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 التعريف:  
محكمة دولية  علمية  ومفهرسة    مجلة 

تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي  
اف   ي بالدراسات األدبية والفكرية بإشر

وتعن 
هيئة تحرير ولجنة علمية ثابتة مشكلة من  
وهيئة   دول  عدة  من  وباحثي    أساتذة 

ي كل عدد. 
 تحكيم تتشكل دوريا ف 

 وأبعداها: اهتمامات المجلة  
عىل   ي  واألدب  الفكري  الخطاب  ينفتح 
سياق   ضمن  ويتموضع  اعتبارات،  عدة 

، يجعل من تمثالته    سوسيو  ي وسياسي
ثقاف 

الجمالي    
فبي   متباينة،  موضعيات  تأخذ 

الواقعي   وبي    تماس  مسافة  والفكري 
 والجمالي نقاط التقاء تكشفها المواقف. 

ام ومسؤولية،   ا منا بأن الحرف الت  
ً
وإيمان

مجلة جيل  وبأ فإن  وارتقاء،  الكلمة وعي  ن 
المجلة   والفكرية  األدبية  الدراسات 
تختص   ي 

والن  المحكمة  الدولية  األكاديمية 
النقدية   والمقاربات  األدبية  البحوث  بنشر 
إل   جديدا  تقدم  ألن  تسع  والفكرية 

 الساحة الفكرية العربية. 

 األهداف:  
الحوار   • وتعزيز  األصيلة،  المعرفة  نشر 

ال الرأي  العلمي  نشر  خالل  من  ي 
عقالب 

 والرأي المخالف. 
العلم  • وطلبة  الباحثي    حاجات  تلبية 

ي  
ف  ي 

المعرف  االكتفاء  ناحية  من  سواء 
مواضيع محددة تتماسر وهدف المجلة  
البحوث   وتشجيع  النشر  ناحية  من  أم 

 الرصينة والمبتكرة. 
ي حدوده التميت   بي   الكلمة   •

خلق وعي قراب 
ا المبتذلة  والكلمة  تقدم األصيلة  ال  ي 
لن 

مع   النشر  استسهال  ظل  ي 
ف  جديدا 

و نية.   المتاحات االلكت 
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 مركز جيل البحث العلمي
 جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

 شروط النشر

   

النقدية   واملقاربات  األدبية  البحوث  بنشر  تختص  محكمة  دولية  علمية  مجلة  والفكرية  األدبية  الدراسات  جيل  مجلة 

عن مركز جيل البحث العلمي، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف    شهرياوالفكرية، تصدر  

تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، .كل عددمن نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في  

افر فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:   وتتو

 • أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.

مر في الوقت نفسه، ويتحمل الباحث كامل املسؤولية في حال  • أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة، أو مؤت

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:  

 . باللغة العربية واالنجليزية عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -  العربية واالنجليزية. باللغة  اسم الباحث ودرجته العلميَّ

 البريد اإللكتروني للباحث.  -

ص للدراسة في حدود   -
َّ
 باللغة العربية واالنجليزية.  12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

 باللغة العربية واالنجليزية.  الكلمات املفتاحية بعد امللخص -

 .واإلنجليزية• أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية  

 ( صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول واملالحق. 20• أن ال يزيَد عدد صفحات البحث على ) 

ة.  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
 • أن يكون

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: 

 (. 12( في املتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 16( وحجم الخط ) Traditional Arabicالعربية: نوع الخط ) اللغة  -

 (. 10( في املتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 14( وحجم الخط ) Times New Romanاللغة األجنبية: نوع الخط )  -

 يم الخط. مع تضخ نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

 في نهاية كل صفحة. Microsoft Word • أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج

 • أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. 

 • عند إرسال الباحث ملشاركته عبر البريد االلكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك. 

قدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري  تخضع كل األبحاث امل  •

 الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

 • ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غير ملزمة بتقديم مبررات. 

 على عنوان 
ً
 literary@journals.jilrc.com    املجلة:• ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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  الفهرس
 

  الصفحة 

   االفتتاحية  • 7

كاطع  • 9 حسن  فالح  املقدس ّي:  بدير  بن  محّمد  يخ 
ّ
للش حو 

ّ
الن علم  في  الجامعة  ،  رسالة 

 .  املستنصرية/العراق

الرباط/    صورولوجية  • 21 الخامس،  بالفقيه، جامعة محمد  بين دانتي واملعري: عثمان  الجنة 

 . املغرب

البصرة/   • 39 ،جامعة  هللا  فرج  الحسين  عبد  سعد  العربي:  النحوي  الفكر  في  الفائدة  نظرية 

 . العراق 

والرفض:  • 73 القبول  بين  النقد:  ميزان  في  العربية  والتجربة  التفاعلي  حنان،   األدب    بوطورة 

 . منصوري سميرة،جامعة سكيكدة/الجزائر

آمنة   • 93 اللغوية  الفصائل  في  الخطية  ولوازمه  العربي  أحمد،جامعة  الحرف  محمد  فهمي 

 . الخرطوم/السودان 

الشعر العربّي  • 105 الشعر الفارس ّي بموضوعات  محمد آدم عبدالرحمن صالح، جامعة  ،  تأثر 

 العربية ـ السودان قسم اللغة   –كلية التربية  –الخرطوم 

لـ   • 123 في كتاب"الفلسفة السياسية"  اشريف مزور،جامعة    :Eric Weilمفهوم الدولة العاملية 

 . ابن طفيل/املغرب
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  االفتتاحية

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

يقال أن الحقيقة العظيمة تستحق أن نجوب العالم بحثا عنها ،فادعاء امتالكها من باب التعالي والتمركز   

مختلفة   افيات  وجغر أرضيات  في  وتنقيب  نبش  إلى  تحتاج  لذلك  السمج،  والتأله  اليقينية  في  واملغاالة 

افيا الفكرية أكثرهم كفرا بالحدود والدغمائيات واالنغالق الذي تنت جه املركزيات، فهي تتأسس على  ،والجغر

هذه  تعد  لذلك  املؤسس،   والشك  اليقينيات  وخلخلة  العقالني  واالختالف  املعرفي  الحوار  مفاهيم  احترام 

 . البحوث مجرد إضاءات ومكاشفات تحاول التسيج بالسؤال من أجل وعود إنجازية في حكم املستقبل

إال أنها ال تدعي الحقيقة املطلقة، وإنما تؤسس ألسئلة أخرى في حكم    ورغم اختالفها الجغرافي واملوضوعاتي

 ."املغايرة ترتكز على دهشة التلقي وقلق املعرفة وهامش ما يمكن تسميته مجازا "الحقيقة

والتحيزات   واألهواء  األوهام  عن  لفرزها  األساس  واملحفز  بل  عنها،  البحث  خطوات  أولى  بالجهل  والوعي 

 . غبات وكل خطابات الهيمنة واألالعيب الكالمية املفخخةاإليديولوجية والر 

ـ  إن جاز لنا التعبير بذلك ـ وإلى االعتراف باملغايرة ، إلى نبذ   من هنا دعوتنا الدائمة إلى التخلق باالختالف 

 . األحادية والتعصب ، ولربما العدد صورة عن مرامينا

 .أسرة املجلة على جهودهم النوعية واملتواصلةوفي األخير نبارك للباحثين نشر بحوثهم ونشكر 

 

  . غزالن هامشيد: رئيسة التحرير
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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

  جيل البحث العلميمجيع احلقوق حمفوظة ملركز  ©
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 دراسة وحتقيق هـ(1220للّشيخ حمّمد بن بدير املقدسّي )ت  رسالة يف علم الّنحو

Grammar message By Sheikh Muhammad bin Badir Al-Maqdisi (d. 1220 AH) study and achieve 

ربية / قسم  أ . د . فالح حسن كاطع 
ّ
لغة العربّيةالجامعة املستنصرّية / كلّية الت

ّ
 بغداد -العراق   ال

Prof. Dr. Falah Hassan Kateh, Al-Mustansiriya University,  College of Education,  Department of Arabic Language, Baghdad, Iraq 

 

 

 

 : املستخلص

ا بالّنحو العربّي عناية واضحة تربو على كثير من جوانب املعرفة ، حّتى ُسّمي الّنحو بعلم العربّية، ولع
ً
ّل  عني  العلماء قديًما وحديث

ود عن حمى العربّية من شوائب الّتغير واالندثار، وال ريب في 
ّ
لسان العربّي والذ

ّ
د على سالمة ال

ّ
هذا االهتمام آٍت من الحرص املؤك

ّراح. وهذه 723أسماء طائفة من العلماء في سماء  العربّية منهم ابن آجروم )ت    ملعان
ّ
تي حظيت بعناية  الش

ّ
هـ(صاحب اآلجرومية ال

يخ محّمد بن بدير املقدس ّي املطالب بعبارٍة 
ّ
الش اليسر والّتيسير لآلجرومية، اختصر فيها  ٌر غاية  تي حّققتها شرٌح ميسَّ

ّ
ال الّرسالة 

اٍب واختصاٍر نافٍع . ولعّل متلقًيا ال يجد كبير جدًوى من هذا العمل أو ما شاكله وأقول: إّن الباعث هو الوفاء رشيقٍة ولفٍظ منس

 عن إيماني بأّن تحقيق أّي إرٍث مه
ً

وا بالّصبر وتحّملوا عناءه ليدّونوا ما ينتفع به قّصاد العلم . فضال
ّ
ذين تحل

ّ
ما دّق  ألولئك العلماء ال

راث مصوًنا ومنظوًرا إليه بعين الّتبجيل . فرٌض عيٌن على األّم 
ّ
ا بالهيبة ، وليبقى الت

ً
ا باالهتمام ، والئذ

ً
 ة ليبقى الجهد محفوف

 : الكلمات املفتاحّية )تحقيق، نحو، املقدس ي( الكلمات املفتاحية

Abstract 

      Scholars, in the past and present, in Arabic grammar have a clear interest in many aspects of knowledge, until 

grammar was called the knowledge of Arabic, and perhaps this interest comes from the assured concern for the 

integrity of the Arabic tongue and the defense against the Arabic fever from the defects of change and extinction, 

and there is no doubt about the luster of the names of a group of scholars in The Arab Sama ', among them Ibn 

Ajroom (d.723 AH), the owner of Al-Ajramiya, which received the attention of the commentator. This message, 

which was fulfilled by a facilitator explanation of the purpose of ease and facilitation of al-Ajrumiyyah, in which 

Sheikh Muhammad bin Deir al-Maqdisi summarized the demands with a graceful phrase, a clean word and a 

useful abbreviation. Perhaps a recipient does not find much use from this work or the like, and I say: The motivation 

is loyalty to those scholars who were patient and endured the trouble to write down what benefits the seekers of 

knowledge. In addition to my belief that the realization of any heritage, regardless of the imposition of an eye on 

the nation, to keep the effort fraught with attention, nor with prestige, and for the heritage to be preserved and 

viewed with reverence . 

Key Words : Achieve, towards, Al-Maqdisi 
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 املقّدمة: 

 بسِم هللِا الرَّحمِن الرَّحيِم 

اهرين.  الحمد هلل  
ّ
يبين الط

ّ
ى هللا على رسوله املصطفى ، وعلى آله الط

ّ
 الذي أنعم على االنسان بنعمة الّنطق والبيان . وصل

ا بالّنحو العربّي عناية واضحة تربو على كثير من جوانب املعرفة ، حّتى ُسّمي الّنحو بعلم      
ً
وبعد.. فقد عني  العلماء قديًما وحديث

ود عن حمى العربّية من شوائب الّتغير واالندثار  العربّية ، و 
ّ
لسان العربّي والذ

ّ
د على سالمة ال

ّ
لعّل هذا االهتمام آٍت من الحرص املؤك

تي حظيت بعناية   723، وال ريب في ملعان أسماء طائفة من العلماء في سماء ا العربّية منهم ابن آجروم )ت  
ّ
هـ(صاحب اآلجرومية ال

الّرسا ّراح. وهذه 
ّ
املقدس ّي  الش بدير  بن  محّمد  يخ 

ّ
الش فيها  والّتيسير لآلجرومية، اختصر  اليسر  غاية  ر  تي حّققتها شرٌح ميسَّ

ّ
ال لة 

املطالب بعبارة رشيقة ولفظ منساب واختصار نافع . ولعّل متلقًيا ال يجد كبير جدًوى من هذا العمل أو ما شاكله وأقول: إّن الباعث  

ذين  
ّ
 عن إيماني بأّن تحقيق أّي هو الوفاء ألولئك العلماء ال

ً
وا بالّصبر وتحّملوا عناءه ليدّونوا ما ينتفع به قّصاد العلم . فضال

ّ
تحل

بعين   إليه  راث مصوًنا ومنظوًرا 
ّ
الت ، وليبقى  بالهيبة  ا 

ً
، والئذ باالهتمام  ا 

ً
الجهد محفوف ليبقى  األّمة  إرث مهما دّق فرٌض عيٌن على 

 الّتبجيل . 

 رّب العاملين  وآخر دعوانا أن الحمد هلل

 املحّقق 

 وصف املخطوطة   

رقّية في جامعة طوكيو في اليابان 
ّ
قافة والّدراسات الش

ّ
 ألصٍل موجوٍد في معهد الث

ٌ
 املخطوطة صورة

 - ولم أعثر على نسخٍة أخرى لها وهذا بيان وصفها :

ٍد .  -1  إلى تاريٍخ محدَّ
ٌ
 املخطوطة غير مؤّرخة وليس فيها إشارة

2-   
ٌ
ف أو ناسٍخ غيره . ليس فيها إشارة

ّ
تبت بيد املؤل

ُ
 إلى أّنها ك

 عن رجحان كتابتها بعد    -3
ً
ذي كتب الّرسالة ، فضال

ّ
تبت بيد كاتٍب آخر غير ال

ُ
ٍ مختلٍف ؛ لذا أرّجح  أّنها ك

ّ
أّول ورقٍة فيها ذات خط

س سره(.  يخ محّمد بدير املقدس ّي ( بـ )قّدِّ
ّ
ف وآية ذلك ما تال اسم املؤلف ) الش

ّ
 وفاة املؤل

.  13تقع الّرسالة في  -4
ً
 ورقة

 سطًرا .  12-9عدد األسطر في كّل ورقٍة يتراوح بين  -5

 كلماٍت .  9 -5عدد الكلمات في الّسطر الواحد  -6

م الكاتب األوراق ولم يشر إلى وجٍه أو ظهٍر  ، واستعمل الّتعقيبة .  -7
ّ
 لم يرق

 سم  .  21×  14,5أبعاد الورقة  -8

 نسٍخ   -9
ّ
ٍة وعنايٍة . كتبت بخط

ّ
ا ومشكوٍل بدق  جدًّ

 تخلو من عالمات الّضبط والّتنقيط .   -10

 استعمل الكاتب املداد األحمر في كتابة الحركات .  -12
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ف الّرسالة إلى فصوٍل أو أبواب أو أّي تقسيٍم آخر .  -13
ّ
 لم  يقّسم املؤل

تي هي همزة وصٍل، وأثبت همزة ) ال( أيًضا  رسم الكاتب ألف )آخر( بالهمزة ) أخر( ، وأثبت همزة )االسم( في ب   -14
ّ
عض املواضع ال

 . 12في كلمة )العطف( في الورقة 

ـ عمد الكاتب إلى طريقٍة في الّتنقيط تجعل من املمكن تأنيث الكلمة وتذكيرها مثل )يرفع( إذ نقط بطريقة يقرأ فيها الحرف    15 

 األّول ياًء وتاًء في امللحق بجمع املذكر . 

تي أشرُت إليها في متن الّتحقيق . وقع الك -16
ّ
 اتب في بعض األخطاء ال

حقيق 
ّ
 منهج الت

 املتعارف عليه اليوم .  -1
ّ
 كتبُت الّرسالة بالخط

طت به في األصل .  -2 ذي ُضبِّ
ّ
 عنيُت بالّضبط ال

 استعملُت عالمات الّضبط والّتنقيط .  -3

 حصرُت ما رأيت زيادته بين خاصرتين > < .  -4

 إلى الّتصويب وأشرُت إلى األصل في الهامش .صّوبُت ما به  -5
ٌ
 حاجة

 عّرفت ببعض املصطلحات كالّروم واإلشمام في الهامش .  -6

 استعملُت الّرمز/  / لوضع أرقام األوراق في األصل .  -7

ف . 8
ّ
   ـ ترجمُت للمؤل

ف 
ّ
 ترجمة املؤل

يخ محّمد بن بدير املقدس ي     
ّ
يخ محّمد بن بدير بن محّمد بن محمود بن حبيش  م1805م _1747هـ،1220_1160)* الش

ّ
 ( هو الش

تي ترجمت 
ّ
ال افعّي املقدس ّي، ويعرف بابن بدير والبديرّي وابن حبيش، وتجمع املصادر 

ّ
ه ولد في حدود الّستين من   الش

ّ
أن له، على 

اني عشر الهجرّي كما يقول الّزبيدّي، وحبيش
ّ
يخ البديرّي وجذوره ضاربة عمقها في القدسهو الجّد  القرن الث

ّ
 .  الّرابع للش

 تعليمه

املختلفة على   أخذه والده إلى مصر في سّن الّسابعة من عمره لتلقي العلم في األزهر، وبقي في مصر مّدة ثالثين سنة يدرس العلوم     

م الفقه على املذاهب األربعة إلى أن أمره 
ّ
( بالعودة إلى بيت 1780هـ/    1195شيخه محمود الكردّي )ت   كبار مشايخ ذلك العصر فتعل

تي اشتراها )الّزاوية الوقائّية( بجانب املسجد األقص ى وعاش فيها إلى أن توفي املقدس، فاستقّر في
ّ
   .داره ال

 شهرته     

تي قضاها في بيت      
ّ
املقدس، فكان شاعًرا مجيًدا ولحسن املصادفة بقي نظم أشعاره في خزائن مكتبته  ملع نجمه خالل املّدة ال

 يده، معظمها غير محّقق ومن آثاره املخطوطة
ّ
 عن رسائل عّدة كتبها بخط

ً
ب، :فضال

ّ
ال
ّ
ورسالة في   بغية األلباب في شرح غنية الط

ا قبل  رأسه  رفع  املنيع  إلمام،َمْن  الّسريع، والّسور  والّسّر  فيع 
ّ
الش الحسن،  والّنور  الوجه  عن  الحزن  الّنبوّي،    وكشف  واملولد 
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يخ البديرّي على حكم ابن عطاء هللا اإلسكندرّي، ومن قصائده قصيدة في االستغاثة وتقريرات
ّ
وقصيدة في الحملة الفرنسّية   الش

ا . 
ّ
ا في حصار عك

ّ
 على عك

    سيرته  

يخ محّمد البديرّي كثيٌر من معاصريه     
ّ
أمثال املرتض ى الّزبيدّي و عبد الّرحمن الجبرتّي و حسن الحسينّي وغيرهم،   لقد ترجم للش

 أن خضر سالمة أضاف معلومات جديدة حول  وفي العصر
ً

البديرّي وأسرته   الحاضر نشر كامل العسلّي بعًضا من مصّنفاته فضال

  .لم يسبق نشرها من قبل

ا ، وتذكر الّروايتان قّصة مراسلته الّزبيد  وتّتفق رواية ا تامًّ
ً
فاق

ّ
تي هي :الجبرتّي والّزبيدّي في ترجمتهما له ات

ّ
هـ 1183ففي عام    ))ّي ال

ا أرسلت إليه كراريس من أّول امل كتب إليَّ يستجيزني فكتبت له أسانيدي العالية في كّراسة وسمّيتها 
ّ
ي مل

ّ
د  قلنسوة الّتاج وذلك ألن

ّ
جل

يخ عطّية األجهورّي رحمه هللا ويكتب عليه من شرحي على القاموس 
ّ
لع عليها شيخه الش

ّ
ا فامتثل   املسّمى بتاج العروس ليط

ً
تقريظ

 من ذلك الّتاج فكتبت
ً
 له تلك الكّراسة وسّميتها بقلنسوة الّتاج((. األمر.. فأعاد إليَّ الجواب وطلب في ضمنه قلنسوة

    شيوخه 

ذيال تّتفق       
ّ
يخ حين يذكر شيوخه في أثناء  ّروايات على ذكر أربعة شيوخ من شيوخه، في ضمنهم عطّية األجهورّي ال

ّ
ال يذكره الش

أّن أّول    العالية عن مشايخه العظام أرباب الكماالت الّسامية فأجابني: رّده على سؤال من حسن الحسينّي:)) وقد سألت حضرته

 ((.  رجل صالح يسّمى محّمد امليهيّ  من أقرأني علًما

 سفره للحّج 

طيف الحسينّي سنة   وتّتفق املصادر جميعها على     
ّ
تي رافقه فيها تلميذه حسن بن عبد الل

ّ
تي   م1779هـ/  1193قّصة الحّج ال

ّ
وال

 تعّرضت فيها قافلتهم للّسلب وجرح في عضده .  

   إجازاته

اب     إجازتان طلبهما  بنفسه منلقد ُعرفت حّتى اآلن  مّر   ن بدير  الزّبيدّي وقد  األولى من مرتض ى  عاملين من علماء ذلك العصر، 

تي لم تشر أيٌّ من املصادر إليها فهي موجودة في مكتبته ضمن مجموعة من الّرسائل ،ومنها
ّ
انية ال

ّ
ا الث نعرف أّول مّرة أّن   ذكرها، أمَّ

ذي توفي 1778/هـ  1192ابن حبيش زار دمشق للّتبّرك بقبر ابن عربّي في سنة  
ّ
يخ محّمد بن عبد الّرحمن الكزبرّي، ال

ّ
م. والتقى الش

حبيش في الخليل،  م. حيث نزل في بيت ابن1788هـ/ 1203سنة، وقد التقاه الكزبرّي في زيارته للقدس سنة  بعد ابن بدير بأقل من

عبد الّرحمن" القدس وأجازه ابن بدير ثّم طلب الكزبرّي " م زار ابن1792هـ/  1207وتراسل االثنان بعد عودته لدمشق، وفي سنة  

 من  –أي ابن بدير   –منه  
ً
ما عليه قد   والده، ويقول الكزبرّي في إجازته )) فألّح علّي ولدي في انجاز ما طلب قياًما منه ببعض إجازة

 إلجازة ولٍد مثل هذ 
ً

ي لست أهال
ّ
 من األّيام علًما مّني بأن

ً
ا قمت وجب، ولقد تقاعدت عن إجابته مّدة ا لم أجد عن ذلك بدًّ

ّ
ا اإلمام، ومل

ا،   على قدم اإلطاعة مجدًّ
ًّ
رط    فأجبته لطلبه منجًزا لبغيته وأجزت ولد سّيدنا املذكور محّمد محيي الّدين إجازة عامة

ّ
 بالش

ً
مطلقة

  املعتبر عند أهله((.

 على اإلجازة وختمها   وفي آخر اإلجازة كتب
ً
ة تصديقا ِّ

ّ
تي تلّقاها ابن بدير ،   بختمين مما يوّضح أّنها اإلجازةالكزبرّي بخط

ّ
األصلّية ال

يخ ابن بدير قد أجاز
ّ
 عن ذلك نجد الش

ً
 محّمد بن صنع هللا الخالدّي في جميع ما رواه.  فضال
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 ه قول الجبرتي في

بالقدس      اآلن  هو  ذي 
ّ
ال البديرّي  يخ محّمد 

ّ
الش األوحد  اإلمام  الجبرتّي:  ريف   قال عنه 

ّ
)أي ضمُّ الش سليك 

ّ
الت في  إليه  واملشار 

ريقة( بتلك الديار
ّ
  .مريدين جدد لتلك الط

التّراجم     في  اآلثار  في كتابه "عجائب  أيًضا  الجبرتي  مة ((:واألخبار وقال عنه 
ّ

العال الّناسك  الّصالح  اإلمام  العمدة  والبحر   ومات 

يخ محّمد ابن سيرين بن محّمد بن محمود بن  
ّ
افعّي املقدس ّي ولد الفّهامة الش

ّ
َم به والُده إلى مصر   حبيش الش دِّ

َ
في حدود الّسّتين وق

ا  في حدود الّسّتين فقرأ القرآن واشتغل بالعلم
ً
ت عليه أنظاره وحّصل طرف

ّ
يخ عيس ى البراوّي فتفّقه عليه  وحل

ّ
وحضر دروس الش

 وب جّيًدا من
ً
 كلّية

ً
يخ عطّية األجهورّي والزمه مالزمة

ّ
يخ   عد وفاة شيخه اشتغل بالحديثالعلوم على الش

ّ
فسمع صحيح مسلم على الش

يخ محمود الكردّي فلّقنه 
ّ
صل بشيخنا الش

ّ
كر والزمه وحصلت منه األنوار وانجمع عن الّناس والحت عليه   أحمد الّراشدّي ، وات

ّ
الذ

َمه وسكنالّتاج وجعله من جملة خلفاء الخلوتّية، وأمره بالّتوّجه إلي بيت   لوائح الّنجابة وألبسه  بالحرم وصار يذاكر  املقدس فقدِّ

هن
ّ
ة الذ كر وله فهٌم جّيٌد مع حدَّ

ّ
لبة بالعلوم ويعقد حلقة الذ

ّ
وأقبلت عليه الّناس باملحّبة ،ونشر له القبول عند األمراء والوزراء  الط

بلت شفاعته مع
ُ
ا وق ه يفهم من كالم 

ّ
أن يخ ابناالنجماع عنهم وعدم قبول هداياهم وأخبرني بعض من صحبه 

ّ
العربّي ويقّرره  لش

بجراحة في عضده وسلب ما عليه وتحّمل تلك املشّقات  تقريًرا جّيًدا ويميل إلى سماعه ، وحّج من بيت املقدس وأصيب في العقبة

يخ محمود
ّ
 في مبادي عمره واقتبس ورجع إلى مصر، فزار شيخه الش

ً
ة ثم أذن له بالرجوع إلى بلده، وسمع أشياء كثيرة  من  وجلس مدَّ

 حّتى قبل اشتغاله بالعلم، وفي سنة 
ً
يستجيزه فكتب له أسانيده العالية   كتب إلى شيخنا الّسّيد مرتض ى 1182األشياخ فوائد جّمة

اها قلنسوة الّتاج، وقد تقّدم ذكرها في ترجمة الّسّيد مرتض ى ، ولم يزل يملي ويفيد ويدّرس ويعيد واشتهر ذكره في  في كّراسة وسمَّ

فاق وسطعت أنواره وعّمت أسراره وانتشرت في الكون أخباره داآلفاق وانعق
ّ
وازدحمت على سّدته زّواره  على اعتقاده وانفراده ،االت

ه1220شعبان من الّسنة ) إلى أن أجاب الّداعي ونعته الّنواعي ، وذلك سابع وعشرين شهر 
ُ
ف بعده مثل

ُ
، تاريخ عجائب    ((( ولم يخل

 . ( ،دار الجيل ن بيروت ، )د.ت110/  3بد الرحمن بن حسن الجبرتي :اآلثار في التراجم واألخبار، لع

     وفاته

في يوم       بدير  ابن  يخ 
ّ
الش =  1220شعبان سنة    27االثنين املوافق   توفي  تي عاش  1805هـ 

ّ
ال زاويته  في   فيها معظم حياته  ودفن 

رجمة:موقع املكتبة البديرّية. *
ّ
 مصدر الت

 / رسالة الشيخ العالم العامل محمد بدير املقدس ي املخلص هلل تعالى في علم النحو . 1/        

هذه رسالة جليلة القدر رفيعة املنار تأليف العالم العامل املحقق سيدنا السيد محمد بدير املقدس ي ـ قدس هللا سره ونفعنا       

 د بها يديك ففيها بالغ ، وال تنبذها  فما لنبذها عند عارف مساغ . به في علم العربية ـ نافعة إن شاء هللا تعالى ، فاشد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم /  2/

نَّ       
َ
ْم أ

َ
اْعل

َ
يَّ َبْعَدُه ، ف بِّ

َ
 ن
َ
ى َمْن ال

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِّ َوْحَدُه َوَصل َحْمُد لِلِّ

ْ
 وبه نستعين ال
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ِلَمة
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ْ
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َ
ال َها بِّ ْفسِّ

َ
ي ن ى َمْعًنى فِّ

َ
ْت َعل

َّ
ْن َدل ْوٌل ُمْفَرٌد إِّ

َ
ق

اْسٌم 
َ
ْعلٌ 2  ف فِّ

َ
هِّ ف ْن بِّ وإِّ
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ٌ
َحْرف

َ
ْيرَِّها ف

َ
ي غ ْن فِّ َوإِّ

ُمَضارِّعٌ 4  
َ
ْعلِّ ف لفِّ

ْ
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وَّ
َ
ي أ ْيَد فِّ ْن زِّ إِّ

َ
ى    5  ف

َ
ْن َدلَّ َعل ْقَباٍل ، َوإِّ ْستِّ ى َحاٍل َوإِّ
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الْسُم / ِّْن ت

ْ
 ا
ُ
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َ
 ف
َّ
ال َع، َوإِّ

ْعُل   7   لفِّ
ْ
ينِّ ، َوا ْنوِّ

لَجّرِّ َوالتَّ
ْ
ْل َوا

َ
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َ
ل بِّ

 
َ
ال  بِّ

ُ
لَحْرف

ْ
اَمْت ، وا
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
َقط

َ
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َ
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ُ
ُسك َجْزُم بِّ

ْ
ْينِّ / وال

َ
اٍء َمزِّيَدت

َ
ْيُر  12  َوت

َ
ْسَرٍة َوغ

َ
ك ُيْنَصُب بِّ

  
َ
ْرف َفْتَحٍة َوُيْمنُع الصَّ  بِّ

ْم: 13َمْصُروٍف ُيَجرُّ هِّ ْولِّ
َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
ال
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ّ
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ُ
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ُع 15َوأ

َ
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ُ
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ُ
وُه وذ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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ُ ْ
امل َوَجْمُع   ، ٍف  لِّ

َ
أ بِّ ُع 

َ
ُيْرف ْيَدانِّ  زَّ

ْ
ال
َ
ك

مِّ  الِّ انِّ َوُيْنَصَبانِّ بِّ 5/  18السَّ َواٍو َوُيَجرَّ ُع بِّ
َ
ى / ُيْرف نًّ

َ
ُمث

َ
يرِّ ك مِّ

َتا َمَع الضَّ
ْ
ل  َوكِّ

َ
ال َواتُه    19َياٍء ، َوكِّ

َ
خ
َ
ُروَن َوأ

ْ
ش و َوعِّ

ُ
ول
ُ
ًقا َوأ

َ
ل
ْ
َتانِّ ُمط

َ
ن
ْ
َنانِّ َواث

ْ
، َواث

ُقوُموَن 
َ
ت ْحُو: 

َ
َون َجْمٍع 

َ
ك ْبُهُه  َوشِّ  ، وَن  يُّ ِّ

ّ
ل َوعِّ َوَبُنوَن  ُنوَن  َوسِّ َرُضوَن 

َ
َوأ وَن 

ُ
ل َوَوابِّ وَن 

ُ
ْهل

َ
َوأ وَن 

ُ َ
ْجَزُم    20  َوَعامل

ُ
َوت ْنصُب 

ُ
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َ
ْرف

ُ
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َ
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ُزو 
ْ
ْحُو: َيغ

َ
َها ، َون فِّ

ْ
َحذ بِّ

َقٍة َوُيْنَصُب    1 صِّ
َ
يٍد ُمال ْوكِّ

َ
ْسوٍة َوت ي نِّ

َ
ْون

ُ
ْن ن ًقا مِّ

َ
ل
ْ
 ُمط

َ
ال

َ
ْن خ رِّهِّ إِّ فِّ آخِّ

ْ
َحذ ي ، ُيْجَزُم بِّ ى َوَيْرمِّ

َ
ش 

ْ
ْن    2َوَيخ

َ
أ َضارُِّع بِّ

ُ ْ
امل

 بَ 
ً
 َوُمْضَمَرة

ً
َرة اهِّ

َ
اٍء/ظ

َ
ٍم َوف

َ
ْن َوُيْجَزُم 6ْعَد ال

َ
ْي َوإذ

َ
ْن َوك

َ
هِّ َول ْرطِّ

َ
ش ى بِّ

ْو َوَحتَّ
َ
ْن   3/ َوَواٍو َو أ إِّ نِّ بِّ

َ
ْعال بِّ ، َوُيْجَزُم فِّ

َ
ل
َّ
مِّ الط

َ
ْركِّ َوال

َّ
لت  لِّ

َ
ا ، َوال

َّ َ
ْم َومل

َ
ل بِّ

ى  
َّ
ن
َ
ْيَن َوأ

َ
اَن َوأ يَّ

َ
ّيٍ َوَمَتى َوأ

َ
َما َوَمْن َوَما َوَمْهَما َوأ

ْ
ذ َما .  َوإِّ

ُ
 َوَحْيث

اءُ    
َ
ِبن
ْ
رِّ   4  ال ُزوُم آخِّ

ُ
لُّ 5ل

ُ
ُب ملا َسَبَق ، َوك َصاحِّ

ُ ْ
َضارُِّع امل

ُ ْ
ا َوامل

َ
ذ
َ
ي ك اض ِّ

َ ْ
 َوامل

ٌ
ة يَّ َها َمْبنِّ

ُّ
ل
ُ
 ك

ُ
ُحُروف

ْ
 َوال

ْ
َقط

َ
 ف
ً
َمةِّ َحاال لِّ

َ
ك
ْ
َبًها  ال

َ
 ش

َ
َحْرف

ْ
 اْسٍم شاَبَه ال

ْيرِّهِّ َجاَز .  
َ
غ ْو لِّ

َ
 أ
ً
اتِّ َداَم ُوُجوبا

َّ
لذ اَن لِّ

َ
ْن ك إِّ

َ
 ُيْبَنى ف

ً
يا وِّ

َ
 ق

      
ُ
ِكَرة

َّ
ْيرِّهِّ َوُهَو ُمْضَمٌر    6  الن

َ
غ ْو بِّ

َ
ٍن َول ى ُمَعيَّ

َ
 َما َدلَّ َعل

ُ
ة
َ
ْعرِّف

َ ْ
ى ُمْبَهٍم َوامل

َ
ٌم 7/  7َما َدلَّ َعل

َ
َها ، َوَعل ُروعِّ

ُ
َت َوُهَو َوف

ْ
ن
َ
ا َوأ

َ
ن
َ
أ
َ
و   8  / ك

َ
ٍص أ

ْ
خ

َ
ش لِّ

اَرةٍ 
َ
ش ٍس ، َواْسُم إِّ

ْ
ن جِّ ْد   9  لِّ

َ
َها ، َوق ُروعِّ

ُ
ي َوتا َوتي َوأوالءِّ َوف ا َوذِّ

َ
ذ
َ
ٌم واْسُم َمْوُصوٍل   ك

َ
ْصَحُب ال

َ
ْد ت

َ
 َوق

ٌ
اٍب َوْهَي َحْرف

َ
ط  خِّ

ُ
اف

َ
َها ك ُل بِّ صِّ

تَّ
َ
  ت

َما َوَمْصُحوُب  10 هِّ ُروعِّ
ُ
ي َوف تِّ

َّ
ي َوال ذِّ

َّ
ال
َ
ْيَها ك

َ
 َعل

ً
دا َيٍة َعائِّ ٍة َحاوِّ َبرِّيَّ

َ
ٍة خ

َ
ُجْمل بِّ

11  
ٌ
ْل َوُمَضاف

َ
َك 12  أ لِّ

َ
ْن ذ ْيٍء مِّ

َ
ش   .13لِّ

 
ُ
وَعات

ُ
ْرف

َ ْ
ُل   14  امل َفاعِّ

ْ
 : ال

ٌ
َية َمانِّ

َ
ْفُعوُل   15  ث

َ ْ
ي َمْعَناُه ، َوامل ْو َما فِّ

َ
ْعٌل أ ُعُه فِّ  16/8َوَرافِّ

ُ
ْبَتَدأ

ُ
هِّ ، َوامل لِّ  َعامِّ

ُ
ة
َ
يغ َرْت صِّ ُه ُوغّيِّ

ُ
ل  فاعِّ

َ
ف ْن ُحذِّ / إِّ

َوُهَو   17  

َبُر 
َ
خ
ْ
ٍد ، َوال ْيرِّ زائِّ

َ
ٍل غ الَعارِّي َعْن َعامِّ

  18   
ُ
اَدة

َ
ف هِّ إِّ ْت بِّ

مَّ
َ
هِّ َوْهَو َما ت اَن 19  ُمْبَتَدئِّ

َ
لَّ َوَباَت    20، َواْسُم ك

َ
ْضَحى ، َوظ

َ
ْصَبَح َوأ

َ
ى َوأ ْمس َ

َ
َها َوْهَي أ َواتِّ

َ
خ
َ
َوأ

 
َ
َها خ  َوُيْنَصُب بِّ

ٌ
َها ُمْبَتَدأ ُع بِّ

َ
َئ َوَما َبرَِّح ُيْرف تِّ

َ
َفكَّ َوَما ف

ْ
ْيَس َوَما َداَم َوَماَزاَل َوَما ان

َ
عَ َوَصاَر َول

ْ
َها أف ْن َبابِّ َبُرَها ُمَضارٌِّع َوْهَي  21  اُل َبُرُه َومِّ

َ
َقاَرَبةِّ َوخ

ُ ْ
امل
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َق/
َ
ْول

َ
ل
ْ
ى َواخ َك َوَعس َ

َ
ْوش

َ
رَِّب َوأ

َ
اَد َوك

َ
 َوك

َ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
َق َوأ  َوَعلِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
َق َوأ فِّ

َ
نَّ 9ط

َ
َبُر إنَّ َوأ

َ
اَن .  1  / َوَحَرى، َوخ

َ
ُس ك

ْ
َها َعك

ُ
ْيَت َوَعَمل

َ
َعلَّ َول

َ
نَّ َول كِّ

َ
نَّ َول

َ
أ
َ
  َوك

 
ُ
ُصوَبات

ْ
ن
َ ْ
ْفُعولُ ا امل

َ ْ
َر : امل

َ
َنا َعش

ْ
َنْينِّ   2ث

ْ
 َواث

ً
دا وُن َواحِّ

ُ
ْد َيك

َ
ي َمْعَناُه َوق ْو َما فِّ

َ
ْعٌل أ ُبُه فِّ اصِّ

َ
هِّ َون بِّ

 3 
ُ
ْبَتَدأ

ُ ْ
ُهَما امل

ُ
ْيَس أْصل

َ
ُهَما    4 ل

ُ
ْو اْصل

َ
َبَر ، أ

َ
خ
ْ
َوال

 
ً
ة
َ
ث
َ
ال
َ
وُن ث

ُ
ْد َيك

َ
اَل ، َوق

َ
َب َوخ َم َوَوَجَد َوَحسِّ  َوَزَعَم َوَعلِّ

نَّ
َ
ظ

َ
َك ك انِّ

َ
َناَزعُ 5  ذ

َ
ْد َيت

َ
 ، َوق

َ
ث َر َوَحدَّ بَّ

َ
َبَر َوخ

ْ
خ
َ
 َوأ

َ
أ بَّ
َ
 َون

َ
َبأ
ْ
ن
َ
َرى َوأ

َ
َم َوأ

َ
ْعل

َ
أ
َ
ُر    6  ك

َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
نِّ ف

َ
ال َعامِّ

 
َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
 ف

ً
ُه مِّ َمْعُموال

َ
ٌل ل ُيْنَوى َعامِّ

َ
ْعُمولِّ ف

َ ْ
يرِّ امل َضمِّ ُل بِّ َعامِّ

ْ
ُل ال َتغِّ

ْ
ْد َيش

َ
َواُه ، َوق ا سِّ

َ
ُر َوُيْضَمُر ملِّ ُيْعَمُل اآلخِّ

َ
ْو َمْعَناهُ َر ف

َ
ورِّ أ

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
ْفظِّ امل

َ
 . 7ْن ل

اَدى       
َ
ن
ُ ْ
َهُر/8  َوامل

ْ
ْي 10وَيظ

َ
 أ
َ
أ ُه : َء آ 

ُ
َرٍة َمْقُصْوَدٍة َوُحُروف كِّ

َ
و ن

َ
ٍم أ

َ
ي ُمْفَرٍد َعل هِّ َوُيبَنى َعلى َضّمٍ فِّ َضافِّ وشبهِّ

ُ ْ
ي امل ْصُبُه فِّ

َ
ي / ن  َيا َهَيا، َوفِّ

َزْيٍد ،  لَعْمٍرو 
َ
اٍث : َيال

َ
َم َجْعَفَراُه ،9ُمْسَتغ

َ
ال

ُ
ي َمْنُدْوٍب : َوا َزْيَداُه ، َواغ ْيٍم   ، َوفِّ ْرخِّ

َ
ي ت ٍل  10َوفِّ اعِّ

َ
ُه باْسمِّ ف بَّ

َ
ال ، َوُيش هِّ ، َوبِّ تِّ

يَّ نِّ ُم بِّ اطِّ
َ
 ، ف

ُ
: َياَجْعف

َبَبْين .     ُب السَّ َيْنصِّ
َ
زٌِّم ف

َ
 ال

ٌ
 ُمَتَعّدٍ َوْصف

َحاُل 
ْ
َقا11 وال تِّ

ْ
هِّ َواش ي َهذِّ َقُه فِّ يٌر َوُمَوافِّ ْنكِّ

َ
ُه ت

ُ
ْرط

َ
هِّ َوش بِّ  َصاحِّ

َ
ة
َ
ُن َهْيئ  ُيَبّيِّ

ٌ
 َوْهَو َوْصف

ُ
ْعرِّيف

َ
ُه َوت

ُ
ًبا .  12 ق الِّ

َ
 صاحبهِّ غ

ْو َمْفُعوٍل، /  13والتمييُز        
َ
ٍل أ اعِّ

َ
ْقلُه َعْن ف

َ
هِّ َون بِّ اَت َصاحِّ

َ
ُن ذ  ُيَبّيِّ

ٌ
ْفُعولُ 11اسٌم َوْصف

َ ْ
ُم    14/ َوامل   َيَتَقدَّ

َ
َمَعُه اْسٌم َيَقُع َبْعَد َواوِّ َمَع َوال

ٍم 
َ
ال  بِّ

ْد ُيَجرُّ
َ
هِّ َوق لِّ ُه اْسٌم ُهَو َسَبُب َعامِّ

َ
ْفُعوُل ل

َ ْ
هِّ ، َوامل لِّ ى َعامِّ

َ
َناءُ   15َعل

ْ
ث ْستِّ َب  16 ، َواإلِّ صِّ

ُ
 ن
ً
 ُموَجبا

ً
ا ْن تامَّ

ُ
ْن َيك إِّ

َ
لِّ ف

وَّ
َ
مِّ أ

ْ
ْن ُحك اٍن مِّ

َ
َراُج ث

ْ
خ إِّ

اَن 
َ
ْن ك  َوإِّ

َ
ّرِّغ

ُ
ْن ف  َوإِّ

ْو ُجرَّ
َ
َب أ صِّ

ُ
ا ن

َ
ْو َحاش

َ
ْو َعَدا أ

َ
 أ
َ
ال

َ
ْو خ

َ
َب أ صِّ

ُ
ْيَس ن

َ
ل ْن بِّ ٍة َوإِّ

َ
َضاف إِّ  بِّ

ًوى ُجرَّ ْيٍر َوسِّ
َ
غ َع .   بِّ بِّ

ْ
ت
ُ
َي أ فِّ

ُ
ْو ن

َ
  أ

 
 .  204، وقطر االّندى: 1/128،وارتشاف الّضرب:117،واملقّرب:59،وأوضح املسالك: 72ينظر:املفّصل: . 1
 . 280،وقطر الّندى:125،واملقّرب:34،واملفّصل:1/202ينظر: األصول: . 2

 . 12،واملقّرب:1/244،واإليضاح:257،واملفّصل:1/211ينظر:األصول: . 3

 والخبُر.  .4
ُ
 لعّل الّصواب:املبتدأ

 .80،وأوضح املسالك:135،واملفّصل:واملقّرب:1/225ينظر:األصول : .5

 .101،وأوضح املسالك:273،وقطر الّندى:3/287ينظر:ارتشاف الّضرب: . 6

 93،وأوضح املسالك:3/103،وارتشاف الّضرب:49ينظر:املفّصل: . 7

 . 207،وأوضح املسالك:280،وقطر الّندى: 3/117، وارتشاف الّضرب:192، واملقّرب:1/249،واإليضاح: 35،واملفّصل:1/400ينظر: األصول: . 8
عمٍرو.  .9  في األصل لِّ

 . 217، وأوضح املسالك:152/ 3،وارتشاف الّضرب:1/294،واإليضاح:1/437ينظر:األصول: . 10

 .121،وأوضح املسالك:327،وقطر الّندى:2/334ارتشاف الّضرب :، و 1/326،واإليضاح:61ينظر:املفّصل: .11

 في األصل:تعريف. . 12

 .131،وأوضح املسالك:333،وقطر الّندى: 2/377،وارتشاف الّضرب:180،واملقّرب:1/348،وااليضاح:65، واملفّصل:1/268ينظر :األصول: . 13

 . 323،وقطر الّندى:2/285،وارتشاف الّضرب:751، واملقّرب:1/323،واإليضاح:56،واملفّصل:1/253ينظر:األصول: .14

 .108،وأوضح املسالك:316،وقطرالّندى:2/221،وارتشاف الّضرب:178، واملقّرب: 1/325،واإليضاح:60،واملفّصل:1/249ينظر : األصول: . 15

 . 115ملسالك:،وأوضح ا 2/294،وارتشاف الّضرب: 183، واملقّرب :1/359،واإليضاح:67،واملفّصل: 1/346ينظر:األصول: .16
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ُ
ْجُروَرات

َ ْ
َحْرٍف   امل ا بِّ

مَّ إِّ
  َعَدا ُربَّ َمَتى    1 

َ
ال

َ
ا خ

َ
ي َحاش ى فِّ

َ
ى َعْن َعل

َ
ل ْن إِّ  َهاءٌ َوْهَو مِّ

ُ
 ُمْنذ

ْ
ى ُمذ  َحتَّ

ٌ
اف

َ
ٌم ك

َ
ْي َباٌء ال

َ
َعلَّ ك

َ
  2   ل

ٌ
  3َهْمَزة

َ
ْوال

َ
ُم  َو ل

َسٍم 
َ
 ق

ُ
اٌء َوَواٌو .4  َوُحُروف

َ
 َباٌء َوت

اِبُع        َو
َّ
 /  12/َوالت

ُ
ْعت

َّ
ّلِّ َوْجٍه ،    5  الن

ُ
ن ك هِّ مِّ  َمْتُبوعِّ

ُ
َقة

َ
ُب ُمَواف هِّ َوَيجِّ ٌل بِّ

وَّ َ
ْو ُمؤ

َ
َتقٌّ أ

ْ
أِكيُد ُهَو ُمش

َّ
ْبَصَع   6  الت

َ
َتَع َوأ

ْ
ك
َ
أ َعْينِّ َوبِّ

ْ
ْفسِّ َوال النَّ بِّ

ٍق .  ٍع ُمَوافِّ ْجَمَع َمَع َراجِّ
َ
 َوأ

  7الَبَدلُ      
ْ
ْو اش

َ
ّلٍ أ

ُ
ْن ك ْو َبْعٍض مِّ

َ
ّلٍ أ

ُ
ْن ك ّلٍ مِّ

ُ
يٌّ . َبَدُل ك ُه َمْنوِّ

ُ
ل َماٍل َوَعامِّ  تِّ

      
ُ
َعطف

ْ
َها بِّ   ال لِّ

ْ
ث ى مِّ

َ
ٍة َعل

َ
ْو ُجْمل

َ
هِّ أ لِّ

ْ
ث ى مِّ

َ
ي ُمْفَرٍد َعل وُن فِّ

ُ
َسٍق َوَيك

َ
 ن
ُ
ف

ْ
َهَر ، َوَعط

ْ
ش

َ
أ وُن بِّ

ُ
َبَياٍن َوَيك ا لِّ مَّ ًقا  إِّ

َ
ل
ْ
رُِّك ُمط

َ
ت
ْ
ش

َ
ت
َ
ى ف مَّ َوَحتَّ

ُ
اٍء َوث

َ
َواٍو َوف

 
َ
ْو ، َو أ

َ
هِّ : أ ْن ُحُروفِّ ْن َومِّ كِّ

َ
 .   8ْم ، َوَبْل ، َو ل

      
 
اِئَدة

َ
ي َعَدٍد  ف اُء فِّ

ُبُت التَّ
ْ
ث
َ
َر  9 : ت كِّ

ُ
ْن ذ ٍث إِّ

نَّ
َ
ْن ُمؤ  مِّ

ُ
ْسُقط

َ
ٍر َوت

َّ
ك
َ
َرى . 10 ُمذ

ْ
خ
ُ
ْعُدوُد َزَمًنا َجاَز أ

َ ْ
اَن امل

َ
ْو ك

َ
ال أ  َبْعُد ، َوإِّ

         
ُ
ف

ْ
َوق

ْ
ى اْسٍم/  11ال

َ
ُرهُ 13َعل وعِّ آخِّ

ُ
ْرف

َ ْ
يحِّ امل حِّ ْسمِّ الصَّ ى اإلِّ

َ
 َوَعل

ً
قا

َ
ل
ْ
َها ُمط َتُب بِّ

ْ
ك
ُ
َما ت

َ
َها َهاًء ك ْبَدالِّ اءِّ َوإِّ

ٍث بالتَّ نَّ
َ
ومِّ    12  / ُمؤ

الرَّ ونِّ َوبِّ
ُ
ك السُّ بِّ

َمامِّ    13
ْ
اإلِّش َوبِّ

ومِّ   14
الرَّ ونِّ َوبِّ

ُ
ك السُّ ْجُرور بِّ

َ ْ
ى امل

َ
ْنُصوبِّ 15  َوَعل

َ ْ
ى امل

َ
يحِّ  َوَعل َفصِّ

ْ
ًفا في ال لِّ

َ
هِّ ا ينِّ ْنوِّ

َ
ْبَدالِّ ت إِّ نِّ بِّ

َنوَّ
ُ ْ
ى امل

َ
ونِّ َوَعل

ُ
ك السُّ نِّ بِّ

َنوَّ
ُ ْ
ْيرِّ امل

َ
 غ

 
 . 134،وأوضح املسالك :351،وقطر الّندى:2/426،وارتشاف الّضرب:212،واملقّرب:283،واملفّصل:1/531ينظر:األصول: .1
،وألف االستفهام  الهاء هي هاء الّتنبيه والهمزة هي همزة االستفهام، يقومان مقام حرف الجر، أي:يبقى الجّر وجوًبا إذا ناب عن حرف القسم هاء الّتنبيه  .2

ستفهام ووصل همزة لفظ  وقطع همزة الوصل فتقول:ها هلل ألقومن، لوجود حرف الّتنبيه ،وصل همزة لفظ الجاللة )هللا( ،وتقول: أهلل ألقومن ،بهمزة اال 

ه واجٌب لوجود ما يقوم  
ّ
ريف مقطوعة،والجّر في هذا كل

ّ
مقام حرف القسم الجاللة،وتقول: هللا ألقومن، من غير تنبيه وال استفهام ، لكّن همزة االسم الش

 .  2/439،ينظر :املنهل الّصافي في شرح الوافي:
 . 142اهلل، ينظر:سبك املنظوم وفّك املختوم:أي تضّم ميم )من(وتحذف نونها فتختص في الحالتين ب .3

 .  475،وارتشاف الّضرب:335ينظر: املفّصل: .4

 .185،وأوضح املسالك:400،وقطر الّندى:2/579وارتشاف الّضرب :240،واملقّرب:1/441،واإليضاح:114،واملفّصل:2/21ينظر:األصول: .5

 .190، وأوضح املسالك:409، وقطر الّندى:2/608،وارتشاف الّضرب:261ب:،واملقرّ 1/435،واإليضاح:110،واملفّصل:2/17ينظر: األصول: .6

 .204،وأوضح املسالك:438،وقطر الّندى :2/619، وارتشاف الّضرب:266،واملقّرب:449، واإليضاح:121، واملفّصل:2/46ينظر: األصول: .7

 . 420،وقطر الّندى:2/629وارتشاف الّضرب:،251،واملقّرب:455- 1/453،واإليضاح:123، 122،واملفّصل:2/55ينظر: األصول: .8

 . 258،وأوضح املسالك:442،وقطر الّندى: 1/355،وارتشاف الّضرب:333،واملقّرب:212ينظر:املفّصل: . 9

 في األصل:ذكرا.  . 10

 .298،وأوضح املسالك:1/392،وارتشاف الّضرب:374، واملقّرب:338ينظر:املفّصل: . 11

 في األصل:أخره. . 12

وم بالفتح : والّروم  ظاهرة صوتّية تعرف بأّنها: )صوت ضعيف ناقص ،فكأّنك تروم ذ . 13 اك وال تتّمه(،وال  حركها بضّم الّراء املشّددة ،و لعّل الّصواب: الرَّ

باإلصغ  
ّ

إال صناعةاإلعراب،:ُتدَرك  ينظر:سّر  الكلمة  على  للوقوف  يسقطها  أن  دون  من  الحركة  يضعف  بالّصوت  الّناطق  ألّن  الّتاّم؛  وشرح  1/86اء   ،

 . 82،واملدارس الّصوتّية:1/397، وارتشاف الّضرب:9/67املفّصل:

م حينم  . 14
ّ
تي على الحرف ال ينطق بها بل يضّم شفتيه اإلشمام :) أن تضع لسانك في أّي موضٍع شئت ثّم تضّم شفتيك( أْي: أّن املتكل

ّ
ا يريد نطق الحركة ال

 . 82، واملدارس الّصوتّية: 3/67،وشرح املفّصل :1/68كأّنهمافي وضع الّنطق بالّضّمة . ينظر: سّر صناعة اإلعراب:

وم بالفتح.  . 15  كتبها بضّم الّراء املشّددة ،ولعّل الّصواب: الرَّ



 2021  أكتوبر  72  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 18  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

ْن َصاَح  إِّ
َ
َصحِّ ف

ْ
ف
َ
ي األ َياءِّ فِّ

ْ
فِّ ال

ْ
َحذ ْنُصوبِّ بِّ

َ ْ
ْيرِّ امل

َ
ْنُقوصِّ غ

َ ْ
ى امل

َ
لًقا َوَعل

ْ
ف ُمط لِّ

َ
األ ْقُصورِّ بِّ

َ ْ
ى امل

َ
 َوَعل

ْ
ال ْيهِّ بِّ

َ
 َعل

َ
ف ْل ُوقِّ

َ
  َب أ

َّ
ال َصحِّ إِّ

ْ
ف
َ
ي األ َياءِّ فِّ

مُ 
َ
ْعل

َ
َرى َوهللُا أ

َ
ْن أ ٍل مِّ اعِّ

َ
ي اْسمِّ ف  . 1فِّ

 والحمد هلل وحده وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا.      

   

 

 

حقيق ومراجعه 
ّ
 مصادر الت

هـ(، أوضح  761الّدين، ابن هشاٍم األنصارّي)ت: عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محّمد، جمال   •

 م.  1982هـ= 1402لبنان ، –املسالك إلى ألفّية ابن مالك ، تحقيق عبد املتعال الّصعيدّي ، دار العلوم الحديثة ، بيروت 

هـ(، قطر  761عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محّمد، جمال الّدين، ابن هشاٍم األنصارّي )ت:    •

 الّندى وبل الّصدى، تحقيق محّمد محيي الّدين عبد الحميد، دار الكتب العربّي )د. ت(.

يق محّمد حسن إسماعيل، وأحمد رشيدّي  هـ(، سّر صناعة اإلعراب، تحق392عثمان بن جني املوصلي، أبو الفتح)ت:    •

 م. 2000هـ=1،1421لبنان،ط –شماته عامر، دار الكتب العلمّية بيروت 

هـ(، اإليضاح في شرح املفّصل، تحقيق  646عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الّدين بن الحاجب )ت:    •

 م .1983بغداد ، وتقديم الّدكتور موس ى بناي العليلّي ، مطبعة العانّي ،

شأة والّتطور، دار الكتب العلمّية، ط •
ّ
 ،م ، بيروت . 2006 1عالء جبر محّمد، املدارس الّصوتّية عند العرب الن

هـ( ، املقّرب،    669)ت  علّي بن مؤمن بن محّمد بن علّي بن أحمد الّنحوي الحضرمي، أبو الحسن بن عصفوٍر اإلشبيلي  •

 م . 1986وعبد هللا الجبورّي ،مطبعة العاني، بغداد ،  تحقيق أحمد عبد الّسّتار الجوارّي 

هـ(، املنهل الّصافي في شرح الوافي ، تحقيق  828جمال الّدين بدر الّدين الّدمامينّي )ت  محّمد بن أبي بكٍر، أبو عبد هللا، •

 م . 2008، 1األستاذ الّدكتور فاخر جبر مطر ، دار الكتب العلمّية ، بيروت ، ط

هـ(، األصول في الّنحو، تحقيق : د.  316 بن سهٍل، أبو بكر الّنحوّي، املعروف بابن الّسّراج )ت: محّمد بن الّسرّي   •

 م . مطبعة الّنعمان، الّنجف األشرف. 1973هـ =1393عبدالحسين الفتلّي ،

ائّي الجّيانّي، )ت:    •
ّ
م وفّك املختوم،  هـ(، سبك املنظو 672محّمد بن عبد هللا، أبو عبد هللا، جمال الّدين، ابن مالك الط

ق عليه أ.د.عدنان محّمد سلمان ،و أ. م.فاخر جبر مطر ، ط
ّ
م ،دار البحوث للّدراسات  2004هـ =  1425،  1حّققه وقّدم له وعل

راث، اإلمارات العربّية املّتحدة . 
ّ
 اإلسالمّية وإحياء الت

األندلس ّي )ت    • الّدين  أثير  العرب،  هـ(745محّمد بن يوسف بن علّي بن يوسف،أبو حّيان  الّضرب من لسان  ارتشاف   ،

 . مطبعة املدنّي، القاهرة، توزيع مكتبة الخانجّي .1981هـ =1408، 1تحقيق وتعليق الّدكتور مصطفى الّنّماس ، ط

هـ(، املفّصل في علم العربّية ، دار الجيل ،بيروت  538محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم ، جار هللا الزمخشري )ت:    •

 ، )د.ت( .

 
 في األصل : أعلم .  . 1
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ق الّدين األسدّي املوصلّي، املعروف بابن يعيش  )ت:    •
ّ
هـ(،  643يعيش بن علّي بن يعيش بن أبي الّسرايا، أبو البقاء، موف

 لبنان،)د.ت( .  -شرح املفّصل ، عالم الكتب ، بيرت

نتمرّي)ت:    •
ّ
قيق زهير  هـ(،الّنكت في تفسير كتاب سيبويه، تح476يوسف بن سليمان بن عيس ى، أبو الحّجاج، األعلم الش

 عبد املحسن سلطان، منشورات معهد املخطوطات العربّية . )د.ت(.
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 صورولوجية اجلنة بني دانيت واملعري

Sourology of Heaven between Dante and al-Maʿarri 
 ذ. عثمان بالفقيه، كلية اآلداب، جامعة محمد الخامس، الرباط، املغرب. 

Pr. Outmane belfakih, Faculty of Arts, Mohammed V University, Rabat, Morocco . 

 

 

 

 : ملخص

 
ّ
واهر التي تعاملت معها، وتمث

ّ
ها للظ قافية وتفسيراتِّ

ّ
تيح املمارسة الّنقدية املقارِّنة، إمكانية التعّرف عن قرب على الهّوياتِّ الث

ُ
ُل  ت

 مهّمة الستكشافِّ معالم هاته 
ً
ية وثيقة

ّ
فران للمعّري)اآلداب الوطنية واملحل

ُ
، ورسالة الغ وميديا  1057هـ/449 الهوّياتِّ

ُ
م( ورحلة الك

  prospectiveواالْستباق    Fictionفي الّتخييل    -فّنيا-م( من الّنصوص التي اشتركت  1321  –م  1265)   Dante  Alighieriاإللهية لَدانتي  

بـ "صُ  املعنونة  الورقة  الجّنة والّنار، وسُتجيب  الخصائص  وتصوير مشاهد مخّيلة عن  َدانتي واملعّري"؛ عن  بين  الجّنة  ورولوجية 

ورولوجية   عند    Sourologyالصُّ الُوقوف  مع  للجّنة،  والّديانة  قافة 
ّ
والث والتاريخ،  غة، 

ّ
الل  

ُ
من حيث مختلفتين؛  رؤيتين  مّيزت  التي 

السردية   فان، مستثمرين    -الفّنية -الّتقاطعات 
ّ
املؤل فيها  يشترك  ذلك-التي  ال  -في  والنقد  املفاهيم  العام  لألدب  واإلجرائية  ّنظرية 

 املقارن. 

 : الصوولوجية، الّسردية، السرديات، املثاقفة، النقد املقارن، املعري، دانتي. الكلمات املفتاحية

abstract 

Comparative critical practice provides the possibility of getting close acquaintance with cultural identities and 

their interpretation of the phenomena they dealt with, especially the collection of national and local literatures 

that document the various studied cultural visions. Al-Maari's Rissalat alghofran  (449 AH / 1057 AD) and the 

divine comedy of Dante Alighieri (1265 AD - 1321 AD) Two faces of the same coin , in which fiction, prospective 

anticipation, and imaginative scenes depicting heaven and hell, This paper entitled "The portrait of Heaven 

between Dante and Al-Maarri." , will distinguish the two different views; In terms of language, history, culture and 

religion of Heaven, with an emphasis on the narrative intersections in which that the two authors shares, this is 

done by investing in theoretical and procedural concepts of general literature and comparative criticism . 

