عشر
الشعر  ،وأبي هالل العسكري ،والباقالني (403هـ)في كتابه إعجاز القرآن (396هـ)  ،إال أن مفهوم البديع توسع
كثي ًرا مع أسامة بن منقذ (584هـ) في كتابه البديع في نقد الشعر ،إلى أن جاء السكاكي ( 626هـ) الذي اعتمد التجديد
والتخصيص في كتابه مفتاح العلوم  ،فقد عده النقاد رأس مدرسة التقنين  ،حيث قسم أبواب البديع قسمين
أولهما مايرجع إلى املعنى وثانيهما ما يرجع إلى اللفظ  ،كما وضع ابن أبي اإلصبع (654هـ) كتابين األول (تحرير
ً
محسنا  ،والثاني (بديع القرآن) عرض فيه ملا ذكر من محسنات
التحبير) الذي أحص ى به مائة واثنين وعشرين

()1القزويني  ،جالل الدين  ،التلخيص في علوم البالغة  ،ص  ، 86والسيوطي ،جالل الدين  ،شرح عقود الجمان في املعاني والبيان  ،ص .241
()2قاسم  ،محمد أحمد  ،ومحيي الدين ديب  ،علوم البالغة  ، ،ص . 52
( )3للتفاصيل حول تطور ونشأة فن البديع ينظر :ضيف  ،شوقي  ،البالغة تطور وتاريخ .
( )4قاسم  ،محمد أحمد  ،علوم البالغة  ،ص . 54 – 53
( )5ضيف  ،شوقي  ،البالغة تطور وتاريخ  ،ص . 62
( )6الفنون الخمسة هي  :االستعارة  ،والتجنيس  ،واملطابقة أو الطباق  ،ورد األعجاز  ،واملذهب الكالمي .
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محسن ،إلى أن ظهر فن البديعيات (،)1أما الجرجاني (729هـ) في كتابه
بديعية في القرآن بلغت مائة وثمانية
ٍّ
ً
تعريفا ر ً
ً
جامعا بقوله  :علم البديع  :علم يعرف منه وجوه تحسين
ائدا
اإلشارات والتنبيهات لتعريف علم البديع
الكالم  ،باعتبار نسبة بعض أجزائه إلى بعض بغير اإلسناد أو التعليق  ،مع رعاية أسباب البالغة ( ،)2كما أن
علما ً
الخطيب القزويني (739هـ) جعله ً
قائما بذاته (.)3
وكان هذا العصر عصر الولوع بالبديع ؛ حتى أنه أصبح هو البالغة في نظر األدباء  ،فكان له أثره البالغ في إذكاء
الروح الشعرية واملنافسة األدبية ً
لفظ أو تركيب ينبثق منه
معا  ،إذ كان هم كثير من الشعراء أن يقع خاطرهم على ٍّ
معنى جديد  ،مع املجانسة أو املقابلة أو التورية أو نحو ذلك  ،ولهذا راج نظم البيتين والثالثة واملقطوعة التي
ضرب أو أكثر من ضروب البديع (.)4
تتضمن أحد املعاني املبتكرة العابرة الجزئية  ،والتي تحتوي على ٍّ
املديح النبوي
ً
شيوعا ،ومر بعدة مراحل تطور من خاللها إلى يومنا
يعد فن املديح بشكل عام أكثر أغراض الشعر العربي
الحالي ،و اليزال هذا الفن على رأس قائمة األغراض الشعرية  ،ملا فيه من تنوع األغراض واملعاني والدواعي
الشخصية لنظمه ،وملا فيه من نشر للفضيلة  ،فاملدح يضم في طياته ً
وصفا ألخالق املمدوح وفضائله  ،وأهم
ٍّ
إنجازاته  ،ويمجد أفعالهُ ،ويثني عليه .
تنوعت أغراض املديح ودواعيه  ،فأفرغ فيه الشعراء ما جادت به قرائحهم ،وما جمعته عقولهم  ،وتلون بألوان
ً
عصر ،وفي كل بيئة  ،ووفق قدرات كل شاعر واستعداداته  ،ولم يكن تكر ًارا ممال على مر العصور
مختلفة في كل
ٍّ
( ،)5ومن هذا الفن العريق تولد املديح النبوي الذي راج ً
رواجا ً
كبيرا في العصر اململوكي .
واملديح النبوي فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف  ،فهي لون من ألوان التعبير عن العواطف الدينية ،
مفعمة بالحب الصادق  ،واإلخالص املكين (،)6وكان األعش ى
قلوب
ٍّ
وباب من أبواب األدب الرفيع ؛ ألنها صدرت عن ٍّ

( )1ضيف  ،شوقي  ،البالغة تطور وتاريخ  ،ص . 359
( )2قاسم  ،محمد أحمد  ،علوم البالغة  ،ص . 61 – 60
( )3القزويني  ،جالل الدين  ،التلخيص في علوم البالغة  ،ص . 86
()4سليم  ،محمود رزق  ،األدب العربي وتاريخه في عصر املماليك و العثمانيين و العصر الحديث  ،ص. 64
()5محمد  ،محمود سالم  ،املدائح النبوية  ،ص .48
()6أمين ،بكري شيخ  ،مطالعات في الشعر اململوكي و العثماني  ،ص. 261
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أول من مزج هذا الفن باملدح واملنافرة ( )1وجاء بعده كعب بن زهير وأدخل به الغزل و االعتذار ( ،)2إال أن بعضهم
يرى أن هذا الفن يعود في النشأة إلى الشاعر الجاهلي املخضرم كعب بن زهير  ،وإلى الميته الشهيرة "بانت سعاد"
شعريا اتخذ منه الشعراء سبيلهم ومنهجهم ً ،
فكانت هذه القصيدة ً
ً
وعددا كبي ًرا من معانيهم في قصيدة املديح
فتحا
مدحا ً
الئقا به باعتباره ً
النبوي (، )3وجاء حسان بن ثابت في العهد النبوي وحمل راية هذا الفن ليمدحه ً
قائدا
ً
عظيما وهو جندي مخلص يفديه بنفسه  ،صادق الشعور  ،ثم امتزج هذا الفن بالناحية السياسية واملذهبية على
يد الكميت  ،وغيره من شعراء العصر األموي (،)4و ذكر الشعراء رسول هللا في قصائد الفخر  ،أو قصائد التشييع
 ،وظل ذلك ً
ساريا على الدور األول من العصر العباس ي  ،وزاد لحرص الخلفاء على صفتهم الدينية  ،وعلى ارتباط
نسبهم بنسب الرسول الكريم  ،فظهرت مقطوعات للمديح النبوي تبعتها قصائد كاملة  ،وفي العصر الفاطمي
واأليوبي اكتملت قصائد املديح النبوي  ،واستقر( ،)5وأصبح أحد األغراض الشعرية املعروفة منذ أواخر العصر
األيوبي وأوائل العصر اململوكي ( ، )6إلى أن وصل به املطاف إلى العصر اململوكي لتطغى عليه النزعة الدينية ( ،)7وهو
ضرب من رثاء الرسول – صلى هللا عليه وسلم – إال أنه أطلق عليه املديح إشارة إلى أن النبي الكريم كأنه موصول
الحياة ؛ ألن شريعته حية (.)8
وهذا املديح لم ُ
يخل منه عصر وال بيئة ،وكلما تقدمت بنا األعوام واألجيال والعصور تعمقت جذوره ،وامتدت
ظالله  ،وأمس ى من اللوازم والثوابت ،حتى وصل إلى مرحلة أصبح فيها املديح النبوي ً
فنا ً
قائما بذاته ،أعطاه
الشعراء كل عنايتهم وقريحتهم وثقافتهم ،فكان لنا البديعيات التي ُعرفت بصورة مكتملة في العصر اململوكي (.)9

ُ
( ) 1ذكر في ديوان األعش ى مدح الرسول – صلى هللا عليه وسلم -بقصيدته التي مطلعها [ :الطويل]
ََ ْ َ َْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ
الس ِّل َ
َو َع َاد َك َما َع َاد َّ
يم َّ
املسه َدا
اك ل ْيلة أ ْر َم َدا
ألم تغت ِّمض عين
ً
قاصدا الرسول – صلى هللا عليه وسلم – ليمدحه  ،فلقيه أبوسفيان بن حرب وثناه عن الوصول إليه  ،وقال ألهل
ويذكر الرواة أن األعش ى خرج
ً
مكة :أتقوا لسان األعش ى  ،فأنه ذاهب يمدح محمدا  ،فجمعتله قريش مائة من اإلبل عطاء له ؛ على أن يرجع عن الوصول إلى املدينة  ،فرجع
األعش ى ومات في نفس العام  ،ورويت هذه القصيدة  ،ينظر شبكة األلوكة  ،مقال بعنوان  :األعش ى يمدح رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم –
طاهر العتباني 2012/1/19 ،م .
( )2سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 282/8 :
()3األيوبي  ،ياسين  ،آفاق الشعر العربي في العصر اململوكي  ،ص . 116
()4سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 282/8 :
()5محمد  ،محمود سالم  ،املدائح النبوية  ،ص . 124 -123
()6باشا ،عمر موس ى  ،األدب في بالد الشام الزنكيين و األيوبيين و املماليك  ،ص . 408
()7سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 282/8 :
()8أمين ،بكري شيخ  ،مطالعات في الشعر اململوكي و العثماني  ،ص . 261
()9األيوبي  ،ياسين  ،آفاق الشعر العربي في العصر اململوكي  ،ص . 116
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ً
وقد راج هذا الغرض الشعري في العصر اململوكي ً
رواجا ملحوظا ؛ ألنه كان عصر تعصب إسالمي وغيرة دينية؛
بسبب الحروب الصليبية و التتار؛ وألنه كان عصر ظلم وإرهاق واستبداد من الحكام ،والعامل األخير هو إعجاب
الشعراء ببردة البوصيري التي وجهت املديح النبوي وجهة جديدة  ،وكانت عن طريق استخالصه من النزعات
السياسية ،وقصره على إظهار الحب للنبي – عليه السالم – وملواطنه ،وعلى الحديث عن سيرته الشريفة ،ثم
التقرب به إلى هللا ( ، )1وبسبب النزعة الدينية التي طغت على هذا العصر ،فأثرت على الحياة السياسية
واالقتصادية ،باإلضافة إلى اهتمام علماء هذا العصر بدراسة حديث الرسول – عليه الصالة والسالم – وبروايته
وشرحه ،أضف إلى ذلك الشظف والضنك والحرمان والكبت التي عانها هذا الشعب العربي ،مما يدعو بعض
الناس إلى الجنوح إلى حالة من الزهد والتصوف ،والتطرف الديني ليخدع به نفسه عن حقيقة الحرمان واأللم(.)2
كما أن الشعراء اهتموا بالسيرة النبوية على اختالف العصور ،ونظموا فيها القصائد الطوال ،وتفننوا حتى
َّ
وصلوا إلى ما سمي البديعيات ،التي شغلت شعراء العصر اململوكي  ،فسما بعضهم ً
عاليا ،وسف البعض اآلخر إلى
حدود الصنعة الزخرفية ،ويعد البوصيري إمام الفريق األول ،وأستاذهم بال منازع ليس في العصر اململوكي فحسب
 ،بل في جميع العصور ( ،)3ويجب أن اليغيب عن أذهاننا التصوف وماله من أثر فعال في نشوء النبويات ُ ،يضاف
ُ
إلى ذلك ما نسج حول البردة النبوية من الحكايات واألساطير تناقلها الناس على مر السنين ،ويكفي أن نشير إلى أن
ً
البوصيري هو الذي أصبح مثال يحتذي به شعراء الشام ومصر وغيرهما في مدح النبي – صلى هللا عليه وسلم (.)4
كما يعد البوصيري أول من فتح باب املدائح النبوية في العصر اململوكي  ،وخاصة في قصيدته املشهورة ُ
بالب َردة،
ولوال ما أحاط البوصيري ذاته في تلك القصيدة من تعظيم وتقديس ملا نالت من الشهرة ما نالت  ،فيقول البوصيري
 :كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول هللا  ،منها ما كان اقترحها علي الصاحب زين العابدين يعقوب بن الزبير ،
ثم انتقل لي بعد ذلك فالج أبطل نصفي  ،ففكرت في عمل قصيدتي هذه فعملتها  ،واستشفعت بها إلى هللا تعالى في
أن ُيعافيني  ،وكررت انشادها ـ ونمت فرأيت النبي – صلى هللا عليه وسلم – فمسح وجهي بيده املباركة  ،وألقى علي
بردة  ،فانتبهت فوجدت في نهضة فقمت وخرجت من بيتي  ،ولم أكن أعلمت بذلك ً
أحدا  ،فلقيني بعض الفقراء،
فقال لي :أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول هللا  ،فقلت  :أيها ؟ فقال  :التي أنشأتها في مرضك  ،وذكر
أولها  ،وقال وهللا لقد سمعتها البارحة تنشد بين يدي رسول هللا  ،ورأيت الرسول – صلى هللا عليه وسلم -يتمايل
وأعجبته  ،وألقى على من أنشدها بردة  ،فأعطيته إياها وشاع املنام (.)5

