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البحث  دوريا  تصدر  عالميا   عن مركز جيل 
والفكرية   األدبية  بالدراسات  ي 

وتعن  العلمي 
ثابتة   علمية  ولجنة  تحرير  هيئة  اف  بإشر
أساتذة وباحثي   من عدة دول   مشكلة من 

ي كل عدد. 
 وهيئة تحكيم تتشكل دوريا ف 
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 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 -

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

 ( 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 Arabicالخط ) اللغة العربية: نوع  -

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

 مع تضخيم الخط.  نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

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

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

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

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

 الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

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

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

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

هذا العدد أن يقدم موضوعات مختلفة تتوزع بين اللغة والنقد واألدب، بين القديم والحديث واملعاصر،  يحاول  

وقد جاهدت أسرة املجلة في ظل ظروف استثنائية من أجل أن يصدر بمضمونية وشكلية مقبولتين، محافظة على 

الطرح املجلة منذ نشأتها: جدية  الذي سارت عليه  العام  النقد  الخط  القائم على  املعرفي  الحوار  ، واالرتكاز على 

واملساءلة، ولربما القراءة النسقية في إحدى بحوثها وكذلك املقاربة الثقافية في أخرى، تؤكدان على هذا االنفتاح  

التي والرغبة في النبش بعيدا عن الدالالت الجاهزة، وهذا ال يعني االستهانة بما قدم من جديد في البحوث األخرى، و 

تضمنت موضوعات مهمة: بالغية ونحوية ...، وإنما هو من باب لفت االنتباه إلى الصبغة التكاملية التي ميزت هذا  

قيم الحاضر األدبي والنقدي إال باالنطالق من التراث، وذلك طبعا بعيدا عن  تالعدد، وكأن الرسالة املقدمة: ال يس 

 الصبغة التجيلية والتقديسية.

هذه   ختام  األدبية  في  الدراسات  جيل  مجلة  أسرة  الرائعة:  األسرة  هذه  إلى  الكبير  شكري  أوجه  االفتتاحية 

 والفكرية، والتي أثبتت جديتها وتضافر جهودها وتعاونها املعرفي الكبير. هنيئا لنا جميعا وهنيئا للمشاركين وللقراء.

 

 . غزالن هامشيد: رئيسة التحرير
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ي( لجاد عّزت الغّزاوّي 
ّ
اقص من

ّ
 األسطورِة في ديوان )الن

ُ
 نسقّية - أرشيف

ٌ
 قراءة

The Legend Archives in the Diwan (Al-Naqis Minni) by Jad Ezzat Al-Ghazzawi - a systematic reading 

جاح )دكتوراه( محّمد باسل قادري، طالُب دراساٍت ُعليا 
ّ
 ،فلسطين  الوطنّية، نابلسفي جامعة الن

Mohammad Basil Qadri, (PhD) student at An-Najah National University, Nablus ـ    Palestine 

 

ص: 
ّ
 امللخ

اعر الفلسطينّي جاد عّزت الغّزاوّي،   
ّ
عملت هذه الّدراسة على تحليل نماذَج شعرّيٍة مختارٍة من ديوان )الّناقص مّني( للش

البحث ف قافّي  وفيها جرى 
ّ
الث الّنقد  ية، وما تحمله من أرشفٍة ملختلف األساطير، استناًدا إلى معطيات 

ّ
قاف

ّ
الث ي مضمرات األنساق 

ذي  
ّ
كر ال

ّ
ذي يقابله نسق عشتار املضمر، ونسق املذ

ّ
واملنهج األسطورّي، واختّصت الّدراسة بالبحث في ثالثة أنساٍق؛ نسق األنثى ال

زاوج بين عشتار وتّموز.  يقابله نسق تّموز املضمر، وتقاطع 
ّ
ذي يقابله نسق الت

ّ
سقين األّولّين ال

ّ
 الن

قافة البشرّية املشتركة، إن لم   
ّ
ا من روافد الث ل رافًدا مهمًّ

ّ
وخلصت الّدراسة إلى عدٍد من الّنتائج أهّمها أّن األسطورة تشك

قافّي واملنهج األسطورّي يتوافقان في كونه
ّ
 باأليديولجيا؛  تكن أهّم رافٍد، وأّن الّنقد الث

ٌ
ما يبحثان في الوعي األديب، وأّن األسطورة قرينة

قافة، ال سّيم
ّ
 على مختلف أنواع الث

ٌ
قافّية ُملقاة

ّ
ّم فإّن ظاللها الث

َ
رٍة من الوعي اإلنسانّي، ومن ث

ّ
لت في مرحلٍة مبك

ّ
ا األدب، لكونها تشك

 إلثبات وجوده
ٌ
تي هي  وأّن تمثيل األدب الفلسطينّي لألسطورة هو محاولة

ّ
غة الكونّية ال

ّ
قافة البشرّية املشتركة، والل

ّ
الّتاريخّي أمام الث

 لغة األسطورة. 

قافّي، عشتار، تّموز، جاد عّزت الغّزاوي كلمات ِمفتاحّية
ّ
 : األسطورة، الّنقد الث

Abstract: 

This study worked on analyzing selected poetic models from the collection of poems (Al-Naqis Minni) by the Palestinian poet Jad 

Izzat Al-Ghazawi. In it, the implications of cultural patterns were researched, and the archives they hold for various legends, based on 

the data of cultural criticism and the legendary approach, the study specialized in research in three patterns; The female pattern 

corresponding to the implicit Ishtar pattern, the male pattern corresponding to the implicit Tammuz pattern, and the intersection of 

the first two patterns corresponding to the mating pattern between Ishtar and Tammuz. 

The study concluded a number of results, , the most important of which is that legend constitutes an important tributary of 

common human culture, if not the most important tributary, and that cultural criticism and the legendary approach are consistent in 

that they are looking into the unconscious of the writer, and that the legend is related to ideology; Because it was formed at an early 

stage of human consciousness, and therefore its cultural shadows fall on various types of culture, especially literature, and that the 

Palestinian literature’s representation of legend is an attempt to prove its historical existence in front of the common human culture, 

and the cosmic language that is the language of legend.  

Key words: The Legend, Cultural Criticism, Ishtar, Tammuz, Jad Ezzat Al-Ghazzawi 
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  املقّدمة:  

ا في جذور  
ً
لته، مع أّن هناك اختالف

ّ
تي شك

ّ
ك اإلنسان؛ فهي أحد مصادِر ثقافته ال

ّ
منذ ابتداء الحضارة البشرّية واألسطورة تتمل

تي قدحت زناد شعلة البداية؛ فمنها ما يّتصل 
ّ
 من  بالّنظريات الّدينّيةنشأتها واألسباب ال

ٌ
تي ترى أّن الحكايات األسطورّية مأخوذة

ّ
ال

ها أب
ّ
بيعّية، وهذه كل

ّ
ق بالّنظرّيات الّتاريخّية، والّنظرّيات الّرمزّية، والط

ّ
ّيرت، ومنها ما يتعل

ُ
 تدرس  الكتاب املقّدس ثّم ُبّدلت وغ

ٌ
حاث

د ارتب
ّ
ها تؤك

ّ
 .(1) اط اإلنسان بهذه األساطير وحتمّية العالقة بينهمانشأة األسطورة وقد يؤخذ منها وقد يرّد، وكل

اعر الفلسطينّي جاد   
ّ
قافّي في معالجة نماذَج مختارٍة من ديوان )الّناقص مّني( للش

ّ
اعتمدت الّدراسة على مقوالت الّنقد الث

ذي يستحّق شعره الّدراسة، والبحث في اآلفاق املعرفّية  (2) عّزت الغّزاوّي 
ّ
ه ال توجد دراساٌت تتناول  ، ال

ّ
املختزنة في الوعي كاتبه، كما أن

ّم فإّن هدف الّدراسة الكشف عن شعراء فلسطينّيين يستحّقون الّدعم والّتقدير،  
َ
اعر الفلسطينّي بالّتحليل الجاّد، ومن ث

ّ
هذا الش

قافّي بأرشيٍف أسطورّيٍ حّتى يدعم األّول ال
ّ
اني، والعكس قياٌس، وهذا يزيد من جمالّية البحث  كما أّنها تهدف إلى تغذية الّنقد الث

ّ
ث

 للبشر جميًعا. 
ً
 مشتركة

ً
 للمنهج األسطورّي من حيث كونه ثقافة

ً
قافّي في الّنصوص املختارة، ويعطي تغذية

ّ
 الث

ا، وعن بعض أبجد  ا مهمًّ  كوُنها رافًدا ثقافيًّ
ُ
إلى تأسيِس جرى فيه الحديث عن األسطورة من حيث ّسمت الّدراسة 

ُ
ّيات  ق

ذي اعتمدت عليه الّدراسة، وإلى فصٍل أّوَل تحّدثت فيه عن ال
ّ
قافّي ال

ّ
قافّي، ما يعين املتلّقي على فهم منهج الّنقد الث

ّ
سق  الّدرس الث

ّ
ن

 
ّ
سق بأسطورة عشتار، مع تقديم أرشيٍف تاريخّيٍ ألسطورة هذا الن

ّ
سق املضمر املقابل له، واختّص هذا الن

ّ
قافّي األنثوّي، والن

ّ
سق  الث

سق بأسطورة تّموز، ث 
ّ
سق املضمر املقابل له، واختّص هذا الن

ّ
كورّي، والن

ّ
قافّي الذ

ّ
سق الث

ّ
قافّي، وفصٍل ثاٍن تحّدثت فيه عن الن

ّ
ّم  الث

سق األنثوّي  
ّ
زاوج، وهو تقاطٌع للن

ّ
قافّي، وفصٍل ثالٍث تحّدثت فيه عن نسق الت

ّ
سق الث

ّ
جرى عرض أرشيٍف تاريخّيٍ ألسطورة هذا الن

 
ّ
زاوِج العملّية الجنسّية بين عشتار وتّموز، وأخيًرا، إلى خاتمٍة تحتوي على خالصة الّدراسة، وأهّم الّنتائوالذ

ّ
ج كورّي، ويقابل نسَق الت

تي توّصلت إليها. 
ّ
 ال

  
ّ
الش أبناء  من  األسطورّية  الكونّية  غة 

ّ
الل ل 

ّ
يمث من  هناك  زال  ما  ه 

ّ
أن أهّمها  الّنتائج  من  عدٍد  إلى  الّدراسة  عب  خلصت 

ا عن هوّيته املسلوبة في أفضية الكون، وما يحمله من أسطورٍة، وأّن الّنقَد  
ً
الفلسطينّي، وذلك في عصٍر يصارع فيه الفلسطينّي بحث

سقّي، قادٌر على استنباط جمالّياٍت ثقافّيٍة ال
ّ
قافّي، أو الن

ّ
واعيٍة من مختلف أنواع الّنصوص األدبّية، كما أّن الحديث عن أرشيف   الث

األديب،   كّل  بالوعي  كالهما  يهتّم  واألسطورّي  قافّي 
ّ
الث والّنقد  ا،  ثقافيًّ املدروس  الّنّص  كثافة مضمون  من  يزيد  ثقافته،  أو  نسٍق، 

 وعيه في ما يكتب.  وينطلقان من مفترض ال

ا  رافًدا ثقافيًّ
ُ
  تأسيس: األسطورة

قافّي  
ّ
الث وعي الجمعّي 

ّ
ا لال رًّ

َ
ث ل األسطورة منبًعا 

ّ
 تراكمت عبر  تشك

ُ
انفعاالٌت وعواطف هم، وفي طّيات األسطورة ظهرت 

ّ
للبشر كل

قافّي لألّمة"
ّ
وعي الث

ّ
ا في الال ٍل تاريخيًّ

ّ
ذي "يشير إلى ش يٍء متشك

ّ
ونّي ال

َ
قافّي الك

ّ
ل الث  ،  (3)الّسنوات حّتى غدت ِعماًدا للُمتخيَّ

ُ
وهو "رديف

 

األسطورة  (1) االجتماعّية،  قافّية 
ّ
الث الّتجديد  في جمعّية  والبحوث  الّدراسات  قسم  ، ط-ُينظر:  شر  1توثيٌق حضاريٌّ

ّ
والن باعة 

ّ
للط كيوان  دار  ، دمشق، 

 . 30م، ص2009والّتوزيع، 

قافة الفلسطينّية منذ عام    (2)
ّ
قافّي العاّم في ، وله ديوانان منشوران؛ الّناقص مّني، وخاسٌر أّيها  2018وكيل وزارة الث

ّ
الّنبيل، وله إسهاماٌت في املناخ الث

 فلسطين. 

شر، بيروت، 1كاظم، نادر، تمثيالت اآلخر صورة الّسود في املتخّيل العربّي الوسيط، ط (3)
ّ
 .20م، ص2004، املؤّسسة العربّية للّدراسات والن



 2022 أكتوبر  78  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 11  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

تي تحمل الوهم، والّزيف، واإلشارة إلى الواقع"األيديولوجيا ]...[ بوصفها نسًقا من األفكار، والتّ 
ّ
، وكما يشير  (1)مثيالت الجماعّية ال

ه "مهاد اإلبداع"، وسبًبا قافة اإلنسانّية وَجذرها، وعدَّ
ّ
ه أصل الث قافة، بل َعدَّ

ّ
في   قنصوه، فالخياُل اإلنسانيُّ أساٌس من أساسات الث

 . (2) اختالف الجنس البشرّي عن بقّية األجناس األخرى 

ذي، مَع توالي األّيام، أصبح الوعيً 
ّ
قافّي، ال

ّ
ه تجب العودة إلى مصادر متخّيله الث

ّ
ا  وحّتى ُيفَهم الوعي البشرّي، وما يصدر عنه، فإن

ذي يدرس "تا
ّ
قافّية هو ما أطلق عليه فوكو "تاريخ األفكار"، في كتابه "حفرّيات املعرفة"، ال

ّ
ا، وهذا البحث في املرجعّيات الث يخ  ر جمعيًّ

ّرّية ع
ّ
وض  الّسيمياء بدل تاريخ الكيمياء، تاريخ األرواح الحيوانّية، أو فراسة الّدماغ، بدل الفيزيلوجيا، تاريخ األفكار واملذاهب الذ

تي تخالط اآلداب والفّن والعلم والقانون واألخالق، وحّتى حياة البشر اليومّية..."
ّ
 . (3) تاريخ الفيزياء. تاريخ تلك الفلسفات األشباح ال

ّل    األسطورة  ترتبط
ّ
ا لها، ودراسة هذا الظ  ثقافيًّ

ًّ
وعي اإلنسانّي، حّتى غدا وجودها في مختلف فنون األدب ظال

ّ
ا وثيًقا بالال

ً
ارتباط

تكشف عن جمالّياٍت ثقافّيٍة ومعرفّيٍة وحضارّيٍة متنّوعٍة، وفي هذا الجانب يقول بارت رافًضا كّل من ينادي بدراسة الّنّص وحده  

، ومقطوًعا عن "األيديلوجيا املهيمنة" ولكّن هذا يدلُّ على أّنهم يريدون نصًّ فحسُب  ( من غير ظّلٍ
ً
ا، لوحة ا )فنًّ ا : "إّن بعَضهم يريد نصًّ

ه..."
ّ
حتاٌج إلى ظل

ُ َ
 فيه، وال إنتاجّية له...أال إّن الّنصَّ مل

َ
ه بالعودة إلى(4) ال خصوبة

ّ
جذور  ، وبحسب ما ينطلق إليه إحسان الّديك، فإن

غة  
ّ
ك معارفه وتسيطر    -أّية لغٍة –الل

ّ
م كانت األسطورة تتمل

ّ
فإّن بدايتها حتًما تشترك مع األسطورة؛ فاإلنسان عندما أصبح يتكل

ا في آدابهم. ، (5)عليه  ثقافيًّ
ًّ

ك لغات البشر جميًعا فهذا يعني أّن لها، بالّضرورة الحتمّية، ظال
ّ
 وما دامت األسطورة تتمل

تي بها تّتضُح معالم األسطورة من حيث  عند دراسة األ 
ّ
ه علينا أن نقف أمام عدٍد من املفاهيم ال

ّ
قافّي فإن

ّ
سطورة في الجانب الث

سق، واأليديولوجيا، والوعي اإلنسان
ّ
سقّي، أو ثقافة الن

ّ
قافّي، واألرشيف الن

ّ
سق الث

ّ
ا، وهذه املصطلحات هي: الن ّي،  كونها رافًدا ثقافيًّ

اكرة اإلنسانّية، 
ّ
 وفيما يأتي بياٌن عن هذه املصطلحات.   والذ

ا من  
ً
قافّي، وله عدٌد من الّتعريفات تخلص إلى كونه نظاًما مترابط

ّ
الث ائكة في الّنقد 

ّ
سق من أكثر املواضيع الش

ّ
ُيعدَّ تعريف الن

في سلوك األفراد،  (6) العناصر  
ٌ
مّية

ّ
 تحك

ٌ
امي(7) له وظيفة

ّ
الغذ يتحّدد عبر    ، ويرى  املجّرد، بل  بالّتعريف  يّتضح معناه  سق ال 

ّ
الن أّن 

تي يؤّديها
ّ
قافّي باألنساق حّتى ظهر مصطلٌح آخر اجترحه الّناقد األردنّي يوسف عليمات،  ،  (8) الوظيفة ال

ّ
وقد تطّور اهتمام الّنقد الث

 
ّ
الث الّنقد  وراء  الكامنة  األنساق  في   

ُ
يبحث ذي 

ّ
ال سقّي" 

ّ
الن "الّنقد  واملعرفيّ وهو  ا  (9)قافّي، والحضارّي،  تطبيًقا عمليًّ عليمات  وقّدم   ،

ي ف
ّ
وف

ُ
تي ت

ّ
ا. وفي الّسنة نفسها ال ا فكريًّ

ً
سق بوصفه نشاط

ّ
عر الجاهلّي، وتعامل مع الن

ّ
سقّية على عدٍد من مختارات الش

ّ
يها، للقراءة الن

األرش يات 
ّ
سق تجل

ّ
الن "ثقافة  بعنوان  كتاًبا   حول رحمه هللا، كان قد أطلق 

ً
ذي قّدم فيه دراسة

ّ
ال القديم"،  العربّي  عر 

ّ
الش في  يف 

 
 املصدر نفسه، والّصفحة نفسها. (1)

قافّي، ط (2)
ّ
 . 26م، ص2007، دار ميريت، القاهرة، 1ُينظر: قنصوه، صالح، تمارين الّنقد الث

قافّي العربّي، 2فوكو، ميشيل، حفرّيات املعرفة، ترجمة: سالم ياقوت، ط (3)
ّ
 . 126م، ص1987، املركز الث

ة الّنّص، ترجمة: منذر عّياش ي، ط (4)
ّ
 . 64- 63م، ص1992ورّيا، ، مركز اإلنماء الحضارّي، س1بارت، روالن، لذ

ّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بالقيروان،  م  (5)
ّ
 .33م، ص2016، 1ُينظر: الّديك، إحسان، األسطورة واملجاز، كل

قافّي العربّي، ص  (6)
ّ
شابه واالختالف نحو منهاجّيٍة شمولّيٍة، املركز الث

ّ
 . 185ُينظر: مفتاح، محّمد، الت

 . 97ُينظر: كاظم، نادر، تمثيالت اآلخر، ص (7)

قافّية العربّية، ط (8)
ّ
قافي قراءة في األنساق الث

ّ
ذامي، عبد هللا، الّنقد الث

ّ
قافّي العربّي، 3ُينظر: الغ

ّ
 . 77م، ص2000، املركز الث

عر الجاهلّي، ط (9)
ّ
سق في الش

ّ
سقّي تمثيالت الن

ّ
شر والّتوزيع، عّمان، ، األهلّية 1ُينظر: عليمات، يوسف، الّنقد الن

ّ
 . 7م، ص2015للن
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ه  
ّ
ذي يرى أن

ّ
سق، ُمعتمًدا على مقوالت جاك دريدا، ال

ّ
قافّية والّتاريخّية للن

ّ
سق، أو ثقافته، وعرض أهّمّية األرشفة الث

ّ
أرشيف الن

اكرة"
ّ
  بدون سيطرٍة على األرشيف، إن لم تكن على الذ

ٌ
 سياسّية

ٌ
ّمة سلطة

َ
 .(1)"ليس ث

سقمن املهّم  
ّ
 بالكشِف عّما وراَء الِخطاِب، أو عن تلك   االلتفات  عنَد الحديث عن الن