Key words: imagologie, narrative, narratives, erudition, comparative criticism, Al Maari, Dante . 
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 مقدمة 

 
ّ
 إال

ً
 في إّن البناء االجتماعي ال يعيُش على انغالٍق تاٍم تحصره ُاملجاالت الجغرافية واملجالية للبلدان، والفرُد ال يكتسُب معنى ثقافيا

 في  
ً
بع، وعلى هذا األساس؛ تأتي الحاجة إلى الّتعرف على ذاتِّ الغيرِّ باعتبارهِّ شريكا

ّ
الوجود  إطار تفاعلهِّ االجتماعي الذي ينزُع إليه بالط

التجربة ِّالثقافية ِّبمفهومها الحصري   في   
ً
القريب  –وفاعال البعيد  –واملوّسع    - اآلخر   عليهِّ    -اآلخر 

ُ
قافة "خبٌر يجمُع ويحافظ

ّ
فــــالث

ونية مطُبوعة باملمارسة ا
َ
 تخترُق الحدوَد اللسانية، ك)ثقافة إنسانية ( ك

ٌ
وجد أجواٌء ثقافية

ُ
لمية  وتتناقلُه املجتمعات اإلنسانية، وت لعِّ

 .(1)" -والّتقنية، وكذا بإيديولوجية مشتركة

ها تغير لغٍة أو لهجٍة، أو اخت ، وال يحدُّ نون القولِّ
ُ
 على ضرٍب خاٍص من املعرفة الكالمية أو ف

ً
قافة بهذا املعنى ليست حكرا

ّ
  إّن الث

ُ
الف

ه، بشرٍة أو لوٍن، وال هي ثقافة أسلوٍب لفظٍي أو تصوٍر نحوٍي أو نسٍق تواصلي؛ بقد  ر ما هي مفهوم ٌأوسع وأعمُّ من الكالم في حّد ذاتِّ

د واالنفتاحِّ وليست   درك كالحاالٍت قابلٍة للتجدُّ
ُ
إّنها ممارساٌت تحتضُن الوجود البشري في خصوصّياته الفكرية اإليديولوجية، وت

ماٍت ثابتٍة. 
ّ
 مسل

ص والوسيط 
ّ
 أوال: الن

ي  .1
ّ
 املقارنة والتاريخ األدبي املحل

املقارن  والتقاليد، ومفاهيم    الّدرس  والعادات  العيش  وأنماط  األكل  فنقارن طرق  اإلنسانية،  القضايا  كّل  منفتح على  هو علم 

موضوعاتية من قبيل: البخل، والحب، واملوت، والسعادة...، وغيرها من القضايا االجتماعية والّسياسية، ولعّل هذه العمومية تتيح  

ية ومعرفية جديدة، إنه إمكانية معرفة اآلخر وفهمه وتفّهمه واالقتراب منه، ومن خالله  لنا القدرة على االنفتاح على روافد ثقاف

خوم الحدود الجغرافية أو املجالية. 
ُ
دبية تتجاوز ت

َ
كرية وثَقافية وأ الت فِّ  يمكننا بناء صِّ

قافية املحلية وإيجاد الّصالت بينها، فيحاول "ككل علم تار 
ّ
واهر الث

ّ
يخي، أن يشمل أكبر عدد ممكن من  يعمُل املقارن على فهم الظ

ُد أسباب أكبر عدد   الوقائع املختلفة األصل، حّتى يزداد فهمه وتعليله لكل واحد و منها على حدة، فهو يوّسُع أسس املعرفة كما يجِّ

ر على أك   (2)ممكن من الوقائع "
ّ
نه يعمل على املقارنة بين مختلف الظواهر والوقائع، وينبغي أن يتوف

ّ
بر قدر ممكن من  واملقصود أ

" إّن املقارنة تفرض ضمنيا معرفة مسبقة،  املعطيات املتعلقة باآلداب الوطنية، ولذلك يتأّسس عملُه على التاريخ األدبي الوطني،  

واستعدادا موسوعيا للمالحظة والقراءة والتفسير والتأويل، فال يمكن للقارئ العادي، في األدب الوطني الواحد، أن يقارن، بل إنه 

. فهل يمكننا أن  (3)متعددة "  وازن ويقابل ويعارض، إذ البد لكل مقارنة من أن تتم بين لغتي أدبين ومكانين، وفي زمن واحد أو أزمنةي

 نعتبر املوازنات العربية مقارنات؟

واملفاضالت باملوازنات  مليء  العربي  األدب  تاريخ  بع  إّن 
ّ
والط واملحدثين،  القدماء  وبين  واملتنبي وخصومه،  الطائيين،  قبيل  من   ،

رط املركزي هو اختالف  
ّ
والصنعة، غير أّن كّل هذه املمارسات ال تعدو عن كونها موازنات ومقاربات وليست مقارنات، ذلك أّن الش

وا غات. 
ُّ
والل قافات 

ّ
ومعلالث األدب،  بمؤرخ  رهينة  املقارنة  الّدراسة    نطالق 

ٌ
فكرية  

ٌ
حمولة األدبي  والّتاريخ  تاريخُه،  أدٍب  كل  لِّ أّن  وٌم 

.
ٌ
 وثقافية

 
 . 57م. ص 1/1985عيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طس - 1

 .10سعيد علوش، مدارس األدب املقارن، ص - 2
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"اللص  هي نتاج تفاعل فكري بين حسين هيكل، والفكر الفرنس ي خاّصة روسو، ورواية    "زينب" رواية  على سبيل املثال ال الحصر ف

قبٍة معّينٍة، ورواي  والكالب" ا املاض ي" ة  هي نتاج امتداد ثقافّي وفكري ساد القاهرة خالل حِّ
ّ
لعبد الكريم غالب، هي نتاُج سيرورة    "دفن

ف للواقع املغربي إّبان فترة االستعمار، ولذلك فاملقارنة تأتي بعد انتهاء دور مؤرخ اآلداب ومدّون رؤاها للوجود،
ّ
 تعكس تصّور املؤل

هم ؟ وإلى أّي حّد يُمكن  لغاتِّ
ُ
عوب وال أعرف  الُوثوق بتراجم هذه اآلداب؟   لكن كيف يمكنني التعرُّف على آداب الشُّ

 - معضلة الوسيط -املقارنة والترجمة  .2

 أنها محفوفة بُسؤالي
ّ
عوب، إال رجمة للمشتغلين باألدب املقارن من إمكانات ميّسرة للّتعرف على آداب الشُّ

َّ
تيح الت

ُ
ن  على الرغم ّمما ت

قان بمدى التزام املترجم بالّنص املصدر، أو خيانته، إذ تت
ّ
 الّتجربة األولى طابع الحرفية  هامين، يتعل

ُ
    -  mot a mot  - خذ

ُ
فال يحدث

ه إعادة إنتاٍج  
ّ
 من خالل البحث الحثيث عن اللفظ املطابق في معجم اللغة هدف؛ للفظ الذي هو بصدد نقله، بمعنى إن

ّ
الّنقل إال

 
ّ
نتج بها، أو بمعنى مجازي إن

ُ
 اللفظ ومعناه بلغٍة غير اللغة التي أ

ُ
فت على وتريات؛ لنٍص مواٍز من حيث

ّ
ل
ُ
وعة التي أ

ُ
ه إعادة عْزف املقط

ديد على إنتاج نفس الّصَدى  
ّ
 ستكون معان  -املصدر = الهدف    - في آلة مزمارية، مع الحرص الش

ً
، ونتاُج هذه الطريقة في الّنقل قطعا

ج  تقابل  مثال ًكلمات  العربية  الكلمات  في  يوجد  ال  ه 
ّ
أن أولهما  سببين:  إلى  ذلك  يرّد  وقد  واملساحة  أخرى،  الفارسية،  كلمات  ميع 

املعجمية للغات تختلف باختالف وجود الش يء )املسمى(، وتداوله عند كل ثقافة، فأسماء )السيف، والناقة، والتمر( عند العرب 

فظ ال تضاهيها عند شعب األسكيمو مثال، ونفس األمر ينسحب على أسماء الثلج الغير(.ولذلك فالّنقول العربية األولى لم تجد ال
ّ
ل

َوْت عنقها تعريبا فقالت ب: ) التراغوديا، القوموديا، الفيزيقا(، وثاني
َ
ل
َ
هما أن  املوازي لتترجم به )التراجيديا والكوميديا والفيزياء(، ف

سب اإلسنادية ال تطابق نظيرها، ذلك أّن "االعتبارات اللغوية، تتبع أحوال املخلوقين وعاداتهم، وما يقتضيه 
ّ
خواص التركيب والن

ة "
ّ
قافية هي التي تبني الخطاب وتضُع تخوما ألنساقِّ تأويل املعاني املحتملة  (1) ظاهر البنية وموضوع الجبل

ّ
، مّما يفيُد أّن الّدوائر الث

ل املعنى وفق تركيب خاص
ُّ
تها وأنماط تشك

ّ
كّل ثقافٍة حالها وجبل فظ إلى ما يقتضيه الحال، فلِّ

ّ
ل ظاهر الل َتْحمِّ

َ
، فَسداد الفعل  (2)  له، ف

 وقبوال، ف
ً
ُيثلج صدرنا، ولنفس االستحسان خطاب آخر يدفئ الصدر في تركيب إسنادي آخر عند ثقافة  إذا لقي استحسانا ه 

ّ
إن

 أخرى، وقد انتشر هذا النوع مع نقول النصوص الدينية أكثر من اآلداب والعلوم. 

تطابقها، وهنا ينصت الترجمان إلى أما التجربة الثانية: فتقتض ي حصول املعنى في الذهن، والتعبير عنه من اللغة األخرى بجملة  

ة ( السياق الهدف، ليكون الّنص املنقول تأليفا مشتقا عن األصل، ويراعي أحوال أنماط التلقي وخصائص الثقافة املحتضنة  
ّ
)جبل

الجديدة    لهذا الوافد الجديد، فجمال الترجمة ال يتحّقق إال من خالل تحقق فعل )الخيانة الذهبية( التي تغرس الّنقل في تربته

العرب حنين بن إسحاق   نماذجه عند  تب، ومن 
ُ
ك أجله  التلقي والتأويل قد تختلف عّما وضع له ومن  أنساق أخرى من  فيّتخذ 

 ألن " استقامة " املترجمة 
ّ
والجوهري، ولم تجد مدام ساندي حرجا من التصّرف وخيانة ما ترجمته من مالحم هوميروس، ال لش يء إال

والّدينية"أوال)...( ووعيها بضرو  األمور األخالقية  إلى  انصرفوا  الذين  الجدد  للمتلّقين  الترجمة  تحبيب  ترجمة داسيي    (3)رة  فكانت 

 

 . 395.ص 1991/  1املدني بجدة، ط، أسرار البالغة، تح. محمود محمد شاكر، دار عبد القاهر الجرجاني - 1

والثقافة، وهذه طبيعة اللغات إنها ال تقتصر على اإلخبار والتعيين ولكنها تقدم مجازات ال تستوي على فهمها كل الثقافات، يقول أرسطو في املجاز    -  2

دث فيما اعتاد عليه الناس في استعمالهم العادي،  ''هو ذلك املعنى الذي يشترك الناس في استعماله وفق معايير مشتركة . بيد أن هناك انزالقات تح

السيميائيات التأويلية وفلسفة األسلوب ـ )مج.عالم أحمد يوسف ـ  ينظر    –فينحرف عن الحدود املعيارية املعجمية ليغدو ضربا من املجاز األسلوبي''  

 . 57( ص 2007مارس  –، يناير 35، مج.3الفكر، ع.

ية اآلداب والعلوم االنسانية بالرباط، سلسلة: بحوث ودراسات  أبراج بابل، جامع  حسن بحراوي،  -  3
ّ
. ص: 44ة محمد الخامس أكدال، منشورات كل

169.170 . 
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للصدى راقيا   
ً
نموذجا ديستوفسكي،  لروايات  الدروبي  وتحويل سامي  الياباني،  للشعر  باوند  إزرا  ونقول  الذي   للمالحم،  الجميل 

اشتغال املقارن محفوفا بهاجس األمانة والخيانة كلما اعتمد النصوص املترجمة  أحدثه األثر الغريب. وعلى هذا األساس سيكون  

 في مقارنة األدب. 

 ثانيا: صورة الجنة بين املعري ودانتي  

 صورة الجنة عند املعري  .1

 السياق واملساق  -1.1

القارح ابن  بين  راسل 
ّ
الت في سياق  الجنة  إلى  العربية  الّرحلة      (1)انتظمت 

ً
مركزيا  

ً
محّفزا القارح؛  ابن  رسالة  كانت   

ُ
واملعري، حيث

صَد الهائم الباحث عن التوبة، فجاء في  
َ
م ق هِّ

َ
ل وف رسِّ

ُ
للّتأليف في صورة الجّنة والّنار وما بينُهما، إذ استحسن شيخ معّرة خطاب امل

: "لكنه كالظمآن إلى املاء، والخائف إلى األمن، والسليم 
ً
، إّن الرجل باحث  (2)إلى السالمة والغريق إلى النجاة "  رسالته خوفه وأمله قائال

اهد أّن أبا العالء سوف يردُّ على ابن القارح  (3)عن التوبة وقد دّب الخوف في قلبه " وأنا أسأل هللا على الّتداني والّنوى والبعاد "
ّ
، فالش

 املركزي ألحداث الرحلة الخيالية.  في رسالة صاغها في قالٍب سردي تحت ُمسمى "رسالة الغفران"، ويجعله البطل

ة ملا لقيته من محبة في قلبه  
َ
َقْتُه من استحسان وقبوٍل في نفسه؛ فشّبهها بالَحَماط

َ
لقد استهل املعّري وصف رسالة ابن القارح وما ل

ها إلى يوم الدين  فقال "وقد وصلت الرسالة التي بحرها بالحكم مسجور)...( وأن يجعل كّل حرف منها شبح نور، يستغفر ملن أنشأ

ومازال يمتدح الرسالة حتى وصفها بالكلمة الطّيبة، ثم استشهد بقول الرسول عليه الصالة السالم:"ألم تر كيف ضرب هللا    (4)"

 .(5)مثال ًكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء"

، ليجعل هللا ل 
ٌ
ه بها شجرة في الّجنة، ومن ُهنا كانت نقطة وصول ابن القارح إلى  هكذا سينطلُق من أثر الّرسالة، كونها كلمة ٌطيبة

رس ملوالي الشيخ الجليل  
ُ
بذلك الثناء شجر في الجنة لذيذ   -إن شاء هللُا    -الجّنة، فجعل ُيصور الجّنة وما القاه الرّحالة،" فقد غ

لرحيق املختوم يشفي صداعه، هذا الرحيق يغترف  وله ولدان مخلدون في ظاللها، وله ا  (6) اجتناء ليس في األعين كذات أنواط*"  

اعر املاجن بخمرته، فلم يجده في ظالل الجّنة.-(7) أبو الهندي -بكؤوس من العسجدِّ لطاملا أراده 
ّ
 وهنا إشارة إلى أنه تذكر هذا الش

 

 م:2019مارس  16ينظر تعريف ابن القارح على الرابط اآلتي: شوهد بتاريخ  - 1

https://www.sasapost.com/opinion/ibn-qarih-and-al-maarri / 

 . 21ارح؛ رسالة الغفران، ص ينظر رسالة ابن الق - 2

 22املرجع نفسه، ص - 3

 140املرجع نفسه،  - 4

 141املرجع نفسه، ص  - 5

 )*( ـ األنواط : شجرة كانت تعبد في الجاهلية ـ  

 140رسالة الغفران، م.س، ص -6

أول  -  7 وهو  الخمر،  بوصف  واستفرغ شعره  وفسقه،  بالشراب  غف 
ُ
ش الدولتين،  ادرك  فصيح  مشهور  رسالة  شاعر  اإلسالم.  من شعراء  وصفها  من 

 143الغفران، ص
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 الّرحالة: عين على الّدارين   -2.1

ا نظر اإلبري
ّ
حول الشعراء واملفّوهين، ومل

ُ
 بين الّدارين، الفانية والباقية، وقد وجد في جّنة البقاء ف

ً
 مقارنا

ً
ق  سيقف الرحالة ناظرا

ق علقمة به فقال: "لو نظر إليها علقمة لبرق وفرق، وظّن أنه طرق، وأين يراها املسكين  
ّ
، (1) »علقمة« ولعله في نار ال تتغير"تذكر تعل

عراء وحلموا بها، بل كانت سبب هالكهم؛ فلم  فيق
ّ
ف السارد عند الجنة ونعيمها واصفا، وأخرى عند موضوعات لطاملا تغّنى بها الش

دام والصيد"  –األباريق    –يجدوها يوم ُيبعثون، ثّم قال" ولو بصر بها  
ُ
غل عن امل

ُ
. ويتنقل في الجّنة ويرى الغانية واملاء املنهمر  (2) لش

 أّما الشراب فإّن أروقه وأحسنه هناك. (3)ك األنهار أوان على هيئة الطير سابحة، والغانية عن املاء سائحة" فقال: "وفي تل

ية*"  لسطِّ ، أما  (4)ثم جعل ُيقارن بين ما كان في الّدار الفانية من أصناف الخمور ك"خمر: العانة، أذرعات، غزة، بيت رأس، الفِّ

ه "من  
ّ
َدمي"شراب الجّنة فكأن ه الَفوُز القِّ

ّ
 منه الَحكميُّ * لَحكَم أن

ً
ثم انتقل السارد ليحكي رحلة ابن    (5) الّرقة سراٌب، لو جرع ُجرعة

 
ً
ف الدنيا الفانية وامتناعه شرب الخمر، فوجد بديال منصور وتجواله حتى وجد أنهارا ًمن عسل، وكأّنها البديل املَعّوض عن تعفُّ

املدامة أنهار من عسل مصّفى ما كسبته النحل الغادية إلى األنوار، ولكن قال العزيز القادُر: كن  وخير بديل فقال: "ويعارض تلك  

 (6)فكان"

إّن الجّنة أنهار من عسل تلذ له األنفس، وكما هو ظاهر تأثر املعري برحلة اإلسراء واملعراج وبالّنص القرآني في محاكاة قوله تعالى: 

قارب وصف الّرسول صلى هللا عليه وسلم لها، إّن  (7) قول له كن فيكون﴾﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن ي
ُ
، فصورة الجّنة عند املعري ت

وذكر أنه وجد فيها أنهارا    (8)عسل الجنة " لو جعله الشارب املحرور غذاءه طول األبد ما قدر له عارض موم، وال لبس ثوب محموم "

 
ً
ٍن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهارا   من لبن وخمر فيه من اللذة ما طاب، "فيها أنهار من ماء غير آسِّ

 ر املشرب. إن ّاألصل في اللبن إفصاح ورغوة وتحول، لكّن املعري يصور لبن الجنة على ثبات اللذة واستقرا ( 9) من عسل مصفى

، ومن وصف الّسنة أثر ظاهر، وكثير من أشعار العرب، فلطاملا تغّنوا  القرآنإّن في صورة الجنة شيئا من رحلة اإلسراء وش يء من   

 ما في الحياة الفانية، فوجده الرّحالة في الجّنة، ومن ذلك قول الحارث بن كلدة في لذة العسل: 
ّ
  "(10)بألذ

 

 145املرجع نفسه، ص  - 1

 147املرجع نفسه، ص  - 2

 149املرجع نفسه، ص  - 3

 )*( ـ أسماء أجود الخمور عند العرب 

 150املرجع نفسه، ص  -4

 149أشهر وّصافي الخمر، ينظر الحاشية، ص)*( ـ الحكمي أبو نواس، الحسن بن هانئ الشاعر العباس ي املطبوع عرف باملجون، وهو 

 149رسالة الغفران، م.س، ص  -5

 153املرجع نفسه، ص - 6

   82سورة يس ـاآلية  - 7

  153رسالة الغفران، ص - 8

 153رسالة الغفران، م.س، ص - 9

 166املرجع نفسه، ص  - 10



 2021  أكتوبر  72  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 26  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

بارٍِّد َماءَ  َما عَسٌل بِّ
َ
 ُمزن  ف

ّيكم إليَنا  قِّ
ُ
ْن ل هى مِّ

ْ
ش  بأِّ

 

ه ُيشاُب   شاربِّ مٍإ، لِّ
َ
 على ظ

ُب؟ 
َّ
 لَنا بهِّ وَمتى اإليا

َ
 فكيف

 

ّضة وُصنوف الجواهر، فإذا مّد    هب والفِّ
ّ
ة، فتلعُب فيها أسماٌك هي على "صور السمك بحرّية ونهرية، من الذ أّما األنهاُر الخمريَّ

ه رائحة الخزامى" 
ّ
 ، إنّها جّنة املؤمنين ُدون غيرهم. (1)املؤمن َيده، كأن

 

 في نقد الشعر والشعراء -3.1

عراء    ولعلَّ املساحة الّنصية األكبر؛ تلك  َوقف عند أحوال الشُّ
ُ
التي حازتها اآلراُء الّنقدية التي جاءت على لسان ابن القارح، حيث

نة "وقد اصطفى له ندام لح جرى بينهم في الجَّ ار الفانية لكنَّ الصُّ ّمن وجد في الجّنة شعراء وأدباء اختصموا في الدَّ ى وَمنازلهم، فمِّ

اةِّ (2).ويونس بن حبيب الضبي"  من أدباء الفردوس: كأخي ثمالة، وأخي دوس
حَّ
ُ
، فاهلل نزع ما في صدورهم من غّل، وكذلك ما كان بين ن

؛ وهذا " أبو عبيدة يذاكرهم بوقائ
ً
غويون فتَساجلوا لهوا ًوتبارزوا علما

ُّ
عراء والل غوي، ثم اجتمع الشُّ

ُ
وفة والَبصرة من صراع ل

ُ
ع الك

سر األزمنة وتخترُق الُعصور    (3) عر ما أحسن قائله كل اإلحسان"العرب ومقاتل الفرسان، واألصمعي ينشدهم من الش
ْ
 تك

ٌ
إّنها جلسة

 . (4) واجتماع هؤالء في مجلس واحٍد جعل أنُفسهم " تهش بهم للعب فيقذفون تلك اآلنية في أنهار الرحيق "

 معهم اليو 
ّ
ر، فلطاملا تمنوا لو أّن من كانوا لهم خال

ّ
ذكر والتفك : "آه  إلى أن جاءت لحظة التَّ م فقال أحدهم وقد تذكر األعش ى 

ا توجه إلى النبي، ولو أنه أسلم لجاز أن يكون بيننا في هذا املجلس، فينشدنا  
ّ
ملصرع األعش ى ميمون، لقد وددت أنه ما صدته قريش مل

 صدًّ   (5)غريب األوزان مما نظم في دار األحزان "
ً
  ، وقد ذهب األعش ى إلى الّنبي ُيشهر إسالَمه، لكن قريشا

ً
ريق، وأعطته ماال

َّ
ته في الط

اهد هنا أّن الّرجل يصّور أسباب غياب األعش ى عنهم، فلوال هذا لكان مع كلّ 
ّ
ريق، والش

ّ
 ونوقا ًوبعيرا، فعاد ليلقى حَتفه في الط

ً
  وفيرا

خرى عندما ال  
ُ
ارد بين الفينة واأل  هو، والسَّ

َّ
هم في الجنة إال

ُّ
يجُد الخليُل رفيَق الحياة الفانية  من هجاه في شعره أو نبذه واستحقره فكل

ار.  ر َمناقبه وما أودى به إلى النَّ
ّ
 يتذك

نتُه موسوع  
ّ
، فقد مك

َ
عر وفي أخبار العربِّ أّيامَها وأنَسابها

ّ
ا فإّن املعري مشارٌك لُه في الّدين وفي الش يتُه  وإذا ال حظنا الوصف مليًّ

ورة العامة للجّنة ونعيمَها   طاطة أو الصُّ
ُ
، فلهم نعيٌم أكثر  من رسم الخ

ً
ر درجة

ْ
ادَها، وعندما بلغ الفردوس وجد املنزلة أعلى وأكث وُروَّ

لق من ياقوت ٍودّر، فيسير في الجّنة على غير منهج "
ُ
جب الجنة خ

ُ
الجّنة نجيب يركبه من ن ، فاملنهج  (6)ولذلك "فاليوم ألصحاب 

 أّن الجّنة في طولها وعرضها ال  
ّ
ها غيَر الحّرية والّنعيم املْمتد، ومن رحمة حدوٌد وقواعٌد وتخوٌم، إال

ُ
 تضبط

ً
ها وال قاعدة منهج يحدُّ

نوب، فقال أحدهم :"أنا ذلك الرجل، مّن هللا علّي بعدما صرت من جهنم على شفير، ويئست من 
ُّ
هللا بعباده في جّنته مغفرة الذ

 

 .167املرجع نفسه، م.س،  - 1

 ، 169املرجع نفسه، ص  - 2

 172املرجع نفسه،  - 3

 .املرجع نفسه - 4

 . 174 - 173رسالة الغفران، م.س، ص  - 5

 175املرجع نفسه ص  - 6
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ر ذنبه واستقام ظهره " فإذا  وليست املغفرة فقط بل جعل الكهل شابا مع تغيير ا  (1) املغفرة والتكفير" فِّ
ُ
لهيئة، ووجدوا األعش ى قد غ

َبَر في النعيم املفانق، وقد صار َعشاه َحَورا معروفا، وانحناء ظهره قواما موصوفا"
َ
رانق، غ

ُ
زلف األعش ى الجّنة  (2)هو بشاّب غ

ُ
، وقد أ

وكانت حرمته أن نظم قصيدة في مدح النبي وفضله    )3(بعدما كان في سقر وخاطب النبيَّ فقال له " يا محمد أغثني إن لي بك حرمة "  

 وشمائله ومنها قوله : 

ناخي ْعند بابِّ ابن هاشٍم 
ُ
 مَتى ت

 مُحمٍد 
َ
سمع َوَصاة

ْ
ُدك لْم ت  أجِّ

 

  
َ
ضلهِّ ندا

َ
ْن فوا قى مِّ

ْ
ل
َ
 تراحى، وت

 
َ
هدا

ْ
ى وأش يَن أْوص َ هِّ حِّ

َ
ّي اإلل بِّ

َ
 ن

 

لوا  
ُ
ذنبين ّممن دخ

ُ
ه من املسيئين امل

ّ
 أخلصوا صْدق عملهم ونّيتهم وابتغوا فيه رضا هللا ورسوله،  إن

ً
 ألنهم يوما

ّ
الجّنة؛ ال لش ْيٍء إال

عير، فاشترط له النبي عليه   في مروره على السَّ
ً
ار كان سببا  أّن ولعُه بالخمرة في الدَّ

َّ
موذج هو األعش ى؛ إال الم    فنالوا نعيمها، والنَّ السَّ

، ويروي
ً
 يشرب في الجنة خمرا

ّ
، فقّرت عيناي بذلك، وإّن لي منادح  أال

ً
دخلت الجنة على أال أشرب فيها خمرا

ُ
في   األعش ى قوله: " فأ

فيها لبٌن صائٌغ شرابه وعسل حلو    (4)العسل وماء الحيوان "
َ
نيا؛ ف رجل بخيٍر من خمرةِّ الدُّ

ّ
بمعنى أّن عطاء هللا قادٌر على أن ُيعّوض ال

 مذاقه. 

 ّم 
ً
ر صاحُبنا على قصرين منيفين، وإذا هما لشاعرين من الجاهلية "هذا القصر لزهير بن أبي سلمى  وقد ُبنيْت في الجّنة قصورا

 الوجه  
ً
ّنية، مبشرا  أنهما في الجنة، وقد كان زهير كالّزهرة الجِّ

ّ
ال  املزني، وهذا القصر لعبيد بن األبرص األسدي"، ورغم جاهليتهما إال

دناه في أشعاره وال سأم من الدهر وتشاؤم، فقال غفر هللا لي فقد "كانت نفس ي من الباطل نفورا، وأوصيت بني    سأم فيه كما َعهِّ

 لكنُت أّول املؤمنين"
ً
ورغم جاهلية الرجلين،    (5) وقلت لهم عند املوت: إْن قام قائٌم يدعوكم إلى عبادة هللا فأطيعوه ولو أدركُت محمدا

 أّن لهما قصرين منيفين لتعففهما عن الباطل والزور، 
ّ
بي على جاهليتهم.  إال  وكانا يؤمنان ببعثة النَّ

طن الّرحالة أّن " أهل الجنة أذكياء ال يخالطهم األغبياء "
َ
فما إن تخاطب أحدهم إال وأجابك وعلم قصدك وسؤالك،    (6)وقد ف

 وقد غفر لعبيد بن األبرص، على بيت نظمه فجرى بين الناس قوله:

اس يحرُموهُ   يخيُب    إّن مْن يسألِّ النَّ
َ
 ومْن يْسألِّ هللَا ال

فطره، ولكَن الحكمة في توحيد امل
ُ
يل وال تقعدُه، أو أن تُصوم الّدهر فال ت

ّ
قيَم الل

ُ
،  فاملراُد من هذا أّن ُصورة الجّنة ليست في أن ت ألوهِّ

عراء اللذين صّنفُهم الّناس من أصحاب  
ّ
يرُهم من الش

َ
لك غ

َ
، وقْس على ذ ار، فَوجدُهم في الجّنة آمنيَن ُمطمئنيَن  وإخالصِّ العبادةِّ النَّ
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ى ُركوَبها فقال: "فهل لك أن نركب فرسين من خيل الجنة، فنبعثهما على   في بيوٍت وقصور. ثّم وجد الّناس يركُبون خيل َالجّنة فتمنَّ

 .(1)صيرانها وخيطان نعامها"

اجين وهْم يصُفون حالهم   ئا بسالمتك  ومازال ابن القارح َيطرُق ُبيوَت النَّ جاة، "فزرت منزلك ُمهّنِّ ب النَّ
َ
عير والّصراط وأسبا وحاَل السَّ

 . والناجون في الجنة يروحون ويغدون، ويتزاورون ويهّنئون بعضهم بالجنة (2) من الجحيم، وتنعمك بعفو الرحيم"

قم" زهة عْند املعري " ال ُيرَهُب لديها السقم، وال تنزل بسكنها الّنِّ
ُّ
ل بممالك  وفيه  (3) إّن الن ا السبح كاملراكب "كل واحد منهما لو ُعدِّ

 شاُءوا، وُيصاحُب ابَن القارح في تحرُّكه   (4) العاجلة الكائنة من أولها، إلى آخرها لرجح بها "
ُ
بُح خيُل الجّنة يحمُل أصحابَها حيث فالسَّ

 ممَّ 
ً
 في إناٍء من ذهٍب فشربوا شيئا

ً
قه " لو فّرِّقت على أهل سقر لفازوا  عدي بن زيد، وإذا ُهَما برجٍل يحتلُب بقرة

ُ
ا احتلَب وكاَن مذا

"
ً
. (5) بالخلد شرعا رابهِّ

َ
ه، وبَركةِّ ش اقِّ

َ
وبة مذ

ُ
 عظيما لعذ

ً
 فاملقصود أّن من شرَب لبَن الجّنة فقْد فاَز فوزا

لون ويشرُبون فقال عدّي "لقد ُرزقت ما يَ 
ُ
 في الجّنة، غير أّنهم كانوا يأك

ً
عراء شعرا ما  ولم يُقلِّ الشُّ

ّ
ُب أن ُيشغلك عن القريض إن كِّ

، ويمض ي وإذا به يلتقي شابان )النابغة ذبيان، نابغة بني (6) ﴿ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون﴾"  ينبغي أن تكون كما قيل لك :

 باهلل وحّج البيت في الجاهلية، وقد اجتمع فط
ً
 أنه كان مقرا

ّ
عثة إال بَياني الجّنة على جاهلية ولم ُيدرك البِّ

ُّ
ة جعدة (، وقد دخل الذ

َ
ل احِّ

عراء الذ
ّ
ة من الش

ّ
ل
ُ
مامة وث

ُ
ابغَتين وأبي بصير وأبي أ عراء من النَّ ين نالوا رضا هللا وتاب عليهم، وفي اجتماعهم هذا تذكر ابن القارح  الشُّ

،  (7)قوله تعالى : ﴿وهو على جمعهم إذا شاء قدير﴾"  قولهِّ
َ
ر شعرُه وحَصافة

ّ
عراء، فجعل كّل واحٍد يتذك

ّ
ه اجتماع منادمة بين الش

ّ
إن

 . اعريتهِّ على اآلخرِّ
َ
، وش درتهِّ

ُ
 وق

رهم، جمع هللا
ُّ
عراء وتذك جال الشُّ واة من نال الجّنة  (8) تعالى بقدرته، " إال والرواة أجمعون قد أحضرهم هللا القادر"وفي سِّ ، ومن الرُّ

ا ص َب إلى األعش ى قال لهم:" ما هذه ـ املقطوعة ـ ممَّ سِّ
ُ
 ن
ً
ا ذكروا شعرا

َّ
حلهم وتْصحيفهم، ومل

َ
عراء، ون َدر  فتساَءلوا عن تْصحيفِّ الشُّ

ك منذ اليوم ملولع باملن
ّ
 (9)حوالت "عّني، وإن

الدار   في  الشعر  تركت  إني  "هيهات.  فقال:  الشعر  عن  وتزهد  له خدم،  في قصر  يعيش  وكان  بن كالب،  ربيعة  بن  لبيد  لقي  ثم 

، فتارة ُيشهد   (10) الخادعة، ولن أعود إليه في الدار اآلخرة، وقد ُعوضت ما هو خير وأبر"
َ
 وتفصيال

ً
ومازالوا يشرحون األشعار تأويال

قون. لصاحبها بُعل
ّ
، وأخرى يعقبون عليها ويعل ةِّ

َ
 و املنزل
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 عبادهِّ " جّنة ربنا املوهوبة لغير املمارين "
َ
لهم فيها جواري ليست كجواري الدنيا الفانية،    (1) إّن الجّنة عطاٌء من هللا انتقى فيها خيرة

صاحب مْن في الجّنة إلى  بل أكثر من ذلك أّن ه  (2) لقد أوتوا "بالحكمة حفظ األشعار.. فجئن بها متقنة، ملحنة،"
ُ
ذه الُحور الَعين ت

د لُه أعذَب األلحانِّ " فاختر لك واحدة منهن فلتذهب معك إلى منزلك، تالحنك أرق األلحان وتسمعك ضروب األلحان  
ُ
منزلهِّ فتنش

"(3). 

عرُهم؛ حتى قال أحدهم البن ال ا وجُدوا من نعيمِّ الجّنة ونسوا شِّ
ّ
عراء عنه مل

ّ
قارح : "لقد شغلني عنها النعيم  وقد أعرض أغلب الش

"
ً
 واحدا

ً
، العسجد من أنهار اللبن، فتارة ألباُن اإلبل،   (4)الدائم فما أذكر منهما بيتا دِّ  له الّنعيَم الّدائم " أغترف في مرافِّ

ُ
فجعل يصف

ومن الّناس في الجّنة من أدخلوها بعد مروهم على   (5)وتارة ألباُن البقر، وإن شئت لبن الّضأن فإنه كثير جّم وكذلك لبُن املعيز )...("

ار، بفضل صّك توبة وإذا كان صّك األعش ى هو بيت تعّفف فيه عن املحارم     – النَّ
ً
، فإّن صّك تميم بن أبي مقبل هو شعر -أنموذجا

   –قاله في رضوان  
ّ
، فجعل يقول له " والش

ٌّ
 ولم ُيسمع به قط

ُ
 أن رضوان ال يعرف

ّ
عر كالم خازن الجّنة، إال

ّ
عر، والش عر جمع شِّ

 على شرائط... فجئت بش يء منه إليك لعلك تأذن لي دخول الجنة"
ُ
ومازال ينتّقُل من خازن آلخر، وما من بيت  (  6) موزون تقبله الغريزة

 مّما قاله، ورّد عليه:" أتأُمل أن آ
ً
 وجعل اسم الخازن عليه، لكن لم يقب بيتا

ّ
ذن لك بغير إذٍن من رّب  قاله في ُملوك الّدنيا الفانية إال

 وامللوك قد أعطتهم ُسؤلهم وأغنتهم، لكن هيهات أن يكون له    (7)العزة ؟ هيهات هيهات"
ّ
 أو بيتين إال

ً
ر كيف أنه كان ينشد بيتا

ّ
ويتذك

 ذلك من الخازن. 

 ال 
ُ
ن من قدرة الّنظر؛ وحدة

ّ
 أنه في الجنة ُمك

ّ
 في حياته، إال

ً
بصر  وما زالت الّرحلة ُممتدة في الجّنة حتى لقي ُحميد بن ثور وكان بصيرا

لجّنة من مشرقها إلى مغربها فقال :" إني ألكون في مغارب الجنة، فأملح الصديق من أصدقائي وهو في مشارقها، وبيني فكان يرى ا 

مس التي عرفَت سرعة مسيرها في العاجلة "
ّ
فاملقصود أّن املرء في الجنة يعوض بخير ما كان عليه  (  8) وبينُه مسيرة ألوف أعوام للش

بر ُوسعها، وشاسعة عرضها. شأنه في الدنيا، والشاهد من ا  على كِّ
ً
قاس بمسير آالف األعوام، دليال

ُ
 لوصف هنا هو أّن مساحتها ت

 مأدبة الجنة  -4.1

 لثالثة أبياٍت نظمها في ا
ً
بقا  بن ربيعة الكلبي وقد أعطاه هللا ثالثة بيوٍت في الجّنة فيهما من الُحسن والجمال، طِّ

ً
لّدار  وملا لقي لبيدا

ى فيها ، فقال: "صّيرها ربي اللطيف الخبير أبياتا في   الفانّية تغنَّ نِّ وتعظيم جالله وُعلو شأنه ِّوقدرهِّ
َ
ن بفضل الّتقوى، والحمد على املِّ

ظوا كالم العرب في الكتب، وقد  (9)الجنة " عراء املخضرمين، واملؤلفين الذين حفِّ إليها فطاحلة املتكلمين والشُّ . فلقوا مأدبة ُجمع 

دم ألصحابها "ضروب    كانت املأدبة على الكوثر
ُ
ّد فيها أطيب املأكل وأعذب املشرب، والُحور العين يعتملن ويشتغلن، وقد ق وقد أعِّ
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وقد حضر أمهر    (1) الطير، وجوازل الطاواويس، والسمين من دجاج الرحمة وفراريج الخلد والبقر والغنم واإلبل، واملاعز والضأن"

 .(2) طانه "الطهاة باللذة " وتلك اللذة يهبها هللا عز سل

 له أعينهم، وإذا جاءت األطعمة ُدعي كّل شعراء الجّنة وأدباؤها، ثم " توضع الخون من  
ُّ
إّن في مأدبة الجّنة ما تشتهيه أنفسهم وتلذ

قاة بأصناف األشربة، واملسّمعات   عام، جاءت السُّ
ّ
لون، فإذا قضوا األرب من الط هب، والفواثير من اللجين، ويجلس عليها اآلكِّ

ّ
الذ

" املطربة  غّنون    (3) باألصوات 
ُ
امل استدعي  أكلهم  أنهوا  وملا  ونعيمها.  للجّنة  العامة  ورة  الصُّ من  بتقريبنا  كفيٌل  الوصف  هذا  ولعّل 

ّدرت لنا الثوبة ومتنا على دين األنبياء واملرَسلين"
ُ
ّدرت لهم:" ق

ُ
 لثوبة ق

ّ
  ومن عذوبة  (4) واملغّنيات من الّناجين؛ إلى الجّنة ال لش يء إال

الجنة من طّل وطّش، وتنشر  َوْرد  بالبرق في وسطها وأطرافها تمطر بماء  ة 
ّ
صوتهما مرت سحابة على الجنة فوصفها قائال: "محال

"  العليم الحكيم، وأنهار من الفقاع    -الجوز   -ومّر حتى لقي شجرة من َعْفز  (5)حص ى الكافور كأنه صغار الَبَردِّ
ّ
لها ثمر ال يحصيه إال

رِّبته األمم.  )*(
َ
 لذيذ ال يضاهيه ما كان في الدار الفانية ولو قيس بألذ ما ش

 طيور الجنة وحورها  -5.1

ظاما ثم يكسوه هللا لحما، فتذكر عظمة هللا  ومازال يتنقل حتى َمّر عليه طاووس حسن املنظر لونه من ذهب يجتمع فيصير ع

املهم   (6) التي أحيت العظام وهي رميم، ثم مرت عليه إوزة " تمناها القوم شواء... أو معمولة بُسماق، وبعضهم معمولة بلبن وخّل "

مت إحداهما قالت " أنا حمد
ّ
ا تكل

ّ
ونة، وأسكن في باب العراق أنهم كما شاءوها لهم. ثم مّرت عليه حورّيتين من الحور العين، ومل

نها  (  7)بحلب، زوجي طلقني لرائحة كرهها في فمي، وكنت أقبح نساء حلب"
َّ
فاملقصود أنها صارت من نساء الجنة بل حور عين فيها، ومك

نية هي توفيق السوداء كانت خدما بدار بغداد، فتعجب ألمرها كي
ّ
ف صارت ُزهدها في الحياة الفانية من نيل مكانة الُحور. والثا

 وُينّصع    (8) "أنصع من الكافور"
ً
ما ُيعيد الّسواد بياضا

ّ
، وإن

ً
 وشربا

ً
ه أكال َننِّ فاملقصود أن قدرة عطاء هللا في جنته لم تقتصر على مِّ

 القبح جماال. 

لق في الجّنة ولم يعرف غيرها، وضرب نقله هللا
ُ
خبر على أّنهن على ضربين، األول منهما "خ

ُ
 من الّدار  وملا سأل عن الُحور العين أ

ل من األعمال الصالحة" نيا الفانية إذا نالوا الجّنة كانوا فيها حورا عينا؛ ملا صلح من أعمالهم، ولهم    (9)الفانية ملا عمِّ إّن نساء الدُّ

سمى بشجر الُحور إذا أخذت منها ثمرة خرجت "جارية حوراء عيناء تبرق لحسنها حوريات الجنان"
ُ
ّم مض ى ابن  ،  (10)أشجار ت

ُ
القارح  ث

مّر عليه، ُيخاطبهم  
َ
م    -وإذا بجماعة إوّزٍ ت

ّ
َن   -ومن شأن طير الجّنة أن يتكل

ْ
ل
ُ
"وعلى بركة القدير، ينتفضن، فيصرن جواري كواعب َيرف
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نشد األوزان   (1) في وش ي الجنة، وبأيديهن املزاهر وأنواع ما يلتمس به املالهي "
ُ
غني وت

ُ
غرد وت

ُ
مر، وت فيعجُب    وهذه الطيور تفعُل كل ما تِّ

. وهاته الحوريات يخاطبن أهل الجنة ومنهن السناء والضياء، إلى أن صعد النار ليرى  (2) الناس من أمرها "وهَزَزتِّ إلى الطرب أشد"

 أهلها وتلك صورة أخرى. 

  
ً
ال
ّ
 محل

ً
 فحسب، بل ناقدا

ً
 متخّيال

ً
قافية والّسياسية، ولم يكن واصفا

ّ
لقد كانت رحلة املعري مليئة باألحداث والقضايا الّنقدية والث

لتتشكل لوال موسوعية  عر، وهي رؤية ما كانت 
ّ
الش ناقلي  الرواة  اعر، وصدق 

ّ
الش املواضع على مدى شعرية  في كثير من   

ً
وحاكما

  املؤلف وقدرته على  
ً
إلى معاصريه، وواصفا الجاهلية واإلسالم ثم   على شعراء 

ً
الّنقدية والّدينية، مارا القضايا  اإلحاطة بعدد من 

 للوصف اإلسالمي لها.  
ً
 معالم الجّنة وخصائصها تخّيال أحيانا وأخرى استثمارا

 صورة الجنة عند دانتي   .2

 السياق واملساق  -1.2

    14خالل القرن  
ُ
 طبعه الّسرد الَقصص ي، حيث

ً
 ملحميا

ً
 أسلوبا

ً
ميالدي، وفي الجانب اآلخر سوف يؤلف دانتي رحلته، مستعمال

 
ُ
ورة التي تحمل ها  يحكي رحلته عبر الجحيم ثم املطّهر ثّم إلى الجّنة، التي هي َمدار حديثنا مع رحلة املعري، وسُنحاول الّتعرف على الصُّ

 ية عن الجّنة، ونبّين أوُجه الّتصادي وااللتقاء مع الجنة التي قّدمتها رسالة الغفران، مقارنين األسلوب والصور. الكوميديا اإلله

 دهشة األنوار  -2.2

ا    خاصًّ
ً
جيب طلَبه، حتى وجدا نورا

ُ
رافقه في رحلة الّنعيم وت

ُ
 برفقة بياتريش ي؛ التي ست

ً
لقد كان وصول دانتي إلى الفردوس مصحوبا

ور اإلله، وليست أي سماء إّنها سماء"   خالًصا ليس
ُ
ه نور املدارات العليا، والّسماء حينها تنهُل من ن

ّ
له مثيل ولم يرياه من قبل؛ إن

ه ُهنا سيعّول أكثر على أبولون: "إيه  (  3)األمبيريوس"
ّ
ات اإللهام لكتابة الجحيم واملطهر، فإن وإذا كان الّرحالة قد استنجد بمعونة ربَّ

 .(4) ، حتى يكتمل هذا العمل األخير، رّوني من قواك "أبولون الطيب

هيرة، لم ُيميزه جيًدا لقّوة النور هناك، للجّنة  
َّ
هاته القوة التي سُتتيح لُه الُقدرة على استكشاف الزمن الذي هو بين الصباح والظ

هر وصفاٍء ونقاٍء سرمدّي أبدي، وفيها تُعطى ا
ُ
ا نراها  ضياٌء ساطٌع ال ينّم إال عن بياض و ط لقدرة على فعل كثيٍر من األشياء التي كنَّ

  (5) معجزة في الّدنيا ولم تكن لَنا الُقدرة على فعلها فقال : " والكثير مّما هو ممكن هناك ليس متاحا ... لقوانا على العارض" 

نيا التي جاءت في وصف املعّري بال ل مرحلة الُعبور في الحياة الدُّ
ّ
 شمس الفردوس إّن صفة العارض هذه تمث

ُ
فانية، ثّم بدأ يصف

ورها الّساطع؛ الذي زين الّسماء، وُيرى هذا النور من أماكن عديدة، أي أّن الجّنة عند دانتي لها منافذ كثيرة وأبواب كثيرة. أّما 
ُ
 ون

لى املدارات األزلية وأنا أرنو  بياتريش ي فكان جمالها يزداد نوًرا على نور؛ وكأّنها شمٌس أخرى زينت السماء، " بملء عينيها كانت ترنو إ

؛ فظهرت بركة األمطار ووسع األنهار، فخاطب رفيقته في الجنة وحاورته بكالم وجيٍز فيه  (6) إليها "
ً
 واسعا

ً
، وإذا بالشمس أنارت مجاال
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ه ال فرق بينهما في هذه املدارات  
ّ
كاء، وأن

ّ
كية ومحرومة الذ

ّ
 بين الكائنات الذ

ً
،  من البالغة تمييزا

ً
 وعقال

ً
الُعليا، ألّنها كلها تحمل محّبة

ؤذيه وال ألم يجرحه، لقد تخلصنا من كل أذية    له َما في الجّنة فال أذى يِّ
ُ
وأّن عناية هللا في جنته شملت كّل ش يٍء، وما زالت تصف

 الحياة العارضة في األرض، ولنا في الجنة كل ما نريد دون جهٍد أو عناء.

 "ساطعة وكثيفة سميكة وباهرة، كأملاسة    وملا صل السماء األولى وجد
ً
؛ وإذا بغمامٍة مرت عليهما مسرعة

ً
الكواكب والنجوم متراصة

ها عن    (1) لفحها وهج الشمس"
ُ
ور، وواصل املسير ُرفقة بياريتش ي ويسأل  أّن هذه اللؤلؤة هي السيد املسيح، وقد كان مشّع النُّ

ُ
سيعرف

ها ُصورة قابيل، على أساس أّن االعتقاد املسيحي ينطلُق من فكرة مفادها أّن ُصورة قابيل  َجَرٍم أحاطت به الُبقع الّدكناء، فظّن أن

ض يء لك بنور ٍجديٍد "
ُ
ريد أن أ

ُ
ني أل

ّ
رح وتصّحح اعتقاده "وإن

ّ
ب هذا الط

ّ
ذ
َ
ك
ُ
دة في الَقمر، فجعلت بياريش ي ت

ّ
ل
َ
بين له أّن الّسماء  (  2)ُمخ

ُ
وت

جوم وفيها جواهر   ماوات الّسبع تؤثر على الّسماء التي تحتها، واملالئكة هناك كاملحركات  التالية زاخرة ًبالنُّ شّتى، وكل ّسماٍء من السَّ

 .(3) الطوباوية، لها "القدرة املباركة"

 البديل السماوي -3.2

مس التي أشعلت قلبه "حّبا وكشفت لي بطرائقها في البرهنة وال
ّ
قه ببياتريش ي وُيشبهها بالش

ّ
ّدحض، عن الوجه  بدأ الرّحالة ُيظهر تعل

الجميلة" للحقائق  على (4) الفاتن  التعرف  أو  العارضة،  الحياة  في  السائدة  املعتقدات  بين تصحيح  تتأرجح  متعّددة  إّنها حقائق   ،

 أنها كانت "في  « التي كانت  (  5) » بيكارداتفاصيل فردوسية جديدة، ومن ذلك لقاؤه بـــ  
ّ
الحياة  تعيش على مأساة ومعاناة شديدة، إال

، فاملقصود أن هللا عّوض لها وتغيرت صورتها األولى، فصارت بديعة املنظر جميلة امللمح ، لها ما تشاء من  (6)الدنيا راهبة وعذراء "

 بما نالتُه. 
ً
 رغباٍت وشهواٍت قنوعة

ّيدة باملحدودية، فال يجوُز لها االنتقال  بيكاردا لها في الجّنة ما تشاُء، ولو شاءت أكثر لطلبته، لكّن املنزلة التي نالتها في الجّنة مق

خرى، الخيُر متساٍو فقط في الّسماء التي هي فيها، لقد فهم دانتي أّن الفردوس مقاماٍت ومستوياٍت اختلفت من سماء لسماء  
ُ
لسماء أ

المي للجّنة، فهي كذلك على  وهو موّزع ٌعبر سماوات ٍمتعددٍة ولكّل سماء خصائُصها وامتيازاُتها، ولعله قرين الّتصور العربي اإلس

 درجات أعالها الفردوس.

 هناك األرواح الطّيبة  
ُ
ل مدارات مختلفة، وفي هذا االختالف جمال األنغام، األمر ذاته سيحصُل في سماء ُعطارد؛ حيث

ّ
التي تشك

ال   والناسِّ  البؤسِّ  مات وسط  أنه   
ّ
إال دين،  رجل  يعيُش  وكان  روميو؛  فقيرا  هناك حيث وجدوا  "غادر  أن  قدره ِّإلى  حّق  ه 

َ
ُيقّدرون

 فكان في الفردوس وسط لؤلؤٍة . ،(7)وشيخا"
ً
 وقد عّوضه هللا خيرا
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ورفيين ومري  م  لقد كانت بياريتش ي الّرفيق املالزم لرحلة بياريتش ي، ودليله في الفردوس، وعلم منها أّن أقرب املالئكة إلى هللا هو السُّ

شع  
ُ
 (2)  ويتنقلون في الفردوس "ليهبوك فكرة، عن منزلتهم السماوية التي هي أدنى"  (1) " يزين املدار األسمى"العذراء، وهو كالنور امل

  
ً
ب " أوحيت لك أّن روحا ون الكذِّ

ُ
فاملقصود أّن املالئكة من جبريل وميكائيل، يظهرون في هيئة إنسانية؛ والّناس في الفردوس ال يعرف

ه عالم  ،  (3) طوباوية، ال تعرف الكذب أبدا"
ّ
إن بات واالستقرار الّدائم؛ 

ّ
الث ولعّل الطوباوية صفة ألهل الفردوس، ودليل على حالة 

 مثالي من القيم املكتملة. 

 الخطيئة والتكفير  -4.2

د على أهميتها " ال تستخّفوا بالّنذور 
ّ
ذور والَقرابين ومدى حقيقتها في الفوز بمفتاح الفردوس، فقد أك   سيقف دانتي عند طبيعة النُّ

ها البشر الفانون " ذر ومنهم (4) أيُّ را، و»أغنامون« اآلخر  ، ووجد في الجّنة كل من أوفى بالنُّ
ُ
ذ
ُ
» نذر يفتاح الجلعادي« الذي قّدم ابنته ن

 كذلك جعل من ابنته قربانا. 

ا وصل إلى امللكوت الثاني وهي سماء ُعطارد، وفيها "حوض هادئ ونقي"
ّ
واألسماك من وفرتها تتدافع صوب من يقترب إليها،    (5) ومل

ور املنتشر في سائر   نا ملضاؤون بهذا النُّ
ّ
وشعاع الّنذور والقرابين يض يء الجنة ويصورهم في صور املالئكة ساطعة تض يء الجنة " إن

ر إلى مرافقته وقد زادتها سماء ُعطارد جماال ًوبهاء،    ،(6) السماء "
ُ
رها ضياء، فقال  وبين الفينة واألخرى ينظ

َ
ما ابتسمت أنار ثغ

ُّ
وكل

 نورها : " وأنه آت من عينيك، ألنه عندما تضحكين يسطع "
ً
 .(7)واصفا

 من تجّنب الخطيئ
ّ
ور مزدوج، وال يستضيُئ بنوره إال

ُ
نير، وهو على شكل ن

ُ
م رأى السّيد املسيح للمرة الثانية، وكانت األنوار حوله ت

ُ
ة،  ث

 وحدها كفيلة بجعل املرء في الفردوس، وفي (8)الخطيئة، بعقوبة عادلة تساوي متعته الرذيلة"  أو" ردم الفراغ الذي تحدثه
ُ
، فالثوبة

ض يء موقعها،
ُ
 وزادت جماال، واألنوار اإللهية ت

ّ
ماء الثالثة، وهي سماء الزهرة، وكلما ارتقت بياتريش ي إال ثم   األنشودة الثامنة بلغ السَّ

مس في رقراق املياه "وكان نور   (9) استمر فوجد راحاب  
ّ
واملقصود أنها    (10)ها يشع سالما و" يتألُق إلى جنبي بهذه الحدة، كأشّعة الش

فت في بيتها رجال الّدير فوهبها هللا نور ووضعها في الجنة عالية "كمثل سعفة النصر العالي "
ْ
 .(11)نالت الجّنة فقط ألنها أخ
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ّصت للطوباويين
ُ
من أهل الالهوت والعلماء والعارفين وجد فيها )األب العلي( وهو شمس املالئكة،    وملا بلغ السماء الرابعة وقد خ

خرى يتغنون "وعندما دارت تلك الشموس 
ُ
 أ
ً
 يرقصون وتارة

ً
والنجوم كالشموس املنيرة تدور حول بياتريتش ي ودانتي في الفردوس فتارة

 .(1)الحامية حولنا ثالثا وهي تغني، كنجوم قريبة من القطبين الثابتين"

عوة إلى املسيحية،  هبان، واألَساقف الذين أفنوا عمرهم في الدَّ وتستمر رحلة دانتي ويلتقي بكبار القّديسين ورجال الكَنائس والرُّ

القديس توماس األكويني،   عظيما، وإلى جانبه 
ً
البهاء شيئا أوتي من  ور الخامس ويقصد سليمان بن داوود، وقد  النُّ وعلى رأسهم 

الرا لومبار، وغراتيان  وبيير  يُؤكد على فكرة    (2)هب،  دانتي  أّن  فاملقصود  يض يُء،  منهم  والسناء  واحدة  املنزلة  لكّن  األسماُء  تتعّدد 

 مركزية مفادها أّن الفردوس للمسيحيين خاّصة وملن اعتنقوها دينا لهم. 

ية الدينية  ثم مّر بالقّديسين فرانتشيسكو؛ باعتباره مؤسس الجمعية الدينية الفرانتشيكية والقّديس دومينيك مؤسس الجمع

الدومينيكانية، فجعل يصف حالهما من الرخاء، واملاء الذي يسري بينهما، والنور من محياهما يشّع فقال : " كان له سطوع نور  

، ويقصد بالنور الساطع ما كان في صدورهما من علم فوصفه قائال:" أقبلْت إلى العالم شمسا، كما تولد    (3) كروبي، واملياه التي تنزل"

، ولعله يعتبر نور القديس كالشمس عندما تخرج من الكنج أثناء االنقالب الربيعي، وكلماته تنثر مثل  (4)من الكنج أحيانا"الشمس  

ص عليها من يرقص، وُيغّنيها من َيشاُء    (5) الشعلة " الشعلة املباركة "
ُ
التي تحيط بحلقات رحى الفردوس فتعزف أجمل األلحان، ليرق

 . (6) "غناء يفوق بعذوبة ناياته، ربات إلهامنا وحوريات البحر، كما يتفوق نور على انعكاسه"

نشد وكّل من في  
ُ
غني وت

ُ
وصف، تلك التي يشعر بها دانتي والُحور ت

ُ
 ال ت

ٌ
  إّنها متعة

َ
األرضِّ يرى ُورود الحياةِّ تجمع في إكليلين ال ثالث

نيا بشّدة تصوفهما، فجعل يصفُهما   (7) لُهما، وتتطايُر الُورود "فترّد منها الّدانية على الَقاصية " ويسير إلى أن يجد رجلين ُعرفا في الدُّ

 ( 8) ، وكالهما صارا من خالن هللا املتمنطقين بالحبل"بقوله :" هنا أوليميناتو وهنا أوغوستين، اللذان كانا بين أول الحفاة الفقراء

واملقصود أّن الرجلين كانا في الدنيا قد تمّسكا وتنّسكا بالّدير وشؤونه، وبقضايا التصوف، ليجعلهم هللا جلساء مقربين، ثم يسير  

 لجنة وصفا دقيقا ومفصال. رفقة القديس توماس وبياتريش ي فيتناوبان على وصف البناء العام والهيئة التي تقوم عليها ا

 الروح واإلله  -5.2

، ومن فاز بالفردوس عليه نوٌر ال ينقطُع أبدا،  (9) واملاء "في مويجات في الدورق املستديرة، بحسبما نلمسه من داخل أو من حواف" 

ه    (،10)د كما في هذه اللقطة "ومنه ُما في وصفِّ بياتريش ي " فلتقولوا له إن كان النور، الذي به يزدان جوهركم سيالزمكم، إلى األب
ّ
إن
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حيط بهِّ أرواح من حاربوا من أجل اإليمان، كّل هذا في سماء املريخ؛ والنُّ 
ُ
ور الّنبي سليمان عليه السالم، وكان نورُه أكثر إلهية وت

ُ
ور  ن

وح اإللهية " وتتعاظم األشعة املنبثقة منها، ويفوقها بنصاعة بياضه، فيدوم مر   .(1) آه بعد زواله "هناك يتعاظُم من الرُّ

ديد 
ّ
وح، والّتوهج الش  كثيرا، والطوباويون مجتمعون يتأّملون ضياَء الرُّ

ً
ور شيئا وتيت من النُّ

ُ
وح اإللهية قد أ الذي  واملقصوُد أّن الرُّ

ظر، "يا له توهجا خالصا للروح القدس، كم كان مفاجئا وشديد التأجج، فلم تحتمله عيناي الحاسرتا  ، إّنها (2)ن "يكاد يفقدهم النَّ

ور هذا، لم يعد يعر االهتمام ملا كان في بياريتش ي من نور  روة الّسعادة والفرح الطْوباوي، بل إّن دانتي من شدة إعجابه بجمال النُّ ،  ذِّ

ما ارتقى املسير من سماء إلى سماء " مادامت بقدر ما نرتقي تصير
ُّ
 كل

ً
 .(3)أنقى"   فقّدم نور اإلله عليها. وتظل بياريتش ي ترتقي جماال

ا بلغ صاحُبنا إلى سماء املريخ وجد الطوباويين الّسابقين في صمٍت تام؛ٍ
ّ
لوجود أرواح أخرى أكثر طوباوية وفي حالة من االنصهار    ومل

ور كاتشاغويدا ." فهكذا، من الكوكبة 
ُ
جم يسري وهو ن ا للخير؛ وبينما الصمت يعمُّ أرجاء السماء والهدوء تام، وإذا بُنور كالنَّ حبًّ

نيا وخوفه من    (4)الّساطعة هناك، مّر نجم انطلق من الذراع املمتّدة، يمينا حّتى أسفل ذلك الصليب" فتذكر أشعاره في الحياة الدُّ

البلد األعز عندي،  ما فقدت  أن أحتاط؛ فإذا  "فينبغي  في الجحيم؟ فكان يقول دائما:  أم يحشر  بالفردوس  املستقبل هل يفوز 

.(5)فعساي ال أخسر الناس بأبيات شعري" ه كان يعمل الّنظر في انتقاء كلمات شعرهِّ
ّ
 ، وقد منح الجنة ألن

تري فُهناك أرواح املحاربين املجاهدين في حفاظهم على اإليمان ومنهم أبطال اليهودية واملسيحية، وهناك أرواح  أّما ف
ْ
ي سماء املش

مه "سيدي    (6) العادلين واألتقياء ومنهم " يهوشع واملكابي النبيل وغيغلييمو ورينواردو"
ّ
، حتى إذا جاءت لحظة لقائه بالّسيد اليسوع كل

أيها اإلل الفردوس، (7) ه الحق"يسوع  نيا، وألجل ِّذلك هم في  الحياة الدُّ أّنهم قد القوا ما ُوعدوا به في   
ُ
، وخطب فيهم خطابا يصف

اء من مالئكة وقّديسين، فيصُفها بقوله : " هذه املرأة الجميلة الجاثية عند قدميها، ثم أدنى منها ت قف  والّناس ُهناك تُمّجد مريم وحوَّ

ي الذي  الصف  في  "راحيل  الثالثة  الدرجة  أخطأْت  (8)شغل  فهما كمن   ، نورِّ
ُّ
وال غاية ِّالجمالِّ  في  كانَتا  مريم، وقد  إّنها حواء جنب   ،

ومن ضمدت الجرح وعجلت اندماله، وكانت معهم )سارة( وهي امرأة النبي ابراهيم وأم إسحاق،    -حواء    -وتسببت في بدء الحياة  

)يهوديت( وهي من أنقذت اليهود من عبوديتهم. إّنها أسماء فاعلة جدا في تاريخ الديانة ومعهم )رفقة( وهي امرأة اسحاق وأم يعقوب، و

 املسيحية، وتبوأت مقامات رفيعة في الفردوس.