()1سليم  ،محمود رزق  ،األدب العربي وتاريخه في عصر املماليك و العثمانيين و العصر الحديث  ،ص . 69 – 68
()2سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 283/8 :
()3األيوبي  ،ياسين  ،آفاق الشعر العربي في العصر اململوكي  ،ص . 436
()4باشا ،عمر موس ى  ،األدب في بالد الشام الزنكيين و األيوبيين و املماليك  ،ص . 410-409
()5أمين ،بكري شيخ  ،مطالعات في الشعر اململوكي و العثماني  ،ص . 265 -264
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وما من جيل من أجيال الشعر –بعد البوصيري – إال قد سعد بطائفة من الشعراء  ،أبدعوا في هذا الفن ما
شاء لهم اإلبداع ،وأطالوا فيه ما شاء لهم طول نفسهم ،وتباروا فيه مباراة الحريص على النصر والظفر ،وعارضوا
فيه القدماء واملحدثين (.)1
َ ُ
وح َّفظوها
وكان للبردة بالغ األثر في األدب واللغة ؛ ألنها أثرت في جمهور املسلمين  ،فحفظها الناس وروها ،
ُ
أبناءهم وأحفادهم  ،وقرؤوها في املناسبات املفرحة واملحزنة  ،وأثرت في حركة التأليف فكثر شارحوها واملعلقون
عليها  ،وأثرت في الدراسات التاريخية ملا تضمنته من إشارات تاريخية ودينية ،وأثرت في الحركة األدبية فكثر
تشطيرها ،وتضمينها ،وتخميسها ،وتسبيعها ،وتعشيرها ،ومعارضتها ،وأوجدت ً
ً
جديدا ُعرف باسم البديعيات(.)2
فنا
وبذلك يكون البوصيري خلص املديح النبوي من جميع الشوائب التي خالطته  ،وسخره للحب الخالص الذي
ً
يقدس فيه محبوبه  ،ويجل صفاته و أخالقه  ،وما يخالطه من شوق وحنين ( ،)3وسار كثير من شعراء العصر على
أثر البردة  ،فاحتذاها وعارضها جماعة من الشعراء  ،وتناول معانيها  ،وأسلوبها جملة  ،ممن اهتموا باملديح من
بعده  ،كالخيمي ،وصفي الدين الحلي  ،وابن جابر األندلس ي الضرير ،وابن حجة الحموي  ،ولكن صفي الدين الحلي
ً
ومن تبعه انتهجوا ً
جديدا في مدائحهم إذ طرزوها بالبديع وأسموها البديعيات (.)4
نهجا
ً
دستورا ملن جاء من بعده ،ومنه تولد فن البديعيات ،والبردة نفسها ال تخلو من التكلف
فأصبح منهجه بعد ذلك
ومن املحسنات البديعية ،لكن صدق التعبير فيها ضمن لها هذه الشهرة ( ،)5ومن رجال املديح النبوي في العصر
اململوكي ،البوصيري ،والشاب الظريف ،وابن نباتة املصري ،وابن حجر العسقالني  ،وأصحاب البديعيات ومنهم
صفي الدين الحلي  ،وعز الدين املوصلي  ،وابن حجة الحموي ( ،)6والشهاب الحلبي ،وعائشة الباعونية ،ومنهم ابن
الوردي ،وشمس الدين الباعوني ،والقيراطي (.)7
ونستنج مما سبق أن فن املديح النبوي كان ً
فنا ر ً
ائجا في العصر اململوكي  ،وأن بردة البوصيري كانت خير معين
ونهجا ً
أسلوبا ً
ً
معينا ً
خاصا
ألدباء هذا العصر  ،وكانت الشرارة األولى التي انبثق منها فن البديعيات فيما بعد واتخذ
به في املديح النبوي  ،كما أنه ال يمكن عد البديعيات ضمن فنون املديح النبوي.

()1سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 283/8 :
()2أمين ،بكري شيخ  ،مطالعات في الشعر اململوكي و العثماني  ،ص . 266
()3سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 283/8 :
( )4سالم ،محمد زغلول  ،األدب في العصر اململوكي  ،ص . 231
()5مكي  ،محمود علي  ،املدائح النبوية  ،ص . 119-118
()6سليم  ،محمود رزق  ،األدب العربي وتاريخه في عصر املماليك و العثمانيين و العصر الحديث  ،ص . 70
()7سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 284/8 :
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فن البديعيات
يعد العصر اململوكي من أكثر العصور التي اهتم فيها الشعراء و األدباء بالبديع وتباروا في ميادينه ،ونظموه في
قصائدهم ،حتى صار نظم القصائد البديعية سمة من سمات األدب في هذا لعصر ( ،)1وهو أحد الفنون الشعرية
املبتكرة في هذا العصر  ،فلم ينتبه إليه الشعراء من قبلهم (.)2
كما أنه من أكثر العصور التي احتفي بها الشعراء واألدباء بالبديع  ،ونظموه في قصائد  ،حتى صار نظم القصائد
البديعية مثله مثل باقي الفنون  ،لتسهيل فهمه وحفظه على طالبه  ،وتوسع العلماء في ذلك حتى أننا نجد أن كل
فن حظي بأكثر من منظومة كالفقه و الحديث و النحو و العروض و البالغة وهذا يعني أن الذوق العام في هذا
ٍّ
ً
العصر كان ً
متجها ومقبال إلى هذا االتجاه (.)3
فقد تعاظمت الروح الدينية في العصر اململوكي  ،فتحول شعرهم الديني إلى ظاهرة فنية  ،أولجوا فيه فنون
الصنعة التي عرفوها  ،وطغت على إنتاجهم ( ،)4فالبديعية عبارة عن قصيدة طويلة في مدح النبي – صلى هللا عليه
وسلم – على بحر البسيط وروي امليم املكسورة  ،ويتضمن كل بيت من أبياتها ً
لونا من ألوان البديع أو أكثر ،ويكون
ً
شاهدا عليه  ،وربما ُورى باسم النوع البديعي في البيت نفسه في بعض القصائد (.)5
هذا البيت
والسمة األصيلة للقصيدة البديعية أن يتوخى فيها الناظم تضمين أبياته باأللوان البديعية ( )6وهي ضرب من
ضروب الصناعة الفكرية؛ ألنها تدور حول األلوان البديعية ،وحول حقائق السيرة النبوية الشريفة ( .)7والبديعية
هي الفن الشعري الظريف الذي بزغ نجمه في القرن الثامن الهجري  ،وتألأل على صفحات التراث في القرون املتتالية
 ،فجمع بين املتعة والفائدة  ،ووافق بين الذوق واإلحساس  ،فال نعدم فيه صورة جميلة  ،أو ً
أبياتا رائعة ،أو ً
تعبيرا
ً
عفويا  ،أو ملحة وجدانية معبرة (.)8
ويصفها محمود رزق سليم بقوله  " :البديعيات صناعة فكرية أكثر منها صناعة أدبية ،وهي ضرب من ضروب
شعر الحقائق والفنون؛ ذلك ألنه في ُجملة ما ُن َ
ظم فيه من القصائد يدور حول لونيين من الحقائق ،حقائق
األصباغ البديعية ،وحقائق السيرة النبوية  ،وال ننكر أن النزعة الدينية لها صلة بوجود هذا الفن " (.)9

( )1الباعونية  ،عائشة ،البديعية الكبرى و شرحها  ،املقدمة  ،ص . 35
()2سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 178 /8 :
()3الباعونية  ،عائشة ،البديعية الكبرى و شرحها  ،ملقدمة  ،ص . 35
( )4التونجي  ،محمد  ،املعجم املفصل في األدب  ،ص . 177
( )5أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص . 46
()6سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 157/6 :
( )7املصدر نفسه . 177/8 :
()8أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص . 49
()9سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 177/8 :
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ً
َ ُ
الشعراء البديعيات على شخص النبي – صلى هللا عليه وسلم – ُح ًبا بهً ،
مدحا وغزال من غير أن يكون
وقصر
ُ
عرض أنواع البديع ( ،)1وقبل البحث في أسباب نشأة هذا
هذا املدح هو الغرض الرئيس ،أما الغرض األدبي فهو
اللون الجديد نرى ضرورة البحث في عالقة البديعيات باملديح النبوي ،وذلك ألن غرض املديح وجد منذ القدم ،إال
ً
أن البديعيات زادت املديح النبوي
توهجا وقوة ،من خالل األسلوب البديعي ،باإلضافة إلى االتجاه الديني
والعقائدي  ،من غير االعتماد على التصوف (.)2
"اختلف الباحثون في نشأة هذا الفن فذهب بعضهم أن عبد النور الزواوي املصري (628هـ) أول من نظم
قصيدة بديعية تضم ً
أنواعا بديعية  ،أطلق عليها اسم (البديع في علم البديع)  ،وجاء من بعده أمين الدين بن علي
األربلي (670هـ) ونظم بديعيته في مدح شخص اسمه علي ،ويرى بعضهم أن نشأتها كانت على يد صفي الدين الحلي
(750هـ)  ،وبعضهم نسبها إلى البن جابر األندلس ي (780هـ) ،في الحلة السيرا في مدح خير الورى  ،والتي تقع في
177بيت  ،واستهلها بقوله([ :)3البسيط]
ُ
َ
َ ْ
و ْان ُش ْر َل ُه املَ ْد َح و ْان ُث ْر َأ َ
طي َب الك ِل ِم
ِب ِط ْي َبة ان ِز ْل َو َي ِّم ْم َس َّي َد األ َم ِم
إال أن هذا الفن يعود في نشأته إلى الصفي الحلي ،بوصفه أقدم من نظم بديعية مكتملة بكل شروحها ،كما إن
ً
ً
وأسسا بدونها ال تسمى بديعية " ( .)4ولعل صفي الدين الحلي
طور جديد  ،ووضع لها شروطا
البديعيات انتقلت إلى ٍّ
أول من أطلق عليها مسمى ( البديعية )  ،وهو أول من وضع دعائمها و أسسها ،وابن حجة من بعده ومن ثم راج
هذا املصطلح بين الناس و الشعراء ( ،)5وبذلك تنازع على هذا الفن ثالثة من الشعراء  ،هم  :علي بن عثمان أمين
الدين اإلربلي ،وعبد العزيز بن سرايا صفي الدين الحلي  ،ومحمد بن أحمد بن جابر (. )6
إال أن القارئ واملتمحص والباحث في واضع هذا الفن يجد أن ابن جابر األندلس ي لم يكن هو املؤسس الحقيقي
لهذا الفن  ،وما يؤكد ذلك موقف الصفدي الذي توفي بعد الحلي بأربعة عشر ً
عاما  -وهو األستاذ والصديق
لألندلس ي  -بقوله بأن األندلس ي لم تكن لديه بديعية أنشدها قبل وفاة الحلي  ،مما يرجح أنه نظمها بعد وفاة الحلي
 ،أما اإلربلي فإن قصيدته ال تعد بديعية  ،فلم يكن يملك الغاية والهدف في تأليف فن جديد  ،بل نجد أنه كتب
اسم النوع البديعي بجانب أبيات قصيدته وال نضمن بأنه من كتبها ،وهي كذلك ال تمتلك شروط ومقومات

( )1التونجي  ،محمد  ،املعجم املفصل في األدب  ،ص . 177
()2الحموي ،ابن حجة  ،خزانة األدب وغاية األرب.92-91/1:
( )3األندلس ي  ،ابن جابر  ،الحلة السيرا في مدح خير الورى  ،ص . 28
( )4الباعونية  ،عائشة ،البديعية الكبرى و شرحها  ،املقدمة  ،ص  ، 36 – 35والبديعيات في األدب العربي  ،أبو زيد ،علي ،ص . 69
( )5أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص . 40
()6املرجع نفسه  ،ص . 55
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البديعيات ( ،)1فهي ليست في املديح النبوي  ،وال على البحر البسيط  ،وري امليم  ،فليس لها من البديعيات سوى
كون كل بيت منها يشتمل ً
نوعا من البديع ( ،)2وأنه لوال مكابدة وتحمل صفي الدين الحلي عناء هذا الطريق ملا رأينا
هذا الفن الجديد  ،وملا وضعنا له ً
اسما ،وبذلك يبقى أقدم من نظم بديعية مكتملة (.)3
ويرى شوقي ضيف أن البديعيات عرفت منذ دخول البديع في الشعر بصورة واضحة  ،فنجده يقول " :ويحمل
لواء هذه البديعيات في زمن الدولة األيوبية القاض ي الفاضل  ،وزير صالح الدين  ،الذي نشأ وتربى في دواوين الدولة
الفاطمية  ،ويجعله ابن حجة الحموي والصفدي إمام الشعراء في زمنه في استخدام املحسنات البديعية من تورية
وغير تورية  ،ويقوالن إنه سار في دربه على منواله ونهجه ابن سناء امللك ومن خلفوه من شعراء الدولتين األيوبية
واململوكية" (.)4
إال أن محمود رزق يخالفه الرأي فهو يرى أن البديعيات وجدت في العصر اململوكي ،بقوله  " :وهو أحد الفنون
املبتكرة في عصر املماليك  ،وقبل العصر املذكور لم يتنبه الشعراء إليه  ،ولم تتجه نحوه خواطرهم  ،ومنذ ابتكاره
وله سيطرة كبيرة في دولة الشعراء امتدت إلى زمن قريب  ،وأول أسباب ابتكارهم له  ،وتنبههم له ؛ هو اتخاذه وسيلة
إلظهار القدرة على سبك ألوان البديع  ،وما دفع الشعراء إلى ذلك إال حبهم للبديع  ،واعتبار ألوانه في جملتها دعائم
ُ
بالغية تعين على جمال تصوير املعاني ودقته " (.)5
وكان الحلي قد سار على نهج بردة البوصيري التي كانت تعد الشرارة األولى لهذا الفن  ،إال أنه نحى بها إلى منحى
التطريز البديعي هو وكل من جاء من بعده من أصحاب البديعيات (.)6فكان بين بديعيته و البردة و املديح النبوي
عالقة تأثير وتأثر فيعد البوصيري ممثل املديح النبوية  ،ويعد الحلي ممثل البديعيات  ،فكل منهما نظم قصيدته
إثر مرض أصابه  ،وعلى بحر البسيط  ،وروي امليم املكسورة  ،على الرغم من ذلك لم يصرح الصفي الحلي بأنه
عمد في بديعيته إلى معارضة ُبردة البوصيري (.)7
ويعد صفي الدين الحلي املخترع األول لفن البديعيات  ،فنجده يقول في مقدمة كتابة (شرح الكافية البديعية )
ً
بعد االطالع على كتب أهل البديع بداية بابن املعتز وصوال إلى ابن أبي اإلصبع  ،والتأمل في أشعار العرب  " :فجمعت
ما وجدت في كتب العلماء  ،وأضفت إليه ً
أنواعا استخرجتها من أشعار القدماء  ،وعزمت أن أؤلف ً
كتابا يحيط
بجلها  ،إذ ال سبيل إلى اإلحاطة بكلها  ،فعرضت لي علة طالت مدتها  ،وامتدت شدتها ،واتفق لي أن رأيت في املنام
ِّ
()1املرجع نفسه  ،ص. 69 ، 65 – 63
()2الحموي ،ابن حجة  ،خزانة األدب وغاية األرب.92/1:
()3أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص. 69 ، 65 – 63
( )4ضيف  ،شوقي ،تاريخ األدب العربي  ،عصر الدول واإلمارات . 184 / 7:
()5سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 178/8 :
( )6سالم ،محمد زغلول  ،األدب في العصر اململوكي  ،ص . 231
()7سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي ، 181– 178/8 :أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص
21
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رسالة من النبي – عليه أفضل الصالة والسالم – يتقاضاني املدح ُ ،
ويعدني َ
البرء من السقام  ،فعدلت عن تأليف
الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع أشتات البديع  ،وتتطرز بمدح مجده الرفيع " ( .)1و الكافية البديعية في املدائح
النبوية تبلغ ً 140
بيتا  ،قدم لها ً
شرحا تحت عنوان ( شرح الكافية البديعية )  ،و مطلعها ([ :)2البسيط]
ً َ َ ْ ْ َ ََ
َ
العل ِم
إن جئت ِسلعا فسل عن ِجير ِة