ٌ
قافيُّ شغوف

ّ
سِق املضمِر؛ فالّنقُد الث

ّ
الن

عقلّيِة، بحسِب ليتش
ّ

امي  األنساِق املضمرِة، أو األنظمِة الال
ّ
 ال يشعر، ولذلك، عّرف الغذ

ُ
تي تهميُن على سلوِك الفرِد من حيث

ّ
، وهي ال

 من الوقوف على مجّرد حقيقته الجوهرّية، 
ً

سقّية، بدال
ّ
 على )فعل( الخطاب، وعلى تحّوالته الن

ُ
: هو "الوقوف

ً
قافّي قائال

ّ
الّنقد الث

 .(2) الّتاريخّية، أو الجمالّية"

قافّي من حيث و ف
ّ
الث سق 

ّ
الفكرّية، قريًنا باأليديولجيا؛ فقد استعمل باحثون مفهوم األيديولوجيا، على  الن ظيفته، وسيطرته 

قافّية للقيم
ّ
 قراءة الّنّص في عالقته باألنساق الث

َ
د أهّمّية

ّ
ذي أك

ّ
ل، بحسب كليفورد (3) غرار روبرت شولز، ال

ّ
تي تمث

ّ
، واأليديولوجيا ال

ا 
ً
ا، ترتبط ارتباط قان ببعضيهما، وهذا ما حدا    غيرتس، نسًقا ثقافيًّ

ّ
 باألسطورة؛ فاأليديوجيا واألسطورة مفهومان متعش

ً
متداخال

فة كتاب "األسطورة واأليديولوجيا" إلى الّتعامل مع هذين املفهومين على أّنهما واحٌد، وهذا جليٌّ في تضاعيف كتابها، وتظهر 
ّ
بمؤل

هنّية البشرّية في قو 
ّ
ه "من العسير  أهّمّية هذه األيديلوجيا على الذ

ّ
أن يتحّرر الفكر اإلنسانّي من    -إن لم يكن من املستحيل- لها إن

ه من املستحيل أن يحيا اإلنسان واملجتمع دون "أيديولوجيا" أو  
ّ
- طابعه العقائدّي األيديولوجّي، أي من طابعه األسطورّي؛ كما أن

 .( 4)دون عقيدٍة أو أسطورة" -بمعًنى أدّق 

قافّية لـ"علم"  وتربط الباحثة بين األس
ّ
ه يصعب البحث في املرجعّيات الث

ّ
طورة والوعي اإلنسانّي في أّول فصولها، وتخلص إلى أن

ه من الواضح أّن الوعي البشرّي ما زال يحتفظ بأثٍر راسٍخ ألبجدّيات األسطورة. وإذا كان كاظم قد أشار إلى ذاكرة 
ّ
األساطير، غير أن

اكر 
ّ
تي تعني "استحضار الّتاريخ، واستخدام وقائع املاض ي، من أجل خدمة مصالَح سياسّيٍة، الّدولة في كتابه "استعماالت الذ

ّ
ة" ال

 أطلق عليها إيريش ،  (5)أو مآرب أيديولوجّية..."
ٌ
تي لها لغة

ّ
اكرة ال

ّ
اكرة اإلنسانّية املشتركة، أو الكونّية، الذ

ّ
نا بصدد الحديث عن الذ

ّ
فإن

تبت به
ُ
تي ك

ّ
غة ال

ّ
 بالل

ٌ
غة الّرمزّية"؛ فأساطير "البابلّيين، والهنود، واملصرّيين، والعبرّيين، واإلغريق، مكتوبة

ّ
ا أساطير  فورم مصطلح "الل

 
ّ
تي أظهرها الجنس البشرّي دائًما،  ،  (6)روكّيين"األشانتيين والت

ّ
غة العاملّية الوحيدة ال

ّ
: "إّنها الل

ً
غة الّرمزّية قائال

ّ
ويخبرنا فورم عن هذه الل

قافات، وعلى مدى الّتاريخ..."
ّ
سبة إلى كّل الث

ّ
 .(7)وهي ذاتها بالن

قافة الكونّية، وما يمّيز األسطورة من غيرها من  بعد هذا العرض، يمكننا أن نخلص إلى أّن األسطورة رافٌد مهمٌّ من روا
ّ
فد الث

قافة كوُنها تختصُّ بالبشرّية جمعاء؛ فهي ليست لجنٍس من دون آخر، والّتعبير عنها باألدب، أو املعتقد، هو تمثيٌل ملتخّيٍل 
ّ
 روافد الث

  كونّيٍ يفهمه من في بابَل، وَمن في مصَر، على حّدٍ سواء، كما أّن وعَي البشر بم
ّ

 حوله ش يٌء من الّضبابّية، إال
ّ
رجعّيات األسطورة يلتف

 
عر العربّي القديم، ط (1)

ّ
يات األرشيف في الش

ّ
سق تجل

ّ
شر والّتوزيع، عّمان، 1عليمات، يوسف، أثقافة الن

ّ
 .8م، ص2021، األهلّية للن

قافّي، ص (2)
ّ
امي، عبد هللا، الّنقد الث

ّ
 . 13الغذ

 . 100ُينظر: كاظم، نادر، تمثيالت اآلخر، ص (3)

 .10بروك، أمل، األسطورة واأليديولوجيا، مكتبة الّتنوير، صم (4)

اكرة في مجتمٍع تعّددّيٍ مبتلى بالّتاريخ، ط (5)
ّ
 . 11م، ص2008، مكتبة فخراوي، 1كاظم، نادر، استعماالت الذ

ترجمة: مح  (6) العجيبة واألساطير،  لفهم األحالم والحكايات   
ٌ
 ممّهدة

ٌ
املنسّية دراسة غة 

ّ
الل إيريش،  الهاشمي، طفورم،  شر 1مود منقذ 

ّ
للن الحوار  ، دار 

 . 20م، ص2011والّتوزيع، سورّيا، 

 املصدر نفسه، والّصفحة نفسها. (7)
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وعي اإلنسانّي الجمعّي، بمعن
ّ

نا  أّن مجال الّدرس الّنقدّي يبقى مرتكًزا حول أثر األسطورة في األعمال األدبّية، كونها تعبيًرا عن الال
ّ
ى أن

ذي أشار إليه بار 
ّ
ّل ال

ّ
ذي أشار إليه فوكو، أو الظ

ّ
بح ال

ّ
قافّي.نبحث عن ذلك الش

ّ
غف به الّنقد الث

ُ
ذي ش

ّ
سق املضمر ال

ّ
 ت، أو الن

ي(:
ّ
اقص من

ّ
سق األنثوّي في )الن

ّ
 الن

ُ
 أرشيف

سق األنثوّي في نصوص الغّزاوّي لوجدنا أّن   
ّ
تمّتعت األنثى في )الّناقص مّني( بحضوٍر طاٍغ، ولو جرى البحث في ثقافة الن

ما استحضاره لها كان استحضاًرا  (1) األنثى عنده تمثيٌل لإللهة عشتار
ّ
، غير أّن الغّزاوّي لم يأِت على ذكر عشتار بصورٍة مباشرٍة، وإن

 الواعًيا مقترًنا بصفات عشتار وقّصة نزولها إلى العالم الّسفلّي، وارتباطها بتّموز. 

سق األنثوّي لإللهة عشتار ما ذكره الغّزاوّي من ارتباط حضو 
ّ
ر أنثاه بالّتأثير في كّلِ ش يٍء حولها، عند  ومن الّدالئل على تمثيل الن

 : (2)قوله

 حين تمش ي، 

ريق 
ّ
 في الط

ً
 تصير املوسيقا امرأة

 كأورفيوس
ّ

 يحّرك أوتار القلوب، وما هي إال
ٌ
ذي بعزفه دغدغ مشاعر الحجر    (3) فكأّن صوت مش ي هذه األنثى عزف

ّ
املوسيقّي ال

الّسفلّي، كما تستقبل عشتار زوجها. وينتقل الغّزاوّي إلى الحديث عن ماهّية هذه   والبشر، وأالن الحديد، واسترّد األموات من العالم

 
ً

 : (4)األنثى قائال

 الحرير اثنان، 

 الّرداء وجسدك البّض 

تي تخّفف عن الّرجل تعب حياته وشقاءها،  
ّ
إلى تقارٍب بالخصوبة والّنضارة ال  بالحياة، ويشير ملمسها 

ٌ
فهذه املحبوبة مفعمة

ه  وهذا يتطابق
ُ
د هذا الّتطابق قول

ّ
 :  (5)مع أوصاف إلهة الخصب والحّب عشتار، ويؤك

 أيَن أجُدِك؟ 

 وأنِت ما زلِت في الجّنة 

 
 بإرسال   عشتار/إنانا: هي إلهة الحّب والحرب والِخصب، وهي أخت تّموز وزوجته وُنزله، وقد نزلت إلى العالم الّسفلّي وعلقت هناك، ولم تخرج منه  (1)

ّ
إال

 
ً

شر والّتوزيع، سورّيا، 1 منها فداًء لها. ُينظر: علي، فاضل عبد الواحد، عشتار ومأساة تّموز، طتّموز بدال
ّ
باعة والن

ّ
 م.1999، األهالي للط

 .9م، ص2017، مكتبة كّل ش يٍء، 1الغّزاوي، جاد عّزت، الّناقص مّني، ط (2)

ا يحّرك    (3) ، وكان موسيقيًّ يت زوجته يوديديس أورفيوس: شاعٌر وبطٌل أسطوريٌّ إغريقيٌّ
ّ
مشاعر البشر والحيوانات والجماد والعناصر بعزفه، وقد ُتوف

ا عنها، وبقي يعزف على قيثارته حّتى أبكى إله املوت واسترجع زوجته. ُينظر: كورتل، آرثر
ً
، قاموس أساطير العالم، بلدغة أفعى، فنزل إلى العالم الّسفلّي باحث

ريحي، دمشق، دار نينو 
ّ
شر والّتوزيع، ترجمة: سهى الط

ّ
 . 146م، 2010ى للّدراسات والن

 .11الغّزاوي، الّناقص مّني، ص (4)

 .12املصدر نفسه، ص (5)
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اعر إلى هذا الحّد من الكمال والِخصب  
ّ
فهي تسكن في الجّنة، حيث الِخصب والّنماء، والّراحة. ولم تقف شهوة الوصف عند الش

ذي أثبته لألنثى؛ فهو يريد أكثر من 
ّ
 : (1) هذا، ويسعى إلى إثبات جمالّياتها املرتبطة بالِخصب في جسدها نفسه، فيقول ال

 الورد في خّديك!

 جرحتني أشواكه، 

 فازدادت حمرة الحقل...  

وك فلن يصل إلى صورٍة فائقة الجمال
ّ
ذي يحتوي على الش

ّ
، وهذا  (2) ولو تخّيل املتلّقي صورة وجه املحبوبة وهو ينبت منه الورد ال

اعر محبوبته بأمٍر ال يلفت الّنظر بجماله؟ 
ّ
ا: ملاذا قد يصف الش ا ومهمًّ  منطقيًّ

ً
 يترك تساؤال

اعر يريد بمظاهر الخصوبة وارتباط املرأة بها أن يذكر للمتلّقي  
ّ
وإجابة هذا الّسؤال تكمن فيما جرى ذكره أعاله، من أّن الش

ّل هو عشت
ّ
ا وراء هذه املقطوعات، وهذا الظ  خفيًّ

ًّ
ما اكتفى باإلشارة إليها، وهذا  ظال

ّ
اعر باالسم، وإن

ّ
ذكر في ديوان الش

ُ
ار، وإن لم ت

عرّية. 
ّ
سق املضمر في املقطوعات الش

ّ
 يزيد من جدلّية الّتفكير والغوص في الن

ًعا بمالمح  لم يكتِف الغّزاوّي من إثبات الحياة في جسد األنثى فحسب، بل عمد إلى جعل من يمسكها نابًضا بأنواع الحياة، ومتمتّ 

 :(3)من خصوبتها، وهذا جليٌّ في قوله 

 أْن صافحها والفراشاُت تعمُر يَده 
ُ
 منذ

 يحاول فيها إشباع  ثّم  
ً
 كاملة

ً
ا عن صفاتها الجسدية، ومعطًيا إّياها أبعاًدا ألوهّية

ً
يستطرد الغّزاوّي في وصف هذه األنثى متحّدث

 :(4) رغبته في الوصف الكامل لهذه املحبوبة

 عيناِك 

سعان مثل انفجارات املجّرات، 
ّ
 تت

 وشفتاِك 

نهائّية، 
ّ

 سواحل املحيطات الال

 وثّمة كوكٌب بينهما 

 
 .12املصدر نفسه، ص (1)

 وفي هذا تماٍه مع وصف امرئ القيس ملحبوبته:  (2)

ه  نَّ
َ
أ
َ
ٍن ك

ْ
ث
َ
ْيِر ش

َ
ٍص غ

ْ
ْعطور ِبَرخ

َ
 َوت

 

ْبٍي في َمساويِك ِإْسِحِل  
َ
ساريُع ظ

َ
 أ

أبو الفضل   وُينتبه أّن البيت يحمل حيوّية األساريع، ونضرة املساويك، فهو يرتبط بخصوبة الحيوان والّنبات. امرؤ القيس، الّديوان، تحقيق: محّمد 

 . 17، دار املعارف، مصر، ص3إبراهيم، ط

 .17الغّزاوي، الّناقص مّني، ص (3)

 .72املصدر نفسه، ص (4)
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ً
ها نابضة

ّ
بت كلمات الوصف في حقٍل داللّيٍ )انفجارات املجّرات، سواحل، محيطات، كوكب( لكانت هذه األوصاف كل

ّ
ولو ترت

نهائّية( تحي
ّ

قات الكون، وكلمة )الال
ّ
 بمتعل

ً
ذي يشير إلى النهائّية األرقام، وهذا    (∞) لنا إلى الّرمز الّرياض ّي املشهور  بالحياة، مفعمة

ّ
ال

ل ثعباًنا يأكل ذيله
ّ
ذي يمث

ّ
 إلى دورة املوت والحياة بصورٍة النهائّيٍة. (1)الّرمز يتقاطع مع رمٍز مهّمٍ عند املصرّيين لـ)أوروبوروس( ال

ً
 ، إشارة

اعر هذه الّصفة  
ّ
 على معًنى من معاني األلوهّية والخلود، وحتمّية استمرار الحياة بالّضّدين؛ املوت  وقد ألصق الش

ً
باألنثى داال

اعر على محبوبته هي الحّد األقص ى والكامل مّما يستطيع إضافته عليها؛ فمع أّن  
ّ
تي يضفيها الش

ّ
والحياة، ويّتضح أّن هذه األبعاد ال

 أّن هذه امل
ّ

اعر هناك ما ينقص منه، إال
ّ
 رأة تاّمة الكمال في نظره.الش

اعر حاالت محبوبته عند سعادتها وحزنها
ّ
 :(2) ويصف الش

رجس،
ّ
 تضحك حّتى يكتمل بياض الن

هب في قلب الوردة...
ّ
 وتبكي حّتى يلتحم الذ

تاء
ّ
، عابًقا بالش

ً
 وكانت حجرتها حقال

اعر القطعة األخيرة من تحفته في تمثيل  
ّ
وحة يضع الش

ّ
تي أرادها؛ فهي تضحك  وفي هذه الل

ّ
عشتار؛ لتكتمل وتصبح تلك اإللهة ال

ويندمج ذقنها  عند  يلتقي  حّتى  عيونها  من  هب 
ّ
الذ تدّر  تبكي  وعندما  ناصٍع،  بياٍض  عن  أسنانها  تتفتّر  األوصاف (3)حّتى  وهذه   ،

 بالعطاء والّنضارة،  
ٌ
 بالخصب، موحية

ٌ
ها نابضة

ّ
رجس، قلب الوردة( كل

ّ
الن شبيهات )بياض 

ّ
 إلى الِخصب  والت

ٌ
أّما حجرتها فهي إشارة

ذي  
ّ
 هو املخدع ال

ً
تي تحيط بها، وأشّد أماكنها خصوصّية

ّ
 على توّهج الحياة في األماكن ال

ٌ
 عشتار، وامتالؤه باملاء داللة

ّ
ذي يحف

ّ
ال

 تبيت فيه. 

سق األنثوّي يتفّتق عن نسٍق آخر
ّ
تي جرى إيرادها جميًعا، يّتضح أّن الن

ّ
ال  من    وفي هذه املقطوعات 

ٌ
 اغتراف

ّ
مضمٍر ما هو إال

 تتطابق في أوصافها مع عشتار أكثر من أّي آلهٍة أخرى، وال يمكن في حاٍل مساءلة
ً
 كونّية

ٌ
ل آلهة

ّ
 الوعٍي جمعّيٍ ثقافّيٍ يحاول أن يمث

ا لم ي
ً
اعر على هذه األنثى أوصاف

ّ
تي خلعها الش

ّ
سق املضمر؛ فقد تكون هذه األوصاف ال

ّ
اعر حول ثقافة الن

ّ
تنّبه هو إلى ظاللها،  الش

اإلنسان   باطن  في  مًعا  تّتحدان  غة 
ّ
أّن األسطورة والل إلى  أساطير وقصٍص؛ فهذا مرّده  إلى  بقارئها والباحث فيها  تؤّدي  أّنها قد  وإلى 

كل الباطنّي، والقول بباطنّيتهما قوٌل وجيهٌ 
ّ
غة مع األسطورة في الش

ّ
؛ ألّنهما نتاج  والوعيه، وفي هذا يقول إحسان الّديك: "تشترك الل

 .(4)الوعي الباطنّي والحدس، وهما فعٌل من أفعال الّروح اإلنسانّية والوجدان"

ي(: 
ّ
اقص من

ّ
كورّي في )الن

ّ
سِق الذ

ّ
 الن

ُ
 أرشيف

 
نهاية، موقع الحوار املتمّدن: سيجري، أمجد، األوروبوروس  (1)

ّ
 https://www.ahewar.orgوالال

 .86الغّزاوي، الّناقص مّني، ص (2)

 إلى قول املتنّبي: (3)
ً
 ولعّل في الوصف إحالة

ها
َ
ْوق

َ
ُر ف

ُ
ْمُع َيْقط ها َوالدَّ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
 ف

 

عا  ْد ُرّصِ
َ
ٍؤ ق

ُ
ْؤل

ُ
ْي ل

َ
َهٌب ِبِسْمط

َ
 ذ

الغزّ   بين قول  في الوصف  املتنّبي، أحمد بن فاألمر سّيان  تي يجري شرحها. 
ّ
ال إلى األسطورة  واعي قد تعود أصوله 

ّ
الال اوي واملتنّبي، وظالل هذا الوصف 

 .117م، ص1983حسين، الّديوان، دار بيروت، بيروت،  

 . 34الّديك، إحسان، األسطورة واملجاز، ص (4)
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ذي بوجوده تستقيم الحياة، َوفق مبدأ  
ّ
ر، ال

ّ
 بوجود نسٍق آخَر يهُبه الحياة، وهو نسُق املذك

ّ
سق األنثوّي إال

ّ
نائّيات  ال يكتمل الن

ُّ
الث

سق املضمر املقابل أن يكون تّموز 
ّ
 لنسٍق مضمٍر هو عشتار فال ُبّد للن

ً
، وعند مطالعة نصوص (1)الّضّدّية، وإذا كانت األنثى تمثيال

ها  
ّ
 تحيل إلى تّموز، وكل

ٌ
ترك  لم تذكر تّموز باالسم، بل أومأت إليه إيماًء فحسب، و   - كشأن عشتار–الّديوان، ستظهر عالماٌت داللّية

ذي تنتمي إليه. 
ّ
اعر مقطوعاته مجّرد كلماٍت تنتظر من يحييها في ساحة األسطورة، ويرّدها إلى مكانها ال

ّ
 الش

 : (2) وقد ارتبط حضور تّموز بعدٍد من املظاهر، فمنها ما يّتصل بكونه إلًها للِخصب والحياة 

 أسوق املاء مثَل قافلٍة 

 تخّب بأجراسها إلى الّنجوم، 

ه    وينساب الحداء
ّ
 املول

ا بين الّرواحل...   فّضيًّ
ً

 جدوال

 ،
ٌ
 األطالل باردة

 والقمر على وسادة الوسن الّرّيان

م في املياه كما يريد، وهذا ال يتهّيأ ألّيٍ كان؛ فهو يحدو باملاء  يُ 
ّ
ر يتحك

ّ
ر، أّن هذا املذك

ّ
سق املذك

ّ
لحظ عند البحث في مضمرات الن

  ،
ً
ا، ويترك األطالل باردة ذي  ويتنّقل به حرًّ

ّ
ٌب في العالم الّسفلّي ال

ّ
 عن املياه. وفي مقطٍع آخر، ُيلحظ أّن تّموز معذ

ً
 منقطعة

ً
ة
ّ
ال جاف

 :(3)حكم عليه بالبقاء فيه سّتة أشهرٍ 

 يتجّدد موتي كّل يوٍم... 