بع األَبدي "هو هللا الذي تدعوه املزامير بينبو    وهو يسرُق الّنظر كّل حيٍن في الَينُبوع أو النَّ
ّ
 بال الّرحالة إال

ُ
،  (9)ع الحياة "ال يكاُد يهدأ

 
ُ
بطة، لقد أدرك صاحبنا املقام األسمى في الجّنة ُرفقة ث لص ي  وكان حولُه أكثَر من ألفِّ مالٍك فارِّدين أجنحتُهم ُمفعمين بالغِّ

ُ
ة من مخ

ّ
ل
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ّ
مود حّتى ات ه حّفزني، على الصُّ

ّ
الثة؛ وواحٌد هو األكبر واألشّع، "وأتذكر أّن ذلك كل

ّ
يحية، وُهناك وصل األنوار الث حدت  الّديانة املسِّ

ه دهشة وانبهار من نورهِّ الّساطع. (1) نظراتي، بالقدرة غير املتناهية "
ُّ
 فنظر إلى الينُبوع وكل

دانتي تمّيزت رحلة  ولكّل محطٍة    لقد  الكواكب،  بأسماءِّ  أسماء  لهّن  ماوات، وقد جعل  السَّ بين  له  تنقُّ املتتابعِّ ملحطاتِّ  بالوصف 

ور الذي ُيحمل على املختارين لها؛ أنبياء وقّديسون وبسطاء؛ آمنوا باملسيحية ودعوا لها بطرائق مختلفة، قد   صفاتُها وقدُرها من النُّ

 فازوا بها. 

ية ثالثا: التقاطعات السرد  

قافية  
ّ
ه اختالف تفّسره العوامل الث

ّ
 من كينونة سردية عربية معّرية، إلى أخرى غربية دانتّية، وال شّك أن

ُ
إّن الفوز بالجّنة يختلف

ا أمام نّصين إب ر، فإنَّ
ُّ
م على الّتأثير والتأث صوصية الّدينية والّتأويلية أيضا، وبصرفِّ الّنظر في مُمكناتِّ االشتراك القائِّ

ُ
ين، داعيوالخ

ل البنيات الّسردية، وهي مرجعية توّحدت في أهم منطلق هو الدعوة إلى الّتوحيد، وما  
ُّ
يستثمرانِّ املعتقد الّديني والثقافي في تشك

ها الدين، ولنتأمل التقاطعات اآلتية:  صَّ
َ
صوصيات تاريخية تّتصُل بالبيئة التي تعاملت مع النص، ون

ُ
 الّتفاصيل األخرى إال خ

ليست الجّنة بسطة واحدة، ولكنها مقامات ومنازل، وبصرف الّنظر في طبيعة القائمين بكّل منزل،ٍ  الجنة مقامات خاصة:   -أ

الحين، في أعلى درجاتَها، وفي كّل درجة األتَقى فاألتَقى، فاملعّري يحصُر الج هداء والصَّ ّنة  سيجعُل املعّري املسلمين واألنبياء والشُّ

، في حين أّن دانتي ُيخّصص املراتَب  (2) ا عطاء من هللا انتقى فيها خيرة عباده "جّنة رّبنا املوهوبة لغير املمارين "للمؤمنيَن فقط، كونه

ور الساطع منهم.  هم يشتركون في النُّ
ّ
 أن كل

ّ
 الُعليا ألسماء عاشت على املسيحية ودعت إليها من رهبان وقّسيسين وأنبياء، إال

ات الّساردة  هو نمط سردالسرد االستباقي:   -ب
ّ
يٌّ قائٌم على بناء مادة حكائية متخّيلة؛ الحقة على الوجود الفعلي لكاتبها، فالذ

هبي كاٍف  
ْ
راحلة صوب ذلك املستقبل الذي آمنت به الّديانات التي يؤمنون بها؛ إسالمية ومسيحية، مزّودة بزاد ٍمعرفّي وثقافي ومذ

إّنها  تفاصيلها،  وسردِّ  هذه،  التخّيل  الّناظرة    لبناء ِّرحلة  العينِّ  موقف  يقفان  اردان  والسَّ جديد،  من  البعث  لحظة  عن  صورة 

لة لحظة الكتابة.  ي الّسردي للرحلتين قائٌم على تخّيل وقائع غير حاصِّ  للمستقبل في محطتي الجّنة والّنار، فالبناء النص ّ

يمة اإلبدال، بوصفها تعويًضا  منطق البديل:   -ج عنا للرحلتين عند تِّ نيا،  وقفَنا في تتبُّ ه الدُّ للمعاناة التي عاشها الفرُد في حياتِّ

قها، املعادلة نفسها    )3(فقد مّر ابن القارح على حمدونة
ّ
ار الفانية على ُسوء هيئةِّ ومنظٍر ذميٍم دفع زوجها ليطل التي عاشت في الدَّ

 جعلها حورا عينا.
ً
 وفضال

ً
ية  أعطاها هللا مزَّ

ُ
ه  ستحصل ُمع بيكاردا في رحلة َدانتي؛ حيث األمر سيحصُل مرة ًأخرى مع ُروميو ونقلِّ

 مثل اللؤلؤة، وقد حصل ذلك حتى مع »
ً
وره ُمشعا

ُ
عادة، وجعلِّ ن إلى السَّ ة الُبؤس  «، الكفيف الّضريَر في  ُحميد بن ثور من حالِّ

نيا، الذي عّوضه هللا بعيٍن ترى من مشارِّق األرض مغاربَها.   الحياة الدُّ

طِربات:   -د
ُ
امل هدايا  الحور  ى 

َ
منطقِّ  تحظ إلى  الُحور   

ُ
وتنضاف  ، َفْينِّ

ّ
املؤل مسار  في  هاّمة  سرديٍة  بمساحٍة  ومتاحاتها  الجّنة 

 من  
ٌ
ها، وهما على َضربين؛ صنف

ّ
الّتعويض بشكٍل بارٍز يتقاطع ُفيه العرّبي بالغرّبي، خاصة أنهما ُينشدانِّ أعذَب األصوات وأرق

ها، وآخر من أهلِّ   فيها وتربى على نعيمِّ
َ
وبة ومتن على دين األنبياء واملرسلين، فهّن في الجّنة  حورِّ الجّنة نشأ ّدرت لهن التَّ

ُ
نيا ق  الدُّ
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فلك أن تأخذ واحدة معك تسمعك أعذب األلحان وضروبها،    ؛)1(يرّوحن على الفائزين ويغّنين حفظهن لألشعار متقنة ملّحنة

 .)2(والصورة ذاتها لدى دانتي

ضحية -ه
ّ
جاة، وعلى الّرغم  اإليمان والت فان عند عدٍد من صور الجّنة مبّينين ُصور الفائزين بالجّنة، وأسباب النَّ

ّ
 املؤل

ُ
: يقف

ّدين  من الّتوجه الّنقدي الغالب في رسالة املعري، واإليماني املعّمق لَدى دانتي، فإّنهما قد وقفا عند أكثر الّناس إيماًنا وثبات على ال

 م
ٌ
هيد حمزة بن عبدِّ املطلب  مدافعين عنُه، وهي قضّية

ّ
فران سنجُد وصفاِّ بطولًيا للش

ُ
 بين الرجلين، فإذا نظرنا في رسالةِّ الغ

ٌ
شتركة

 أكبر خاّصة في سماء ِّاملشتري عندما  
ً
وما قّدمه من تضحية في سبيل الّدين اإلسالمي، في حين أّن دانتي سيفسُح مساحة ًسردية

 ية وناشري تعاليمها. رأى الطوباويين والّزهاد املتنّسكين باملسيح

سند فيها أغلب  اإلْسناد السردي:   -و
ُ
 يتجلى األمر بوضوح ٍفي رحلة ِّدانتي التي أ

ُ
فان في إسناد الّسرد إلى اآلخر، حيث

ّ
يشترُك املؤل

د كّل امل تن إلى ابن  الّسرد وبيان الّتصوير إلى رفيقته ِّالنورانية بياريتش ي التي صاحبته منذ وطئ َالجنة، في حين أّن املعّري سُيسنِّ

 القارح الذي سيحمُل لسان الّسارد.

 يحكيان الوقائع الّسردية  صيغ السرد:   -ز
ُ
 البدء؛ حيث

ُ
يغ مهيمنة، األولى مّتصلة بالحكي منذ ز الّساردان على ثالثة صِّ

ّ
يُرك

 ي
ُ
؛ حيث قة بالحوارِّ

ّ
انية ُمتعل

ّ
ل مقطٍع سردي، والث

ُ
خوص املكّونة لك حاوُر ابن القارح من ُيالقي وتنقالتهما من مكان إلى آخر، بالشُّ

ها املَدار األكبر  
ّ
الثة هي الوصف؛ ولعل

ّ
ها بقصصِّ أهل ِّالجّنة، والث ويسأله عن سبب فوزه بالجنة، وُيحاور َُدانتي بياريتش ي ملعرفتِّ

 وأهال.
ً
زان على وصف الجّنة نعيما

ّ
 للّسرد؛ إذ ْيرك

 خاتمة

الّديانات   مختلف  في  الجّنة  مفهوم  هللا  إّن  يهُبه  رّباني  عطاٌء  فالجّنة  املوّسع،  املشترك  الفهم  من   
ُ
يتجزأ ال  جزٌء  اإلبراهيمية 

ها تطمُح في الجّنة، وألجلِّ ذلك 
ّ
واب؛ وكل

ّ
الّديانات غيَر أّنها تشترُك في قانون الجزاء والث  العقائد وتتعّدد 

ُ
  للمخلصين، فقد تختلف

 تؤّول ُصور الجّنة وترُس 
ً
ا سردية ًتاريخية

َ
اثية املَتاحة، فغدْت الجّنة بهذا الّتفسير جنات لكّل  وجدن فق املَصادر الّدينية والترُّ مها وِّ

نها وللفائزِّين بها.   نمٍط ثقافّي تفسيرُه الخاص لتكويِّ

ورولوجية للجّنة بين الّتجربتين األدبيتين،  ص الصُّ ع الخصائِّ مستعملين  لقد أسعفَنا املتُن السردّي التخييلي العربي والغربي في تتبُّ

  في ذلك املقومات الّنظرية املقارنة التي بلورتها املدرسة الّنقدية األمريكية، محاولين تجّنب إسقاطات املدرسة الفرنسية وتتّبع سؤال 

الخصائ  عن  الكشفِّ  رِّحلة  على  يقوُم  الّدراسة  انهماُم  فكان  العلمية؛  املقارنة  للّدراسات  إرباٍك  من  فيه  ا 
َ
مل ر؛ 

ُّ
والتأث ص  الّتأثير 

تركة بين الكاتبين؛ بالتّركيز على جانبين أساسيين: 
ُ
ورولوجية املش  الصُّ

اهر السردي -أ 
ّ
: يّتصُل بالجوانبِّ الّتقنية التي انبنى عليها الّصرح السردي، بَما في ذلك االرتحال التخييلي،ولغة السرد التي  الظ

فران، والقصائد التي ينضدها الحكي في مالحم دانتي. 
ُ
 طبعت رسالة الغ

  -ب
ُ
االصالحي امل تِّ  ضمر 

ّ
وتشت الفساُد  رها 

ُ
ينخ التي  مجتمعاتها  في  الّسائدة  واألخالق  للقيم   

ً
إصالحية رِّحلة  فين 

ّ
املؤل ر  ُيضمِّ  :

عراء؛ كاَن ُيناقش ُسؤال الَعدالة في القرن الرابع والخامس الهجري،   عر، ونقد الشُّ
ّ
القيم، فاملعّري وهو يجيب عن أسئلة الش

ل القرن الثاني عشر 
ّ
راجع األخالقي األوروبي. كما مث

ّ
 امليالدي، أحد أكثر ُصور الت

 

 في نقد الشعر والشعراء. -3.1ينظر املحور رقم:  - 1

 الخطيئة والتكفير.  -4.2ينظر املحور رقم:  - 2
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ك، وعن إحاطة دينية   ما كذلِّ ا وتاريخهِّ الجنة فحسب، بل عن وعي موسوعّي بقضايا عصرهمِّ ُيعّبران عن صورة  املؤلفين ال  إّن 

ناء صرٍح سردي تخييلي استثنائي في تاريخ الّسردية اإلنسانية، وبصرفِّ ا قافية أسعفتُهما في بِّ
َ
نا  وث

ّ
ه فإن لّنظر في مصدرِّ الّسرد وبواعثِّ

فين الّتقاطع في نقاٍط بعينها، واالختالف في غيرها، ووحدها املقارنة   ِّ
ّ
درة ٍسرديٍة استطاعت خلق محاكاٍة ناقصة أتاحت للمؤل

ُ
أمام ق

ورولوجية الكونية للجنة.  نتنا من الّتعرف على هذه الخصائص الصُّ
ّ
 مك
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ص 
ّ
 امللخ

 عاّما يشرف على أبنية الكالم وأنماطه      
ً
 تفسيرّيا

ً
الفائدة نظرية وضعها النحاة العرب للمعنى النحوي مجالها الكالم, قامت إطارا

ر . اجتهد  
ّ
على اختالف األساليب واألغراض . وقد نشأت هذه النظرية فتكاملت مع تراكم التأليفات النحوية ما تقدم منها أو تأخ

, بعد رصد مجالها وضبط بنائها املنطقي وبحثها في مسائل وقضايا مهمة الباحث وسعى إلى  
ً
 وموضوعا

ً
الكشف عن أسرارها مضمونا

بس والحذف . الغاية من ذلك إعادة قراءة التراث العربي األصيل قراءة واعية  
ّ
ين تعرضان للغة وهما الل

َ
من الكالم, ثّم في أهّم ظاهرت

 العلمي الراهن .  وتقديمه بالصورة التي تناسب السياق  

بس  –الوضع  –القصد  –الكالم  –:  اإلفادة  الكلمات املفاتيح
ّ
 الحذف   –الل

 

Abstract 

     The use theory was laid down by the Arab grammarians for the grammatical meaning whose domain is 

speech. It put a general explanatory framework that takes care of the structures and patterns of speech with its 

different methods and intentions. This theory emerged and ripened with the accumulation of grammatical 

publications altogether. The researcher worked hard and sought to expose its implications in terms of content and 

subject, after he has observed its scope, mastered its logical structure and researched in important issues of speech  

in the most two outstanding phenomena of language, namely ambiguity and ellipsis. The purpose behind that is 

to consciously re-read the genuine Arab heritage and present it in a way that fits the current scientific context.  

Key words : use, speech, intent, position, ambiguity, ellipsis 
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 وحقيقة, ال ينفّك أحدهما عن اآلخر بحال؛ إذ ال لغة طبيعية بال صوت    – اللغة بناء من صوت ومعنى      
ً
وجَهين متالزَمين وجودا

أو شكل كما ال لغة بغير معنى . وقد قامت الجهود اللغوية قديمها وحديثها وما زالت على هذين املحورين اللذين يؤلفان اللغة لتفسير  

كانا أو مجتمعين . فعلى حين تبرز لنا من تلك الجهود نظريات تعنى بالصوت أو الشكل اللغوي, تظهر لنا في الوقت  مجالهما منفردين  

نفسه أخرى مقابلة تعمل على تفسير الوجه الثاني املالزم للغة وهو املعنى . وكذا ال نعدم وجود أخرى كلّية تحاول أن تغطي االثنين  

 . ودون شك ترتقي النظرية ا 
ً
إلى سلم الترتيب عن نظائرها اللغوية  . وتمثل نظرية الفائدة في الفكر النحوي    - ألهميتها    -لنحوية  معا

 موجها إلى جانب املعنى من التركيب النحوي, سعى بها واضعوها من النحاة إلى تفسير بنية الكالم قوانين وقواعد,  
ً
 نظرّيا منظما

ً
موقفا

 بناء على مقتضياتها .  

لفائدة كانت قد تكاملت واستقّر بناؤها بعد توالي التأليفات النحوّية مع تطور التفكير الّنحوي وبلوغه درجة عالية  إّن نظرية ا     

من النضج في النظر والتطبيق, وبحسب ما أتيح له من معارف وعلوم في كل عصر من عصوره . وقد قامت تلك النظرية في الفكر  

: األصُل في الكالم أن يوضَع للفائدة  . ويستطيع الدارس املتخصص إدراك هذه الحقيقة  النحوي العربي على قضية  لغوية مفادها 

من خالل تتبعه ألقوال النحاة في نصوصهم ومدوناتهم, وتعّقب مدلول نظريتهم تلك بالكشف عن صدقها في تطبيقاتها على الكالم 

 ومسائل؛ إذ لم يخرج بسائر فنونه وتجلياته عندهم ع
ً
 وفروعا

ً
ن هذا اإلطار العام أو ينفلت من إساره الشامل . أّما مجال أصوال

ُد فيه الفائدة مقولتها الكلّية فتضبط ظواهره وقوانينه وأنماطه وأساليبه, ويؤيد ذلك ما الكالمتلك النظرية فهو  
َ
نش

ُ
, ذلك الذي ت

 
ّ
 أعربت  ثبت في نحوهم من  التالزم العضوي بين الكالم والفائدة . على أّن الفائدة التي وظ

َ
 خاصا

ً
فها النحاة في نحوهم حملت مفهوما

 نظرّية لغوية قيمية .  – في مضمونها  -فيه عن نسقهم الثقافي العربي اإلسالمي . إّنها  

 

 األسس القيمّية للثقافة العربية -

إلى جميع مناحي الحياة الفكرية    ثقافة قيمّية معيارية مثالية, وقد تسّربت مفاهيمها تلك  -في جوهرها    -الثقافة العربية اإلسالمية       

    - والعملية التي باشرها  
ً
ق بأشرف   -الحقا

ّ
ه متعل

ّ
العرب واملسلمون عامة . وكان للتفكير اللغوي نصيبه من تلك النزعة, والسّيما أن

ما  ما ألهم هللا به اإلنسان خليفة هللا في أرضه, املكّوِّن الفاعل في الوجود املنفعل بعق  -معانيها وهو الكالم  
ّ
له ولسانه, لقولهم : ) إن

سانهِّ ( هِّ ولِّ . ومن القلب واللسان ُيخلُق البيان كينونة الكالم وماهيته ؛ البيان الذي يمنح الوجود اإلنساني    (  1) املرء بأصغَريهِّ قلبِّ

العربية, مشيرة  إلى أهمية البيان  قيمته املعرفية والجمالية . ثمَّ ال يخفى أّن الثقافة اإلسالمية الالحقة كّرست هذا املفهوم في البيئة  

َبَياَن{  
ْ
َمُه ال

َّ
َساَن , َعل

ْ
ن ِّ
ْ

َق اإل
َ
ل
َ
( . ومن مظاهر الجانب  4-3الرحمن  )                 وأثره في اإلنسان وصلته به, كما ورد في قوله تعالى : }خ

غو من ا
ّ
:  القيمي الذي كّرسه اإلسالم في تعاليمه السماوّية الدعوة إلى اإلعراض عن الل لكالم وتخّير أحسنه, من مثل قوله تعالى 

ْحَسَنُه{  ) الزمر
َ
ُعوَن أ بِّ

َّ
َيت

َ
َقْوَل ف

ْ
ُعوَن ال يَن َيْسَتمِّ ذِّ

َّ
 ( .18}ال

 يدفع أرباب اللغة    - دون شّك    – إّن شيوع مثل هذه الثقافة املدعمة بالنص الديني املقدس ذي النموذج املثالي ستكون       
ً
حافزا

ارها إلى الكشف عن  
ّ
م غرضه من املفيد  ونظ

ّ
أسرار الكالم الرفيع, الذي يحظى بنصيب وافر من البالغة والبيان؛ حين يؤدي املتكل

 

ري )ت    -1
ُ
ذ

َ
  1996  -هـ    1417بيروت ,    1هـ( , تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي , دار الفكر , ط279أنساب األشراف , أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَبال

 .  129/ 12,   م
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    (1) بأقّل مؤونة ممكنة, من باب القول املأثور : ) خير الكالم ما قّل ودّل (
ً
. ثّم إّن العرب وإْن رضيت باإلطناب في الكالم, بوصفه  ضربا

 له مع  
ٌ
ه بسط

ّ
 للكالم بال    فائدة    -من طرف مقابل    –الفائدة؛ فإّنها  من البالغة, ألن

ً
ّيا؛ لكونه بسطا . والحديث (  2) قد عّدْت اإلسهاب عِّ

هـ ( في حديثه 786بمقدار الحاجة التي ال تزيد وال تنقص, كما في الصورة التي يجلوها الكرماني )     -لديهم    -عن فائدة الكالم متعلق   

 (؛ 
ً
 كان  عن ) حّق الكالم عقال

ّ
 في قالب املراد ال أْزَيَد, وإال

ً
 بقدر الحاجة, ُمفَرغا

ً
بقوله : ) العقل يحكُم بأّن حق الكالم أن يكون مفيدا

) 
ً
 كان  َحَصَرا

ّ
, وال أنقَص وإال

َ
را
َ
 .(3)َهذ

لقد جاء ولُع اللغويين العرب ببيان الكالم فصاحة وبالغة من أثر معرفي ثقافي قيمي الشعوري, أسهم بصورة رئيسة في ظهور       

, حين بَنوا صرح العلوم العربية بعد استقرائها وتصنيفها ثم تقعيدها . ومن املرّجح أن تكون تلك البيئة القيمية املعيارية  (4) معجزتهم

 فيه  هي املحّفزة  
ً
إلى تبّني مفهوم الفائدة النحوية عند النحاة, وبسببها جاء الربط بينها وبين مدلول الكالم التام؛ حتى جعلوها أصال

ه وقد رسخ في عقيدتهم تفوق اللغة العربّية على سائر اللغات, وهي لغة التنزيل 
ّ
ال يفارقه . وكيف ال تستخلص الفائدة من ذلك كل

يٍن{ )الشعراء  التي خصها هللا بكل لفظ   بِّ
ٍيّ مُّ َساٍن َعَربِّ لِّ ( . أّما بيانها فذاك  159غنّي مفيٍد بليٍغ جميٍل؛ ولسانها كما وصفه القرآن :}بِّ

يء به اإلفادة التامة . يقول ابن فارس)   ض ِّ
ُ
هـ(, في ) باب القول : إّن لغة العرب  395الذي يشرق به املعنى الرفيع باللفظ املحكم وت

ّص  أفضل اللغات وأوسعها  
َ
   - جل ثناؤه    - ( من الصاحبي : ) فلّما خ

ٌ
 عنه وواقعة

ٌ
َم أن سائر اللغات قاصرة اللساَن العربّي بالبيانِّ ُعلِّ

 من اإليمان باهلل ورسوله, كما ذهب    (5)دونه (
ً
. بل أصبح اإليمان بتقدم العرب عّمن سواهم وتفوق لغتهم على سائر اللغات جزءا

 خيُر اللغات واأللسنة (  هـ (؛ إذ رأى429إليه الثعالبي )
َ
. ما دعاهم إلى قولهم    (6)أّن من هداه هللا اعتقَد أّن ) العرَب خيُر األمم, والعربية

االجتهاد   على  ذلك  ليحملهم  للعربية,  الواضع  فيها    - مجّدين    - بحكمة  النظر  إطالة  بعد  وقواعدها,  وقوانينها  عللها  استنباط  في 

عجز ؛ يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي  الستجالء تلك الحكمة املكنونة وامل
ُ
 ملنهجه النحوي في التعليل    -ودعة في بنائها امل

ً
  - محتجا

با بانيها   
ُ
الّنظمِّ واألقسام، وقد صّحت عنده حكمة  

َ
 البناء، عجيبة

َ
 ُمحكَمة

ً
َمثُل رجٍل حكيٍم دخَل دارا ـلي في ذلَك 

َ
... فَمث   ( لخبرِّ  : 

 ، ، أو بالبراهينِّ الواضحةِّ  . (7) والحججِّ الالئحةِّ (الصادقِّ

 

 

 

 
ين محمد بن محمد بن محمد املعروف بابن  ُينسب الحديث إلى اإلمام الحسن بن علي عليهما السالم , ينظر التقرير والتحبير ألبي عبد هللا ، شمس الد  -1

 . 20/ 1, 1983 -, هـ 1403 2هـ( , دار الكتب العلمية , ط879أمير حاج   ) ت

 .  40هـ( , تحقيق محمد ابراهيم سليم , دار العلم والثقافة , القاهرة , ) د. ت ( , ص395ينظر الفروق اللغوية , أبو هالل العسكري )ت نحو  -2

, املدينة 1هـ ( , تحقيق ودراسة علي بن دخيل هللا , مكتبة العلوم والحكم , ط786الغياثّية , شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني )تحقيق الفوائد    -3

 .  264/ 1هـ , 1424املنّورة , 

 . 80و ص 37م ,  ص2006, بيروت ,  9ينظر تكوين العقل العربي , د. محّمد عابد الجابري , مركز دراسات الوحدة العربّية , ط -4

هـ ( , تحقيق عمر فاروق الطّباع , مكتبة املعارف 395الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها  , أبو الحسين أحمد بن فارس )ت  -5

 . 44م  , ص1993  -هـ 1414, بيروت ,  1, ط

,القاهرة ,   1هـ (, تحقيق د. يحيى مراد , مؤسسة املختار , ط429اعيل الثعالبي )تفقه اللغة وأسرار العربّية , أبو منصور عبد امللك بن محمد بن اسم  -6

 .   22م , ص2009  -هـ 1430

   66م  , ص 1979  -هـ 1399, بيروت ,  3هـ ( , تحقيق د. مازن املبارك , دار النفائس , ط337اإليضاح في علل النحو , ألبي القاسم الزجاجي ) -7
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 مفاهيم محورّية   -

ال يختلف اثنان في أّن الحاجة إلى تحديد املفهومات األساسية والفرعّية في األبحاث والدراسات أمر من األهمية بمكان, والهدف       

 على ذلك  - كما هو بّين    -منه  
ً
   تحقيق املعرفة السليمة بالتواصل العلمي الدقيق املثمر . وحرصا

ً
 ألهميته, كان لزاما

ً
الغرض وإدراكا

ثالثة  تمثلها  رئيسة  مفاهيم  الدراسة  هذه  في  وتبرز   . للقارئ  وتبيينها  البحث  إليها  يستند  التي  املحورية  املفاهيم  توضيح  علينا 

على الوجه املقبول, اقتض ى طرقها من   . ولتحديد هذه املصطلحات مفهومّيا  لفائدة ا  - 3 الكالم -2  لنظرية        ا  -1مصطلحات هي :

ط فيها الضوء على الداللة اللغوية, بوصفها األصل األول الذي ُبنَيت عليه هذه املفاهيم . والثانية منهما
ّ
 جهتين؛ األولى منهما  ُيسل

درك على  تأتي من طرق املعنى االصطالحي الذي اشتق من األصل اللغوي . ومن خالل ذلك تتضح لنا الصورة بالغرض امل
ُ
طلوب وت

األرجح أبعادها الخفية؛ والسيما أّن املفاهيم واملصطلحات في التراث من ذوات اللفظ العربي غير منبتة عن جذورها اللغوية وداللتها  

 لكنه ال ينقطع البتة . بل قد ال
ً
 تعدم  املعجمّية األصل, فإّن فيها من الخيط الواصل بين الحديث والقديم أو األصل ما يتفاوت سمكا

 عند نظائرها في الثقافة العربية الحديثة أو املعاصرة؛ لخاصية أو مزية اختصت بها اللغة العربية, ُمفادها أّن  
ً
هذه الغلبة أيضا

 
ً
 .  (1) ألفاظها وأسماءها الحادثة غير منقطعة عن بعدها التأريخي لغويا ودالليا

 

 
ً
 النظرية    -أّوال

 لغة -1

ذ من مادة ) نظر (, من وجهها غير الحس ي وهو التجريدي املتعلق بالفكر أو النشاط العقلي لإلنسان  النظرية مصدر صناعي أخ     

, وجاء في اللسان قوله : ) ..  (2)هـ( فروع هذه املادة في أصلها ) إلى معنًى واحٍد وهو تأّمُل الش يءِّ ومعاينُتُه .. (395. وأرجع ابن فارس )

نَك (وإذا قلَت نظرُت في األمرِّ احتملَ  يء تقّدُرُه وتقيُسُه مِّ
ّ

كُر في الش  ُر : الفِّ
َ
بِّ .. والّنظ

ْ
 في القل

ً
 وتدّبرا

ً
را

ّ
. ولفظ النظرية     (3)  أْن يكوَن تفك

 
ّ

  بصيغة      ) املصدر الصناعي (, وبمفهومها املعهود في عصرنا الحالي, لم ُيتداول في الثقافة العربّية ومعاجمها اللغوية والفنّية إال

؛ إ
ً
 وداللته األصل  حديثا

ً
ذ جاء مع حركة الترجمة للمعارف والعلوم األجنبية الحديثة . غير أّن الرابط الذي يجمع بين املصطلح لغوّيا

 عن الوظيفة املعرفّية التأملّية املنتجة في  عالم  الفكر . 
ً
 معّبرا

ّ
 رابط وثيق؛ باعتباره داال

  

2-  
ً
 اصطالحا

  - أّما النظرية      
ً
ه به  -فهو   –اصطالحا ّوِّ

ُ
مفهوم متواصل مع داللته اللغوية األصل؛ إذ هو يعّبر عن نشاط فكري تأّملي, ذي   - كما ن

ر العقلي,  816سمة تجريدّية محضة . وقد أملح إلى ذلك األمر الجرجاني )
َ
هـ ( في تعريفه ملصطلح ) النظري ( أي القائم بفعل الّنظ

 
1-   

ّ
مة محمد علي التهانوي )  ت  ينظر مقدمة موسوعة كش

ّ
هـ ( , تحقيق د. علي دحروج , مكتبة لبنان ناشرون    1158اف اصطالحات الفنون والعلوم , العال

 .   Vlll, ص  1996لبنان ,  -, بيروت  1, ط

 , مادة ) نظر ( . 5/444م , 1979  -هـ 1399هـ( , تحقيق عبد السالم محمد هارون , دار الفكر , 395مقاييس اللغة , أبو الحسين أحمد بن فارس ) -2

مة ابن منظور ) -3
ّ

 , مادة ) نظر ( .  193/ 14م ,  1999 -هـ 1419لبنان ,  -, بيروت  3هـ(  , دار إحياء التراث العربي , ط711لسان العرب , العال
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ٍر 
َ
ظ

َ
ُه على  ن

ُ
 حصول

ُ
ف

ّ
ْسٍب .. (فقال : ) هو الذي يتوق

َ
. وعلى الّرغم من تعّدد التعريفات الحديثة لهذا املصطلح, فهي لم تخرج   ( 1) وك

  وقواعد (
ً
 أحكاما

ً
 عّدة قوانين بعضها ببعض, ويرّدها إلى مبدأ واحد, يمكُن أن نستنبط منه حتما

ُ
 (  2) عن أّنها ) فرٌض علميٌّ يربط

 مفهومه من خالل فصله عن املمارسة العملية    - في موسوعته الفلسفية    -(    وقد بسط ) الالند     
ً
القول في مصطلح النظرية, مبينا

 من خالل مقارنته باملعارف أو املفاهيم األخرى القريبة إليه . ويهمنا من مجموع ما عرضه من املقارنات 
ً
التي يتقاطع معها, وأيضا

مَّ  تعريفان؛ أوالهما : يقابل ما ُيصطلح عل
َ
ن ث  مِّ

ً
 , ومرتبطا

ً
م نسقّيا

ّ
 لتصّور منهجي, منظ

ً
  -يه باملعرفة العامّية, وهو ) ما يكون موضوعا

. وثانيهما : يقابل ما ُيعرف بتفاصيل العلم, وهو      (3) ببعض القرارات أو املواضعات العلمّية التي ال تنتمي إلى املعنى العام (  - في صورته  

ٌم به من قبل معظم علماء عصر ما, بوصفه فرضية معقولة (
ّ
 عام يأخذ على كاهله تفسير عدد كبير من الوقائع, وُمسل

ٌ
 (4) ) توليف

آخذ البحث,  موضوع  الفائدة(  بـ)  وربطها  النظرية  مفهوم  توجيه  في  واردان  األخيران  والتعريفان  الخصوصية .  االعتبار  بنظر  ين 

رّجح أّن التعريف الثاني  
ُ
أدنى  النظرية للعلوم االنسانية عنها في نظيرتها الطبيعية والفوارق املنطقية في بنائها, مقارنة باألخرى . وامل

 يالزم فهمهم للوقائع اللغوية الت
ً
 تفسيريا

ً
 نظريا

ً
 إلى منهج النحاة في توظيف الفائدة, بوصفها فرضا

ً
ركيبية, وسعيهم في ضبطها  قربا

؛ بناء على معطيات مفهومهم لها . على أّن هذا الترجيح ال يغرينا بإهمال التعريف األول وما سبقه؛ ففيهما  
ً
 وتفسيرا

ً
    -وصفا

ً
 - أيضا

 ما يعين الباحث على تثبيت مفهوم النظرية للفائدة النحوية على نحو واٍف مثمر. 

 
ً
 الفائدة   -ثانيا

   لغة -1

هـ ( الذي جاء فيه :  370ت املعاجم العربّية بمادة الفائدة وتنوع داللتها بتنوع مبناها, منها ما ورد في تهذيب اللغة لألزهري )أحاط     

َيَتفاَيدانِّ باملا
َ
نهما ل ُد .. يقال : إِّ ُه وجمُعها الَفوائِّ

ُ
يٍر يستفيُدُه أو يستحدث

َ
ْن خ اَد هللُا العْبَد مِّ

َ
 ما أف

ُ
 ) الفائدة

َ
يُد كلُّ واحٍد لِّ بينهما أ ي ُيفِّ

ُه ... وفاَد   منهما صاحَبُه, والناس يقولون : هما َيَتَفاَودان العلَم أي يفيُد كل منهما صاحَبُه ..  
ُ
ه استفدت

ُ
أفدُت املاَل أعطيُته غيري وأفدت

 (   :املاُل نفُسُه َيفيُد 
ُ
ُه ماٌل, واالسُم الفائدة

َ
َبَت ل

َ
 هـ ( م393. وتابع الجوهري )    (5)إذا ث

ُ
ما استفدَت     :ا ورد في التهذيب , فقال : ) والفائدة

ْن علٍم أو ماٍل . تقوُل منه ْدُت املاَل : أعطيُتُه غيري    :مِّ
َ
 . .. أف

ٌ
ائَدة

َ
اَدْت له ف

َ
هُ   .ف

ُ
ْدت

َ
ف
َ
ُه . (  :وأ

ُ
. وقد أوجز الكالَم ابُن فارس )    (6) اْسَتَفْدت

395 
ُ
َدة َفائِّ

ْ
     :هـ ( بقوله : ) َوال

ُ
ْحَداث ْيرٍ اْستِّ

َ
    .َماٍل َوخ

ٌ
َدة ائِّ

َ
ُه ف

َ
اَدْت ل

َ
ْد ف

َ
ْيرِّي     .َوق

َ
ْن غ ْدُت مِّ

َ
ف
َ
ْيرِّي، َوأ

َ
ْدُت غ

َ
ف
َ
. ومّما أضافه    (7) (  .َوُيَقاُل : أ

 
ُ
ْسُم الفائدة ُه ماٌل ، َواالِّ

َ
َبَت ل

َ
ذا ث يُد إِّ هـ  458. وقد سبَق البن سيده )  (8) (   .ابُن منظور إلى ما تقّدم, قوله : ) وفاَد املاُل نفُسه لفالٍن َيفِّ

 
 .  310هـ , ص 1405, بيروت ,  1هـ ( , تحقيق إبراهيم االبياري , دار الكتاب العربي ,ط816التعريفات , علي بن محمد بن علي الجرجاني )   -1

 . 202م , ص  1983  -هـ  1403املعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربية بمصر ، الهيئة العاّمة لشؤون املطابع األميرية ,  -2

 . 1454م , ص   2001، عويدات ، بيروت ، باريس  2موسوعة الالند الفلسفية ، أندريه الالند ، تعريب خليل أحمد خليل ، ط  -3

 السابق نفسه والصفحة .  -4

  - 196/  14ة , القاهرة ,  هـ( , تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم , الدار املصرية للتأليف والترجم370تهذيب اللغة , أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )  -5

 , مادة ) فاد ( .  197

ار , دار العلم للماليين , ط393الصحاح , تاج اللغة وصحاح العربية , إسماعيل بن حماد الجوهري )    -6
ّ
, كانون الثاني  4هـ ( , تحقيق أحمد عبد الغفور عط

 , مادة ) فيد ( .  521/ 2م . 1990لبنان ,  -يناير , بيروت  /

 , مادة ) فيد ( .  464/  4لغة , مقاييس ال -7

 , مادة ) فيد ( .   364/   10لسان العرب ,  -8
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الَ 
َ
ال : ( أْن جعل الفعل ) أفاَد ( مّما يدلُّ على التضاد , وذكر ذلك في باب األضداد من ُمخّصصه, وجاء فيه : ) َوق

َ
ْدُت امل

َ
ف
َ
ْعطيُتُه   :  أ

َ
أ

ُه .. (
ُ
 . (1) واستفدت

  -ومن مجموع ما تقّدم ملبحث الفائدة 
ً
 ُيستنتج اآلتي :   -لغة

 الفعل املشتّق من مادة ) الفائدة ( ثالثّي مجرد الزم . أصل   -

-  
ُ
 كاملال؛ بما قيل : ) والفائدة

ً
 كالخير والعلم, أو ماديا

ً
ستفاد الذي قد يكون معنويا

ُ
 االسم امل

ُ
ْن علٍم أو ماٍل    :الفائدة ما استفدَت مِّ

. ) 

ستفاد منها, أي املستحدث, وليست باملوجود أو القائ  -
ُ
 الفائدة هي امل

ُ
َدة َفائِّ

ْ
   :م في املستفيد من قبل؛ بما       قيل : )  َوال

ُ
ْحَداث اْستِّ

ْيٍر (  
َ
 َماٍل َوخ

 الفائدة إثباتها إلنسان إّما بمعنى انتهاء الغاية إليه, وإّما بمعنى التمليك له أو شبهه؛ من نحو : ) فاَد املاُل نفُسه لفالٍن ( . -

ْدُت    الفعل الرباعي من تلك املادة مزيد بهمزة   -
َ
ف
َ
التعدية التي تعّديهِّ إلى مفعول واحد . وهنا تقع فيه ظاهرة التضاد؛ ففي قولهم : )أ

اَل ..( يحتمل معنَيينِّ ؛ أوالهما يدّل على اإلعطاء بالجعل والتصيير
َ
 لغيره . وثانيهما يأتي بمعنى متضاد  (  2) امل

ً
, أي جعَل املاَل مفيدا

ع
ُ
ال لألول, وهو االستفادة من املال املـ

َ
ْدُت امل

َ
ف
َ
ُه (  :  طى له؛ من نحو :  ) أ

ُ
ْعطيُتُه واستفدت

َ
 أ

 

2-   
ً
 اصطالحا

الفائدة اللغوي وهو      العام منهما مترتٌب على معنى  املعنى االصطالحي للفائدة, أحدهما عام واآلخر خاص؛  هناك مفهومان في 

منها الحقل اللغوي وأخّصه النحوي منه . أّما الخاص فُيراد شامل للحقول املعرفية املنسوبة إلى الثقافة العربية االسالمية وفي ض

العام   ( املفهومين  أّن  على   . النحوية  مدوناتهم  في  عنهم  ورد  بما  العربي  النحوي  التفكير  في  عليه  املتعارف  القائم  املفهوم  ذلك  به 

 باستحضار املستفاد منها, على الرغم م
ً
 ن تمايزهما بين ما أطلق وما هو مقّيد .   والخاص ( لم يخرجا عن داللة الفائدة معجميا

 طلب مفهوم الفائدة في االصطالح العام املتداول في الحضارة العربية االسالمية لم يظفر بتعريف فّني لها       
ُ
وإذا ما أراد الباحث

, أمثال املناوي في التوقيف ) 
ً
 في مصنفات املتأخرين كثيرا

ّ
 : 1031إال

ُ
تجّدُد عند السامع يعوُد إليه  هـ ( الذي قال : ) الفائدة

ُ
الش يُء امل

 من طرفي العملية    (3) ال عليه (
ً
ه قصر معنى الفائدة على الجانب اللغوي, بل قّيده بالسامع حصرا

ّ
. واملالحظ في تعريف املناوي أن

 طريق التوسع في داللته,  هـ ( في كلياته إلى بسط املعنى في هذا املصطلح, س1094التداولية . في حين ذهب أبو البقاء الكفوي )  
ً
الكا

 
هـ ( ,  تحقيق مكتب التحقيق بدار إحياء التراث , ومراجعة  د. خليل إبراهيم جّفال 458املخّصص , أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده األندلس ي )    -1

 باب األضداد . - 175/  4م , 1996 -هـ 1417لبنان ,  -,  بيروت  1ط مؤسسة التأريخ العربي ,  -, دار إحياء التراث 

2-    ( النحوي  , الشيخ رض ي الدين محمد بن الحسن االستراباذي  )  686ينظر شرح شافية ابن الحاجب  البغدادي  القادر  هـ ( مع شرح شواهده لعبد 

 .  63/ 1لبنان , ) د .ت  ( ,   -, بيروت  1, طهـ ( , تحقيق محمد نور الحسن وآخرين , دار إحياء التراث العربي 1093

هـ ( تحقيق عبد الحميد صالح حمدان ,  1031التوقيف على مهمات التعاريف , زين الدين املعروف بعبد الرؤوف بن تاج العارفين املناوي القاهري )    -3

 .  256م , ص 1990 -هـ  1410, القاهرة  ,  1عالم الكتب , ط
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ه حاصل 
ّ
 أن

ُ
ب على الش يء ويحصل منه من حيث

ّ
 الفائدة بأّنها : ) ما يترت

ً
  ليشمل عموم اللفظ في مفهومه املتداول باملعنى العام؛ معّرفا

  (1) منه (

    

 من سواها       
ً
وأكثره    -وأعني بها املعارف العربية اإلسالمية    - أّما الفائدة في االصطالح النحوي الخاص فقد كانت أوضح مفهوما

 . وحظيت موضوعاته بعناية القدماء, سواء منهم املتقّدم او املتأخر؛ إذ لم تغب صورته عن أذهانهم قط . وما إن تراكمت  
ً
استقرارا

 على نزوعهم النظري الذي أضفى جانبا من االنسجام على  مباحث الفائدة ح
ً ّ
 داال

ً
 خاّصا

ً
 علميا

ً
تى استقرت في أذهانهم مصطلحا

 عندهم ) أّن املفيد في 
ً
حقلهم العلمي . ودارت داللة املصطلح في تفكيرهم حول التداول اللغوي دون سواه  ولم تتعّداه, ليصير ثابتا

 على ما ي
ّ

رادي ) (2) حسُن السكوُت عليه (عرف النحاة ال ُيطلق إال
ُ
 بقوله : ) .. اإلفادة االصطالحية  749؛ وهو أمر حّققه  امل

ً
هـ ( أيضا

هـ ( هذا املفهوم للمصطلح عندما  761. وعلى املنوال نفسه أثبت ابن هشام األنصاري )  (3) , وهي إفهام معنى يحسُن السكوُت عليه (

) الّدال   ه 
ّ
بأن املفيد من الفائدة  , وقاَم زيٌد (فّسر  : زيٌد قائٌم  .  4)على معنى يحسُن السكوُت عليه, نحو  وهكذا؛ فقد كان اإلجماع  ( 

راد من الفائدة, إذ ما برحت مسائلها حاضرة في تفاصيل ) الكالم ( موضوع نحوهم وغاية جهدهم,  
ُ
 عند النحاة في إدراك امل

ً
متحققا

  . 
ً
؛ حتى استقرت بمفهومها نظرية نحوية تضبط صناعتهم بناء واستدالال

ً
 وتوجيها

ً
 وتفسيرا

ً
 وصفا

 

 
ً
 الكالم  .    -ثالثا

 في عموم العلوم       
ً
 متقدما

ً
وهو من املفاهيم الكلّية في علوم اللسان العربي عامة وفي النحو خاصة, بل ال غرو إْن قلنا أّن له موقعا

املعرفية العربية اإلسالمية ذات البعد االنساني . أّما على مستوى النحو فليست بخافية مكانته املحورّية فيه . وكيف ال تكون مكانته  

هو الذي يمثل موضوع علم النحو ومدار أحكامه وقواعده وأبوابه املوضوعة, لتحقيق أغراضه العلمية والتعليمية . أضف كذلك, و 

 . وبعُد ؛ فما مفهوم  
ً
له عمق الصلة بينه وبين الفائدة نظرية ومنهجا؛ فهما متالزمان ال ينفك أحدهما عن اآلخر كما سيتضح الحقا

 الكالم ؟

 

 

 

 
يات , معجم في  -1

ّ
هـ ( , تحقيق د.عدنان درويش , ومحمد املصري  1094املصطلحات والفروق اللغوية , أبو البقاء أيوب بن موس ى الحسيني الكفوي ) الكل

 694م , ص 1998   -هـ 1419لبنان  ,  –, بيروت 2, مؤسسة الرسالة , ط

ي )ت 628شرح ألفية ابن معٍط )ت -2
ّ
هـ  1405, الرياض ,  1: علي موس ى الشوملي ، مكتبة الخريجي , طهـ (، تحقيق696هـ ( لعبد العزيز بن جمعة املوصل

 . 191/ 1م  , 1985 -

, القاهرة ,  1هـ( , تحقيق عبد الرحمن علي سليمان , دار الفكر العربي ,ط749توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك , ابن أّم قاسم املرادي ) -3

 .  268/ 1م , 2002  -هـ 1422

هـ ( , تحقيق محمد أبو الفضل عاشور , دار إحياء التراث العربي , 761الذهب في معرفة كالم العرب ,  جمال الدين ابن هشام األنصاري )  شرح شذور  -4

 . 19م , ص2001  -هـ 1422لبنان ,   -, بيروت  1ط
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 لغة -1

 مشتٌق من مادة ) كلم ( التي قال عنها ابن فارس )       
ٌ
ٍق ُمْفهٍم,  395الكالم لفظ

ْ
ط

ُ
هـ ( : إّنها قد ثبت فيها ) أصالنِّ : أحُدهما يدلُّ على ن

راٍح ( م (, وهو الُجرح  (1)واآلخُر على جِّ
ْ
ل
َ
نٍس يق(  2) ؛ فاألصل األول ) الكالم ( . واألصل اآلخر ) الك ُع على القليلِّ والكثيرِّ  . والكالم ) اسُم جِّ

 . والقوُل ما لْم  458, قّيده ابن سيده )  (   3)(
ُ
, وهو الجملة هِّ  بنفسِّ

ً
الُم ما كاَن ُمكتفيا

َ
 به بينه وبين القول؛ إذ ) الك

ً
هـ ( باالكتفاء, ُمميزا

, وهو جزُء الُجملةِّ ( هِّ  بنفسِّ
ً
ْن ُمكتفيا

ُ
 (4) يك

ّ
 بإجماع العرب على وصف القرآن بأن

ً ّ
ال ه ) كالُم   هللا (, وهم ال يقولون : ) قوُل هللا  , مستدِّ

)
ً
 مفيدة

ً
 تاّمة

ً
 أْصواتا

ّ
وُن إال

ُ
ذي ال يك

ّ
َك عنُه بالكالمِّ ال َر لذلِّ ُعّبِّ

َ
 على ذلك بقوله : ) ف

ً
 (.  5) (؛ ُمعّقبا

ه ُيطلُق في الع761وقد توّسَع النحاة في مدلول لفظ ) الكالم (, ووجد ابُن هشام األنصاري ) 
ّ
 (   6) ربّية على ثالثة معاٍن هي :هـ ( أن

 (, أي : تكليُمك إّياُه  .  -1
ً
ي كالُمك زيدا عجَبنِّ

َ
 الحدث الذي هو التكليُم, كقولهم : ) أ

 به .  -2
ً
 ما يقع في نفس املتكلم من نظٍم قبل التعبير عنه باللفظ املفيد ) الكالُم (, أي قبل إيقاعه في الخارج متلّفظا

, أم إشارة, أم ما دّل عليه لساُن الحال . كّل ما تحصُل به الف -3
ً
ا
ّ
, أم خط

ً
 من الحدث اللغوي, سواء أكان لفظا

ُ
 ائدة

 

2-  
ً
 اصطالحا

         
ً
إطالقا تباينت  بصيغ  التعريفات  تلك  في حده, وجاءت  النحاة  اجتهد  عديدة  تعريفات  فله  النحويين  اصطالح  في  الكالُم  أّما 

, على الّرغم من اشتراكها في م
ً
  669فهومه الخاص به؛ منها ما جاء عن ابن عصفور)  وتقييدا

ُ
 هو اللفظ

ً
ه : ) الكالم اصطالحا

ُ
هـ ( بقول

فيُد بالوْضعِّ (
ُ
 امل

ً
 أو تقديرا

ً
ُب وُجودا

ّ
هـ ( عن مصطلح الكالم في عرف النحاة بلفظ آخر جاء فيه : ) ما  672. وعّبر ابُن مالك )  (7)املرك

هِّ   لذاتِّ
ً
 مقصودا

ً
 مفيدا

ً
 يحسُن  769وأضاف ابُن عقيل )  ( .  8) (تضّمَن اسنادا

ً
 املفيُد فائدة

ُ
فظ

ّ
هـ ( للكالم من بيان الفائدة بقوله : ) الل

. ولم تخُل كتب النحو والسيما املتأخرة من تعريف للكالم, غير أّنها بمجموعها لم تخرج عن أن تبني الكالم على  (  9) السكوُت عليها (

 .  الوضع  -6القصد  -5الفائدة  -4اإلسناد   -3التأليف  - 2التركيب   -1ست دعامات هي : 
ً
 ؛ كما سيتضح تباعا

 
 , مادة ) كلم ( .  131/  5مقاييس اللغة ,  -1

 ُينظر السابق نفسه والصفحة  .  -2

 , مادة ) كلم ( . 2023/  4ح ,. الصحا - 3

لبنان   -, بيروت 1هـ( , تحقيق د. عبد الحميد هنداوي , دار الكتب العلمية , ط458املحكم واملحيط االعظم , أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة ) -4

 , مادة ) ك ل م ( .  49/  7م . 2000- هـ 1421, 

 مادة ) ك ل م ( . ,  49/  7املحكم واملحيط األعظم ,   -5

هب , .ص -6
ّ
 .  19ُينظر شرح شذور الذ

 .  45/ 1م ,1972  -هـ 1892, ) د .د ( , 1هـ ( , تحقيق عبد الستار الجواري وعبد هللا الجبوري , ط669املقّرب , علي بن مؤمن املعرف بابن عصفور)  -7

هـ ( , تحقيق د. عبد الرحمن الّسيد , و د. محمد بدوي املختون  672ي األندلس ي )  شرح التسهيل البن مالك , جمال مجمد بن عبد هللا بن عبد هللا الطائ  -8

 .  1/5م , 1990 - هـ 1410مصر  , -, الجيزة  1, هجر , ط

قاهرة , , , ال20هـ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , دار التراث , ط769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك , بهاء الدين عبد هللا بن عقيل )  -9

 .  14/ 1م ,  1980  -هـ 1400
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 العالقة بين الفائدة والكالم    -

ا كان لكّل نظرية مجال فال نبعد عن الحقيقة إن قلنا : إّن مجال نظرية الفائدة ا     
ّ
, بوصفه موطَن اإلعراب املستفاد من  لكالممل

 أشبهت العالقة العضوية التاّمة؛  تركيب الكلم؛ لذا كانت العالقة ا
ً
لتي جمعت الفائدة بالكالم في الفكر الّنحوي العربي ذات صيغة

 بينهما,    - مجتمَعينِّ   -فهما  
ً
 فاصال

ً
يمثالن وحدة لسانية واحدة . على ذلك خلت آراء النحاة العرب وتطبيقاتهم من أي أثر يضُع حّدا

  
ً
ا صار الكالم موضوع  ويحول دون تالزمها على املستوى النظري فضال

ّ
عن الواقعي؛ إذ ال كالم بال فائدة كما ال فائدة بال كالم . ومل

  له, بل ُيعدم وجود النحو من    -بالضرورة    -علم النحو فالنتيجة تحّتُم أّن خلوه من الفائدة يعني  
ً
عدم صالحه ليكون موضوعا

 .      أساسه؛ فهو سالب بانتفاء املوضوع كما يعّبر عنه أرباب املنطق  

     

, فقد سبق لسيبويه )   
ً
هـ ( أن  180وبعد ُ؛ فإّن بحث الكالم وعالقته بالفائدة من األبحاث األصول التي طرقتها أذهان النحاة مبكرا

 على الخبر املحكي 
ّ

أشار في مواضع كثيرة من كتابه إلى أّن الكالم هو ذلك الذي يبين عن اإلفادة فحسب, وكان ال ُيطلُق عنده إال

ما وقعْت في كالمِّ  امل
ّ
ُت ((  إن

ْ
ى . يقول سيبويه : ) واعلْم أنَّ  )) قل

َ
ى وما ال ُيحك

َ
 به عن القول الذي يشمل ما ُيحك

ً
العربِّ فيد؛ تفريقا

) 
ً
 ال قوال

ً
ي بعد القولِّ ما كاَن كالما حكِّ

َ
ما ت

ّ
ى بها, وإن

َ
لفعل واالسم,  . وكذا في موضع متقدم من كتابه عندما فّرق به بين ا(  1) على أْن ُيحك

َت : إنَّ 
ْ
ل
ُ
َك لو ق

ّ
 ترى أن

َ
 : ) أال

ً
 َيْضرَب بناء على مواقع ورودها في الكالم؛ إذ ال يمكُن أن يحّل الفعل مكان االسم, واحتج على ذلك قائال

) 
ً
ْن كالما

ُ
, وأشباه هذا, لم يك ة والكالم, بما يحسُن به  هـ (, الذي ساوى بين الجمل285. واألمر نفسه ينطبق على املبّرد )    (2) َيأتيَنا 

 على 
ً
الفاعل, قياسا في جملة  الرفع   بذلك من خالل تفسيره وجود 

ً
الكالم, مصّرحا به اإلفادة من   ما يتحقق  السكوت عليه؛ أي 

 َيحسُن عليها السكوُت ,  
ٌ
ه هو والفعُل, جملة

ّ
 ألن

ً
عا

ْ
ما كاَن الفاعُل رف

ّ
/  وتجُب بها     الجملة االسمية من املبتدأ والخبر؛ بقوله : ) وإن

 للمخاطب . فالفاعُل والفعُل بمنزلةِّ االبتداءِّ والخبرِّ .. (
ُ
 . (3) الفائدة

 بالفائدة وُيحدُّ بحّدها . وتأّصل    
ُ
 في تفكير النحويين, فصار الكالم ُيعّرف

ً
وهكذا ؛ حتى توثقت العالقة بين الفائدة والكالم تباعا

 : ) وأصُل الكالم موضوٌع للفائدة 316حوية  كبرى , صدح بها ابُن السّراج      )  األمر بصورة أعمق عندهم, فأبان عن مقولة ن
ً
هـ (, قائال

الذي يسّميه  (4)( ُمفيٍد ملعناه وهو   , هِّ  الكالُم فكلُّ لفٍظ مستقّلٍ بنفسِّ أّما   (  : الفائدة عندما قال  الكالم على  ابن جني  ّم قَصَر 
ُ
ث  .  