َ
َ
و ْاق َرا َّال َ
سالم َعلى ُع ْر ٍب ِبذي َسل ِم

ومن هنا نجد أن بداية وجود فن البديع لدى صفي الدين الحلي تتشابه مع بداية املديح النبوي ونخص بذلك
قصيدة البردة للبوصيري  ،فكالهما أنشأ قصيدته بعد ما أصابه السقم  ،كالهما تعافي منه بعد نظم قصيدته ،
" كما نجد أنه لم يصرح ببديعيته أنه عمد إلى معارضة البردة  ،إال أن الفكرة واضحة كل الوضوح  ،بدليل اتفاق
الوزن والقافية ونوع القافية  ،وموضوع القصيدة  ،واالتجاه في املديح  ،ومن غريب األمر توافق كل منهما في الدافع
األصيل في نظم القصيدة  ،وهو املرض ورؤية الرسول – عليه الصالة والسالم – في املنام  ،وتقاضيه املديح منهما
ً
ً
ً
مستشفعا  ،ونظم صفي الدين بديعيته لتجمع أشتات
متواجدا مشتاقا
 ،بينما استجاب البوصيري فنظم البردة
البديع  ،ويستعيض بها عن كتاب فيه " (.)3
ُ َّ
كما أن نظام البديعيات كانوا يستحضرون شهرة قصيدة البوصيري في مهيئات النظم عندهم  ،وكأنهم بذلك
يبحثون عن تزكية شرعية عقدية للونهم اإلبداعي الجديد  ،كما أن ظهور هذا اللون اإلبداعي في العصر اململوكي
يرجع إلى األجواء الثقافية والحضارية والعلمية فيه  ،باإلضافة إلى الدافع والرغبة لدى الشعراء في املديح النبوي
ً
سعيا إلى الشهرة والرغبة في املعارضة (.)4
وكان من دوافع ظهور البديعيات  ،الرغبة في التأليف البالغي  ،باإلضافة إلى رغبة الشعراء بمدح الرسول –
ً
وازع ديني  ،والجتماع الشاعرية و التأليف عند الناظم  ،فكان أصحاب
صلى هللا عليه وسلم – الذي كان نابعا من ٍّ
البديعيات من الشعراء املعروفين  ، ،باإلضافة إلى قدرتهم على التأليف  ،فنجد معظمهم صنف ً
شرحا لبديعيته ،
ً
ً
وأخيرا أثر املجتمع الذي كان الناس فيه يقبلون على الفن  ،ويحتفون
وسعيا منه إلى الشهرة  ،والرغبة في املعارضة ،
بأهله  ،كل ذلك جعل منه ً
فنا ر ً
ائجا ( ، )5وأصبحت البديعيات املقياس الدقيق إلبداع الشعراء  ،ملا تضمنته من
مدح للنبي  ،وما تضمنته من شروح ( ، )6السعي للشهرة والرغبة في املعارضة  ،وحب الظهور  ،مما دفع الحلي للسير
ٍّ
)
7
(
على دأب البوصيري  ،وهو ما دفع من جاء من بعده ان يسير على هذا الدأب .
()1الحلي  ،صفي الدين  ،شرح الكافية البديعية في علوم البالغة ومحاسن البديع  ،ص . 54
( )2الحلي  ،صفي الدين  ،شرح الكافية البديعية في علوم البالغة ومحاسن البديع  ،ص . 57
()3سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 181/8 :
()4الحموي ،ابن حجة  ،خزانة األدب وغاية األرب .92-91/1:
( )5ملزيد من التفاصيل ينظر  :أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص . 39 – 32
()6ضيف  ،شوقي  ،تاريخ األدب العربي  ،عصر الدول واإلمارات. 184 / 7:
()7أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص . 36 -35
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واملالحظ من تواريخ وفاة أشهر ناظمي ورواد البديعيات بأنها متقاربة بعض الش يء  ،مما يعني أن البديعيات
انتشرت بسرعة بين الشعراء  ،وربما كان ذلك نتيجة ملا تضمنته البديعية من نفحات دينية ارتدت لباس العصر
ً
توضيحا لذلك  ،بأمرين  ،أولهما  :أن الشاعر كان إذا بلغ من الشهرة غايتها  ،ومن
املألوف من الزخرف  ،ولعلنا نجد
املعرفة والقدرة الشعرية أوجها يمم صوب البديعيات  ،ليدلي بدلوه فيها  ،وكأنه يرى تمام الشاعرية  ،واكتمال
الشهرة ال يأتيان له إال إذا أثبت في ميدان البديعيات وجوده  ،وثانيهما :أن ً
كثيرا من أول األمر يطلبون من الشعراء
أن ينظموا البديعيات  ،ربما بغية التقرب من جمهور الناس(.)1
وفن البديعيات هو الذروة التي بلغها الولوع بصناعة البديع  ،وقصائد البديعيات في الشعر شبيهة بمقامات
الحريري في النثر  ،كلتاهما القمة التي بلغتها صناعة البديع ( ،)2وتعد شروح البديعيات من أهم الدراسات التي
اهتمت بفن البديع  ،ونخص بها البديعيات التي ضمنت في شرحها أبيات البديعيات األخرى سواء كان ذلك في سياق
التقديم لفن البديعيات أو في سياق املقارنة .
ولعل أول من أطلق مصطلح بديعية على هذه القصائد ذات الصفات املميزة  ،هو صفي الدين الحلي  ،الذي
أرس ى دعائم هذا الفن  ،ويبدو ذلك ً
جليا من خالل تسمية بديعيته  ،فقد أطلق عليها (الكافية البديعية في املدائح
النبوية)  ،ولعل هذا يوضح أن مصطلح بديعية انطلق في بادئ األمر من صفة طغت على القصيدة إلى مصطلح
واضح املعالم أصبح ال يطلق إال على مثل تلك القصائد  ،ثم َ
رسخ هذا املصطلح في أذهان ونفوس الناس  ،وبعد
ذلك انتشر هذا املصطلح  ،وعرفه الناس والشعراء  ،وطفقوا يطلقونه على مثل تلك القصائد التي تنظم في سلك
هذا الفن (.)3
ً
وملا كان الغرض البديعي الشعري
وتهميشات  ،حتى
وتعليقات
شروح ،
موجزا  ،فقد احتاجت البديعيات إلى
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ً
ً
بروح
غدت أضخم إنتاج فني نثرا وشعرا  ،وأطال أصحاب البديعيات قصائدهم حتى بلغت املئات  ،وامتازت ٍّ
ووحدة في املعاني (.)4كبديعية جالل الدين السيوطي (911هـ ) ( ،نظم البديع في مدح خير شفيع )  ،وتقع
عاطفي ٍّة ،
ٍّ
فيً 132
بيتا  ،ومطلعها ([ :)5البسيط]
َ
ْ ْ
َ
كار ِذي َسل ٍم
ِم ِن الع ِق ِق ِ
ومن ِتذ ِ

ََ َُ
اللها ِب َد ِم
است ْه ِ
العين في ِ
برعة ِ

و البديعيات فن ينتسب إلى علم البالغة عامة  ،والبديع خاصة  ،قائم على أن تكون القصيدة مشتملة على
ُ
ليصدق عليها هذا َ
الو ْس ُم أال وهو بديعية  ،وهو مؤتلف من شقين  :الشكل واملضمون  ،أما
شرائط مخصوصة ،
()1الحموي ،ابن حجة  ،خزانة األدب وغاية األرب .93/1:
()2سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 178/8 :
()3أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص . 40
()4التونجي  ،محمد  ،املعجم املفصل في األدب  ،ص . 177
()5السيوطي  ،جالل الدين  ،نظم البديع في مدح خير شفيع  ،ص . 46
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الشكل فيجب أن تكون البديعية قصيدة طويلة  ،منظومة على البحر البسيط  ،قافيتها ميمية مثل ميم البردة ،
أما مضمونها أو موضوعها فهو مدح الرسول –عليه السالم – والحديث عنه على طريقة البردة  ،غير أن الغرض
ً
بديعيا ً
األول من نظمها هو أن يتضمن كل بيت من أبياتها ً
ً
أحيانا في البيت إلى
واحدا على األقل  ،مع اإلشارة
نوعا
بلفظ ما عن طريق التورية  ،وقد يشار إلى اسم النوع دون إيراد مثل له في البيت  ،وبهذه
اسم النوع الذي يتضمنه ٍّ ،
األمور افترقت البديعيات عن البردة  ،وأصبحت كأنها كتاب في البديع يستعرض أنواعه ويمثل لها (. )1
وسارت البديعيات على اتجاهين  ،األول  :عدم االلتزام بتسمية النوع البديعي في البيت  ،بل يمثل الناظم له من
ً
شاهدا على هذا النوع البديعي  ،ثم يذكر اسم النوع خارج البيت ؛ إما قبله  ،أو
خالله  ،بمعنى أن يكون البيت
بعده  ،أو أسفله  ،أ وبجانبه  ،وهذه الطريقة التي نظم عليها صفي الدين بديعيته  ،والثاني  :التورية باسم النوع
البديعي ضمن البيت الذي يستشهد به  ،فتدخل تسمية النوع ضمن مفردات البيت  ،وكان عز الدين املوصلي
(789هـ) أول من ابتكر هذا االتجاه في بديعيته الفتح اإللي في مطارحة الحلي  ،وقدم لها شرح تحت عنوان (التوصل
بالبديع)  ،وتقع في ً 156
بيتا  ،ومطلعها([ :)2البسيط]
ََ
اعة َت ْس َته ُل َّ
َب َر َ
الد َ
العل ِم
مع في
ِ

ُْ َ ََ
َ ْ
العل ِم
داء املفر ِد
ِعبارة عن ِن ِ

كل
وتبعه في ذلك ابن حجة ( 837هـ)  ،في بديعيتة (تقديم أبي بكر)  ،ولها شرح تحت عنوان (خزانة األدب من ِّ
فن ُم َنتخب )  ،وتقع فيً 142
بيتا  ،واستهلها بقوله([ :)3البسيط]
ٍّ
ِلي ِفي ْاب ِت َدا َم ْد ِحكم َيا ُع ْر َب ِذي ّس ِلم

ََ
َبرا َعة َت ْس َته ُل َّال ْ
العل ِم
دم َع في
ِ

والباعونية (922هـ) ( )4في بديع البديع في مدح الشفيع  ،ولها بديعيتان صغرى وكبرى  ،وأطلقت عليهما االسم
نفسه  ،اختصت البديعية الكبرى بشرح  ،وهي تقع في ً 147
بيتا ،ومطلع بديعتها الصغرى([ :)5البسيط]
َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ََ
ََ
َْ
ُ ْ َ
العل ِم
اق ك
ش
الع
ة
مر
في
حت
ب
ص
أ
م
ل
س
ي
ذ
ب
مار
ق
ز
ِ
ِ
ِ
ِ
طلع أ ٍ ِ
ِفي حس ِن م ِ
ُ
ومطلع بديعيتها الكبرى ([ :)6البسيط]
()1سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي ،179/8 :والباعونية  ،عائشة  ،الفتح املبين في مدح األمين ،املقدمة ،
ص . 31
( )2الباعونية  ،عائشة ،البديعية الكبرى و شرحها  ،تحقيق ،ص . 22
()3الحموي ،ابن حجة  ،خزانة األدب وغاية األرب.3/1:
()4الباعونية  ،عائشة ،البديعية الكبرى و شرحها  ،املقدمة ،ص . 39 -38
()5والباعونية  ،عائشة  ،الفتح املبين في مدح األمين  ،ص . 57
()6الباعونية  ،عائشة ،البديعية الكبرى و شرحها  ،ص . 6
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َ
َع ْن ُم َبت َدا َخ َبر َ
الج ْر ًع ِاء ِم ْن ِإض ِم
ِ

َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
العل ِم
حدث وال تنس ِذكرالب ِان و

لقد تطورت ظاهرة البديعيات بشكل الفت  ،فقد امتدت من القرن الهجري السابع إلى القرن الرابع عشر ،
فخالل ذلك مرت بأطوار ثالثة كما يرى صاحب الصبغ البديع  ،وهي  :طور االختراع مع سليمان اإلربلي (670هـ) ،
وطور ذكر النوع البديعي في كل بيت دون التورية مع صفي الدين الحلي (750هـ)  ،وطور التورية باسم النوع البديعي
في كل بيت مع عز الدين املوصلي (781هـ) إال أننا نرى أنها مرت في طورين فقط  ،األول  :طور التأسيس والريادة مع
صفي الدين الحلي  ،وابن املقري  ،والطور الثاني هو طور عز الدين املوصلي وابن حجة الحموي  ،ومن نحا نحوهما
امللتزمين بالتورية باسم النوع البديعي(.)1
وظهرت لدى أصحاب البديعيات ظاهرة نظم أكثر من بديعية  ،ويرجع ذلك إلى حب التفوق والفراغ اللذان
دفعا الناظم إلى ذلك  ،فقد نظم عز الدين املوصلي  ،واألثاري  ،والباعونية  ،عبد الغني النابلس ي أكثر من بديعية
شرحا على إحدى بديعياته  ،إال عائشة الباعونية وضعت ً
 ،كما قدم ً
واحدة منهما (.)2
شرحا لكل
ٍّ
ومما تجدر اإلشارة إليه أن العصر الذي اكتملت فيه البديعيات كان عصر املنظومات العلمية من نحو ،
وصرف  ،وعروض وفقه وغير ذلك  ،إال أن تلك املنظومات كانت تنحت من صميم الفكر  ،وتمتزج بقوانين العقل
 ،وتصب في قوالب القواعد  ،دون التلون بالعاطفة  ،أو االقتران بغرض من أغراض الشعر  ،فكل غايتها أن تنظم
املعلومات في تفعيالت شعرية يسهل على الناس حفظها  ،أما البديعيات فقد ضمت الغرض الشعري ً
ملونا
بالعاطفة واملشاعر واألحاسيس  ،إلى جانب الغاية العلمية  ،وهذا ال يعني أن البديعية كانت تضج بالعاطفة
واملشاعر  ،إال أن فيها ً
شيئا من العاطفة  ،ويعود سبب ذلك إلى أن كل بيت فيها ينظم لهدف وغرض بديعي مما
يحد من شاعريتها (.)3
والبديعيات في الشعر العربي سمت باملنظومات التعليمية إلى مرتبة الغرض الشعري  ،كما أنها سمت بغرض
ً
املديح عن املآرب والغايات القريبة  ،فهي لم تكن ً
سببا في ضعف الشعر  ،بل كانت عامال في ارتقائه في الشكل
واملضمون إلى حد كبير  ،وهي بذلك ٌ
برزخ بين الشعر الرائع والنظم التأليفي  ،فال يستطيع املرء أن يدرجها تحت
ٍّ
مثل ٌ
أي منهما ؛ والسبب يتمثل في اشتراك العاطفة مع التأليف  ،فاملمدوح ٌ
كامل  ،والقصيدة مدحية  ،وهنا تجود
القرائح  ،ويمدح الشاعر بال حرج  ،وأوضح ما يكون في بديعية الحلي  ،والباعونية  ،والنابلس ي  ،وغيرهم (.)4
وبذلك اكتسبت البديعيات أهميتها من الناحية الفنية  ،ولكن نزعة الصناعة والتكلف أبعدتها عن جو الشعر
األصيل  ،وأفقدتها خياله الجميل  ،وروعة تصويره  ،وسحر تراكيبه  ،حتى أن بعض األدباء فيما بعد نظموا
()1الحموي ،ابن حجة  ،خزانة األدب وغاية األرب. 94 – 93/1:
()2الباعونية  ،عائشة ،البديعية الكبرى و شرحها  ،املقدمة ،ص . 39
()3أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص . 50
()4أبو زيد  ،علي  ،البديعيات في األدب العربي  ،ص . 51 -50
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