 لذا  

 يكتبني  

 حزني

 في 

 قصيدة

 تلو أخرى؛ فهو محكوٌم عليه بأن يقض ي سّتة أشهٍر في العالم الّسفلّي، وسّتة أشهر في العالم  
ً
وتّموز رمٌز يدّل على االنبعاث مّرة

ذي أخذ من هذه الحركة الّتّموزّية رمزّية تجّدد املوت ال االنبعاث؛ ليوّضح ما يعانيه من عذاباٍت في
ّ
ر ال

ّ
 العلوّي، وكذلك هذا املذك

اعر نفسهحياته، 
ّ
 بعالم الّسماء واأللوهّيات قول الش

ٌ
ات املحّبة مرتبطة

ّ
د أّن هذه الذ

ّ
 :(4) وما يؤك

 
ب في العالم الّسفلّي؛ فهو يقض ي سّتة أشهٍر من العذاب في العالم الّسفلّي فداًء لعشتار، ويقتله خنزيٌر  تّموز/دوموزي  (1)

ّ
بّريٌّ : زوج عشتار، واإلله املعذ

ل عودته إلى األرض. ُينظر: كورتل، آرثر، قاموس أساطير العالم، ص
ّ
تي تمث

ّ
 . 17وحش يٌّ كّل عاٍم وينبت من دمه شقائق الّنعمان ال

 .24لغّزاوي، الّناقص مّني، صا (2)

 .54املصدر نفسه، ص (3)

 .55املصدر نفسه، ص (4)
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 على ُرخام الّسماء تباطأت الكائنات...

 وبينها أهيم 

 مثل 

 وعٍل 

 ُمسرٍج في الّسواد،

 وفي بيت عبادٍة مهجوٍر غسلُت قلبي 

ر املوصوف؛ فهو يتنّقل في الّسماء بين الكائنات األسطورّية،  ال تخفى في هذه املقطوعة املالمح األسطورّية  
ّ
املرتبطة في جسد املذك

اعر في ال 
ّ
وعيه الوعل تحديًدا لعالقٍة وثيقٍة تّتصل به مع تّموز؛ ومن هذه العالقة أّن   ويشّبه بعدها نفسه بالوعل، وقد اختار الش

عراء الجاهلّيين لم يجعلوا الوعل يموت في أشعارهم إ
ّ
الن  الش

ّ
 في قصائد الّرثاء؛ هذا ألّنهم يعّدونه إلًها، واختفاء الوعل وعودته تمث

ّ
ال

 بعد العواصف والّسيول، وكذلك اإلله  
ّ

تجّدد حياة اإلله، وأيًضا، يقترن نزول الوعل من الجبل بالّدمار؛ فهو ال ينزل عن الجبال إال

إلى   هاب 
ّ
بالذ الجبل  يرتبط نزوله عن  القديم  الفكر  في  الجدب والجفافتّموز  يتحّقق  الّسفلّي، وبنزوله  وبعدها يذكر  ،  (1) العالم 

م، ورّبما يكون  
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
اعر بيت العبادة وطقس غسيل القلب، وهذا يّتفق مع حادثة شّق صدر الّرسول محّمٍد، صل

ّ
الش

تي أرسلته إلى العالم الّسفلّي فداًء لها،  
ّ
ر قد غسل قلبه مسامًحا عشتار ال

ّ
 من العالم الّسفلّي مع العفاريت،  املذك

ٌ
حين رأته وهي عائدة

 : (2) كما تخبر األسطورة

، واعتلى عرشه، 
ً
 فاخرة

ً
ة
ّ
 "في كوالب، وضع دوموزي عليه حل

 فانقّضت عليه العفاريت وجّرته من ساقيه. 

 انقّضت عليه العفاريت كما تفعل مع الّرجل العليل. 

 فانقطع الّراعي دوموزي عن نفخ نايه.

زت أنظار املوت.
ّ
زت إنانا عليه أنظارها، رك

ّ
 ثّم رك

ب الّروح 
ّ
تي تعذ

ّ
 ونطقت ضّده بالكلمة، نطقت بالكلمة ال

 وصرخت في وجهه صرخة االّتهام:

 أّما هذا... فخذوه.

اهرة دوموزي إلى أيديهم
ّ
 " وبذلك أسلمت إنانا الط

 بعد أن تضع شخًصا  ، وقد منع(3)عشتار لزوجها كان لزيارتها أرشيكيجال\وتسليم إنانا
ّ

تها أرشيكيجال من العودة إلى األرض إال

ذي استغرق سبعة -آخر فداًء لها، فوضعت عشتار تّموز فداًء لها، كما في األسطورة أعاله، وبنزول عشتار إلى ذلك العالم  
ّ
زول ال

ّ
الن

 
عر الجاهلّي، جامعة القدس املفتوحة، ع  (1)

ّ
 .  52م، ص2003، 2الّديك، إحسان، الوعل صدى تّموز في الش

 .325الكلمة، ص ، دار11سوريا وبالد الّرافدين، ط-الّسّواح، فراس، مغامرة العقل األولى دراسة في األسطورة (2)

 . 27أرشيكيجال: هي أخت عشتار/إنانا، وعدّوتها، وسّيدة العالم الّسفلّي. ُينظر: كورتل، آرثر، قاموس أساطير العالم، ص (3)
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هور، ومّما يعضد بدأ القمر يتناقص في هذه األّيام إلى أن اختفى، وعندما عادت إلى العالم ك   -أّياٍم 
ّ
ان القمر قد بدأ بالعودة والظ

اعر
ّ
سقّي قول الش

ّ
تي يتوّصل إليها هذا البحث في املضمر الن

ّ
 :(1)الّنتيجة ال

 تجّرعُت 

ئب... 
ّ
 أوجال الخراف من الذ

 وحين عّن ناي الّراعي  

ني الّنداء 
َ
 ساق

 إلى مذبحة القمر 

ا    إلى تناقصه تدريجيًّ
ٌ
 تّتصل بما جرى ذكره من أسطورة تّموز وعشتار؛ فمذبحة القمر هي إشارة

ٌ
في هذه املقطوعة إشاراٌت عديدة

اعر البادي عليه في هذه املقطوعة هو  \مع نزول إنانا
ّ
 إلى تّموز، وخوف الش

ٌ
عشتار إلى العالم الّسفلّي، والّراعي صاحب الّناي إشارة

 لعفاريت، ال سّيما بعد علمه أّن إنانا هبطت إلى العالم الّسفلّي، وسوف تعود لتجعله يحّل مكانها. خوف تّموز من ا

ر بصورٍة واضحٍة إلى األساطير، وبالّتحديد، أسطورة إيزيس وأوزاريس، ويلّمح إلى كونه  
ّ
سق املذك

ّ
وفي مقطوعٍة أخرى، يشير الن

 :(2) ار إّياه إلى العالم الّسفليّ ما زال منتظًرا من يجمع شتات نفسه بعد إرسال عشت 

 اجمعيني...

دت العّرافة، 
ّ
 فقد أك

 أّن أرًضا قد شربت أنفاس الحكاية،

 قد عادا إلى الّساحل،  (3) وأّن "نوت" و"جيب"

 قد رجعا إلى   (4) وأّن "إيزيس" و"أوزاريس"

 الجبل، 

ة أنتظر الّرسولة 
ّ
 وأنا فوق الّتل

ع جسد أخيه إلى أربع    (5) وزوجته، وعندما قتل سيث  وإيزيس هي أخت أوزاريس
ّ
أخاه أوزاريس حسًدا من عالقته بإيزيس، قط

ذي وجدته فيه
ّ
إّنها دفنت كّل قطعٍة في املكان ال  فطفقت إيزيس تبحث عن هذه القطع وتجمعها، ويقال 

ً
، ونوت (6) عشرة قطعة

 
 .34الغّزاوي، الّناقص مّني، ص (1)

 .75املصدر نفسه، ص (2)

كما خلقت "شو وتفنوت" أي الهواء والّرطوبة ومن اّتحادهما ولد جيب إله األرض    نوت: "آلهة الّسماء املصرّية، وقد انبثق منها آتوم أو املياه األولى،  (3)

 .56كورتل، آرثر، قاموس أساطير العالم، ص ونوت آلهة الّسماء، وأوالدهم هم أوزوريس وسيث وإيزيس وتنيش".

ه. وأوزاريس: رئيس آلهة املوتى، وسّيد الفيضانات والخضرة. إيزيس: هي اإللهة األّم في مصر، وزوجة أوزاريس وأخته، أحّبت زوجها أوزاريس وأخلصت ل (4)

 . 29وص 21املصدر نفسه، ص

ًتا في مصر العليا. (5)
ّ
 . 22املصدر نفسه، ص  سيث: سّيد مصر العليا، قتل أخاه أوزاريس حسًدا لعالقته الحميمة بإيزيس، وقد أخذ الّسلطة مؤق

 .22صكورتل، آرثر، قاموس أساطير العالم،  (6)
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؛  
ً

حادهما مًعا أنجبا عدًدا من  وجيب هما إلهان عنهما يكاد ينبثق الوجود الحيوّي كامال
ّ
فجيب إله األرض، ونوت إلهة الّسماء، وبات

ه ينتظر تّموز من يعيده إلى عشتار ليّتحد فيها، ويلملم شتات 
ّ
حاد جيب ونوت، واقتفاء إيزيس لرفات زوجها أوزاريس كل

ّ
اآللهة، وبات

ذي يكابده في العالم الّسفلّي، وينتظر تّمو 
ّ
ز من عشتار تحديًدا أن تكون املبادرة في مللمة شتاته؛ كونها  نفسه بعد العذاب القاس ي ال

 أخرى  
ً
زول إلى العالم الّسفلّي مّرة

ّ
املسؤولة في إرساله إلى هذا العالم، وعشتار، حسب األسطورة، تساعد تّموز زوجها من خالل الن

ا جديًدا لتّموز، وتكون خاتمة هذه األسطورة بتضميخ 
ً
 بذلك بعث

ً
لة

ّ
اهرةالستعادته مشك

ّ
 :(1) تّموز بالعطور واملياه الط

اّب  
ّ
 "أّما تّموز زوجها الش

ّيبة. 
ّ
 فخذوه واغسلوه بماٍء طهوٍر وضّمخوه بالعطور الط

زوردّي 
ّ

 ودعوه يعزف نايه الال
ً
 ألبسوه عباءة

 ولُتحط به كاهنات عشتار يهّدئن من خواطره"

ه تعب تّموز في العالم الّسفلّي، واشتيا 
ّ
 بعد هذا كل

َ
تي عشقها وأحّبها، كما عشقته وأحّبته في قول  وُيلحظ

ّ
قه إلى عشتار ال

اعر
ّ
 :(2) الش

 أسأل نرجس البئر: 

 أين صورتي  

 في املاء؟

... 

 ثّمة انعكاٌس لتاج البياض 

رجس هو  
ّ
 لتّموز املتعب واملشتاق؛ فالن

ً
ها إسقاطاٍت نفسّية

ّ
ل كل

ّ
في هذه املقطوعة القصيرة تتزاحم املضمرات األسطورّية؛ لتشك

 ألسطورٍة نركيسوس
ٌ
الّصورة، وعدم    (3)إشارة بتلك  بها إعجاًبا شديًدا حّتى مات من كلفه  عجب 

ُ
البحيرة وأ في  ُبهت بصورته  ذي 

ّ
ال

ذي تّيم قلوب العذارى  استطاعته أن  يلتقي  
ّ
ل هذا املوت غربة نركيسوس ال

ّ
ذي ذوى عوده فيه، ومث

ّ
رجس في املكان ال

ّ
بها، ونما الن

اّب الجميل  
ّ
تي عانى منها تّموز في العالم الّسفلّي أسقطها على ذلك الش

ّ
تي سقى غيره منها، والغربة ال

ّ
حّتى شرب من الكأس نفسها ال

ذي عاش غريًبا عن نفسه قبل مو 
ّ
اعر أن يختار الّنهر أو البحر، وغير ذلك  ال

ّ
؛ فباستطاعة الش

ً
ته، واستحضار البئر لم يكن صدفة

تي تدّل على احتواء املاء، ولكّن البئر تحديًدا معادٌل موضوعيٌّ للقبر؛ "فالبئر تخفي بداخلها املاء، والقبر يخفي امل
ّ
يت،  من األلفاظ ال

 منهما ُيحفر في األرض، وُيج
ًّ

تي (4)عل له باًبا"كما أّن كال
ّ
اعر للبئر، املعادل للقبر، هو تجسيٌد ملشاعر املوت ال

ّ
، واستحضار الوعي الش

ك تّموز، وتسيطر عليه، بسبب وجوده في العالم الّسفلّي.  
ّ
 تتمل

 
رجمة، 8الّسّواح، فراس، لغز عشتار األلوهة املؤّنثة وأصل الّدين واألسطورة، ط (1)

ّ
شر والّتوزيع والت

ّ
 . 298م، ص2002، سوريا، دار عالء الّدين للن

 .48الغّزاوي، الّناقص مّني، ص (2)

باعة1خشبة، دّريني، أساطير الحّب والجمال عن اليونان، ط (3)
ّ
شر والّتوزيع،  ، بيروت، دار أبعاد للط

ّ
 . 21م، ص1983والن

غة العربّية،  (4)
ّ
 .43م، ص2016الّديك، إحسان، األسطورة في فكر الجاهلّي وأدبه، مجمع القاسمّي لل
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اعر باستحضار أسطورة نيركسوس واستحضار البئر املشير إلى املوت، بل ذكر أّن هناك انعكاًسا  
ّ
  لم يكتِف الوعي الش

قافّي؟ وما عالقته بمشاعر الغرب
ّ
اعر من متخّيله الث

ّ
ذي استمّده الش

ّ
ا: ما الّتاج األبيض ال  تاريخيًّ

ً
ة  لتاج البياض، وهذا يثير سؤاال

تي يعاني منها بتجسيده شخصّية تّموز؟ 
ّ
 ال

ه من املهّم العودة إلى أسطورة مصر القديمة، وإلى الّتاج األب 
ّ
يض )تاج الجنوب( واألحمر  ولإلجابة عن هذه األسئلة، فإن

مال(، وهذان تاجان ارتداهما امللك )عقرب( بعد توحيد مصر
ّ
  (1))تاج الش

ٌ
اعر للّتاج األبيض من دون األحمر داللة

ّ
، واستحضار الش

ه وحيٌد يحتاج إلى قرينته عشتار البعيدة عنه في العالم العلوّي حّتى يتوّحد معها. 
ّ
 على أن

زاوِج؛ تقا
ّ
 نسِق الت

ُ
: أرشيف كورّيِ

ّ
، والذ سقين: األنثوّيِ

ّ
 طُع الن

ه ال بّد  
ّ
ذي يحمل في مضمره عشتار، فإن

ّ
سق األنثى ال

ّ
ذي يحمل في مضمره تّموز، والن

ّ
ر ال

ّ
سق املذك

ّ
بعد استعراض مالمح من الن

زاوج، وهذا األخير تمثيٌل للعالقة الجنسّية األسطوريّ 
ّ
له نسق الت

ّ
ذي يمث

ّ
سقين ال

ّ
ة بين تّموز وعشتار، وعند  من الحديث عن تقاطع الن

الجنس ّي بين عشتار وتّموز، ومن هذا   زاوج 
ّ
الت ل طقوس 

ّ
أّن هناك ترانيم تمث اعر نجد 

ّ
الش سقين في نصوص 

ّ
الن البحث في تقاطع 

 : (2)قوله

ما عانقها وقّبلها والتحما...
ّ
 كل

 كانت الفرس تبكي وتضرب األرض بحوافرها، 

جرة 
ّ

 وتكاد أن تخلع الش

يدّل الّتقبيل وااللتحام على الّتمازج الّتاّم بين عشتار وتّموز، ولكن ما عالقة بكاء الفرس بهذا الّتمازج والعناق،    في هذه املقطوعة

ه؟ 
ّ
جرة بهذا كل

ّ
 وما عالقة الش

اعر بمحبوبته محّرٌك لدورة الحياة   
ّ
 في حاالٍت عّدٍة، ومن ضمن هذه الحاالت اإلنجاب، فتعانق الش

ّ
إّن الفرس ال تبكي إال

جرة حضوٌر مهمٌّ في األسطورة؛ فقد ارتبطت عشتار بشجرة الحلبو، وارتبط تّموز بشجرة الّتّفاح، وكان يحّبها و 
ّ

استمرارّيتها، وللش

كثيًرا، وعندما عادت عشتار من العالم الّسفلّي وجدت زوجها تّموز جالًسا في ظالل شجرة الّتّفاح، فغضبت منه، وقّررت االنتقام 

جرة بعد تعانق عشتار بتّموز؛ ألّن هذه  ،  (3) لعالم الّسفليّ منه بإرساله إلى ا
ّ

اعر يريد أن يخلع تلك الش
ّ
ذي ذكره الش

ّ
وهذا الفرس ال

ّم ندم عشتار على تّموز، وحلول الجفاف والجدب 
َ
، ومن ث

ً
جرة ستكون سبًبا في خصومتهما مستقبال

ّ
الفرس على علٍم أّن هذه الش

 كّل نصف سنٍة. 

اعر وترنيمات طقوس الّزواج الّتّموزّي العشتارّي  
ّ
ا بين ترنيمات الش  :(4)وفي مقطوعٍة أخرى، يكون الّتوافق جليًّ

 بيت الفراشات على حرير الّسرير املغّيب،  

 أفزعته 

 
رق األدنى القديم مصر من فجر الّتاريخ إلى قيام الّدولة الحديثة، ط  (1)

ّ
 .59م، ص1963، مصر، دار املعارف، 4إبراهيم، نجيب ميخائيل، مصر والش

 .17الغّزاوي، الّناقص مّني، ص (2)

جرة في الفكر الّسومرّي القديم، االّتحاد العاّم لآلثارّيين العرب، ع  (3)
ّ

 . 503م، ص2015، 16بدار، وفاء أحمد الّسّيد، الش

 .31الغّزاوي، الّناقص مّني، ص (4)
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 غرغرة املحتَضر 

 وسؤال الّندم: 

 متى أعود إلى الحقل؟!   

قوس الّتّموزّية يشير إلى
ّ
هاب إلى الحقل في الط

ّ
رنيمات بين إنانا وأخيها أوتو حين عرض    والذ

ّ
زاوج؛ فكلمة الحقل تظهر في الت

ّ
الت

  :
ً

 عليها الّزواج من تّموز قائال

 "شقيقتي، سوف آتيك بالكّتان من الحقل،  

 إنانا، سوف آتيك بالكّتان من الحقل."  

 بين إنانا وأخيها أوتو
ٌ
ه    تبدأ حوارّية

ّ
طه ويغزله ويجّدله وينسجه ويبّيضه ليجيبها أخوها أن

ّ
عن هذا الكّتان؛ فتسأله من سيمش

طه ويعمل عليه ويأتي به مبّيًضا، فتقول له: 
ّ
 من سيمش

 "أي شقيقي، بعد أن تأتيني به مبّيًضا

 من سوف ينام في الفراش معي؟ 

 من سوف ينام في الفراش معي؟ 

 ليجيبها: 

 في الفراش معك أي شقيقتي، عريسك سينام 

 من ُولد من الّرحم الخصيب سينام في الفراش معك  

     (1)دوموزي الّراعي سينام في الفراش معك"

زاوج بين إلهة الخصب والحّب والحرب عشتار بتّموز إله  
ّ
 إلى الت

ٌ
 إلى تّموز كونه راعًيا، وفي ذلك إشارة

ٌ
والعودة إلى الحقل مهّمة

كل لد
ّ
ى تّموز عن العودة إلى الحقل كان قد أصدر وهو في العالم الّسفلّي وهو ُمحتَضٌر ومنكسٌر أمام  الخصب، وسؤال الّندم املتش

ّم عودة الِخصب والحياة إلى األرض.
َ
 عذابات العفاريت، والعودة إلى الحقل هو العودة إلى عشتار، ومن ث

بق العا 
ّ
كان عشتار، ويسيطران عليها في وفي إشارٍة أخرى يصدرها تّموز، تتبّين لنا الّرغبة الجنسّية والش

ّ
ذان يتمل

ّ
رمان الل

اعر
ّ
 :(2) قول الش

 ما بال املاء ال يطفئ جمرة الفخذين...  