. وسار النحاة على املنوال نفسه يلتزمون هذا التصور  ( 6) ل اللفظ من التاّم معناه الذي هو املفيد, وإّن استقال(5)النحويون الُجَمل (

 
ُ
 َيحُسُن الّسكوُت عليها ( -في االصطالح النحوي  -رؤية ومنهجا, فصار الكالم بعد ذلك ُيعّرف

ً
فيُد فائدة

ُ
 امل

ُ
فظ

ّ
ه : ) الل

ّ
 . (7)بأن

 
 . 122/ 1م , 1988 -هـ 1408, القاهرة ,   3هـ( تحقيق عبد السالم محمد هارون , مكتبة الخانجي , ط180الكتاب , سيبويه ) -1

 .  14/  1السابق نفسه ,  -2

قتضب , أبو العباس محّمد بن يزيد املبّرد )  -3
ُ
 .  8/ 1 ط إحياء التراث ( , ) د .ت (  ,  (, عالم الكتب ,   هـ ( , تحقيق عبد الخالق عضيمة285امل

هـ  1417لبنان ,  -, بيروت 3, مؤسسة الرسالة , ط  هـ ( , تحقيق  د. عبد الحسين الفتلي316األصول في النحو , أبو بكر محمد بن سهل ابن السّراج ) ت  -4

 66/ 1م ,  1996 -

 57/ 1الخصائص ,  -5

 ينظر السابق نفسه والصفحة . -6

 14/ 1شرح ابن عقيل ,  -7
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 لعلم النحو العربي, وصار عليه مبدؤه وختامه ومداره,    -معقد الفائدة    -ومض ى النحاة في ذلك إلى أن استتّب الكالم     
ً
موضوعا

ّم أصبح باب الكالم أول موضوع يشرع به  
ُ
وما ُبنيت عليه من األنظار التي جّردت األصول والفروع, ووضعت األقسام واألبواب . ث

 هـ ( في ألفيته :672ب النحوية من موضوعات صناعتهم, كقول ابن مالك ) مصنفو املنظومات والكت

ْم   الُمنا لفظ ٌُمفيٌد : كاْستقِّ
َ
مْ  ك لِّ

َ
 الك

ٌ
مَّ حرف

ُ
عٌل , ث  واْسٌم , وفِّ

 لكل ما يُ  
ً
ُم به,  ويريد بـ ) كالمنا ( أي نحن النحاة؛ وبه يفّرق بين مفهوم الكالم عندهم وعند اللغويين الذين يجعلون الكالم عاما

ّ
تكل

الكالم   املفيد فهو ليس من  أّما غير  التام منه فحسب,  املفيد  النحاة يقصرونه على  أّن  في حين   . أم غير ذلك   
ً
أكان مفيدا سواء 

 .  (1)باصطالحهم 

 

   الجملة والكالم -

 تاّما بين مفهومي  إّن الناظر في تصانيف النحاة العرب وتأليفاتهم, والسّيما املتقدمين منهم, يدرك للوهلة األول     
ً
ى أّن هناك انطباقا

ت على ذلك أقوالهم سواء بنحو التلميح أم التصريح؛ ووجه االنطباق أو التساوي بين املفهوَمين لم يأتِّ  
ّ
الكالم والجملة عندهم؛ دل

 من قيام رابط الفائدة الجامع لهما, وبلحاظ االسناد املفيد بما يحسن عليه السكوت . ومثلما كانت ال
ّ

 في وجود الكالم إال
ً
فائدة سببا

 لها  .  
ً
 له ولزوما

ً
 في وجود الجملة, تبعا

ً
 كانت أيضا سببا

هـ( في النص الذي سبق لنا ذكُره , حين تحّدث عن أمثلة الكالم  285ومن املتقدمين الذين أملحوا من هذا الترابط الوثيق املبّرد )       

ما كاَن الفاعُل  باجتماع الفعل والفاعل املشابه الجتماع املبتدأ  
ّ
والخبر عند وقوع االسناد املفيد فيهما, وجاء من ذلك قوله : ) وإن

 للمخاطب (
ُ
 َيحسُن عليها    السكوُت, / وتجُب بها الفائدة

ٌ
ه هو والفعُل, جملة

ّ
 ألن

ً
عا

ْ
هـ ( ؛ فقد ماثل  325. ومثله ابن الوّراق )    (2) رف

 بين الجملتين االسمية والفعلية, وبأثر من 
ً
ٌه    -قد بّينا  -تلك الفائدة الجامعة املانعة , وورد ذلك حين قال : ) .. أّن الفاعَل  أيضا ُمشبِّ

 يحسُن عليها السكوُت, كما أّن املبتدأ والخبر جملة يحسُن عليها السكوت (
ً
. وعقَد ابُن فارس    (3) للمبتدأ؛ إذ كاَن هو والفعُل جملة

 للكالم وحقيقته في كتابه ال395)
ً
 عليه بالتمثيل من نحو جملَتي : قاَم زيٌد وذهَب عْمرو, ثّم كان عنده بالسواء هـ ( بابا

ً ّ
صاحبي, ُمدال

يَل   -أْن يكون الكالُم    بحروف    - كما قِّ
ّ

 مؤلفة دالة على معنى ) ألّن املسموع املفهوم ال يكاد يكون إال
ً
َم, أو كاَن حروفا هِّ

ُ
َع أو ف ما ُسمِّ

 .  ( 4) مؤلفة تدّل على معنى (

 بالحروف الكلمات, وبالتأليف من ) املؤلفة ( ما كان عالمة لإلسناد الّدال على الفائدة التاّمة . وقصد

ين في أذهان النحاة ابتداء, وإن لم يصرحوا به, ما أورده ابُن جّني     
ً
)   ومّما يدلُّ على أّن الجملة والكالم قد استقّرا مفهوَمين مترادف

 بما نّصه : ) أّما الكالُم فكلُّ لفٍظ مستقّل بنفسه, مفيٍد ملعناه, وهو الذي يسّميه النحويون الجمل نحو : زيٌد  393
ً
أخوك ,  هـ (, ُمعلنا

 
 .    15 -13/ 1ينظر شرح ابن عقيل  ,  - 1

 .  8/ 1املقتضب ,  -2

لل النحو , أبو الحسن محمد بن عبد هللا الوّراق )    -3 , اململكة العربية السعودية     1( , تحقيق د. محمد جاسم محمد درويش , مكتبة الرشيد , طهـ325عِّ

 . 269م , ص1999 -هـ 1420الرياض ,  -

 .  81الصاحبي في فقه اللغة ,  ص -4
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 كانت الفائدة هي معيار الفصل بينهما, من ذلك    (1)وقاَم زيٌد (
ً
ا كان القول أعّم من الكالم ألنه يشتمل على الناقص والتام معا

ّ
. ومل

 قوله : ) فالتام هو املفيد أعني الجملة (
ً
هـ ( عن ذلك الترابط بصورة  471. وعّبر عبد القاهر الجرجاني )    (2)أضاف ابن جني أيضا

 ما كان جملة مفيدة (
ً
ما ُسّمَي كالما

ّ
 اسم الكالم ومدلوله بقوله : ) وإن

ً
 حين حصر الجمل بالكالم وقصرها عليه, مفّسرا

ً
 ( 3) أكثر بيانا

  538. وتابعهما الزمخشري )  
ّ

ى إال
ّ
سندت إحداهما إلى األخرى, وذلك ال يتأت

ُ
ُب من كلمَتين ا

ّ
هـ ( في املفّصل؛ إذ قال : ) والكالُم هو املرك

ودام  .    (4)من اسمَين كقولك : زيٌد أخوك, وبشٌر    صاحُبك, أو في فعٍل واسٍم, نحو قولك : ضرَب زيٌد, وانطلَق بكٌر, وُسّمَي الجملة (

 من حّد الكالم وتعريفه عند النحاة املحققين, كما أشار  
ً
قت الصلة إلى املدى الذي صارت به الجملة عنصرا

ّ
هذا الفهم , حتى توث

 السكوُت عليها عند املحّققين (616إليه أبو البقاء الُعكبري ) 
ُ
 يسوغ

ً
ه ) عبارة عن الجملةِّ املفيدةِّ فائدة

ّ
.   (5) هـ (, حين عّرف الكالم بأن

 . (6) وذهب النيلي ) من علماء القرن السابع ( إلى ) أّن الكالم اسٌم للجملة املفيدة (

هـ 686ولم تنفصم ُعرى التساوي أو الترادف بين الجملة والكالم في تفكير النحاة, حتى عند أولئك الذين فّرقوا بينهما كالرض ي )       

على ما تضّمن    -عندهما    -؛ حينما جعال الجملة أعّم من الكالم؛ لكونها تصدُق  (  8) هـ (761, وَمن تابعه كابن هشام األنصاري )(7)(

 لذاته, كالجملة االسمّية والفعلية, وغير املقصود لذاته, كجملة الخبر والصلة والوصف وجملَتي الحال والشرط  
ً
 مقصودا

ً
اسنادا

ينِّ . ومع فرض افتراقهما في ضوء هذا القيد تظّل الج
َ
,  والجزاء منفردت

ً
 ؛ ألن الفائدة متحققة بها أصال

ً
ملة غير املقصودة لذاتها كالما

م   وباإلسناد املفيد املقصود من قْبلِّ فرعيتها, ) والحكُم عليها بذلك ال يخرجها عن أن يكون فيها تركيب اسنادي, ولوال ذلك ملا ُحكِّ

عرِّبت (
ُ
  (9)على أفرادها باإلعراب وأ

 

 
 .  57/ 1م , 2006 -هـ 1427لبنان ,  -, بيروت 1هـ ( , تحقيق محمد علي النّجار , عالم الكتب , ط393الخصائص , أبو الفتح عثمان بن جّني ) -1

 .  57/  1السابق نفسه ,  -2

  68م , ص1982هـ( , تحقيق كاظم بحر املرجان , وزارة الثقافة واإلعالم , الجمهورية العراقية  ,471املقتصد في شرح اإليضاح , عبد القاهر الجرجاني , )  -3

. 

,    -, عّمان    1هـ( , تحقيق فخر صالح قدارة , دار عّمار , ط538)  املفّصل في علم العربية , أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري    -4   - هـ  1425األردن 

 .  32م , ص2004

لل البناء واإلعراب , أبو البقاء عبد هللا بن الحسين العكبري )   -5 ـباب في عِّ
ّ
لبنان , دمشق   -هـ ( تحقيق غازي طليمات , دار الفكر املعاصر , بيروت  616الل

 . 41/  1م , 1995  -هـ 1416,  1سورية , ط -

سالم الصفوة الصفّية في شرح الدرة األلفية , تقي الدين ابراهيم بن الحسين املعروف بالنيلي من علماء القرن السابع الهجري تحقيق محسن بن    -6

   34/ 1هـ . 1420, 1العميري , جامعة ام القرى , ط

بين الجملة والكالم، أّن الجملة ما تضمن اإلسناد األصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو، ال، كالجملة التي هي خبر املبتدأ وسائر    قال الّرض ي : )  والفرق   -7

. والكالم ما تضّمن اإلسناد األصل إليه  الفاعل واملفعول والصفة املشبهة والظرف مع ما أسندت  ي وكان  ما ذكر من الجمل، فيخرج املصدر، وأسماء 

هـ ( , مؤسسة التأريخ  646ودا لذاته ، فكّل كالم جملة وال ينعكس ( , شرح الرض ي املعروف : شرح كافية ابن حاجب , رض ي الدين األسترابادي )  مقص

 . 25/ 1لبنان ,  -م , بيروت 2012  -هـ 1433,  1العربي , ط

 وجملة. ونعني بامل  -8
ً
فيد ما يحسن السكوُت عليه. وأّن الجملة أعّم من الكالم ، فكّل كالم جملة ، وال  قال ابن هشام: )اعلْم أّن اللفظ املفيد يسّمى: كالما

 ؟ ألّنه ال يحسن السكوت ع 
ً
اإلعراب عن   -ليه (  ينعكس. أال ترى أن نحو: )قاَم زيٌد( من قولك : ) إْن قاَم زيٌد قاَم عمرو( يسّمى جملة ، وال يسمى كالما

 . 35م , ص1981، 1هـ( , تحقيق علي فودة نيل , جامعة الرياض ، ط761األنصاري ) قواعد اإلعراب , جمال الدين ابن هشام

هـ( , تحقيق علي  778شرح التسهيل املسّمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد , ُمحّب الدين محمد بن يوسف بن أحمد املعروف بناظر الجيش )  -9

 . 150 -149/  1م ,2007  -هـ 1428االسكندرية ,  - القاهرة -, , مصر 1محمد فاخر وآخرون , دار السالم , ط 
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 عقد الكالم واإلفادة   -

مّما سبق أّن الكالم موضوع علم النحو العربي , بوصفه الوحدة اللغوية املستقلة بنفسها التي يسميها النحويون الجملة .    باَن     

    –أّما الفائدة فُتجنى  
ً
من هذه الوحدة املتحققة بالعقد والتركيب . والكالم عندهم ينشأ من عالقة بين ركنين يمثلهما املبتدأ    -لزوما

 بـ) الفضلة (,    - كما هو مشهور    – الفاعل, وهما يحتالن  والخبر أو الفعل و 
ً
مرتبة ) العمدة ( فيه, وما تبقى منه ُيعرف عتدهم أيضا

وهي من فروع الفائدة ومتّمماتها في الكالم . غير أّن كلمات النحوين كانت قد اختلفت على ثالثة ألفاظ أو مصطلحات, تداولوها في 

    - املؤلفة ألركان الكالم؛ وهي    تصنيفاتهم للتعبير عن تلك الُعلقة
ً
: اإلسناد , والتركيب, والتأليف . وبين    - بحسب السبق استعماال

 هذه الثالثة مواطن التقاء وافتراق تتأرجح بين العام منها والخاص, وللفائدة مدخل في هذه املواطن؛ كما يبينها التفصيل اآلتي:

 

 اإلسناد -أ

يه؛ فقد عقد له سيبويه )      
َ
يظهر من خالل التتبع التأريخي أّن مصطلح ) اإلسناد (أو لفظه كان األسبق في  االستعمال من    قرين

ر، وال يجُد 180
َ
 وسَمُه بـ) هذا باب املسند واملسند إليه ( وقال عنه :    ) وهما ما ال َيغَنى واحٌد منهما عن اآلخ

ً
كلُم  املتهـ ( في كتابه بابا

ل له بالجملتين : االسمية  ) املبتدأ / املسند إليه  والخبر / املسند  ( والفعلية ) الفعل / املسند والفاعل / املسند  (1) منه بّدا (
ّ
, ومث

 في وصف العالقة بين ركني الجملتين االسمية والفعلية بقيامهما على عنصر االسناد,  340إليه ( . وتابعه الزّجاجي )  
ً
ولم  هـ ( أيضا

 .  (2) يرد عنه  ذكر التركيب في بيان أجزاء الكالم املؤتلفة 

      

 في حّد الكالم ؛      
ً
 في أذهان النحويين املتقدمين, وكذا لم يفارق عبارات بعٍض من املتأخرين, حتى صار قيدا

ً
وبقي االسناد حاضرا

 في اسَمين , أو فعل واسم هـ ( عندما عّرفه بقوله : ) الكالُم ما تضّم 646كما فعل ابن الحاجب )  
ّ

ى ذلك إال
ّ
ن كلمَتين باإلسناد, وال يتأت

ق الرض ي )  (3)(
ّ
 : ) واملراد باإلسناد أن ُيخبر في الحال أو في األصل بكلمة  686. وعل

ً
, قائال

ً
هـ( في شرحه الكافية على النص املذكور آنفا

ه أعّم؛ إذ يشمل  . وعن سبب ذكر االسناد في التعريف؛ فق   (4) أو أكثر عن أخرى (
ّ
ما قال باإلسناد ولم يقل باإلخبار ألن

ّ
د قال : ) وإن

هـ ( بتضمين اإلسناد في حّد  672وعلى منوال ابن الحاجب, سار ابن مالك )    .(   5) النسبة التي في الكالم الخبري والطلبي واإلنشائي (

 مق
ً
 مفيدا

ً
ه : ) ما تضّمن من الكلم اسنادا

ّ
 لذاته (الكالم؛ حينما عّرفه بأن

ً
. وُيلحظ أّن ابن مالك عمد إلى إضافة قيد اإلفادة (6)صودا

 
 32/ 1الكتاب ,  -1

لبنان  -, بيروت   3هـ ( , تحقيق د. علي توفيق الحمد , مؤسسة الرسالة , ط340ينظر الجمل في النحو , أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزّجاجي )  - 2

 .36, ص1986 -هـ 1407, 

هـ ( , تحقيق د. صالح عبد العظيم الشاعر ,  646ي علمي التصريف والخط , عثمان بن عمر جمال الدين بن الحاجب )  الكافية في النحو والشافية ف  -3

 . 11م . ص2010, القاهرة ,  1مكتبة اآلداب , ط

 .   24/ 1شرح الرض ي ,  -4

   25/  1السابق نفسه ,  -5

 . 5/ 1شرح التسهيل ,  -6
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 منه باملفيد مّما ال فائدة فيه؛ نحو : ) السماء فوق األرض (, وما على شاكلة   - كما بّينه هو  -لإلسناد, وأراد بها  
ً
الخبر الجديد, احترازا

 . ( 1) هذا املعنى 

   

التعريف    -ملا سّماه الكالم االصطالحي     -هـ ( في بيانها, حينما اختار  745أّما عن عالقة االسناد بالفائدة فقد توّسع أبو حيان )       

ه قوٌل داٌل على نسبة اسنادية مقصودة      لذاتها (
ّ
 له في ) أن

ً
تي  . والنسبة االسنادية في قبال النسبة التقيدّية ال(  2)الذي رآه مناسبا

 ( . غير أّن نسبة االسناد عنده هي ) نسبة ش يء إلى  
ً
توجد في نسبة اإلضافة, ونسبة النعت, ونسبة العامل من نحو : ) الضارب زيدا

 بنفسه, ومنه تتم الفائدة املقصودة (3) ش يء على سبيل االستقالل (
ً
؛ أي إّن النسبة في االسناد يتحّقق بها استقالل الكالم مكتفيا

: ) بل متى حصل االسناد  لذاتها . وخ  عنه  بقوله 
ً
تم أبو حيان تفصيله ببيان أثر العالقة العضوية بين االسناد والفائدة, مضربا

) 
ً
  -هـ ( في بيان عنصر االسناد بطرفيه املسند واملسند إليه في الكالم, فهو 718. وكذا أطنب ابن النحوّية )  (4) املتقّدم كان كالما

ً
بدءا

ه : ) نسبة أحد الجزَءين إلى اآلخر , إلفادة املخاطب .. ( -
ّ
 في  (5)يعّرف اإلسناد بأن

ٌ
, أّما مكانته من الكالم بلحاظ اإلفادة فعنده ) شرط

شت
ُ
 ا

ُ
 انتفى اإلسناد انتفى الكالُم, ضرورة انتفاء الش يء عند انتفاء شرطه (الكالم, حيث

ُ
 فيه تمام الفائدة, فحيث

َ
رِّط

. من ذلك؛  (  6) 

ما تحصل باإلسناد    - أعني بين اإلسناد والفائدة    - هـ ( بينهما  911ربط السيوطي )  
ّ
ال ذلك بقوله : ) ألّن اإلفادة إن

ّ
على نحو اللزوم ؛ معل

)(7 ) . 

 

   ليف التأ -ب

املؤتلفة فيها, ورّبما       الكالم وبيان وظائفه النحوية وأجزائه  يتلو التأليف االسناد في التداول االصطالحي للنحاة, وفي تعريفهم 

. ومن  التركيب واصطالحه في االستعمال عندهم  ه الحق لإلسناد وأسبق من لفظ 
ّ
أن  في بعض عباراتهم؛ على 

ً
تداخل معه أحيانا

 أبو علي الفارس ي )  النحويين الذين  
ً
هـ ( . ففي عرضه ألقسام الكالم وهي االسم والفعل والحرف 377طرقوا هذا االصطالح مسبقا

) 
ً ّ
 مستقال

ً
م الثالث كان كالما  الئتالفها؛ أي ما تقع بها الفائدة سّماه : ) باُب ما إذا ايتلف من هذه الكلِّ

ً
. ومّما جاء فيه    (8) صّنف بابا

 مع االسم فيكون كذلك كقولنا  قوله : ) فاالسُم يأت
ُ
شٌر صاحُبك, ويأتلف , كقولنا : عمرٌو أخوك, وبِّ

ً
 مفيدا

ً
 مع االسمِّ فيكون كالما

ُ
لف

 
 . 7/  1ينظر السابق نفسه  -1

م ,          1998  -هـ  1418, القاهرة , 1هـ( ,تحقيق  د. رجب عثمان محمد , مكتبة الخانجي , ط    745الضَرب من لسان العرب , أبو حيان االندلس ي )  ارتشاف  -2

2 /831  . 

 السابق نفسه والصفحة .  -3

 . 832/  2السابق نفسه ,  -4

هـ( من أوله إلى نهاية 718در الدين محمد بن يعقوب املعروف بابن الّنحوية املتوفي سنة )شرح ألفية ابن معٍط املسّمى ) حرز الفوائد وقيد األوابد ( لب  -5

 . 41/ 1م ,2001 -هـ 1421باب التوابع دراسة وتحقيق , رسالة دكتوراه في كلية اآلداب جامعة أم القرى , للطالب عبد هللا بن فهيد بن عبد هللا البقمي , 

 السابق نفسه والصفحة .  -6

ّسيوطي )   -7
ّ
هـ ( , تحقيق عبد العال سالم مكّرم , مؤسسة الرسالة ,  911َهْمع الهوامع في شرح َجمع الجوامع , عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين ال

 .  33/ 1م , 1992 -هـ 1413بيروت . 

 . 9/ 1م , 1996 -هـ 1389,  1جامعة الرياض , ط -اب هـ ( , تحقيق د. حسن شاذلي فرهود , كلية اآلد377اإليضاح العضدي , أبو علي الفارس ي , ) -8
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كٌر .. (  بِّ
في النص الذي سبق لنا    -هـ ( لوجَهي الكالم في أقوال أهل العلم  395. وحينما تعّرض ابُن فارس )  (1): كتَب عبُد هللاِّ , وُسرَّ

م. وذلك قولنا : قاَم زيٌد، وذهَب عمرٌو، وقال قوم :  أورد هذا امل - ذكره  هِّ
ُ
َع وف صطلح بمدلوله, حين  قال : ) زَعَم قوٌم أّن الكالم ما ُسمِّ

 على معنى (
ٌ
ة
ّ
 دال

ٌ
فة

ّ
 مؤل

ٌ
جنى   (2) الكالُم حروف

ُ
 إلى قيام عنصر االئتالف الدال على املعنى التام الذي ت

ً
. وبه قارب بين القولين استنادا

فة تمنه ) ا
ّ
 بحروٍف مؤل

ّ
ه بما نّصه : ) والقوالنِّ عندنا متقاربان, ألّن املسموَع املفهوم ال يكاُد يكون إال

ّ
 عن ذلك كل

ً
دلُّ  لفائدة (, ُمعربا

 .   ( 3)على معنى (

ق عبد القاهر الجرجاني )    
ّ
 هـ ( الذي جاء فيه : ) ا377هـ ( على نص أبي علي الفارس ي )  541وفي شرحه لإليضاح؛ عل

ُ
لكالُم يأتلف

 إّياه بقوله  (4)من ثالثة أشياء : اسم, فعل, وحرف (
ً
ف عند لفظ ) يأتلف ( من قول أبي علي, مفّسرا

ّ
 مدلوله, ثّم توق

ً
 وموضحا

ً
, شارحا

    (5) : ) حقيقُته ُبأْن تقَع األلفة بين الجزَءينِّ (
ً
. ولم يخرج مفهوم الفائدة من رصد العالقة بين أقسام الكالم عند الجرجاني إفرادا

 بائتالف أجزاء الكالم ومكوناته؛ أي من اسم مع اسم أو فعل, وفعل مع   اسم . وختم بيان 
ّ

, فقد وجَد أّن اإلفادة ال تقع إال
ً
وتركيبا

 من  
ً
ه بقوله : ) .. كلُّ جزء انفرَد كان عاريا

ّ
طى  الجرجاني نهج أبو البركات األنباري )  (  6) اإلفادة (ذلك كل

ُ
هـ (, حين قرَن  577. وعلى خ

 بتأليفه على معنى يحسُن السكوُت عليه (
ً ّ
) ما كاَن من الحروف داال الكالم الذي عّده  . ويريد بنّصه    (7) بين التأليف والفائدة في 

الس  عليه  يحسُن  ما  أّن   : ُمفادها  فكرة  إبراز  التأليف املتقّدم  محصول  الفائدة  أّن  أخرى؛  وبعبارة  التأليف,  من  يحصل  كوُت 

 في عبارات النحاة املتأخرين عن هؤالء املتقدمين, أمثال ابن يعيش  )  
ً
 أيضا

ُ
َع التأليف

َ
هـ 643االصطالحي الحاصل بالضرورة . ووق

)(8)( )  (9)هـ (749, واملرادي  عيني  )(10)هـ (779, والرُّ األزهري  التركيب والتأليف, وهو ما  (11)هـ (590, وخالد  بين  , ومن أوالءِّ من فّرق 

 ستبينه السطور الالحقة .

 

 

 
 السابق نفسه والصفحة .  -1

هـ (  , تحقيق    د.  عمر فاروق 395الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها , أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي )  -2

 . 81م , ص1993 -هـ 1414ن , لبنا -, بيروت   1الطّباع , مكتبة املعارف , ط

 السابق نفسه والصفحة .  -3

 . 68/ 1املقتصد في شرح اإليضاح ,  -4

 السابق نفسه والصفحة  .  -5

 .  69/ 1السابق نفسه   -6

لبنان ,    -, بيروت  1, ط  هـ ( , تحقيق بركات يوسف هّبود 577أسرار العربية , كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن محمد بن سعيد األنباري النحوي )    -7

 .  35م , ص1999  -هـ 1420

, بيروت  1هـ( , تحقيق أميل بديع يعقوب , دار الكتب العلمية , ط643ينظر شرح املفّصل للزمخشري , موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش )   -8

 . 72/ 1م  2001 -هـ1422لبنان ,  -

 .  267/ 1ة ابن مالك , ينظر توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفي -9

, رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية جامعة أم القرى , للطالب   ينظر شرح ألفية ابن معط , أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الّرعيني   -  10

 . 70/ 1م , 1994  -هـ 1414حسن محمد عبد الرحمن أحمد , 

, دار ينظر شرح التصريح على التوضيح على أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك , الشيخ خالد عبد هللا األزهري , تحقيق محمد باسل عيون الّسود    -11

 . 16 – 15/ 1م , 2000  -هـ 1421لبنان ,   -, بيروت  1الكتب العلمية , ط
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 التركيب  -جـ 

التركيب في        ؛ أي 
ً
: كان منطقّيا , وثانيهما 

ً
 لغوّيا

ً
 عاما

ً
: كان بعدا أولهما  اثَنين,  ُبعَدين  النحوي  التفكير  التركيب في  أخذ مصطلح 

ى مساحة عريضة من وصف النحاة العالقات القائمة  
ّ
 . وهو بالبعد األول قد غط

ً
مقابل اإلفراد لغة, ثّم في مقابل البساطة منطقا

  بين الحرو 
ً
 خاّصا

ً
ف في الكلمة الواحدة أو بين الكلمات في التعابير والجمل ورّبما بين الجمل في نص لغوي . أّما الثاني منهما فكان ُبعدا

 . 
ً
 في حّد الكالم تباعا

ً
 جاء من وصف العالقة التي تجمع بين عناصر الجملة أو الكالم, حتى أخذ مدلوله االصطالحي ودخل قيدا

      

    -هـ (, وابن جّني  392ماء الذين طرقوا التركيب , وجعلوا له مكانة بارزة في عباراتهم ابُن جّني )ومن القد       
ً
كان    -كما عرفنا سلفا

ويين. من النحاة الذين ساَووا بين الجملة والكالم, و الجامع بينهما عنده هما : االستقالل واإلفادة؛ أي ما ُيعرِّف باملعنى التام عند النح

د عمق العالقة بين الجملة و الكالم بلحاظ التركيب, وخلص  وفي معرض حد
ّ
بعد نقاش طويل    -يثه عن الفرق بين القول والكالم, أك

ه ال يقع على اآلحاد املجّردة (  -
ّ
 بالجمل املركبة وأن

ً
 بمصطلح التركيب في إدراك بنية    (1) إلى        ) كونِّ الكالم مختّصا

ً
. وما برح ملتزما

الكالم أو الجملة في أكثر من موضع من كتابه ) الخصائص (, منه حديثه عن اإلطناب واإليجاز وعالقتهما بمفهوم الكالم وفائدته 

, وُيريد به املفيد املستقل بنفسه من خالل التركيب فحسب؛ ويقول في هذا الصدد )
ً
ولو بلَغ بها اإليجاُز غايته لم    التركيبية لزوما

ه البّد فيه من تركيب الجملة (
ّ
 . ( 2) يكن له بّد من أْن يعطيك تمامه وفائدته, مع أن

سندْت إحداهما إلى األخرى (538والكالم عند الزمخشري )     
ُ
ُب من كلمَتين ا

ّ
 من مكونات  (3) هـ( ) هو املرك

ً
, ليكون التركيب عنصرا

ّيد بالفصل ) كلمتين ( ثّم ) االسناد (,  643ه . وفّسر ابن يعيش )الكالم وبنية تعريف
ُ
ه جنٌس عام ق

ّ
هـ ( في شرحه مصطلح التركيب بأن

بين تركيب اإلفراد وتركيب االسناد؛ األول منهما يمثله اجتماع كلمتين وتكون بمنزلة كلمة واحدة كالتركيب املزجي   -في األثناء    -مفّرقا  

ه من تركيب كلمَتين الذي ال يفيد حتى ُيخبُر 
ّ
 عنه, نحو : ) معد يكرُب مقبٌل ( . والثاني وهو مظنة الفائدة املستفادة من الكالم, ألن

 . (4) بنسبة أحداهما إلى األخرى ما يعبر عنه باإلسناد 

 يسهم في تفسير مدلول الكالم أو الج       
ً
 علميا

ً
ملة؛ بل صار وجوده في وتعّمق مفهوم التركيب في أذهان النحاة, ليستقر مصطلحا

 لالستدراك على تعريف لم يدرج لفظ التركيب في عبارته كما سيأتينا . ومن  
ً
ميته, وسببا

ّ
 لقياس عل

ً
, ومعيارا

ً
 الزما

ً
حّد الكالم أمرا

ه يلتزم هـ ( يحّل فيه قيد ) املفيد ( محّل االسناد, غي 607مطلع القرن السابع الهجري نظفر بتعريف جديد للكالم عند الجزولي )  
ّ
ر أن

ُب املفيُد بالوضع (
ّ
 املرك

ُ
فظ

ّ
 له, وذلك في قوله : ) الكالُم هو الل

ً
, ليصل من تعريفه إلى أّن التركيب  (5)بذكر التركيب بوصفه جنسا

 ابن مع 
ً
أيضا . وتابعه   بال اسناد؛ من ذلك استغنى عن ذكر االسناد في حّده 

ُّ
الكالم, وال فائدة تركيبية حاصلة قط ٍط  املفيد هو 

 التركيب بالفائدة أبو علي الشلوبيني )    (6) هـ (, بل على التعريف نفسه لفظا ومعنى628)
ً
هـ (, إذ قال : ) الكالُم 645. ومّمن قّيد أيضا

 
 . 63/ 1الخصائص  -1

 .   65/ 1السابق نفسه  -2

 .  32املفّصل في علم العربية , ص -3

 .  72/ 1ينظُر شرح املفّصل ,  -4

  3يق د. شعبان عبد الوّهاب محمد , مطبعة أم الُقرى ) د . ت ( , ص هـ ( تحق607املقدمة الجزولية في النحو , أبو موس ى عيس ى بن عبد العزيز الجزولي )    -5

. 

هـ (  , تحقيق محمود محمد الطناحي , مطبعة عيس ى  628الفصول الخمسون  , البن معٍط , زين الدين , أبي الحسن يحيى بن عبد املعطي املغربي )ت  -6

 .  149, ) د. ت ( , ص 1البابي الحلبي وشركاؤه  , ط 
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 بالوضع (  -حقيقة    -
ً
ٌب وجودا أو نّية مفيدا

ّ
 أ  (1) : لفظ مرك

ً
و عفو  . ويحسُن بنا التذكير أّن مثل هذه التعريفات للكالم لم تأت ارتجاال

ما هي حصيلة جهود نحوية متواصلة, على تطور ملحوظ ملفهوم التركيب والفائدة في بنية الكالم عند النحاة . 
ّ
 الخاطر, وإن

        

وإذا ما تقدمنا في الفكر النحوي من العصور الالحقة, وجدنا من يطيل النظر في تلمس العالقة بين التركيب والتأليف, فيفّرق       

 له . كما نجد ذلك عند أصحاب الشروح  بينهما على ج
ً
 والتأليف خاّصا

ً
؛ إذ يصير التركيب عنده عاما

ً
هة العموم والخصوص مطلقا

هـ ( لعبارة ابن مالك  ) الكالم وما 749واملطوالت النحوّية, مّمن فّسر ما جاء عن أصحاب املتون من هذا الغرض, كتفسير املرادي )

ما قال
ّ
ُب ؛ ألّن التأليف    يتألف من (؛ بقوله : ) وإن

ّ
 منه, ولم يقل : وما يترك

ُ
, وهي    -كما قيل    -: وما يتألف

ٌ
, إذ هو تركيٌب وزيادة أخصُّ

 العبارة نفسها  -. ومثله  (2) وقوع اإللفة بين الجزءين (
ً
أخصُّ من التركيب, إذ   -أي التأليف  -هـ ( : ) وهو 905قول األزهري )  -مفّسرا

ٌب من غير عكس (التركيُب ضمُّ كلمة إلى أخ
ّ
. وعلى أساس من هذا الفهم الجديد املستدرك؛ يصبح    (3)رى فأكثر؛ فكلُّ مؤلف مرك

, لكّنه ممكن في التركيب؛ وهي نتيجة عملية فرضها تغّير املفهومين وتطور داللتهما عند النحاة 
ً
 واجبا

ً
وجود اإلفادة في التأليف أمرا

 املتأخرين . 

 

 القصُد والوضع   -

ال يكاد مفهوما القصد والوضع ينفصالن عن بعضهما في فائدة الكالم وحّده ومباحثه عند النحاة, بل ال تعدمه عند  سائر      

اللغويين من غير النحويين مّمن اشتغل بمفهوم الكالم وجرى في مضماره . فضال عن أّن مبحثي القصد والوضع وعالقتهما بالفائدة  

 من أذهان الّنحاة وتأليفاتهم, والسّيما الذين عاشوا بعد القرن الخامس الهجري, حينما تشّعبت أنظارهم  كانا قد  
ً
 كبيرا

ً
أخذا حّيزا

 من البالغيين ناقشوا النحاة في هذا 
ً
 ومسائل . ومن الجدير بالذكر أّن بعضا

ً
 وقيودا

ً
  وتآزرت في بيان نظرية الفائدة في الكالم, حدودا

شهم إلى أضافة كبيرة أغنت البحث فيه وأشرفت منه على أبعاد معرفية علمّية ثرية, وخاصة في إدراك العالقة الغرض, أفض ى نقا

م؛ أي بين ما هو لغوي وآخر نفس ي أو قيمي جمالي . ومن أولئك البالغيين  
ّ
املتينة بين الوضع والقصد, أو عالقة اللغة املوضوعة بالتكل

 بين البالغيين والنحويين في الكالم لم يخل من حضور املفاهيم املنطقّية  هـ(, الذي ع477ابن سنان الخفاجي )  
ً
 مثمرا

ً
رض نقاشا

نا نقتصر على ما يفيدنا في هذا البحث, وهو الحديث الذي يكشف  
ّ
والكالمّية في إثنائه, التي كان لها أثرها في حسم الجدل فيه . غير أن

ق باملعاني والفوائد عن  طبيعة العالقة بين الوضع والقصد في تصّور عل
ّ
ماء اللسان العربي . ومّما يغنينا في ذلك قوله : ) والكالُم يتعل

م له واستعماله 
ّ
باملواضعة ال لش يء من أحواله, وهو قبل املواضعة ال اختصاص له ... وهو بعد وقوع التواضع يحتاج إلى قصد املتكل

له من قوله : ) فاملواضعة تجري مجرى   - بعد بسطه الكالم  فيهما  - كثر . ويقّرب ابن سنان الصورة أ (4) فيما قّررته املواضعة (
ّ
بما مث

 
 .  112م ,  ص1981  -هـ 1401, الكويت ,  2هـ ( , تحقيق د. يوسف أحمد املطّوع , ط645, ألبي علي الشلوبيني )   التوطئة -1

 .  1/267توضيح املقاصد واملسالك ,  -2

 . 16/ 1شرح التصريح على التوضيح ,  -3

هـ ( , تحقيق عبد املتعال الصعيدي , مطبعة محمد علي 646سّر الفصاحة , أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي ) ت    -  4

 . 39م , ص1952  -هـ 1372, مصر ,  1صبيح وأوالده , ط
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. ويفيدنا هذا البيان املتقّدم من كونه (  1)شحذ الّسكين وتقويم اآلالت, والقصد يجري مجرى استعمال اآلالت بحسب ذلك اإلعداد (

 وافيا يكفينا مؤونة الحديث الطويل عن عالقة املواضعة بالقص 
ً
 . مدخال

ً
 د سلفا

         

القسط الوافر من عنايتهم املخصوصة لهذين املفهوَمين, وال سّيما بعد تعّمق        النحاة فسوف نصيب  وإذا ما عدنا إلى ضفة 

أدركوا أّن الكالم في أصله وجود نفس ي ) يعّبُر عن املعنى القائم في النفس , الذي تدّل  - ابتداء    - النظر في الكالم االصطالحي؛ فهم  

     -. وحينما استقّر معناه االصطالحي في أنظارهم, أدركوا    (2)عليه العبارات (
ً
 باجتماع أربعة    - تباعا

ّ
ه ال يقوم وال يؤدي غرضه إال

ّ
أن

) 
ً
, وأن يكوَن مقصودا

ً
, وأن يكون مفيدا

ً
با

ّ
, وأن يكون مرك

ً
    (  3)أصناف, هي : ) أن يكوَن ملفوظا

ً
. وعلى الّرغم من أّن الفائدة كانت قسيما

ق بموقعي الوضع والقصد من تعريفات  لتلك األصناف  
ّ
 وقعها في وجودهّن منفردة كانت أو مجتمعة . أّما فيما يتعل

َ
األربعة, فلم يخف

القصد كثرة  وإن كان أقرب   . وقد فاق   
ً
أيضا الفائدة  إلى قيد  النحويين للكالم فقد كان لقيد الوضع سبٌق فيها عليه, وفي ضّمه 

 من املواضعة . مع  
ً
التنويه بأّن إغفال ذكر القصد في صياغة حدود الكالم املتقّدمة لم يقتصر عليها  فحسب, بل  بالفائدة رحما

, ومع تقّدم ذكر الوضع في حدود الكالم في التأليفات النحوّية . غير أّن ذلك لم يمنع ترجيح  
ً
تعّدى ذلك  إلى قسم املتأخرة منها أيضا

؛ لصلته الوثيقة بالفائدة وا
ً
 من النحويين فّسر الوضع بالقصدالبدء بالقصد أّوال

ً
 . أضف إليها أّن بعضا

ً
م معا

ّ
؛ لذا كانت  (4)ملتكل

 .   - ابتداًء  –حاجتنا لبحث القصد 
ً
 أولى في الترتيب من الوضع, وهو أمٌر سُتجلى لنا مسوغاته تباعا

  

 القصد   - 

  672ابن مالك )    لعّل أسبق التعريفات وأوضحها التي ورد فيها ذكر القصد في الكالم تعريف    
ً
مِّ اسنادا ه )ما تضّمن من الكلِّ

ّ
هـ (, بأن

 لذاته (
ً
 إّياه؛ لُيخرج بهذا القيد كالم النائم  (5)مقصودا

ً
 ( خبر العاقل الواعي بمضمونه, في حال كونه قاصدا

ً
, وأراد بقوله : ) مقصودا

 . وفي حين أراد بقوله
ً
   واملجنون والطيور التي تحكي الكالم, وإن جاء مفيدا

ً
: ) لذاته (  إخراج الجمل املفيدة التي تقع صلة أو مضافا

 ذا فائدة في األصل. ويظهر من عبارات النحويين أّن  ) القصد ( قد  
ً
قصد لذاتها بل لغيرها, على كونها خبرا

ُ
إليها وسواهما, مّما لم ت

 في حّد الكالم لديهم, حتى اقتصر عليه ابن هشام األنصاري )  
ً
 الزما

ً
  بـ) الفائدة ( دون غيرها؛ وذلك حين 761صار قيدا

ً
هـ(, مقرونا

 
 السابق نفسه والصفحة.  -1

ض , هـ( , تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد املوجود والشيخ علي محمد معوّ 581نتائج الفكر في النحو , أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السهيلي )  -  2

 . 49م , ص1992- هـ 1412لبنان ,  -, بيروت  1دار الكتب العلمية , ط

جامعة أم   أبو عبد هللا ابن الفخار وجهوده في الدراسات النحوية مع تحقيق كتابه شرح الجمل , إعداد حماد بن محمد حامد الثمالي , رسالة دكتوراه - 3

 .  15/  1هـ . 1410 - هـ 1409كلية اللغة العربية ,  –القرى 

لبنان ,    -, بيروت  1هـ( , تحقيق فواز الشّعار , دار الكتب العلمية , ط669ُينظر شرح جمل الزجاجي , أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي )    -4

, دار القلم   1هنداوي , ط  هـ ( , تحقيق د. حسن745. وينظر التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل , أبو حيان األندلس ي ) ت    19/  1م ,  1998- هـ  1419

 .  35/ 1م , 1998 -هـ 1419بدمشق , 

 . 1/5شرح التسهيل ,  - 5
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 كما فعل ابن مالك, وَمن تابعه كأبي حيان ) (1)قال : ) والكالُم قوٌل مفيٌد مقصوٌد (
ً
هـ(؛ عندما حّد الكالم بـ) 745. ولم يزد عليه شيئا

ه قوٌل دالٌّ على نسبة اسنادّية مقصودة  لذاتها (
ّ
 .    (2) أن

, (3) هـ( في كتابه التذييل والتكميل745هـ ( نقاٌش مليٌء بالفوائد العلمّية, حينما تعّقب ما طرحه أبو حيان )778ولناظر الجيش )       

  680وفيه نقل رأي ابن الضائع )  
ً
 في إفادة الكالم . ورأى ابن الضائع  أْن ال حاجة لذكر قصد املتكلم, احترازا

ً
هـ( في اعتبار القصد قيدا

 لرأيه بقوله  ب
ً
 للواقع؛ محتّجا

ً
وجاء فيه : )   - الذي نقل معناه ناظر الجيش    - ه عن خبر الساهي والنائم واملجنون, ولو جاء مطابقا

, ووافق ذلك قدومه؛ فالفائد
ً
ٌم مثال ة لم والصادر من هؤالء يخرُج بقيد اإلفادة, ألّن مثل هذا ال يفيد بوجه, ولو قال النائُم : زيٌد قادِّ

ما حصلت من مشاهدة القدوم (تحصل  
ّ
ه ال ينفي اشتراط القصد  (  4) من إخباره, وإن

ّ
. واملفهوم من رأي ابن الضائع هذا وعبارته, أن

في اإلفادة, كما فهم منه خالف ذلك أبو حّيان؛ فزعَم أّن ابن الضائع يشترط أْن يكون على هيئة التركيب املوضوع في اللسان العربي  

ْن ال دليل على زعم أبي حّيان من مضمون ما عرضه من كالم ابن الضائع, ألّن القصد أمٌر متسالٌم    (5)فحسب دون القصد  
ّ
. والحّق أ

عليه بين النحاة, كما يستفاد من أقوالهم, وهو واقع في اإلفادة بداللة التضّمن عندهم, ونفيه قد يوهم بخلّو القصد في إفادة غير  

ده  النائم والساهي واملجنون . وما نفاه
ّ
ابن الضائع هو اإلفادة عن كالم النائم, ليستغني به عن ذكر القصد الذي هو قرينها, كما أك

 . ( 6)ناظر الجيش 

 أن ُيقاُل : املراُد      
ّ

وبعُد؛ فقد صّوب ناظر الجيش رأي ابن الضائع السالف ورّجحه, لكّنه استدرك عليه بفرض ُمفاده :       ) إال

ُه من ذلك املحّل بخصوصه, وال شّك  بالكالم املفيد, ما صور 
ُ
ته صورة ما يحصُل فيه الفائدة, أي ما من شأنه أن يفيد, وال يلزُم إفادت

 شأنه شأن ذلك؛ فهو داخٌل إلى أن يخرَج بقيد القصد (
ً
. وهو استدراك وجيه, وإن أقيم على جهة  (  7)أّن قول الّنائم : قاَم زيٌد مثال

 من مجالها في النظام اللغوي؛ يغني عن  الفرض؛ فهو يصدر عن رأي ثاقب,  
ً
 وافرا

ً
يضفي على مفهوم الفائدة سعة, ويمنحها حظا

 التوّسع في قيودها التجريدّية القيمّية أو أبعادها الجمالّية, كما هو املنهج املتبع عند نحاة العرب .  

    

الحاجة لذكرهما؛ ألّن املفيد من الكالم ما دّل على معنى  هـ( انتفاء  905وفي تعّرضه لقيَدي التركيب والقصد, وجَد خالد األزهري )    

م يستدعي أن يكوَن  
ّ
يحسُن السكوُت عليه يستلزمهما, ثّم قال في القصد : أْن ال حاجة ) إلى قولهم : املقصود, ألّن حسَن سكوت املتكل

َم به (
ّ
ا تكل  ملِّ

ً
 : ) وحسُن س1206. وتابعه في ذلك الصّبان )  (8) قاصدا

ً
َم به ((, قائال

ّ
ا تكل  ملِّ

ً
م يستدعي أن يكون قاصدا

ّ
.   (9)كوت املتكل

 
هـ ( , تحقيق محمد أبو الفضل عاشور , دار إحياء التراث  761شرح شذور الذهب , جمال الدين عبد هللا بن يوسف املعروف بابن هشام النحوي ) ت   -1

 . 19ه , ص 2001 -هـ 1422بيروت ,  –, لبنان  1العربي , ط

 .  831/ 2ارتشاف الضرب ,  - 2

 . 37-36/ 1ينظر التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ,  - 3

 . 148/ 1تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ,  - 4

 . 36/ 1ينظر التذييل والتكميل ,  - 5

 148/  1ينظر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ,  - 6

 فحة. السابق نفسه والص -7

 . 16/ 1شرح التصريح على التوضيح ,  - 8

هـ (  تحقيق طه عبد الرؤوف سعد , املكتبة التوفيقية , القاهرة  1206حاشية الصّبان , شرح األشموني على ألفية ابن مالك , محمد بن علي الصبان ) - 9

 . 57/ 1, ) د.ت ( , 
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؛ استعان القوجوي )   هِّ  للتفريق بين الجملة والكالم, فرأى أّن الجملة الواقعة    950ومن قبلِّ
ً
هـ( باإلفادة املقصودة في اعتبارها معيارا

 إليها وسواهما هي جمٌل وليست بكالم؛ لكونها تراكيب غير مقصو 
ً
دة لذاتها, بخالف الكلم املفيد املقصود لذاته؛ وبناء  صلة أو مضافا

 لذاته
ً
  ( .1)عليه؛ تكون الجملة ما تضّمن االسناد األصلي املقصود لذاته أو لغيره, والكالم ما تضمنه مقصودا

 

   الوضع  -

الكالم, حتى       الفائدة من  أو  اإلفهام  والوضع, إليقاع  القصد  بين مفهومي  تداخل  الغرض عن  هذا  في  النحويين  نبُئ نصوص 
ُ
ت

ه؛ يمكن لنا من خالل تحليل دقيق وفهم  
ّ
يصعب عنده الفصل بينهما؛ والسّيما فيمن فّسر الوضع بالقصد كما تقّدم . ومع هذا كل

 بينهما, ثّم ننش ئ من تلك العالقة قولين مفادهما:  لجملة النصوص أن نستبين الفرق 

 .  القصُد ألصُق بالكالم  -1

 .  الوضُع ألصُق باللغة ) النظام (  -2

يق العالقة بين هذين املفهومين,   
ّ
 لنا فيما يأتي, وبها نتلّمس دق

ً
وبدأنا بهذه النتيجة قبل العرض ألقوال النحاة, حتى تكون عونا

بس أو التسرع في إبداء حكٍم لظاهر نّص لم يستوفِّ سياقه؛ ثّم قد يوحي بخالف ذلك .
ّ
 لوقوع الل

ً
 تفاديا

غويين عامة بحسب فهم النحاة بل ا -إّن الكالم      
ّ
 باملواضعة   -لل

ً
, وإنما من جهة كونه مفيدا

ً
ه الفائدة من حيث كونه كالما لم تأتِّ

. وسبق لهم أْن جعلوه ضربين : مهمل ومستعمل؛ واملهمل عندهم مالم ُيوضع في اللغة, أّما املستعمل فهو املوضوع ملعنى, أو فائدة  

ها إلى الخبر
ّ
هـ ( من طبيعة العالقة التكاملّية  466في هذا املعرض؛ ما أبانه ابن سنان الخفاجي ).  ومّما يحسُن ذكره    (2) ترجع في كل

ُق باملعاني والفوائد باملواضعة, ال لش يء  
ّ
: ) الكالُم يتعل من  التراتبّية بين الوضع والقصد التي أدركتها أذهان علماء العربية, بقوله 

لم (أحواله, وهو قبل املواضعة ال اختصاص له .. وهو بعد و 
ّ
. ومن املؤكد أّن النحاة لم يتنكبوا    (3) قوع التواضع يحتاج إلى قصد املتك

, أو قل هي حقيقة كلّية 
ً
 عاما

ً
 على طبيعة العالقة وأصلها, لكونها إطارا

ً
عن هذا الطريق وما عّبر عنه ابن سنان, فقد توافقوا جميعا

 أّن تفسير بعض النحا
ّ

 ما, كما زعم بذا أبو  يدخل فيه علماء العربية جميعهم . إال
ً
 شيئا

ً
ة القصد بمعنى الوضع جعل األمر مبهما

 ذلك القول إلى ابن عصفور)745حيان )
ً
 في مصنفاته .  669هـ(, ناسبا

ً
ك ال تجد ذلك صريحا

ّ
 هـ(, مع أن

     

وا مبحث الوضع أهمية وعناية خاصة في بيان مفهوم الكالم, وجعلوه قي     
ّ
 في حّده وتعريفه, كما  على أّن النحاة كانوا قد أول

ً
دا

ب املفيد بالوضع (607أثبت الجزولي )
ّ
فظ املرك

ّ
,  628, ثّم تابعه ابن معٍط )(4) هـ ( ذلك في تعريفه الكالم, فقال عنه : ) هو الل

ً
هـ ( أيضا

    –هـ( , حين قال : ) الكالُم  645.  وضارعهما  أبو علي الشلوبيني )    (5)في تعريفه بلفظه ومعناه  
ً
 ونّية ,    –حقيقة

ً
ٌب , وجودا

ّ
لفظ مرك

 
 -ل مروة , دار الفكر املعاصر , بيروت  هـ( , تحقيق إسماعي 950ينظر شرح قواعد اإلعراب البن هشام , محمد بن مصطفى القوجوي : ) شيخ زاده ( )  -  1

 .  13سورية , ) د.ت ( , ص -لبنان / دار الفكر , دمشق  

 . 28, وينظر سّر الفصاحة  , ص 82 - 81ينظر الصاحبي في فقه اللغة العربية , ص  - 2

 . 41سّر الفصاحة , ص - 3

 .  3املقدمة الجزولّية , ص - 4

 .149ينظر الفصول الخمسون , ص - 5
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    بالوضع (
ً
,   (2) . وفّسر النيلي ) من علماء القرن السابع ( معناه, بقوله : ) إذ املراد من الوضع تخصيص اللفظ بمسّماه (  (1)مفيدا

, دالٌّ بالوضع على معنى مفرد, ما يعرف بال وضع الشخص ي .  وال يغيب عن أذهاننا أّن الوضع اللغوي عندهم قسمان : أحدهما 

ب, ويراد به القواعد العامة للسان العرب, وهو ما يعرف بالوضع الّنوعي 
ّ
 .(3) وثانيهما, الدال بالوضع على معنى مرك

      

؛ يقول ابن أبي الربيع )      
ً
 وعدما

ً
هـ ( :  688والوضع عند النحاة عنصر أصيل في الكالم, يدور حول محوره وأعني به الفائدة وجودا

ه لم    ) ومعنى 
ّ
؛ ألن

ً
بة مفيدة وال يسّمى كالما

ّ
ه يلفظ بألفاظ مرك

ّ
فظ لإلفادة , وهذا تحّرٌز من لفظ الطائر, فإن

ّ
الوضع أن يضعه الال

ه قّسم الفائدة باعتبار الوضع وعدمه على قسمين :  680هـ ( عن ابن الضائع ) 745. ونقل أبو حّيان )  (4) يضعها إلفادة أحد ..(
ّ
هـ( أن

ملعنى  أولهما املفيد بالوضع؛ كقولهم : ) قاَم غالُم زيٍد (, حيث أفاد هذا الكالم معنَيين : أحدهما اإلخبار عن غالم زيٍد بالقيام ) وهو ا

ك زيد للغالم, مع أّن اللفظ لم يكن  الذي وضع له  اللفظ ( . و 
ّ
ثانيهما املفيد بالعرض املأخوذ من املثال نفسه, الذي يخبر عن تمل

 مفيد بغير الوضع؛ ومن أجل ذلك تحّرز القائل بالوضع مّما يفيد بالعرض 
َ
 له في أصله وغرضه, فهو إذا

ً
 ( .5)موضوعا

ب املفيد, جاء فيه : ) أّما من يقول :  هـ( نص بالغ األهمّية, تناول فيه و 790وللشاطبي )     
ّ
 للفظ املرك

ً
جهين للوضع في مجيئه قيدا

ه لم يقصد في 
ّ
 من كالم الساهي والنائم واملجنون, وكالم بعض الطير, فإن

ً
م اإلفادة, تحّرزا

ّ
معنى بالوضع بالقصد؛ أي بقصد املتكل

 .. أّما من فّسر الوضع بوضع ا
ً
ب مفيد لكنه ذلك اإلفادة؛ فليس بكالم اصطالحا

ّ
 مرك

ٌ
ه لفظ

ّ
 من كالم األعجمي, فإن

ً
لعرب, تحّرزا

) 
ً
. إّن مدلول نص الشاطبي يقّربنا من املفهوم اللساني الحديث للغة والكالم؛ أي اللغة    (6)ليس بوضع العرب؛ فليس بكالم اصطالحا

.  أّما    (7)قة العرب وترتيب ألفاظها على معانيها (التي تحكي النظام الخاص بلغة معينة ويمثلها قوله : وضع العرب ) من كونه على طري

ده الصّبان )
ّ
 إلى قوانينه مع قصد اإلفادة؛ وهو ما أك

ً
هـ ( في حاشيته,  1206الكالم فهو تحقيق ذلك النظام في إحداث القول مستندا

تعريف الكالم, كما قال الشاطبي وغيره,    ما نّصه : ) وقوله: ) بالوضع ( الظاهر أّن مراده الوضع العربي الذي هو قيٌد البّد منه في

بات موضوعة وهو  
ّ
ل الوضُع على الوضع العربي مبنّي على أّن املرك ه أدرجه في اإلفادة, ثّم ُحمِّ

ّ
ليخرج كالُم األعاجم, ال القصد ألن

 (  8) الصحيح, لكّن وضعها نوعّي فهو املراد في التعريف (

 

 القصد ومدلولهما عند النحاة إلى اآلتي : ويمكن أن نخلص من مجموع الكالم عن الوضع و 

 
 . 112التوطئة  , ص - 1

 . 32/ 1الصفوة الصفّية في شرح الدّرة األلفّية ,  - 2

 .  1796 -1795/ 1ينظر موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ,  -3

لبنان ,   -إلسالمي , بيروت هـ ( , تحقيق د . عّياد بن عيد الثبيتي , دار الغرب ا688البسيط في شرح الجمل , ابن ابي الربيع عبيد هللا بن احمد األشبيلي  ) -4

 . 159- 158م , ص1986 -هـ 1407,  1ط

 .  36ينظر التذييل والتكميل في شرح التسهيل , ص - 5

هـ( , تحقيق د. محمد إبراهيم البّنا , جامعة أم القرى ,  790املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية , أبو اسحاق إبراهيم بن موس ى الشاطبي ) ت  -6

 .  37- 36/ 1م . 2007هـ ,  1428املكرمة , , مكة  1ط

 .  38/  1السابق نفسه ,  -7

 . 1/56حاشية الصّبان ,  - 8
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ً
 :   الوضُع قسمان   -أوال

 كان أو    -1
ً
وضع لغوي قبل إحداث الكالم وقصده, يمثله وضع العرب؛ أي نظام اللغة العربّية ) اللفظ املوضوع ملعنى شخصيا

 به عن كالم األعجمي . 
ً
 (, تحّرزا

ً
 نوعّيا

 للنظام ) املعنى الذي وضع له اللفظ ( وفيه جانبان : لغوي ونفس ي    وضع لغوي بعد إحداث الكالم مقصود لذاته,  -2
ً
بوصفه تمثيال

. 

 

 
ً
 :   الفائدة بالقصد ال تخلو من -ثانيا

 الفائدة الحاصلة بقيد القصد املطابق للوضع اللغوي .  -1

 بالنظام ) ما   -2
ً
 (1) صورته صورة ما تحصل به الفائدة (الفائدة الحاصلة بالقصد أو دونه, ألّن األصل الوضع اللغوي, ممثال

 له .  -3
ً
َر القصُد كان ) كالم النائم والساهي ( غير مفيد في أصله, ثّم ال حاجة لقولهم :) لذاته ( قيدا وإذا    بناء على ما تقّدم؛ إذا اعُتبِّ

 احتاج بعدها إلى قولهم : ) لذاته(, للتفريق بين املفيد بالوض
ً
 ع واملفيد بالعرض .لم ُيعتبر القصد وكان مفيدا

 

 الفائدة وحسن السكوت   -

م    -في هذا املبحث تبرز لنا قيمة تداولّية من مفهوم الكالم النحوي, أي عالقة الكالم بمستعمليه     
ّ
ي الخطاب وهما : املتكل

َ
فاعل

  -ابتداء   -ما يعرف بحسُن سكوت؛ والسكوت الحسن أثٌر تجلبه الفائدة . على أّنهم   -عند النحويين   - واملخاطب . وفي الكالم املفيد  

 من  يفّرقون بين  
ً
الفائدة وهي مدلول الجملة أو الكالم النحوي, وبين املعنى الذي يعّم املفرد واملركب على السواء . غير أّن بعضا

, أو ما هو من الفائدة التامة وهو خاص 
ً
النحاة يضّم كليهما إلى الفائدة, ثّم يفصل بينهما, بين ما هو مطلق الفائدة ويشملهما معا

 إْن ُيفْد هو الكالُم .. ( : ) قوله : ) إْن  بالكالم؛ يقول النيلي ) م 
ُ
فظ

ّ
 قول ابن معٍط في منظومته : ) الل

ً
ن علماء القرن السابع (, مفّسرا

؛ إذ لو أراَد مطلَق الفائدة الندرجْت الكلمة املفردة (
َ
 الّتامة

َ
ْد( يريُد به الفائدة في معرض    -هـ(  أْن قاَل  392. وسبق البن جّني )  (  2) ُيفِّ

شجو وال تحزُن , وال تمتلك قلَب  السامع ( -كالم بالجمل دون الكلمة املفردة ربطه ال
َ
 .( 3) : ) ومعلوم أّن الكلمة الواحدة ال ت

         

م واملخاطب ( .         
ّ
إّن حسن السكوت محصول من الفائدة التامة ال غيُر, وفي جانبيهما يقف طرفا العملّية التواصلّية : ) املتكل

   -والفائدة  
ً
ما كان    -لزوما

ّ
م وحده؛ يقول املبّرد : ) وإن

ّ
رسالة دالة تامة ينتجها منش ئ الكالم ليوصلها إلى املخاطب, فهي خاصة باملتكل

للُمخاطبِّ (  
ُ
الفائدة بها  السكوُت, وتجُب  ه هو والفعل جملة يحسُن عليها 

ّ
 ألن

ً
الذي يستفيُده  (  4)الفاعُل رفعا الخبُر   هي 

ُ
. والجملة

 
 .  148/ 1تمهيد القواعد ,  -1

 . 32/ 1الصفوة الصفّية في شرح الدرة األلفية ,  - 2

 .  64الخصائص , /  -3

 . 1/8املقتضب ,  -4
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خاطب ( السامع ) ألّن 
ُ
 في تعريف الكالم؛ إذ    (1) الغرَض في الخبر إفادة امل

ً
ختيرت بعناية, لتكون قيدا

ُ
. اّما حسُن السكوت فهو عبارة ا

, بل إّن السكوت ال  
ً
 عندهم بـ) حسن السكوت (؛ وليس كّل سكوٍت كان حسنا

َ
لم يقل النحاة ) السكوت ( منفردا, بل قرنوه بما ُعرِّف

ين : اللغوي ) يحسُن إال بحسن الفائد
َ
م بإفادة املخاطب, بعد استيفائها شروط السياق

ّ
ة وهو تمامها, وذلك حين بلوغها قصد املتكل

ي )
ّ
 بـ) صحة السكوت (, كما سيأتي . من ذلك صّرح املوصل

ً
ح َعليه أحيانا لِّ

ُ
هـ ( أْن ال فائدة 696النحو (, والخارجي ) املقام (؛ لذا أصطـ

 ع
ً
 بحسن السكوت, مستدال

ّ
 الشتقاق الكالم, فقال : ) إال

ً
م ) الجرح ( في وقوع األثر, بوصفه مصدرا

ْ
ل
َ
لى ذلك بإرجاع الكالم إلى  الك

م وهو ا
ْ
ل
َ
ه مشتّق من الك

ّ
 على ما يحسُن السكوت عليه, ال على ما أفاد إفادة ما, ألن

ّ
لجرح, واعلْم أّن املفيد في عرف النحاة, ال يطلق إال

 
ّ
 (وكما أّن الجرح البّد أن يؤث

ً
ر ُحزنا

ّ
 أث

ً
 , وإن كان قبيحا

ً
ر في السامع سرورا

ّ
 أث

ً
ه إن كان حسنا

ّ
  (2) ر بيد املجروح, فكذلك الكالم, ألن

       

ُم لم يكن ألهل العرف مجاُل تخطئة ونسبة         
ّ
أّما املراد من حسن السكوت فقد أوضحه بعضهم , بقوله : ) أي : لو سكَت املتكل

تعليٌل تعليمي لم يوضع بالصياغة العلمية التي يتقنها أساطين النحاة, كما جاء    -كما يظهر   - . وهو    (3)(  إلى القصور في باب الفائدة 

 في إفادته السامع, كاحتياج املحكوم عليه إلى 
ً
 يكون ) املتكلم ( محتاجا

ّ
راد بـ) حسن السكوت عليه ( أال

ُ
عن السيوطي قوله : ) وامل

هـ( أّن النحاة أطلقوا املفيد على جملة أشياء منها ) ما يصّح السكوت عليه (, ثّم  950. وذكر القوجوي )  (4)املحكوم به أو  عكسه (

 آخر, انتظار املحكوم عليه وبه (
ً
؛ ويريد بصحة السكوت حسنه, كما    (5)قال : ) وفّسروا صحة السكوت بأّن الكالم ال يستتبع لفظا

 . هو ظاهر؛ فالحسُن في الكالم ُيقابل الصح
ً
  ومقاما

ً
 ة في عرف النحاة, بما يستوفي تمام الفائدة, نحوا

      

 ؟ . وزعم      
ً
م أو املخاطب أو هما معا

ّ
وبقي من مفهوم حسن السكوت أو صحته أمر مهم, أعني به املشار إليه بالسكوت أهو املتكل

ه من موارد الخالف بين النحويين, على الّرغم من ندرة ذل911السيوطي )
ّ
 في مؤلفات النحويين الذين هـ(  أن

ً
ك الخالف املزعوم ورودا

. والراجح أن    (6)سبقوه, وجاء عنه ذلك في قوله : ) والكالُم قوٌل مفيٌد, وهو : ما يحسُن السكوُت عليه, وقيل : السامُع, وقيل : هما (

ه لم ُيعهد عند من سبق السيوطي
ّ
اإلشارة إلى الخالف بين املتكلم واملخاطب في    ال مورد للخالف في هذه املسألة, لسببين : األول, أن

م  وليس املخاطب  
ّ
موضوع السكوت وحسنه أو صحته, بل بدا أّن املعهود عليه بين الّنحويين إجماعهم على كون املقصود به املتكل

نه حّد الكالم؛ بقوله  هـ ( على التصريح به, وتضمي720وعلى ذلك صاغوا ألفاظ تعريفهم للكالم؛ ما دفع  محمد بن الحسن الصايغ )

م(
ّ
 السامع وحُسَن عليه سكوُت املتكل

ُ
 .  (7): ) والكالُم ما حَصَل به فائدة

 
 . 267علل النحو , ص -1

 .  192- 191/ 1شرح ألفية ابن معٍط ,  -2

 جامي , الفوائد الضيائية على متن الكافية في النحو , عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي ) ت  -3
ّ

(  , ويليه حواش ي وتعليقات الشيخ    898شرح مال

لبنان ,   -, بيروت  1اء التراث , طعلي رضا الدوللي القيصري الشهير بدولوزاده  , تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية  واالستاذ علي محمد مصطفى , دار إحي

 . 38/ 1 -(  4هامش )  -هـ  , الحاشية 1430 -م2009

 . 29/ 1َهْمع الهوامع في شرح َجمع الجوامع ,  -4

   12شرح قواعد اإلعراب البن هشام , ص -5

 .  29/  1همع الهوامع ,  -6

لحة , محمد بن الحسن الصايغ ) ت -7
ُ
محة في شرح امل

ّ
, املدينة املنّورة   1هـ ( , تحقيق ودراسة إبراهيم بن سالم الّصاعدي, الجامعة اإلسالمّية , ط720الل

 .  100/ 1م ,2004 -هـ 1424, 
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  ,
ً
 وختاما

ً
م بدءا

ّ
م والسكوت للمتكل

ّ
والسبب الثاني تدّل عليه ألفاظ التعريف وسياقه في صياغة حّد الكالم عندهم, بما يثبت التكل

لدن   من  وإبالغها  اإلفادة  استيفاء  بعد  الثاني وذلك  للسبب  الحجة  ويعضُد   . بتمامها  الفائدة  وقوع  بمعنى  للمخاطب؛  م 
ّ
املتكل

استدراك السيوطي نفسه على قوله املتقّدم, حينما افتتح تعريفه السابق للكالم وزعم فيه الخالف؛ ثّم قال في سطور الحقة :   ) .. 