113

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  60مارس 2020

بديعيات لم يلتزموا فيها كل شروط البديعية  ،فمنهم من نظمها من غير قافية امليم أو على بحر البسيط وفي غير
املديح النبوي  ،مثل شرف الدين السعدي  ،والشيخ محمد ناظم امللتقي ( ،)1ومن ثم يعد توسيع بعض الباحثين
قاعدة تعريفها إلى أن منها ما نظم على البحر الكامل  ،وعلى غير روي امليم  ،استثناء ال قاعدة  ،بدليل أن الباحثين
املختصين قد حصروا ً
عددا ً
كبيرا من البديعيات (واحد وتسعين بديعية) ( ،)2والقصيدة ال تكون بديعية إذا كانت
منظومة على الطويل أو الكامل  ،وال تكون بديعية إذا كانت قافيتها غير امليم املكسورة  ،وال تكون كذلك إذا كانت
بيت على لو ٍّن بديعي ،ولعل ذلك الباعث
قصيرة وتتألف من أبيات محدودة  ،وال تعد كذلك إذا لم تشتمل في كل ٍّ
ً
شرطا ً
واحدا ً
يتيما وهو خلوها في بعض أبياتها من لو ٍّن
من إخراج بردة البوصيري من مضمار البديعيات لفقدانها
بديعي ( ،)3وبذلك أي قصيدة أخلت بشرط واحد أو أكثر من شروط البديعيات ال يمكن ُ
عدها من البديعيات ؛
ٍّ
ٍّ
ألنها بذلك لم تلتزم بأسس وقواعد وشروط البديعيات التي اتفق عليها معظم أهل البالغة .
الخاتمة
وفي الختام نجد أن معظم شعراء البديعيات قد استهلوا بديعياتهم ببراعة االستهالل أو ُحسن املطلع ،ووضحوا
الفن البديعي في الشاهد ً
سواء باللفظ املباشر أو باملعنى الضمني  ،ونستنتج مما سبق اآلتي:
-1أن فن البديعيات انبثق عن املديح النبوي فمعظم البديعيات سارت في نهجها وأسلوبها على نظام بردة
البوصيري  ،وهي تعد أشهر القصائد في املديح النبوي بينما ما يميز البديعيات عن املدائح النبوية يكمن في أن
ُ
البديعيات قصائد نظمت في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم على البحر البسيط ،وعلى روى امليم املكسورة
وأضيف إليها ذكر فنون بديعية سواء باللفظ الصريح أو باملعنى املورى عنه في كل بيت من أبيات البديعية ،وشعر
املدائح النبوية عبارة عن قصائد في مدح رسول  -صلى هللا عليه وسلم -دون أن تأخذ أي سمة من السمات البديعية
أو أن يذكر فيها الفنون البديعية بصورة صريحة أو ضمنية
 -2نلحظ أن العصر اململوكي كان عصر علم وتعلم  ،ففيه تم وضع أسس وقواعد علم البديع  ،ونشأ على إثره
ً
ً
ً
ورواجا ملحوظا بين الشعراء  ،حتى أن عدة شعراء نظموا أبياتهم الشعرية البديعية
فن البديعيات التي القت قبوال
في مدح الرسول -صلى هللا عليه وسلم – وأتبعوها بشروحهم عليها .
ً
مستحوذا فيها على عقول
-3كما نجد أن فن البديعيات ُو ِّج َد بسبب البيئة الثقافية التي كان البديع وفنونه
وقلوب األدباء والشعراء  ،باإلضافة إلى النزعة الدينية التي كانت رائجة بذلك العصر  ،وتعلقهم وحبهم الصادق
للرسول– صلى هللا عليه وسلم  -وأملهم بأن تكون هذه البديعية شفاعة لهم عند خير الخلق  ،ولسبب شيوع
الشعر التعليمي في تلك الفترة كما البد لنا من أن نفرق بين هذا الفن الشعري البديعي وبعض الفنون الشعرية
()1سليم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين املماليك ونتاجه العلمي واألدبي. 186-184/8 :
()2الحموي ،ابن حجة  ،خزانة األدب وغاية األرب :ابن حجة .90/1:
()3والباعونية  ،عائشة  ،الفتح املبين في مدح األمين ،تحقيق ودراسة  :مهدي أسعد عرار  ،املقدمة  ،ص . 31
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األخرى كالفرق بين البديعية واملنظومات الشعرية التعليمية  ،فنجد أن هذه املنظومات وليدة الفكر و العقل ولم
تمتزج بها أنواع العاطفة أو املشاعر  ،أما البديعيات فقد ضمت الغرض الشعري ملونا بالعاطفة واإلحساس
والروحانية ،إلى جانب الغرض التعليمي.
 -4ومن الجدير بالذكر أن فن البديعيات جمع بين كل من الفنون البديعية وروعتها ورونقها الذي سحر األدباء
والشعراء على حد سواء  ،وفن املديح النبوي الذي اهتم شعراء العصر اململوكي النظم فيه ،بصورة متناغمة ،مما
أسهم في انتشار هذا الفن وشيوعه في العصر اململوكي  ،ومما جعل منه ميدان دراسة في العصر الحديث ،فهو
يعد ً
فنا ً
فريدا من نوعه ،حظي باالهتمام الالئق به في العصر اململوكي ،فوضعت أسسه وقواعده ،وتنوعت
بديعياته بين الشعراء .
قائمة املصادرواملراجع
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التطور التارخيي لبعض الكلم يف العربية
Historical development of some words in Arabic language
.  االستاذ املشارك في جامعة الفاشر– كلية التربية-  أحمد ضو البيت إدريس ضو البيت.د
. جمال الدين إبراهيم عبد الرحمن أحمد – االستاذ املشارك في جامعة نياال – كلية التربية.د
 السودان. صديق السايرعلي الدومة – االستاذ املشارك في جامعة الفاشر– كلية التربية.د
Ahmed Dawelbate Idrees Susan, Elfasher university
Jamal Eldin Ibrahim Abdelrahman Ahmed, Nyala university
Sedig Elsayer Ali , Elfasher university

Abstract
The purpose of this study is to prove that the vocabulary of a language that expresses certain
meanings at a time will not remain associated with it forever, but may be subject to change and
action. Therefore, all other aspects of the language are not sound, Change and development
according to specific causes and factors.
To reach this end, the study followed the method of inductive and descriptive analytical, where
it extrapolated this phenomenon in many words and then subjected to accurate linguistic analysis,
which enabled the researcher to reach several results, including: The phenomenon of historical
development of the word is the main source of the emergence of the common verbal language and
appearance Linguistic synonyms, and also to express all the developments that appear through the
continuous human activity is the storehouse that the language resort to meet the need of lack of
words when the will to express the emerging signs.
The study recommends further exploration of these sophisticated words to see what they are
pointing to in their past and the new signs that have come to them today, as we emphasize the
flexibility and vitality of the Arabic language.
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مستخلص:
معان معينة في زمن من
تهدف هذه الدراسة إلى اثبات حقيقة أن مفردات اللغة العربية التي تعبر عن ٍّ
األزمان سوف ال تظل مالزمة لها إلى األبد بل قد يعتريها التغير والتعديل  ،وعلى هذا فإن كل مناحي اللغة األخرى من
أصوات وتراكيب ودالالت ال تثبت على حال واحدة بل تخضع لناموس التبدل والتطور وفق أسباب وعوامل محددة
وللوصول إلى هذه الغاية أتبع الباحثون في الدراسة املنهج االستقرائي والوصفي التحليلي حيث قاموا
باستقراء هذه الظاهرة في العديد من الكلم ثم أخضعوها للتحليل اللغوي الدقيق األمر الذي مكن الباحثون من
التوصل إلى نتائج عدة عديدة منها :إن ظاهرة التطور التاريخي للكلم هي املنبت الرئيس للمشترك اللفظي في اللغة
ً
العربية وكذلك الترادف اللغوي ،وأيضا تعد ظاهرة التطور التاريخي للكلم العربية وسيلة مهمة للتعبير عن كل
املستجدات التي تظهر من خالل النشاط البشري املستمر فهي بمثابة املخزن الذي تلجأ إليه اللغة لسد حاجتها
من عوز األلفاظ حين إرادة التعبير عن الدالالت املستجدة عبر العصور املختلفة .
ويوص ي الباحثون بمزيد من التنقيب عن هذه األلفاظ املتطورة ملعرفة ما تدل عليها في ماضيها وما آلت إليه
اليوم من دالالت جديدة حيث نؤكد ما تمتاز به اللغة العربية من مرونة وحيوية .

مقدمة:
بمعان محددة ال تتعداها إلى غيرها ،وتكون هذه املعاني املحددة قسمة مشتركة بين
تولد الكلم في اللغات
ٍّ
ً
كل املتكلمين بهذه اللغة ،حتى إذا ما ذكرت هذه اللفظة فهموها جميعا بهذا املعنى املحدد.
وقد أطلق بعض الباحثين على هذا النوع من املعنى اسم املعنى املركزي  ،Central Meaningحيث شبهوه
ً
ً
بمركز الدائرة الذي يكون في وسطها تحسبا للظروف الطارئة التي قد تمر بها الكلمة الحقا في قابل دهرها ،وتفض ي
ً
معان أخرى جديدة  Marginal Meaningsتدور حول هذا املعنى املركزي ،وقد يقترب املعنى بينها وبينه شيئا
بها إلى ٍّ
ً ً
ما ،وقد يبتعد ابتعادا كبيرا.
معان أخرى جديدة هي في الحقيقة دليل
وعلى كل فإن هذه الظروف التي تلم بالكلمة وتغير من معناها إلى ٍّ
عافية في اللغة ومظهر من مظاهر الحياة فيها .إذ إنها بذلك تؤدي إلى تطور اللغة ونموها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

118

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  60مارس 2020

أسباب اختياراملوضوع:
اللغة كسائر الظواهر االجتماعية يطرأ عليها التبدل والتغير ،ولهذا وجب مراعاة فكرة التطور هذه
ودراستها واالهتمام بها في سائر األبحاث اللغوية.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية املوضوع نفسه ،إذ إن التطور التاريخي للكلم العربية وما تؤدي إليه
كاف على حياة اللغة
من استيعاب اللغة ومقدرتها على هضم كل جديد يطل برأسه في الحقل الداللي لبرهان ٍّ
ومرونتها.
أهداف الدراسة:
 -1العمل على إثبات هذه الظاهرة واستجالئها بوضوح في اللغة العربية.
 -2التوصل إلى ما تفض ي إليه هذه الظاهرة من معا ٍّن جديدة في اللغة.
 -3التفريق بين كلمات املشترك اللفظي  Homonymyالتي نشأت عن طريق التطور التاريخي وبين غيرها التي
نشأت بطرق أخرى.
 -4التعرف على األسباب والدواعي التي تؤدي إلى هذا التطور التاريخي.
منهج الدراسة:
ولتحقيق هذه األهداف اتبع الباحثون املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي التحليلي ،حيث قاموا باستقراء
هذه الظاهرة في كثير من الكلم بعد أن اخضعوها للتحليل اللغوي الدقيق  ،األمر الذي مكنهم من التوصل إلى نتائج
مهمة.
خطة الدراسة:
شملت خطة الدراسة عدة محاور هي:
ً
أوال -التعريف بالتطور التاريخي للكلم.
ً
ثانيا -أسباب وعوامل التطور التاريخي وأشكال وصور هذا التطور.
ً
ثالثا -أشكال ومظاهر التطور التاريخي:
ً
رابعا -أمثلة تطبيقية للتطور التاريخي لبعض الكلم:
ثم خاتمة البحث ونتائجه وتوصياته .وقائمة املصادر التي اعتمدت عليها الدراسة.
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املحوراألول  -معنى التطوراللغوي:

ً
ً
التطور في اللغة شأنه كشأن التطور في سائر مجاالت الحياة ال يتجه دوما نحو األحسن ،وال يكون دائما
ً
ً
بمعنى التقدم واالرتقاء فقد يكون ترديا وانتكاسا في بعض األحيان  .إذن فاملقصود بكلمة التطور في هذه الدراسة
هو التغير والتبدل للكلم العربية .
ً
ً
يقول محمد املبارك((:تنتقل الكلمة من معنى إلى آخر ،أو تضيف إلى معناها معنى آخرا جديدا دون أن تترك
األول ،فتتعدد بذلك املعاني التي تدل عليها  ،وتستعمل في أي واحد منها على حسب األحوال واملقامات والغالب أن
ً
يحصل هذا التبدل على مر األيام ،وتقلبات العصور ،ويسمى في هذا الحال تطورا ألنه انتقال بالكلمة من طور إلى
طور)) (محمد املبارك.)207 ،1964 ،
ويقول ((: Cohenإن نفس الكلمات – بسبب تطور اللغة خالل الزمن – تكتسب معنى آخر ،وتشرح فكرة
أخرى ،وعلى هذا فإن ما تعنيه بتغير املعنى هو تغيير الكلمات ملعانيها)) (.)2 :Cohen
ويقول استيفن أوملان((:لقد سبق أن عرفنا املعنى بأنه عالقة متبادلة بين اللفظ واملدلول  ...وعلى هذا يقع
التغير في املعنى كلما وجد أي تغير في هذه العالقة األساسية (أوملان.)100 ،
الناحية التاريخية وعالقتها بتطورالكلمات:
الشك أن تطاول القرون وتبدل األزمان له دور كبير في تغير معاني الكلم ألن الظروف التي يمر بها املتكلمون
كاف بأن تختلق
في كل عصر ووسائل الحياة التي يمارسونها تختلف من عصر إلى آخر ومن جيل إلى جيل ،وهذا ٍّ
دالالت جديدة يضطرون معها في بعض األحيان إلى تحويل بعض األلفاظ القديمة من مرقدها وخلعها عن دالالتها
األصلية وإلباسها أثواب الدالالت الجديدة لتعبر عنها.
ويرى اللغوي الفرنس ي أنطوان ميه أن هناك ثالثة أسباب رئيسية تؤدي إلى تغير املعنى هي :األسباب اللغوية
واألسباب التاريخية واألسباب االجتماعية.
ويقول استيفن أوملان في هذا الشأن((:هذه األنواع الثالثة مجتمعه تستطيع فيما بينها أن توضح حاالت
بحال من األحوال)) (أوملان.)157 ،
كثيرة من تغير املعنى ولكنها مع ذلك ليست جامعة ٍّ
ً
وبناء على ما سبق من هذه النصوص نستطيع أن نؤكد أن معنى التطور املقصود به في هذه الدراسة ما
هو إال انتقال الكلمة من طور إلى طور أو من معنى إلى معنى آخر جديد فقط وقد يكون بين املعنيين تناسب في
بعض الوجوه وقد ال يكون البته ،وهذا ما عليه الكثير من أهل العلم باللغة.
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املحورالثاني  -أسباب وعوامل حدوث التطورالتاريخي:
األسباب املؤدية إلى التطور التاريخي للكلم العربية كثيرة  ،منها ما يمكن أن تدخل في إطار اللغة نفسها ومنها
ما تأتي من خالل الحوادث التاريخية والنشاطات االجتماعية والدينية والثقافية ،فهي على العموم ال يمكن
ً
ً
حصرها وال ضبطها ولكن يمكن أن نعرض بعضا منها والتي نحسب ان لها أثرا في مجرى التطور اللغوي  ،وهي
أ– العامل الديني:
إن لألديان أثر كبير في تطور االلفاظ العربية ودالالتها وذلك ألن االديان تأتي بكلمات جديدة وشرائع
ومعتقدات لم تكن موجودة قبل نزول الوحي ولهذا البد من استعمال هذه االلفاظ الجديدة في اللغة البد أن تكون
ومعان جديدة تستطيع
اللغة مسايرة لهذه االلفاظ الجديدة مم أدى ذلك لظهور الفاظ وجمل وتراكيب ودالالت
ٍّ
ً
أن تحول ألفاظا كانت مستخدمة لدالالت معينة إلى دالالت أخرى تتسق وما تحملها هذه األديان من مفاهيم
ً
وأفكار .وحسبك شاهدا عليه أن تنظر في ألفاظ كالصالة والصوم والحج ونحوها لترى كيف تطورت هذه الكلمات
في دالالتها عما كانت عليه في الجاهلية وما ذلك الرتباط صيغها بأفكار ومفاهيم جديدة أتى بها اإلسالم .وعليه فأن
الدين االسالمي له أثر كبير في تهذيب اللغة العربية والنهوض بها الى أرقى مستوى في كل النواحي اللغوية كاملعاني
واملضامين واآلراء واالفكار والقيم واالخيلة واألساليب وااللفاظ ً ،
وبناء على ذلك يعتبر العامل الدين هو من أهم
العوامل في تطور لغة العرب .
ب -ظهوراملخترعات الجديدة:
النشاط اإلنساني مستمر ،وال يتوقف إال بتوقف حياة اإلنسان نفسه ،فهذا الحراك املستمر ينتج
معطيات جديدة يستغلها اإلنسان الستمرار هذا النشاط ،فتظهر مخترعات ومبتكرات لم تكن لها سابق ظهور
ولذلك يضطر اإل نسان أن يضع لها مسميات .وليتحقق له هذا يسلك طريقين لذلك :أولهما -أن يلجأ إلى اللغات
ً
ً
األخرى فيقترض منها كلما يطلقها على هذه املستحدثات .ثانيها -أن يلجأ إلى لغته األصلية يحي فيها كلما قديمة
اندثرت ويطلقها على هذه املستحدثات ملجرد وجود عالقة بينهما ،وبهذه الطريقة األخيرة استطاع اإلنسان أن ينقل
ً
ملعان جديدة حديثة .وفي ذلك يقول ((: Waldronوفي املخترعات واالكتشافات الحديثة نحن
ألفاظا قديمة ٍّ
ً
ملعان حديثة ،ولذا يتغير املعنى)) (.)Waldron-1967-117
نستعمل ألفاظا قديمة ٍّ
ويقول إبراهيم أنيس((:وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك املوج الزاخر من األلفاظ القديمة الصورة،
الجديدة الداللة ،مثل املدفع والدبابة والسيارة والقاطرة والثالجة والسخان واملذياع والذبذبات والتسجيل
والجرائد والصحف ،وغير ذلك من آالف األلفاظ التي أحياها الناس أو اشتقوها ،وخلعوا عليها دالالت جديدة
تطلبتها حياتهم الجديدة (إبراهيم أنيس.)146 ،1972 ،
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ج -مراعاة املشاعرالعاطفية والنفسية:
إن اآلداب االجتماعية والحياء واالشمئزاز والتشاؤم والتفاؤل كلها أسباب نفسية تدعو إلى تجنب كثير من
األلفاظ والعدول عنها إلى غيرها من األلفاظ التي يكنى بها عن األشياء التي يستحي من ذكرها ،أو يخاف أو يتشاءم
من التلفظ بأسمائها .وذلك كبعض أعضاء اإلنسان وأفعاله وبعض األمراض والعاهات .فقد استعمل العرب كلمة
ً
(البصير) لألعمى ،وكلمة (السليم) ملن لدغه عقرب أو نهشته حية وسموا (الصحراء) مفازه تفاؤال بالفوز والنجاة
من الهالك املتوقع حين السفر في عرض الصحراء.
واستعمل الناس من بعد كلمة (الكفيف) لألعمى أي مكفوف البصر( .محمد املبارك.)2016 ،1964 ،
وفي العصر الحديث سموا املعهد الذي يعلم فيه العميان بمعهد النور واألمل ،وأطلقوا على مجموعة
الدول املتخلفة في العالم اسم الدول النامية أو دول العالم الثالث ،وقالوا ((افريقيا السمراء)) إلفريقيا السوداء
على حد قول الشاعر السوداني محمد محمد علي :نحن من افريقيا السمراء من مهد األسود .فمثل هذه األلفاظ
تسمى في عرف علم اللغة الحديث ((بالالمساس)  .Tabooوفي ذلك يقول استيفن أوملان(( :تحظر اللغات استعمال
بعض الكلمات ملا لها من إيحاءات مكروهة ،أو لدالالتها الصريحة على ما يستقبح ذكره ،وهو ما يعرف بالالمساس
أو ( ))Tabooأوملان.)177 ،
ً
ويعلق أحمد مختار عمر على هذا بقوله((:وال يؤدي الالمساس إلى تغيير املعنى ،ولكن يحدث كثيرا أن
املصطلح البديل يكون له معنى قديم مما يؤدي إلى تغيير داللة اللفظ ،فكأن الالمساس يؤدي إلى التحايل في التعبير
ً
أو ما يسمى بالتلطف ،وهو في حقيقته ابدال الكلمة الحادة بكلمة أقل حدة وأكثر قبوال ،وهذا التلطف هو السبب
في تغير املعنى)) (أحمد مختار.)2040 ،2009 :
ً
وأمثلة ذلك في الحياة العامة كثيرة ،منها ما يحكي أن رجال ذهب إلى السوق ووقف أمام دكان لبيع املالبس
ً
ً
ووجد امرأة تقف أمام التاجر تريد شراء ملبسا داخليا ،فلما رأت هذا الرجل خجلت من ذكر حاجتها صراحة،
ً
فمكثت مليا تنتظر ذهاب الرجل لتفصح بحاجتها لصاحب الدكان ،ولكن ملا طال مكث الرجل وهي ترغب في
الذهاب قالت للتاجر وهي تشير إلى امللبس الداخلي ((خلي في سرك دا بكم؟)) وهكذا نرى أنها قد ابدلت اللفظ
ً
املعهود لهذا امللبس بهذه العبارة تفاديا للحساسية والخجل الذي سيثيره ذكره املباشر فهذا هو التلطف في التعبير
والتحايل الذي يؤدي إلى تغيير املعنى.
ً
وأيضا من أمثلة الالمساس في الحياة العامة للمجتمع ،األسماء الكثيرة التي تطلق على أماكن قضاء الحاجة
مثل الكنيف واملرحاض واألدب خانه والحمام ودورة املياه أو  W.Cواملستراح والتواليت  ...هلمجرا ،ما ذلك إال
لحساسية النطق باللفظ األساس واالبتعاد عنه إلى ما هو أقل حدة على الذوق واألدب .فكلما شاع لفظ واستهجن
ً
ً
ً
استبدل به سريعا لفظا آخر ولو كان مستعارا من لغة أجنبية.
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د -االنعزال:

ً
قد تنعزل أمة من األمم فتبتعد عن مسايرة التطور الحضاري ،وتتقوقع في منطقة معزولة .وغالبا ما يكون
هذا املنحى لدى األمم التي توسم بالبدائية حيث يبدأ أفرادها في تحريف بعض الكلم عن دالالتها األساسية إلى
ً
ً
وعندئذ يحدث تغير داللي يمكن أن يمثل تطورا تاريخيا
دالالت أخرى قد ال تكون لها عالقة بالدالالت املركزية لها.
ٍّ
ً
لتلك الكلم العربية  .فمن ذلك ما ضربه إبراهيم أنيس مثاال لبعض الكلمات مثل(( :األرض)) التي تحمل دالالت
عدة متباينة ،فهي الكوكب املعروف ،وهي الزكام وهي الرعدة كذلك .ومثل كلمة ((الليث)) التي تعني األسد وتعني
كذلك العنكبوت وهكذا(( .إبراهيم أنيس .))135 ،1972 ،ومثل كلمة ((الفرخ)) التي تعني صغير الطير وتعني الورق
في بعض املناطق النائية في دارفور.
هـ -العامل الصوتي:
بعض في املباني من األسباب القوية لبقاء الكلمات مدة طويلة
يعتبر تناغم األصوات واتساق بعضها بجوار ٍّ
ً
ً
من الزمن ،ويمثل درعا منيعا تتخذه الكلمة في مقاومتها لعوامل التغير والتبدل.
وإذا كان االقتراض اللغوي من األمور الحيوية التي تلجأ إليها اللغات في بعض الظروف فإن هذه الكلمات
الدخيلة قد تزحزح بعض الكلمات األصلية عن حلبة االستخدام وتقذف بها في عالم النسيان .وتحل محلها ،وما
َّ
ذلك إال ملا تمتاز بها من خفة في النطق وعذوبة في الجرس مما لم يكن متوفر لدى الكلمة األصلية.
ولهذا السبب نجد كلمات كثيرة في العربية ترك أهلها استخدامها واستعاضوا عنها بكلمات أجنبية دخيلة
فمن ذلك كلمة ((الفيل )) الحبشية األصل رغم وجود ما يقابها في العربية وهو (الزندبيل)) إال أن الزندبيل طوى في
عالم النسيان ومثله كلمة ((الياسمين)) فهي فارسية األصل حلت محل ((السجالط)) العربية األصل ،وما ذلك إال
لخفة الكلمة ال دخيلة وثقل الكلمة العربية األصيلة في النطق  ،ومثل ذلك الكثير مثل املرآة ،واإلبريق التي حلتا
ً
محل السجنجل والتامورة العربيتين .فقد تطورات هذه الكلم تاريخيا وتحولت عما كان ينطق بها قبل اختالط
العرب بهذه األمم األجنبية إلى ما ينطق بها اليوم( .الكرملى.)88 ،1938 ،
ويربط بعض اللغويين هذا التطور التاريخي الناتج عن العامل الصوتي للكلم العربية بقضية أسموها
بقضية فناء األلفاظ وزوالها .يقول الكاروري(( :إن األلفاظ كما تتحول من معنى آلخر كذلك تتحول من وجود إلى
عدم  ...وفي العربية قدر كبير من هذا الذي درس وباد ،ويسميه بعضهم عقمى الكالم( .الكاروري.)15 ،1986 ،
وفي هذا السياق يقول ابن فارس((:ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كالم العرب هو
األقل)) (ابن فارس.)34 ،
ً
ويقول أيضا((:وقد كان لذلك كله ناس يعرفونه ،وكذلك يعلمون معنى ما نستغربه اليوم نحن من قولنا
((عيسجور)) في الناقة و((امرأة ضناتي)) و((فرس أشق أحق خبع)) ذهب كله بذهاب أهله ولم يبق عندنا إال الرسم
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الذي نراه (ابن فارس )37 ،ولعل السبب الرئيس لذهاب هذه الكلم واندثارها هو عدم تناغم الحروف في مبانيها
األمر الذي أدى إلى مشقة في نطقها  ،فقد دفع ذلك املستخدمين إلى هجرها وتركها.
املحورالثالث  -أشكال ومظاهرالتطورالتاريخي:
يتم هذا التطور التاريخي بوسائل عدة فيبرز في شكل صور وأنماط مختلفة يجدر بنا عرض هذه الصور
واألنماط في األسطر التالية-:
ً
أوال -توسيع املعنى :Widening
معان
وذلك بأن يكون املعنى القديم منحصر على لفظ معين ،ثم يتمدد استعماله مع مرور الزمن ليشمل ٍّ
أخرى .وذلك مثل كلمة (عقيله) التي كانت تطلق في املاض ي على الناقة املربوطة ،انتقل هذا اللفظ ليطلق على املرأة
ً ً
املتزوجة الحصان الرزان ،ثم أصبحت اآلن تطلق على كل زوجة كانت حصانا رزانا أم غير ذلك.
ومثلها كلمة ( )Salaryالتي تعني املرتب من أي نوع ،كانت في أصلها الالتيني كما يقول أحمد مختار
عمر((:تعني فقط مرتب الجندي ،بل إذا تتبعنا اللفظ في تاريخه القديم نجده كان يعني فقط حصة الجندي من
امللح)) (أحمد مختار.)244 ،2009 ،
وكلمة (العم) تطلق في األساس على أخ األب ،فأصبحت اآلن يطلقها األطفال على كل رجل في عمر األب،
فقد اسقطوا عنها ملمح القرابة واكتفوا فيها بمجرد الذكورة والبلوغ ومساواة األب في العمر.
ً
ثانيا :تضييق املعنى Narrowing
ً
وهو أن يكون اللفظ في املاض ي داال على معان كثيرة ،فيخصص بداللة واحدة معينة دون األخريات ،مثال
ذلك كلمة (املأتم) التي كانت تطلق في املاض ي على مجرد اجتماع الرجال أو النساء في مناسبة ما سارة كانت أم
ً
حزينة .يقول صاحب مختار القاموس في مادة ((أتم))(( :أتم باملكان أتما :أقام ،واملأتم – كمقعد – كل مجتمع في
حزن أو فرح)) (الطاهر أحمد الزاوي .)13 ،1980 ،ولكن اآلن تخصصت باملناسبة الحزينة فقط.
قال أحمد شوقي:

ً
وإذا أصيب القوم في أخالقهم *** فأقم عليهم مأتما وعويال

ومثلها كلمة ((حرامي)) هي في الحقيقة نسبة إلى الحرام من كل نوع ،ثم تخصصت داللتها واستعملت بمعنى
ً
اللص في القرن السابع الهجري (أحمد مختار .)246 ،2009 ،ومازال هذا االستخدام مستمرا إلى يوم الناس هذا.
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ً
ثانيا -انتقال املعنى:
يقول جورج فندريس(( :يكون االنتقال عندما يتعادل املعنيان ،أو إذا كان ال يختلفان من جهة العموم أو
الخصوص ،كما في حالة انتقال الكلمة من املحل إلى الحال أو من املسبب إلى السبب أو من العالقة الدالة إلى
الش يء املدلول عليه أو العكس)) (فندريس.)256 ،1950 ،
وانتقال املعنى يتضمن طرائق شتى منها :االستعارة واملجاز ،واطالق البعض على الكل  ...الخ.
ومن أمثلة الكلمات التي تغيرت داللتها بطريق النقل كلمة (الشنب) التي كانت تعني في القديم جمال الثغر
وصفاء األسنان وبياضها ،فقد أصبحت األن تطلق على الشارب .وكلمة (السفرة) والتي كانت تعني الطعام الذي
يصنع للمسافر (الزوادة) أصبحت األن تطلق على املائدة وما عليها من الطعام ،بل وتطلق على مجرد اإلناء ولو كان
ً
فارغا من الطعام( .وطول اليد) كانت في املاض ي كناية عن السخاء والكرم أصبحت اليوم توسم بها السارق .ولعل
السياق هو الحكم الرشيد في التمييز بين هذه املعاني.
ومن أشكال انتقال املعنى ما يعرف بانحطاط املعنى وارتقاء املعنى .فأما انحطاط املعنى فهو أن يكون املعنى في
ً
املاض ي معبرا عن صفة راقية ،ثم تنحدر باالستعمال في مقتبل الدهر إلى أسفل سافلين ،فمثاله كلمة (األستاذ)
التي كانت تطلق على املعلم والعالم ،وعلى كل من يتصف بصفة العلم والثقافة ،أصبحت اليوم تطلق اليوم على
كل شخص اتصف بهذه الصفات أم لم يتصف بها.
ً
ويمكن أن يكون هذا من باب توسيع املعنى الذي ورد ذكره آنفا ،إال أن الفرق بين انحطاط املعنى هذا وتوسيع
املعنى هو أنه في حالة توسيع املعنى تكون هنالك بعض الجوانب املشتركة بين املعنى األساس واملعنى املتطور إليه،
أما في حالة انحطاط املعنى فال يشترط وجود هذه املالمح املشتركة ،بل يطلق اللفظ على املعنى املتطور إليه دون
مراعاة للقواسم املشتركة بين املعنيين.
ً
ومن الكلمات التي انحطت داللتها أيضا كلمة (الحاج) التي كانت تطلق في األساس على من حج إلى بيت هللا الحرام
ألداء فريضة الحج فقد أصبحت اليوم تطلق على كل من تقدم في السن سواء حج البيت الحرام أم لم يحج.
ً
وأما ارتقاء الداللة فيمكن أن نمثل له بكلمة (الشيخ) التي تطلق في األصل على من بلغ من الكبر عتيا ،قال تعالى
على لسان ابنتي شعيب عليه السلم ((:ال نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير)) (القصص )23/أصبحت
ً
ً
ً
الكلمة اليوم تطلق على كل من نال قسطا من العلم الشرعي حتى ولو كان صغيرا في السن .أو كان إماما لطريقة
صوفية.
املحورالرابع  -أمثلة تطبيقية للتطورالتاريخي لبعض الكلم:
قال الشاعر:
أؤمل أن أعيش وأن يومي * بأول أو بأهون أو جبار
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أو التالي دبار فإن يقتني * فمؤنس أو عروبة أو شيار

خاتمة:
ً
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،ثم الصالة والسالم سرمدا على املبعوث رحمة للبريات ،بهذا يكون
البحث قد وصل إلى مرساه ،وحقق مبتغاه ،وآتى ثمراته التي تمثلت في النتائج اآلتية:
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 -1إن ظاهرة التطور التاريخي للكلم العربية هي من أهم العوامل الداعية لظهور املشترك اللفظي والترادف اللغوي.
 -2التطور التاريخي للكلم يبعث في اللغة روح الحياة للتعبير عن كل املستجدات التي تظهر من خالل النشاط
البشري املستمر ،فهو بمثابة املخزن الذي تلجأ إليه اللغة لسد حاجتها من عوز األلفاظ حين إرادة التعبير عن
الدالالت املستجدة.
ً
ً
 -3تناغم األصوات واتساقها بجوار بعضها البعض في الكلم يمثل درعا منيعا تتخذه الكلمة ملقاومة عوامل التغير
والتبدل التاريخي .
 -4خفة الكلمة الدخيلة وسهولة نطقها ،ونصاعة جرسها تمكنها من زحزحة الكلمة العربية األصيلة وحل محلها في
االستخدام.
ويوص ي الباحثون في هذه الدراسة بمزيد من التنقيب عن هذه األلفاظ املتطورة ملعرفة ما تدل عليه في ماضيها،
وما آلت إليه اليوم من دالالت حتى نؤكد على ما تمتاز به اللغة العربية من حيوية ومرونة ،ألن الذي ورد في هذا
البحث من األمثلة تعتبر غيض من فيض وهللا املستعان.
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آلية التماثل ودورها يف بناء متخيل اجلسد يف الثقافة العربية "شجرة الكون" البن عربي منوذجا
The mechanism of analogy and its role in building the imaginary of the body in
Arabic culture : The “tree of the universe“of Ibn Arabi as a model

 اململكة املغربية، وجدة، جامعة محمد األول- الطيب هلو
Tayeb Hallou - Mohammed I University – Oujda - Morocco

Abstract
The purpose of this article was to introduce the concept of analogy, as a mechanism adopted by
the mind to understand topics at hand through topics of previous knowledge. First, we have
attempted to approximate this concept in theory, and then through an applied analysis of a model
text for further clarification, this applied model has focused on a “sufi text” excerpt from the book
“tree of the universe” by Ibn Aarabi.
We have concluded, at the end of this article, that Ibn Arabi has used the mechanism of analogy
to highlight the image of the metaphysical world and the image of the universe by investing his
knowledge of the body and his experience in it, through his ability to establish analogy between all
elements of the two worlds.
Key words: The mechanism of analogy - the imaginary of the body - Ibn Arabi
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امللخص
كان الهدف من هذه املقالة هو تقديم مفهوم املماثلة ،باعتباره آلية يعتمدها الذهن في فهم املوضوعات
املطروحة أمامه من خالل موضوعات يمتلك معرفة سابقة بشأنها .وقد حاولنا تقريب هذا املفهوم نظريا ،أوال ،ثم
من خالل تحليل تطبيقي لنص نموذجي قصد توضيح هذا املفهوم بشكل أكبر ،وهذا النموذج التطبيقي انصب
على نص صوفي مقتبس من كتاب "شجرة الكون" ملحيي الدين بن عربي.
وقد خلصنا ،في نهاية املقالة ،إلى أن ابن عربي قد وظف آلية التماثل توظيفا جيدا في سعيه إلبراز صورة العالم
الغيبي وصورة الكون من خالل استثمار معرفته بالجسد وخبرته به ،من خالل قدرته على إقامة التماثل بين كافة
عناصر العاملين ،حيث طابق بينهما مطابقة تامة ،فذكر املطابقات الواضحة وترك ثقوبا داخل الخطاب كي يمألها
املتلقي من خالل قياس الغائب على الشاهد للوصول إلى املطابقة التامة.
الكلمات املفاتيح :آلية املماثلة ،متخيل الجسد ،ابن عربي.
توطئة:
يعد متخيل الجسد ،بمعناه الكلي ،مفهوما مركزيا داخل تصور ابن عربي الصوفي والفلسفي ،حيث يمكن لقارئ
"فتوحاته املكية" و"فصوص حكمه" وجل رسائله أن يكتشف قدر االحتفاء األكبر بالجسد واستعاراته وطرق
توظيفه في تنظيم العالقات داخل الكون ،مما يتيح إمكانية تفنيد الفكرة السائدة عن أن املتصوفة يعلون من شأن
الروح على حساب الجسد ،ويمنح دراستنا الجدة ومشروعية خوض هذه املغامرة املعرفية.
وبقدر ما يمنح البحث في متخيل الجسد من متع ،فإنه ال يخلو من صعوبات ،يمكن رد بعضها إلى ما أشرنا إليه
من وجود تصورات مسبقة عن الخطاب الصوفي ترى أنه خطاب يعلي من شأن الروح على حساب الجسد الذي
يعاني من النبذ واإلقصاء والتحقير .وقد حالت هذه الفكرة القبلية دون قيام دراسات جادة عن الجسد في الخطاب
الصوفي ،كما يمكن رد صعوبات أخرى إلى استراتيجية الكتابة عند ابن عربي حيث نجده يعمد إلى تشتيت املادة
املعرفية في ثنايا فصول كتبه وأبوابها ،كما تتوزع هذه املادة بين كتب عديدة ،مما يصعب من مهمة الباحث في
تناول أي موضوع من املوضوعات التي يعالجها ،ويفرض عليه القيام بعملية استقراء وتجميع لتلك املادة.
نشير أيضا إلى أن دال "الجسد" عند ابن عربي يرتبط بدوال أخرى ،كالصورة والهيكل والجسم والبدن وغيرها،
فتكون مرادفة له أحيانا ،وتكون مستقلة عنه دالليا أحيانا أخرى ،حسب سياق القول ،لكن ما يمكن قوله في هذا
الصدد أن ابن عربي دقيق في استخدام هذه الدوال للتعبير عن مدلوالتها ،وأنه خاضع للمعاني املعجمية
واستعماالتها .فالجسم هو الصورة الخارجية للش يء ،وهو لفظ عام لكل املخلوقات التي لها تمظهر خارجي ،في حين
يكون الجسد داال على جسم اإلنسان فقط.
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نضيف إلى ما سبق أن حضور مفهوم الجسد عند ابن عربي يستمد خصوصيته ومركزيته من كونه مجاال
لتوليد االستعارات وتناسلها ،فتنوع أعضائه شكال ومادة يسمح بتوليد استعارات عديدة ،إذ كل عضو منه يشكل
َّ
مفهوما جوهريا يوظف قصد توليد استعارات جزئية كثيرة تغذي االستعارات الكبرى وتقويها ،كما أنه عنصر
يستمد الخصوبة الضرورية لذلك من حركيته الالمحدودة ومن تفاعله مع العالم ،بما يمنح الكون نوعا من
االنسجام والتناغم ،ويمنح الجسد العناصر التي تجعل منه وسيلة إدراكية وتفسيرية لتفاعل عناصر الكون
وطريقة لفهم العالقات القائمة بينها.
وإذا كنا قد قررنا أن الجسد عند ابن عربي جسد متخيل فإننا نؤسس للقول باستحالة اعتباره جسدا واقعيا
يمكن التعبير عنه وإدراكه بشكل مباشر ،وإنما هو جسد استعاري يتخذ التعبير عنه أشكاال مراوغة وغير مباشرة،
وبالتالي فالتعبير عنه محكوم بمجموعة من القوانين الخاصة واآلليات التي تمكنه من التحقق والظهور على هذه
َ
الصورة أو تلك .وال شك أن هذه اآلليات كثيرة ومتعددة ،حسب نمط النص املتضمن الحديث عن الجسد،
وحسب وظيفته املتعلقة باملتلقي املفترض ،كما أن بعض هذه اآلليات أكثر شيوعا وحضورا في التعبير عن الجسد
من غيرها.
وبما أن ابن عربي انبرى للحديث عن جسد متخيل فإنه وظف كل اآلليات املمكنة لتجلية سمات الجسد ،ومنها
آلية التماثل وآلية التمثيل وآلية التجانس الصوتي وآلية االستقراء وغيرها .ونظرا للحجم املقدر لهذه املقالة ارتأينا
االقتصار على كشف اشتغال آلية واحدة في بناء متخيل الجسد عند ابن عربي ،أال وهي آلية التماثل ،وتأجيل
الحديث عن بقية اآلليات إلى دراسات الحقة.
 .1مفهوم آلية التماثل ومركزيتها في بناء متخيل الجسد في الثقافة العربية:
يعتمد الذهن البشري على مجموعة من اآلليات إلدراك املوضوعات واألشياء .ومن تلك اآلليات التي يوظفها
الذهن لهذا اإلدراك آلية التماثل ( ،)l’analogieأو األنموذج ،أو املشابهة ،أو املطابقة ،بين عاملين منفصلين واقعا
ومستقلين عقال ،كما بين عالم الجسد وعالم آخر ،كالطبيعة مثال ،ذلك أن «مفاهيم املضاهاة واملطابقة واملناسبة
واملناظرة واملقايسة واملماثلة (تستعمل) للربط بين العوالم واألكوان .هذه املفاهيم وظفها بعض البشر املمتازون
إليجاد العالئق بين املوجودات املدركة بالحواس واألذهان والتعرف على درجات كل موجود ومرتبته ،وعلى مدى
مقبوليته للعروج والتنزل1».
يعتبر التماثل آلية لتقريب صورة عالم أو موضوع إلى الذهن من خالل عالم أو موضوع آخر ،كما أنه يعد آلية
تفسيرية عند كافة الحضارات ،حيث «إن التفسير عند اليونان ال يقوم إال على التسليم بالتماثل بين الحاالت في