، فما زالت بحاجٍة إلى جنٍس يشبعها، وأشار   
ً
وفي هذه املقطوعة يظهر أّن تّموز وحده لم يستطع أن يشبع رغبات عشتار كاملة

 بعد أن عرضت عشتار عليه الّزواج
ً

 :(3)جلجامش إلى هذه الّرغبة قبال

 
رجمة، ص2املشرقّية، طالّسّواح، فراس، األسطورة واملعنى دراسات في امليثولوجيا والّديانات  (1)

ّ
شر والّتوزيع والت

ّ
 .149، دمشق، دار عالء الّدين للن

 .17الغّزاوي، الّناقص مّني، ص (2)

 .182الّسّواح، فراس، لغز عشتار، ص (3)
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 "تعال يا جلجامش، وكن حبيبي 

 هبني ثمارك هدّية 

 كن زوًجا لي وأنا زوًجا لك 

 لجامش يعرض عن عشتار ورغباتها: ولكّن ج

 أّي حبيٍب أخلصِت له الحّب إلى األبد؟

 وأّي راٍع لك أفلح يرضيك على مّر الّزمان؟"  

الخصوبة، واستمرارّية وجود   إلهة  بتّموز؛ فهي  اعر من عدم اكتفاء عشتار 
ّ
الش أن يستغرب  القّصة، ال عجب من  من هذه 

 بها، وبرغباتها الجن 
ٌ
سّية؛ فعند نزول عشتار إلى العالم الّسفلّي وغيابها عن األرض أصبح الّرجل ينام وحيًدا  الجنس البشرّي مرتبط

 :  (1)واملرأة كذلك، في إشارٍة إلى انقطاع كال الجنسين عن الّرغبة في الجنس

عودة 
ّ

 "بعد أن هبطت عشتار إلى أرض الال

 اضطجع الّرجل وحيًدا في غرفته، 

 ونامت املرأة على جنبها وحيدة"  

اعر يقول  
ّ
 :  (2) وعلى هامش ابتعاد تّموز عن عشتار، وانطفاء تّموز في العالم الّسفلّي، فإّن الش

كرى، 
ّ
 العلبة في جيب الذ

هبّية، 
ّ
 والخاتم فقد ملعته الذ

 وما زلُت أحلم باألعراس...

لعفاريت وآلهة العالم الّسفلّي، وفي هذه وهذا يشير إلى رغبة تّموز في اقترانه بعشتار برغم كّل ما يمّر به من عذاٍب أليٍم على يد ا

قات 
ّ
املقطوعة ُيلحظ أّن نسبة الحضور البشرّي أعلى من الحضور األسطورّي؛ بمعنى أّن الخاتم وعلبته واألعراس هي من متعل

 نفس يٌّ عميٌق يوّضح رغبة تّموز في العودة إلى عشتار حّتى لو فقد سمة
ٌ
األلوهّية، وهذا ما    البشر أكثر منها لآللهة، وفي هذا إسقاط

 إلى عنوان الّديوان )الّناقص مّني(. 
ٌ
 يجعله ناقًصا؛ أي بكونه في الّنهاية بشًرا، وفي هذا إحالة

 الخاتمة: 

قافّية   
ّ
تيح لهذه الّدراسة من غوٍص وراَء ظالِلها الث

ُ
بعد هذه الجولة في آفاق مقطوعاِت الغّزاوّي من قصائده الّنثرّية، وما أ

ه يمكن أن تخلص إلى عدٍد من الّنتائج: 
ّ
 األسطورّية، فإن

امتالك   - إلى ضرورة  يحيل  غاِت جميًعا، وهذا 
ّ
لل بل  العربّية فحسب،  غِة 

ّ
لل ليس  ا،  ا وأساسيًّ مهمًّ ا  ثقافيًّ رافًدا  األسطورة  تعّد 

 حول أبجدّيات األساطير.
ً
قافّي كفاياٍت معرفّية

ّ
 الباحث في الّنقد الث

 
 . 338الّسّواح، فراس، مغامرة العقل األولى، ص (1)

 .437الغّزاوي، الّناقص مّني، ص (2)
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امل - أو  الّصعب،  ا مؤّسًسا  من  ثقافيًّ مرجًعا  األسطورة كونها  إلى  ننظر  أن  ولكْن نستطيع  األسطورة،  ببدايات  الجزم  ستحيل، 

قافّية. 
ّ
 لألنساق الث

-   
ً
 ثقافّية

ً
غاِت، والعادات، والّتقاليد، والعلم؛ فهي تملك هيمنة

ّ
تقترن األسطورة باأليديولوجيا، ولها ظاللها على العقائد، والل

 يًعا. على مناحي الحياة جم

ا   - كر لألنثى، يستطيع الباحث في أعماق هذه الجدلّيات أن يتلّمس حضوًرا أسطوريًّ
ّ
كر، ووصف الذ

ّ
ق بجدلّية األنثى والذ

ّ
ما يتعل

 يستمّد منها لغته.
ٌ
 أسطورّية

ٌ
وعي الجمعّي في الّتعامل بين الجنسين له ظالٌل ثقافّية

ّ
 في ثناياها؛ وذلك أّن الال

األدب الفلسطينّي يثبت مكانة فلسطين الّتاريخّية بين حضارات العالم جمعاء، واألدب الفلسطينّي  تمثيل األسطورة في ثنايا   -

وجود   إلى  االنتباه  أجمع  العالم  يستطيع  غة 
ّ
الل وبهذه  والّتاريخ،  الكون  لغة  فهي  األسطورة؛  استنطاق  إلى  يكون  ما  أحوج 

 الفلسطينّيين. 

ا  - قافّي الغوص في ما وراء 
ّ
ذي يعامل  يستطيع الّنقد الث

ّ
ال ا عن الوعي األديب، وهو بهذا يّتفق مع املنهج األسطورّي 

ً
ألدبّية بحث

 الّنصوص األدبّية على أّنها نصوٌص الواعيٍة. 

قافّية، ومن   -
ّ
، وإْن غيَر ذلك، يزيد من جمالّيات األنساق الث

ً
سق، وما يحمله من ثقافٍة، إن أسطورّية

ّ
الحديث عن تاريخانّية الن

ّم  جمالّية ا
َ
قافات الكونّية. ث

ّ
 لّنّص املدروس؛ لكونه يصبح ُمتمّتًعا بمختلف أنواع الث

 مصدر الّدراسة: 

 م.2017، مكتبة كّل ش يٍء، 1الّناقص مّني، ط جاد عّزت،   الغّزاوي، -

 املصادر واملراجع: 

الّدولة   - الّتاريخ إلى قيام  القديم مصر من فجر  رق األدنى 
ّ
، مصر، دار  4الحديثة، ط  إبراهيم، نجيب ميخائيل، مصر والش

 م.1963املعارف، 

 . ، دار املعارف، مصر3امرؤ القيس، الّديوان، تحقيق: محّمد أبو الفضل إبراهيم، ط -

حاد العاّم لآلثارّيين العرب، ع  -
ّ
جرة في الفكر الّسومرّي القديم، االت

ّ
 م. 2015، 16بدار، وفاء أحمد الّسّيد، الش

شر والّتوزيع، 1عن اليونان، ط خشبة، دّريني، أساطير الحّب والجمال  -
ّ
باعة والن

ّ
 م. 1983، بيروت، دار أبعاد للط

 الّديك، إحسان يعقوب:   -

غة العربّية،  .أ 
ّ
 م. 2016األسطورة في فكر الجاهلّي وأدبه، مجمع القاسمّي لل

ّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بالقيروان،  م   .ب
ّ
 م. 2016، 1األسطورة واملجاز، كل

عر الجاهلّي، جامعة القدس املفتوحة، ع الوعل صدى تّموز في ال .ت
ّ
 م.2003، 2ش

 الّسّواح، فراس:  -

رجمة. 2األسطورة واملعنى دراسات في امليثولوجيا والّديانات املشرقّية، ط .أ 
ّ
شر والّتوزيع والت

ّ
 ، دمشق، دار عالء الّدين للن

ثة وأصل الّدين واألسطورة، ط .ب
ّ
رجمة، ، سوريا، دار عالء  8لغز عشتار األلوهة املؤن

ّ
شر والّتوزيع والت

ّ
 م.2002الّدين للن

 ، دار الكلمة. 11سوريا وبالد الّرافدين، ط-مغامرة العقل األولى دراسة في األسطورة .ت

شر والّتوزيع، سورّيا، 1علي، فاضل عبد الواحد، عشتار ومأساة تّموز، ط -
ّ
باعة والن

ّ
 م. 1999، األهالي للط
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 عليمات، يوسف:  -

سق  .أ 
ّ
عر العربّي القديم، طثقافة الن

ّ
يات األرشيف في الش

ّ
شر والّتوزيع، عّمان، 1تجل

ّ
 م. 2021، األهلّية للن

عر الجاهلّي، ط .ب
ّ
سق في الش

ّ
سقّي تمثيالت الن

ّ
شر والّتوزيع، عّمان، 1الّنقد الن

ّ
 م. 2015، األهلّية للن

قافّية العربّية، -
ّ
قافي قراءة في األنساق الث

ّ
ذامي، عبد هللا، الّنقد الث

ّ
قافّي العربّي، 3ط الغ

ّ
 م. 2000، املركز الث

األسطورة - االجتماعّية،  قافّية 
ّ
الث الّتجديد  جمعّية  في  والبحوث  الّدراسات  ، ط-قسم  كيوان  1توثيٌق حضاريٌّ دار  دمشق،   ،

شر والّتوزيع، 
ّ
باعة والن

ّ
 م.2009للط

قافّي، ط -
ّ
 م. 2007، دار ميريت، القاهرة،  1قنصوه، صالح، تمارين الّنقد الث

 ، نادر:  كاظم -

اكرة في مجتمٍع تعّددّيٍ مبتلى بالّتاريخ، ط .أ 
ّ
 م. 2008، مكتبة فخراوي، 1استعماالت الذ

شر، بيروت، 1تمثيالت اآلخر صورة الّسود في املتخّيل العربّي الوسيط، ط .ب
ّ
 م.2004، املؤّسسة العربّية للّدراسات والن

 مبروك، أمل، األسطورة واأليديولوجيا، مكتبة الّتنوير.  -

 م.1983ّبي، أحمد بن حسين، الّديوان، دار بيروت، بيروت، ملتنا -

قافّي العربّي.  -
ّ
شابه واالختالف نحو منهاجّيٍة شمولّيٍة، املركز الث

ّ
 مفتاح، محّمد، الت

 :
ٌ
 مراجُع ُمترَجمة

ة الّنّص، ترجمة: منذر عّياش ي، ط -
ّ
 م.1992، مركز اإلنماء الحضارّي، سورّيا، 1بارت، روالن، لذ

 لفهم األحالم والحكايات العجيبة واألساطير، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي، طفورم،  -
ٌ
 ممّهدة

ٌ
غة املنسّية دراسة

ّ
،  1إيريش، الل

شر والّتوزيع، سورّيا، 
ّ
 م. 2011دار الحوار للن

قافّي العربّي، 2فوكو، ميشيل، حفرّيات املعرفة، ترجمة: سالم ياقوت، ط -
ّ
 م. 1987، املركز الث

شر والّتوزيع، كورتل -
ّ
ريحي، دمشق، دار نينوى للّدراسات والن

ّ
 م. 2010، آرثر، قاموس أساطير العالم، ترجمة: سهى الط

اقُع إلكترونّية:   مو

املتمّدن:   - الحوار  موقع  نهاية، 
ّ

والال األوروبوروس  أمجد،  سيجري، 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=599517 
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 ( هـ 685-610عند أبي الحسن علي بن موس ى بن سعيد املغربي األندلس ي) والبالغي اإلسهام النقدي  

 " عنوان املرقصات واملطربات"  : من خالل كتابه

Critical And Rhetorical Contribution By Abu Al-Hassan Ali Bin Musa Bin Said Al-Maghribi 

Al-Andalusi (610 – 685), Trough His Book :  The title Of  Dancers And Singers 

 املغرب.  ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، عالم والتواصلدبية واللسانية وعلوم اإل مختبر الدراسات األ الصالح انياكي، 

Niagui Sala h, Univerity Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fes -Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

من كتب    سالمي من خالل تقليب أوراق كتاٍب سالمي بشمال افريقيا/ املغرب اإل في التراث العربي اإل   يهدف هذا البحث النبَش  

املغربي األندلس ي، وذلك عبر  " لصاحبه أبي الحسن بن موس ى بن سعيد  عنوان املرقصات واملطرباتهذه املرحلة، املعنون ب"  

األ  اثنين.  الكتاب مبحثين  ومحتوى  ومؤلفاته،  املؤلف  حياة  فيتناول  الثاني،  أما  العربيين،  والبالغة  النقد  يستقص ي مسارات  ول 

سهام النقدي والبالغي البن سعيد األندلس ي عبر وساطة منهج استقصائي  اإل   ،ودوافع تأليفه، وقراءة في عنوانه، أضف إلى ذلك

 ستقرئ متن الكتاب ورؤية مؤلفه البالغية واهتمامه النقدي. ي

 الكلمات املفاتيح: املرقصات ــ املطربات ـــ النقد ـــ البالغة ــ التصنيف.

Abstract: 

This research aims to exhume the Arab - Islamic heritage in North Africa/Islamic Maghreb by flipping the papers 

of a book from this stage, entitled " The title of  Dances and stripes," by his father, Abi_Alhassan Ben Moussa Ben 

Saeed, an Andalusian Moroccan, through two researchers. The first examines, and the paths of Arab criticism and 

rhetoric. The second deals the life of the author and his authors with the content of the book, the motives for its 

authorship, and a reading in its title, adding the critical and rhetorical contribution of Ibn Saeed al-Andalusi through 

the mediation of an investigative approach that recites the body of the book and the vision and critical interest of 

its author. 

Keywords : Dancers - Singers – Criticism – Rhetoric .   
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 مقدمة: 

ت  عرف الغرب اإل 
ّ
دْت عنها أنشطة علمية وأدبية تجل

ّ
سالمي بما في ذلك األندلس، نهضة فكرية وثقافية امتدت لقرون عديدة تول

لم   املباحث  أّن معظم هذه  املالحظة هو  يثير  ما  إّن  البالغة والنقد.  الكالم والفقه ودرس  اللغة والنحو وعلوم  في ظهور مباحث 

.تتخلص من التأثير  
ً
 املشرقي، فنهجْت في أغلبها نفس الخطى دراسة وتأليفا

  
ً
ها ال تبتعد كثيرا

َ
إّن تشّرب هذه املباحث باملوروث الفكري القادم من املشرق العربي مع الوافدين األوائل بعلومهم املختلفة جعل

 منها إلظهار اإلعجاز في القرآن ونشر علومه وتف
ُ
سيرها. بينما كان الوقت يمر، وحلقات  عن خدمة املشروع الديني وتأصيله، سعيا

،  سعى الكثير من الفقهاء والنحويين والعلماء بالغرب اإل 
ً
سالمي، إلى تكسير قيود التبعية الفكرية التي الفكر واألدب تزداد انتشارا

   تبعدهم عن اجترار منقوالت املشرق.  رث املشرقي. ومع هذا السعي، ظهر التأليف كعملياٍت ربطتهم طويال باإل 
ُ
 خاض التأليف

ً
وسريعا

ن من نشأة معارف أخرى ذات صلة باألدب وفروعه  
ّ
في علوم اللغة ونحوها، والفقه والقراءات، والشعر والنثر... الش يء الذي مك

 كالبالغة والنقد.  

 يحاول أن ينأى عن تأثير
ً
 محليا

ً
 تأليفيا

ً
ف   لقد أثمر هذا االتجاه ظهور مؤلفات عديدة سعْت ألْن تتخذ لها بعدا

ّ
البدايات. فأل

ابن سبع السبتي كتاب" شفاء الصدور" والقاض ي عياض" الشفا بتعريف حقوق املصطفى"، وأبو القاسم الكالعي" إحكام صنعة  

الكالم" وصالح بن شريف الرندي" الوافي في نظم القوافي".... وأبو الحسن علي بن موس ى بن سعيد املغربي األندلس ي" عنوان املطربات  

 واملرقصات.

 ل: النقد والبالغة العربيانمبحث أوّ   (1

 بدايات النقد األدبي: 1 ــــ 1

ة لهذا النقد الذي أخذ مساره على يد العديد من  من الوقوف عند املحطات الشفهيّ   النقد األدبي كان البّد   استشرافا لبداياِت 

بالشعر مثل األصمعي لهم بعلمهم  ، والنابغة  م(828ه/  216) ت  املشهود  في  ق ه(  18م/  604) ت  الذبياني،  الشعر  "  ، كما ورد 

قتيبة   "والشعراء تقيّ م(899ه/  276املتوفي سنة)  البن  من خالل   ، 
ّ
الش لإلنشادات  ففي هذه    عريِة يمه  بحضوره.  تقام  كانت  التي 

يبني أحكاَم  النقد     ه بشكٍل املرحلة كان 
َ
الحك الشاعر/  في ذهن  ما تبقى من صور جمالية   انطباعي مؤّسس على 

ً
في ذات    م، مركزا

 يعقد أصحاُبه موازنات
ً
 وجازما

ً
ويصدرون    ،الوقت، على جمال اللفظ وسحره ودقة املعنى. " لقد كان نقد الشعر في بداياته ذاتيا

 
ّ
أن يتجش  دون 

ً
انطباعي صرف، خأحكاما نقد  إنه  بآخر شاعر  موا عبء تعليلها...  الخصوص  اضع لظروف صاحبه، ومتأثر على 

 1استمع له الناقد أو قرأه" 

ملا    عملية التدوين   لحفاظ عليه من الضياع، تسارعْت قصد االرغبة في تدوين املنقول من الشعر  ازدياد  لكن مع ظهور اإلسالم و 

 بعد جيٍل 
ً
 ، ألنه " ال يمكن أن يوجد نقد شعري ما،  تناقلته الرواياُت جيال

ً
، قبل أن تكون املواد التي يجب أن تسعفه  وجودا حقيقيا

،   املصنفاُت  . هكذا بدأِت 2في مجال البحث قد حّددت"
ً
 فشيئا

ً
بدأ النقد يجنح إلى املقارنة وإقامة  ومع ظهورها، الشعرية تظهر شيئا

 موازنات  إلى عْقد  ى في الالحق من األزمنة  املوازنات بين شعراء من حقبة واحدة، مما أدّ 
ً
ابق، بين مجموعات ال  ، للتصنيف الّس تبعا

 

ــــ الطرابلس ي، أمجد، نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس الهجري، ت. إدريس بلمليح، ص 1  .17ــ

ــ  نفسه، ص       2.  24ــــ
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التوجه  هذا  أحسن معّبر عن    اءفي طبقات الشعر ه(،  232الذي توفي سنة)    تنتمي لنفس العصر. ويعتبر كتاب ابن سالم الجمحي

 التأليفي الجديد.  