م أو السامع أو هما, أقوال : أرجحها األو 
ّ
م كذلك السكوُت  وهل املراد سكوت املتكل

ّ
م صفة املتكل

ّ
م, فكما أّن التكل

ّ
ه خالف الّتكل

ّ
ل, ألن

) 
ً
 أو كتابة في غياب    (1) صفته أيضا

ً
؛ مع األخذ بعين االعتبار أّن من الكالم املفيد التام ما ال يحضره املخاطب, فيعّبر به صاحُبه نطقا

ه في كل األحوال كالم, وإْن ُعدَم فيه حضور  السامع, أو القارئ حتى حين, وهو يسكت عنه بعد إتمام فائدته, و 
ّ
؛ إن

ً
 و قصدا

ً
ضعا

 . 
ً
 كان أو قارئا

ً
 املتلقي سامعا

 من سهم املخاطب كان       
ُ
إّن حسُن السكوت عنصٌر أصيل في الكالم, وهو مثلما قلنا : أثٌر تجلبه الفائدة .  وكما كانت الفائدة

م, وذلك بعد  
ّ
إيقاع شروط اإلفادة التي تتحقق بتمامها, حينما تأتي في تركيب جملة قد حسُن السكوت أو صحته من سهم املتكل

استوفت سياقها اللغوي وسياقها الخارجي؛ كيما تنال بعد ذاك رتبة السكوت الحسن أو الصحيح؛ بوصفها عالمة دالة على فائدة  

ُم حين يعتقُد أّن مراده من الكالم قد بلَغ  
ّ
املتلقي الواقعي أو االفتراض ي, لذا هو يحرص على  الكالم التامة . وسوف يسكُت املتكل

بس في بنية الكالم ومعناه إْن حضر متلقيه أو غاب .
ّ
 تجّنب الخطأ أو الل

 

بس   -
ّ
 الفائدة وأمن الل

بس في الكالم من الظواهر التي تطرأ على اللغات بصورة عامة والعربية خاصة, وقد فطن لها اللغويون القدماء ووقفوا       
ّ
ظاهرة الل

ح عليه في اللسانيات الحديثة  بالجمل امللتبسة   . ومن خصائص اللغات أنها تسعى   (2) عليها, وكذا بحثها املحدثون بما يقارب ما اْصطلِّ

بس
ّ
في حال اختل نمط الكالم املعهود في مبنى اللغة أو معناها, وذلك بوضع الدالئل على مقصود املتكلم أو قل القرائن,    إلى رفع الل

 لغوية كانت أم معنوية أم حالية؛ حتى يقع الغرض األصل من التواصل اللغوي وهو الفهم واإلفهام .

  

الظاهرة وأولوها عناية خاصة تناسب خطرها في الكالم, ألّنها أشبه  وقد وقف اللغويون العرب األوائل ومنهم النحاة على هذه      

بآفة اللغة التي تحول دون تحقق وظيفتها اإلبالغية  . من ذلك لم تخل عباراتهم في وضع األصول وتقعيد القواعد, وفي بسط املسائل  

بس (, سواء عبروا عنه بهذا  
ّ
االصطالح أو بألفاظ مرادفة له تحمل املدلول نفسه؛  وشرحها من التنبيه على ما ُعرف لديهم بـ) أمن الل

 
ً
بس, وعدم الضرر, وإرادة املعنى .. وهلّم جّرا

ّ
بس, وحذر الل

ّ
 - كما يتضح   -. وتّعبر هذه األلفاظ مجتمعة  (3) أمثال : اإلفادة, وخوف الل

 
ً
بس, الذي يعني من وجه آخر افتقار الكالم للفائدة لزوما

ّ
؛ إذ متى انتقضت شروط الفائدة لم يعد الكالم عن مفهوم االحتراز من الل

 سوى حشد من األلفاظ التي ال معنى لها أو أثر ُيذكر. 

     

 
 .  29/ 1همع الهوامع ,  -1

سانيات التوليدية ، من النموذج ما قبل املعيار إلى    -2
ّ
، عالم الكتب الحديث ،   1البرنامج األدنوي ، مفاهيم وأمثلة ، د . مصطفى غلفان ، ط  ينظر الل

 . 74 -72م  , ص 2010 -هـ  1431إربد ، األردن 

غة واألدب , د. تّمام حّسان , ط -3
ّ
 223/ 2م ,  2006 -هـ  1427, عالم الكتب , القاهرة ,  1ينظر مقاالت في الل
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ويستطيع الباحث االستدالل على أهمية هذه الظاهرة عند النحاة العرب وإدراكهم لها وحرصهم الشديد على تجنبها في التكلم,     

كتبهم ما تقدم منها وما تأخر, حتى ضمنوها منظوماتهم النحوية التي ما برحت  من خالل جملة من النصوص الكثيرة املبثوثة في  

 هـ(  في ألفيته  :  672التنويه بها؛ كقول ابن مالك )

بٌس ُيجتنْب 
َ
 ل
َ
يف  وإْن بشكل خِّ

بس :  
ّ
 وقوله في الكافية الشافية , عند وجوب التزام الرتبة املحفوظة خوف الل

ْر  َر الفاعُل غيَر ُمْنَحصِّ ْضمِّ
ُ
ْر    أو أ ْبٌس ُحذِّ

َ
رِّ املفعوَل إْن ل

ّ
خِّ
َ
 وأ

  -وقوله 
ً
 عند الترخص في نصب الفاعل ورفع املفعول مع قيام القرينة :   - فيها أيضا

َتَبْس 
ْ
ُع مفعوٍل بهِّ ال ُيل

ْ
ْس ورف قِّ

َ
ال ت

َ
    مَع نْصبِّ فاعٍل َرَوْوا ف

     

, كما فعل السيوطي )      
ً
بس املحذور (911وربما عقدوا لها بابا خاصا

ّ
 فيه وجوه  (1) هـ ( في األشباه والنظائر سّماه ) الل

ً
, مستعرضا

عل في شراكه, سواء  تقع  قد  التي  تلك  أو  اللغوية  اآلفة  هذه  من  ُحّصنت  الذي  اللغوي  أو  االستعمال  الصرفية  البنية  مستوى  ى 

ة من  
ّ
 بأقوال النحاة املتقدمين في هذا املجال . ومّما شرع ذكره في هذا الباب العل

ً
التراكيب النحوية وأساليبها ومعانيها, مستشهدا

فعال؛ وذلك  وجود اإلعراب الحاصل في األسماء دون الحروف واملضمرات واإلشارات واملوصوالت, أو في الفعل املضارع دون سائر األ 

َع له ما يزيله إذا خيف   ّم ُوضِّ
َ
بس في االسم والفعل املعرَبين . يقول السيوطي : ) ومن ث

ّ
بس  -لقيام الل

ّ
َي عن لحاق نحوه   -أي الل واْسُتغنِّ

 
ّ
بس الحاصل باعتبار املعاني املختلفة عليه ... ومل

ّ
َع في األسماء ليزيل الل ما ُوضِّ

ّ
َن . فمن األّول اإلعراب؛ إن مِّ

ُ
ا كان الفعل املضارع  إذا أ

بس عند اعتوارها (
ّ
  (2) تعتوره معاٍن مختلفة كاالسم دخل فيه اإلعراب, ليزيل الل

بس التي تناولها النحويون ما يقع في عمدة الكالم من تقديم وتأخير, ويريدون بالعمدة الجملتين االسمية      
ّ
ومن أهّم مظاهر الل

, أو ما  والفعلية, اللتين تقوم فيهما اإلفادة ب
ً
 أصال

ً
األصالة عندهم . وفي نحوِّ الجملة االسمية ؛ اشترط النحاة أن يكون املبتدأ معرفة

 . أّما الفائدة فإّنها تأتي مع الخبر النكرة ) الذي يستفيُد 
ً
 للمخاطب سلفا

ً
, وهو ما كان معلوما

ً
ُه قارَبها من النكرات املوصوفة تبعا

  
ً
 في اجتماعهما,    (  3) (السامُع ويصير به      املبتدأ كالما

ُ
وَك (, ) فتكوُن الفائدة

ُ
, نحو:) زيٌد أخ

ً
. وقد يأتي املبتدأ والخبر معرفتين معا

ُس, إذ كلُّ واحٍد    -في مثل هذا النمط    -. غير أّنهم لم يجيزوا    (4) وذلك هو الذي استفادُه املخاطُب ( ُل ويلبِّ
ُ
ه مّما يشك

ّ
تقديم الخبر, ) ألن

 عنه (منهما يجوُز أن يكون  
ً
 وُمخَبرا

ً
دت قرينة لفظّية أو معنوّية على املبتدأ أو الخبر, ُيرفُع بها االلتباس  (5)خبرا , باستثناء إذا ما ُوجِّ

 ؛ كقول الشاعرِّ :  (6)وتتحقق بها الفائدة املقصودة

 
 - هـ 1422لبنان ,  -, بيروت  1هـ ( , وضع حواشيه غريد الشيخ , دار الكتب العلمّية , ط911النحو , جالل الدين السيوطي) تينظر األشباه والنظائر في  -1

 وما بعدها . 292/ 1م . 2001

 292/ 1السابق نفسه ,  -2

 1/62األصول في النحو ,  -3

   66/ 1السابق نفسه ,  -4

   1/247شرح املفّصل , ابن يعيش  -5

 140/ 1ح الرض ي , ينظر شر  -6
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ـدِّ  َباعِّ
َ
َجالِّ األ ّ

ْبَناُء الرِّ
َ
َنا  َبُنوُهنَّ أ

ُ
َنا وَبَنات ْبَنائِّ

َ
ـا َبُنـو أ

َ
 (1)َبُنـون

 أبناءه,   
ّ

ه يلزُم منه أن ال يكوَن له بنون إال
ّ
وليس    فالقرينة املعنوية التي قامت في الشاهد منعت ) أن يكوَن ) بنونا ( هو املبتدأ , ألن

بس (
ّ
 .  (2) املعنى ذلك؛ فجاز تقديُم الخبر هنا, مع كونه معرفة لظهورِّ املعنى  وأمنِّ الل

, حين يتقدُم املفعوُل        
ً
ص في رتبتها أيضا

ّ
, ذاُت الفعل املتعدي؛ فقد أجاز النحاة الترخ

ُ
 الفعلية

ُ
ونظيُر الجملةِّ االسمية الجملة

م بنم
ّ
 (. غير أّنهم ألزموا املتكل

ً
ط  على الفاعل, بشرط أن تظهر العالمة اإلعرابية على أحدهما أو كليهما, كقولهم : ) ضرَب زيٌد خالدا

في هذه   - لرتبة املحفوظة, ووجوب األخذ بها عند غياب الدليل, من مثل : ) ضرَب موس ى عيس ى ( ؛ فال يصّح عن  املتكلم عندهم  ا

 حينما تتعّين القرينة, سواء تلك اللفظية أم املعنوّية؛ فتدلُّ إحداهما على املعنى    - الجملة وأشباهها  
ّ

تقديم املفعول على الفاعل, إال

هـ( القول في ذلك, منه قوله : ) والقرينة اللفظية كاإلعراب الظاهرِّ في  686تفاء اإلعراب اللفظي . وقد فّصل الرض ي )النحوي عند ان

 , 
ُ
؛ نحو : ضَربْت موس ى ُحبلى ... واملعنوية تابعِّ أحدهما أو كليهما, نحو : ضرَب موس ى عيس ى الظريف, واتصال عالمة الفاعلِّ بالفعلِّ

ثَرى   مَّ
ُ
رتض ى املصطفى (نحو : أكَل الك

ُ
 امل

َ
 .   (3)موس ى, واستخلف

ا كانت الفائدة       
ّ
ل جهة عليا, تشرف على أنماط الكالم وأساليبه, فال يجوز بحكمها اإلخالل بأعراف اللغة   –عند النحاة    - ومل

ّ
تمث

 عن فهم النحاة ونظرهم في الفائدة : ) وإذا سلم 
ً
بس الذي ُيذهُب بثمرة الكالم .  يقول د. تّمام حّسان, معّبرا

ّ
نا  وقوانينها, مخافة الل

بس هو أغلى ما تحرص عليه اللغة، وفهمنا  بان ا 
ّ
إلفادة هي املطلب األول الستعمال اللغة في أغراض االتصال، أدركنا أن أمن الل

بٌس ُيجتنْب (
َ
 ل
َ
يف  (4)ملاذا جاءت عبارة ابن مالك حيث يقول : وإْن بشكل خِّ

 

 الفائدة والحذف   -

من الظواهر املألوفة في اللغات االنسانية, لكّنها أفضت في    -ما زالت  كانت و   - ليس بخاٍف على املختصين أّن ظاهرة الحذف       

العربية عن سمة من سمات فصاحتها وبالغتها, بل تفوقها فيها على أقرانها من اللغات . وللحذف في اللسان العربي الفصيح غاياٌت 

وال املتكلم والسامع . وقد فطن اللغويون العرب إلى ومقاصُد تعبيرية ُيراعى فيها السياقان اللغوي والخارجي من مراتب الكالم وأح

الظاهرة فاستقروا   البالغيين في هذا املضمار, حينما أدركوا تلك  الذين سبقوا  النحويين  الظاهرة على نحو مبكر, وال سيما  هذه 

يبها وتصنيفها بصورة وافية بحسب  إلى ترت -بعد أْن أطالوا النظر فيها    -مواضعها في اللغة العربية على اختالف مستوياتها, وعمدوا 

, أو بحسب معناها وأساليبها املتنوعة . والحذف كان وما زال مظّنة التأويل النحوي وأهم مباحثه الرئيسة . 
ً
 وتركيبا

ً
مبناها إفرادا

 فيه صوره هـ ( من النحاة األوائل املبّرزين الذين تعرضوا للحذف في العربية في مواضع كثيرة من كتا180ويعدُّ سيبويه )
ً
به, مبينا

: ) اعلْم أّنهم مّما   في بواكير كتابه سّماه ] باب ما يكون في اللفظ من األعراض [, قال فيه 
ً
 أغراضه؛ وهو من عقَد له بابا

ً
ومعلال

 
, ومغني اللبيب عن كتب 233/    1, وشرح ابن عقيل    248/ 1ينسب للفرزدق وليس موجودا في ديوانه , وهو بال نسبة في شرح املفصل البن يعيش     -1

ش   1378ؤسسة الصادق ، طهران  ، م  1هـ ( ، تحقيق : د . مازن املبارك ، محّمد علي حمد هللا ، ط    761األعاريب ، جمال الدين ابن هشام األنصاري ) ت  

, 4هـ( , تحقيق عبد السالم محمد هارون , مطبعة املدني , ط1093. وخزانة االدب ولّب لباب لسان العرب , عبد القادر بن عمر البغدادي )  589/  1. ,  

 .  444/ 1م , 1997  -هـ  1418القاهرة., 

 1/248شرح املفصل , ابن يعيش ,  -2

   114-1/140شرح الرض ي ,  -3

 . 76م , ص2000 -هـ 1420, القاهرة ,  2البيان في روائع القرآن , د. تّمام حّسان , عالم الكتب , ط -4
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ُه في الكالم غير ذلك, ويحذفون ويعّوضون ويستغنون بالش ىءِّ عن الش ىءِّ الذي أصله في كالمه 
ُ
م وان كان أصل لِّ

َ
م أن  يحذفون الك

) .. 
ً
هم كثيٌر ((1) يستعمَل حتى يصير ساقطا  في الكالم لكثرة استعمالِّ

َ
ف ال بعضه بكثرة االستعمال, كقوله : ) وما ُحذِّ

ّ
, وآخر  (2) ؛ معل

ا (
ً
 .    (3) بالخّفة , كقوله :  ) فحذفوا الكالم استخفاف

       

هـ (, الذي 393يتدارسونه ويتوسعون في مسائله؛ كابن جّني )  وبقي النحاة يتعقبون الحذف في العربية على مختلف عصورهم,       

 في ثالثة مواضع هي :  
ً
ه وجد الحذف واقعا

ّ
ّم أن

ُ
أبدع في وصفه وتفسيره, حينما أدرجه في باب, سّماه ) باب في شجاعة العربية ( . ث

 في شروطه ومسوغاته وأد
ً
ه, مطنبا

ّ
 القول في ذلك كل

ً
. واستقام الباب؛ حتى   ( 4) لته والشواهد عليه الحرف والكلمة والجملة, مفّصال

ه    -تشعبت مباحثه وتعّمقت في الفكر النحوي؛ غير أنهم  
ّ
لم يغفلوا عن كون الحذف خروجا عن سنن اللغة    -في خضم ذلك كل

 له وقواعد لكي ال يفض ي  قيامه في الكالم  إلى اإلخالل بامل
ً
ّم تنتفي  وأصول الكالم بأنماطه ومعانيه, لذا وضعوا شروطا

َ
ن ث عنى, ومِّ

 بدليل ( (5)الغاية منه؛ أي تحصيل الفائدة املبتغاة 
ّ

.    (6). وبناء عليه ؛ قامت جملة شروطه على قاعدة  كلية  مفادها : ) ال حذف إال

 به وبنوعه : ) الحذف إسقاط386وفي اإلشارة إلى ضرورة ذلك الدليل وأهميته؛ قال الرماني )
ً
كته, معّرفا

ُ
كلمة لالجتزاء عنها   هـ(  في ن

 في حاجة الحذف امللحة إلى القرائن ولزومها, عند تعقيبه على ذكر    (7) بداللة غيرها من الحال أو فحوى الكالم (
ً
, وزاد ابن جني بيانا

 كان فيه ضرٌب من تكليفِّ علمِّ الغيبِّ في معرفته (
ّ

 عن دليل عليه, وإال
ّ

 ( 8) مواضع الحذف الثالثة, بقوله : ) وليس ش يٌء من ذلك إال

عَدم الفائدة, وبسببها تنتفي الحاجة  
ُ
ّم ت

َ
 إلى الكالم  .  ؛ ومن ث

        

اق النحو التفكير في هذا الدليل, وال سّيما املتأخرين منهم من أرباب الصناعة والتأمل والنظر العقلي, ليخرجوا         
ّ
ويطيل حذ

يين يغطيان فروعه وإقسامه؛ كما نّبه على ذلك ابن هشام ) 
ّ
 إلى ) أنَّ دليل الحذف نوعان؛ 761منه بنوعين كل

ً
أحُدهما : هـ (, مشيرا

 من جهة الصناعة؛ وذلك  
َ
غيُر صناعي، وينقسُم إلى حالي ومقالي .. ، والثاني: صناعي، وهذا يختص بمعرفته النحويون, ألنه إنما ُعرِّف

{ . إّن التقدير: ألنا أقسُم ( َياَمةِّ قِّ
ْ
َيْومِّ ال ُم بِّ سِّ

ْ
ق
ُ
 أ

َ
هم في قولهِّ تعالى : }ال  .  (9) كقولِّ

د النحاة هو الدليل على الفائدة ال غيُر, وهي عندهم  بمنزلة البدهّيات التي ال تحتاج إلى برهان . وهم  وبعُد ؛ فإّن الدليل عن    

يدركون أّن السالك أساليب الحذف وأنماطها في الكالم العادي وحتى األدبي منه ال بّد أن ينشد دواعي اإلبالغ باإلفادة, وليس من 

 فما  وكده أو غرضه إدخال املتلقي في متاهات ا
ّ

لغموض أو التعمية, إذا ما مال إلى الخروج عن سنن الكالم وقواعده في التعبير؛ وإال

 
 52- 1/24الكتاب ,  -1

 130/ 2السابق ,  -2

 112/  2السابق نفسه ,  -3

 وما بعدها . 360/ 1ينظر الخصاص ,  -4

 وما بعدها .  768/ 2ينظر الشروط التي وضعها ابن هشام في مغني اللبيب ,  -5

صول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب د . تّمام حّسان ، عالم الكتب ، القاهرة  -6
ُ
 .  132م  , ص 2000 -هـ  1420ينظر األ

ابي وعبد القاهر الجرجاني    -7
ّ
كت في إعجاز القرآن , أبو الحسن علي بن عيس   -ثالث رسائل في إعجاز القرآن , للّرماني والخط هـ ( ,  386ى الرماني )ت  النُّ

 .  76, ص  1976. مصر ,   3تحقيق  محمد خلف هللا و محمد زغلول سالم , دار املعارف , ط

 . 360/ 1الخصائص ,  - 8

 .  789/  2مغني اللبيب ,  -99
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 . ويفسر هذا الفهَم األصيَل في فكر النحاة العزُّ بن عبد السالم )
ً
: ) والعرُب ال 660حاجته إليه إن لم يكن     مفيدا هـ ( بقوله 

 . (1) ما داللة عليه مناٍف لغرض وضع الكالم من  اإلفادةِّ واإلفهام (يحذفون ما ال داللة عليه, وال صلة إليه؛ ألّن حذف 

                                         

 الفائدة نظرية أو قاعدة ؟  -

ا  , لكّننا كنّ (2) ذهب د. تّمام حسان إلى عّد الفائدة قاعدة من القواعد وصفها بالكبرى التي تندرج تحت ما سّماها قواعد التوجيه     

قد اتفقنا على أّنها نظرية, بناء على ما تقّدم من الشرح والتوضيح .  ويمكن االستدالل على صدق ما اتفقنا عليه من إجراء مقارنة  

باملباحث التي ُعرضت لنا في هذا البحث الذي بين أيدينا . مع التذكير أن    -للفهم أكثر    -بين مفهومي النظرية والقاعدة, مستعينين  

, ألجل أن تكتمل الصورة عندنا بعد ذلكما العرض والتفصيل .  النقاش قد  
ً
َئ في هذا املبحث قصدا رجِّ

ُ
 أ

        

 بالتسلسل املنطقي أو من استقراء األحكام الفرعّية الجزئية, وهي ) مجموعة    -كما هو معلوم    -إّن النظرية       
ٌ
تصور ذهني مستنبط

ي النظرية موضوعات تشتمل على مسائل    (3)عضها ببعض (املصطلحات والتعريفات واالفتراضات لها عالقة ب
ّ
غط

ُ
. من جهة أخرى ت

وحدة  تجمعها  بينها صالت  تقوم  وأحكام  وشروط  أركان  من  عناصر  العادة  في  للنظرية  ويكون   . عليها  وتشرف  جزئية  قضايا  أو 

ما اإلحكام الذاتية قيمة قائمة ف
ّ
ي قواعدها كلية كانت أم  موضوعية تحكم عناصرها تلك؛ وهي على ذلك ليست بحكم في ذاتها, وإن

 فرعية . 

    

    -أّما القاعدة       
ً
 ملسائل معينة في (4)فهي ) قضية منطبقة على جميع جزئياتها (  -اصطالحا

ً
 خاصا

ً
, وكونها قضية يجعل منها ضابطا

 ُيشترط انطباقه على جميع جزئياته    - حقل علمي ما . والقاعدة  
ً
 كلّيا

ً
 في ذاتها ُيوجُب    - وإن كانت مفهوما

ً
 خاصا

ً
ال تعدو أن تكون حكما

, وهي  
ً
 أو منطقيا

ً
 معياريا

ً
. وعلى أساس    (5) ا يتعّين القياُم به في حالة محدودة ()  صيغة أو توصيف مل  -كما وّضحها ) الالند (  -إلزاما

هذا؛ فهي قضية ال تشتمل على أركاٍن وشروط عامة يندرج تحتها مجموعة قضايا أو موضوعات أو مسائل متنوعة وتتباين في أبوابها  

 إذا  -بعُد    -ومجاالتها املختلفة التي تنتمي لعلم من العلوم . وهي  
ّ

استقرت وبلغت درجة من الشمول فعندها    دون القانون رتبة, إال

 . ويذهب علماء املنهج إلى أّن القاعدة أضيق من القانون والقانون أضيق من النظرية
ً
. وباملقارنة بين  (6) ترتقي إلى رتبته لتصير قانونا

 النظرية والقاعد نستنتج اآلتي : 

 
هـ( , تحقيق محّمد بن الحسن بن إسماعيل , دار  660)تاإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع املجاز , أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم    -1

 . 11م , ص 1995  -هـ 1416لبنان ,   -, بيروت  1الكتب العلمّية , ط

صول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب , ص -2
ُ
 .  189ينظر األ

  54, الجزائر , ص 2006  - 2004وآخرين , دار القصبة للنشر ,    منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية  , موريوس أنجرس , ترجمة بوزيد صحراوي   -3

. 

 .   487القاهرة , ص  -م , نصر 2007,  1املعجم الفلسفي , مراد وهبة , دار قباء الحديثة , ط -4

 . 1193موسوعة الالند الفلسفية , ص -5

 .  144مجمع اللغة العربية بمصر , صينظر املعجم الفلسفي ,  -6
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 : النظرية -1

-  
ً
 خاصا

ً
 في ذاتها .  النظرية عملية استنباطية ال تتضمن حكما

 تتضمن النظرية مجموعة من املصطلحات أو االفتراضات لها عالقة بعضها ببعض . -

 تنطوي النظرية في الغالب على أركان وشروط و أحكام تتفاوت بحسب الحقول العلمية .  -

 تتضمن النظرية قواعد تقوم بينها صلة في وحدة موضوعية تحكمها النظرية .  -

 :  القاعدة  -2

 في ذاتها .القاعد -
ً
 ة قضية تتضمن حكما

 ال تتضمن القاعدة مجموعة من املصطلحات واالفتراضات لها عالقة بعضها ببعض . -

 تخلو القاعدة من األركان والشروط العامة .  -

 القاعدة عبارة عن ضابط خاص بمسألة معينة أو قضية من قضايا النظرية ومسائلها    -

    

البحث وتفصيله؛ يتبّين لنا أّن الفائدة في تفكير النحاة أضيق من أن تكون قاعدة صغرى أو  من خالل ما عرضناه من جملة     

 
ٌ
ما هي في واقعها نظرية لغوّية ذات إطار عام, مشتقة من تصور ذهني مستنبط

ّ
كبرى تضبط مسألة نحوية أو حكم نحوي خاص, وإن

 م سننه وقواعده عامة .  من استقراء األحكام الفرعّية الجزئية للكالم, وعلى منطقها تقو 

 

 الخالصة 

 

 نظرية الفائدة من نتاج الفكر النحوي العربي قامت على أسس قيمّية مثالّية .  -

عنى بجانب املعنى من النظام النحوي بوصفه املعنى التام املستفاد ذلك النظام  .  -
ُ
 الفائدة نظرية تفسيرّية ت

الفائدة    - نظرية  ووظيفة    الكالم مجال  بنية   , وتفسيره  على ضبطه  تعمل  وهي  وتجلياته,  بمختلف سياقاته   ) اإلعراب  موطن   (

 ومقاصد .  

-    
ُ
أدلة  

ُ
ضَبط

ُ
ي ت

ّ
ل العِّ بس والحذف, وبإشرافها 

ّ
الل  : الدليل الضابط ألهم ظاهرتين خطيرتين تعرضان للكالم وهما  الفائدة  تمثل 

 يرهما  . التأويل والتقدير والتعليل املتعلقة بهما أو بغ
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 املصادر واملراجع 

 القرآن الكريم .  -

 
ً
 املصادر -  أوال

أبو عبد هللا ابن الفخار وجهوده في الدراسات النحوية مع تحقيق كتابه شرح الجمل, إعداد حماد بن محمد حامد الثمالي, رسالة    -

 هـ  1410 -هـ 1409كلية اللغة العربية,  - دكتوراه جامعة ام القرى 

, القاهرة ,  1محمد, مكتبة الخانجي, ط    هـ(,تحقيق  د. رجب عثمان  745ارتشاف الضرب من لسان العرب, أبو حيان االندلس ي )  -

 م .  1998 -هـ 1418

هـ ( , تحقيق بركات يوسف هّبود,  577أسرار العربية, كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن محمد بن سعيد األنباري النحوي )    -

 م . 1999  -هـ 1420لبنان ,  –, بيروت 1ط

هـ(, تحقيق محّمد بن الحسن  660حمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم )تاإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع املجاز, أبو م  -

 م .1995              -هـ 1416لبنان,  - , بيروت 1بن اسماعيل, دار الكتب العلمّية, ط

  - , بيروت    1هـ ( , وضع حواشيه غريد الشيخ, دار الكتب العلمّية, ط911األشباه والنظائر في النحو, جالل الدين السيوطي ) ت  -

 م .2001 -هـ 1422لبنان, 

,  3هـ (, تحقيق  د. عبد الحسين الفتلي ,مؤسسة الرسالة, ط  316األصول في النحو, أبو بكر محمد بن سهل ابن السّراج ) ت    -

 م . 1996 - هـ  1417لبنان,  -بيروت 

 م . 1981، 1ي فودة نيل, جامعة الرياض، طهـ(؛ تحقيق عل761اإلعراب عن قواعد اإلعراب, جمال الدين ابن هشام األنصاري )  -

 -هـ  1389,  1جامعة الرياض, ط  -هـ (, تحقيق د. حسن شاذلي فرهود, كلية اآلداب  377االيضاح العضدي, أبو علي الفارس ي, )  -

 م . 1996

 م  .1979 -هـ 1399, , بيروت3هـ (, تحقيق د. مازن املبارك, دار النفائس, ط337اإليضاح في علل النحو, أبو القاسم الزجاجي ) -

-  ( األشبيلي  احمد  بن  عبيد هللا  الربيع  أبي  إبن  الجمل,  في شرح  الغرب  688البسيط  دار  الثبيتي,  بن عيد  عّياد   . د  تحقيق   ,) هـ 

 م .1986 -هـ 1407,   1لبنان, ط –االسالمي, بيروت 

يق ودراسة علي بن دخيل هللا, مكتبة العلوم هـ (, تحق 786تحقيق الفوائد الغياثّية, شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني )  -

 هـ .1424, املدينة املنورة, 1والحكم, ط

, دار القلم بدمشق,  1هـ (, تحقيق د. حسن هنداوي, ط745التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل, أبو حيان األندلس ي ) ت    -

 م . 1998 -هـ 1419

هـ(, دار الكتب العلمية,  879مد بن محمد بن محمد املعروف بابن أمير حاج ) تالتقرير والتحبير ألبي عبد هللا، شمس الدين مح   -

 . 1983 -, هـ 1403 2ط

هـ(, تحقيق عبد الرحمن علي سليمان, دار الفكر  749توضيح املقاصد واملسالك بشرح الفية ابن مالك, إبن أّم قاسم املرادي )  -

 م . 2002 -هـ 1422, القاهرة, 1العربي, ط
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 م . 1981  -هـ 1401, الكويت,  2هـ (, تحقيق د. يوسف أحمد املطّوع, ط645ألبي علي الشلوبيني )  التوطئة,  -

ابي وعبد القاهر الجرجاني    -
ّ
كت في إعجاز القرآن, أبو الحسن علي بن عيس ى    -ثالث رسائل في إعجاز القرآن, للّرماني والخط النُّ

 م . 1976. مصر ,  3غلول سالم, دار املعارف, طهـ (, تحقيق  محمد خلف هللا و محمد ز 386الرماني )ت 

,  3هـ (, تحقيق د. علي توفيق الحمد, مؤسسة الرسالة, ط340الجمل في النحو, أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزّجاجي )  -

 م .1986 -هـ 1407لبنان,  -بيروت 

هـ ( تحقيق طه عبد الرؤوف سعد, املكتبة   1206الصبان )حاشية الصّبان, شرح األشموني على ألفية ابن مالك, محمد بن علي  -

 التوفيقية, القاهرة, ) د.ت (  . 

هـ(, تحقيق عبد السالم محمد هارون, مطبعة املدني,  1093خزانة االدب ولّب لباب لسان العرب, عبد القادر بن عمر البغدادي )  -

 م .1997 -هـ  1418, القاهرة, 4ط

 م . 2006 -هـ 1427لبنان,  -, بيروت 1هـ (, تحقيق محمد علي النّجار, عالم الكتب, ط393الخصائص, أبو الفتح عثمان بن جّني ) -

هـ (, تحقيق عبد املتعال الصعيدي,  466سّر الفصاحة, أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي ) ت     -

 م . 1952 -هـ 1372, مصر, 1ده, طمطبعة محمد علي صبيح وأوال 

هـ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, دار التراث,  769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, بهاء الدين عبد هللا بن عقيل ) -

 م . 1980 -هـ 1400, القاهرة, 20ط

  1علي موس ى الشوملي، مكتبة الخريجي, ط  هـ (، تحقيق: 696هـ ( لعبد العزيز بن جمعة املوصلي )ت  628شرح ألفية ابن معٍط )ت  -

 م . 1985 -هـ 1405, الرياض, 

املتوفي سنة    - النحوية  بابن  املعروف  يعقوب  بن  الدين محمد  لبدر  األوابد(  وقيد  الفوائد  املسّمى )حرز  معٍط  ابن  ألفية  شرح 

داب جامعة أم القرى, للطالب عبد هللا بن فهيد  هـ( من أوله إلى نهاية باب التوابع, دراسة وتحقيق, رسالة دكتوراه في كلية اآل 718)

 م .2001 -هـ 1421بن عبد هللا البقمي, 

هـ(, رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية  779شرح ألفية ابن معط, أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الّرعيني )ت    -

 م . 1994 -هـ 1414جامعة أم القرى, للطالب حسن محمد عبد الرحمن أحمد, 

هـ (, تحقيق د. عبد الرحمن الّسيد و د.  672شرح التسهيل البن مالك, جمال مجمد بن عبد هللا بن عبد هللا الطائي األندلس ي )    -

 م .1990 -هـ 1410مصر,   -, الجيزة 1محمد بدوي املختون, هجر , ط

ن يوسف بن أحمد املعروف بناظر الجيش  شرح التسهيل املسّمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, محب الدين محمد ب  -

 م .2007 -هـ 1428, 1االسكندرية ,  ط - القاهرة   -هـ(, تحقيق علي محمد فاخر وآخرون, دار السالم, مصر 778)

هـ (, تحقيق محمد  905شرح التصريح على التوضيح على أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك, الشيخ خالد عبد هللا األزهري    ) ت  -

 م .  2000 -هـ 1421لبنان,   -, بيروت  1عيون الّسود, دار الكتب العلمية, ط باسل

,  1هـ(, تحقيق فواز الشّعار, دار الكتب العلمية, ط669شرح جمل الزجاجي, ابو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي)    -

 م . 1998-هـ 1419لبنان,  -بيروت 
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لبنان,    -, بيروت  1هـ (, مؤسسة التأريخ العربي, ط646رض ي الدين األسترابادي )   شرح الرض ي املعروف : شرح كافية ابن حاجب,  -

 م .2012 -هـ 1433

هـ ( مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي  686شرح شافية ابن الحاجب, رض ي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي )    -

 لبنان ) د.ت ( .  - , بيروت 1التراث العربي, طهـ (, تحقيق محمد نور الحسن وآخرين , دار إحياء  1093) 

هـ (, تحقيق محمد أبو الفضل عاشور,  761شرح شذور الذهب, جمال الدين عبد هللا بن يوسف املعروف بابن هشام النحوي ) ت  -

 م.  2001 -هـ 1422بيروت,  –, لبنان  1دار إحياء التراث العربي, ط

بن  - )  شرح قواعد اإلعراب البن هشام, محمد   ) زاده  ) شيخ   : القوجوي  الفكر  950مصطفى  دار  مروة,  اسماعيل  تحقيق  هـ(, 

 سورية, ) د . ت ( .  - لبنان / دار الفكر, دمشق   - املعاصر, بيروت 

-   ( البقاء يعيش بن علي بن يعيش  أبو  الدين  للزمخشري, موفق  الكتب  643شرح املفّصل  هـ(, تحقيق أميل بديع يعقوب, دار 

 م  . 2001 -هـ1422لبنان,  -روت , بي 1العلمية, ط

 جامي, الفوائد الضيائية على متن الكافية في النحو, عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي ) ت    -47
ّ

هـ (, ويليه  898شرح مال

و االستاذ علي محمد   عناية  أحمد عزو  الشيخ  تحقيق  بدولوزاده,  الشهير  القيصري  الدوللي  الشيخ علي رضا  وتعليقات  حواش ي 

 هـ .1430 -م2009لبنان ,  -, بيروت1مصطفى, دار إحياء التراث, ط

هـ (, تحقيق عمر فاروق  395الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها, أبو الحسين أحمد بن فارس  )ت  -

 م  . 1993 -هـ 1414, بيروت, 1الطّباع, مكتبة املعارف, ط

األلفية, تقي الدين إبراهيم بن الحسين املعروف بالنيلي من علماء القرن السابع الهجري, تحقيق  الصفوة الصفية في شرح الدرة    -

 هـ 1420, 1محسن بن سالم العميري, جامعة أم القرى, ط

-    ( الوّراق  النحو, أبو الحسن محمد بن عبد هللا  هـ(, تحقيق د. محمد جاسم محمد درويش, مكتبة الرشيد, اململكة  325علل 

 م . 1999 -هـ 1420, 1الرياض, ط   -ة السعودية العربي

 هـ(, تحقيق محمد إبراهيم سليم, دار العلم والثقافة, القاهرة, ) د. ت(. 395الفروق اللغوية, أبو هالل العسكري )ت نحو  -

محمد الطناحي,  هـ (, تحقيق محمود  628الفصول الخمسون, البن معٍط, زين الدين, أبي الحسن يحيى بن عبد املعطي املغربي )ت   -

 , ) د. ت ( . 1مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاؤه, ط 

هـ (, تحقيق د. يحيى مراد, مؤسسة  429فقه اللغة وأسرار العربّية, أبو منصور عبد امللك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي  )ت  -

 م . 2009  -هـ 1430, القاهرة, 1املختار, ط

هـ (, تحقيق د. صالح  646)      تصريف والخط, عثمان ابن عمر جمال الدين بن الحاجبالكافية في النحو والشافية في علمي ال  -

 م .2010, القاهرة, 1عبد العظيم الشاعر, مكتبة اآلداب, ط

 م . 1988 -هـ 1408   , القاهرة,  3هـ( تحقيق عبد السالم محمد هارون, مكتبة الخانجي, ط180الكتاب, سيبويه ) -

باب في علل البناء و   -
ُّ
هـ ( تحقيق غازي طليمات, دار الفكر املعاصر,  616اإلعراب, أبو البقاء عبد هللا بن الحسين العكبري )  الل

 م .1995 -هـ 1416,  1سورية, ط -لبنان , دمشق  -بيروت 
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لحة, محمد بن الحسن الصايغ ) ت -
ُ
محة في شرح امل

ّ
المّية,  هـ (, تحقيق ودراسة إبراهيم بن سالم الصاعدي, الجامعة اإلس720الل

 م . 2004 -هـ 1424, املدينة املنّورة,  1ط

هـ (، تحقيق : د . مازن املبارك، محّمد علي حمد   761مغني اللبيب عن كتب األعاريب، جمال الدين ابن هشام األنصاري ) ت    -

 ش .  1378، مؤسسة الصادق، طهران, 1هللا، ط 

  - , عّمان  1هـ(, تحقيق فخر صالح قدارة, دار عّمار, ط538الزمخشري )  املفّصل في علم العربية, أبو القاسم محمود بن عمر    -

 م . 2004 -هـ 1425األردن, 

هـ(, تحقيق د. محمد ابراهيم البّنا,  790) ت    املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية, أبو اسحاق ابراهيم بن موس ى الشاطبي  -

 م .2007 -هـ  1428, مكة املكرمة, 1جامعة أم القرى, ط

-  ( الجرجاني,  القاهر  عبد  االيضاح,  شرح  في  الجمهورية  471املقتصد  واالعالم,  الثقافة  وزارة  املرجان,  بحر  كاظم  تحقيق  هـ(, 

 م .1982العراقية, 

قتضب, أبو العباس محّمد بن -
ُ
 )ط إحياء التراث (, ) د . ت (  .    هـ (, تحقيق عبد الخالق عضيمة, عالم الكتب, 285يزيد املبّرد )  امل

هـ (, تحقيق د. شعبان عبد الوهاب محمد, مطبعة  607املقدمة الجزولّية في النحو, أبو موس ى عيس ى بن عبد العزيز الجزولي )    -

 أم الُقرى ) د . ت ( .

  - هـ  1892, ) د . د ( ,  1هـ (, تحقيق عبد الستار الجواري وعبد هللا الجبوري, ط669ملعرف بابن عصفور)  املقّرب, علي بن مؤمن ا  -

 م .  1972

هـ(, تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد املوجود والشيخ  581نتائج الفكر في النحو, أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السهيلي )  -

 م. 1992-هـ 1412لبنان,  -, بيروت  1ط علي محمد معّوض, دار الكتب العلمية,

هـ (, تحقيق عبد العال سالم مكّرم,  911َهْمع الهوامع في شرح َجمع الجوامع, عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين الّسيوطي )  -

 م .1992 -هـ 1413مؤسسة الرسالة, بيروت, 

 
ً
 املراجع   -ثانيا

صول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند ال -
ُ
 م . 2000 -هـ 1420عرب د . تّمام حّسان ، عالم الكتب، القاهرة,  األ

 م .2000 -هـ 1420, القاهرة,  2البيان في روائع القرآن, د. تّمام حّسان, عالم الكتب, ط -

 م .2006, بيروت , 9تكوين العقل العربي, د. محّمد عابد الجابري, مركز دراسات الوحدة العربّية, ط  -

غة واألدب, د. تّمام حّسان, طمقاالت في ال -
ّ
 م .2006 -هـ  1427, عالم الكتب, القاهرة, 1ل

الجزائر,    - للنشر,  القصبة  أنجرس, ترجمة بوزيد صحراوي وآخرين, دار  االنسانية, موريوس  العلوم  في  العلمي  البحث  منهجية 

2004- 2006 . 

، عالم الكتب  1ج األدنوي، مفاهيم وأمثلة، د . مصطفى غلفان، طاللسانيات التوليدية، من النموذج ما قبل املعيار إلى البرنام  -

 م  . 2010 - هـ  1431الحديث، إربد، األردن, 
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ً
 املعاجم واملوسوعات  - ثالثا

ري )ت    -
ُ
ذ

َ
الَبال الفكر, ط279أنساب األشراف, أحمد بن يحيى بن جابر بن داود  الزركلي, دار    1هـ(, تحقيق: سهيل زكار ورياض 

 م . 1996 -ـ ه 1417بيروت, 

 هـ . 1405, بيروت, 1هـ (, تحقيق إبراهيم األبياري, دار الكتاب العربي, ط816التعريفات, علي بن محمد بن علي الجرجاني )  -

هـ(, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الدار املصرية للتأليف والترجمة,  370تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن احمد األزهري )  -

 د . ت ( . القاهرة, ) 

هـ ( تحقيق عبد 1031)      التوقيف على مهمات التعاريف, زين الدين املعروف بعبد الرؤوف بن تاج العارفين املناوي القاهري    -

 م .1990 -هـ 1410, القاهرة, 1الحميد صالح حمدان, عالم الكتب, ط

-    ( الجوهري  بن حماد  إسماعيل  العربية,  اللغة وصحاح  تاج  (,  393الصحاح,  العلم  هـ  دار  ار, 
ّ
عط الغفور  أحمد عبد  تحقيق 

 م .1990لبنان,  -, بيروت 4للماليين, ط

يات, معجم في املصطلحات والفروق اللغوية, أبو البقاء أيوب بن موس ى الحسيني الكفوي   -
ّ
هـ (, تحقيق د.عدنان  1094)       الكل

 م . 1998  -هـ 1419لبنان,    –, بيروت 2درويش, ومحمد املصري, مؤسسة الرسالة, ط

مة ابن منظور ) -
ّ

 م .1999 -هـ 1419    لبنان,  - , بيروت 3هـ(, دار إحياء التراث العربي, ط711لسان العرب, العال

هـ(, تحقيق د. عبد الحميد هنداوي , دار الكتب العلمية,  458املحكم واملحيط األعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة ) -

 م .2000-هـ 1421لبنان,  -, بيروت 1ط

خّصص, أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده األندلس ي )    -
ُ
هـ (, تحقيق مكتب التحقيق بدار إحياء التراث, ومراجعة  د.  458امل

 م   .1996 -هـ 1417لبنان ,  –,  بيروت 1مؤسسة التأريخ العربي, ط  - خليل ابراهيم جّفال, دار إحياء التراث 

 م .2007القاهرة,  –, نصر 1وهبة, دار قباء الحديثة, ط املعجم الفلسفي, مراد -

 م . 1983 -هـ  1403املعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية بمصر، الهيئة العاّمة لشؤون املطابع األميرية,  -

 م .  1979 -هـ 1399هـ(, تحقيق عبد السالم محمد هارون, دار الفكر, 395مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس ) -

مة محمد علي التهانوي ) ت    -
ّ

اف اصطالحات الفنون والعلوم, العال
ّ
هـ (, تحقيق د. علي دحروج, مكتبة لبنان    1158موسوعة كش

 م .1996, 1لبنان, ط -ناشرون, بيروت 

 م .2001باريس,    ، عويدات، بيروت،    2موسوعة الالند الفلسفية، أندريه الالند، تعريب خليل أحمد خليل، ط  -
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  األدب التفاعلي والتجربة العربية يف ميزان النقد: بني القبول والرفض

Interactive literature and the Arab experience in the balance of criticism: between 
acceptance and rejection 

 ، الجزائر .سكيكدة1955أوت   20مخبر البحوث والدراسات االجتماعية، جامعة : منصوري سميرة  -  بوطورة حنان

Boutoura Hanan - Mansouri Samira: University of August 20, 1955. Skikda, Algeria   

 

 

 ملخص: 

ذي ظهر  في عصر العوملة وما بعد الحداثة وما 
ّ
هدفت هذه الورقة البحثّية إلى التعرف على النمط الجديد من األدب التفاعلي ال

الحديثة كمفهوم النص املتفرع، وكذا التعرف عل التجربة العربية في  جاءت به من مفاهيم جديدة ارتبطت بتكنولوجيا االتصال  

منهجا   األهداف  لبلوغ هذه  واستخدما  العربية،  الثقافة  في  الذي طرحته حوله  النقدي  والسجال  الجديد  االبداعي  الشكل  هذا 

يد من األدب نتج عن مزاوجة األدب  وصفيا تحليليا توصلنا من خالله إلى جملة من النتائج تتضمن أن األدب التفاعلي هو نمط جد

يوظف   بالتكنولوجيا ويتسم بخصائص عصره والوسيط الذي يعرض من خالله )الحاسوب(،حيث يكون ذو بعد تفاعلي، مرن، 

)صوت،  املتعددة  بمفهومها   الوسائط  االبداعية  العملية  تطور  في  ساهم  ما  األدبي  النص  بنية  ضمن  ويدخلها  ،حركة..(  صوة 

رها وكذا طبيعة العالقة بين هذه العناصر، وقد تلقفت املبدعون العرب هذه التجربة وخاضوا فيها، وخلقت  ومقوماها وعناص

 سجاال بين املبدعين والنقاد العرب بين مؤيد ومعارض ولكل مبرراته التي بينها. 

 ة.األدب التفاعلي، التفاعلّية، النص املتفّرع، تكنولوجيا االتصال الحديث  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

        This research paper aimed to identify the new style of interactive literature that appeared in the era of 

globalization and post-modernity and the new concepts that came with it that were linked to modern 

communication technology such as the concept of branched text, as well as to identify the Arab experience in this 

new creative form and the critical debate that I presented about it Arab culture, and they used a descriptive and 

analytical approach to achieve these goals, through which we reached a number of results, including that 

interactive literature is a new type of literature resulting from the marriage of literature with technology and is 

characterized by the characteristics of its era and the medium through which it is presented (computer). Where it 

has an interactive, flexible dimension, it employs multimedia (sound, sound, movement..) and inserts it into the 

structure of the literary text, which contributed to the development of the creative process in its concept, 

components and elements, as well as the nature of the relationship between these elements. The Arab creators 

took this experience and went through it, And it created an argument between Arab creators and critics, between 

supporters and opponents, and all the justifications between them. 

Keywords: interactive literature; Interactivity; branched text; modern communication technology. 
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 مقدمة  .1

، ثم  18في القرن  كانطعن الحكومة العاملية، ومع  دانتي وبيريبوا مفهوم العوملة مع ازدهار القوميات في أوربا منذ أفكار  تبلور         

مثل؛ األنجلوساكسونية  املدرسة  بنثامو  وليام  رواد  ودعوة  جرمي  الّدولة   ماركس،  وذبول  للّتاريخ،  املاّدي  التفسير  على  القائمة 

يبرالي من أطروحات للعاملّية مثل؛  ،1وطموحه لالشتراكية األممية  لينينالقومّية، كذلك 
ّ
بدأت العوملة  ميل، ومع ما شهده الفكر الل

ذي من أهم سماته الّرقمية، وتطّور الّتواصل العاملي عبر هذه األجهزة تنحو نحوا جديدا 
ّ
 .2في وقتنا املعاصر ال

         
ّ
رين حركة نقض و هدم  أين تشهد البشرّية اليوم فكرة االنتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، ال

ّ
تي يراها العديد من املفك

 في آالن تورين  يقول    ،حيث4، فما بعد الحداثة كتحّول فكري، أحضر معه مفاهيم جّددت جميع أوجه الحياة 3ملا جاءت به الحداثة 

و يعّبر عن هذا الّتحول  ،5وصفها: "...القرن العشرون قرن غروب الحداثّية، حّتى لو كان قرن فتوحات التقنّية و الحياة العقلّية"

ق الهائل للمعارف و املعلومات، و دخول العالم عصر املعرفة الّرقمية 
ّ
ضت  6الّتدف

ّ
تي تمخ

ّ
، واالنزياح عن األطر الفكرّية القديمة ال

صال و تطّور وسائل اال
ّ
صال الّسمعّية عن الثورة الّصناعّية، وبزغ نجم جديد أضاء هذا الّتحّول و أصبح الّسمة الرئيسّية له االت

ّ
ت

الع مستمّر على ما يستجّد ليس كّل يوم أو س
ّ
اّعة،  و املرئّية الّدائمة و املستمّرة في الّتطّور، مّما فرض على اإلنسانّية أن تكون على اط

انّية باملستجّدات املعرفّية واملعلوماتّية 
ّ
 7بل كّل ثانّية أو جزء من الث

ذي يتيح استخدام فضاء املعلوماتوأّدى كل ذلك إلى ظهور فكرة الّتن     
ّ
صال-وير املعلوماتي، ال

ّ
في ضبط املعلومات  -تكنولوجيا االت

وتسهيل االستفادة منها، وذلك ما جعل اإلنسان املعاصر ينتقل من الكّم إلى الّنوع، بمساعدته على تحديد حاجته من املعلومات،  

ي توفير املعلومات و تسهيل الحصول عليها بتنظيمها مازال هناك بعض  حيث ساهم الّنص املتفّرع ف  ،8  وكيفية تنظيمها وتفعيلها

بس بسبب تداعّيات العصر الّرقمي، وأعطى حلوال ملشاكل عديدة
ّ
 .9الل

ف تقنّيات العصر الّرقمي من حاسوب       
ّ
ذي وظ

ّ
ر في ظهور نوع جديد من األدب ال

ّ
وقد كان لهذه الّتداعّيات بالعصر الّرقمي أث

ة لتعيد تشكيل مفهوم  
ّ
ة جديدة سمتها الّتفاعلّية ، املرونة والحّرية ، انعكست على العملّية اإلبداعّية كاف

ّ
وانترنت  ليظهر في حل

وكذا عناصرها وطبيعة العالقة بينها ، وبرزت هذه الّتجربة الحديثة بالغرب وتلّقفها العديد من املبدعين العرب   األدب ومقوّماته 

ذين رأو فيها تجربة جديدة ممّيزة ستعطي لألدب معنى وقيمة أكثر فاعلّية في العصر الّرقمي فظهرت عّدة تجارب عربّية تحاول 
ّ
ال
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أّن  الغربّية، غير  الّتجارب  العملّية    محاكاة  الّتجربة على أصالة  العرب عّبروا عن تخّوفهم من هذه  الّنقاد واملبدعين  البعض من 

 اإلبداعية والغاية اإلنسانّية منها وأن تحّولها التقنّية الرقمّية إلى رقم من أرقام العصر . 

جديد من األدب الّتفاعلي وتأثيره في الّتجربة  وتأسيسا على ما سبق حاولنا في هذه الورقة البحثّية الّتعرف على هذا الّنمط ال      

ساؤالت الّتالّية: ما هو األدب الّتفاعلي؟ ما هي أبرز الّتجارب العربّية في هذا النوع الجديد؟  
ّ
كيف  األدبّية العربّية من خالل طرح الت

 وزن ميزان الّنقد العربي هذه الّتجربة االبداعّية الجديدة؟ 

ة بحث بدأناها بمدخل لألدب الّتفاعلي ثّم عّرجنا على ذكر أبرز الّتجارب العربّية باألجناس       
ّ
ولإلجابة على هذه األسئلة اتبعنا خط

ة كل من املرّحبين والّرافضين لها  
ّ
ا  وخلصناألدبّية الّتفاعلّية وانتهينا إلى بيان الّسجال الّنقدي العربي حول هذه الّتجربة الجديدة وأدل

 إلى خاتمة ذكرنا فيها أبرز النتائج الّتوصل لها في هذه الورقة البحثّية متبعين في ذلك كله منهجا وصفيا تحليلّيا. 

فاعلي        .2
ّ
 مدخل إلى األدب الت

 . مفهوم األدب التفاعلي 1.2

مت       
ّ
الّتفاعلّية باعتبار أّنها أساس فهم األدب الّتفاعلي،  عن مصطلح  ) مدخل إلى األدب التفاعلي  (في كتابها  فاطمة البريكيتكل

 وقبل الّدخول إلى تعريف األدب الّتفاعلي ارتأينا الّتعّرض لهذا املصطلح من أجل إزالة كّل لبس أو غموض حوله. 

 أ. مصطلح التفاعلّية في الّدراسات العربّية: 

ّن وجود الّتفاعل بين املبدع و املتلّقي أساس اكتساب األدب لوجوده، الّتفاعل أساس األدب عموما ورقّيا كان أم رقمّيا ذلك أ      

ترى   كما  الّتفاعلّية  مصطلح  أّن  البريكيغير  مزاوجته    فاطمة  و  الّرقمي  العالم  األدب  دخول  بعد  جديدا  بعدا  و  طابعا  اكتس ى 

تي يرسمها باألنترنت، إذ أصبحت عملّية الّتفاعل تتّم في فترة زمنّية قصيرة، كما يتّم هذا ال
ّ
ثر يتجاوزون الحدود ال

ُ
ّتفاعل بين قّراء ك

تي كانت تحدث ببطء و في حدود ضّيقة 
ّ
األدب الورقي، بحضور القارئ في الّنص و مشاركته الفّعالة في خلق معناه، وهي العملّية ال

 1باألدب الورقي لسببين: 

ذي يحّد من عملّية الّتفاعل.  -أ 
ّ
 طبيعة الوسيط )الورق( ال

 ء املحدود يضّيق عملّية الّتفاعل.عدد القّرا -ب

 أو إنترناتّيا أو تكنولوجّيا فحسب. كما أشارت    فاطمة البريكيوترى       
ّ
عبير  أّن الّتفاعلّية هي نمط حياة وليست مصطلحا أدبيا

قد    بحسام الخطي  ملصطلح الّتفاعلّية عند تعريفها للّرواية الّتفاعلّية غير أّنها لم تقف عندها، وأشار لها  سالمة
ّ
حيث قّدم هذا النا

قافة الغربّية وذلك في سياق حديثه عن بناء املواقع العربّية على شبكة األنترنت مشيرا إلى  
ّ
الث املغربّي لفظة التفاعلّية كما هي في 

   2غياب البعد الّتفاعلي فيها.

تي يقّرها الّنظام    سعيد يقطينأّما عن       
ّ
ى من اإلمكانات ال

ّ
تي تتأت

ّ
ه االستجابة والّتبادالت املزدوجة ال

ّ
فقد عّرف الّتفاعل على أن

ه عملّية 
ّ
قافة الغربّية، وعّرفه كذلك على أن

ّ
  اإلعالمّياتي للمستعمل والعكس، هذه الّنظرة هي األكثر عمقا ومقاربة. لنظيراتها في الث

 
 56-54ص  -، ص2006املغرب، ، الدار البيضاء، 1فاطمة البريكي، مدخل إلى األدب التفاعلي، املركز الثقافي العربي، ط 1
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ّ
تي تفيده االنتقال بين الّروابط ال

ّ
ريقة ال

ّ
كتابه )أدباء   فيفضل شبلول في حين لم يشر  1تي يقوم بها املستعمل لجهاز الحاسوب بالط

  .2األنترنت أدباء املستقبل( إلى لفظه الّتفاعلّية ولم يستخدمها للّداللة على العالقة الحوارّية بين املبدع واملتلّقي 

 الغربية: مصطلح التفاعلّية في الّدراسات -ب

في      بين مستخدميها و هي موجودة  اختالفا  نكاد نجد  أرضّية صلبة حيث ال  الغربّية على  قافة 
ّ
الث في  الّتفاعلّية  يقوم مصطلح 

قافة الغربّية على مستويين: 
ّ
 3الث

 الّنظرّية الّنقدّية. -أ 

 األدب اإللكتروني. -ب

الّتلقي      تي    وبدأ استخدامها في الّنظرّيات الّنقدّية بمنتصف السّتينات من القرن املاض ي مثل نقد استجابة القارئ ونظرّية 
ّ
ال

 ياوس وايزر. أطلقتها جامعة مدرسة كونستانس األملانية ومن أعالمها 

طهير املأساوي(  كما ظهر مصطلح الّتفاعلّية في مفهوم       
ّ
تي أشار إليها في كتابه   اليسأرسطو طعند  )الت

ّ
)فّن  وفي متعة املحاكاة ال

عر( 
ّ
فقد رأى بأّن الّتفاعلّية    إيكو ، أّما عن  )انعكاسات حول التفاعلّية( حيث ذكره في مقال له بعنوان    لويس أراتا كما أشار له    الش

تي يتعّرض لها العمل األدبي أثناء استخداماته، كما نقل  
ّ
شكيل ال

ّ
بأّن الّتأويل جزء مالزم لكّل    أرسيثعن    يماكوسكهي عملّية الت

 .4قراءة، وبالّتالي يساهم املتلّقي في إعادة تشكيل الّنّص وهي الّتفاعلّية كما تّم شرحها 

ي: 2.2 ص ّ
ّ
فاعل الن

ّ
 5.أنواع الت

ّص ووتتّم في عملّية الّتفاعل ذاتها، طرفاها األساسّيان هما  املناصة:    -أ
ّ
تي تربط بينهما تتّم عن طريق  املناص"    "الن

ّ
و العالقة ال

ة مجاورة لبنية الّنّص األصلي، ويرى  
ّ
أّن املناصة في عملّية الّتفاعل ذاتها و طرفاها    سعيد يقطينمجيء املناص كبنية نّصّية مستقل

ة و متكاملة بذاتها، تجاوز بنية  األساسّيان هما "النّ 
ّ
ّص و املناص" ، و تتحّدد العالقة بينهما من خالل مجيء املناص كبنية مستقل

الّنّص األصل كشاهد تربط بينهما نقطتا الّتفسير، أو شغلهما لفضاء واحد في الّصفحة عن طريق الّتجاوز، كأن تنتهي بنية الّنّص  

 من خالل البحث و التأّمل. األصل بنقطة مع الّرجوع إلى الّسطر،
ّ
 لنجد أنفسنا أمام بنية نّصّية جديدة ال عالقة لها باألولى إال

ناص:  -ب
ّ
ه يصّعب على القارئ استخراج  الت

ّ
املناص يجاوز الّنص، لكن املتناص يتداخل مع الّنّص فيكون مندمجا فيه لدرجة أن

 وتبيين وجود الّتناص أحيانا.  