 1ـ مفتاح ،محمد ،رؤيا التماثل ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ـ املغرب ،بيروت ـ لبنان ،الطبعة األولى 2005
ص 21
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الحياة اليومية وفي الكون .وتأتي بداهة ذلك عندهم من املبدأ امليتافيزيقي الذي يقرر وجود تعاطف بين العالم
األصغر والعالم األكبر .وسارت الفلسفة على نمط هذا التفسير1».
وقد وظف أفالطون هذه اآللية وبين أن اللجوء إليها يكون عندما نريد فهم ش يء من أشياء الواقع ،فلكي نفهم
مثال فن السياسة ندرس أوال فن النسيج قصد تفسير عالم السياسة استنادا إلى عالم النسيج ،كما أن أرسطو
سمى هذه الطريقة برهانا باملثال« ،وبين أنه ال ينطلق ،مثل القياس ،من الكلي إلى الجزئي ،وال كاالستقراء من الجزئي
إلى الكلي ،وإنما من الجزئي إلى الجزئي ،ويرى أن العلم يستعمل هذا االستدالل من حيث أنه مبدأ لالكتشاف،
للبحث عن حلول في اتجاه ما2».
إن آلية املماثلة تستضمر مسألة التجربة أو الخبرة أو املعرفة ،إذ ال بد من معرفة قوية باملجال الذي نريد أن
نمثل به ،وإال كانت املماثلة مستعصية .كما أن املعارف املسبقة لدى أي باحث تحضر تلقائيا ملقاربة أي موضوع
جديد فتمده بما يكفي من الجزئيات إلقامة هذا التماثل ،لذلك ف«إن أي باحث مهما حاول أن يتجرد من مسبقاته
ومعارفه حينما يبحث في موضوع ما فإنه لن يستطيع أن يكون صفحة بيضاء .ذلك أن معرفة املجهول باملعلوم
قانون إنساني عام ،وقانون نفساني ال مدفع له وال راد لسلطته3».
إن جوهر فلسفة التماثل يقوم على مجموعة من املبادئ األساسية «مثل مبدأ :كل ش يء يماثل أو يشبه ،أو
يتصل ،أو ينسجم مع كل ش يء بجهة من الجهات ال من جميع الجهات ،وعلى األسس املنهاجية التي تحقق ذلك
التماثل مثل تشغيل منطق الدرجات ،أو املنطق املائع ،أو املنطق املتداخل ،ونظرية املجموعات.
وغايات تلك املبادئ وتلك املنهاجية هي إيضاح تماثل آليات التفكير البشري لتماثل بنياته الذهنية ،وإيجاد
عالئق وصالت بين كل ما في الكون حتى تنتشر روح التعاون والتسامح واألخوة ،وتقلل النزاعات العرقية ،ويخفف
التعصب الفكري والديني4».
وبما أن مقالتنا تتخذ الجسد موضوعا لها وجبت اإلشارة إلى أن اإلنسان العربي ،مثال ،كان ينظر إلى الجسد من
خالل عوالم أخرى ،ويصفه مستحضرا عوالم الطبيعة الجامدة أو املتحركة من حوله ،حيث نجده يلجأ إلى
الطبيعة لوصف الجسد ،وذلك بما تمنحه إياه من عناصر تفيده في إجراء املماثلة وتقرب املوضوعات املدركات
من الذهن ،كما أن املماثلة تسمح بإقامة املبالغة تضخيما وتقزيما ،ويمكن أن نرجع ذلك إلى االرتباط القوي بين
اإلنسان العربي والطبيعة البدوية املحيطة به إلى درجة إمكانية القول إن اإلنسان العربي لم ير شيئا مستقال عن
بقية العناصر املوجودة في بيئته أو خارجا عنها ،ومنها الجسد الذي كان يرى فيه أو في أحد أعضائه مماثال ملا يوجد
1

ـ الطاهر وعزيز ،املناهج الفلسفية ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ـ الدار البيضاء ،الطبعة األولى  ،1990ص 54

2

ـ املرجع نفسه ،ص 55

3

ـ محمد مفتاح ،رؤيا التماثل ،مرجع سابق ،ص  144ـ 145

4

ـ محمد مفتاح ،رؤيا التماثل ،املرجع السابق ،ص 5
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في هذه الطبيعة ،وبشكل خاص جسد املرأة الذي كان تشبه أعضاؤه بكل ما في الطبيعة من عناصر جامدة أو
متحركة ،فكان فرعا وكانت الطبيعة هي األصل الذي يقاس عليه؛ «ومن ثم فإن الصفات الحسنة في املظاهر
الطبيعية تضفي على املرأة القسيمة الوسيمة الوضيئة أما النعوت الكريهة فإنها تغدو من نصيب املرأة القبيحة
الذميمة1».
إن معاشرة اإلنسان العربي للناقة والفرس جعله ينظر إلى املرأة من خالل مماثلتها بهما ،ومن ثم أسبغ عليها جل
الصفات التي كانت تستهويه فيهما .ومن الدارسين الذين حاولوا الكشف عن هذه الظاهرة في الثقافة العربية خليل
عبد الكريم الذي قام بجرد صفات الناقة املثالية ضخامة وقوة ،وبين أن الغالبية العظمى من تلك الصفات نقلها
اإلنسان العربي إلى املرأة ،معتبرا أنه من البداهة أن هذه املرأة في نظرهم هي األنثى املثالية تماما مثلما أن الناقة
التي تنعت بهذه النعوت هي الناقة املفضلة التي ال قبلها وال بعدها .ويرى أن علة افتتان العربي باملرأة الثدياء
(عظيمة الثديين) هي تفضيله للناقة ذات الضروع العظيمة التي ترويه وتغذيه معا من لبنها الغزير الذي هو بالنسبة
له ري من ظمأ وشبع من سغب2.
وبعد جرد معجمي طويل لأللفاظ املشتركة بين الناقة واملرأة يخلص خليل عبد الكريم إلى أن الناقة هي امليزان
الدقيق الذي يزن به العربي املرأة3.
إن ما سبق إيراده يكشف أن نظرة العربي «تأثرت كلية بمظاهر الطبيعة كافة حولهم حتى أنها انطبعت بها
وحملت بصماتها عندما وجهوا باصرتهم نحو جسد املرأة أو تعاملوا معه» ،4مما يكشف الذهنية الثقافية التي
يصدر عنها وصف الجسد ،ويعكس املستوى الحضاري الذي شكل الخلفية األساسية لهذا التصوير ،كما يبرز
استعمالهم آللية املماثلة لبيان تلك العالقة بين اإلنسان والطبيعة.
 . 2توظيف آلية التماثل في بناء متخيل الجسد في "شجرة الكون" البن عربي:
ال يشذ ابن عربي عن هذا املبدأ العقلي ،حيث تعد آلية التماثل من أكثر اآلليات التي وظفها في موضوعات كثيرة،
وفي كافة مصنفاته ،تأثرا بالفلسفة اليونانية ،خاصة فلسفة أفالطون وأرسطو اللذين وظفا هذه اآللية بشكل
كبير.
وحتى نبرز اشتغال آلية التماثل في بناء ابن عربي ملتخيل الجسد سنكتفي بتحليل نص واحد ورد في "شجرة
الكون" ألن تتبع توظيف هذه اآللية في مصنفات ابن عربي يمكن أن يستغرق بحوثا عديدة.
 1ـ خليل عبد الكريم ،العرب واملرأة :حفرية في اإلسطير املخيم ،االنتشار العربي (بيروت ـ لندن) وسينا للنشر (القاهرة ،مصر) ،الطبعة األولى  1998ص
8ـ9
2

ـ املرجع نفسه ،ص 37

3

ـ املرجع نفسه ،ص 46

4

ـ املرجع نفسه ،ص 10
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يقول ابن عربي في كتابه "شجرة الكون" ما يلي:
َ
«وقولنا َّ
كون األكوان على هيئة رسمه ..ألن العالم عاملان" :عالم امللك" و"عالم امللكوت" ،فعالم امللك كعالم
جسمانيته ،وعالم امللكوت كعالم روحانيته ،فكثيف العالم السفلي ككثيف جسمانيته ،ولطيف العالم العلوي
كلطيف روحانيته ،فما في األرض من الجبال التي جعلت في األرض أوتادا ،فهي بمنزلة جبال عظامه التي جعلت أوتاد
جسمه .وما فيها من بحار مسجورة جارية وغير جارية ،عذبة وغير عذبة فهي بمنزلة ما في جسده من دم جار في تيار
وساكن في اختالف جداول األعضاء ،واختالف أذواقها ،فمنها ما هو عذب وهو ماء الريق ،يطيب بعجينة
العروق،
ٍّ
املآكل واملشارب ،ومنها ما هو مالح ،وهو ماء العين ،تحفظه شحمة العين ،ومنها ما هو مر ،وهو ماء األذن ،لصيانة
األذن من حيوان ودبيب يصل إليها فيقتله ذلك املاء.
ثم في أرض جسده ما ينبت كاألرض الجزر ،واألرض السبخة التي ال تنبت ويستحيل النبت فيها ،ثم ملا كان في
األرض بحار عظيمة تتفرع منها أنهارا1
وسواق لنفع الناس بها ،كذلك في أرض جسده عروق غالظ كالوتين الذي
ٍّ
يبث الدم ،وتستمد منه العروق إلى سائر الجسد2».
يكشف ابن عربي عن مبدأ التماثل من خالل التصريح املبدئي أن تكوين األكوان مماثل لهيئة الرسم /أي هيئة
الجسد ،ثم في التلميح إلى أن الجسد أصل سابق ،وعلى منواله كون الكون لتصير النتيجة هي الحصول على عاملين
َ
متماثلين هما :عالم امللك وعالم امللكوت .وقد حرص ابن عربي على تفاصيل هذا التماثل وجزئياته حتى يصل إلى
املطابقة املطلقة بين العاملين ،ذلك أن عالم امللك يماثل عالم جسمانيته ،وعالم امللكوت يماثل عالم روحانيته،
وكثيف العالم السفلي يماثل كثيف جسمانيته ،كما يماثل لطيف العالم العلوي كلطيف روحانيته.
ويستمر ابن عربي في استعمال كافة عناصر املماثلة واملقايسة بين العاملين لتحقيق ما في ذهنه من تناظر بينهما،
وإيجاد الروابط بين ما في العوالم والكون ،بما يخدم فلسفته في وحدة الوجود .ويقوم هذا التماثل أحيانا بشكل
متناسل يتولد بعض أجزائه عن بعض ،بما ينسجم مع فكرة "الفيض" أو "العقل الكلي" الذي تنحدر منه
املوجودات ،ذلك أن فلسفة انتظام الكون هذه تتم وفق آلية التماثل التي «تسلم بوجود "ش يء ما" تتوالد منه
املوجودات ،وإذ كانت هذه املوجودات تنتمي إلى "أب" واحد ،فإن بينها تشابها واختالفا بالضرورة .وأما إذا افترضت
وجود ش يء من ال ش يء فإنه يلزم وجود أشياء متباعدة ،لكن ال بد من الوصل بينها حتى يمكن إيجاد سلسلة رابطة
ونسب جامع ،وعليه فالبد من إنشاء فضاء للتشاكل والعالقات لترتيب املوجودات والكائنات مهما كانت طبيعة
املسلمة املنطلق منها3».

1

ـ كذا وردت ،والصواب ٌ
أنهار ،بالرفع.

 2ـ محيي الدين بن عربي ،شجرة الكون ،ضبطه وحققه وقدم له رياض العبد هللا ،دار القلم ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية  1405ه  1985م ،ص - 65
66
3

ـ محمد مفتاح ،رؤيا التماثل ،مرجع سابق ،ص 16
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يقيم ابن عربي ،إذن ،تناظرا بين عالم امللك وعالم امللكوت ويقيم التماثالت بين كافة عناصرهما كما يبين
الجدول:
عالم امللكوت

عالم امللك

الجبال التي جعلت في األرض أوتادا

جبال عظامه التي جعلت أوتاد جسمه

وساكن في
بحار مسجورة جارية وغير جارية ،عذبة وغير عذبة ما في جسده من دم جار في تيار العروق،
ٍّ
اختالف جداول األعضاء
ما هو عذب من املياه

ماء الريق

ما هو مالح من املياه

ماء العين (الدموع)

ما هو مر من املياه

ماء األذن

األرض الجزر التي تنبت

أرض البدن التي تنجب

األرض السبخة التي ال تنبت

أرض البدن العقيم

البحار العظيمة التي تتفرع منها األنهار والسواقي

عروق غالظ كالوتين الذي يبث الدم ،وتستمد منه
العروق إلى سائر الجسد

بعد هذا التماثل الذي يقيمه ابن عربي بين "جسد" الكون وجسد اإلنسان ينتقل إلى مماثالت مركبة تجمع بين
عناصر متعددة بهدف تقريب الصورة واملعنى ،ومنها املماثلة بين العالم العلوي ،وهو عالم السماء ،وعالم اإلنسان،
فيرى أن هللا جعل في عالم السماء «شمسا كالسراج يستض يء به أهل األرض ،كذلك ُج ِّعلت الروح في الجسد
يستض يء بها الجسد ،فلو غابت باملوت ألظلم الجسد كظلمة األرض إذا غابت عنها الشمس1«.
الروح ،إذن ،شمس وسراج بجامع النور والضياء ،مع إيماء إلى أن األصل في الجسد الظلمة ،والروح سراجه
وشمسه .وهذا ناتج عن تصور فلسفي يوناني يرى في الجسد سجنا أو قبرا مظلما والروح أسيرة مكبلة فيه.