فاستعان باللغة والنحو، إذ بات أثر  د من أدواته ورؤيته،  مع هذه التحوالت املضطردة، اضطر الناقد، ومعه النقد إلى أن يجّد 

 في إثراء النقد الجديد، وباألخص مع عمرو بن العالء
ً
، الذي  م(828ه/  216) ت  ، واألصمعيه(154)ت  اللغويين والنحويين واضحا

 م(،934هـ/  322) ت  بن طباطبا  أشار إليهأخرج النقد من انطباعيته إلى دراسته، وتفحص ألفاظه، وتبّين معانيها الحقيقية، وهذا ما  

حينما تحدث عن صناعة الشعر وما يعتريها، من تداخل علم اللغة والرواية، وتطابق اللفظ واملعنى، وحسن التخلص من غرض 

 .1إلى غرض 

   ، بات من الضروري، أن يصبح الناقد آنذاك  بناء على ما سبق،
ً
يجيد اللغة، والبالغة، وأسرار النظم. وهذا ما    عاملا موسوعيا

من خالل كتابه " البيان  ه(  868  ) تل من مزج النقد بالبالغة هو الجاحظأصبح ُيحتج بها. فأوّ التي  ربط النقد بعلوم أخرى كالبالغة  

لت مفاهيم ونظرياٌت 
ّ
ك
ُ
 وماهيته، واألسلوب وطبيعته. متعلقة بالشعر  والتبيين" الذي ُعّد من روائع النقد العربي، إذ بداخله ش

ل الحركة النقدية العربية من الشفهي إلى املكتوب/  ليف النقدي بعد تحوّ تأاعتبر القرن الثالث الهجري أهم مرحلة في ال  لقد

القرآن واستجالء أسراره دفكانت    ،املدّون  في دراسة   فعاالرغبة 
ً
تدبّ ل  ا بالشعر كوثيقة لغوية تساعد على  االهتمام    رلبعض على 

الش يء الذي ظهرت معه اصطالحات جديدة ك" الطبقة" و" املفاضلة و" املوازنة"، وهذا ما الحظناه في ،  النص املقدس وتفسيره

) البن املعتز   "و" طبقات الشعراء املحدثين  ه(،232) ت  وسم الكتب" طبقات الشعراء  الجاهليين واإلسالميين" البن سالم الجمحي

   .م( 1013ه/ 403) ت يفرض  ندلس" البن الشعراء األ أخبار  "، وم(908ت 

ه فاتاملصنّ مجمل هذه    فيُيمكن أن يالَحظ  
ّ
)  مصطلح    ، وأّن نقدي تقويمي ال يراعي التعاقب الزمني  منهجعلى    تّم االعتماد  ، أن

 كان    (الطبقة
ً
النقاد    شائعا يستعمله  أن  ،  قبل 

ً
نقديا  

ً
الشعراء،  استعماال وردَ لترتيب  األصل    حيث  عن  ة  خلفيّ بفي  انبثقت  دينية 

 . 2دراسات الحديث 

 مسار البالغة:  2 ــــ 1

لم تعرف البالغة في القديم بهذا االسم الشائع اآلن، إذ أن " مصطلح " البيان" ظهر قبل أن تظهر كلمة" بالغة وتستقر مفهوما  

عبر تفريعاته الثالثية: املعاني، البيان، والبديع، التي لم تتخذ هذا الصنيع إال في مرحلة التصنيف    3واضح املعالم في التراث العربي"

السكاكي القزوينيم(  1229ه/626)  تالتي بدأت مع كتاب  الخطيب  يد  العلوم"، والذي تعرض لعملية تقزيم على  ) ت " مفتاح 

. إن البيان قبل هذا الكتاب كان يضم كل ما يقوي بالغة القول  الذي اختصر مباحث الكتاب في " التلخيص" واإليضاح"  ه(739

 ّي نفس اإلشارات التي تحدث عنها أيويحقق تبليغه. وه
ً
 في الفصل املخصص ل" علم البيان"    ، ضا

ً
ابن خلدون في املقدمة، خصوصا

  في " املثل السائر   ه(637) ت  بن األثير  إليه ضياء الدين   نّبه قد  كان  الذي يجعل البالغة جزء من البيان إلى جانب البديع. وهذا ما  

 .4" موضوع علم البيان هو الفصاحة والبالغة" قائال بأّن " في أدب الكاتب والشاعر

 

ـــابن طباطبا العلوي، محمد أحمد، عيار الشعر، ش.ت عباس عبد الساتر، م نعيم زرزور، ط      11.1، بيروت لبنان، ص 1ــــ

ــــ الزيدي، توفيق،      2. 18، ص1987، 2مفهوم األدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، ط ــــ

ــــ  الغرافي، مصطفى، عن البالغة: دراسة في تحوالت املفهوم، موقع الحوار املتمدن، العدد:      3.    14، 2014ـ  4378ــــ

ــــ  ابن األثير، املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح أحمد     4. 37، ص 1الحوفي وبدوي بطانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ـ القاهرة، ج ــــ
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    ه لالجاحظ في البيان والتبيين"، الذي حّم   ذللك  نّوه إلى البالغة اسم  البيان كما   قد اتخذِت ل
ً
معنى التبليغ/ كشف املعنى، وفقا

التي   ت  للمرجعية 
ّ
املعتزظل ابن  بينما سّماها  ثانية،     م(909ه/  296) ت  تحكمه كناقد وأديب من جهة، وكمتكلم من جهة 

ً
بديعا

لها  والتمثيل  القول  شعرية  على  مل1للداللة   
ً
انتصارا و   يوالته،  على  ةالشعرياألدبية  يستحوذ  البالغة  امتداد  بدأ  لقد  توجهات  . 

م( ، نتيجة تحول عميق في 13ــ    12الدارسين، إذ" تحّول  الدرس األدبي من النقد إلى البالغة في القرنين السادس والسابع للهجرة)  

 بالبيان القرآني كردّ  ،2بنية املجتمع العربي"
ً
 بالغا

ً
  فعل مقاوٍم  مع تغّول الهجمات الصليبية واملغولية باملشرق، وهو ما أفرز اهتماما

 بإلحساس  
ّ
ى هذا الطرح فيض الكتب التي أل

ّ
فت في هذا السياق خالل هذين العصرين، ك" قانون  ضياع الهوية اإلسالمية، وقد زك

البغدادي النثر والشعر" ألبي طاهر  نقد  في  الكشافه(517) ت  البالغة  العلوم /(1143ه/  538) ت  للزمخشري   "، و"  ، ومفتاح 

 . لللسكاكي وغيرهم

 للت
ً
  ضطربة بين املشرق واملغرب العربي، إضافة إلى الظروف السياسية واالجتماعية امل  ة القائمالفكرية والدينّية    قاطعاتنظرا

الهوية   على  والخوف  األندلس ي،  القطر  في  الفتن واالضطرابات  توالي  في  تمثلت  واإلسالمية  التي  القادم  العربية  الضياع     عمدمن 

تأثر الدرس البالغي املغربي باالتجاه الديني   بعدما   بمقاصد فهم إعجاز القرآن،  إلى ربط توجههم االتجاه البالغي في املغرب  أقطاب 

املشرقية البالغية  باالتجاهات  ثم  أوال،     الوافدة  للدولة 
ً
 إّن      . ثانيا

ّ
أل البيان من  أبرز ما  في  ما  التنبيهات على   " في هذا املضمار:  ف 

، و" ه(727) ت  ، و " التبيان في علم البيان" البن الزملكانيم(1258ه/  656) ت  بي املطرف أحمد بن عميرة املخزوميالتمويهات" أل

) ، و" منهاج البلغاء وسراج األدباء" لحازم القرطاجنيه(684) ت  الوافي في نظم القوافي" لصالح بن شريف الرندي/ أبو البقاء الرندي

املر م(1284ه/  684ت   الروض  البديع" لال ، و"  امليع في صناعة  البناء  املنزع البديع في تجنيس أساليب ه(721) ت  راكش يبن  ، و" 

 م(. 1305ه/  704) ت البديع" للسجلماس ي

 خالصة

 غيض   ُيستنتُج مما سبق، أّن ما أوردناه، يعتبرو 
ً
  الذي أسهم في رسم صورة واضحة  من فيض التأليف النقدي البالغي باملغرب  ا

أسماء التصنيفات كما أملح بعض  لم يصلنا منه إال    ه، الذيتراثالكبير لجزء من  غياب  العن مدى اكتمال هذا املبحث األدبي، رغم  

 يّ إن هذا الفرش التاريخي ملصطلحي النقد والبالغة، واإلسهامات التأليف  زدي في " البحث البالغي في املغرب".إلى ذلك األ 
ّ
ية  ة املغذ

،  د  لهما، سيمهّ 
ً
، عنوان املرقصات واملطربات"  "املغربي  لكتاب بن سعيد  تترّصد  القيمة العلمّيةقراءة  القراء ِلبلورة  الطريق أمام  حتما

   ،وتتّبع مواطن الجّدة واألصالة فيه
ُ
ننا كما ت

ّ
   لة بين اتجاهات الناقد والخلفيات املعرفية التي من ربط الصّ   هذه العملّية   مك

ّ
مت  تحك

 .النقدي والبالغي  في إبداعه

 سهام النقدي والبالغي البن سعيد املغربي : اإل مبحث ثاٍن ( 2

افع التأليف:  1ــــ  2  ـــ دو

 يّسرْت سُبل اال كثرة الرحالت التي قام بها ابن سعيدلِ إن  
ْ
 في اتساع مداركه ومعارفه، إذ

ً
 كبيرا

ً
واسع على آداب  الطالع ، دورا

نْته واملغرباملشرق  
ّ
ومك اال   ،  بمن  ب   أعالمحتكاك  والنظم  وعلومهم   ألقطارا  مختلفالنثر  فلسفاتهم  اختالف  على  زارها،  التي 

 أسمهْت 
ً
العوامل مجتمعة إلى  في    وعقائدهم. كل هذه  الكتاب/ عنوان املرقصات واملطربات،    تأليفدفعه  برؤية نقدية  على هذا 

 

ــــ  الغرافي، مصطفى، عن البالغة: دراسة في تحولت املفهوم، ص  ـــ   1. 15ـــ

ــ 2 ـــ  23. ص 2008. مارس 1ــ  األزدي، عبد الوهاب، البحث البالغي باملغرب، ت. ذ محمد الطوكي، ط  ـــ
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عرية والنثري
ّ
ن  ه على شيوع اشتغالِ  ولعّل  .ا األدبّيةصناعته ةبالغة، و تستجلي جمالّيات النصوص الش

ْ
هذا الكتاب، وتكرار الطلب  مت

 والسؤال عليه، هو ما سّرع بانجازه، وتقديمه. 

 محتوى" عنوان املرقصات واملطربات"  ــــ 2ــــ  2

 جمع بين ضفتْيه  يعتبر " عنوان املرقصات واملطربات" البن سعيد املغربي 
ً
 نقديا

ً
نثرية، وشعرية " وهو كتاب   مختاراٍت   كتابا

صغير الحجم ويشمل على قطع من النظم والنثر في أخبار املغرب. ويرى األستاذ بروكلمان أن املؤلف قد وضعه مقدمة لكتاب"  

   ىمحمد بن يعلألفه  جامع املرقصات واملطربات" الذي  
ّ
، ثم أعاد 1286تاب في القاهرة أوال في  عر. وقد طبع هذا الكاألزدي في الش

 1"1949طبعه األستاذ محداد في الجزائز سنة 

بمقدمة شرح فيها، بعد حمد هللا على تشريفه لإلنسان على سائر الخلق، باللسان. ثم عرج  كتابه  ابن سعيد املغربي  افتتحلقد 

 إلى أن شرف البالغة كامن في كون  على الصالة على النبي الذي حباه هللا جوامع الكلم وسحر  
ً
البيان، مذكرا بحكمة الشعر، ومنوها

اإلفهام يأخذ منها على قدر العقول. كما أشار أيضا في سياق حديثه، إلى أن لكل عصر بالغته دون إعطاء األفضلية للمتقدمين  

 ببعض اآلراء " إن لكّل 
ً
 أن البالغة بشقيها املغربي  زمان ما يليق من البيان" " الناس بأزمانهم، أشب  مستشهدا

ً
ه منهم بآبائهم"، مضيفا

واملشرقي مشرعة على العطاء، دون ذكر أفضلية عصر على آخر أو قطر من األقطار في هذا الباب. لقد أملح في األخير إلى كثرة رحالته  

هناك والنثر  النظم  رجاالت  من  بالكثير  ولقائه  واملغرب،  املشرق  أنه،  بين  بّين  يشت  ، كما  املرقصات وهو  جامع   " كتاب  على  غل 

وتبيين   البالغتين،   
ً
محتسبا قمت  وصناعتهما/  والنثر  الشعر  بالغة   (

ً
معا والصناعتين  البالغتين  االعتبار  بعين  أخذ  واملطربات" 

 الصناعتين(. 

ه للشعر  بيت(، كما تحدث عن معيار النقد الذي سيسلكه في تصنيف  1000)   وقد حّدد مجال اشتغاله على النظم في ألف بيت

والنثر، غير املعتد على التنقيص والتجريح، أو التقبيح والتلميح) لم أتعرض للكالم على التنقيص والتجريح، وال تصرفت في طريقتي  

املقبول، املسموع، واملتروك(، ومعرفا    ،2التقبيح والتلميح  إلى خمس طبقات) املرقص، املطرب،   املتون الشعرية والنثرية 
ً
مقسما

 
ْ
 إلى انه سيقصر اختياره على طبقتي املرقص واملطرب. أضف

ً
إلى ما سبق، نّوه ابن سعيد املغربي إلى    إياها في ثنايا الحديث، ومنبها

، في إشارة إلى أن النثر حاضر 3طبيعة هذا األخير، بكونه) أعلق في األفكار وأجول في األقطار..(أن اعتماده على النظم أكثر راجع إلى 

 في هذا الجامع لكن مع تقييد هذا االختيار) أوردنا منه ما يكون كالعلم في الحلة املوشية( 
ً
 4أيضا

 ـــ قراءة في العنوان:   3ـــــ  2

إلى مبتغى الكاتب من تأليفه لهذا املصنف. فالعنوان إشارة واضحة   جليّ   إن نظرة فاحصة لعنوان الكتاب ترشدنا بشكل 

إلى   دوِول كثيرا في رحم الكتاب، يشير 
ُ
تـ إلى ما يعرف به الش يء. ومن هنا يمكن االستنتاج إلى كون هذا " املصطلح/ عنوان" الذي 

 طبقتي املرقص  
ً
واملطرب. هذا املعيار الذي سلكه ابن سعيد إيمانا  املعيار املتبع في تصنيف الطبقات الخمس املشار إليهما، وتحديدا

  
ً
 بذ'لك،  منه أنه األجدر لخلق نص أدبي بليغ يتجاوز حدود التصنيف القديم املميز بين املتقدمين واملتأخرين، راسما

ً
 نقديا

ً
 حدا

 

 ، منش. م. ت. ط. ن. ت،  بيروت 19ملغربي، أبو الحسن علي بن موس ى، كتاب الجغرافيا، تح و تقد وتع إسماعيل العربي، ص ــ  ابن سعيد ا 9

ــــ بن سعيد، عنوان املرقصات واملطربات، ص      2 .4ــــ

ــــ نفسه، ص      5.3ــــ

ــــ نفسه، ص      5.4ــــ
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من جهة،    ذي ساد محيطه العائليالتي تشّربت من مناخ األدب ال  كينونته الشاعرةو   ماضيه املترف،   ييتساوق ورؤيته املنبثقة من وْح 

 اطالعه على املوروث الشعري العربي مشرقا ومغربا. وهذا ما ستثبته قراءتنا للكتاب.، من ومن جهة أخرى 

 
ّ
النّ إنه عنوان يوحي للوهلة األولى إلى ذلك البعد الط  في نفوس قرائها. ف" الرّ ربي الذي تخلقه 

ً
قص  صوص األدبية شعرا ونثرا

وخاصة املجتمع األندلس ي، الذي ُبني مزاجه على فنون الغناء ومتالزماته. فابن    ،شئتان في تربة املجتمع العربيوالطرب" سمتان نا

: غنائية  من جراء  املتلقي  ىقه لدسعيد اختار ملختاراته الشعرية والنثرية ابلغ عنوان يمكن أن يلخص ما يصبو هو نفسه، لتحّق 

. من هنا، يتبّد   ،لة تستهوي األنفسشعورية مجلج ص وما تحتويه من دفقاٍت النّ 
ً
 وطربا

ً
  ، ى ميول ابن سعيد املغربيوتستميلها رقصا

وكالهما دائٌر  "    املرقص واملطرب من الكالم  لك على'ة إلى التأثير في املتلقي بإثارة أحاسيسه وشعوره معتمدا في ذواختياراته الراميّ 

 1غوص الفكرة وإثارة املعاني" على 

 ندلس ي: سهام النقدي والبالغي البن سعيد األ ــــ اإل  4ــــ  2

  .املصطلح النقدي والبالغي  أ ــــ  ــــ  4ــــ  2 

  هائل من املصطلحات النقدية والبالغية التي تش ي بعمق اطالع صاحبنا   كلما دلفنا أروقة هذا الكتاب إال ويطالعنا كّم  

لعّل ما نحن  . و املوظفة في دراسته  التي استقى منها مجموع املصطلحات  واألدبية  اته الفكرية ، وموسوعية مرجعيّ بمجال اشتغاله

فلَقد توزعْت مصطلحاُت الدراسة بين مجاالت عديدة،   نزر قليل مما يمكن العثور عليه بين ثنايا هذا الجامع.   بصدد إيراده، هو 

 من بينها: 

 

 

 املصطلح البالغي                     

القول    البالغة: القرائح والعقول... ) ولم  حسن  الذي يؤخذ منه اإلفهام على قدر 

البالغة..(،   البيان(،   البيان: تزل  من  يليق  ما  زمان  لكل  وان  والتمثيل/    )  التشبيه 

تمثيل..(،  التشبيهات:  أو  تشبيه  على  غوص  فيه  يكون  ال  مما  في    السجع:  )...  والنثر   (

)... مما ال    ه والتمثيل/ التشبيهات:التشبي  كالمهم يطلق على ما هو مقيد بالسجع... (،

) والنثر في كالمهم يطلق على ما هو    السجع:  يكون فيه غوص على تشبيه أو تمثيل..(،

   (...) ... إثارة املعانياملعاني:   (،...)ومن محسناته محسنات:  مقيد بالسجع... (،

 

 

 

 املصطلح النقدي                     

املتأخرين زينوا    املتأخرون:   (،3) إن املتقدمين بنوا فأوثقوا/ ص    املتقدمون:  ) إن 

) ما   املرقص:  ) التي بنى الجامع املذكور على الكالم فيها خمس...(، الطبقات:  (،...ونمقوا

  ،)...
ً
مولدا أو   

ً
مخترعا د  املطرب:كان  عن  الغوص  فيه  نقص  ما  االختراع...(، )    رجة 

  املسموع:  ) ما كان فيه طالوة مما ال يكون فيه غوص على تشبيه أو تمثيل...(،  املقبول:

) ما كان    املتروك:  )ما عليه أكثر الشعراء مما به القافية والوزن دون أن يمجه الطبع...(،

 على السمع والطبع...(،
ّ
ة املعاني  )... وكالهما دائر على غوص الفكرة وإثار   الغوص:  كال

) وضمنته من النثر زهرات/ والنثر في كالمهم) العرب(    النثر:  وغلى ذلك أشار والدي...(،

) ومن النظم بدائع أبيات(،    النظم:يطلق على ما هو مقيد بالسجع، وما هو غير مقيد(،  

)    الترتيب:(،  ...)استيفاء مختار األشعاراملختار:    (،ر...)استيفاء مختار األشعا   االشعار: 

 

  1  ــ ابن سعيد، عنوان املرقصات واملطربات، ص 5
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لك  'ورتبته على األمصار ترتيب الفرائد في العقود... وفي الجامع املتقدم الذكر ترتيب ذ

السماع/ السمع:    ) فصلت بين فضالء الشرق وفضالء الغرب(،الفصل:  على األعصار(، 

 
َ
ك كان  ما  ومعجب/  بنفسه  معجب  كل  من  سمعي  مألت  والطبع)  السمع  على   ...(،ال 

) ضرب به املثل في البالغة وكان في املائة الثانية، كان في    الزمني والسياس ي:  التحقيب

) مكانته في  الترسل:  املائة الثالثة، كان في املائة الرابعة..  إمام كتاب الدولة العباسية(،

 (، 8أئمة الكتاب مشهورة ومعظم ترسله من طبقة املقبول/ أبو إسحاق الصابي... ص  

 على ذلك قوله ملن قدم إليه كتابه قبل الوفود إليه/ الهمداني...(،   ) ... وشاهدي الشاهد:

ها وعنوان ما ال يليق  )... ومقاماته قد شرقت وغربت حتى صار ابتذالها عيبُ   املقامات: 

  .. ) املشهورة: ..(،) ... االصطالح املقرر في هذا الكتاباالصطالح:  (بهذا الكتاب./ الحريري 

املشهور  قصيدته  معظم  توليدهاإلختراع:  (،ة... في  وحسن  اختراعه  لكثرة   ...(...،)  