وتفّرق بينهما طبيعة الّتفاعل الّداللي حيث يأتي امليتانص على أساس نقد للّنص وقد يكون نقدا    تشبه امليتناصامليتانصية:  -ج

 أدبّيا، أو أيديولوجّيا أو تاريخّيا. 
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فاعلي:  3.2
ّ
 . مفهوم األدب الت

تي يقّدمها القارئ تتّم في زمن قصير، عكس ما في      
ّ
إن دخول األدب إلى عالم الّتكنولوجيا جعل العملّية اإلبداعّية و املساهمة ال

ذي كان يحبسها و 
ّ
صت من القيد ال

ّ
األدب الورقي، كما أّن عملّية الّتفاعل أصبحت تتّم بين عدد من القّراء غير محدودين، وتخل

ذي يحمل األدب الورقي و نتج عن ذلك ظهور نوع من األدب يتمّتع بقدر كبير من الحّرّية  يحّد من فعاليّ 
ّ
ه ذلك الوسيط ال

ّ
تها، و لعل

ما 
ّ
ذي تقّدم فيه األجناس األدبّية دون شرط أن تكون جديدة بالّتمام، و إن

ّ
  و الّتفاعلّية، هو األدب الّتفاعلي أو 'األدب الّرقمي، ال

خذت صورا متجّددة مع الوسيط الجديد)الحاسوب(يمكن أن تكون قديمة لكنّ 
ّ
 1ها ات

تعريف  و  - حسب  الّتفاعلي  األدب  مصطلح  البريكييشير  مع    فاطمة  األدب  تقاطع  عن  نتجت  تي 
ّ
ال األدبّية  الفنون  جميع  إلى: 

  Hypertext2-الّتكنولوجيا الّرقمّية/الحاسوب واالنترنت ويستخدم تقنّية الّنص املتفّرع 

من خالل ربطه بما بعد الحداثة حيث يرى أّن األدب الّتفاعلي هو شكل جديد من األدب    رمضان بسطاويس ي محمدويعرفه      

ذي ال نهاية الّنات
ّ
ت ال

ّ
شت

ّ
تي نتج فيها استخدام الّتكنولوجيا في تقديم أشكال فنية جديدة تعّبر عن الت

ّ
ج عن حالة ما بعد الحداثة ال

م عنه في مفارقة 
ّ
ه لم يشر إلى مصطلح األدب الّتفاعلي بل تكل

ّ
  له في الحياة، فأصبح الكومبيوتر بديال عن الوعي أو امتدادا له، غير أن

ذي ساهم في ظهوره تقنّية    حسام الخطيبة وما بعد الحداثة، أما  بين الحداث
ّ
فيرى بأّن األدب الّتفاعلي هو شكل جديد من األدب ال

ذي ساعد ليتجلى األدب من خالل شاشة الحاسوب.
ّ
 3الّنص املتفّرع ال

ه صورة جديدة لإلبداع األدبي، تعتمد وسائط ج سعيد يقطينويعرف      
ّ
ديدة للّتواصل، هذه الوسائط ذات  األدب الّتفاعلي بأن

طبيعة رقمّية إلكترونّية، تمنح العمل اإلبداعي مساحة ما ليكون قابال للمعاينة، هذا الّنوع من األدب يستخدم تقنّية الّنص املتفّرع  

Hypertext  أدبّية جد في صورة أجناس  عر والّسرد والّدراما 
ّ
أدبّية كالسيكّية كالش إلى ظهور أجناس  أّدى  الّروايات  مما  يدة مثل 

 .4املشتركة والكتابات الجماعّية واملدّونات ذات الطبيعة اإلبداعّية 

الّتفاعلي           ى من خالله األدب 
ّ
ذي يتجل

ّ
ال الوسيط الجديد )الحاسوب(  ها هو اإلجماع على 

ّ
الّتعريفات كل و املالحظ من هذه 

ى في ثوب جديد  
ّ
ذي يستخدم الحاسوب و الّتقنية الجديدة، ليتجل

ّ
كبديل عن الورق، من هنا نرى أّن األدب الّتفاعلي هو األدب ال

ى من خالل الحاسوب   يجعله يختلف عن نظيره
ّ
ذي يتجل

ّ
الورقي العتماده أساس هذا العصر الّرقمي و هو الّصورة، أو هو األدب ال

بكة العاملّية، و استخدام األنترنت مرتبطا بظهور املجتمع االفتراض ي و اإلنسان الّرقمي، و بالّتا
ّ
لي أو االنترنت، ظهر بفعل انتشار الش

ى بسمات العصر الّرقمي. فهو وليد املجتمع الّرقمي معّبرا ع 
ّ
 ن اإلنسان الّرقمي، يتحل

فاعلي:4.3
ّ
 .أسباب ظهور األدب الت

 5يعّدّدها حسن األمراني فيما يلي:      

ذي يحيا فيه.  -
ّ
 اثبات قدرة األدب على مجاراة العصر ال
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قافة الّرقمية واملعلوماتّية وتطّور العلوم وبقاء الكلّيات الّنظرية مثل األدب ره -
ّ
 ينة الّتهميش.ظهور الث

 محاولة االنتقال باألدب من أدب الحضارة إلى حضارة األدب. -

 محاولة الّرقي بمهمة األدب النبيلة واملحافظة عليها من الضياع في مجتمع املاّدة واآللة.  -

 إثبات أهمّية األدب وأن ال غنى لإلنسانّية عنه مهما تقّدمت. -

 الّرقمي وتفعيل دوره لتشييد الحضارة االنسانّية. البحث عن دور لألدب في ظّل العصر  -

الخروج باألدب من عالم الخيال واألحالم إلى عالم واقعي فّعال يساهم في حركة الّتقدم، بتجديد مواضيعه القديمة التي   -

 ال تفيد اإلنسان املعاصر إال بهدف التسلية وال تعّبر عنه. 

 .مقومات األدب التفاعلي 5.2

لقد جمعت الكتابة الّرقمّية إلى جانب اللغة، الّصوت والّصورة والحركة فأصبحت كلها وسائط تتفاعل  الكتابة األدبّية الّرقمّية:  -أ

غة  
ّ
ب من الل

ّ
غة هي لغة مركّبة نتجت عن استعمال الحاسوب في عملّية الكتابة، تترك

ّ
في عملية الكتابة الّرقمّية، وبالّتالي فهذه الل

ما هي نماذج قوالب أو طرز تصطنع لكي تخلق الواقع وتديره وتحّركه بواسطة  علي حربالوسائط املتعّدّدة، يقول  املكتوبة و 
ّ
: "... وإن

تي ترتكز إلى املواد ولكّنها ال تعترف بالعوائق املاّدية" 
ّ
راكيب االفتراضية واألبجدّيات الّرقمّية ال

ّ
  ،1الت

يمّيز         يقطينفي حين  نوعي  سعيد  الحديثة وهما  بين  الّتكنولوجيا  استخدام  نتجت عن  التي  الكتابة  املرقمةن من  ،  الكتابة 

 . الكتابة الّرقميةو

: وهي ذات طابع قابل للمعاينة من خالل تجليها على شاشة الحاسوب محّملة بآلّيات النص، كما يظهر  الكتابة املرقمةأّما عن       

طة تقنيات برمجّية خاّصة بالحاسوب، ويتم تحويل الّنص املطبوع إلى نص معاين  على الورق، إذ يتم إدخاله إلى الحاسوب بواس

مثل   ببرنامج  طبعه  طريق  عن  وتحويله  املطبوع  للّنص  اإللكتروني  املسح  تسمح  (PDFباعتماد  التي  اآللية  القراءة  بواسطة  أو   )

 .                                             ( OCR) بالتعرف على الخط 

اشة ويّتضح الفرق من  الكتابة الّرقمّيةأما عن         
ّ
مة ألّنها أعّدت في األساس لتتلّقى من خالل الش

ّ
: فتختلف عن نظيرتها املرق

مة فتتم من خالل نقل نسخة 
ّ
  خالل توظيف الكتابة الّرقمّية ملختلف الّتقنّيات والبرمجّيات الّرقمّية إلنتاج الّنص، أما الكتابة املرق

ه يظّل محافظا على أصوله غير  لكتاب غير ر 
ّ
قمّية إلى الحاسوب لتقرأ من خالل شاشته دون تغير في خصائص الكتاب الورقي أي أن

 ،(2الّرقمّية 

... ولذا فإّن  علي حربو قد ظهرت الكتابة الّرقمّية في األساس من خالل استعمال و توظيف تقنّية الّنص املتفّرع، يقول        " :

و هذا الّتغاير يتمثل على حسب  ،3ّير عالقتنا بالكتابة و القراءة، إذ هو يعني ممارسة جديدة و مغايرة للكتابة" الّنص اإللكتروني يغ

يتيحها  التي  الجديدة  الكتابة  في  تندمج  بهذا   ..." في:  ذات    رأيه  بة، 
ّ
مرك كتابة  إنها  الّسمع،  و حاّسة  الّرؤية  املتعّدّد، حاسة  اإلعالم 

في مقالتها   ميلين غاريغ االستخدامات املتنّوعة، حيث تمتزج الّنصوص املكتوبة مع الّصوت و الّصورة و الفيديو، على ما تبّين لنا  
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بالكتابة و القراءة بدمج الكتابة العادّية مع الكتابة الجديدة    و بالّتالي فقد غّير الّنص اإللكتروني العالقة1حول "مستقبل النص" 

ف الّصورة و الّصوت لتشكل في الّنهاية الكتابة الّرقمّية، و ذلك كله وليد العصر الّسمعي البصري.
ّ
تي توظ

ّ
 ال

نا ندخل مع تقنّية املعلومات لعصر جديد هو عصر الحاسوب، بلغة  علي حربيقول       
ّ
، والعصر الّسمعي لرتوف: " ال شك أن

ه عصر الوسائط وزمن    بيل غيتس، والعصر العددي بلغة  دوبريهوالبصري بلغة  
ّ
مهندس طرقات اإلعالم الّسريعة، باختصار أن

 .2املعلومة الكونّية" 

غة املكتوبة ولغة املفردات والكلمات املعروفة، بل تتجاوز ذلك        
ّ
إلى لغة املرئي والّسمعي وال تعتمد الكتابة الّرقمّية على أساس الل

غوي وينفتح للّتعبير عن طريق الوسائط 
ّ
الل ص من البناء املغلق للّنص 

ّ
والحركي، فاعتماد الّتقنية الحديثة في األدب جعله يتخل

ل  املتعّدّدة كالّصورة والّصوت والحركة، فيكتب بذلك الّنص األدبي الّتفاعلي بواسطة الحواسيب واألنظمة البصرّية، بذلك تحت

مادّية محّل الحبر والورق والقلم
ّ

  3.األشرطة واألقراص والوحدات الضوئّية الال

طا توضح فيه هذه املراحل في دورة حياة الّنص األدبي وعالقته بالكتابة كالّتالي:    فاطمة البريكيوقد وضعت        
ّ
 مخط

 

 

 19فاطمة البريكي، مرجع سابق، ص املصدر:

القصوى فالكتابة هي تدوين وتخزين         في جوهره وفي غاياته  الكتابة يظل ذاته  أّن فعل  القول  ما سبق يمكن  وتأسيسا عل 

واآلالت   املطابع  على  أو  القلم  أو  بالّيد  الورق  على  كتبت  واألفكار سواء  للمشاعر  واختبار  الحّية  للوقائع  وتسجيل  للمعلومات 

 سطة الحاسوب وما يتيحه من برامج. كالكاتبة الّتقليدّية، أو بوا

 

 

 

 
 141املرجع نفسه، ص 1

                                141  -138ص-املرجع نفسه، ص 2

                                                                                              141، 140املرجع نفسه، ص،ص 3
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شر الّرقمي -ب
ّ
 الن

شر الّرقمي:  -
ّ
 مفهوم الن

هو استخدام األجهزة الّرقمية في مختلف مجاالت اإلنتاج واإلدارة والتوزيع للبيانات واملعلومات  صادق طاهر: "يقول عنه    

   1وتسخيرها للمستفيدين"

شر الّرقمي: 
ّ
شر الورقي أهمها: القبالوي القاص غازي  يقدم خصائص الن

ّ
 2  مجموعة من املميزات للنشر الّرقمي باملقابل مع الن

خصية أو املتخّصصة  -
ّ

شر في فترة قصيرة إما عبر املواقع الش
ّ
   سهولة الن

شر بمقارنته مع الورقي. -
ّ
 انخفاض تكاليف الن

املوجودة،    شساعة - باملساحة  محدود  واملجالت  الصحف  من خالل  الورقي  شر 
ّ
الن أن  حين  في  شر، 

ّ
للن املتاحة  املساحة 

ر، عكس الصفحة الّرقمّية. 
ّ
 والورق املتوف

شر والّتخلص من الّرقابة التي تصادر حرّية اإلبداع.  -
ّ
 حرية الن

ه ال وج  -
ّ
سبة للّناشر ألن

ّ
 ود لحدود جغرافية أو زمنّية تقف في وجه املعلومة. الوصول إلى العاملية بأقصر الطرق بالن

ابتة أو املتحّركة أو الّصوت...وغيرها.  -
ّ
تي تساعد على إيضاح املاّدة كالّصورة الث

ّ
 تعّدّد الوسائط ال

 إعطاء القارئ فرصة االطالع على ما يريد بكّل حرّية فيكون الّتنافس على بّينة.   -

تي من  استعمال األقراص املدمجة واملوجودة ف -
ّ
ي املكتبات الخاصة التي تسّوق، ما يتطلب العتاد والبرمجّيات الّرقمية وال

بع.
ّ
سخ والط

ّ
 فوائدها البحث والحفظ والن

في   - تعيقه  كانت  تي 
ّ
ال العوائق  الّناشر عديد  هذا  ص 

ّ
تخل الّرقمي حيث  بالّناشر  يعرف  ما  الّرقمي ظهور  شر 

ّ
الن مع ظهور 

 3  الّسابق، ومنها:

شر.  االصطدام بواقع -
ّ
 البيروقراطية والوساطة في دور الن

 خشية مقص الّرقيب الذي يصادر األفكار بمزاجّية أحيانا. -

 لقي الّناشر متنفسا للّتعبير عن رغبته في الكتابة دون قيد أو شرط. -

اشة الّزرقاء. -
ّ
 االتصال املباشر بالقّراء ليحكموا بعفوّية دون معرفة املبدع من خالل الش

 مارسة األدب وتعاطيه والّتعبير عن ذاته عبر موقع خاص أو عام. يمكن أيا كان من م -

 امتالك الّناشر الّرقمي مساحة أكبر للّتعبير عن ذاته.  -

ذين يتجاهلهم اإلعالم. -
ّ
 تكافؤ الفرص بين األدباء املعروفين وال

تي تقوم عليها البالغة الّتفاعلّية غلى الكلمات والحبر والورق وانما تحتلُّ    الصورة والبالغة الرقمية:-ج
ّ
غة الّرقمّية ال

ّ
ال تعتمد الل

األشرطة واألقراص والوحدات الضوئّية الالمادّية محّل الحبر والورق والقلم، وبالّتالي فهي تقوم على أبجدّية رقمّية تختلف عن  

 علي حرب د واقعا افتراضّيا، ويمكن تخّيلها وتركيبها بواسطة األرقام فهي كما ذهب إلى ذلك  األبجدّية القديمة من حيث أّنها توج

 
  3أحمد فضل شبلول، املرجع السابق، ص1

 3سعيد يقطين، املرجع نفسه، ص 2

 137،  136فاطمة البريكي، املرجع السابق، ص، ص 3
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أبواب  بواسطة  تركيبها  وإعادة  تفكيكها  يمكن  ه 
ّ
أن إلى  باإلضافة  متحّركة،  وحروف  متالشية  وخطوط  مضيئة  سيول  من  ف 

ّ
تتأل

  1ومفاتيح الّنص املتفّرع 

عرّية الخاصة في محاكاة الحياة، وتجسيد حركيتها، لكّنها حينما تترجم إلى لغة الّصورة  : " للكلمات طريقتها  صالح فضلويقول    
ّ
الش

   2البصرية لتنتقل إلى مجال الّرؤيا تختلف أوضاعها يشكل جذري" 

زمكافونتانيويقول       في  ويتجّسد  يتجّسم  أعاله  فتحصناها  تي 
ّ
ال املجّردة  الّتحوالت  رقابة  فضاء  وكأن  يحدث  ش يء  كل  نّية  :" 

ي كذات حاّسة وفّعالة تي تنشط فيها ذات اإلدراك الحس ّ
ّ
حظة نفسها ال

ّ
ي في الل

ّ
  3تصويرّية، يرتبط فيها الجزئي بالكل

الّسيد  لذا فهذه املميزات للّصورة الّرقمّية جعلتها توجد نوعا ونمطا جديدا من فن االقناع أو ما يعرف بالبالغة الّرقمّية ويعّرفها     

في أنواع جديدة من الخطاب: كالبريد االلكتروني، -ن االقناع في وسائل االعالم االلكترونّية، أو فن توجيه املحتوى بأنها:" ف  نجم

ذي يقّدم عبره )االنترنت(،...وال يمكن إغفال الّنص  
ّ
صفحات املواقع، ألعاب الفيديو، املدّونات، والّصور املعّدلة ليناسب الوسط ال

 4األدبي أساسا"  

       
ّ
لة  وال

ّ
تي تعّرف على أّنها فن االقناع في وسائل اإلعالم واالتصال الّرقمّية كالحاسوب واالنترنت، وتهتم بالجوانب الجمالّية املتمث

 على جانبين هما:  الّسيد نجمفي الوسائط املختلفة ودمجها مع الّنص كالّصورة والّصوت والحركة وغيرها وتقوم حسب 

 وع ما يجعل املوقع مستخدما بسهولة، ومفّضال وهي مجم  االعتبارات الوظيفّية: -أ 

ل فيما يلي:  االعتبارات الجمالّية: -ب
ّ
 وتتمث

فاعلية: -
ّ
ذي يسمح بعملّية الّتفاعل.  الت

ّ
 وهي جعل القارئ لصفحات االنترنت كاتبا باستخدام تقنّية الّنص املتفّرع ال

ّصية: -
ّ
بالضّ   الن الّتقليدي  باملعنى  يقرأ  يعد  لم  الّنص  كون  في  ل 

ّ
تشتغل  وتتمث ال  االنترنت  وسط  في  الكلمات  أن  إذ  رورة 

تي اعتدنا عليها، بل تتفاعل مع الّتصميم املرئي.
ّ
 بالطريقة ال

إلى أن مسيرة األبجدية الّصوتية    عبير سالمة يتمثل في انزياح سلطة الكلمة لحساب الصورة، حيث تشير    اعتبارات مرئية:  -

 األيقوناتوالّتتابع املنطقي للجمل قد تراجع أمام سلطة 

 .عناصر العملية االبداعية باألدب التفاعلي 7.2

فاعلي:-أ
ّ
الت للّنّص    سناجلةويرى    املبدع  إبداعه  في عملّية  الّرقمّية  الّتقنيات  رقمّية مستخدما  بطريقة  يكتب  ذي 

ّ
ال املبدع  ه 

ّ
أن

غة  
ّ
ه يستطيع تجاوز حدود الل

ّ
ذي يعرضه عبر وسيط مختلف عن املرحلة الورقّية، فقد وجد فضاء أوسع وأرحب، ذلك إن

ّ
األدبّي، ال

تي تتيح للمبدع الّرقمي تقديم  املكتوبة ليعّبر عن الّتقنية الّرقمّية مستعمال الصّ 
ّ
وت، الّصورة، الحركة كوسائط فّعالة للّتعبير، وال

ذين ال حصر لهم فينتقل بذلك األدب من 
ّ
شكّل مع كّل قراءة ألحد القّراء ال

ّ
نّص أدبّي مضّمنا فيه خياله الخاص، ثّم يبدأ الّنّص بالت

ص ليخرج إلى الوعي املشترك الجماعي، ومن ذلك تأتي عملّية اإلبداع الخاص إلى العام ومن كونه يعّبر عن الوعي أو الخيال الخا

 

  141-138ص-مرجع سابق، ص حديث النهايات، فتوحات العوملة ومآزق الهوية، علي حرب،1

  .18، ص1997، القاهرة،1صالح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق، ط 2

 . 48، ص2003، د.ب،1جاك فونتاني، سيمياء املرئي، تر: علي أسعد، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط 3

الرق  4 النقد  نجم،  املغاربة،  السيد  االنترنت  كتاب  اتحاد  مجلة  الحديثة،  الوسائط  مع  السرد  ومستقبل  الرابط:2008أكتوبر    8مي  على  متاحة   ، 

post_74.html-https://ueimag.blogspot.com/2016/04/blog 
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مبدع  كعملّية أولّية، تليها عملّية الّتلّقي لتنصهر كّل واحدة منهما فيما بعد وتتداخل مع األخرى، فيتحّول املبدع إلى قارئ والقارئ إلى  

 1وينتج عن ذلك تعّدد املبدع الّتفاعلي

ليس باألمر الجديد على أدبنا العربي، مشيرة إلى وجود    فاطمة البريكيملبدعين للّنّص األدبي الواحد كما ترى  غير إّن فكرة تعّدّد ا    

ف مثل رواية
ّ
 عبدالّرحيم منيف   للّروائّيين الّراحلين    )عالم بال خرائط(   تجارب مرتبطة باإلنتاج و اإلبداع الورقّي تعّدد فيها املؤل

جبراو إبراهيم  تل  جبرا  أّن  العملّية  غير  نمط  على  الّتعّود  بسبب  مرفوضة  كانت شبه  إذ  االنتشار  لها فرصة  تتح  لم  الّتجارب  ك 

الواحد  املبدع  أي  الخصوصّية  من  ش يء  يكتنفها  تي 
ّ
ال يقول 2اإلبداعّية  يقطين  ،  اإلبداع    سعيد  "مع  الّتفاعلي  اإلبداع  عملّية  في 

 .3 فيه الّصوت بالّصورة و الحركة"الّتفاعلي يمكن الحديث عن الفّن املتكامل أبدي يتزاوج 

ص التفاعلي األدبي:  -ب
ّ
ذي يستخدم تقنّية  الن

ّ
، ويعطي القارئ فرصة املشاركة في تشكيله وإعادة بنائه  Hypertextوهو الّنص ال

القراءة، دون تهميش وحرّية قراءته، من أّي زاوية يريد، تتداخل في تكوينه وسائط بصرّية وسمعّية تحّفز القارئ على اإلبحار و  

غوي ولغة الّنّص، كي ال يكون الّنّص عبارة عن لقطات بصرّية سمعّية، يبطل وجوده كنّص أدبّي، ذلك يساهم في انفتاح 
ّ
للّدور الل

جديدة الّنّص األدبّي الّتفاعلي، في أشكال ال بداية وال نهاية محّددة، أي أّن اإلبداع في شكله الجديد يقوم على صناعة العالقات ال

لترسم مالمح  تتبّناه،  تي 
ّ
ال بيئته  وليد  هو  الّتفاعلي  األدبي  الّنّص  ألّن  الحركّية،  الّسمعّية،  البصرّية،  املؤثرة،  العناصر   ه  بإضافة 

  بتفاصيل تقوم على الّتخّيل والّتخييل، فقد ولد في واقع افتراض ي ركيزته األساسّية الّتخّيل فالّتحّول للّرقمّية أتاح فرصا لجمهور 

املتلّقين بتحوير العملّية الفنّية لتعّبر عن الخيال الجماعي ملجموعة من األفراد بدل أن تكون نتاج خيال شخص واحد، إذ يتفاعل  

 من خالل وعي و خيال وإرادة املتلّق 
ّ
ي  فيه خيال املبدع الخاص مع وعي املتلّقين املشترك، وال يكتمل تأثير خيال املبدع لهذا الّنص إال

في العمل وإنتاجه، فمضمونه يعتمد أساسا على الّتأويل، ألّن الخلق الفني هو مدى احتمال العمل الفّني على أكثر من تأويل  املشترك  

   4وأكثر من قراءة، باعتباره معطى تخييلي باألساس 

ّص متفّرع، ألنه وسيلة اإلنتاج  كما أّن للحاسوب دورا فّعاال في عملّية اإلبداع الّتفاعلّية، فبدونه ال يمكن الحديث عن وجود ن     

تي يتّم استثمارها في إنتاج الّنّص األدبّي الّتفاعلي قائمة عليه، مّما أمكن استعمال الصّ 
ّ
وت والّتلّقي، كما أّن الوسائط املتعّددة ال

غة في إنتاجه.
ّ
 والّصورة إلى جانب الل

فاعلي: -ج
ّ
ي الت

ّ
ن عملّية اإلبداع، يشارك فيها كاملبدع، تتحّقق إبداعّيته من خالل  وهو املبحر الّتفاعلي ويعّد جزء أساس ّي م املتلق

جاز هذا الّنّص بطريقته الخاّصة، بمج
ّ
رد  مساهماته في العملّية اإلبداعّية، إذ تجاوز متابعة الّنّص بعينه إلى املساهمة الفّعالة في إن

الّنّص بكّل حّرّية، وينتج نصّ  ثّم ينتقل في جسد  ذي يقرأه،غير أن عملّية الّتفاعل لدى الّنقر على الفأرة، 
ّ
ال الّنّص  ه انطالقا من 

القارئ ليلّم بالجوانب املختلف بها  تي يقوم 
ّ
ال الّتفاعلي ال تبدأ عند التقائه بالّنص وإنما تبدأ مع الجوالت االستكشافّية  ة املتلّقي 

تي يمر بها في عملّية  للّنص ليكون في الّنهاية قادرا على إضافة ما يراه مناسبا للّنص فهو بذلك 
ّ
قارئ خبير وعليم من خالل املراحل ال

 5القراءة.

 
 104- 90ص -، ص2015، دار الثقافة واالعالم، د.ط، الشارقة، مارس 89ابداالت النقل املعرفي، كتاب الرافد، العدد محمد مريني، النص الرقمي و  1

 137،  136فاطمة البريكي، مرجع سابق، ص، ص 2

 243سعيد يقطين، من النص إلى النص املترابط، مرجع سابق،ص 3

 37-35ص -، ص2010،لبنان،1أمجد حميد التميمي، مقدمة في النقد التفاعلي الثقافي، كتاب ناشرون، ط  4

اآلداب واللغات، جامع5 كلية  أدبي حديث ومعاصر،  نقد  التفاعلي، مذكرة ماجستير تخصص:  التلقي واألدب  نظرية  بين  املتلقي  ة باللودمو خديجة، 

 120، ص2013/ 2012قاصدي مرباح، ورقلة،
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م القارئ الّتفاعلي عبر آلّية الّصورة أساسا، فالقارئ الّتفاعلي يتعامل مع الّنّص الّتفاعلي من منطلق الوسائط املتعّدّدة  و       
ّ
يتكل

تي تسهم بفا
ّ
علّية في بناء الّنص األدبي وفهمه، بصورة صار معها بإمكان  من صورة وصوت وحركة، ومن خالل العالمات املتاحة ال

ق الّدرامي لألحداث ومصائر األبطال 
ّ
ر ويغّير وجهة الّتدف

ّ
ق الّدرامي للّنّص بحيث يؤث

ّ
ر بلمسة من أصابعه على التدف

ّ
، املتلّقي أن يؤث

حة إلى صور مجّسدة ويتيح بهذه اإلمكانات إشراكه الفاعل من متابعة الّصور متزامنة مع املوسيقى و 
ّ
الّصوت وتحويل الّصور املسط

 .1ومتحّركة 

ذي ولد مع علي حرب   ويرى     
ّ
ه يرجع إلى ثمرة علم الكتابة ال

ّ
ذي أعاد االعتبار لجسد الّنّص   جاك دريدا أّن ذلك كل

ّ
، إال أّن ما   2ال

ذي جاء به أنصار نظرّية الّتلقي لم يكن أغلبه ليتحّقق لوال ظهور الّنص الّتفاع 
ّ
لي وما يتمّيز به من مرونة نتيجة طبيعة الوسيط ال

ذي أفسح املجال لكثير من مقوالت نظرّية الّتلقي بالّتجّسد مثل القول باملعاني املتعّدّدة وضرورة انفتاح الّنص  
ّ
يعرض من خالله وال

تي لم ت 
ّ
جد مجاال لتطبيقها نتيجة طبيعة وسيط الورق على عدد ال نهائي من الّتأويالت، والّدعوة للمساهمات الفّعالة للمتلّقي، وال

تي ال تسمح للقارئ فقط باختيار مسار  
ّ
ّية املرنة ال

ّ
خط

ّ
ن منها الّنص الّرقمي الّتفاعلي بفعل طبيعته الال

ّ
باألدب الورقي، في حين مك

ذي يرغب به بل تسمح له أيضا بإعادة القراءة واختيار مسار مختلف لها لينتج في كل مرّ 
ّ
 3ة معنى جديد مختلف عن سابقه القراءة ال

وتأسيسا على ما سبق يمكن القول أّن القارئ الّتفاعلي أصبح إيجابّيا فّعاال، ُيفّعل قراءته في إنتاج معنى الّنّص منفعال مندمجا       

عو 
ّ
ر ليستطيع  معه لدرجة يمكن أن يفرض على الكاتب تحويل مسار نّصه إلى مسارات أخرى، وهو أيضا في ذلك بحاجة إلى الش

تي مارسها األديب، ليصبح بذلك مبدعا بعد  
ّ
عورّية والعاطفة في العمل األدبّي فيمارس الّتجربة الّنفسّية ال

ّ
الوصول إلى العناصر الش

  4تجسيد هذه الّتجربة بما يضيفه إلى العمل األدبي، ويقترب إلى املشاركة الوجدانّية الكاملة 

فاعل3
ّ
 ي .التجربة العربية باألدب الت

 التجربة العربية بالرواية التفاعلّية: .1.3

فاعلّية: -أ
ّ
جربة العربّية بالّرواية الت

ّ
اقعية الرقمية ملحمد سناجلة كنموذج للت  رواية الو

اقعية الرقمية:    -   محمد سناجلة هي مصطلح ونوع أدبي جديد في إطار األدب الّتفاعلي جاء به الروائي األردني  مفهوم رواية الو

ما تجّدد كذلك في املضمون وهي تنظير رقمي سنة 
ّ
كل فقط وإن

ّ
 2004يختلف عن مصطلح الّرواية الّتفاعلّية حيث ال يهتم بالش

 5وتتميز لغتها باملمّيزات اآلتية: 

 فحسب بل تتجاوز ذلك للّتعبير بالّصورة والّصوت واملشهد السنيمائي والحركة.لغة ال تعتمد الكلمة  -

 يجب على الكلمة في رواية الواقعّية الرقمّية أن ترسم مشاهد مادّية وذهنّية متحّركة  -

 لغة سريعة مباغتة فالّزمان بت واحد واملكان نهاية تقترب من الصفر وال تساويه. -

 أحرف.  5و 4كلمات على األكثر للجملة والكلمة ال تتجاوز   4مختصرة وسريعة ال تزيد عن  -

 
 87(، السنة األولى، ص2ثائر عبد املجيد العذاري، األدب الّرقمي والوعي الجمالي العربي، مجلة آداب الفراهيدي، العدد)  1

 141علي حرب، حديث الّنهايات، فتوحات العوملة ومآزق الهوّية، مرجع سابق، ص  2

 . 121باللودمو خديجة، املرجع السابق، ص 3

 56،دار املعرفة الجامعية،د.ط،د.ب،د.ت،ص 2الورقي، دراسات في النقد العربي الحديث، جعثمان موافي، السعيد 4

  ewriters.com/booksFiles/5.pdf-http://www.arabمتاح على الرابط: 114-95ص،-محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص 5

http://www.arab-ewriters.com/booksFiles/5.pdf
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 تعرض من خالل الكتاب االلكتروني  -

اقعية الرقمّية وهي:   1وقد حّدد محمد سناجلة شروط لروائي رواية الو

 أن يكون شمولّيا بكل معنى الكلمة ألن الكلمة لم تعد أداته الوحيدة للّتعبير.  -

جا على اطالع واس -  ع بلغة الكومبيوتر عليه أن يكون مبرمِّ

 على أقل تقدير. HTML يتقن لغة -

 يعرف فن االخراج الّسينمائي وكتابة الّسيناريو واملسرح.  -

 Animatioانتقال  -

 يعتمد على الخيال املعرفي بدال من الخيال السلفي االرتدادي. -

اقعية الرقمّية أما عن   2فحّدّده فيما يأتي:موضوع رواية الو

ذي يعيش داخل املجتمع الرقمي، وكما    االفتراض ي)الرقمي(: االنسان  
ّ
ال تعبر رواية الواقعّية الرقمّية عن اإلنسان الّرقمي 

ترصد تحّول املجتمع من مجتمع واقعي إلى مجتمع رقمي، فهي كذلك تتبع تحول اإلنسان من كينويته الواقعّية إلى مقابلتها  

ك  ذي يوجد داخل 
ّ
ال الكائن  ه 

ّ
إن إلى الّرقمّية،  العائد  املتفرد  الكائن  للحاسوب.  ل مبحر متفاعل، داخل كل قارئ ومستعمل 

اتّية من الكينونة االجتماعّية التي فرضتها الحاجة والضرورة وليست الطبيعة كما يرى  
ّ
 محمد سناجلة.كينونته األساسية الذ

الّرقمي:  الرقمّية، ليس    املجتمع  الواقعّية  رواية  ذي تعّبر عنه 
ّ
ال لت معامله  املجتمع 

ّ
ما هو مجتمع تشك

ّ
وإن الواقعي  املجتمع 

يذهب   حيث  الرقمي،  باملجتمع  واملسمى  االفتراض ي  بأشكالهم    سناجلةبالواقع  هذا  املجتمع  في  يتعارفوا  لن  الّناس  أّن  إلى 

لها حسب رغباته وهي ما يسمى )الّصور 
ّ
ة الّرقمّية  ووجوههم الحقيقّية وإنما يكون لكل منهم شكل وهوية، يستطيع هو أن يشك

ما تعكس حقيقة اإلنسان الواقعي. وبالّتالي لن  
ّ
للكائن(، وال يعني هذا أّن الّصورة الّرقمّية هي صورة مالّية للكائن البشري وإن

تنتهي الحروب واملشكالت باملجتمع الّرقمي وانما ستصبح افتراضّية وأشّد خطورة، وهذا املجتمع بكل أبعاده هو موضوع رواية  

 الرقمّية. الواقعية 

تي وضعها لها ناحتها  خصائصهاويمكن استخالص 
ّ
 كما يلي: محمد سناجلةمن توصيفاتها السابقة ال

 تستخدم األشكال الجديد التي أنتجها العصر الرقمي وبالذات تقنية النص املتفرع ومؤثرات امللتيميديا. -

 الجرافيك.تستخدم إلى جانب الكلمة والصورة والصوت والحركة وفن   -

 تدخل التقنية الرقمية ضمن البنية السردية نفسها.  -

 دقيقة في توجهها.  -

 تعبر عن العصر الرقمي واملجتمع الرقمي واإلنسان الرقمي.  -

 تستخدم الكتاب االلكتروني كبديل عن الكتاب الورقي.  -

 رواية موضوع وشكل.  -

 
  96، صالسابقمحمد سناجلة، املرجع  1

 .61-59ص-املرجع نفسه، ص  2
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 غياب الخطية وتوظيف الروابط التشعبية. -

 الخيال السلفي االرتدادي.  تعتمد الخيال املعرفي بدل -

فاعلّية -ب
ّ
 التجربة العربية بالقصيدة الت

ال يزال هذا النوع األدبي الجديد يلفه الغموض والضبابّية لذا تعد األعمال قليلة إن لم نقل تكاد تكون معدومة، ومن أشهر       

ذمشتاق عباس معنمن كتب في هذا النوع من األدباء العرب ما كتبه الشاعر  
ّ
  كاندل اسم    البحريني  فاطمةي أطلقت عليه  ، ال

ومجموعته تحت عنوان )تمزقات عشق    عبد النور ادريسالعربي، وعنوان مجموعته الرقمّية )تباريح رقمّية لسيرة بعضها أزرق(، و

انية. وقد استعمل  2007رقمي( والّتجربتين كانتا في عام  
ّ
في مجموعته   مشتاق عباس معن ، والقت األولى احتفاء بها أكثر من الث

تي تساعد على التنّقل بين الّنوافذ املفتوحة بحرّية، 11010املؤثرات الصوتّية والصورّية وتقنّيات الّنص املتفّرع)
ّ
( الجرافيكّية(، ال

  ضّمت املجموعة سّتة نصوص تتفّرع من نوافذ مّتصلة، يظهر الّنص األول عبر الّزر الّرئيس املوجود في الواجهة الرئيسّية، ويتم 

ل لنا رؤية ثالثّية األبعاد والعالمة  
ّ
انية لتتشك

ّ
الثة بالضغط على أيقونة )هامش( املوجودة في الواجهة الث

ّ
للّنص  الّتفرع من الّناحية الث

املتفّرع للّنص  الحاملة  الّنافذة  باختياره  العالمّية  الواجهة  يختار  أن  للقارئ  يمكن  إذ  األّول،  الرئيس ي  الّزر  على   املرقوم 

Hypertext لتكون الّنثر،  وقصيدة  والّتفعيلّية،  العمودّية،  الثّية 
ّ
الث عرية 

ّ
الش األشكال  استثمر  وقد  أيضا،  اني 

ّ
الث الرئيس ي  والّزر 

عر العربي املعروفة لئال تحسب هذه املجموعة لشكل دون آخر ويعتبرها العديد من الّدارسين أول  
ّ
مجموعته حاملة ألشكال الش

 . 1مجال اإلبداع الّتفاعلي فيما يخص القصيدة الّرقمّية طال انتظارها، ومن بينهم فاطمة البريكي  تجربة عربية رائعة في

 2حّققت الّريادة عربّيا ألسباب منها: مشتاق عباس معن وذهب ناظم السعود إلى أّن تجربة     

ه.
ّ
لغة العربّية في العالم كل

ّ
 هي األولى بال

اعر أحال االستقبال  -
ّ
 لتجربة تأسيسّية غير مسبوقة.الش

لت هذه الّتجربة ما يسميه الّريادة املزدوجة زمنيا وفنيا.  -
ّ
 شك

 عاما بأداء ابداعي استباقي. 17اختزلت ما توصل إليه العقل الغربي في  -

اعر جاء في أرض غير مهيأة لهذا الغرس ألسباب عّدة منها:  -
ّ
ذي جاء به الش

ّ
 الّتأسيس الّريادي ال

 للّتجربة )الحاسوب( غير شائع االستعمال عربّيا  الوسيط الحاضن  -

تي انبثق خاللها هذا الجنس اإلبداعي مرحلة هالمية ضبابّية ال تشجع على االبداع  -
ّ
 املرحلة االبداعّية ال

 توصيف لتجربة مشتاق عباس معن:  -

ا        الّنصوص،  إلى  أمام طريقتين للولــوج  الواجهة للمتلّقي، يجــد نفسه  ل  مع ظهــور 
ّ
اليمين، ممث إلى  العمودي  ألول؛ هو الخــط 

، وكل منهما تحمل املتلّقي إلى خيار شعري يمتاز ببوح خاص، عبر مقطع ] بأيقونتين تحمـالن كلتاهما: ]اضغط فوق ضلوع البوح 

تي تظهره عبر الّنقر على إحدى األيقونتين، غير أّن الّنص القادم ليس با
ّ
لّضرورة هو األخير، فهو  شعري. يتم الوصول إلى الواجهة ال

يحيل على نصوص أخرى بما يظهر للمتلّقي من أيقونات معنونه أنشئت وفق ما هو متّوقع من املّتلقي من انفعاالته تجاه الّنص  

 
  .127، ص2008، الدار البيضاء، املغرب،1فاطمة البريكي، الكتابة والتكنولوجيا، املركز الثقافي العربي، ط1

 ،متاحة على الرابط:2021- 07- 5427،15، صحيفة املثقف، العدد!! الرقمية: حين تكون الريادة استباقا مزدوجا-ناظم السعود، القصيدة التفاعلية2

25-26-02-03-06-2009-09/850-https://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama    

https://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/850-2009-06-03-02-26-25
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سلسل: ]أيقنت، أّن، 
ّ
ريق العمودي في الواجهة الرئيسّية فيتضّمن خمس أيقونات بصف عمودّية ُكتب عليها بالت

ّ
الّسابق، أما الط

حنظل موت، يتخثر [، وحين يمرر مؤشر الحاسوب على إحداها تطلعه تلقائيا على امتداد الكلمة الّنص ي، ومجموع الكلمات عبارة  ال

لتحقيق  املتوقع  انفعاله  املفترضة، بحسب  أسئلته  يعبر عن هواجسه ويجيب عن  آخر،  لنص شعري  رأس  منها  عن نص، وكل 

اعر كما أختار تقنّية الّنصوص املتوالدة، اختار أيضا شعرية اللون( ألوان الخلفيات،  إن الش  .التفاعل معه عبر تسطير رقمي تقني

األيقونات،  الناطقة(  الكتل  )وشعرية  موسيقية  معزوفات  األناشيد،  الّصوت(  وشعرية   ،(  ... وحات، 
ّ
الل ألوان  الحروف،  ألوان 

 1ي املتحرك املنحوتات، الخزفيات، ... )كما وظف شعرية املفارقة( الشريط االعالن

ضمن رواية شات  سناجلة، فقد ذهب إلى أّن أول تجربة عربية رائدة في القصيدة الّتفاعلّية كانت مع  محمد حسين حبيبأما       

، سناجلة  ملحمدإلى أن القصيدة الّتفاعلّية العربّية األولى جاءت متضّمنة في رواية شات    محمد حسين حبيبوصقيع؛ حيث يذهب  

تعميق  في  واملوسيقى  الّصورة  إيقاعات شعرّية ساهمت  إلى صدى  املتفاعل  القارئ  تحمل  تي 
ّ
ال الّسردية وجود  ذرة 

ّ
الش مع  تظهر 

عرية التي أصدرها على  معن عباس مشتاق معانيها، أما مجموعة 
ّ
ليست الرائدة في القصيدة العربّية الّتفاعلّية، وإن كانت   CD الش

 2متضمنة في رواية فهذا ال ينفي عنها الّريادة.  سناجلة تجربة 

النور إدريسأما االضمامة الشعرية        وعنوانها )تمزقات عشق رقمي( فقد صدرت في طبعتها األولى موشاة بلوحة غالف    لعبد 

شكيلي  
ّ
شظيات، ويرى  يخليد مانللفّنان الت

ّ
أّن تمزقات   عبده حقي ، تعبر كلمة تمزقات عن الطابع الجديد للّنص القائم على الت

شذير 
ّ
الّتقطيع والت تعبر عن  املوجودة وانما على مضمون اإلضمامة، فإن كانت  الناس  كلمة معبرة جدا ليس فقط على طبيعة 

الّسارد/العاشق، أو جسد العشق، أو جسد الّنص الورقي أو الّرقمي  لطبيعة الّنص فهي تعبر عن عملّية الّتجزيئ والّتقطيع لجسد 

ذي تعبر عن القصيدة ليس عشقا عاديا تحكمه املشاعر اإلنسانية بل إنه عشق سيلكوني تستبدل فيه 
ّ
الغائب، حيث أّن العشق ال

)الحب   زيجمونت باوماناثي(، وبتسمية )عشق ما بعد حد عبده حقياملشاعر بالّتيار الكهربائي واألمواج الّنتية، وهو كما يسميه  

 3السائل(، يكون اإلهداء في هذا الّنص كبنية نّصية موازية يقول فيها الشاعر:

 إليكِّ 

 أنتِّ 

 تتلقين العشق 

 السيلكوني واأليقونات 

 عند حافة املّسنجر 

 
  ،تم االسترجاع من املوقع:17إلهام شافعي، األدب الرقمي...رهانات وآفاق ، اشكالية األدب الرقمي: مفهومه وخصائصه، ص1

 ،على الساعة:pdf12:50/إلهام_شافعي.https:// fll.univ-biskra.dz/images/Annonces_2021/sem_arabبتاريخ 15/ 07/ 2021

 

 الرابط: ، تم االسترجاع من 2007-12-1محمد حسين حبيب، الريادة الرقمية والحقائق الثابته، موقع أنفاس نت من أجل الثقافة واالنسان،2

https://anfasse.org/index.php/12:26،على الساعة:2021- 07- 15 ،بتاريخ56- 23- 18- 20- 06- 2010- 1418رقمية/-أنفاس-41التقنية/-عالم 

  ، على الرابط:2007- 11-26السندباد الرقمي، منتدى واتا، الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب،  عبده حقي، تشظيات 3

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?19441&تشظيات-السندباد-الرقمي -s=3697ef3fa7c39266fdccbc41aa4eeeac  

https://fll.univ-biskra.dz/images/Annonces_2021/sem_arab/إلهام_شافعي.pdf
https://anfasse.org/index.php/عالم-التقنية/41-أنفاس-رقمية/1418-2010-06-20-18-23-56،بتاريخ
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?19441-تشظيات-السندباد-الرقمي&s=3697ef3fa7c39266fdccbc41aa4eeeac


 2021  أكتوبر  72  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 87  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

الّسردية   املقاطع والفضاءات  املوجودة فيه أو باألحرى املحتملة، تقوم هذه  يختزل اإلهداء في حمولته هوية املتن ككل ويجمع 

 اإلضمامة على مجموعة من املقومات التي تجعل منها قصيدة رقمية لعل أهّمها: 

شظيات مثل: )تمزقات نتية ملرأة ال  -
ّ
ل العديد من الت

ّ
تي تتخل

ّ
يلكون، سيدة الياهو،  سوجود مجموعة من العالمات الرقمية ال

 @Chat)  قصيدة الشات

شظيات مثل )شات فضية، شاشة حاسوبي، القصيدة  وجود مجموع -
ّ
،  @ة من املصطلحات الّرقمية داخل العديد من الت

ــــــان(@تقرأها سيدة الفنجــــــــ  .ــ

شكيالت الكاليغرافّية األفقّية والعمودّية واإلنحدارّية على مستوى   -
ّ
وجود بعض الّرموز الّرياضّية والّنوتات املوسيقّية والت

)تلهو  الكلمة من ج  ثانية مثل:  املتدرجة( من جهة  تنزل عموديا و)الجملة  التي  ا(  أ ن  ال س ت  هة مثل:)بالغااااااات( و)أن 

 كغجرية بأحرف إلهية وتشير إلى قمرها املكّسر( 

لة في الّرسومات املرافقة للّنصوص تدخل كعنصر فعال وليس مقحما ليستكمل املتخّيل الّنص ي   -
ّ
وجود بنيات بصرية متمث

ونية، في الصفحة خمسة حيث تم استنساخ فأرة الحاسوب من على ظهر الغالف إلى داخل املتن،  بالرّ 
ّ
مزية واأليقونّية والل

األبطال   يشبه  يجعله  كاريكاتوري  رسم  وهو  باملحرك)غوغل(،  تتعلق  وخمسين  ثال  الصفحة  في  إشارية  عالمة  ووجود 

ن القرن املاض ي في عضالت سواعدهم وبنياتهم الجسمية القوية  األسطوريين الرومانيين في سينما الخمسينات والستينات م

 مثل)هرقل(. 

فاعلي -ج
ّ
 التجربة العربية باملسرح الت

تأثر املسرح العربي بتجربة املسرح الغربي فيما يعرف باملسرحية الّتفاعلّية، إال أّن هذا الّنوع األدبي الجديد ال يزال في مرحلة        

محمد  بل بصورة نهائية بعد في الثقافة العربية، وقد ظهر نموذج للمسرح الّتفاعلي على يد املسرحي  التنظير والتشكيل، ولم يق

، وسّمي )مسرح عبر االنترنت( وتعد غير ناضجة من الناحية التقنية بشهادة كاتبها بسبب نقص التقنيات  2005سنة    حسين حبيب 

 1ماري إلياس التي وجب توفرها في عراق الحرب، ثم تلتها تجربة أستاذة املسرح باملعهد العالي للفنون املسرحية بدمشق 

ذي يشاهده    املسرح الّتفاعلي محمد حسين حبيب    ويعرف      
ّ
بأنه:ّ "ذلك العرض املسرحي الحي املقدم على خشية املسرح، وال

تي من شأنها الّتحليق جمالّيا وفكرّيا بفضاءاته وعوامله الّدراميّ 
ّ
ى  الجمهور في ال)هنا( و)اآلن( وهو يستثمر الّتقنّيات الّرقمّية ال

ّ
ة ليتجل

ائقة بمختلف م 
ّ
 2ستوياتها"فيها انفعال الّتلّقي وانعكاسه على الذ

 خصائص للشخصية االفتراضية باملسرح التفاعلي وهي:    محمد حسين حبيب ويذكر     

الخيالي   الوهمي  طابعها  النهائية من خالل  لإلبداع  فرصا  تمنح  املخرج،  حلم  تحقيق  الوظيفة،  اختالف  املصداقية،  االرتجال، 

 3  الغامض والشفاف.

 
  .202، ص2016، جامعة باتنة، ديسمبر  35زغدودة ذياب، املسرح التفاعلي والّرقمنة، مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية العدد 1

  محمد حسين حبيب، فواعد املسرح الّرقمي، تم االسترجاع من املوقع : 2

 / قواعد-املسرح-الرقمي -د-محمد-حسين -حبيب-ا/ https://www.atitheatre.ae بتاريخ:15-07-2021، على الساعة:16:24  

 سترجاع من موقع مجلة الفرجة على الرابط:محمد حسين حبيب، خصائص )الشخصية االفتراضية( في املسرح الّرقمي، تم اال  3

  /خصائص -الشخصية-االفتراضية-في-املسرح-ال/https://www.alfurja.com/2015/11 بتاريخ:15-07-2021، على الساعة:15:44 

https://www.atitheatre.ae/قواعد-المسرح-الرقمي-د-محمد-حسين-حبيب-ا/
https://www.atitheatre.ae/قواعد-المسرح-الرقمي-د-محمد-حسين-حبيب-ا/
https://www.alfurja.com/2015/11/خصائص-الشخصية-الافتراضية-في-المسرح-ال/
https://www.alfurja.com/2015/11/خصائص-الشخصية-الافتراضية-في-المسرح-ال/
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  كارل بادريزا سينجال قواعد خمس للمسرح الّتفاعلي طرحها    محمد حسين حبيبأما عن قواعد املسرح الّتفاعلي فقد أورد         

 1في دراسته تحت عنوان )املسرح الّرقمي( وهي:

لين وماليين من وحدات التخزين الّرقمّية صفر واحد تجوب شبكة الفيديو كو  -
ّ
نفراس،  املسرح الّتفاعلي هو محّصلة ممث

 حاملة معها صورا وأصواتا وحركة تنقلها من مكان آلخر. 

ذين يعملون من خالله.  -
ّ
 املسرح الّتفاعلي مثل أي مسرح آخر يتم بشكل مباشر حقيقي بتفاعل كامل بين املمثلين ال

طة وحدة تحكم عن  ال يحتاج ممثلو املسرح الّتفاعلي ألن يكونوا في أمكان أو مدن أو بالد مختلفة ألنه قد تم ربطهم بواس -

 بعد للفيديو كونفراس.

تي تمر   -
ّ
يسمح املسرح الّتفاعلي بإعادة تغذية الصورة كقاعدة للّتواصل بين املّمثلين، يتم األمر وفقا لسلسلة من الّصور ال

 من مكان آلخر من خالل الشبكة خالل بضع أجزاء من آالف من الثانية.

 لوجيا يعود في بطريقة حاسمة إلى شكل املسرح البسيط األولي القديم.          املسرح الّتفاعلي برغم ارتكازه على الّتكنو  -

أنه ضد أغلب ما جاءت به هذه القواعد الخمس للمسرح الّتفاعلي ألنها قيدت املفهوم البرمجيات   محمد حسين حبيب وذكر     

الفكرّية والجمالّية على فكر  الحاسوبّية بعيدا عن روح الدرامة القائمة على الثنائيات والصراع والصورة وا لّتحوالت والتأثيرات 

 2وروح املتفرج، في حين يرى أن هذه القواعد عنده ال تنبني فقط عل البرمجيات وإنما أيضا على العرض املسرحي في ال )هنا( و)اآلن(. 

 . التجربة العربية باألدب التفاعلي في ميزان النقد: 2.3

فاعلي: ميزان النقاد -أ
ّ
 املرّحبين باألدب الت

قافة   سعيد يقطينيعد        
ّ
قافة العربّية، مؤكدا على ضرورة دخول الث

ّ
كل األدبي الجديد إلى الث

ّ
أّول من نقل هذه املصطلح والش

تي شهدها الغرب لالنتقال إلى مرحلة ج
ّ
ديدة من تطوير العربّية تحدّيات العصر بجرأة وممارسة هذه الّتجربة االبداعّية الجديدة ال

ية إلى العاملّية. 
ّ
 3االبداع األدبي العربي والخروج به من املحل

  4وقد استند رأي املحتضنين لهذه التجربة االبداعية الجديدة على جملة املميزات التي يرونها فيها وهي:  

في   - الحاسوب  مستعمل  مشاركة  من خالل  ل 
ّ
تتشك تي 

ّ
ال باملتعة  التفاعلي  األدب  على  يتمّيز  املوجود  األدبي  الّنص  انتاج 

 االنترنت.

الّتحّرر من نمطّية العالقة بين عناصر العملّية االبداعّية فالّناقد يمكن أن يكون قارئا ومبدعا واملبدع فيه يكون قارئا   -

 وناقدا، وكذلك يمكن للقارئ أن يكون مبدعا وناقدا باملساهمة الفّعالة في انتاج الّنص األدبي املفتوح.

 وز الّنمطّية والّتقليدّية في تقديم الّنص األدبي حيث يعرض من خالل وسيط جديد ليظهر شكل جديد للّتواصل. تجا -

 اخراج األدب من الّنخبوّية وفسح مجال للحّرية في املمارسة اإلبداعّية لكل من يجد في نفسه املوهبة. -

تي أهملت  -
ّ
 لفترة طويلة من الّنقاد. إرجاع للقارئ قيمته ودوره في العملّية االبداعّية وال

 
  محمد حسين حبيب، فواعد املسرح الّرقمي، مرجع سابق1

  املرجع نفسه. 2

  117- 23ص-سعيد يقطين، من النص إلى النص املترابط، مرجع سابق، ص3

  52، 51فاطمة البريكي، مرجع سابق، ص، ص 4
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قافّية الّرائدة. -
ّ
 الّتخلص من البيروقراطّية العربّية املسيطرة على دور النشر واملؤّسسات الث

 عدم تقييد املبدع الّتفاعلي في مساحة محّدّدة فهو في فضاء افتراض ي واسع.  -

 استخدام الوسائط املتعّدّدة )امللتميديا( في آن واحد. -

فرصة   - الحوار  إعطاء  جلسات  خالل  من  الّنص  اثراء  في  يساهم  بناء  تفاعل  أجل  من  الّنص  منتج  مع  للّتحاور  للقّراء 

تي يحّررها الوسيط اإللكتروني 
ّ
 .1الجماعّية ال

افضين لألدب التفاعلي: -ب  ميزان النقاد الر

 هناك من الّنقاد العرب مع رفضها جملة وتفصيال  على الرغم من كون تجربة األدب الّتفاعلي في الوطن العربي ال تزال فتّية إال أّن      

بيعة ما يجعلهم متخّوفين من  
ّ
من منطلق رفض مبدأ املزاوجة بين األدب والّتكنولوجيا من األساس على اعتبار اختالفهما في الط

تي جعلت مثل هذا الّنوع األدبي يلقى
ّ
كل هذه املعارضة منهم ما عّبروا    هذه الّتجربة ومعارضتها بصورة كبيرة ومن الّدواعي واألسباب ال

 عنه فيما يلي:

األدب الّتفاعلي جنس هجين ال يلجأ إليه إال من ال موهبة لديه،    حسين سليمان اعتبر العديد من املبدعين العرب مثل -

ى على  فيلجأ إلى تعويضها بخصائص الّتكنولوجيا الحديثة، واستخدام الصورة كما في كتب األطفال، فاألدب الحق عنده يبن

 2الكلمة. 

إلى أّن األدباء  شبلول  أحمد فضلاألّمّية الّتكنولوجّية مقارنة بالّدول الغربّية حتى في أوساط املثّقفين حيث يشير الّناقد  -

عراء واملثّقفين العرب هم األكثر بعدا عن استخدام األجهزة الّتكنولوجّية الحديثة، وباألخص اإللكترونية وهم األكثر بعدا  
ّ
والش

 . 3استخدام شبكة االنترنت عن

 .4الّتخوف من ضياع حقوق امللكّية الفكرّية  -

من   - نسبة  ترتفع  حيث  الجانبّية  باألمور  قافة 
ّ
والث األدب  عن  منشغل  األدب  هذا  مثل  له  يوّجه  ذي 

ّ
ال العربي  املتلّقي 

ذين يستعملونها من أجل 
ّ
سلية، وتنخفض نسبة ال

ّ
قافة واملعلومة في الوطن العربي.يستخدمون االنترنت ألغراض الت

ّ
 الث

شتيت لذهن املتلّقي. -
ّ
 .  5هذا الّنوع من األدب يعتمد كثرة الّروابط وبالّتالي الت

د املستمر اآلني للّنصوص، وتعّدد املبدعين داخل الّنص الواحد يؤدي إلى غياب االنسجام والّتوافق بين عناصر   -
ّ
الّتول

 الّنص، ويجعلها متنافرة. 

الكتابة أصالة وإدخال الّتكنولوجيا في األدب سيجعله خاليا من كل  يذهب   - إلى أّن  الكّتاب واملثّقفين العرب  الكثير من 

 أنواع الخيال واإلبداع. 

 الّتخوف من أن يصبح الّركض وراء تطوير الّتقنّية الّرقمّية سببا في اهمال الّدور الحقيقي لألدب.  -

 
  56حسام الخطيب، رمضان محمد بسطاويس ي، مرجع سابق، ص 1

  130فاطمة البريكي، مدخل إلى األدب التفاعلي، مرجع سابق، ص2

  25أحمد فضل شبلول، مرجع سابق، ص

  74-68- ص-، ص2006سحر طلعت، الحب االلكتروني: رحلة في عالم الحب واألحالم، دار الراية للنشر والتوزيع: د.ب،4

  114،115كي، الكتابة والتكنولوجيا، مرجع سابق، ص، صفاطمة البري5
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العربّية على شبكة االنت - غة 
ّ
الل رنت، حيث أصبحت لغة ثانوية مقارنة بنظريتها االنجليزّية والفرنسّية، مما يعيق  موقف 

 دخولها العصر الّرقمي كلغة تواصل عاملّية ويعيق وجود أدب عربي تفاعلي.

إلى أن الّتطور    سعيد يقطين ويؤكد   - الّنقاد العرب يرجع  ذي يلقاه األدب الّتفاعلي في أوساط 
ّ
أن سبب الّرفض الكبير ال

خذوا ذلك مبررا ملوقف الّرفضالعر 
ّ
قافة والّتكنولوجيا مّتصل دائما بالغرب وخاصة أمريكا فات

ّ
 1بي للث

إّن انسان العصر الّرقمي في حاجة ماّسة لألدب والفنون ليذكره بإنسانّيته وحمايته من التشّيؤ، فال داعي ألن ُيقَحم األدب   -

 .2سان من كل الّنواحي وتجّرده من آدمّيته ليصبح رقما من أرقام العصر، لتحاصر الّتقنّية اإلن

 الخاتمة: 

ذي أوجدته الّتقّنيات الّرقمّية سمح لإلنسان املعاصر بالّنظر من نافذة الغد إلى    وفي األخير يمكن القول    
ّ
أّن الواقع االفتراض ّي ال

ذي ماتت فيه الحد
ّ
ود الجغرافّية وانتهى فيه الّزمن، أرجع أزمة  ما يمكن إيجاده و خلقه بشكل ال يكاد ينتهي غير أّن هذا الواقع ال

سارع بعصر ما بعد الحداثة،  
ّ
ذي جاء بعالم خيالّي يحّقق فيه اإلنسان راحته من الت

ّ
عدم االستقرار للواجهة ، فالواقع االفتراض ّي ال

ها، كأزمة الهوّية، وتزعزع األمن املعرفي، ألّن اإلنسان املعاصر حمل معه
ّ
نوازعه الّساعية للّسيطرة واملركزّية   خلق مشاكل أكبر من حل

إلى هذا العالم، وهو ما جاء األدب الّتفاعلي لليعّبر عنه في شكله من خالل التحوالت التي طالت مفهومه ومقوماته وكذا عناصره 

 والعالقة بينها ، أو في مضمونه وما عّبر عنه من تمزق وتشتت بالحياة املعاصرة بمجتمعها وإنسانها الرقميين. 

ال  أما عن الّتجربة العربّية في هذا الّنوع األدبي الجديد فيمكن القول أّنها ال تزال فتّية للغاية إذا ما قورنت بنظريتها الغربّية، و        

يزال مصيرها مجهوال، خاصة وأّنها ال تزال في تجاذب بين من يقبلها ويرى فيها قفزة نوعية ستسهم في تطوير األدب ومن يرفضها  

 ف منها ويرى فيها نهاية وموتا لألدب ولكل مبرراته التي يستند عليها في موقفه. ويتخوّ 

 

 قائمة املراجع: 

 

 .الكتب بالعربية: 1

شر، ط .1
ّ
باعة والن

ّ
 ، االسكندرّية، د.ت 2أحمد فضل شبلول، أدباء األنترنت، أدباء املستقبل، دار الوفاء لدنيا الط
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  .2001سبتمبر  رة،اآلخ
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  32- 24ص-سعيد يقطين، من النص إلى النص املترابط، مرجع سابق، ص1

  .17حسن األمراني، مرجع سابق، ص 2
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 العربي ولوازمه اخلطية يف الفصائل اللغوية احلرف
The Arabic letter and its calligraphic accessories in the linguistic families 

 جامعة طيبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فرع ينبع   ، د. آمنة فهمي محمد أحمد

Dr. Amna Fahmy Mohammed Ahmed , Taibah University College of Arts and Humanities Yanbu Branch 

  

 

 

 امللخص: 

موسيقى الخط العربي وسحر حروفه ورقتها وطواعيتها وسيمائيتها جعلت منه خطا عامليا، كتبت به لغات غير العربية، واتخذته   

زمًرا وهوية لها، نظًرا ملا أمازت به حروفه من صفات وتنوع شكلي وصوتي وداللي في لوحة تناغمت فيه صورته البصرية مع عذوبة  

 مخرجه السمعية. 