1

ـ ابن عربي ،شجرة الكون ،صدر سابق ،ص 66
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وألن التصور التماثلي والفلسفي الذي يؤسسه ابن عربي يقوم على الثنائيات الطبيعية املتالزمة في التصور
الديني القاعدي ،فإن ذكر الشمس يستدعي ذكر القمر .وإذا كانت الشمس تماثل الروح فإن القمر يماثل العقل،
ذلك أن هللا «جعل العقل بمنزلة القمر يستنير في فلك السماء 1».وبما أن القمر ليس مكتمال دائما كما هو األمر
بالنسبة للشمس فقد ربط ابن عربي بين شكله الذي يزيد تارة وينقص تارة أخرى ،حسب أيام الشهر« ،فابتداؤه
صغير وهو هالل كابتداء عقل الصغير في صغره ،ثم يزيد كزيادة القمر ليلة تمامه ،ثم يبدو بعودته للنقص ،فهو
بمنزلة بلوغ األجل إلى تمام األربعين ،ثم يعود في النقص في تركيبه وقوته2».
ال يخفي في هذه املماثلة الجزئية ما يستبطنه ابن عربي من تصور لإلنسان والزمن ،وهو تصور فلسفي يجعل
ً
ً
واستواء
عمر اإلنسان كاليوم له شروق وغروب ،أي كدورة الشمس ،أو أنه كالشهر الذي يدل عليه الهالل ،والدة
ثم انحدارا فأفوال ،أي وفق دورة القمر.
هذه التفاصيل تمنح اإلنسان صورة عن الكون من جهة ،بالنظر إلى جسده ،وصورة عن جسده بالنظر إلى
الكون .فكما أن الروح شمس الجسد والعقل قمره ،فالشمس روح الكون والقمر عقله.
ويستمر ابن عربي في إجراء التماثل بين الكون واإلنسان بأقل شبه أحيانا أو بأدنى إيحاء ،انطالقا مما أوردنا
سابقا من كون كل ش يء يشبه ،أو يتصل ،أو ينسجم مع كل ش يء بجهة من الجهات ،ال من جميع الجهات ،فيجعل
الكواكب الخمس التي سماها «الخمس الخنس (الجواري الكنس) بمنزلة الحواس الخمس ،وهي :الذوق والشم
واللمس والسمع والبصر3».
وملا كان التشابه غير قائم على تصور فلسفي ،كسابقيه ،ونظرا لصعوبة إبراز التطابق بين كل كوكب وحاسة
من الحواس ،ألنه ربط بين محسوس ومجرد ،وألن الحواس وسائل لإلدراك وليست أعضاء ملموسة ،فإن ابن عربي
ارتهن للعدد ليجعل التطابق في حكم املمكن.
وإذا كان أرسطو ،مثال ،يستعمل تمثيالت بيولوجية ليصف بها الكواكب أو السماء األولى« ،فقد قيل إن
أرسطو ،قبل الرواقيين ،شبه العالم بكائن حي ،معتبرا أن النشاط العملي للكواكب مثل النشاط الذي تقوم به
الحيوانات والنباتات ،وتكثر عنده التمثيالت الصناعية في البرهان على املحرك األول .وهو يميل للوصول إلى هللا
الذي هو خارج العالم باالنطالق من هذا العالم» 4فإن ابن عربي يحاول ،كذلك ،توظيف آلية التماثل في إقامة
عالقة بين املأل األعلى وا إلنسان ،فيجعل صدر اإلنسان مماثال للكرس ي ألن الصدر ،من جهة« ،وعاء األسرار،
أسراره ،وكنانة أنواره ،ومستودع ما في دائرة {وسع كرسيه السموات واألرض}» ،5ومن جهة ثانية« ،ألن فيه تحصيل
1

ـ ابن عربي ،شجرة الكون ،مصدر سابق ،ص 66

2

ـ املصدر نفسه

3

ـ املصدر السابق ص 66

 4ـ الطاهر وعزيز ،مرجع سابق ،ص 56
5

ـ شجرة الكون ،مصدر سابق ،ص 67
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العلوم الصادرة بمنزلة الساحة على باب القلب والنفس ،يشرع منه بابان إليهما ،فما صدر عن القلب من خير ،أو
عن النفس من شر ،فهو محصل في الصدر ،وعنه يصدر إلى الجوارح ،وهو معنى قوله تعالى{:وحصل ما في
الصدور}1».
وحتى تكتمل الصورة ال بد من الحديث عن العرش ،ألنه مالزم للكرس ي في املأل األعلى .فإذا كان الصدر هو
الكرس ي اتساعا واستيعابا ،فإن القلب يماثل العرش ،فهو بمنزلته .وليس اختيار ابن عربي لهذا التماثل اعتباطيا،
وإنما هو يصدر عن رؤيته الصوفية الفلسفية التي ترى أن هللا يسكن قلب عبده املؤمن ،وفق الحديث الذي
يتداوله الصوفية ويردده ابن عربي كثيرا وهو (ما وسعتني سمواتي وال أرض ي ووسعني قلب عبدي املؤمن) ،وهو ما
يفسر قوله« :عرشه في السماء معروف ،وعرشه في األرض مسكون ،ألن عرش القلوب أفضل من عرش السماء،
وألن ذلك العرش ال يسعه ،وال يحمله ،وال يدركه ،وهذا عرش في كل حين ينظر إليه ،ويتجلى عليه ،وينزل من سماء
كرمه إليه2».
ويستمر ابن عربي في إجراء املطابقات باعتبارها حتمية ال محيد عنها ،مرددا الصيغة الشرطية التالية" :وملا
جعل ...كذلك جعل "...فماثل بين الجنة والخير الساكن في سويداء قلب املؤمن ،ألن قلب املؤمن «محل املشاهدة
والتجلي واملناجاة واملنازالت ومنبع األنوار 3».وماثل بين النفس وجهنم ،إذ «النفس بمنزلة النار ،ألنها منبع الشر،
ومحل الوسواسَ ،
ورَب َع الشيطان ،ومحل الظلمة4».
واستكماال لل صورة ،يماثل ابن عربي بين ثنائية اللوح والقلم وثنائية الصدر واللسان ،فاللسان يطابق القلم
والصدر يماثل اللوح «فما نطق به اللسان ،رقمته األذهان في ألواح الصدور ،وما أرخته إرادة القلب إلى الصدر عبر
عنه اللسان كالترجمان5».
أما الحواس فهي بمثابة رسل القلب «يستنسخ ما حصل فيها ،فالسمع رسول ،وهو جاسوسه ،والبصر رسول،
وهو حارسه ،واللسان رسول ،وهو ترجمانه6».
من خالل ما سبق ،يمكن القول إن ابن عربي يحاول تقريب عالم مجرد ال يدرك بالحواس باستثمار كافة
املعارف املتاحة لدى املتلقي التي ستمكنه من فهم ذلك املجرد ،بدءا من جسده وانتهاء بالعوالم الكبرى ،ذلك أن

1

ـ املصدر نفسه

2

ـ املصدر نفسه ،ص 68

3

ـ املصدر نفسه ،ص  68ـ 69

4

ـ املصدر نفسه ،ـ 69

5

ـ املصدر نفسه ،ص 70

6

ـ املصدر نفسه
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ابن عربي يحقق بذلك عالقات بين بنية أقل معرفة ،هي األفالك وحركاتها واملأل األعلى /الغيب ،بأسراره واستحالة
إدراكه ،وبين بنيات طبيعية ثقافية معروفة وممكنة اإلدراك.
ولعل أقرب مدرك بالنسبة لإلنسان هو جسده ،لذلك نجد ابن عربي مقتنعا بأن تركيبة جسد اإلنسان وعالقته
بالروح أكثر وسائل هللا فاعلية في تقريب ذاته لإلنسان ،فيرى – تبعا لذلك  -أن هللا «جعل في اإلنسان ما هو داللة
على الربوبية ،وتصديق الرسالة املحمدية ،وذلك الهيكل 1اإلنساني ملا افتقر إلى مدبر وهو الروح ،وكان مدبره
واحدا ،وكانت الروح غير مرئية ،وال مكيفة ،وال متحيزة في ش يء من الجسد ،وال يتحرك ش يء من الجسد إال بشعورها
به ،وإرادتها له ،ال يحس وال يمس إال بها ،وكان ذلك كله داللة على أن العوالم ال بد لهم من مدبر ومحرك ،ويلزم
منه أن يكون واحدا عاملا بما يحدث في ملكه ،قادرا على حدوثه ،وأنه غير مكيف ،وال متمثل ،وال مرئي ،وال متحيز،
وال متبعض ،وال محسوس ،وال ملموس ،وال مقبوس ،بل {ليس كمثله ش يء وهو السميع البصير}2».
ِّ
من خالل هذا النص نكتشف أن ابن عربي يقيم تماثال بين هللا والروح .ومن أوجه االشتراك التي يراها نذكر:
❖ العالم مفتقر إلى مدبر كما أن الجسد (الهيكل اإلنساني) مفتقر إليه.
❖ ُيفترض في مدبر الكون (أي هللا) أن يكون واحدا ،غير مرئي وال مكيف وال متحيز في ش يء ،كما أن الروح
واحدة غير مرئية وال مكيفة وال متحيزة في الجسد.
❖ يفترض أن ال يتحرك ش يء في الكون إال بشعور املدبر وأرادته وال يدرك إال بواسطتها ،كما أن ال ش يء يتحرك
في الجسد إال بشعور الروح وإرادتها وال يحس وال يمس إال بها.
❖ ما دام ملدبر الكون (هللا) رسوالن أحدهما ظاهر هو محمد رسول هللا ﷺ ،والثاني باطن هو جبريل ،فكذلك
كان للروح (مدبر هذا الهيكل اإلنساني) «رسوالن :باطن وظاهر ،فالرسول الباطن هي اإلرادة ،بمنزلة جبريل يوحي
إلى اللسان ،واللسان يعبر عن اإلرادة ،وهو بمنزلة سيدنا محمد ﷺ3».
ُ
إقامة هذا التماثل َ
ابن عربي على تأكيد قدرة هللا ووحدانيته ،وعلمه بما يحدث في ملكه ،وقدرته
وقد ساعدت
على إحداثه ،وتنزهه عن الكيف والتحيز والتبعض والظهور للعيان واإلدراك بالحواس.
ال شك أن حرص ابن عربي على تحقيق التماثل بين كافة العناصر واألركان أوقعه في بعض األخطاء حيث قد
يكون العنصر الواحد في مجال ما مطابقا ألكثر من عنصر في املجال املقابل ،فالصدر يماثل الكرس ي حينا ويماثل
اللوح حينا آخر ،والحواس الخمس تناظر الكواكب الخمس تارة وتكون بمثابة رسل القلب تارة أخرى.

 1ـ يستعمل ابن عربي مصطلح الهيكل مرادفا للجسد .وهو مصطلح متداول في الفلسفة اإلشراقية ،كما نجده هند السهروردي في "هياكل النور" والحالج
في ديوانه.
2

ـ ابن عربي ،شجرة الكون ،مصدر سابق ،ص 70

3

ـ املصدر نفسه ،ص 71
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خاتمة:
حاولنا في هذه الورقات تقديم مفهوم املماثلة باعتباره آلية من آليات االستدالل ،كما حاولنا تقريبه إلى املتلقي
من خالل نموذج تطبيقي يساعد على توضيحه بشكل أكبر.
ويمكن أن نخلص إلى أن ابن عربي قد وظف هذه اآللية توظيفا جيدا في سعيه إلبراز صورة الجسد من خالل
موضوع ما ،أو للحديث عن موضوع ما من خالل الجسد .وفي الصيغتين معا يكون الجسد مركزيا لديه ،فقد وظف
ابن عربي الجسد في وصف املدن واملمالك ،كما قدمه من خاللها في عملية تبادلية غاية في الدقة ،كما وظف خبرته
الجسدية في بيان كيفية انتظام الكون والعالم العلوي ونظام ترتيبه ،انطالقا من مسلمة صوفية مفادها «أن
العالم يحتوي على أكوان منتظمة مرتبطة مترابطة بمبادئ متعددة ،وقد تحول بعض تلك املبادئ إلى نظريات،
مثل نظرية العناصر األربعة ،ونظرية الطبائع األربعة ،ونظرية االستحالة1».
إن آلية التماثل التي يرسيها ابن عربي لبناء متخيل الجسد تبدو مهيمنة وواضحة املعالم ،فهو يطابق بين العاملين
مطابقة تامة ،فيذكر النماذج الواضحة ويترك ثقوبا داخل الخطاب يمألها املتلقي عبر قياس الغائب على الشاهد
للوصول إلى املطابقة التامة.
إن املنهج الذي يقترحه ابن عربي يجد تأصيله في أول مراحل الخلق اإلنساني ،ذلك أنه يرى أن آدم هو أول من
نظر مثل هذا النظر عندما علمه هللا األسماء الحسنى ،إذ «إنه عاين املسميات لكن على صورة ما وذلك أنه عاينها
في نفسه من حيث أنه مجمع أسرار العالم ،ونسخته الصغرى ،وبرنامجه الجامع لفوائده2».
حسبنا ،في هذه املقالة ،إضاءة مفهوم التماثل نظريا باعتباره آلية ذهنية تساعد على إدراك عالم من خالل
آخر ،وتقريبه تطبيقيا من خالل نص واحد ،مما يساعد القراء على استيعابه وتوظيفه في فهم العوالم أو
املوضوعات بعضها من خالل بعض ،وتقديم جزء من تصور الخطاب الصوفي للجسد بقصد إزالة بعض التعتيم
الذي يطول هذا املوضوع الهام.
الئحة املصادرواملراجع:
 .1ابن عربي ،محيي الدين بن عربي ،شجرة الكون ،ضبطه وحققه وقدم له رياض العبد هللا ،دار القلم ،بيروت،
لبنان ،الطبعة الثانية  1405ه  1985م
 .2ابن عربي ،محيي الدين ،كتاب التدبيرات اإللهية في إصالح اململكة اإلنسانية ،ضمن رسائل ابن عربي ،تحقيق
وتقديم سعيد عبد الفتاح ،الجزء الثاني ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى 2016

1

ـ محمد مفتاح ،رؤيا التماثل ،مرجع سابق ،ص 5

 2ـ محيي الدين بن عربي ،كتاب التدبيرات اإللهية في إصالح اململكة اإلنسانية ،ضمن رسائل ابن عربي ،تحقيق وتقديم سعيد عبد الفتاح ،الجزء الثاني،
مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى  ،2016ص 314
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 .3خليل ،عبد الكريم ،العرب واملرأة :حفرية في اإلسطير املخيم ،االنتشار العربي (بيروت ـ لندن) وسينا للنشر
(القاهرة ،مصر) ،الطبعة األولى 1998
 .4مفتاح ،محمد ،رؤيا التماثل ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ـ املغرب ،بيروت ـ لبنان ،الطبعة األولى 2005
 .5وعزيز ،الطاهر  ،املناهج الفلسفية ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ـ الدار البيضاء ،الطبعة األولى 1990
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