 ..(  )... لكثرة اختراعه وحسن توليدهالتوليد:

  

                                                                                                                                                                                                                                                 استنتاجات:

 من املالحظاتوغزارة موّ   من خالل هذا الجرد املصطلحينستنتج  
ً
 األندلس ي   زكي وجهة نظر بن سعيد املغربي التي ت  اده، مجموعة

واسع على التراث  ال  هطالعا   وعن تفصح في ذات الوقت، عن غنى ُمكتسباِته األدبّية والنقدّية والبالغّية،و   ،التأليفّي الفكرية، ومْيله 

رؤيتها العلمّية. من أهّم ما يمكن مالحظُته في   واكتمالها النقدية للكاتب    ةتجربعمق الضج  ي بنُ مما يش ِ   شعره ونثره  األدبي العربي،

 إلى  
ْ
، أّن أغلب املصطلحات  ذللكهذه الدراسة أّن ابن سعيد جمع الكثير من املصطلحات النقدية والبالغية قديمها وحديثها. أضف

ر أّن املغربي يعلُم أّن أغلَبها متداوٌل بين القراء كما،   الواردة لدْيه، لم ُيخضعها الكاتُب إلى الشرح أو التفسير أو التعقيب مما 
ّ
يؤش

 وجديدة. 
ً
إلى كوِنها مبتكرة البعض، فهو يلّمح  ه حين يلجأ إلى تعريف 

ّ
. وأن

ً
 ومغربا

ً
لدى أهل االختصاص على نطاق واسع، مشرقا

ف أكثَر من ترديد بعض املصطلحات في كتابه ، يمكُن اإلشارة إلى كْون املصّنِ
ً
 كالبالغة ومشتقاتها ) بلغاء...(، والنثر والنظم... وأخيرا

 وتصنيف حقوله.  صطلح النقدي والبالغي امل ـــ ب ــــ توزيع  4ــــ  2 

 

 املتلقي ) الشعر والنثر( اإلبداع الكاتب 

 

ـــ   ـــ العنوان  ـــ أئمة الكتاب  االصطالح 

إمام البلغاء ـــ الطبقات ـــ الفصل ـــ مختار  

األشعارـ ــ أعلق في األفكار...ـ ــ  ما هو مقيد  

بالسجع ـــ ... إهمال النثر ــ ضرب به املثل  

طبقة    يف من  ترسله  معظم  ـــ  البالغة 

املقبول ـــ ومن محاسن تركيبه ـــ اشتغلت 

 

ـــ   ـــ محسنات  ـــ الحكم واألمثال  املشهورة 

ـــ  ـ الصناعتين  ـــ  البالغتين  ـــ  السجع  ـــ  التخيل 

ـــ   التشبيهات  والتمثيل/  التشبيه  ـــ  املعاني 

ـــ  املقبول  ــ  محسنات  ـــ   املطرب  ـــ  املرقص 

ـــ   البيان  ـــ  الغوص  ـــ  املتروك  ـــ  املسموع 

الت ـــ  االبتداع  ـــ  ـــ االختراع  رسالة  ـــ  وليد 

 

 
ّ
يمجه       -...على السمع والطبع  كان كال

ـــ  ـــ  ...الطبع للحفظ  املسهل  ـــ   كالمهم 

ترسل في  النظر  أمعن  ومن  ـــ  ـــ   ..األسماع 

اشتهر    -القرائح والعقول    -  شرف البالغة..

يقولون أنه أحق    - عند الناس بحالوة املنزع  

 ...الناس باسم شاعر 



 2022 أكتوبر  78  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 32  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

ـــ بالكت واملطربات  املرقصات  جامع  ـــ  اب 

بهذا   يليق  ما  عنه  فصدر  ــ  نورد...  وال 

هو   ـــ  الترسل  في  البصيرة  أهل  ــ  الكتاب 

عندي أرفع الجميع طبقة فيما يليق بهذا  

املخضرمون ـــ وقفت على ترسله    الكتاب ـــ

 ـــ من عنوان طبقته 

التخييالت وسائر ما يلوح عليه غوص فكرة  

ـــ طالوة ـــ التشبيهات العقم ـــ الغزل ـــ اإلشارة ـــ   

 الوزن ــ القافية ـــ 

 

 التصنيف  إقراءُ  ج ــــ  ـــــ 4ــــ  2

من خالل هذا التصنيف يبدو هامش التفاعل الكبير بين الناقد، بن سعيد املغربي وبين املتن اإلبداعي املشتغل عليه، وكيف  

، بالكثير من املصطلحات، واألحكام النقدية التي ُبنيّ 
ً
، وحاول االلتزام بها  خّص الناقد متنه شعرا ونثرا

ً
ت على معايير حّددها مسبقا

ف  ف. فاملصّنِ ، لم يعر اآلخر  م يهتم باملتلقي قدر اهتمامه باملادة اإلبداعية، فجاء املعجم النقدي املوّج ل  طيلة املصنَّ
ً
ه إليه باهتا

 كان املغربي قد صرّ   اهتمام، وإْن كبير  
ّ
 الش

ً
 ح بأن اختياراته، وخصوصا

ُ
شرف    ة الحفظ لدى املتلقي، وأّن راهن على قابليّ عرية جاءت لت

 1رتها للقرائح والعقول في مسايّ  البالغة كامٌن 

 لقد  
ّ
  ار البالغي بما تحويه من علوم املعاني والبيان  ز ابن سعيد املغربي على املعيّ رك

ً
والبديع. لكنه ركز أكثر على البيان، تشبيها

" لم يكن له فضل الّسبق في أغلب هذه املصطلحات ألن الكثير من النقاد سبقوه ...غير أن صاحب " املرقصات  ،وتمثيال، وتخييال

 في تعامله معها حيثها، وهو األمر الذي يبدو جليّ في التطرق إلى معظمِ 
ً
إليها، غير أّن املصطلحات    د بتعريفها أو اإلشارةلم يتقيّ   ا

 
ّ
 النقل واالجترار، واألخذ عن السابقين، وهو بذلكاملعرف

ً
ه النقدية على ع بصمتِ سعى لوضْ   ،ة في الكتاب هي ابتداع الكاتب، متجاوزا

 مستوى املعجم املصطلحي، ومنجزه النقدي العربي املغربي.

ل اختياراته املصطلحية تنحو نحو الجدة والتجاوز، وخير مثال على  ، تبدو ثقافة املغربي النقدية من خالفإلى جانب كّل ما ذِكر

 
ّ
 عوض مصطلح البيان، بْل ذلك، أنه وظ

ً
    ف مصطلح البالغة كثيرا

ً
 إّياه  غالى في توظيفه معتمدا

ّ
عراء في أكثر من توصيف للكتاب والش

 إّياهم بالبلغاء.
ً
 ناعتا

إذن،   البالغة  ابن سعيد األندلس ي   أن يتأكد  إلى  البيان  القديم ملفهوم  املنظور  املقتصرة على جوانب املعاني والبديع،    تجاوز 

التصنِ  مرحلة  في  بنياتها  تشكلت  التي  يد  والبيان،  على  مواُده  ـزمْت 
ُ
قـ والذي  العلوم"،  مفتاح   " السكاكي  كتاب  مع  بدأت  التي  يف 

أليفي الذي  مما يرجح تأثره الواضح بهذا املذهب التّ   ،اإليضاح"الخطيب القزويني الذي اختصر مباحث الكتاب في "التلخيص" و 

 على 
ً
 هات الكتب النحوية، والبالغية... التلخيص ألمّ   أ مبدسيطر على بدايات الحركة التأليفية األندلسية مرتكزا

يكشف امليوالت  ع الناقد الشاعر،  الذي يغلب عليه طبْ و إن هذا التوظيف للمصطلحات البالغية بشكل غير مدروس/ عفوي،  

 في اختياراته البالغية لإل النقدية التذوقيّ 
ً
ستجداتها) لكل زمان ما يليق به من البيان(،  ة وُم مالءات الزمنيّ ة البن سعيد املغربي، مرتهنا

 
َ
  ملغربي بن سعيد اهنا تتداخل لدى امن و   ها من القدرة على التناغم مع " القرائح والعقول".فالبالغة في نظره يجب أن تستمد شرف

 بعد من ذلك، الغوص في بواطن األشياء.أة البالغة وتوليد املعنى الذي يتجاوز العبارة إلى اإلشارة، بل  أبنيّ 

 

  2.1ــ  نفسه، ص  
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 : املغربي ـــــ أركان التناول النقدي والبالغي البن سعيد  5ـــــ  2

 الخلفية املعرفية:  ــــ  1 ـــــ 5ــــ  2

ات والخلفية الفكرية التي استقى منها الكاتب أهم أدوات  اإلشارات التي تعري املرجعيّ ونحن نتتبع متن الكتاب تطالعنا بعض  

 من علوم شتى، 
ً
اشتغاله النقدي. إن ترديد بعض املصطلحات بكثرة كفيل بأن يحيلنا على الينابيع األولى لثقافته التي تبدو مزيجا

الذي يحضر انطالقا من    التاريخ/ السياسةو   ) إمام... أئمة..(،الذي تكرس من منطلق الالزمة التالية املتكررة  العلم الشرعي  أهمها:

لعل اشتغال ابن سعيد بهذا املجال   الجغرافيا: و   مؤشرات عدة تعري اهتماماته بتاريخ السياسة، والتعاقب الزمني التحقيبي لألدب،

 إلى استغالل هذه املع
ً
يبدو أنها املعرفة التي    األدب:و   طيات الجغرافية وتوظيفها بما يتناسب واملوضوع املطروق،ترك لديه نزوعا

  
ً
. إن كثرة اطالعه على موروث األدب وجديده، إبداعا

ً
 ونثرا

ً
ألهمت الناقد هذا الزخم من املعارف النقدية والبالغية، واإلبداعية شعرا

، أتاح له اإلسهاب في اختيار مواد عمله، وض 
ً
 بط حدودها. ونقدا

التاريخية   املشيرات الشرعية  املشيرات 

 السياسية 

 املشيرات األدبية  املشيرات الجغرافية 

و   أئمةـــ   أنا  الكتاب، 

ذلك،    أقسم    إمامعلى 

اإلسالميين ...    املشبهين  ـــ 

في  إمام  هو   املشبهين 

العباسية  ومما  ـــ    الدولة 

هذا    يشفع في  ذكره  في 

كتاب الديار  إمام    ــ  الباب

ـــ  امل بالغة    أئمة صرية 

ـــ    النثر في العصر املذكور 

هو  لساني،  .. فقطع هللا 

الطريقة  تلك  من    إمام  ـــ 

أصحاب  معاني    أئمة 

 الغوص.... 

الدمياطي وزير   أبي منصور  ـــ 

عطية   ــ  األشرف  امللك 

في    الطرطوش ي  الكتاب  إمام 

عند   ـــ  املومن  عبد  دولة  صدر 

برا   املهدية  على  الناصر  نزول 

أيدي   من  واسترجاعها  وبحرا 

وزير   القوص ي  النجم  ـــ  امللثمين 

املائة  بلغاء  ـــ  حماه  صاحب 

الغثاني كاتب   العباس  ـــ  السابعة 

صاحب افريقية ـــ شعراء اإلسالم  

اإلسالمية  الدولة  انقضاء  ـــ   إلى 

ا اإلسالميينرئيس   ـــ  ملشبهين 

وقد  ـــ  العباسية  الدولة  صدر 

فيه   عسكرا  الدولة  سيف  وجه 

الترك   فخر  فنصرــ  فراس  أبو 

امللك   الجزيرة،  وزير  مولى  يدمر 

 بن عباد ملك اشبيلية. 

على    الناصر  نزول  عند  ـــ 

وبحرا  برا  الديار    املهدية  ـــ  

مصر   املصرية أهل  من    ـــ  قطرا  ـــ 

املغرب من أول    ــ شعراء  األقطار

البحر   إلى  املصرية  الديار 

 املحيط.

 

ـــ ويروى    ـــ صاحب اليتيمة

طباطبا الحسن    البن  أبو  ـــ 

شعراء   الدمية،  صاحب 

املائة    املغرب شعراء  ـــ 

أدبها   أهل  إمام  الرابعة، 

ومصنفيها   باألندلس 

ـــ ابن فروج    وفرسان شعرائها 

كتاب   صاحب  الحياني 

الوليد    الحدائق أبو  بن  ـــ 

ـــ وقفت   زيدون وزير ابن عباد

عشرين   نحو  في  ترسله  على 

بلغاء عصرنا  مجلدا  أئمة    ـــ  ـــ 

األندلس رشيق    كتاب  ابن  ـــ 

                                                       صاحب العمدة                                                                                                                  
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 املنجز املعرفي:  ــــ  2 ــــ 5ــــ  2

ابن سعيد   لدى  النقدي  التناول  أركان  أن  للدارس  يتبين  للكاتب  املوسوعية  باملعرفة  وارتباطها  املعطيات  إقراء   على 
ً
تأسيسا

، املتمثل في التحول من منطق  املغربي لم تقف عند املرجعيات املعرفية وحدها، بل يمكننا أن نقف عند  
ً
بعض منجزه املعرفي أيضا

 ما يتعلق بالطبقات 
ً
االستهالك واالجترار إلى منطق التقعيد املصطلحي خاص به، والذي لم يسبقه إليه احد من  قبل، وخصوصا

 الخمس، وتعريفاتها: 

دا يكاد يلحق بطبقة االختراع ملا يوجد في  1
ّ
ه من السر الذي يمكن أزمة القلوب بين يديه، ويلقى  ــ املرقص: ما كان مخترعا أو مول

 منها محبة عليه، وذلك راجع إلى الذوق والحس، مغن باإلشارة عن العبارة. 

 ــ املطرب: ما نقص فيه الغوص عن درجة االختراع إال أن فيه مسحة من االبتداع  2

 وما أشبه ذلك.ــ املقبول: ما عليه طالوة مما ال يكون فيه غوص على تشبيه وتمثيل  3

 ــ املسموع: ما عليه أكثر الشعراء مما به القافية والوزن دون أن يمجه الطبع ويستثقله السمع.  4

 على السمع والطبع.  5
ّ
 ــ املتروك: ما كان كال

 ) فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا   ***    قالقل عيس كلهن قالقل( / املتنبي 

، يرد تعريف األمر  1بينما نجده وهو يتحدث عن النثر: " والنثر في كالمهم يطلق على ما هو مقيد بالسجع وما هو غير مقيد"  

 ما يتعلق باألجناس، حيث     ألصحابه هو تجٍن.
ً
وهذا ملمح الناقد الحق. أضف إلى ذلك، وعيه التام بالنظرية األدبية، وخصوصا

 للكثير منها، و 
ً
بوأ بعضها الصدارة في كتابه. وهذا ما ينطبق في الجانب النثري على املقامات مبرزا أهم كتابها) بديع الزمان  أولى اهتماما

الهمداني، أبو محمد القاسم بن علي الحريري...(، والترسل الذي اعتنى به أيما اعتناء بفعل قوة حضوره في الساحة األدبية العربية 

ا العباس ي) عبد الحميد بن يحيى،  إبراهيم بن عباس آنذاك، حيث بدأ اختياراته بأعالم  العصر  الترسلية زمن نبوغها في  لكتابة 

الصولي، أبو الفضل بن العميد...(، واألمثال) من خطب الحسناء لم يغله مهرها(، ودون أن يعرف أحيانا، جنس نثره قائال في ذلك 

 عن  العباس الغثاني، كاتب صاحب اف
ً
ه)  ، باملناسبة فقد ادخل نفَس 2ريقية" .. ومن فصول نثره قوله"على سبيل املثال، متحدثا

 علي بن سعيد مصنف هذا الكتاب( ضمن طبقة هؤالء في آخر الجزء الخاص بالنثر من كتابه.

 األدوات املعرفية:  ـــــ 3 ـــــ   5ـــــ  2

لم يكن لهذا املنجز أن تكتمل أركانه لو اعتماد الناقد على مادة مصطلحية كافية لتقديم منتجه بالشكل العلمي الالئق.   

، دون أن يكتفي بترديد ذلك، بل سعى إلى ابتداع مصطلحات وتقعيدها بما  
ً
فقد استند في اختياراته إلى مقروئه التراثي بالغة ونقدا

 على منطق حجاجي رام من خالله املوضوعية    بن سعيد املغربيا  يناسب رؤيته األدبية. لقد 
ً
 في تصنيفه ملختاراته اعتمادا

ً
كان محايدا

 النقدية سبيال. فالناقد عمد إلى مجموعة أدوات حجاجية منها: 

يقولون أنه أحق    /* االستشهاد بآراء اآلخرين لتقوية رأيه) عمرو بن أبي ربيعة/ اشتهر عند الناس بحالوة املنزع(،) علي بن الرومي

 الناس باسم شاعر( 

 

ــــ ابن سعيد، عنوان املرقصات واملطربات، ص   ـــ   15ـــ

ـــــ نفسه، ص     2. 14ـــ
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 ** التعريف باملصطلحات املستحدثة) املرقص، املطرب، املقبول، املسموع، املتروك( 

 *** الشرح والتفسير لبعض كلمات واردة في مختاراته الشعرية، كما حدث في قول أعش ى بكر: 

 ال (،) والشعر يستنزل الكريم كما       ****    ُينزل رعد السحابة الّسب 

 في حاشية املصنّ 
ً
 ه التالي ) السبل محركة املطر(، أو كما فعل مع قول علقمة: ف شرَح واضعا

 ( 17) أوردتها وصدور العيس مسنفة   ***   والصبح بالكوكب الدري منحور/ ص

 اختيارهو  
ً
دم الشفق، وإذا تبين  بهذا الشرح والتعليق)  يشير على أن كوكب الصبح مثل سنان الحربة طعن به فَسال منه    ، مبررا

 منه هذا املعنى كان من املرقصات، وقد بّينته في قولي: 

 بأنجمه 
ً
 ) كم زرته ورواق الليل منسدل   ***   مسهم راق إعجابا

 وأبت الصبح منحور بكوكبه   ***   وسائل الشفق املحمر من دمه(

 معناه  
ً
، في موضع آخر، موضحا

ً
 ودالالت األخر: أو كما فعل مع قول علقمة أيضا

ياَبها في األنف مشموم (
ْ
 ) يحملن أترجة نال العبير منها   ***   كأن تط

ـ الشاعرـ إلى أن ما نال هذه املرأة من مضض السير واصفرار لونها      تحرك أن توأنها ما    ،كاألترجة  يشير 
ّ
 خالفا  و   إال

ً
تزيد طيبا

 للتحرك البشري.  

 هو الذي سقطت أسنانه( في بيت للنابغة) األدرد  لألدرد وتفسير 

 ) وإذ يعض تشده أنيابه   ***   عض الكبير من الرجال األدرد(/ النابغة الذبياني

 . املنهج املتبع  ــــ  4 ـــ  5ـــــ  2

إن املتمعن في املنهج املعتمد في الكتاب يجد أشتات مناهج تبرز بين الوهلة واألخرى. لقد تكاملت مجموعة أساليب لتتوحد   

 في  
ّ
ها سمة املختارات منذ أول ظهورها مع " طبقات الشعراء الجاهليين  منهج يختلط فيه االنتقائي، والتجميعي،  والتاريخي، ولعل

التاريخي البعد  ، حيث يتداخل  ه(296) ت  ، و" طبقات الشعراء املحدثين" البن املعتزه(232)ت  واإلسالميين" البن سالم الجمحي

وتصنعملّيات  ب املادة،  التّ تجميع  التأثير  يبدو  املنطلق  هذا  من  وانتقائها.  سعيد يفها  بن  علي  تقليد  في   ،
ً
جليا القديم  صنيفي 

املرتبة  التاريخي. غير أن هذا األخير يتوارى إلى ّ  التعاقَب للمادة األدبية  تناوله  يراعي في تجميعه و   ، حيثابقة الذكرللتصنيفات الّس 

 الشتغاله.  ار النقدي الذي ارتضاه الناقداملادة من حيث تطابقها مع املعيّ تلك  الثانية، أمام التصنيف التقويمي الذي يدرس 
ً
 .آلية

 ـــ الحكم النقدي:  6ــــ  2

الوهلة األولى، يبدو خاضع  إّن    الحكم النقدي منذ 
ً
التعاقد عليه  ،لدى علي بن سعيد املغربي  ا أرتسامات    إلى ما تم  من 

 ) وال نريد  :  في بداية الكتاب  وأحكام
ّ
 بالسجع/ ص  هنا إال

ً
... وفيها من إهمال التقيد بالسجع ما هو خارج عن شرط  6ما كان مقيدا

دا يكاد يلحق بطبقة االختراع...( أو ) ما نقص فيه الغوص عن درجة االختراع إال أن  8هذا الكتاب/ص 
ّ
(، أو ) ما كان مخترعا أو مول

 فيه مسحة من االبتداع(.
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ملغربي حيث يربط بالغة النثر بتقيده التام بالسجع، بينما بالغة الشعر فيربطها بمدى ما فيه  هكذا يتحدد معيار النقد لدى ا 

  
ً
مركزا لها،  ابتداع  أو  للمعاني،  توليد  أو  اختراع  العُ على  من  والتشبيهات  التشبيهات،  على  القائم  الغوص  والتخيّ حسن  ل،  قم، 

 ومخترعات املعاني.