راسة التقابلية إلقاء الضوء على أثر الخط العربي في فصائل اللغات العاملية، وأبرز صفاته الفارقة، وأهم أنواع  هدف هذه الد

 سرى سحره في فصائل 
ً
 متطورا

ً
 بصريا

ً
 حضاريا

ً
 تعبيريا

ً
 ورمزا

ً
 ثقافيا

ً
، واستعماالتها، وكيف كان وسيطا

ً
األقالم عند العرب قديما

.  اللغات املختلفة، مرسخا ًمكانته
ً
 حالال

ً
، وسحرا

ً
 عامليا

ً
 باعتباره فنا

   القلم.  -الرمز  –الحرف-الفصائل اللغوية  –األبجديات   الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

The music of Arabic calligraphy and the charm of its letters, its leaf, its obedience, and its simplicity made it a 

global line, in which it wrote languages other than Arabic, and took it as a group and identity for it, given the 

characteristics of its letters, formality, sound, and indicative diversity in a painting in which its visual image was in 

harmony with the sweetness of its director's audio. The purpose of this cross-study - especially at the phonemic 

level - is to shed light on the impact of Arabic calligraphy on the global language factions, the arrangement of its 

letters, and the most prominent distinguishing characteristics, the most important types of pens in Arabs, and their 

uses, and a rough count of speakers in languages written in Arabic calligraphy, and how it was a cultural mediator 

and symbol A sophisticated, expressive, civilized, visual expression whose magic has spread across the various 

factions of languages, consolidating its position as a world-class art and halal magic. 

Keywords: Alphabets - language families - letter - symbol. 
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 مقدمة  

  
ْ
ْيرِّ ال

َ
ى خ

َ
ُم َعل

َّ
ال  َوالسُّ

ُ
ة
َ َ
ال ، َوالصَّ َوالِّ يُم النَّ ، َعظِّ َفْضلِّ

ْ
ُع ال ، َواسِّ ْعَمالِّ

َ ْ
ى األ

َ
َحْمُد هلل املكافئ َعل

ْ
ى آله َوَصْحَبُه  ال

َ
، َوَعل َحّقِّ

ْ
، َوَحبيب ال قِّ

ْ
ل
َ
خ

َعيْ  ابِّ
، َوَبْعَد َوالتَّ ينِّ ى َيْومِّ الّدِّ

َ
ل إْحَساٍن إِّ َعُه بِّ بِّ

َ
، َوَمْن ت  .نِّ

خط هندسة روحانية ظهرت بآلة  »ال   تميز الخط العربي باألصالة واإلبداع والروعة واالبتكار والحيوية والقدسية، قال إقليدس: ـ

 (1) «جسدية

 الفصائل اللغوية.في إلقاء الضوء على الخط العربي في  - بعون هللا-لذا رغبت 

 املتبع في دراسة موضوع:   ، واملنهجوالخطة  ،هذا وقد اشتمل البحث على مقدمة؛ وفيها سبب اختيار املوضوع وأهميته

 

 ( العربي ولوازمه الخطية في الفصائل اللغوية الحرف )

 وقد اشتمل البحث على مايلي: 

 املبحث األول:  

 والخطوط. الخط العربي، وأهميته وأنواع األقالم 

 املبحث الثاني:  

 البناء الفني في أشكال الحروف.

 املبحث الثالث:  

 الفصائل اللغوية للخط العربي.

 املبحث الرابع:  

 أبجديات الخط العربي.

 ثم مالحق للبحث، فالخاتمة وبها أهم النتائج والتوصيات، وفهرس املصادر واملراجع. 

 قالم والخطوط املبحث األول الخط العربي وأهميته وأنواع األ

وَن" َّقال تعالي:
ُ
ل ْبطِّ

ُ ْ
اَب امل

َ
ْرت

َّ
ا ال

ً
ذ َك ۖ إِّ ينِّ َيمِّ ُه بِّ

ُّ
ط

ُ
خ

َ
 ت

َ
َتاٍب َوال ن كِّ هِّ مِّ ْبلِّ

َ
ن ق و مِّ

ُ
ْتل
َ
نَت ت

ُ
 2 "َوَما ك

 (3)  الحروف بقواعد خاصة تزيدها وضوحا وجماال وجذبا«  الخط لغة: الكتابة بالقلم واصطالحا: »فن کتابة     

  (4)  والخط يأتي في مرتبة أعلى من اإلشارة واللفظ في الداللة على املعني؛ الستغنائه عن املشاهدة والسماع.

 

 . 42، ص 1951أبو حيان، رسالة في علم الكتابة ، تحقيق د. إبراهيم ،  ) 1(

 . 3، العلق 1وكذا ذكر القلم في سورة القلم آية  ٤٨(العنكبوت: 2) 

 .٣03(أثر القرآن الكريم في الخط العربي، كمال عبد جاسم الصالح الجميلي، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، العدد التاسع، ص 3)

 ينظر: القلقشندي ،صبح األعش ى في صناعة اإلنشاء ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،١٣٤٠ه-١٩٢٢، ج٣  ،ص  ٨. (4)     
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ومرد ذلك إلى    ؛(1) وتعد األلفبائية العربية التي تستخدم في كتابة الخط العربي ثاني ألفبائية استخداما بعد األلفبائية الالتينية  

انتشار اإلسالم؛ ذلك الدين الذي اعتمد على القرآن املعجز الذي نزل بلغة العرب األميين؛ فكان وسيظل معجزا بلفظه وبمعناه 

 وبرسمه ووسمه. 

 (2) « داد العلة العنصرية، والخط العلة الصورية، والبالغة العلة التمامية وامل ة الفاعلة،»القلم العل قال ارسطاطاليس:

 أنواع األقالم:  - )3(

تعددت األقالم املستخدمة في كتابة أنواع الخطوط العربية وبلغ عددها في الدولة العباسية اثني عشرقلما وزادت بعد ذلك حتى   

 بلغت سبعة وثالثين لكل منها استخدام خاص مثل: 

الكبير،  ر قلم اسطوما قلم الجليل أو الجلي: للكتابة على أبواب املساجد وجدران القصور واملحاريب، قلم السجالت، قلم الديباج 

  قلم الثلثين، قلم الزنبور، قلم املفتح، قلم الحرم: للمكاتبات لألميرات، قلم املؤامرات: ملكاتبات املراء واستشارتهم ومناقشتهم، قلم 

وقلم  النساخ،  وقلم  املرصع،  قلم  الخرفاج،  قلم  والقصصية،  األدبية  للكتابات  القصص:  قلم  العهود  البيعات  لكتابة    العهود: 

 (4) الرياس ي، قلم الرقاع، وقلم غبار الحلية 

 (5) أقالم اندثرت مثل: »املشق، التجاويد، املصنوع، املائل، الراصف، السلواطي، السحلي، القيراموز«  - أيضا -هناك  

نتيجة تعدد األقالم كثرت أنواع الخطوط العربية وأشتهرمنها:    

 

 

 

 

 

alphabet-http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31666/Arabic)1(   

.:"خط القلم يقرأ بكل مكان وفي كل زمان ويترجم بكل لسان ولفظ اللسان ال  42، ص  1951أبو حيان، رسالة في علم الكتابة ، تحقيق د. إبراهيم ،   ) 2(

غائب عنك وللماض ي  يجاوز اآلذان وال يعم الناس بالبيان ولوال الكتاب الختلفت أخبار املاضين وانقطعت أنباء الغابرين وإنما اللسان للشاهد لك والقلم لل

 والغابر بعدك فصار نفعه أعم والدواوين إليه افقر"

 قال البستي:"   ) 3(

مْ  هِّ َسْيفِّ اُل َيْوًما بِّ
َ
ْبط

َ ْ
َر األ

َ
َتخ

ْ
ف ا اِّ

َ
ذ  إِّ

 

َرمْ  
َ
ك
ْ
ْجَد َوال

َ ْ
ُب امل سِّ

ْ
ا ُيك مَّ ُدوُه مِّ  َوعِّ

 

 
ْ
َعة

ْ
ًرا َوَرف

ْ
خ

َ
َتابِّ ف

ُّ
ك
ْ
ُم ال

َ
ل
َ
َفى ق

َ
 ك

 

مْ َمَدى  
َ
َقل

ْ
ال ْسَم بِّ قِّ

َ
نَّ هللَا أ ْهرِّ إِّ

  الدَّ

 

وفيها:" خير األقالم ما استمكن نضجه في جرمه، وجف ماؤه في قشره، وقطع بعد إلقاء بزره؛ وصلب شحمه؛   30ينظر: رسالة أبي حيان في علم الكتابة ص  

 وثقل حجمه ".

وما بعدها و ينظر: أ.م.د سميعة عزيز محمود ،األصول التاريخية للخط العربي وتطوره في العصر العباس ي ،مجلة    14الخط العربي ص  ينظر:انتشار     )4(

 . ١٣٢-١٠٤، ٦٣-٥١،ص ٣من البحث ومابعدها ، وصبح االعش ى ج ١٤، ص٢٠٠٩،آب ٤١الفتح ،كلية التربية جامعة ديالي ،العدد 
- ه١٣٩١بدائع الخط العربي ،مراجعةعبدالرازق عبد الواحد،وزارة اإلعالم مديرية الثقافة العامة ،بغداد ،مكتبة الزوراء ،  ناجي زين الدين املصرف ،     )5(

 . ٣٦م،ص ١٩٧١

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31666/Arabic-alphabet
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 املقور أو املدور أو الصحفي:الخط األول: خط النسخ أو البديع أو ▪

الشيرازي  مقلة  ابن  والوضوح    (1)  أسسه  بالبساطة  واتسم  امليالدي،  التاسع  القرن  وآخر  الهجري  الرابع  القرن  أوائل  في 

 (2) والرصانة، ومن أشهر خطوطه حديثا في الطباعة اللوتس والبيان.

 الخط الثاني: خط الرقعة: ▪

وضع قواعده ممتاز بك في عهد السلطان عبد املجيد  (  3)  م1863  -هـ1280ابتكره العثمانيون   اللين،يعد تطورا للخط الكوفي  

هـ، تطمس جميع الحروف فيه عدا الفاء والقاف الوسطية وتكتب حروفه على السطر عدا الهاء الوسطية والجيم  1280خان  

فيه والتشكيل وال حليات وال زخاف يعتمد على السرعة  والحاء والخاء والعين والغين وامليم املنفصالت، وهو خط ال تركيب 

 (4) وحركة اليد الطبيعية.

 الخط الثالث: الخط املغربي:▪

ظهر في بالد املغرب واألندلس وغرب السودان في القرن األول الهجري، السابع امليالدي ينحدر من الخط الكوفي ويكتب  

أبرز ظواهره ك لكن  له قواعد محددة  ليس  مذبب،  الضاد بقلم  نقطة  توضع  املنتصبة بشكل منحني، وقد  الحروف  تابة 

داخله، ونقطة الظاء يسار الشلة ،وال تكتب نقط النون والقاف والفاء فهو يتميز باإلعجام، وقد تكتب الفاء بنقطة أسفل  

،املسند،املب املغربي  الثلث  املجوهر،  املغربي  :الكوفي  أنواعه  أبرز  .ومن  أعاله  بنقطة  والقاف  القندوس ي  الحرف  سوط، 

القيرواني،األندلس ي، الفاس ي، السوداني التمكتي ومن أنواعه:السوقي، الهاوساوي ،الفوالني ، البيضاني املوريتاني، الكنيمي،  

   (5) الصحراوي.

 الخط الرابع: الخط الكوفي:▪

ة  
َّ
ط

َ
أقدم أنواع الخط العربي؛ نشأ بالحيرة في أواخر القرن السابع امليالدي في بدايات ظهور اإلسالم، يكتب بقصبة ذات ق

ُمَوَحدة، من أشهر خطاطيه محمد عبد القادر، وأنواعه كثيرة تصل إلى ثالثين نوعا منها: املشق، املحقق، املورق، املنحصر،  

امل املدور،  املغربي،  النباتية  املشرقي،  بالزخارف  ويمتاز  وغيرها.  املدور  املضفر،  املزهر،  املتداخل،  املعشق،  املشجر،  ربع، 

 (6) والهندسية واختالط الرقش بالخط.

 

 

 

 

 
 . ١٣،ص   ٣، ج١٩٢٢-ه١٣٤٠ينظر: القلقشندي ،صبح األعش ى في صناعة اإلنشاء ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،      )1(
،آب ٤١محمود ،األصول التاريخية للخط العربي وتطوره في العصر العباس ي ،مجلة الفتح ،كلية التربية جامعة ديالي ،العدد  ينظر: أ.م.د سميعة عزيز       )2(

 ومابعدها.  ٢٠، ص٢٠٠٩
إلى الحديث   ، الخط العربي من املسند103ينظر:مذكرة في خط الرقعة ، مختار عالم مفيض الرحمن ،مكة املكرمة ، تاريخ الخط العربي وآدابه ص      )3(

 332، كلية اآلداب 
مستغانم ،مذكرة مقدمة -ينظر: جمال سليماني ،الحروفية بين الخط العربي والتشكيل ،كلية األدب العربي والفنون ،جامعة عبد الحميد بن باديس       )4(

 . ٢٣لنيل شهادة ماستر،ص
 .5م ،ص2016ينظر : مجلة التصميم ،فبراير      )5(
:"زادت الخطوط العربية على عشرين شكال، وكلها تعد من الخط  15. وفي انتشار الخط العربي ص5م ،ص2016التصميم ،فبراير    ينظر : مجلة     )6(

 الكوفي قهو إذ ذاك كان خط الدين والدولة، وقد كان يكتب به القرآن منذ أيام الراشدين ". 
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 الخط الخامس: خط الثلث: ▪

ظهر في القرن الرابع الهجري، من أصعب الخطوط متأصال من خط النسخ؛ سمي بذلك نسبة للقلم الذي يكتب به؛ ألنه   

والزخرفي    يقط واملحبوك  والجلي  واملشبك  والوسط  املفرق  الثلث  فهناك  كثيرة  أنواع  له  القلم؛  قطر  ثلث  بسمك  محرفا 

 (1)  واملختزل واملتناظر واملسلسل.

 الخط السادس: الخط الديواني أو الغزالني أو السلطاني أو رقعة الباب العالي: ▪

هـ، أجاد فيه شهال باشا، والحافظ عثمان،  857السلطان محمد الفاتح في عام  أول من وضع قواعده إبراهيم منيف، في عهد  

الديوان   به مراسالت  الرقعة كتبت  له، وهو خط مستنسخ من خط  العرب مصطفى غزالن؛ ونسب  ومحمد عزت وعند 

  لديواني العادي والجلي. العالي، وامتاز بربط الحروف املنفصلة وزخرفته وملء فراغاته وحروفه املستديرة املتداخلة وأنواعه ا

(2) 

ور الكبيرأو الرئاس ي والريحاني: ▪ دَّ
ُ
 الخط السابع: خط اإلجازة أو التوقيع أو امل

سمي بذلك الستخدامه في كتابة اإلجازات والشهادات العلمية، وضع أسسه يوسف الشجري في بغداد في عهد الخليفة  

حروفه صغيرة طيعة متعددة األشكال للحرف الواحد مع سهولته ووضوحه  املأمون، يحمل سمات الخط الثلث والنسخ معا؛  

 البصري.

 الخط الثامن: الخط الصيني: ▪

الدين مى غوانغ   ظهر لدى مسلمي الصين متأثرا بالكتابة الصينية يخط بفرشاة من شعر الحصان أبرز خطاطيه: نور 

 (3)تشانغ 

 (4)  ق:أو التعليق أو النستعلي   الخط التاسع: الخط الفارس ي▪

في بالد   امليالدي  الثالث عشر  الهجري،  السابع  القرن  به األشعار، ظهر في  العربية اإلسالمية تنسخ  هو عروس الخطوط 

العربي   بالخط  واهتموا  السامية،  اآلرامية  بالحروف  كتب  الذي  البهلوي  الخط  الفرس  أهمل  اإلسالم  ظهور  بعد  فارس، 

، وضعه مير على الهروي التبريزي، يمتاز بالدقة والوضوح والسهولة وعدم  وابتكروا هذا الخط مستمدا من مجموعة خطوط

التشكيل والعبقرية واالبداع والرشاقة واملرونة، أبرز أنواعه: خط الشكستة، واملتناظر، واملختزل، والتعليق الذي تطور مع  

 النسخ إلى الخط الفارس ي النستعليق وله قاعدة باسم )قاعدة عماد(.

 الثاني: البناء الفني في أشكال حروف الخط العربي وأصوله وقواعده املبحث  

ى َسْبَعةِّ َمَعاٍن قال أبو حيان:"  
َ
ل كاتُب َيْحَتاُج إِّ

ْ
،   :ال رِّيقِّ

ْ
خ التَّ َن بِّ

َزيَّ
ُ ْ
ْجَمَل بالتحويق، َوامل

ُ ْ
، واملحلى بالتحديق، َوامل يقِّ ْحقِّ

التَّ ُد بِّ
َجرَّ

ُ ْ
 امل

ُّ
ط

َ
خ
ْ
ال

 
ُ ْ
حسن بالتشقيق، َوامل

ُ ْ
ْفرِّيقِّ َوامل

التَّ َز بِّ
َميَّ
ُ ْ
، َوامل ْدقيقِّ التَّ  (5)  ."َجاَد بِّ

 
مستغانم ،مذكرة مقدمة -،كلية األدب العربي والفنون ،جامعة عبد الحميد بن باديس  ينظر: جمال سليماني ،الحروفية بين الخط العربي والتشكيل       )1(

 . ١٩لنيل شهادة ماستر،ص
 م ،ص. 1990لبنان ، -ينظر : حسن قاسم حبش، جمالية الخط الديواني ،بيروت      )2(
  www.hajinoordeen.comينظر املوقع الرسمي للخطاط نور الدين مي غوانغ تشانغ:     )3(
مستغانم ،مذكرة مقدمة -ينظر: جمال سليماني ،الحروفية بين الخط العربي والتشكيل ،كلية األدب العربي والفنون ،جامعة عبد الحميد بن باديس       )4(

 . ٢٧نيل شهادة ماستر،صل
الكتابة       )5( في علم  أبو حيان ، رسالة   : الفاء والقاف 31ينظر  التحويق: أن يشمل الخط بداية  الهندسية ،  ،التحقيق :إظهار الحرف بجميع أشكاله 

ثل الهاء، التعريق: مراعاة والواو، التحديق: مراعاة حدقة الحاء والخاء والجيم وتوضيح بياض وسطها،التخريق:مراعاة فتحات وجه الحرف م

http://www.hajinoordeen.com/
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 عليه تنقسم أشكال البناء الفني للحروف حسب الرسم الهندس ي لها مع مراعاة موقعها في الكلمة إلى: 

 األلف، الالم، الكاف، ألف الطاء، والظاء.   الشكل املنتصب: .1

 الباء، بداية السين والشين، الصاد، الطاء، الظاء، الفاء.  الشكل املنسطح: .2

 الحاء والعين   الشكل املستدير: .3

 كل الحروف في الخطوط اللينة.  الشكل املنحني: .4

 الدال، الكاف املتصلة، رأس الواو، والفاء، والقاف.  الشكل املنكب: .5

 (1) الواو، والصاد، والياء.  الشكل املستلقي: .6

التي   الرقعة واآلفاق  اتسعت  أنواعه ودالاللتها حسب سياقاتها واستخداماتها فقد  العربي وتعدد  الخط  ونتيجة لطبيعة 

حملها الخط العربي وتميز عما سواه فالخط األفقي مثال يدل على الهدوء واالستقرار، والخط القائم يدل على الصعود، 

 (2)  الشكل املثلث يدل على الحركة واإلتجاه.

 املبحث الثالث الفصائل اللغوية للخط العربي

 .(3) الخط العربي في فصيلة اللغات املقدسة▪

وتأثرت به فقويت اللغة العربية وتفوقت  - أقرب الساميات للغة األم   -تأثر الخط العربي باللغات السامية وبخاصة اللغة العربية

على أخواتها الساميات حيث مات بعضها وضعف البعض اآلخر وبقيت العربية محفوظة بالقرآن الكريم، الذي حث هذه األمة 

على أهمية إجادة وتعلم القراءة والكتابة؛ حيث إنه: »انتشر    – عليه أفضل الصالة وأتم التسليم    -ليهاألمية والنبي األمي منذ نزوله ع

 .(4) بنمو اإلسالم وامتداده ووصل في زمن قصير إلى جمال زخرفي لم يصإلليه خط آخر في تاريخ اإلنسانية«

 

 

 

التوفيق :استقامة السطر من أوله آلخره   نهاية كؤوس الحرف مثل الصاد والضاد والسين والشين ،التنسيق :مرعاة نظام الحروف املنفصلة، 

:أبو حيا .ينظر  ن، رسالة في علم الكتابة  ،التدقيق:مراعاة أذناب الحروف مثل :نهاية الواو والغين، التفريق : عدم مزاحمة الحروف في الكتابة 

بدمشق،ط/   العربية  للدراسات  الفرنس ي  املعهد   ، الكيالني  د.إبراهيم  ، ص  1951،تحقيق  أحمد حسن،تصميم 31م  :عمران محمد  وينظر   ،

 .5م ،ص2016الخطوط الطباعية الالتينية وأثرها على تصميم الخط الطباعي العربي الحديث ،مجلة التصميم ،فبراير 
عمران محمد أحمد حسن،تصميم الخطوط الطباعية الالتينية وأثرها على تصميم الخط الطباعي العربي الحديث ،مجلة التصميم ،فبراير   :ينظر     )1(

 .4م ،ص2016
والنص األدبي( ،كلية اآلداب ،جامعة محمد خيضر    : مزوز دليلة،سيميائية الحرف العربي قراءة في الشكل والداللة،امللتقى الثالث )السيمياء ينظر     )2(

 . ٢٦٦بسكرة ،ص
.:"اللغات السامية تنقسم إلى قسمين شرقي وغربي ؛فالقسم الشرقي يشمل البابلية واألشورية ، والقسم 114ينظر:انتشار الخط العربي هامش ص     )3(

مية ، والجنوبي يشمل العربية والحميرية والحبشية " ويشمل هذا القسم  الغربي على شمالي وجنوبي ، فالشمالي يشمل العبرية والفنيقية واآلرا

،واأل  ،واإلبلية  ،والفينقية،والعبرية  اآلشورية  ،و  والبابلية   ، واألكادية  والكنعانية،   ، اآلرامية  ،و  السريانية   : مثل  املقدسة  وغاريتية،  اللغات 

ها .ينظر:د. جاسم ، عاملية اللغة العربية وهيمنتها على اللغات األخرى، مجلة املخبر ، والحبشية؛وتعد العربية اللغة املهيمنة عليهن الندثار أغلب

 .475م، ص2016(، 12جامعة بسكرة، الجزائر،العدد )
 . ٢٧، ص٢٠٠١الكتاب العرب ، دمشق،  أحمد شوخان ، رحلة الخط العربي من املسند إلى الحديث ، إتحاد     )4(
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هي اللغة األم للغات التي لم ينزل بها الوحي   السومريةاللغة      أثر الخط العربي في فصيلة اللغات السومرية األعجمية. ▪

   واللغات األعجمية ويكتب بالخط العربي منها:

أفغانستان وطاجكستان وأوزبكستان.   .1  اللغة الفارسية وتستعمل األبجدية الفارسية العربية وتنتشر في إيران، و

 الهند وباكستان. وتستعمل األبجدية الفارسية العربية وتنتشر في  اللغة الكشميرية.2

 وتستعمل األبجدية الطاجيكية وتنتشر في طاجيكستان وأوزبكستان وروسيا   اللغة الطاجيكية.3

 وتستخدم األبجدية البشتوية وتنتشر في أفغانستان وباكستان  اللغة البشتونية.4

 وتستعمل األبجدية األوردية وتنتشر في باكستان والهند وغيرها   اللغة األوردية.5

 وتستخدم األبجدية السورانية وتنتشر في العراق وإيران وأرمينيا وتركيا وتركمنستان ولبنان وسوريا  اللغة الكردية.6

 وتستخدم األبجدية التانة وتنشر في جزر املالديف  لغة ديفيهي .7

ام جنوب  تستعمل األبجدية الجاوية وتنتشر في بروني وماليزيا وسنغافورة وتيمور الشرقية، وسريالنكا وسورين  اللغة املالوية .8

 ماينمار وتايالند والفلبين. 

وتستعمل األبجدية األوردية واألبجدية البشتوية وتنتشر في بلوشستان وأفغانستان وتركمنستان واإلمارات    اللغة البلوشية.9

 وُعمان  

 وتستعمل األبجدية األوردية وتنتشرفي بلستان بباكستان ولداخ بالهند  اللغة البالتية.10

 األبجدية الفارسية العربية وتنتشر في بالوشستان بإيران وغرب أفغانستان وغرب باكستان. تستعمل  اللغة البراهوية.11

 تستعمل األبجدية شاه مكهي وتنتشرفي دول االنتشار البنجابي  اللغة البنجابية.12

 تستعمل األبجدية الفارسية العربية وتنتشر في إقليم السند وهونج كونج والفلبين وغيرها اللغة السندية.13

 واللغة القيرغيزية وتستعمالن األبجدية األويغورية وتنتشر في دول انتشار األويغور، في منطقة شينجيانغ.   اللغة األيغورية.14

 ذربيجان وإيران. تستعمل األبجدية الفارسية العربية وتنتشر في أ اللغة األذرية  .15

 تستعمل األبجدية العربية وتنشر في كيالن بإيران اللغة الكيلكية.16

 تستعمل األبجدية الفارسية العربية وتنتشر في مازندران وطهران وكلستان وسمنان وخراسان   اللغة الطبرية.17

 وتنتشر في كازاخستان.  وتستعمل األبجدية األويغورية اللغة الكازاخية.18

 وتنتشر في إيران والعراق وعمان وأملانيا  اللغة اللورية.19

 وتكتب باألبجدية األردية وتنتشر في باكستان والهند وأفغانستان   اللغة السرايكية.20

 (1)  تستعمل األبجدية الفارسية العربيةوتنتشر في أفغانستان وإيران. اللغة الدرية.21

 

 

 
 . ١٤١-٩٩م ، ص١٩١٥ينظر: عبد الفتاح عبادة ، انتشار الخط العربي ،مطبعة هندية باملوسكي ،      )1(
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 ( 1) أبجديات الخط العربياملبحث الرابع 

نتيجة انتشار اإلسالم بفضل الفتوحات شرقا وغربا وتعلم املسلمين القرآن الكريم نشأت األبجديات املشتقة من العربية ويمكن   

 على النحو التالي: 
ً
 تصنيفها جغرافيا

  :
ً
 األبجديات املشتقة من العربية في أوربا: أوال

 (2) األبجدية العجمية (1

 Arabica  (3))األبجدية البلقانية وتستخدم في اللغة البشناق ويطلق عليها ) (2

 (4) القديمة  األبجدية األذرية (3

 (5) األبجدية البيالروسية القديمة  (4

 (6) األبجدية الكازاخية القديمة  (5

 (7)األبجدية التركية عثمانية القديمة  (6

 (8) )يانكا إمال(. األبجدية التترية (7

 ثانيا: األبجديات املشتقة من العربية في آسيا: 

 (9) األبجدية املالياالمية العربية -1

 (10) التاميلية العربية  -2

 األذرية  -3

 األبجدية الجاوية  -4

 األبجدية الكازاخية القديمة  -5

 
-٤٧، ص   م ١٩٣٩-ه١٣٥٨ينظر: محمد الكردي ، تاريخ الخط العربي وآدابه،مكتبة الهالل،املطبعة التجارية الحديثة بالسكاكيني ،الطبعة األولى ،       )1(

٥١ . 
 . ٢٨م ، ص١٩٨٣ينظر:د.محمد موفاكو،الثقافة األلبانية في األبجدية العربية،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،الكويت،أغسطس      )2(

304.-Revue du Monde Musulman (Paris) 298 ais. In:Bourgeois, H. (1913) La transcription arabe du fran )3( 
بيانلو گ      )4( التركية املعاصرة بجمهورية أذربيجان ،مجلة ينظر:على  اللغة  في  العربية الدخيلة  للكلمات  البنائي والداللي  وول نوره حووسينلي ،التطور 

 . ١٥-٧ه.ش، ١٣٩٩ -ه.ق١٤٤٢ريف وشتاء ،خ٢٣بحوث في اللغة العربية ، كلية اللغات األجنبية بجامعة إصفهان ،العدد 
- ١٢دان،صينظر:د. إيمان الطريفي عبد الرحمن ، د. أماني محمد الحاج ،التدوين وأصوات اللغة العربية ، كلية التربية بجامعةاالبحر األحمر ،السو      )5(

 ., وينظر: مقالة )تاريخ تشكيل اللغة الرسمية للغة البيالروسية( ١٣

belorusskii-belarusi-yazyka-oficialnogo-stanovleniya-istoriya-yazyk-dache/belorusskii-https://nevacrossfit.ru/ar/na / 
 ناني ما زال يستخدم األبجدية الكازاخية القديمة املشتقة من األبجدية العربية ينظر:موقع كازخست     )6(

https://www.inform.kz/ar 
 م1885اإليضاحات الوفية في قواعد اللغة العثمانية, املطبعة األدبية, بيروت , ينظر:يوسف أفندي حسني,     )7(
   .م1924ينظر:بورنغى بولعارالر, ديباجة كتاب يانكا إمالئي تتري, تترستان ماتبوعات, قازان      )8(
)9(      Dr Azeez Tharuvana, Arabi Malayalam, Farook College, Kozhikode,2018, p32:66. 

 (10) MAHROOF, M. (1993). ARABIC-TAMIL IN SOUTH INDIA AND SRI LANKA: LANGUAGE AS MIMICRY. Islamic Studies, 32(2), 169-

189. Retrieved February 22, 2021 from http://www.jstor.org/stable/20840120 

https://nevacrossfit.ru/ar/na-dache/belorusskii-yazyk-istoriya-stanovleniya-oficialnogo-yazyka-belarusi-belorusskii/
https://nevacrossfit.ru/ar/na-dache/belorusskii-yazyk-istoriya-stanovleniya-oficialnogo-yazyka-belarusi-belorusskii/
https://nevacrossfit.ru/ar/na-dache/belorusskii-yazyk-istoriya-stanovleniya-oficialnogo-yazyka-belarusi-belorusskii/
https://www.inform.kz/ar
http://www.jstor.org/stable/20840120
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 (1) الكردية املركزية: "أول جريدة في تاريخ الكرد )جريدة كردستان( كانت تستخدم الحروف العربية" -6

 القيرغيزية -7

  

 

 األبجديات املشتقة من العربية في إفريقيا: ثالثا: 

 (2) األبجدية العربية اإلفريقانية  .1

 األبجدية العجمية  .2

 (3) األبجدية األمازيغية العربية  .3

 األبجدية العربية امللغاشية  .4

 

وما بعدها.   9، ص  3م ،ط/2012بوالت جان ،لغة املالئكة القراءة والكتابة الكردية للمبتدئين ،منشورات كونفدرسيون الطلبة الكرد الوطنيين ،      )1( 

 استرجعت من أصل 

http://welatpress.com/ar/wpcontent/uploads/2016/02/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%AC%D8%A7%D9%86.pdf 
 (2) Kriger, Ethel. Afrikaans Literature. Recollection, Redefinition, Restitution E. Ak. Bad Boll, 1992, ISBN 90-420-0051-1, p. 3 
(3) Poésies populaires de la Kabylie du Jurjura - Google Livre 

http://welatpress.com/ar/wpcontent/uploads/2016/02/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86.pdf
http://welatpress.com/ar/wpcontent/uploads/2016/02/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/9042000511
https://books.google.fr/books?id=ziUYAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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 خاتمة 

اشتمل عليه من سمات وخصائص   .1 بما  العربي رمز وسمة لحضارة عريقة مميزة  التي  الخط  اللغات  تعابير  احتوت كل 

 استخدمته وازدانت كتاباتها به. 

 حرية خطوط االرتكاز لبناء الخط العربي منحت له خاصية الذيوع والتطور في فصائل اللغات املختلفة. .2

 جمع الخط العربي بين الرمز التدويني والقيمة الجمالية التعبيرية الفنية في فصائل اللغات املختلفة. .3

ا .4 أبجادياتها  اتسم الخط  اللغوية املختلفة وتطور في  أفاد في انتشاره في الفصائل  الذي  لعربي باملرونة والوضوح والتنوع 

 املتعددة مستوفيا سمات بعديه الروحاني الجمالي اإلبداعي والوظيفي التدويني. 

فيه وأثرت  به  تأثرت  اللغوية  الفصائل  كافة  في  العربي  الخط  استخدمت  التي  األبجديات  من    تعددت  اشتق  قد  أنه  وبخاصة 

األبجدية العربية سبع أبجديات في أوربا واثنتان وعشرون أبجدية في آسيا وخمس أبجديات في إفريقيا ومجموع ماتم إحصاؤه في 

الفصائل اللغوية؛ وأوص ي بأن يتم يتناول ذلك  بها الخط العربي في مختلف  هذه الدراسة املتواضعة أربع وثالثون أبجدية كتب 

 ل في األبحاث القادمة بإذن هللا تعالى.ويستكم

 فهرس املصادر واملراجع  

 العربية   املراجع :  أوال

 (. رحلة الخط العربي من املسند إلى الحديث. دمشق: إتحاد الكتاب العرب.٢٠٠١أحمد شوخان. ) .1

 (. التدوين وأصوات اللغة العربية. 2016إيمان الطريفي عبد الرحمن، أماني محمدالحاج. ) .2

)أيار   .3 جان.  الكرد  2012بوالت  الطلبة  كونفدرسيون  الثالثة(.  )املجلد  للمبتدئين  الكردية  الكتابة  و  القراءة  املالئكة:  لغة   .)

 مطابع مؤسسة روناهي اإلعالمية.    -الوطنيين

 (. ديباجة كتاب يانكا إمالئي تتري. ترستان: تترستان ماتبوعات. 1924بورنغى بولعارالر. )قازان .4

)بوالت   .5 )املجلد  2012جان.  للمبتدئين  الكردية  والكتابة  القراءة  املالئكة  لغة  الكرد  3(.  الطلبة  كونفدرسيون  منشورات   .)

 الوطنيين. 

 (.12(. عاملية اللغة العربية وهيمنتها على اللغات األخرى. مجلة املخبر)2016جاسم جاسم. ) .6

مستغانم: كلية األدب العربي والفنون، جامعة عبد الحميد    (. الحروفية بين الخط العربي والتشكيل.2018جمال سليماني. ) .7

 بن باديس. 

 (. جمالية الخط الديواني. بيروت، لبنان.1990حسن قاسم حبش. ) .8

 (. رسالة في علم الكتابة. )إبراهيم الكيالني، املحرر( دمشق: املعهد الفرنس ي للدراسات العربية.1951أبو حيان. ) .9

 ط العربي وآفاق تطوره. الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية. خالد قطيش. )بال تاريخ(. الخ .10

(. األصول التاريخية للخط العربي وتطوره في العصر العباس ي. )كلية التربية، املحرر( مجلة   ٢٠٠٩سميعة عزيز محمود. )آب ,  .11

 .14(، صفحة ٤١الفتح)

 عالم الغربي. مصر: مطبعة هندية. (. انتشار الخط العربي في العالم الشرقي وال1915عبد الفتاح عبادة. ) .12

(. التطور البنائي والداللي للكلمات العربية الدخيلة في اللغة التركية املعاصرة.  ٢٣وول نوره حووسينلي. )، العدد على بيانلو گ .13

 مجلة بحوث في اللغة العربية. 
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ا على تصميم الخط الطباعي العربي (. تصميم الخطوط الطباعية الالتينية وأثره2016عمران محمد أحمد حسن. )فبراير ,   .14

 الحديث. مجلة التصميم. 

 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 3(. صبح األعش ى في صناعة اإلنشاء )اإلصدار ١٩٢٢القلقشندي. ) .15

(. أثر القرآن الكريم في الخط العربي. )مجمع امللك فهد لطباعة املصحف، املحرر(  2013كمال عبد جاسم الصالح الجميلي. ) .16

 https://jqrs.qurancomplex.gov.sa/?p=439مجلة البحوث والدراسات القرآنية. تم االسترداد من 

 م(. املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم )املجلد األولى(. القاهرة: مكتبة اآلدب. 2010حمد حسن حسن جبل. )م .17

 (. مصر: املطبعة التجارية الحديثة بالسكاكيني. 1(. تاريخ الخط العربي وآدابه )املجلد  1939محمد طاهر عبد القادر الكردي. ) .18

 األلبانية في األبجدية العربية. الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. (. الثقافة ١٩٨٣محمد موفاكو. )  .19

يوليو,    3(. الخط العربي في إيران وبالد فارس. الباحثون. تاريخ االسترداد  2011ديسمبر,    6محمود شكر محمود الجبوري. ) .20

 http://albahethon.com/?page=show_det&select_page=49&id=1367، من 2021

(. سيميائية الحرف العربي قراءة في الشكل والداللة. سكرة: امللتقى الثالث السيمياء والنص األدبي كلية  2004مزوز دليلة. ) .21
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 تأثر الشعر الفارسّي مبوضوعات الشعر العربّي
Persian poetry was influenced by themes of Arabic poetry 

 قسم اللغة العربية ـ السودان –كلية التربية  –جامعة الخرطوم ،  محمد آدم عبدالرحمن صالح
Mohamad Adam Abdalrhman Saleh, University of Khartoum - College of Education - Department of Arabic Language 

 

 

 

 مستخلص 

الفارس ّي        الشعر  موضوعات  في  العربّي  الشعر  أثر  دراسة  إلى   
ُ
البحث الطللّية  وأسلوبههدف  املقدمات  تأثير  مدى  وبيان   ،

النصوص  املقارن وذلك بعرض  التحليلّي  املنهج  الباحث  الفارس ّي. استخدم  الشعر  في  العربي على نظيراتها  الشعر  في  والخمرّية 

 إلى النتائج. توّصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تأثر الشعراء الفرس في أشعارهم   العربّية والفارسّية ثم تحليلها 
ً
ومقارنتها وصوال

بمقدمات األشعار العربية، فوقفوا على األطالل وبكوها، ووصفوا الصحاري ومشّقة عبورها، ووصفوا رواحلهم التي توصلهم إلى  

أب د الشعراء الفرس في وصفهم الخمر 
ّ
العربية، فوصفوا مجالسها واالستمتاع بشربها،  ممدوحيهم. قل ا نواس وغيره من شعراء 

ووصفوها هي وتتبعوا تولدها ومراحل تكوينها. تم تضمين األشعار واألمثال العربية واألحاديث النبوّية واآليات القرآنية في الشعر  

 من آثار العربية في
ً
 بارزا

ً
 الشعر الفارس يّ  الفارس ّي، وقد كثر هذا التضمين حتى أصبح أثرا

 التضمين  – الشعر الفارس ي   –الخمريات   –: الوقوف على األطالل الكلمات املفتاحية

Abstract 

The aim of the research is to study the impact of Arabic poetry on the topics and style of Persian poetry, and to 

explain the extent of the influence of the Talli and Khumri premises in Arabic poetry on their counterparts in 

Persian poetry. The researcher used the comparative analytical method by presenting the Arabic and Persian texts, 

then analyzing and comparing them to reach to the results. The study has revealed several results, the most 

important of which are: Persian poets were influenced in their poetry by the introductions of Arabic poetry, and 

they stood upon the ruins and wept, and described the deserts and the hardships of crossing them. They describe 

their vehicles that lead them to those whom they praise. The Persian poets imitated their description of wine, Abu 

Nawas and other Arab poets. They described its sittings and the enjoyment of drinking it. They described it and 

traced its generation and stages of formation. Arabic poems, proverbs, hadiths, and Quranic verses were included 

in Persian poetry. This inclusion increased until it became a prominent effect of Arabic in Persian poetry 

key words: Standing on the Atlal – wines - Persian poetry - embed 
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 الشعر الفارس ي 
ُ
 نشأة

غة الفارسّية عن أْن تكون لغة رسمّية وأدبّية بعد دخول العرب إ   
ّ
فت الل

ّ
 كانت السيادة فيهما للغةِّ توق

ً
يران على مدى قرنين تقريبا

الث العربّية، سواًء في النواحي الرسمّية واألدبّية، ثم بدأت اللغة الفارسّية تظهُر في ثوبها الجديد كلغة قومّية وأدبّية في القرن الث

 يظهر في إيران خالل القرنين األولين أدٌب إيراني
ّ
 للصبغة اإلسالمّية التي طغت على جميع  الهجري، وكان من الطبيعي أال

ً
قومّي نظرا

م اللغة العربّية  (1)البالد التي فتحتها العرب من بينها إيران
ُّ
، وقد أقبل اإليرانيون بعد الفتح العربّي ودخول العرب بالدهم على تعل

وأْن يستوعبوا األب العربي وأخذ ذووا املواهب منهم  لغة الّدين واألحكام، واستطاع كثيرون منهم أن يجيدوا هذه اللغة ويبرزوا فيها،  

يمارسون مواهبهم في نظم الشعر بالعربية، وأّدى هذا بالطبع إلى ضعف اللغة الفارسّية واألدب الفارس ّي فأصابها وهن شديد أنزلها  

امّي الذي ال يرقى إلى مرتبة األشعار  إلى لغة العامة وأدب العاّمة، واستتبع هذا أّن شعر هذه الفئة وهذا األدب أصبح من الشعر الع

 .(2)األدبّية التي تقال في حضرة الحكام واألمراء، أو األشعار التي تكتب وتدّون 

ّدر له البعث في نهاية القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث، وصادف بعثه حركة الطموح      
ُ
أّما الشعر الفارس ّي األدبّي فقد ق

التي ظهرت في أواخر القرن الثاني الهجري عندما حاول اإليرانيون االستقالل عن الخالفة العباسية وإقامة دولتهم    القومّي اإليرانّي 

من جديد فأخذوا يجتهدون في بعث لغتهم الفارسية من جديد، واستطاعوا أْن يرقوا بها مرة ثانية إلى مرتبة اللغات األدبّية التي  

ه األسماع وال تأنفه الطباع، ولم يكن أمام الفرس من مثال ُيحتذى سوى األدب العربي في يمكن أن تكون وعاًء لشعر أدبّيٍ ال
ّ
 تمل

، وقد (3)موضوعاته وأساليبه، ناهيك عّما دخل لغة الفرس من ألفاظ تكاد تبلغ في القرن السادس والسابع والثامن ثمانين في املائة

دوا القوافي واألوزان العربية واحتفظوا باملصط
ّ
لحات نفسها وإْن جّددوا فيها ونّوعوا وأضافوا إليها إضافات كثيرة، وفي هذا األخذ  قل

ة الحنيفّية على بالد العجم جاور ذوو الطباع اللطيفة من الفرس فضالء العرب، 
ّ
الجم يقول عوفي: ) حتى إذا سطعت شمس املل

البحو  أنوارهم، ووقفوا على أساليبهم، واطلعوا على دقائق  موا الوزن والقافية ثم نسجوا على هذا  واقتبسوا من 
ّ
ر والدوائر وتعل

 (. (4) املنوال

 إملام األدباء الفرس بالثقافة العربّية

ر باألدب العربي،      
ّ
إن الشعراء والكتاب الفرس هم أّول من بدأ يغترف من العربية وآدابها، فكان للشعر النصيب األوفر من التأث

ارس ي قد أخذْت من خصائص الشعر العربي من حيث العروض ومن حيث نظام القصيدة،  لذا نجد أن أغلب خصائص الشعر الف

بل وحتى في األغراض من مدح وهجاء وفخر وغزل وغيرها من الفنون كانت تسير على غرار ما سار عليه الشعر العربي، ويرجع ذلك 

فارس ّي حتى ُيعرف فضله ويذيع صيته، يقول نظامي عروض ي إلى الثقافة العربية العالية التي ينبغي أن يتثّقف بها الشاعر والكاتب ال

 ومن كل أستاذ نكته، ويسمع من كل حكيم لطيفة ويقتبس من كل  
ً
)ال يبلغ كالم الكاتب درجة عالية حتى يأخذ من كل علم نصيبا

ب وكلمات العجم ومطالعة  أدب طرفة، فينبغي أن يعتاد على قراءة كتاب رب العّزة وأحاديث املصطفى وآثار الصحابة وأمثال العر 

الصاحب بن عّباد والصابي وقابوس، وألفاظ الحمادي وإمامي وقدامة بن   الخلف مثل: ترّسل  السلف والنظر في صحف  كتب 

جعفر ومقامات بديع الزمان والحريري وحميد، وتوقيعات البلعي وأحمد بن الحسن ورسائل عبد الحميد. ومن دواوين العرب ديوان  

 

الثامن، املجلد األول     -1 القاهرة العدد  إبراهيم أمين الشواربي، بحث مستخرج من مجلة كلية األداب، جامعة  الفارس ي اإلسالمي،  مايو  نشأة الشعر 

1946 . 

 17م، ص1981 2عبدالهادي، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، طفنون الشعر الفارس ي، اسعاد  -2

 57ص 2جه.ش 1321) تهران موسسه انتشارات امير 4چاب سبك شناس ى يا تاريخ تطور نر فارس ى، محمد تقي بهار،  - 3

 20ص 1لباب األلباب، محمد عوفي به اهتمام ادور براون انگلیس ى. مطبعة بربل، لندن.ج - 4
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والناظر إلى أشعارهم يدرك إلى أي مدى     (1وري والغزي، ومن شعر العجم األرزقي ومثنوي الفردوس ي ومدائح عنصري املتنبي واالبي

 بحيث 
ً
 ومضمونا

ً
 بالشعر العربي شكال

ً
 على صورها وأساليبها، يقول محمد غنيمي ) لقد نشأ شعرهم متأثرا

ً
كان التأثير العربي طاغيا

، بموضوعاتها الغنائية  انتقل نظام القصيدة من العربية إلى الفارسية الدرّية بموسيقاها من التزام قافية واحدة في القصيدة كلها

دوهم في أشعارهم، لهذا  2من مدح وهجاء وحماسة ووصف وغزل 
ّ
( لذا نجد الكّتاب والشعراء الفرس افتتنوا بأقرانهم العرب وقل

 جعل البعض منهم يفتخر 
ً
فال غرو أن نجد دواوين الشعراء طافحة باآلثار العربية وفنونها األدبية حتى يبلغ اعجابهم بالعربية حدا

 :3في قوله  منوچهری حفظ الشعر العربي وإتقانه، قال ذلك ب

 من بس ى دیوان شعر تازیان دارم زبر

 

 تو ندانی خواند اال هبى بصحنک فاصبحینا  

 

 إنني أحفظ كثيًرا من دواوين أشعار العرب ومعناه:

 وأنت ال تستطيع قراءة) أال هبي بصحنك فاصبحينا(

 : 4دواوين الشعراء العرب، وقد ضّمن شطًرا من معلقة عمرو بن كلثومفهو يفتخر بحفظه للكثير من 

حينا            ك فاصبِّ  أآل ُهبّي بصحنِّ

 

ي خموَر األنَدرينا    وال تبقِّ

 

 ذلك في بيت من الشعر يقول فيه 
ً
 ألشهر القصائد العربية مضّمنا

ً
 :5وفي قصيدة أخرى يفتخر بحفظه أيضا

 انکه گفت: السیف اصدق انکه گفت: ابلی الهوی  نکه گفت: الذاهبين  آذنتنا آنکه گفت: آ

 ومعناه: 

 ذلك الذي قال: آذنتنا، وذلك الذي قال الذاهبين 

 وذلك الذي قال: السيف أصدق، وذلك الذي قال: أبلى الهوى 

 :6)فآذنتنا( هي مطلع معلقة الحارث بن حلزة اليشكري 

ها أسماُء    نا ببينِّ
ْ
 آذنت

 

 ث رّب ثاٍو ُيملُّ منه الثواءُ  

 
 22اله. احمد بن عمر بن علي نظامی عروض ى سمرقندي، بتصحيح محمد غزويني، به كوشش محمد معين، انتشارات ارمغان،  چاب اول صچهار مق  -  1

 288م، ص2009، 10األدب املقارن، محمد غنيمي هالل، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ط - 2

 81ه خورشیدی ص1327هران، چاب سوم دیوان منوچهری دامغاني، بكوشش دكتر محمد دبير سياقي، ت - 3

 64م ص 1996 2ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت ط - 4

 دیوان منوچهری فارس ى ص - 5

زة، تحقيق اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت ط - 6
ّ
 19م ص1991 1ديوان الحارث بن حل
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 :1و)الذاهبين( من مطلع قصيدة امرئ القيس

نينا           ي لي شِّ
ّ
 أال يا عيُن بك

 

اهبيَنا   
ّ
ي لي امللوَك الذ

ّ
 وبك

 

 : 2وأما قوله ) السيف أصدق( فهو من مطلع قصيدة أبي تّمام 

 أصدُق أنباًء من الكتبِّ              
ُ
 السيف

 

 في حده الحدُّ بين الجد واللعبِّ  

 

 : 3وأما قوله )أبلى الهوى( فهو من مطلع قصيدة املتنبي 

 يوم النوى بدني           
ً
 أبلى الهوى أسفا

 

 وفّرق الهجُر بين الجفن والوسن  

 

واألحاديث النبوية واآليات القرآنية في الشعر الفارس ي، وقد كثر هذا التضمين في  وهكذا تم تضمين األشعار واألمثال العربية      

 من آثار العربية في الشعر الفارس ي، وقد قسم بعض الباحثين هذا التضمين إلى نوعين: 
ً
 بارزا

ً
األول:  4الشعر الفارس ي حتى أصبح أثرا

 حرفًيا كما هو، وأما النوع الثاني فهو 
ً
 من البيت تضمينا

ً
تضمين لفظي مباشر، أي أن الشاعر يضّمن البيت أو البيتين أو شطرا

التضمين الضمني أو غير الباشر، وهو تضمين معنى البيت، وقد يأخذ الشاعر بعض التشبيهات أو االستعارات من بعض الشعراء 

 : 5م ، ومن أمثلة التضمين املعنوي قول الخيام في إحدى رباعياته العرب أو يحاكي أسلوبه

 هر ذره که در خاک زمینى بوده است  

 پیش از من وتو تاج ونگینى بوده است  

 گرد از رخ نازنين به ازرم فشان  

 

 کانهم رخ خوب ونازنين بوده است

 

 
 200ص 5حقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، دار املعارف القاهرة، طديوان إمرئ القيس، ت - 1

 40، ص5ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار املعارف ط - 2

 9م، ص1992 2شرح ديوان أبي لطيب املتنبي ألبي العالء املعري )معجز أحمد(،تحقيق عبدالجبار دياب، دار املعارف ط - 3

 164( ص9-8قتباس والتضمين في الشعر الفارس، حسين مزهر حمادي، مجلة دراسات إيرانية، العدد)اال - 4

 1رباعيات عمر الخيام، تعريب السيد أحمد الصافي النجفي ص - 5
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 معناها 

 كل الذرات كانت في التراب 

 وأنت تاج وجوهرة كانت قبل أن أكون أنا  

 أزل الغبار عن وجه املحبوب بلطف وحنان 

 ألنه كان جزًءا من وجه املمدوح الجميل. 

 : 1هذا الوصف ليس ببعيد عن قول أبي العالء املعري 

 خّفف الوطَء ما أظنُّ أديم ال 

 
ً
 مرارا

ً
 رّب لحٍد قد َصار لحدا

 

 من هذه األجسادِّ  
ّ
 أرض إال

 من تزاحمِّ األّضدادِّ  
ً
 ضاحكا

 

هذا وقد سار كثير من شعراء الفرس في بناء القصيدة الفارسية على نمط القصائد العربية، فبدؤوا قصائد املدح بالوقوف على    

والص راحلته  إلى وصف   
ً
متطرقا من صعاب  فيها  واجهه  وما  إليها  الرحلة  املحبوبة ووصف  في  والتغزُّل  الديار  وبكاء  حراء  األطالل 

 والوحوش التي قابلته. وهذا هو نهج القصيدة العربية القديمة. 

العربي   منوچهری ويعتبر     بالشعر  الفارس ي  الشعر  ر 
ّ
تأث العربي ومدى  األثر  في شعرها بوضوح  يتجلى  التي  الفريدة  النماذج  من 

لفاظ اقتبسها من األشعار العربية، كما  وأفكاره وصوره، ففي كل قصيدة له فكرة أخذها أو قافية أو وزن استعارهما أو معاني وأ

 :2تتناثر هنا وهناك أسماء لشعراء عرب في أشعاره، يقول 

 امرؤ القيس ولبيد وأخطل وأعش ى قيس 

 ما همه بر نظم وشعر وقافيه نوحه كنيم 

 

 بر طللها نوحه كردندى وبر رسم بلى 

 نه بر اطالل وديار ونه وحوش ونه ظبى 

 

 
ً
 : 3ویقول أيضا

 گردانی به خدمت كرم مرزوق 

 

 همان گویم که اعش ى گفت ودعبل 

 

 معناه:

 فإن رزقتني وأنا في خدمتك 

 
 7م ص1975سقط الزند، أبو العالء املعري، دار صادر للطباعة والنشر  - 1
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 .قلُت فيك املدح كما قال األعش ى ودعبل

باملعلقات الجاهلية خاصة معلقة امرئ القيس، وقد ظهر تأثره بها في مواضع مختلفة من ديوانه حتى أنه   وقد تأثر منوچهری   

ه كان امرؤ القيس عندما عقر للعذارى مطيته، بل إنه استعار اسم عنيزة في احدى قصائده 
ّ
 .1استعار وقائعها لنفسه وكأن

 الوقوف على األطالل في أشعارهم

 :2بعض قصائده بالغزل والنسيب كما هو الحال في قصيدته التي مطلعها على عادة الشعر الجاهلي يبدأ منوچهری    

 اال یا خیمگی خیمه فروهل                    

 

 که پیشاهنگ پيرون شد ز منزل   

 

 معناه:  

 أال أيها الخيام أنزل خيمتك 

 فقد تقدم دليل القافلة وخرج 

 ولكّنه رأى بجانبه ناقته التي  ثم تحدث عن  
ً
 وال راجال

ً
 وال راكبا

ً
فراق محبوبته له وكيف أنه نظر إلى محيط القافلة فلم ير إنسّيا

تطوي   مسرعة  كالريح  به  فقفزت  بلقيس  كعرش  عليها  وركب  قيودها  فحّل  بالسالسل،  يداه وقدميه  قيدت  الذي  كالعفريت  هي 

صحاري صعبة وباردة يتجمد فيها الدم في الجسد، وأحواض املاء فيها تشبه صحون الصحاري كما يطوي املساح األرض، وكانت ال

 : 3الثلج، يقول 

 
 ،  والبيت هو:6م املجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ص2002 1مقدمة ديوان منوجهري، ترجمة وتعليق محمد نور الدين عبداملنعم، ط - 1

 عنيزه برفت از تو وکرد منزل              به مقراط وسقط اللوی وعقیقا. 

 القيس: وفي البيت أسماء أمكنة مستعارة من بيت امرئ 

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل            بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
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 چو برگشت از من آن معشوق ممشوق 

 نگه کردم بگرد کاروانگاه 

 نه وحش دیدم انجا ونه انس

 نجیب خویش را دیدم بیک سو 

 گشادم هر دو زانو بندش از دست

 نشستم از برش چون عرش بلقیس

 راندم نجیب خویش چون بادهمى 

 چون مساحی پیماید زمين را 

 همى رفتم شتابان در بیابان 

 پیابانی چنان سخت وچنان سرد 

 ز بادش خون همى بفسرد در تن 

 

 نهادم صابری را سنگ بر دل   

 بجای خیمه وجای رواحل 

 نه راکب انجا ونه راجل 

 چو دیوی دست وپا اندر سالسل 

 فرو هشتم هویدش تا به کاهل  

 جست او چون عفریت هایل    ب

 همى گفتم که اللهم سهل    

 بپیمودم به پای او مراحل 

 همى کردم بیک منزل دو منزل  

 کزو خارج بناشد هیچ داخل 

 که بادش داشت طبع زهر قاتل   

 

    1معناها 

 وحين فارقني ذلك املعشوق املمشوق  -

 وضعت حجر الصبر على صدري 

 ونظرت إلى محيط القافلة   -

 وإلى مكان الخيمة ومكان الرواحل

 فال وحشًيا رأيت هناك وال إنسًيا   -

 وال راكبا رأيُت وال راجل 

 لكن رأيت ناقتي بجانبي  -

 كأنها عفريت يده وقدمه مقيدان بالسالسل

 فحللُت القيد من ركبتيها األماميتين  -

 وألقيُت الهودج على كاهلها 

 بلقيس وركبت عليها كعرش  -

 وقفزت مثل عفريت هائل  

 وحين سقت ناقتي مثل الريح -

 
 وتتميز هذه النسخة بعدم ذكر األصل الفارس ي  141ترجمة هذه األبيات مأخوذة من ديوان منوجهر النسخة العربية ص - 1
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 قلُت اللهّم سّهل 

 وطويت بها املراحل   -

 كما يطوي املساح األرض 

 وسرت مسرًعا في الصحراء   -

 وقطعت املنزلين في منزل واحد 

 وكانت الصحراء باردة وصعبة   -

 فمن يدخل فيها ال يستطيع الخروج منها 

 في الجسد إذ أّن من ريحها يتجمد الدم  -

 فرياحها لها خاصية السم القاتل

إلى ممدوحه،       أوصلته  اجتياز هذه الصحراء حتى  بها  التي استطاع  القوية  في وصف الصحراء وناقته  الشاعر  وهكذا يمض ي 

ض وبالغة فيمدحه بأبيات هي في مجملها ترجمة ملا كان يمدح به الشعراء العرب ملوك بني أمية وبني العباس، يمدحه بالكرم الفيا

 مثله، وأخيًرا  
ً

الكالم والشجاعة وخوف الخصوم منه ساعة الغضب، ثم يطلب منه العطايا الجزيلة ألنه فاضل ال يقصد إال فاضال

 يدعو له بثبات امللك ونفاذ البصيرة.