 من أحكامه 
ً
 ويمكن أن نورد بعضا

ّ
 لة الختياراته وتصنيفاته:املعل

كان    ،هو من أئمة أصحاب معاني الغوص/ فارس ذلك العصر في معاني الغوص/ كان في الغزل عاريا من التشبيهات ومع ذلك

املائة   بلغاء  من  النثر/  بالغة  أئمة  من   / املشهورة  قصيدته  الغزل/  في  املنزع  بحالوة  الناس  عند  اشتهر  والتخيل/  الغوص  حسن 

عة/  ومما يشفع في ذكره في هذا الباب/  ممن يلحق بهذه الطبقة من بلغاء عصرنا بل يتقدمهم بقوله/ شاعر الرسول/ واسطة  الساب

درة قوله/  واسطة عقد ترسله/ هو إمام تلك الطريقة/ ال أعلم باملشرق واملغرب مثله/ إمام أهل أدبها باألندلس ومصنفيها وفرسان  

ريد/ النابغة الجعدي وهو من شعراء النبي صلى هللا عليه وسلم/ رسائل مشهورة/ كاتب السلطان  شعرائها وهو صاحب العقد الف

 محمود هو عندي أرفع الجميع طبقة/....

 
ّ
، على  يستنتج من هذه األحكام أنها كل

ً
ها ترتكز على مدى مواءمة النص للمعيار النقدي الذي آمن به الناقد، وهو املرتكز أساسا

 بسحر هذا القول  صدر أحكاَم ى غوص املعاني وجمالية التخييالت. وكأني بعلي بن سعيد يُ لنص املنتَق أسس بالغية تهب ا
ً
ه متأثرا

 املوحي باإلشارة ال بالعبارة. 

غير أننا في هذا الباب، عثرنا على بعد األحكام/ امللحوظات النقدية التي كان ابن سعيد املغربي يرجعها إلى أصحابها كما فعل مع  

(، وعلي بن الرومي) يقول أنه أحق الناس باسم شاعر 56و بن عبد ربه) وقوله الذي حكم له املتنبي بسماعه أنه شاعر/ ص  أبي عمر 

لكثر اختراعه وحسن توليده(، وعمرو بن ربيعة) اشتهر عند الناس بحالوة املنزع في الغزل(، وذي الرمة) وحكى الحجازي في الحديقة  

بن املعتمد)  قال صاحب اليتيمة/ الثعالبي في نثره: ) جمع أهل البصيرة في الترسل على أن رسالته    أنه كان يقول...(، وأبي الفضل

 (.  6التي كتبها إلى بلكا عند استصعابه ركن الدولة غرة كالمه وواسطة عقده/ ص 

لرسالة وإن أطنبوا فيها وجعلها  على ما يبدو البن سعيد املغربي، فعقب قائال: ) هذه ا  هللا بن املعتز لم يرَق عبد  هذا الرأي في  

النقاد  آراء  ببعض  أحيانا،  النقدي  رأيه  يدعم  نجده  وهكذا  املقبول(.  طبقة  من  فإنها  العميد  ابن  ترسل  لعقد  واسطة  الثعالبي 

 اآلخرين، لتقوية حكمه وصواب اختياره.

 : نتائج وخالصات

 ا يلي:َم ك نورُدها  مجموعة من النتائج، استخالُص   أمكَننا،  سبقبناء على ما 

ــــــ   الطبقات) ابن سالم الجمحي، وابن املعتز( الذي يقسم املادة إلى مراتَب   أمبد اعتماد علي بن سعيد في تصنيفه ملختاراته على    ـــ

 حسب الجودة، و التزام التقيد باألوجه البالغية املعتمدة كمعيار نقدي.

 تبدو تجليات التأثر بالنقد القديم امل  ــــــ ـــ
ُ
لهذا السلوك النقدي امليال إلى التجميع واالنتقاء، والتحقيب الزمني    شرقي واضحة تبعا

 على نهج األلفيات السابقة/ ألفية بن مالك.   (1000ألف )  للمختارات. أضف إلى كونه حدد املختارات في 
ً
 بيت،  سيرا

ــــــ في تقويمه للنثر ما هو مسجوع فقط، وقد أدرج   تركيز الناقد على التقيد بالسجع كداللة على الجودة وبالغة القول، إذ خّص  ــ

 على طريقة اعتماد النظم. 
ً
 اختياراته النثرية في طبقتي املرقص واملطرب جريا
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ــــــ  رز املكانة التي حض ي بهذا الفن في األوساط األدبية العربية.  ركز ابن سعيد املغربي في النثر أكثر،  على جنس الترسل، وهذا يب ـــ

 على مجمل نثر القدماء مفاده أن هذا النثر مندرج في خانة املقبول وما تحتها) 
ً
 متطرفا

ً
املثير في تقويمه للمادة هو اعتماده حكما

 النظم في " عنوان املرقصات واملطربات" وجميع نثر القدماء داخل في طبقة املقبول وما تحتها(. مما يبين اهتمامه الزائد ب

ــــــ تركيز بن سعيد في اختياراته الشعرية على طبقتين فقط ) املرقص واملطرب( لكونهما مبنيتان في نظره على االختراع، وحسن    ـــ

 تأثره بوالده في هذا املجال) إلى ذلك أشار والدي(. 
ً
 التوليد، وغوص الفكرة وإثارة املعاني، مبرزا

، كما انضبط له الناقد في اختياراته للمادة، عكس املصطلح الطبقات    ــــ ـــ
ً
عد له سابقا

ُ
 قـ
ً
 نقديا

ً
لقد أخذت الطبقة في عمله مفهوما

" بأن لفظة) طبقات( قد فقدت  بسرعة في هذا النوع من املؤلفات   لدى ابن سالم الجمحي وابن املعتز، حيث قال أمجد الطرابلس ي

 في طابعها النقدي، وأن عب
ً
 مساويا للعنوانين اآلخرين الذين لم يكونا أقل ذيوعا

ً
ارة ) طبقات الشعراء( قد أصبحت ببساطة عنوانا

 1هذه الفترة، ونعني بهما: ) أخبار الشعراء( و) الشعر والشعراء(

ـــــــ ر ذيوعا في األقطار... وهذا امليل راجع  ميل الناقد إلى االعتماد على النظم في كتابه ألسباب منها تعلق النظم باألفكار، وأنه األكث  ـ

.
ً
 إلى تأثير الثقافة الشعرية املهيمنة في الوسط األدبي العربي مشرقا ومغربا

ــــــ النظم    ــ في  املغربي مختاراته  به بن سعيد  الذي قّوم  النقدي  املعيار   ،
ً
 وتخييال، وغوص معاني، وسجعا

ً
البالغة تشبيها تعتبر 

 يالت...( كان ينحو في نثره من التشبيهات والتخيّ  والنثر.) رئيس املشبهين،

ــــــ    ـــ
ّ
إال الشعراء والكتاب والتعريف بهم،  الكاتب ترجمة  يعتمد  الترجم ما نذرفي    لم  الناذرة. وكانت هذه  أغلبها،   تميل   ات  إلى    في 

السياس ي لصاحبها، من خالل ربطه   أو  األدبي  السياس يالتعريف  أبو منصور  بموقعه  في صدر دولة عبد املومن،  الكتاب  أمام   (

أو  الغثاني كاتب صاحب افريقية، ثقة الدولة جعفر بن تأييد الدولة ملك صقيلية(  العباس  الدمياطي وزير امللك األشرف، أبو 

 بعض  ب
ُ
ذا الكتاب/  ف ه) أبو الحسن الباخرزي صاحب كتاب الدمية/ دمية القصر، صاحب اليتيمة، علي بن سعيد مصنّ هتبِ ك

عنوان املرقصات واملطربات، ابن فروج صاحب كتاب الحدائق، ابن رشيق صاحب كتاب العمدة، الفتح بن عبد هللا صاحب كتاب  

) من شعراء املائة الثانية، املائة  التاريخي  حقيب بالتالقالئد، صاحب كتاب زهر اآلداب) وثمرة األلباب(/ الحصري القيرواني(، أو  

مصنف هذا الكتاب، ابن أخيه جعفر بن    ) محمد بن سعيد عّم فبقرابته من املصنِّ السادسة، املائة السابعة(، أو  الرابعة، املائة 

 
ً
   ، عبد امللك بن سعيد، موس ى بن سعيد له في املرقص قوله، وهو والد املصنف(، وأحيانا

َ
) أبو إسحاق الصابي: هو ه الكاملسبِ بن

 قاسم إسماعيل، أبو النصر العتبي: هو محمد بن عبد الجبار إبراهيم بن هالل، الصاحب عباد: هو أبو ال

ـــ أحاطت أغلب اختياراته الشعرية بمعظم األغراض املطروقة في األدب العربي من وصف) الخمرة، الفرس، الشمعة، الخيمة،  

 ب، وحكم، ورثاء.الغيث، الطبيعة(،  وغزل عفيف) مجنون ليلى(،  وتغزل بالغلمان) أبو عامر بن شهيد األندلس ي(، وعتا

 على العباسيين، على مستوى املنثور) عبد الحميد بن  
ً
ـــ اهتم الناقد بذكر أهم أعالم العرب في الكتابة النثرية والشعرية، مركزا

يحيى،، إبراهيم بن العباس الصولي، عبد هللا بن املعتز، أبو الفضل بن العميد، أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد، أبو إسحاق  

لصحابي، الصاحب بن عباد، ابو محمد القاسم بن علي الحريري،( ثم املغاربة)  ذو الوزارتين أبو عبد هللا بن أبي الخصال، عيس ى ا

 من حيث ال يدري، بهذا االختيار سبق  
ً
بن خير العكيلي، الفتح بن عبد هللا، أبو جعفر بن عطية الطرطوش ي، علي بن سعيد(، مبينا

 الريادة في هذا املجال. 

 

ــــ الطرابلس ي، أمجد، نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة، تر إدريس بلمليح، ص     46.1ـــ
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ــ تبرهن كل هذه االختيارات الشعرية والنثرية على دراية الناقد بمجال اشتغاله األدبي عبر اطالعه على الكثير من املصنفات  ــــ ـ

 اإلبداعية في أجناس مختلفة) الشعر، النثر) مقامة ، ترسل(.

ــــ   في ذكر أعالم النظم العربي منذ عصوره األولى) الجاهلي، اإلسالمي، األموي، العباس ي،    ،، أفاض الناقد على مستوى الشعرــ

ثابت،  بن  النابغة، حسان  عنترة،  القيس،  كامرئ  الشعر:  هذا  أفانين  التي خطت  الشعرية  األسماء  يتجاوز  أن  دون  واألندلس ي( 

همداني، أبي الطيب املتنبي، ابن هديل األعمى، علية بنت  الخطيئة، كعب بن زهير، ذي الرمة، مجنون ليلى، الفرزدق، أبي فراس ال 

 املهدي، ليلى األخيلية، ابن هانئ األندلس ي، أبي عامر بن شهيد، أبو الوليد بن زيدون، املعتمد بن عباد، حفصة الشاعرة.(

ـــــــ املصّنف،  ما يالحظ    ـــ بينما يتضاءل حجم هفي  النثرية،  املادة  في  املرأة منعدم  في أن حضور  أدنى مستوياته  إلى  ذا الحضور 

 الشعر.

ــــــ إلى    6( أما املادة النثرية فتقل بعدد الصفحات املعدة لها حيث تبتدئ من ص  73إلى ص    15يطغى حضور املادة الشعرية )ص    ـــ

 العصر ومزاجه.  ذللك(، وهذا مؤشر واضح على الرؤية األدبية التي تحكمت في 14حدود ص 

ــــــ    ـــ
ّ
الش  عن قيمة صاحبه وحضوره  حضور 

ً
بعيدا بين الطول والقصر،  ما  الكم  الكتاب جاء مختلف  في  اهد الشعري والنثري 

 (3)االدبي. لقد أورد لعبد الحميد الكاتب مثال: ثالثة اسطر
ً
، ولبديع (21)، في حين أورد ألبي الفضل بن العميد واحد وعشرون سطرا

 
ً
ي القاسم بن علي الحريري أربعة أسطر. أما على مستوى الشعر فدرج ابن سعيد  ، ألب(11)الزمان الهمداني أورد أحد عشر سطرا

، وألعش ى بكر ثالثة (9)على نفس الطريقة دون أن يأبه بشهرة شاعر. فالمرئ القيس أربعة أبيات، وللنابغة الذبياني تسعة أبيات

 
َ
 (13)عشر بيتا

ً
 (9)، ولحسان بن ثابت تسعة أبيتا

ُ
 صصت مل ، وأعلى نسبة شواهد خ

ً
، مما يش ي  (44)جنون ليلى بأربعة وأربعين بيتا

 .واحد كشهلة والراعي، والطرماح، والكميت تن لهذا الشاعر، كما نجد هناك شعراء خصص لهم بي بامليول البيّ 

   خاتمة:

ظوم منه  بجمعه للكثير من اإلبداع األدبي املنقيمة وثائقية مهمة إذ ساهم    ) عنوان املرقصات واملطربات(يكتس ي هذا الكتاب

 واملنثور،  
ّ
    .والنثري في بالد املشرق واملغرب  عري في الحفاظ على املوروث الش

ً
 تأسيسا

ً
 وناقدا

ً
أدبّية  إسهامات  من  ،  على أبدعه شاعرا

 
ً
  نقدية

ً
 ، بَدل علي بن سعيد املغربي بالغية

ً
رؤيٍة    العربي، وبين التراث األدبي ُمساءلةعربي يزاوج بين  نقدي رساء نموذج إل  جهود كبيرة

 
ُ
 . ، وفي تقييمهفاحصة لجودة األدب أداةكأهم   ،راهن على املعيار البالغيتجديدّية ملقاربة الّنص األدبي ت
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 ملخص: 

يأتي هذا املقال في سياق تبيان الغنى اللغوي والبالغي للقرآن، وفي هذا اإلطار يعتبر التكرار واحدا من الظواهر املميزة لهذا  

النص، إذ إن وروده يساهم في إنماء املعنى وليس مجرد زيادة أو إطناب، فالتكرار القرآني ليس ممال، بل هو فرصة حقيقية لفهم  

وق مظاهر الجالل والجمال من خالل إعادة اللفظ أو املعنى أو هما معا. ومن آثار التكرار في القرآن: )التذكير،  املعاني والغايات، وتذ

التأكيد، التقرير، البرهنة على اإلعجاز، التنبيه (، وهي آثار إلى جانب أخرى تعد مدعاة إلى التصديق بجزالة لغة القرآن وشجاعتها، 

أ  التكرار فيه موصوال  أنه يؤدي وظيفتين: دينية تتعلق وقد يأتي  إلى  و مفصوال تبعا ملواقع األلفاظ والعبارات املكررة، باإلضافة 

 بالسلوك واالعتقاد وأخرى أدبية تؤكد املعاني في معرض البيان، مما يؤكد على أن القرآن كتاب دين وأدب.  

 : التكرار، التلقي، السياق، الظواهر البالغية الكلمات املفاتيح

Abstract: 

This article comes in the context of demonstrating the linguistic and rhetorical richness of the Qur’an. In this 

regard, repetition is one  of the distinctive features of this text, and its presence  contributes to the development of 

meaning and not just as an addition, or redundancy. Repetition in the Qur’an is not boring, it is instead a real 

opportunity to grasp the meanings and ends, and to taste the majestic and beautiful manifestations in it, through 

repeating the word or the meaning or both. And some of the reasons behind repetition in the Qur’an are: 

(reminding, confirming, reporting, proving the miracle, and alert), and these reasons, in addition to others, are 

indicators to believe in the eloquence and courage of its language. Repetition in the Qur’an may come connected 

or separated according to the locations of repeated words and phrases. Moreover, it performs two functions: a 

religious one related to behavior and belief, and a literary one that asserts the meanings in the statement, 

confirming that the Qur’an is a book of religion and literature. 

Key words: Repetition – Reception – Context – Rhetorical manifestations . 
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 : تقديم

غنيا بالظواهر البالغية التي تمنحه تميزا خاصا عن غيره من الكتب، فالبنية القرآنية لها نظامها    مصدرا يعد القرآن الكريم  

الخاص الذي يتجاوز املتعارف عليه لدى األدباء والكتاب، وهي بنية متجددة تساير الزمن وتتعالى عن العلل واألخطاء ، مما يؤكد  

ْوَحْيَنا إِ استمراريتها وحياتها، "
َ
ِلك أ

ََٰ
ذ
َ
ْهِدے ِبِهۦ مَ َوك ورا نَّ

ُ
ُه ن

َٰ
َن
ْ
ِكن َجَعل

ََٰ
ُن َول اِليَمَٰ

َ
 ا

َ
ُب َوال

َٰ
ِكَت

ْ
ل
َ
ْدِرے َما ا

َ
نَت ت

ُ
ا َما ك

َ
ْمِرن

َ
َن ا ْيَك ُروحا ّمِ

َ
اُء ل

َ
ش

َّ
ن ن

ْسَتقِ  ىَٰ ِصَرَٰط مُّ
َ
َتْهِدے ِإل

َ
َك ل ا َوِإنَّ

َ
،فإذا كان القرآن روحا، فإن التعامل معه يتجاوز منطق العقل، ومنه وجب تجاوز   1"49يمِمْن ِعَباِدن

دعاوى املغالبين وشبهات التجني على القرآن، فعلى كل منتقد يتصيد الثغرات أن يدرك أن كالم هللا فوق كالم البشر، فهو صفة 

الكالم صفة من صفات املتكلم. ومن بين الظواهر التي ت التكرار، وهي  من صفاته، ما دام  بهذا الخصوص، ظاهرة  ثير االهتمام 

ظاهرة كثيرا ما تبدو مستقبحة في األعمال األدبية، ملا توحي إليه من حشو أو إطناب، إال أن خصوصية النص القرآني تضفي عليها 

صير للتكرار بعد جمالي يتناغم  تميزا فريدا يدفع عنها كل تطاول يمس بالبنية اللغوية للقرآن. فأين تبرز تجليات هذا التميز؟ وكيف ي

 مع السياق القرآني نزوال وتلقيا؟ 

   املبحث األول: مفهوم التكرار -

إلغناء معانيه، وتحقيق غاياته، فما تكرر ش يء إال وأتى    بالغية  إن ظاهرة التكرار لم ترد في القرآن بغير موجب، وإنما هي آلية  

ادة، وإنما هو زيادة تؤسس لنمو املعنى، فحينما نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: "  بعائدة جديدة، إذ إن األمر ال يتعلق بمجرد اإلع

ِمًنا
َٰ
 ا
ً
دا

َ
ا َبل

َ
ذ
َٰ
ِهيُم َرّبِ ِاْجَعْل َه اَل ِإْبَرَٰ

َ
 ق

ْ
    2" َوِإذ

ْ
ِمًناثم نصادف في سورة إبراهيم قوله سبحانه: " َوِإذ

َٰ
َد ا

َ
ا الَبل

َ
ذ
َٰ
ِهيُم َرّبِ ِاْجَعْل َه اَل ِإْبَرَٰ

َ
، 3" ق

، " فإبراهيم عليه السالم " سأل في األول: أن يجعله من جملة البالد التي يأمن  معرفيا مهماإن تكرار اآلية في سورتين يحمل غنى  ف

أهلها وال يخافون، وفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من األمن، كأنه قال: هو بلد مخوف فاجعله آمنا 