ا واضًحا، فهي معان عربية بلغٍة فارسية.   وفي هذه القصيدة يبدو األثر العربي جليًّ

كما يقول محمد  -على األطالل عند الفرس كما عند العرب قبلهم، فوقفوا على اآلثار، وفي الوقوف على اآلثار  وقد تطور الوقوف     

طابع عاطفي يشعر فيه الشاعر بمجٍد غابر، وعّز دائر، ويأس ى ملاض خالد، وقد يهرب من حاضره ليستروح في ذلك املاض ي،    -1غنيمي 

أو الرغبة في العظة واالعتبار، ويستتبع وصف اآلثار اإلشادة بحضارة أهلها، إما وقد تشوب الوقوف على اآلثار روعة اإلعجاب  

ألنهم من بني الوطن أو من أبناء القومية، وإما ملا بينهم وبين أبناء القوم من صالت، ويمثل هالل ملثل هذا النوع من الوقوف على  

 ئن في سينيته الشهيرة:اآلثار في الشعر العربي بالبحتري ووقوفه على إيوان كسرى باملدا

ُس نفس ي 
ّ
 صنُت نفس ي عّما يدن

 

بسِّ    وترفعُت عن َجدا كل جِّ

 

باملدائن، وهو نفس موضوع قصيدة    مثال هذا النوع من الشعر الفارس ي قصيدة لخاقاني في إيوان كسرى انوشروان  2وجعل هالل 

 يستنطق االيوان حكًما ومواعظ، ويعتبر في موقفه باكًيا على أمجاد الفرس الدائرة.   -كما يقول هالل-البحتري السابقة الذكر، وفيها  

تين  ويمكن أن نضع مع هذا النوع من القصائد قصيدتي سعدي الشيرازي في رثاء املستعصم والخالفة وبغداد. إحدى القصيد

 :3فارسية وتبلغ ثمانية وعشرون بيًتا مطلعها 

 
 160ألدب املقارن، محمد غنيمي هالل صا - 1

 ، لم يذكر محمد غنيمي أبياتا منها، ولم أجد الديوان الفارس ي لالطالع عليها.163األدب املقارن، محمد غنيمي هالل ص  - 2

 983ص ه1385چاب اول  كليات سعدي )مصلح الدين سعدي( بتصحيح محمد علي فوغي، انتشارات هرمس، - 3
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 سمان را حق بود گر خون بگرید بر زمين آ

 

 بر زوال ملک مستعصم امير مؤمنين  

 

 للسماء حق إذا بكت دما على وجه األرض املعنى: 

 لزوال ملك املستعصم أمير املؤمنين            

لعلها أطولها على اإلطالق سواًء في قصائده العربية أو الفارسية، إذ تبلغ مائة  والقصيدة الثانية عربية من أطول قصائده، بل  

ه رغب أن يشارك املسلمين كافة شعورهم، فينشدهم قصيدة بلغتهم الدينية املشتركة بينهم، يقول في  
ّ
واثنين وعشرين بيًتا، ولعل

 :1القصيدة

جري 
َ
 حبسُت بَدمعي املدامَع ال ت

ها نسيُم َصبا بغداَد بعد خ  رابِّ

 ألّن هالك الّنفسِّ عند أولي الُنهى 

 زجرُت طبيًبا جّس نبض ي مداوًيا 

 
ً
 حيث كنُت مفارقا

ً
 لزمُت اصطبارا

 

ى املاُء استطال على السكرِّ  
ّ
 فلّما طغ

 تمّنيُت لو كانت تمّر على قبري 

 أحبُّ له من عيشِّ ُمنقبضِّ الصدر 

كواي من مرٍض تبري 
َ
 إليك فما ش

 بر وهذا فراُق ال يعالُج بالص 

 

وقد أجريت حول هذه القصيدة مجموعة من الدراسات بهدف بيان األثر العربي فيها وما حوته من تضمينات قرآنية أو شعرية     

أو من أمثال وأقوال عربية، ومن هذه الدراسات )سعدي الشيرازي وحاضرة اإلسالم من خالل قصيدته الرائية في رثاء بغداد( فيروز 

فون أن القرآن الكريم من أهّم املصادر الدينية لقصيدته الرائية وهو املصدر الرئيس لأللفاظ والصور  ، يقرر املؤل2وآخرون حريرچی  

 الفنية عنده، ومن املفردات التي استعان بها في قصيدته، نجدها في قوله:

 ولو كان كسرى في زمان حياته 

 

 لقال إلهي اشدد به أزري  

 

 

ي )3وفي البيت مبالغة واقتباس من قوله تعالى      ْهلِّ
َ
ْن أ ي َوزِّيًرا مِّ ي )29)َواْجَعْل لِّ خِّ

َ
ي )30( َهاُروَن أ ْزرِّ

َ
هِّ أ ُدْد بِّ

ْ
(( واألمثلة كثيرة  31( اش

الكريم  بالقرآن  الشريف كتأثره  النبوي  بالحديث  ر سعدي 
ّ
تأث وكان  ال مجال لحصرها،  أدبه حيث 4ومتعددة  على    وانعكس ذلك 

 أخرى، يقول: 
ً
، وبشكل صريح ومباشر أحيانا

ً
 استلهم محتواه ومعناه، فأورده في إشارات وتلميحات حينا

 
 1139كليات سعدي ص - 1
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 وفي الخبر املروي ديُن محمٍد 

 

 يعود غريبا مثل مبتدأ األمر  

 

 (.1وفيه إشارة صريحة إلى الحديث النبوي الشريف )إّن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا كما بدأ فطوبى للغرباء     

إلى أّن الشاعر استخدم موروثه الثقافي العربي الذي اكتسبه من تتلمذه في مدارس البلدان العربية ومراكز     وذهب الباحثون 

ربي في األمثال الشعبية واألقوال املأثورة واألبيات الشعرية القديمة بألفاظها وأفكارها وصورها تعلمها، وقد تمثل هذا املوروث الع

 وموسيقاها، ويبدو تأثير الثقافة العربية القديمة واضحا في قصيدته باستخدامه ألساليب التعبير العربية كالقسم في قوله:

 لعمرك لو عاينَت ليلة نفرهم 

 

 هٌب تسري كأّن العذارى في الدجى ش 

 

 :
ً
 وكقوله أيضا

 وما الشعُر أيَم هللاِّ لسُت بمّدٍع             

 

 ولو كان عندي ما ببابَل من سحر 

 

فكلمتا )لعمرك( و)ايم هللا( تعبيران عربيان متفردان، ومصدرهما بالنسبة لسعدي هو أفق ثقافته الواسعة في لغة الضاد. وهكذا  

القصيدة مرجعين األساليب والعبارات واالقتباسات العربية إلى أصلها العربي، وهي كثيرة مما يدل وقف الباحثون عند كل بيت في 

 على عمق ثقافة سعدي وتعمقه في معرفة األدب العربي مثله مثل كل الشعراء املتحدثين باللغتين العربية والفارسية. 

 تأثر الرودكب بأبي نواس في خمرياته

ن تأثر شعرهم باآلداب العربية وأثروا في غيرهم من شعراء الفرس، الشاعر رودكي سمرقندي. لم يكن  ومن أعظم الشعراء الذي     

رودكي سمرقندي أّول من نظم الشعر الفارس ي على الطريقة العربية في األدب الفارس ّي اإلسالمي ولكّنه أّول شاعر كبير غنائي في 

م، وتتلمذ عليه كبار شعراء الفرس الغنائيين الذين أتوا بعده وشهدوا له  أدب الفرس، وأّول من اكتمل به معنى هذا الشعر لديه 

الديوان  2بالفضل مقدمة  في  جاء  ازو ).  پیش  اگرچه  بود.  او  شد  شعر  دیوان  صاحب  عجم  در  اسالم  از  بعد  که  شاعری  اول 

ند. ولی اشعار رودکی به  ابوالعباس مروزی وابو حفص حکیم سغدی سمرقندی وحنظلة بادغیس ى وشهید بلخی اشعار گفته بود

فهو أول شاعر من شعراء العجم صاحب ديوان، على الرغم من أنه ُسبق  (  3جهت قدمت وهم بفصاحت از سایرین ممتاز است 

 إلى قول الشعر، ويمتاز شعره عن سابقيه بالفصاحة والبالغة. 
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على ثقافة عربية واسعة، شأنه في ذلك شأن جميع من أسهموا في نهضة األدب الفارس ي شعره ونثره، فقد كانوا كلهم    وكان رودكي

ه أتّم حفظ القرآن في سن الثامنة 
ّ
مه إّياها حتى قيل أن

ّ
. 1ذووا لسانين: عربي وفارس ي، وقد أظهر هو نبوغا في إقباله على العربية وتعل

 لخمس من كبار الشعر العرب املشهورين: جرير وأبو  فهو في شعره قد تفوق على ج
ً
ا وقرينا ميع شعراء عصره، وقد عّد نفسه ندَّ

 :2تمام وحسان وصريع الغواني وسحبان بن زفر الوائلي، يقول 

 جز به سزاوار مير گفت ندانم 

 سخن شکوهم که عجز من بنماید

 

 ورچه جریرم به شعر وطایی وحسان   

 ورچه صریعم وابا فصاحت سحبان

 

 بما يليق باألمير   -معناه: 
ّ
 إال

ً
 ال أعرف قوال

 على الرغم من أنني في الشعر جرير والطايي وحسان          

 وإنني لفي وجل عظيم من أن يتضح أمري   -

 على الرغم من أنني كصريع الغواني وأبا الفصاحة سحبان           

ه اشتهر بالخمريات  
ّ
 أن

ّ
ر فيها بالشعر العربي من حيث الشكل واملضمون في املدح والوصف وغيرها، إال

ّ
وللرودكي أشعار كثيرة تأث

ا لخمريات   
ً
نواس مصدرا أبي  وتعّد خمريات  وأشعاره،  نواس  أبي  بها خمريات  جارى  يعنى  التي  األحيان حيث  من  كثير  في  لرودكي 

بتوصيف الخمر وتوليدها ويسوق دقائق صنعها، وكان أبو نواس أّول من عنى بتصوير هذه املعاني الدقيقة في الخمريات وأشهر  

البد أن يكون قد    - وهو رائد هذا املجال في األدب الفارس ي  -:) تدلنا القرائن التاريخية على أن الرودكي3من وصفوها، يقول هالل 

اعتمد على أبي نواس في املوضوعات واملعاني حين ارتاد هذا امليدان في تغنيه بالخمر، وال يتالقى الشاعران في التغني بالخمر بعامة، 

ر وصنعها وفي كثير من تفصيالت املعاني في هذا  وال في تحديد آداب الشراب ونوع النظرة إلى شرابها وكفى، بل في موضوع توالد الخم

 لكال الشاعرين نبّين من خالله التالقي في األفكار بينهما، يقول أبو  
ً
ر الرودكي بشاعر العرب( ولنضرب مثاال

ّ
املوضوع مما يؤيد تأث

 :4نواس في إحدى خمرياته 

 لنا خمٌر وليس بخمر نخٍل 

 
ً
 كرائم في السماء زهيَن طوال

 

 ج الباسقاتولكن من نتا 

 ففات ثماُرها أيدي الُجنات 
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 بدا الياقوت وانتسبت إليه 

 فُضّمن صفُو ما يجنون منها 

 وقلت استعجلوا فاستعجلوها 

 
ً
ها ُجعلت سياطا  ذوائُب أمُّ

 فولدت السياط لها هديرا 

 نسجُت لها عمائَم من تراب 

 فلما قيل قد بلغت كشفنا الـــــ 

 

 بحمٍر أو بصفٍر فاقعات 

 ال مقّيرات خوابي كالرج

 بضرب بالسياط محدرجات 

َناهى ضاربات  
َ
 فما ت

ُ
حث

ُ
 ت

 كترجيع الفحول الهادرات 

 وماٍء محكمات موثقات 

 عمائم عن وجوه مشرقات 

 

ا وصف الخمر وطريقة تكونها، وال بد أن يكون قد    هذه األبيات واملعاني التي تضمنتها هي واحدة من مصادر الروكي ومرجعياته
ّ
مل

، ويعد أبو نواس أّول من تكلم عن تولد الخمر في الشعر العربي، وتأثر الرودكي به في أشهر خمرياته. 
ً
 قرأها وفقه معناها جيدا

 : 1ومن أشهر خمريات الرودكي قصيدته )مادر مى( أي )أم الخمر( يقول فيها 

 ربان مادر می را بکرد باید ق

 بچٔه او را ازو گرفت ندانی 

 جز که نباشد حالل دور بکردن

 تا نخورد شير هفت مه به تمامی 

 آن گه شاید ز روی دین و ره داد

 چون بسپاری به حبس بچٔه او را 

 باز چو آید به هوش و حال ببیند 

 زر بر آتش کجا بخواهی پالود

 

 بچٔه او را گرفت و کرد به زندان  

 نکش ى جانتاش نکویی نخست و زو 

 بچٔه کوچک ز شير مادر و پستان

 از سر اردیبهشت تا بن آبان 

 بچه به زندان تنگ و مادر قربان 

 هفت شباروز خيره ماند و حيران 

 جوش بر آرد، بنالد از دل سوزان

 جوشد، لیکن ز غم نجوشد چندان ؟ 
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 باز به کردار اشتری که بود مست

 هاش پاک بگيردمرد حرس کفک 

 بنشیند تمام و صافی گرددچون 

 چند ازو سرخ چون عقیق یمانی

 ورش ببویی، گمان بری که گل سرخ

 هم به خم اندر همى گدازد چونين

 آن گه اگر نیم شب درش بگشایی

 :ور به بلور اندرون ببینى گویی

 وانک به شادی یکی قدح بخورد زوی

 انده ده ساله را به طنجه براند 

 

 سلطانکفک بر آرد ز خشم و راند   

 تا بشود تيرگیش و گردد رخشان 

 گونٔه یاقوت سرخ گيرد و مرجان 

 چند ازو لعل چون نگين بدخشان

 بوی بدو داد و مشک و عنبر با بان

 تا به گه نوبهار و نیمٔه نیسان 

 چشمٔه خورشید را ببینى تابان 

 گوهر سرخست به کف موس ى عمران 

 رنج نبیند از آن فراز و نه احزان 

 بیارد و عمان  شادی نو را ز ری 

 

 وترجمة األبيات كاآلتي:

   ++  وانتزع وليدها وايداعه السجن  -
ً
 يجب جعل أم الخمر قربانا

-  
ً
 إنك لن تستطيع انتزاع وليدها منها ++ ما لم تذقه أوال

 ابعاد ++ الصغير عن ثدي األم ولبنها  -
ً
 وإن لم يكن حالال

 أبريل حتى آخر أكتوبر حتى يفطم عن دّرها سبعة أشهر بتمامها ++ من أول   -

 ++ أن يقّرب االبن  -
ً
 من األم -في مضيق السجن –بعد ذلك ينبغي عدال ودينا

 ++ يبقى سبعة أيام ولياليها فاقدا الوعي حيران  -
ً
 فحين تودع أنت صغيرها حبيسا

 وحين يعود لوعيه فيرى من جديد ++ ينهض منتحيا من قلب محترق  -

ه ذهٌب فوق النار فكيف تريد تطهيره -  ++ ولّنه من غيظ يغلي شديدا  إنّ

ه مثل بعير كان ثمال++ فعال حلقومه هدير يسوقه سلطان الغضب -  وكأنّ

-  
ً
 فينظفه الحارث من رغاء هديره ++ ويزيل كدرته فيصير متأللئا

 ++ اتخذ لون الياقوت األحمر واملرجان  -
ً
 فإذا استقّر وصار صافيا
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 فبعضه أحمر كالعقيق اليماني ++ وبعضه اآلخر ياقوتي كخاتم مجلوب من بدخشان  -

 ولو تشم رائحته تظن أن الورد األحمر ++ وهبه الرائحة وكذلك املسك والعنبر والبان   -

ترك كذلك في أحشاء الدن ++ حتى فصل الربيع ومنتصف أبريل -  وقد يُ

ك ترى ع -  ين الشمس مشرقةوحينئذ لو تفتح بابه منتصف الليل ++ فإنّ

 ولو تراه في فنينة بلورية تقول ++ إنه الجوهر األحمر في كف موس ى بن عمران  -

 في سرور ++ فلن ير اآلالم واألحزان بعد ذلك  -
ً
 ولو يشرب من شخص قدحا

 وينتزع منك هم عشرة سنين في لحظة ++ ويجلب لك السرور من الري أو عمان  -

 بتشبيهات أبي نواس وصوره. وفي األبيات السابقة دقة في تتبع تولد ال
ً
 خمر، وتفصيل ما تمر به من مراحل، يتأثر فيها كثيرا

هذا وفي ديوان منوجهر الكثير الكثير من األشعار الخمرية التي يمكن بيان تأثرها بخمريات الشعر العربي في العصر الجاهلي    

 :1والعصور التي تلته، علق صاحب الديوان على أبيات له يقول فيها 

 ده رفیقان منا من چو بميرم ازا

 از دانٔه انگور بسازید حنوطم 

 در سایٔه رز اندر، گوری بکنیدم 

 

 از سرخترین باده بشویید تن من  

 وز برگ رز سبز ردا و کفن من 

 تا نیکترین جایی باشد وطن من 

 

 معنى األبيات: 

 يا رفاقي األحرار عندما أموت  -

 غسلوا جسدي بالخمر الحمراء 

 حنوطي من حبات العنبواجعلوا  -

 واجعلوا ردائي وكفني من ورق العنب ألخضر

 واحفروا قبري في ظل كرمة العنب   -

 حتى يكون موطني أطيب األماكن 

 في شعر أبي محجن الثقفي في  
ً
يقول محقق الديوان: هذه القطعة مأخوذة بتمامها من أشعار العرب، وهذا املضمون نجده أوال

 كتابه يقول فيها:أبيات نقلها ابن عبد ربه في 
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تُّ فادفّني إلى ظل كرمٍة   إذا مِّ

ني 
ّ
 وال تدفنني في الفالة فأن

 

ها   
ُ
 ترّوي عظامي بعد موتي عروق

 أذوقها 
ّ
 أخاف إذا ما متُّ أال

 

 وفي هذا املعنى يقول التنوخي:

ا 
َ
ي وافرش ّت اسطحانِّ  وإذا مِّ

ها 
ّ
عا لي كفًنا من زق

َ
 واقط

ي يا نديمّي إلى   وادفنانِّ

 ليظل 
ً
 الفرع مني ظاهرا

 

راشا   حتي فِّ
َ
رم ت

َ
 من غصونِّ الك

ا 
َ
ش

ُ
 وانُفخا من عليه واْرش

 أصل كرٍم فرُعه قد عَرشا 

 1ويروي األصَل مني العطشا 

 

 على مالزمة الخمر وأسبابه حتى بعد موته، فأوص ى أن يغسل بها، وأن يجعل حنوطه من    فالشاعر منوجهري 
ً
في أبياته حريصا

العنب التي تصنع منه، ثم يدفن في ظلها. وهذا املعني موجود في بيتي أبي محجن وأبيات التنوخي، وال شك أّن منوجهري اطلع على  

 هذه األشعار وأشباهها. 

 الخاتمة  

 بحيث انتقل نظام القصيدة من العربّية إلى الفارسية. نشأ الشعر الفا  -
ً
 ومضمونا

ً
 بالشعر العربّي شكال

ً
 رس ّي متأثرا

نتهم من تقليد الشعراء العرب في شعرهم وموضوعاته، فأغلب   -
ّ
تثقف الشعراء الفرس بثقافة عربّية واسعة مك

روض واالقفية، بل حتى األغراض  خصائص الشعر الفارس ّي أخذت من خصائص الشعر العربّي كنظام القصيدة والع

 من مدح وهجاء وفخر وغزل وغيرها من الفنون كانت تسير على غرار ما سار عليه الشعر العربي.

تأثر الشعراء الفرس في أشعارهم بمقدمات األشعار العربية، فوقفوا على األطالل وبكوها، ووصفوا الصحاري   -

 مموحيهم.  ومشّقة عبورها، ووصفوا رواحلهم التي توصلهم إلى

واالستمتاع   - مجالسها  فوصفوا  العربية،  شعراء  من  وغيره  نواس  أبا  الخمر  وصفهم  في  الفرس  الشعراء  د 
ّ
قل

 بشربها، ووصفوها هي وتتبعوا تولدها ومراحل تكوينها. 

هذا   - كثر  وقد  الفارس ّي،  الشعر  في  القرآنية  واآليات  النبوّية  واألحاديث  العربية  واألمثال  األشعار  تضمين  تم 

 من آثار العربية في الشعر الفارس يّ ال
ً
 بارزا

ً
 تضمين حتى أصبح أثرا
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 املصادر واملراجع الفارسية 
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 الدواوين الشعرية
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 Eric Weil  مفهوم الدولة العاملية يف كتاب"الفلسفة السياسية" لـ 
The concept of the global state in Eric Weil's "Political Philosophy" 

 . املغرب اشريف مزور، باحث في سلك الدكتوراه، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة،
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 ملخص: 

فايل   عند  العاملية  الدولة  فكرة  عن  الحديث  املقال،  هذا  خالل  من  "الفلسفة    Weilنروم  كتابه  خالل  من  السيما 

األخير(، ولتوضيح ذلك، اخترنا الوقوف على أسباب قيام هذه الدولة العاملية، أي إبراز مشروعيتها والغاية من   السياسية")الفصل

 وجودها من خالل تحقيق مجتمع عاملي يضمن سياسة عادلة اقتصاديا، ويضمن بنفس التوجه الحرية داخل الجماعات الثقافية 

ال يعني بأية حال من األحوال، اختفاء الدول الخاصة وبالقياس نفسه اختفاء   تحقيق هذه الدولة العاملية  .الوطنية وبين الدول 

 الوحدات الثقافية الوطنية. 

 ...الدولة العاملية/العنف/املشروعية/الدول الخاصة أو الفردية كلمات مفتاحية: 

Abstract:     

         Through this article, we aim  to talk about the idea of the global state according to Weil, especially by his book 

"Political Philosophy" (last chapter). To clarify this, we chose to find out the reasons for the existence of this global 

state, that is, to highlight its legitimacy and the purpose of its existence through the realization of a global 

community that guarantees an economically just policy, and with the same approach guarantees freedom within 

national cultural groups and between states. The realization of this global state does not in any way mean the 

disappearance of private states, and by the same measure, the disappearance of national cultural units. 

Key words:  The Global State / Violence / Legitimacy / Private or Individual States... 
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 تقديم  

املندرجتين في الفصل الرابع واألخير من كتاب "الفلسفة   يهتم هذا املقال بالحديث عن األطروحتين األربعين والواحدة واألربعين

 . Eric Weil( لـ 1السياسية") 

اجتماعية عاملية في أفق الحفاظ  ما يلي: "من مصلحة الدولة الخاصة)الفردية( أن تعمل على تحقيق منظمة  40تقول األطروحة  

 (. 2على خصوصيتها األخالقية )أو الخصوصيات األخالقية( التي تجسدها") 

 (.3ما يلي: "إن هدف املنظمة العاملية هو رضا أفراد معقولين داخل دول خاصة حرة") 41وتقول األطروحة 

(. ومن خالل قراءة ملفاصل األطروحتين  …a, b, cعلى تحليل كل أطروحة على حدة من خالل تقسيمها إلى عدة أجزاء ) Weilيعمل 

بدا لنا أن اإلشكال الناظم لهذا الفصل يتمثل في قضية الدولة العاملية كتتويج ملسار التفكير الفلسفي في املجال السياس ي، وتكمن  

عالقة بين ضرورة تحقيق دولة عاملية وتوافق الدول الخاصة مع مستلزمات الحداثة، بعبارة  هنا في محاولة إرساء    Weilأصالة  

أخرى إذا كانت السياسة )الفعل السياس ي( تروم البحث عن رضا فرد معقول داخل دولة حرة، فإنه من هنا يجب االنطالق للبحث  

واجب أخالقي للدولة الخاصة التي تريد أن تكون حديثة.    عن تحقيق دولة عاملية على اعتبار أن استمرار هذا النموذج هو أكبر

صحيح أن العنف دائما ما مثل مشكلة عويصة أمام الفالسفة، وغالبا ما تم تدارسها في ارتباطها باملجال السياس ي السيما وأن  

فة انصبت على مقاربة العنف  السياسة كما تم تعريفها هي فن تدبير شؤون األفراد بعيدا عن العنف. وإذا كانت أغلب جهود الفالس

سيعمل على ربط تحليل هذه املسألة ضمن إشكال أوسع يرتبط بقضية الدولة الحديثة والدولة    Weilمن زاوية أخالقية، فإن  

العاملية، على الرغم من أن الدولة العاملية هنا هي أشبه بخصائص املفهوم في الفلسفة، إذ ال وجود لها أمبريقيا، وإنما هي صورة 

 فتراضية ملواطنة كوسموبوليتية أو مواطنة عابرة للقارات. ا

والتي تتمثل في مسألة الفلسفة والعنف،    Weilجدير باإلشارة أن قضية الدولة العاملية ال تخرج عن نطاق إشكالية الفيلسوف  

تتصارع   عندما  التاريخ  و)عنف  واألهواء...(  الحاجات  الطبيعة:  )عنف  العنف  من  الحد  أجل  من  التفكير  هي  الفلسفة  فمهمة 

لدولة  املجتمعات فيما بينها(، وإذا كان البد للعنف أن يتوقف، فإن ذلك يحتاج إلى فعل سياس ي منظم وموجه ضده في أفق تنظيم ا

 والعالقات بين الدول عبر الدولة العاملية.  

إلغاء الفروقات والخصوصيات الثقافية )هذا هو هدف   الدول الخاصة أو  القضاء على  الهدف هو  العاملية ال يكون  الدولة  في 

جماعات التاريخية. فما  األنظمة التوتاليتارية(، وإنما القضاء على العنف بجميع أشكاله مادام يهدد الحرية الحقيقية لألفراد وال

السبب إذن من ضرورة قيام دولة عاملية؟ ما الذي يمكن أن يمنحه مجتمع دولي/منظمة عاملية بالنسبة للفرد والدولة الخاصة؟  

 يدور حول مسألتين: السبب من قيام الدولة العاملية، ثم املكاسب من ذلك. Weilواضح إذن أن تفكيرنا مع 

 

 

 

 
1- Eric Weil, La Philosophie politique, Vrin, 4ième Edition, paris, 1984.  

2- Idem, p 225.  

3- Idem, p 240.  
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 العاملية: في ضرورة قيام الدولة-1

املعنونة بالفعل في كتابه العمدة "منطق   16هو تطوير للفصل/ للمقولة  Weilأن كتاب الفلسفة السياسة لـ   Ricœurيرى ريكور 

(   le finiواملتناه  l’œuvre( بين مقوالت الثورة)األثر synthèseومعلوم أن مقولة الفعل في الكتاب السابق هي تركيب) (. 1الفلسفة")

(، بحيث إن األمر ال يقتصر على فهم العالم، وإنما تغييره، وتغييره يعني االنطالق من ال رضا األفراد أي  l’absolu ( )2ومقولة املطلق)

(، وهذا ربما  3من ثورتهم من أجل الوصول إلى الحرية الكونية، بحيث تصير الثورة ليس فقط غير معقولة، وإنما أساسا مستحيلة) 

ة التي تهدف إلى كلية النوع البشري، على اعتبار أن الفعل الفلسفي هنا أخالقي وسياس ي، فهو أخالقي يتوجه  هو مسعى السياس

تهتم األخالق   إنه الفعل املوجه على مستوى الجماعة ككل لتغييرها، بصيغة أخرى:  لإلنسان ذاته من ذاته، وسياس ي من حيث 

(، بيد أن الشخص أو الكائن األخالقي، 4ر الفعل املعقول الكوني للنوع اإلنساني)بالفعل املعقول الكوني للفرد، أما السياسية فتحتك 

ال يكتمل إال إذا صار كائنا سياسيا، أي مواطنا. ومن أسس ذلك، أن يعيش في فضاء خال من العنف أو يسعى إن وجد إلى القضاء  

في وجوب البحث عن سبل إلقصاء العنف، وهذه هي عليه باعتباره علة محركة للتاريخ البشري، والوعي السياس ي مهمته تكمن  

علته الغائية. إن الالعنف في التاريخ وعبر التاريخ صار هو هدف التاريخ لكن ال ش يء يضمن بلوغ هذا املسعى من دون استخدام  

ملخصص لألخالق عندما  في الفصل األول ا  Weil( . يذكرنا هذا النمط من التفكير املرآوي )فكرة تولد من ضدها( بما قاله 5العنف)

(. ونجد نفس 6اعتبر أن اإلنسان أخالقي ألنه ليس أخالقيا: فلو لم تكن له أهواء يصارعها، فلن يكون لألخالق مجال تتجسد فيه) 

هذا النمط من التأمل عند رواد الفلسفة الحديثة في تأسيسهم لفكرة الحق انطالقا من الوعي بضده أي العدوان والظلم، فمن  

إذا كان أساس الحياة هو   دون وعي أمامه إلى أن يعي أن له حقوقا )ال معنى لفكرة الحق  الواقع عليه ال سبيل  اإلنسان بالظلم 

 التعاون والتضامن والعدل بما هو إنزال الناس منازلهم(.  

 ؟ كيف يكون اإلنسان إذن عاقال وتاريخه يشهد على لحظات عنف ال تذهب إال عن غافل وال ينكرها إال مكابر

(. أي السير من حقل املنطق إلى ميدان  7إن اإلنسان حيوان عاقل، لكن الهدف من تعريف اإلنسان ليس هو معرفته بل تحقيقه) 

األنطولوجيا واملمارسة الواقعية لألفراد عبر تاريخهم ملواجهة العنف السياس ي. ونفس الش يء بالنسبة للعقل: "فهو ليس معطى 

القواعد واملبادئ التي يكفي اتباعها للوصول إلى الحقيقة، العقل فكر وممارسة أو بعبارة أدق، مباشرا، وليس مجرد مجموعة من 

التصدي للعنف لفسح  8هو عملية تحقق معقدة للفكر واملمارسة")  السياس ي )وهو فعل معقول( هو االجتهاد في  الفعل  (. غاية 

كلية وبشكل مطلق، إذ سيظل اإلنسان دائما يجري وراء بقية من  املجال لحياة العقل بكامله، غير أنه لن يمكنه النجاح في ذلك  

(، وال عجب في ذلك، مادام أن تحقق حياة العقل بشكل تام وكامل يتطلب مالكا ال إنسانا، على اعتبار أن األخير ليس 9حيوانيته") 

 
1- P. Ricœur, la philosophie politique d’Eric Weil in :  Paul Ricoeur, Lecture 1, Edition du Seuil, 1991, p 96.  

2- J.F.Robinet, l’état selon Eric Weil, http//www.philopsis.fr. 

3- J.F.Robinet, l’état selon Eric Weil, http//www.philopsis.fr. 

4- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 12.  

5- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 233.  

6- Idem. p 30.  

 . 129، ص  2009، 1، ط Top Edition، الفلسفة واملعرفة، مقاالت في تاريخ الفلسفة، منشورات مصطفى كاك -7

 .131املرجع نفسه، ص  - 8

 .134املرجع نفسه، ص  - 9



 2021  أكتوبر  72  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 126  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

يتها وقيمتها العملية، بحيث تكون مطمحا،  بمقدوره نهائيا التحرر من كل غرائزه وميوله، لكن عدم تحقق الفكرة كاملة ال يلغي أهم

 كلما اقترب منها اإلنسان إال وارتقى أخالقيا وسياسيا، أي يصير إنسانا بما هو عقل. 

، فكرة الدولة العاملية تحضر في تاريخ الفكر والفلسفة تحت عدة مسميات، فالفلسفة الرواقية هي من جسد هذه الفكرة  تناصيا

)الدولة الكونية( ألول مرة عبر الكوسموبوليتية، فقد دعت بشكل صريح إلى مدينة عاملية يكون فيها البشر متساوون ومواطنون  

ال القوانين الوضعية داخل املدن. وفي إخوة تجمعهم حياة واحدة على قاعدة  العقل، وهو فوق  الطبيعي الذي يتسق مع  قانون 

الراهب الفرنس ي سانت بيير   أولية بصدد جعل السالم بين األمراء واملمالك في   S.Pierreاألزمنة الحديثة، وضع  خطاطة قانونية 

 د السياس ي الجامع بين الدول ومهمتها: أوروبا مطلبا كونيا دائما، واقترح ما سماه بفكرة الفيدرالية أو املتح

 عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية والسياسية للبلد اآلخر. -

 (.1إقامة محكمة عليا تلعب دور التحكيم بين الدول وبكل ما يتعلق بالتواصل الدولي والتفكير القانوني في السالم بين الدول)  -

ية بدعوى طوباويته وفراغه من أي محتوى نظري أو عملي، بل صار ذا أهمية،  موضوع السالم أو الالعنف لم يعد موضوع سخر 

 ويكون هو الكفيل باالرتقاء باملواطن في أفق املواطنة الكونية ونحو السالم الدائم. 

ر  يراهن كانط في مقالة السلم الدائم )سقف سياس ي ذو مرجعية أخالقية( على كيفية بناء دولة الحق الكوني على مقتض ى النظ

األخالقي، فإقامة السالم بشكل كوني هي الغاية القصوى والعميقة التي يتم فيها تأمين ما أمتلكه ويمتلكه غيري بمقتض ى القوانين  

الذي تقوم عليه دولة  املبدأ  بإجمال، إن مفتاح  البعض ويوحدهم نظام قانوني.  البشر يعيشون مع بعضهم  داخل جماعة من 

( ومفاده "كل األفعال الخاصة بحق  Principe de la publicitéلى تحقيق سلم دائم هو مبدأ العمومية ) املواطنة الكونية التي تهدف إ

 (.2الغير والتي ال تكون قاعدة قابلة ألن تكون عمومية هي أفعال غير عادلة") 

، واألخير سيعمل على توظيفها  Weilإن الغرض من استحضارنا للنماذج السابقة هو بيان أن فكرة "دولة عاملية" لها تاريخ قبل  

بشكل مبتكر، إذ حدد لها وظيفة واضحة في برنامجه السياس ي، الذي ينطلق من مسوغات أخالقية من خالل السعي إلى إرساء  

 (. 3ن أن يكون قمعا ألي معنى إيجابي في الحياة البشرية)عالم يكون فيه الالعنف واقعيا من دو 

( لنشأة هذه الدولة العاملية، إذ بمجرد التفكير في الوضعية الحالية للعالم حتى تظهر  4تضافرا أبيقوريا)  Weilطبعا لن ننتظر مع 

ة والتعدد الثقافي كرهانات تفرض  ( الذي يرى العوملAprès l’Etat-Nationالحاجة لتحقيق مجتمع عاملي. وعلى عكس هابرماس )

يبحث عن مصالحة بين الدولة الخاصة التاريخية والدولة    Weil( إلى الدولة العاملية، فإن  Etat-Nationاملرور من الدولة الخاصة )

يتها، لكن وجب ممن يؤكد ضرورة الدولة وليس نها  Weilالعاملية )جسر عبور من األولى نحو الثانية( بشكل ال يلغي الدولة الخاصة،  

 
1- Simone Goyard Fabre, l’optimisme juridique de l’Abbé de Saint Pierre, in: l’Année 1796 sur la paix perpétuelle, de Leibniz aux 

héritiers de Kant, Librairie. J. vrin, Paris, 1998, p 86. 

 . 25، ص 2000كانط، مشروع للسالم الدائم، ترجمة وتقديم عثمان أمين، مكتبة األسرة، مطابع الهيئة العامة للكتب، القاهرة،  - 2

3- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 234.  

وري: ينشأ العالم حسب األبيقوريين من تصادم الذرات، فليس هناك غائية وراء انسجام مكونات الطبيعة، ووفق هذ التحديد ينبغي التضافر األبيق - 4

 أن ننتظر عددا ال نهائيا من املحاوالت حتى تؤدي مصادفة ما إلى اتحاد الدول في جمعية كوسموبوليتية.   
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تعديلها وتحويلها إلى املعنى الحقيقي للدولة التي عبر التربية االجتماعية والقانون واملناقشة املسؤولة تقود البشر نحو حياة كريمة  

 (. 1ومعقولة)

اية محتملة لفايل يأتي بعد الحرب العاملية الثانية، وتقسيم العالم إلى معسكرين، وخطر نه  لإلشارة فكتاب الفلسفة السياسية

(apocalypse définitive حرب نووية، ولذلك فالدولة العاملية هنا موضوع حقيقي للتأمل الفلسفي في املجال السياس ي، وليس ،)

( نبوءة سياسية  أو  بما  Prophétismeيوتوبيا  بمعايير قانونية وأخالقية شبيهة  املتحدة كفضاء موحد  (، قد تكون منظمة األمم 

 ن األخير يذهب أبعد من ذلك، ألن الدولة العاملية هدفها هو إرضاء أفراد معقولين داخل دولة حرة.  ، لكWeilيتحدث عنه 

(، كما أنها لن تحتاج  2( لن تحتاج الدول إلى سياسة خارجية، ألن هذا الخارج لن يوجد)L’Etat des Etatsفي هذه الدولة العاملية )

 املواطنين، ألن هؤالء في وضعية رضا نفس ي وعقلي.( من طرف Loyautéإلى الوالء )

من األشياء املشهورة عن نيتشه قوله إننا ال نأتي إلى الحقيقة إال مكرهين، فسؤال الحقيقة هو سؤال مخضب بالدم، وبغض  

، ولربما كان األصل  النظر عن املعنى القيمي لهذا القول، فإنه من الناحية املعرفية يدل على أنه ال ش يء يحدث بشكل هادئ ومسالم

السياسية إمكانية السلم وواقعيته    Weil(. قياسا إلى ذلك، نعتقد أنه في فلسفة  Misosophieفي محبة الحكمة هو كره الحكمة )

تأتي من الوضعية املأساوية التي تنجم عن العنف الخالص أي الحرب. لذا ال ينبغي التفكير في العالم فقط، ولكن تحويله، وتغييره 

خ أساسا  من  وإنما  معقولة،  غير  فقط  ليس  الثورة  تصير  بحيث  الكونية،  الحرية  إلى  للوصول  وتمردهم  األفراد   رضا  عدم  الل 

( معقولة عبر املراحل التي تقطعها من األخالق إلى الدولة وانتهاء بالدولة  individualité. تبعا لذلك، تصير الفردية ))3(مستحيلة

 (.4قيقية املعقولة)العاملية التي تجسد الحرية الح

 : Weilأنثروبولوجيا الحرب عند -أ

يرفض املجتمع الحديث الحرب ألنه في جوهره مصدر للحرية والتقدم، الحرب عنف خالص ومن ثمة مدمرة للتقدم، بل أكثر من  

عن خطابين متعارضين   Weil(. في هذا السياق، يتحدث 5ذلك ألنها تنزع منه جزءا من قوة العمل )اليد العاملة( إلى ساحة املعارك)

املجتمع)  خطاب  الحرب:  وخطاب  pacifisme de la sociétéحول  الخيرات،  وتدمير  بالتقدم  مسا  الحرب  في  يرى  الذي   )

بعيدا عن حياته  ( الذي يرى في الحرب بعدا أخالقيا ألنها ترغم الفرد على االرتفاع إلى مستوى الكوني  bellicisme de l’étatالدولة)

من األطروحتين املتعارضتين مسافة ليقر    Weil(. يأخذ  6األنانية، بحيث تستطيع أن تقوده إلى حد التضحية بحياته، وهنا له قيمة)

(. بيد أنه قبل أن يصل إلى تلك النتيجة نلفيه يعقد مقارنة  7بأن الحرب باتت عنصر مقت من الجميع، فالرأي العاملي يكره الحرب) 

)  بين الصغيرة  والدول  القوية  طبيعية  les petits Etatsالدول  األمر موارد  يتطلب  الحرب  الحرب. فلشن  مع  تعاملها  ( بخصوص 

وبشرية وتكنولوجية، وهذا ش يء يتوفر فقط عند الدول القوية. ومع ذلك، تنفر األخيرة من الدخول في نزاع مسلح خدمة ملصالحها  

 
1- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. pp 252-253.  

2- Idem. p 240.  

3- Eric Weil, logique de philosophie, J.Vrin 1996, p 397. 

4- Ricœur, la philosophie politique d’Eric Weil, op cit, p 99. 

5- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 231.  

6- Ibidem.  

7- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 239.  
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كرية، وخاصة عندما يكون الرهان على الحرب ال يساوي الرغبة في تحملها. الدول الصغيرة وحفاظا على سيادتها السياسية والعس

وهي تنس ى أن أي نزاع مسلح هو في غير صالحها، قد تستخدم العنف في حالة الدفاع عن تراثها الثقافي أو مجالها الترابي ضد أي  

ت مستحيلة، لكنها محتملة بشكل ضعيف. إذ بعد الحروب هجوم، لكن التكلفة باهظة والخسائر فادحة. نظريا إذن الحرب ليس

الكبرى األخيرة بدأت الدول تتهيب من نتائج الحرب، فالحكومات بدأت من خالل حسابات )عقل حسابي( تخش ى قيادة عالم غير  

 خالقيات الفائز. (، بحيث ستكون ملزمة حتى في وضعية االنتصار بتدبير عالم من املهزومين وهذا ليس مواتيا أل 1منظم وفقير) 

ارتباطا بذلك، فالقوى العظمى لها دور كبير في البحث عن حل للمشاكل التي يحدثها العنف، ألن ال أحد ينكر دورها في ظهور   

الدول وتغيير خريطة العالم، وكذا بالنظر إلى توجيهها لالقتصاد والسياسة العامليين، وبدورها هي ليست في مأمن من الحرب داخليا  

رضا بعض األقليات(، وخارجيا من خالل العالقة مع دول أخرى، حتى الدول القوية ورغم قدرتها على تحمل الحرب فهي  )عدم  

 (.2تحاول تفاديها) 

الحرب مشكل دولي عويص من حيث وسائله وكذا نتائجه، ولذا على الدول القوية أن تعمل جاهدة على تحقيق منظمة دولية  

مدمرة، بالنسبة للدول الصغيرة، واألقل تحديثا، من مصلحتها أكثر من غيرها تحقيق مجتمع دولي    كفيلة بانتشال العالم من حرب

املنظمة الدولية   التمرد من جماعات عرقية، دينية، في  الوحدة الوطنية ضد كل أشكال  ألسباب عدة: داخليا السبب األول يهم 

الوطنية ال تصير )بعد أن كانت في الدولة الخاصة( مش  كال ألن أي فرد يجد إشباعه فيها، السبب الثاني يهم االستقرار  الوحدة 

السياس ي، ذلك أن التمردات تقود إلى تغيير املؤسسات واملسؤولين مما يجعل أي مشروع ال يكتمل، خارجيا فالدول الصغيرة ال 

من الوعي بأهمية وجدوى تحقيق   تستطيع تحمل النزاعات املسلحة، كما أنها هي من تكون مسرحا للحروب، حاصل القول إذن، البد 

منظمة عاملية تعمل على تخليص البشرية من صنوف الحروب والصراعات عبر مراجعة كلية للسياسة الخارجية للدول الخاصة،  

 .  )3(يجب إقصاء العنف أو الحرب كوسيلة لغاية سياسية أو باعتبارها استئنافا للسياسة بوسائل أخرى 

(. صحيح أن الحرب قبل  4الستخدامها، إنها عنف خالص، وتستهدف تدمير اآلخر والقضاء عليه)  الحرب فعل للعنف، وال حدود

العصر الحديث كانت صلة وصل بين الشعوب، ولذلك كثيرا ما عدلت من الخرائط الجغرافية، كما أنها كانت العنصر الذي حرك  

الزمن الحديث يجب أن ينتهي السيما وأن التقنية في مجال التسلح  التقنيات، واملعارف بين األمم والعصور، لكن هذا العنف في  

 وصلت إلى الذروة. 

( وطني  فوق  وعي  نحو  األفراد  توحيد  وتحاول  تعمل  واجتماعية  واقتصادية  دولية سياسية  منظمات  عدة  اليوم   Superهناك 

nationalظمات تبقى دون تنفيذ، كما أن هذه القرارات  (، ورغم هذه النية الحسنة، واملجهودات املبذولة، فإن قرارات هذه املن

(، وليس لها أن تكون  Bavardageغالبا ما تروم حماية املصالح الخاصة للدول الخاصة، هذه املنظمات تظل إذن أماكن للثرثرة )

بي الدول الخاصة على أكثر من ذلك ألن العالم ليس عقالنيا، لكن قيمة هذه الثرثرات كبيرة إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى، فهي تر 

 املناقشة، وتعود الحكام واملحكومين على رؤية املشاكل التي تواجهها من زاوية نظر كونية. 

 
1- Idem. p 230.  

2- Ibidem.  

3- Clausewitz, de la guerre, livre 1, Edition de Minuit, 1959, p 65. 

4- Idem, p 66. 
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الوطن، وهذا دور ال يمكن االستغناء عنه، وال يمكن   الوطنية واستقاللية  الوحدة  للدولة الخاصة هو ضمان  األساس ي  الدور 

قضية الكونية، هنا تتدخل الفلسفة لتعقلن وتربي البشرية، ألنه وحده العقل من التضحية باملصالح الوطنية والفردية لخدمة ال

الفوارق   تختفي  ما  فبمجرد  األمن(،  العدالة،  التقدم،  )الحرية،  الدولي  املجتمع  خير  اتجاه  في  الحديث  العالم  يوجه  أن  يجب 

 (. 1ية تبرر وجود مؤسسات وإن كانت غير مكتملة) االجتماعية واالقتصادية، تظهر سياسة عاملية ممكنة وأكثر إنسانية، هذه الغا

( تتأسس على نوع من ال يقين املفاوضات السياسية، بحيث يحاول كل طرف  inter-Etatiquesأن العالقات بين الدول )Weil يرى  

فرديته في سياسته  في التفاوض أن يخرج ما أمكن بأكبر عدد من االمتيازات لخدمة مجتمعه سياسيا واقتصاديا، فهو يستخدم  

الخارجية مثلما يستخدمها في الداخل عندما يجبر األفراد على الحرب رغما عنهم في النزاع مع دول أخرى، إن فرص حل النزاعات 

 (.2الكبرى سلميا قليلة جدا، وحتى وإن تم حلها، أو لم تحل، فهي مرتبطة بقرارات من حكام ومسؤولي دول خاصة) 

م الس يء للسياسة الداخلية والخارجية للحكومات الخاصة يفسر في جزء كبير هذه الوضعية الخطيرة ليس من شك في أن التنظي

الحر  الفعل  بإمكان  تسمح  تأسيس سياسة  من  تمكن  عقلية  بوسائل  البشرية  الطبيعة  ترويض  لذا وجب  بالخطر،  تنذر  والتي 

سطة رجال عقالء، تمت تربيتهم من طرف نخبة الفلسفة. واملعقول. وعليه، فإن إدارة الدول الخاصة ال يمكن إال أن تكون بوا

فالفيلسوف وحده من يعمل دوما على جعل العقل يسود على حساب الشهوة والرغبة، لذلك يربي رئيس الدولة كيف يستخدم 

 .)3(خطابه بطريقة معقولة، ألن رغبته هي أن يرى العنف يختفي من العالم

 لحالية: في عدم فعالية املؤسسات الدولية ا-ب

فبعض املؤسسات مثل املحاكم الدولية واملنظمات فوق الوطنية ال تستطيع فرض قراراتها بأن تجعلها منفذة،    Weilبالنسبة لـ  

وغالبا ما يتم استخدامها من طرف الحكومات الخاصة عندما تقتض ي مصلحتها ذلك. بالرغم من ذلك فوجود تلك املؤسسات يرمز  

تصير   عاملي  مجتمع  وجود  ضرورة  العقالء  استشعار  الفلسفي  إلى  للوعي  تجسيد  إنها  زائدة)فضلة(،  الخارجية  السياسة  فيه 

والسياس ي الذي يجتهد إلقصاء العنف الذي هو نفي لكل معنى، بل إنه املقابل للدولة الخالصة. يجب إذن االنتقال من هذا الوعي  

( لتفادي السقوط في  l’agir) بغي التصرفإلى تحقيق املنظمة العاملية إليقاف أي إمكانية للعنف، ال يكفي التفكير في ذلك، بل ين

هناك عدة عوائق تحول دون الوصول إلى مطمح الدولة العاملية. ولعل أبرزها هو الطمع  Weil(. في نظر 4نزاعات داخلية وخارجية) 

الحرب كوسيلة  السياس ي لرئيس أو حاكم الدولة الخاصة، فهو ال يرى في الدول املجاورة إال خطرا على دولته، وبالتالي يستخدم  

للدفاع، يجهل بأن الحلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية في جماعة قد تكون موجودة على صعيد دولي. العنف الخالص هو 

أداته املفضلة، ومنه ففكرة منظمة دولية كحل شامل كوني للمشاكل في الدول الخاصة مسألة مستبعدة عنده. في هذا الصدد، ما  

و التجاوز اآلني للعنف الشامل من العالم، وليس هدفه هو اإلسهام في تحقيق الدولة العاملية، ما يهمه في  يهمه في الواقع ليس ه

الحاضر هو كيف تكون له قيمة في جماعته، كيف يحقق الوحدة الوطنية، كيف يضمن استقالل وطنه ويحافظ عليه، هذه القيم  

(. كيف السبيل إذن لتحقيق هذه الدولة  5حالم الفلسفية للدولة العاملية)التي يحرص عليها هي القابلة للتحقيق بسهولة مقابل األ 

 
1- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 228.  

2- Idem. p 225.  

3- Weil, logique de la philosophie, op. cit, p 20. 

4- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 233.  

5- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 235.  
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العاملية إذا كان مسؤولو الحكومات ينشغلون فقط بمقاومة خصومهم؟ كيف السبيل للوصول إلى جعل املجتمعات الخاصة تقبل  

 بأن بقاء أخالقها الخاصة ليس مضمونا إال في مجتمع كوني مجسد؟

املواطنين، أي الدولة القائمة على الحقوق الطبيعية لألفراد، غير أنه ال توجد هيئة قانونية حقيقية    توجد دولة  Weilبحسب  

الدول. بنظرنا ما يسوغ ضرورة تحقيق مجتمع دولي عند   إليها  العمومي بأن الحرب مدمرة.  Weil تحتكم  الوعي  مسألتان: األولى 

املبدأ على اعتبار أن كل فرد يتصرف طبقا ملصلحته. بالتصرف طبقا  الثانية ترتبط بكون املجتمع الحديث هو عاملي من ح يث 

ملصلحته الفردية يفهم الفرد بأن مصلحته الحقيقية هي في تجاوز العنف والرغبات املباشرة ملصالحه الفردية. وفي هذا تتطابق  

 (.1الدولة الحديثة مع الفرد)

لى عن العنف باقتناع أخالقي، ولكن تعرف أن املكاسب منه أقل أهمية من  يمكن القول بأن الدولة الحديثة )كما الفرد( ال تتخ 

الخسائر )العقل الحسابي(، مثلما أن الدولة وصلت إلى توجيه العنف في الفرد وبين األفراد كبنية فوقية فوق األعراض الفردية، 

، وتستطيع إخماد العنف الطبيعي الذي يطبع لزم أن تكون هناك دولة للدول بإدارة قادرة على فرض قرارات تخدم مصلحة الجميع

 العالقات الدولية. لكي يكون السلم الدولي واقعيا، يجب أن يظهر مفيدا بالنسبة للدول في منطق مصالحها.  

بما أن املجتمع الحديث هو واحد في مناهج عمله، فهذا يعتبر منطقا مناسبا للوصول إلى مجتمع عاملي، بعبارة أخرى إن العقلنة  

لتنظيم االقتصادي للمجتمعات هو الذي سوف يفض ي إلى ظهور دولة عاملية، إذ إن الدور األول للدولة الكونية لن يكون غير  وا

التنظيم   هذا  يفض ي  كما سوف  الوطنية،  الدولة  به  تقوم  عما  مختلفة  بطريقة  لكن  للمجتمعات  التنظيمية  الوجهة  هذه  دعم 

دولة الكونية، وهي مجانسة املستوى املدني لألفراد باعتبارهم ينتمون إلى نفس ظروف  االقتصادي إلى مهمة اجتماعية تقوم بها ال

أن الحرية الفردية واملساواة املدنية واملساواة في الفرص، والحق في املناقشة،    Weilالعصر ويتبادلون األدوار في اإلنتاج. ويؤكد  

 نهاية أخالق اإلنسان الحديث. ترتبط جميعها ببنية املجتمع الحديث، حقوق اإلنسان هي في ال

 

 املكاسب من قيام الدولة العاملية: -2

تفرض الوضعية السياسية الحالية تحقيق مجتمع عاملي يضمن سياسة عادلة اقتصاديا، وتضمن بنفس التوجه الحرية داخل  

األ  من  حال  بأية  يعني  ال  العاملية  الدولة  هذه  تحقيق  الدول،  وبين  الوطنية  الثقافية  الخاصة  الجماعات  الدول  اختفاء  حوال، 

الثقافية الوطنية، الدول   وبالقياس نفسه اختفاء الوحدات  املجتمع الدولي إذن هو وحده الحامل لألخالقية الصورية، فداخل 

( التي تؤدي إلى صراعات بين الدول.  Rivalitéالخاصة ستستمر األخالق املشخصة في التواجد ولكنها محررة من املنافسة الشرسة )

يؤكد    Weilعا ال يعني تحقيق الدولة العاملية طمس صورة الدولة الوطنية/ الخاصة، ففي الصفحات األخيرة من الكتاب نلفي  طب

 ( 2وبشكل صريح على ضرورتها باعتبارها الصورة الواعية  أو املعقلنة للعيش املشترك) 

 
1- Idem. p 226.  

2- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 252. :  يقول بهذا الصدد « Nécessité d’un Etat mondial qui, d’une part, organise l’économie 

de la terre comme unité et qui, de l’autre part, garantisse la plus grande liberté à tous les groupes ethniques, définis par la communauté 

de langue et de tradition culturelle, et à toutes les associations à l’intérieur des nations, à moins qu’elles ne se tournent vers la 

violence ». Ibidem.   
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اآلخرين، مثلما أن أي فرد ال يقدر على العيش وحيدا، والعالقات من الواضح أن أية دولة ال يمكن أن تنعزل وتعيش بمعزل عن  

بين الدول )الدولة الخاصة مدفوعة ملباشرة عالقات مع جيرانها( ليست مطبوعة دائما بالعدالة والصراحة والثقة، بل كثيرا ما  

الدولية مطروح بالنسبة ألية حكومة   (. ولحل املشاكل الدولية  1حديثة)نحت صوب األنانية والخبث والطمع... مشكل العالقات 

وتطوير العالقات الدولية في أفق النظام والعدالة والسلم، البد من دولة عاملية التي بمقاومتها ألنانية الدول الخاصة، تقوي حرية  

 . )2(الشعوب وتحمي الثقافات وتنظم االقتصاد العاملي

 للقضاء على العنف الخالص )الحرب( هناك حلين: 

غير عنيف يكون نتيجة لقمة حقيقية لرؤساء حكومات جميع الدول. هذا الحل هو األقل ضمانة بالنظر إلى الجدول   حل سلمي  -

االقتصادي والسياس ي الذي يقدمه الواقع الحالي، واملبني على القوة االقتصادية والعسكرية خاصة لدى القوى العظمى التي ال 

 تريد أن تفقد امتيازاتها في العالم.

الثاني عنيف: بالحرب نتصدى للحرب. هذا الحل هو األكثر مقبولية لكنه أقل عقالنية، تحقيق منظمة دولية بعد نزاع    الحل  -

( ألن التاريخ يدلنا على أن القرارات الكبرى للسلم أتت بعد حروب  plausibleمسلح تندرج فيه جميع القوى، هو أكثر مقبولية )

 حرب مدمرة للجميع وغير قابلة للتخيل.مدمرة، وهو أقل عقالنية ألن نتائج ال

تتمثل الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف )تجنب العنف وإنشاء الدولة العاملية( في النقاش السياس ي والتخطيط املعقول، إن  

 لبشري الوعي باملخاطر )العقل الحسابي( هو من يدفع إلى البحث عن حلول سلمية. يجب إنقاذ الحضارة، وهذا في مكنة العقل ا

)3.( 

داخل    للفرد  بالنسبة  واالكتمال  الحرية  وضمان  العالم،  من  العنف  إقصاء  هي  الدولية  املنظمة  لهذه  األساسية  األهداف  إن 

يتحدث   ممزقة،  الفرد  وضعية  الخاصة  الدولة  في  إكمال    Weilاملجتمع.  عن  العاملية  الدولة  إطار  الخاصة    parfaireفي  الدولة 

حال أي فرد عضو في مجتمع معقول بحيث يتم االرتقاء بفرديته إلى مستوى الكوني املجسد. في املنظمة    بإرجاعها معقولة كما هو 

 العاملية تجد الدولة الخاصة نفسها محمية مما تبقى من نوازع الشر، كما أن الفرد يكتشف معنى وجوده الحقيقي اآلمن. 

نها حكومة بدون سياسة خارجية، تتحمل على املستوى الدولي وظائف  الدولة العاملية ليست هي تركيز القوة في دولة متسلطة، ولك

التنسيق االقتصادي واالجتماعي والقانوني )تضمن حقوق اإلنسان( الضرورية من أجل اشتغال جيد للمجتمعات الخاصة، ال  

كس، فداخل هذا املجتمع  ( األخالق املشخصة لجماعة تاريخية ما، بل بالعUniformitéش يء يفرض على املجتمع الدولي تنميط ) 

(. الدولة العاملية إذن ال تعني طمس الدول الخاصة، ألن الفرد يولد دائما  4الدولي تستطيع األخالق املشخصة أن تتطور بشكل حر) 

ختفاء الدولة،  عنيفا، وهو في حاجة إلى تربية عبر عادات وقوانين بلده. نهاية التاريخ )نهاية الصراع، والحرب في التاريخ( ال تلزم عنها ا

في هذا االتجاه أن الدولة العاملية ليست هي    Weilبل إن نهاية التاريخ على العكس من ذلك هي شرط قيام الدولة العاملية. يؤكد  

مملكة الغايات )كانط( حيث يخضع األفراد للقوانين )واجبات أخالقية غير مشروطة( وال يخضعون ألية سلطة خارجية، في الدولة 

 
1- Idem. p 225.  

2- Weil, essais et conférences, op cit, p 110. 

3- Weil, Essais et conférences, op cit, p 111. 

4- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 244.  
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ناك رقابة من الفرد الذي يعود  مباشرة إلى العنف حاملا يجد مسا بمعنى وجوده. ولذلك فإداريو الدولة العاملية مراقبون  العاملية ه

 (.1من الفرد حتى ال تزيغ هذه عن مسارها، والهدف من إنشائها) 

اتجاه إرساء سياسة خارجية قائمة على  من البين أن املنافسة بين الدول الخاصة والرغبة الحادة في االستقواء والثروة تدفع في  

العنف، فما يهم هو الهدف وليس الوسائل. املنظمة الدولية مهمتها نفي كل ما يؤدي إلى تثمين دولة خاصة أو ما من شأنه أن يخلق  

 (.2فكرة املنافسة والقوة. ولتفادي ذلك فهي تربي على العقلنة التي تفهم كإمكانية لألخالق)

املنظمة العاملية على عقلنة الخيرات، وتقاسمها بشكل عادل ومنصف، فال أحد سيقبل بمنظمة تفرض أخالقا مشخصة  تعمل  

 لدولة خاصة على حساب باقي الدول.

ال  خوف الفرد في الدولة العاملية ينمحي ألنه ال ش يء سيدفع به إلى املنافسة والعنف. إنها اإلطار الزدهاره واكتماله، الفرد ال يمكن إ 

 أن يثمن ويريد هذه الدولة، ألنها وعلى خالف الدولة الخاصة تمكنه من فهم معنى أن يقاوم بدون فائدة في دولة خاصة عنيفة.

الشرعية،   باسم  الدولة الخاصة هنا والتي  العنف،  تتأسس على  الفرد والجماعة  بين  الدول،  بين  العالقات  الدولة الخاصة  في 

بالنسبة ملواطنيها، الفرد عنفه نابع من تمرده ضد الدولة التي تضعه في خانة تابع. عنف الجماعة    والحق الوضعي تتحول إلى إكراه

التي تنفي حوسبة الشغل)عقلنته إداريا(، وتنفي الحداثة التي أنجزت على حساب أخالقها التاريخية، ضد هذه الوضعية ال طرف  

الدول ال  أن  من  متيقن  الفيلسوف  سلميا.  هدفه  تحقيق  إقصاء  يريد  في  التفكير  يستطيعون  جماعات(،  )أفراد،  الفاعلين  وال  ة 

السياسية   والوضعية  ينقذ،  أن  بخطابه  يحاول  الفيلسوف  والحضارة.  البشرية  إلى خسارة  إال  يجر  لن  بطبيعته  والذي  العنف، 

 تساعد، ومن السهل رؤية أنه ال مجال لالعنف إال في الدولة العاملية التي تنفي العنف األعمى. 

ملجتمع الدولي إذن يجد مبرره في إمكانية تطوير جماعات حرة تحت قوانينها الخاصة وهي معقولة من حيث تمكن أفرادها من  ا

حياة معقولة، الدولة الخاصة تكسب املعقولية لحياة فرد فيما تحدده من غايات، وبالنظر إلى ذلك فاملنظمة الدولية تمكن الدول 

 إمكانية دولة واحدة كوسموبوليتية.   Weilليه يرفض الخاصة من لعب أدوارها هذه، وع

العاملية، وهي دولة ليست مرغمة بتأسيس انسجام للجماعة تحت سيادة   تصير الدولة الخاصة دولة حقيقية في إطار الدولة 

اقة ليست فقط  باسم القوة، إنها دولة ليبرالية، وفي هذه الدولة، املفاهيم القديمة للصداقة والفضيلة قد تجد معناها، الصد

عالقة شخصية وعاطفية، ولكنها عالقة مدنية من خالل تقاسم القيم الجماعية )شعور نجده مثال عند مناضلي حزب واحد(،  

(. وفي هذه 3الفضيلة بدورها ال تختزل في النفاق األخالقي داخل مجتمع غير متكافئ، ولكنها كإمكانية للفرد لتطوير كل قدرات ذكائه)

 (. 4السعادة والرضا) الحالة يشعر ب

 

 

 

 
1- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 249.  

2- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. p 241.  

3- Eric Weil, La Philosophie politique, op.cit. pp 245-246.  

4- Idem. pp 259-260.  
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 خاتمة:

ما سبق ذكره أن فايل   لقيام دولة عاملية يكون منطلقها    Weilحاصل  التنظير  في  الفيلسوف(  األفالطوني)امللك  اإلرث  يستلهم 

خضم القضاء على العنف، ومنتهاها تحقيق الرفاهية والعيش الرغيد كأفق للعيش املشترك بين البشر. وبين هذا وذاك، الحت لنا في  

 التحليل السابق مجموعة من املالحظات يمكن أن نجملها في العناصر التالية: 

في هذا الكتاب ال يقطع مع األخالق نهائيا كما حدث منذ مجيء األزمنة الحديثة؛    Weilالبد من القول بأن التصور السياس ي لفايل  -

لإلنسان ذاته من ذاته، وسياس ي من حيث إنه الفعل املوجه    على اعتبار أن الفعل الفلسفي هنا أخالقي وسياس ي، فهو أخالقي يتوجه

الفعل   السياسية فتحتكر  أما  للفرد،  الكوني  املعقول  بالفعل  تهتم األخالق  لتغييرها، بصيغة أخرى:  الجماعة ككل  على مستوى 

 سياسيا، أي مواطنا.  املعقول الكوني للنوع اإلنساني، بيد أن الشخص أو الكائن األخالقي، ال يكتمل إال إذا صار كائنا 

صحيح أن قيام دولة عاملية أمر يفرضه واقع الحال السيما بعد الجروح التي خلفتها الحربين العامليتين، بيد أن ذلك اليعني بأية  -

حال من األحوال التضحية بالخاص والجزئي في سبيل العام والكلي؛ إذ الهدف من وراء قيامها ليس هو القضاء على الدول الخاصة  

و إلغاء الفروقات والخصوصيات الثقافية )وهذا هو هدف األنظمة التوتاليتارية(، وإنما القضاء على العنف بجميع أشكاله مادام أ

يهدد الحرية الحقيقية لألفراد والجماعات التاريخية، وهنا يتم االرتقاء بفردية الشخص إلى مستوى الكوني املجسد حيث يشعر  

 بالسعادة والرضا. 
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