، الش يء الذي تبرز معه قوة اللغة العربية  ي وفق املقامات وأسباب النزولنالق بتكرار، بقدر ما هو إنماء للمع.إن األمر ال يتع4"

دقائق لغوية تظهر غناها وشجاعتها، ولعل  " ابن جني " تذوق هذا املعنى فجعل بابا   عبروقدرتها على التفاعل مع مختلف املواقف 

 .  5لعربيةمن أبواب كتابه ) الخصائص( في شجاعة ا

لقد تكررت قصص قرآنية عدة على امتداد القرآن، وهو تكرار له دالالته، فعلى سبيل الذكر، فإن قصة آدم عليه السالم، التي  

ة في املعنى، فإذا كانت سورة البقرة قد حملت الهيكل العام للقصة، فإن باقي 6وردت في سور قرآنية مختلفة  ، تحمل مع كل ورود ِجدَّ

اَل َما  السور تطرقت إلى إشارات خاصة توحي بدالالت تفصيلة معينة، كإثبات هوية كل من آدم وإبليس بوصفهما بطلي القصة: "  
َ
ق

الَ 
َ
َك ق

ُ
َمْرت

َ
 ا
َ
ْسُجَد ِإذ

َ
 ت

َّ
ال
َ
ْقَتُهۥ ِمن ِطينَمَنَعَك أ

َ
ل
َ
ار َوخ

ّ
ْقَتِِن ِمن ن

َ
ل
َ
ْنُه خ ْير ّمِ

َ
ا خ

َ
ن
َ
، بعد ذلك يتم توضيح هاته الهوية توضيحا أكبر في   7"  أ

ن ِطينسورة أخرى بتأكيد بشرية آدم و انتماء إبليس لعالم الجن: "   ّمِ را 
َ
ِلُق َبش

ََٰ
ے خ ِ

ّ
ِإن ِة 

َ
ِئك

ََٰ
َمل

ْ
ِلل َك  َربُّ اَل 

َ
 ق

ْ
 ، "  8"   ِاذ

ُ
 ق

ْ
ِة  َوِإذ

َ
ِئك

ََٰ
َمل

ْ
ِلل َنا 

ْ
ل

 

  49.1سورة الشورى، اآلية  -

  2. 512سورة البقرة، اآلية  -

  37.3سورة إبراهيم، اآلية:  -

  553.4م، دار املعرفة بيروت، ص: 2009هـ/1430، 3أ بو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسير الكشاف، ط  -

  5. 360، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص:  2أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: محمد علي البجاوي، ج:  -

  6 البقرة و آل عمران و األعراف و اإلسراء و الكهف و طه و ص و الحجر.سور:  -

  11.7سورة األعراف، اآلية:  -

  8. 70رة ص، اآلية: سو  -
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ِهۦ ْمِر َرّبِ
َ
َفَسَق َعَن ا

َ
ِجّنِ ف

ْ
ل
َ
اَن ِمَن ا

َ
 ِإْبِليَس ك

َّ
 ِإال

ْ
َسَجُدوا

َ
 أِلَدَم ف

ْ
، كما أنه من املالحظ أن األمر لم يتوقف عند حدود االنتماء  1"  ِاْسُجُدوا

أو مادة التكوين، بل تجاوزه إلى بعض التفصيل لتتأكد املاهية، فلم يطلق لفظي الطين والنار إطالقا عاما، و إنما وردا بصيغة  

 التخصيص، فالطين قوامه صلصل من حمإ مسنون، و النار نار السموم: "
َ
ْقَنا ا

َ
ل
َ
َقْد خ

َ
ْسُنون َول ْن َحَمإ مَّ ل ّمِ

َصَٰ
ْ
َن ِمن َصل  26 اِلنَسَٰ

ُموِم  اِر ِالسَّ
ّ
ْبُل ِمن ن

َ
ُه ِمن ق

َٰ
ْقَن

َ
ل
َ
َجانَّ خ

ْ
ْسُنون   27 َوال ْن َحَمإ مَّ ل ّمِ

َصَٰ
ْ
ن َصل را ّمِ

َ
ِلٌق َبش

ََٰ
ے خ ِ

ّ
ِة ِإن

َ
ِئك

ََٰ
َمل

ْ
َك ِلل اَل َربُّ

َ
 ق
ْ
ُت    28 َوِإذ

ْ
َفخ

َ
ْيُتُهۥ َون ا َسوَّ

َ
ِإذ

َ
ف

وِحے ِجِديَن   ِفيِه ِمن رُّ ُه َۥسَٰ
َ
 ل
ْ
َقُعوا

َ
هو تجدد للمعاني وفق معطيات أخرى، فمع كل    بل. إن األمر ال يتعلق بإطناب أو حشو،  2"   29 ف

عرض جديد لهاته القصة أو لغيرها من القصص املتكررة في القرآن، خصوصية ومشهد، و ال مجال بذلك للنظر إلى تكرار القصص  

 م.نظرة سلبية تجعله مجرد لغو في الكال 

ويعد وجود ظاهرة التكرار في القرآن أمرا داال على انتمائه إلى البيئة التي نزل فيها، فقد " خاطب هللا بكتابه العرب بلسانها على  

، و لم تكن سياقاته  خارجة عن معهود كالمها، لذلك نجد فيه من الظواهر البالغية على تنوعها ما زخر به  3ما تعرف من معانيها "  

عربي، ويعتبر التكرار أحدها، و ال أدل على ذلك من الشعر الذي يعد ديوان العرب، فهو لم يخل من تكرار، بل يعتبر من  اللسان ال

الخاصيات املالزمة له، إذ نكاد نجزم أنه من مكوناته األساسية، فلغة الشعر لغة تكرارية تتشكل من خاللها الصورة الرئيسية للبيت  

 الوزن و القافية.   الشعري، ويتجلى ذلك خاصة في

لذلك ال يمكن أن يخلو القرآن الكريم من الصور التكرارية، فال ينبغي " ترك التكرار في املوضع الذي يقتضيه، وتدعو الحاجة   

إليه فيه، بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة إلى الحذف واالختصار، وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله في األمور املهمة التي قد  

 . 4عظم العناية بها ويخاف بتركه وقوع الغلط و النسيان فيها واالستهانة بقدرها " ت

إن التكرار في القرآن جاء متعدد املواطن و متنوع الصور، فإذا تم تكرار القصص، فقد تم أيضا تكرار بعض األخبار واألنباء،  

لسور املختلفة، فلو لم تكن األنباء و القصص مثناة و مكررة إذ كان الرسول صلى هللا عليه وسلم " يبعث إلى القبائل املتفرقة با

لوقعت قصة موس ى إلى قوم، و قصة عيس ى إلى قوم، و قصة نوح إلى قوم، و قصة لوط إلى قوم، فأراد هللا بلطفه و رحمته أن يشهر  

، فالتكرار في  5إلفهام و التحذير"  هذه القصص في أطراف األرض و يلقيها في كل سمع، و يثبتها في كل قلب، و يزيد الحاضرين في ا 

القرآن له مقاصده األساسية التي تهدف إفهام و تكوين املتلقي من خالل التذكير و التأكيد و التقرير و غيرها من أسباب وروده، و 

نستشف داللة العرب في ، و منه  6هو بذلك " ال يغير  أي أمر في املوضوع الذي يتكرر، إال أنه يغير شيئا في الروح الذي يتأمله"  

تعاملهم مع ظاهرة التكرار، فقد استعملوه تبيانا للتشوق و الحنين، فاملرتجى كثير الذكر، و في ذلك نجد مالك بن الريب في قصيدته 

 : 7التي يرثي بها نفسه، و هو يتشوق إلى وطنه يقول 

يْ 
َ
ُب َعْرَضُه   ///    َول

ْ
ك ِع الرَّ

َ
ْم َيْقط

َ
َضا ل

َ
غ
ْ
ْيَت ال

َ
ل
َ
َيا ف

َ
َيال

َ
اَب ل

َ
ى الّرِك

َ
َضا َماش 

َ
غ
ْ
 َت ال

 

  49.1سورة: الكهف، اآلية:  -

  29.2إلى:  26سورة الحجر، اآليات من:  -

  3. 51،ص: 1979،  2محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تح: أحمد شاكر، دار التراث، ط: -

، ص:  3: ثالث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني و الخطابي و عبد القاهر الجرجاني، تح: محمد خلف هللا أحمد و محمد زغلول سالم، دار املعارف، ط -4

52          . 

  5. 182أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تح السيد أحمد سقر، دار إحياء الكتب العربية، ص:  -

  165.6م، ص: 2009، بيروت، 1جيل دولوز، االختالف و التكرار، تر: وفاء شعبان، ط:  -

  88.7، ص: 1، ج: 15ديوان مالك بن الريب / حياته و شعره، تح: الدكتور نوري حمودي القيس ي، مجلة معهد املخطوطات العربية، مج  -
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ْيَس َداِنيا
َ
َضا ل

َ
غ
ْ
ِكنَّ ال

َ
َضا    ///     َمَزاٌر َول

َ
غ
ْ
ا ال

َ
ْو َدن

َ
َضا ل

َ
غ
ْ
ْهِل ال

َ
اَن ِفي أ

َ
َقْد ك

َ
 ل

ليس زيادة أو حشوا بقدر ما هو حديث الروح املشبع بالتشوق للوطن و مسقط الرأس. و على ذات    1فتكرار كلمة " غضا " 

وزان سار القرآن في كثير من اآليات، إذ ملا كانت الحسنات غاية ما يتمناه املؤمن و يتوق إلى بلوغه، تكرر ذكرها في اآلية الواحدة ال

لّنارِ بشكل واضح،" 
َ
اَب ا

َ
ِخَرِة َحَسَنة َوِقَنا َعذ

َ
ِفے ِاال يا َحَسَنة َو

ْ
ن ِفے ِالدُّ َنا َءاِتَنا  ُقوُل َربَّ ْن يَّ  . 2"199 َوِمْنُهم مَّ

ُقوَن  ُيعتمد التكرار كذلك في رسم مظاهر الجالل والجمال تشويقا للمتلقي وإثارة له، ومثاله قوله تعالى:"    تَّ
ُ ْ
مل
َ
ِة ِالِِت ُوِعَد ا َجنَّ

ْ
ل
ُ
ُل ا

َ
ث مَّ

ْن  ر ّمِ
ْنَهَٰ
َ
ْعُمُه َوأ

َ
ْر ط يَّ

َ
ْم َيَتغ

َّ
َبن ل

َّ
ن ل ر ّمِ

ْنَهَٰ
َ
ْيِر َءاِسن َوأ

َ
اٍء غ ن مَّ ر ّمِ

ْنَهَٰ
َ
َصّفى "  ِفيَها أ ْن َعَسل مُّ ر ّمِ

ْنَهَٰ
َ
ِرِبيَن َوأ

لشََّٰ ِ
ّ
ة ل

َّ
ذ
َّ
ْمر ل

َ
، فإحداث التشويق،  3خ

وإرادته، من أسباب التكرار في القرآن الكريم، وهو ما يؤسس لهاته الظاهرة البالغية الراسخة في بناء املتن القرآني، تكوينا للمتلقي  

 فلة للقول، وإنما بناء على مسببات تهدف تحقيق أغراض معينة. و تربية له، فلم يرد التكرار ملجرد التكرار أو نا

 املبحث الثاني: أثر التكرار في التذكير والتأكيد والتقرير  -

 التذكير:  أثره في   -أ

ما دام اإلنسان سريع النسيان، والوقائع تتشابه أحيانا، فإن التذكير كان أمرا الزما،  إذ تنزل اآلية أو الكلمة مرتين أو أكثر كلما  

َقْد  حدث سببها، تذكيرا بها أو تقديرا لقيمتها، لذلك يدخل تكرير القصص  واألخبار في القرآن ضمن هذا الباب، يقول تعالى: "  
َ
َول

َنا
ْ
ل ُروَن   َوصَّ

َّ
ك
َ
َيَتذ ُهْم 

َّ
َعل

َ
ل َقْوَل 

ْ
ل
ُ
ا ُهُم 

َ
به  4"   ل إقرارهم  جدد  النعم  فصول  من  فصال  ذكر  فكلما   "، النعم  ذكر  عند  نفسه  واألمر   .

، وكذلك عند ذكر الوعيد، إذ نالحظ في سورة املرسالت تكرار ذكر أحوال يوم القيامة وأهوالها، ربطا  5واقتضاءهم الشكر عليه " 

املشاهد التي تجعله أكثر التزاما بأوامر هللا ونواهيه،" فقدم الوعيد فيها و جدد القول عند ذكر كل حال من أحوالها  للمتلقي بتلك 

 .6لتكون أبلغ في القرآن و أوكد إلقامة الحجة و اإلعذار " 

 التأكيد:  أثره في  -ب

إذا كان اإليجاز في اللفظ من الظواهر املطلوبة بالغيا في النظم، فإن التكرار في القرآن ال يتنافى مع الجزالة في بناء متنه، إذ إن  

اإلعادة محمودة مادامت تفيد التأكيد، " و قد يقول القائل في كالمه: و هللا ال أفعله ثم وهللا ال أفعله، إذا أراد التوكيد و حسم 

ُموَن "    :، قال هللا عز و جل7من أن يفعله، كما يقول: و هللا أفعله، بإضمار    ) ال ( إذا أراد االختصار " األطماع  
َ
ْعل

َ
 ت
َ
 َسْوف

َّ
ال

َ
مَّ    3 ك

ُ
ث

ُموَن 
َ
ْعل

َ
 ت
َ
 َسْوف

َّ
ال

َ
  كما قال سبحانه: "   ،8"4 ك

ً
ُعْسِر ُيْسرا

ْ
ل
َ
ِإنَّ َمَع ا

َ
ُعْسرِ  5ف

ْ
ل
َ
 .9" 6ُيْسرا     ِانَّ َمَع ا

 

  1الغضا: شجر ينبت في الرمل، وال يكون غضا إال في الرمل. -

  199.2سورة البقرة، اآلية:  -

  16.3سورة محمد، اآلية:  -

  51.4سورة القصص، اآلية:  -

  53.5ثالث رسائل في إعجاز القرآن، ص:  -

  6املصدر نفسه. -

  182.7تأويل مشكل القرآن، ص:  -

  8. 4و3سورة التكاثر، اآليتان:  -

  9. 6و5سورة الشرح، اآليتان:  -
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َباِن إن التكرار استمرار للموقف األول، تشديدا ملعناه و تثبيتا له، وما تعدد ذكر اآلية الكريمة  "    ِ
ّ
ذ
َ
ك
ُ
َما ت

ُ
ك ِء َرّبِ

َ
ّيِ َءاال

َ
ِبأ
َ
" في    ف

و هو حسن في        ،1سورة الرحمان إحدى و ثالثون مرة إال عنوان لذلك، " فالتكرير في هذه اآليات للتأكيد و املبالغة و التقرير"  

 مثل هذا، و مثاله قول الشاعر: 

مْ 
َ
ْم َوك

َ
ْم ك

َ
ْم  ///   ك

ُ
ك
َ
ْت ل

َ
ان
َ
ْم ِنْعَمٍة ك

َ
 2ك

 و قال آخر: 

اَرِتِه ُزْرُه///  َوُزْرُه َوُزْر َوُزْر َو ُزِر   نَّ ِمْن ِزيَّ
َّ
َمل

َ
 ت

َ
 3َوال

، و هو بذلك لم يخرج على معهود  4التكرار، إرادة للتوكيد و اإلفهام" فالقرآن " نزل بلسان القوم، وعلى مذاهبهم، و من مذاهبهم  

 العرب، بل تجاوزه إلى ما تقتضيه قدسية الوحي.

 التقرير:  أثره في  -ت

إذا كانت الغاية من القرآن تثبيت معانيه  و أحكامه، و تقريرها في النفوس، فإن أسلوبه خادم لذلك، و عليه نالحظ أن التكرار  

إ آليات  إذا تكرر تقرر " من  الكالم  العظمى، و قد قيل:  القرآن ارتباط بتقرير    5حداث هذا التقرير، بل " و فائدته  ، فللتكرار في 

، 6الدالالت واملعاني في ذهن وقلب املتلقي، " و حقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى، خشية تناس ي األول، لطول العهد به " 

رير من أسباب التكرار، وتوقف عند ذلك في سورة الرحمن، إذ قال : " وأما تكرار )فبأي آالء ربكما تكذبان(  كما اعتبر ابن قتيبة التق

ة وصفها بهذه اآلية وجعلها فإنه عدَّ 
َّ
ل
َ
د في هذه السورة نعماءه وذكر عباده آالءه، و نبههم على قدرته ولطفه بخلقه، ثم أتبع ذكر كل خ

 .7نعم ويقررهم بها " فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم ال

ِكر ( في سورة اقتربت   وقد تعددت املواطن التي تفيد التقرير عبر ظاهرة التكرار، " ومثل ذلك تكرار قوله تعالى:   )  فهل من مدَّ

. فتكرار عبارات بعينها يقرر حكما سابقا، و ال يمكن اعتباره مجرد زيادة في ىالكالم أو قوال  8الساعة، أي هل من معتبر ومتعظ "

الكهف تردد قول الخضر  َصْبراملوس ى:"    9نشازا، ففي سورة  َمِعے  ْسَتِطيَع 
َ
ت ن 

َ
ل َك  ِإنَّ اَل 

َ
تقريرا ملبدأ الصبر قبل  10" ق إياه،  ، مخاطبا 

 

  1. 159، ص:  17نصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج: أبو عبد هللا محمد األ  -

  2. 160املصدر نفسه، ص:  -

  3املصدر نفسه. -

  182.4تأويل مشكل القرآن، ص:  -

  5. 10القاهرة، ص: ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث/ 3بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، ج:  -

  6املصدر نفسه. -

  186.7و  185تأويل مشكل القرآن، ص -

  8. 186املصدر نفسه، ص:  -

ودية. محمد  الخضر عبد من عباد هللا الصالحين و أوليائه املقربين وقد أظهر هللا على يديه هذه الكرامات و األمور الغيبية تعليما للخلق فضل العب  -9

 .    198، دار الفكر/بيروت، ص:2علي الصابوني، صفوة التفاسير، ج: 

  10. 66،71،74سورة الكهف، اآليات:  -
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ن من الفهم الحقيقي للمآالت، لهذا جاءت اآلية الالحقة تبيانا لذلك "  إصدار األحكام، فعدم العلم بخبايا األمو  ِ
ّ
َك ر ال يَمك ئُ ّبِ

َ
ن
ُ
َسأ

 
ً
ْيِه َصْبرا

َ
ل ْسَتِطع عَّ

َ
ْم ت

َ
 .1"  ِبَتاِويِل َما ل

 املبحث الثالث: أثر التكرار في التنبيه والبرهنة على اإلعجاز 

 التنبيه:  أثره في   -أ

اِد إن املتلقي للقرآن الكريم يجد في التكرار ما يفيد التنبيه، "  
َ
ش لرَّ

َ
ْم َسِبيَل ا

ُ
ْهِدك

َ
ِبُعوِن أ َقْوِم ِاتَّ لِذے َءاَمَن َيَٰ

َ
اَل ا

َ
َما    38 َوق َقْوِم ِإنَّ َيَٰ

َقرارِ 
ْ
ل
ُ
 ِهَي َداُر ا

َ
ِخَرة

َ
ال
َ
ع َوِإنَّ ا

َٰ
يا َمَت

ْ
ن لدُّ

ُ
 ا
ُ
ة َحَيوَٰ

ْ
ِذِه ِال

َٰ
نداء جاء للتنبيه، باإلضافة إلى أن التنبيه ذاته يكون أحيانا  للفت  ، فتكرير ال2"  39 َه

والتهويل  التعظيم  قصد  الحاقة    ،االنتباه  سور  في  الوارد  بالتكرار  يستشهد  الزركش ي  نجد  لذلك  والوعيد،  الوعد  استشعار  أو 

وبالنسبة للوعيد و التهديد، ساق الزركش ي قوله  ،    3والقارعة و القدر، ليبين أن القرآن يستعمل التكرار في مقام التعظيم و التهويل  

ُموَن تعالى: "  
َ
ْعل

َ
 ت
َ
 َسْوف

َّ
ال

َ
ُموَن   3 ك

َ
ْعل

َ
 ت
َ
 َسْوف

َّ
ال

َ
مَّ ك

ُ
وِذكر )ثم( في املكرر داللة على أن اإلنذار الثاني أبلغ من األول، و فيه تنبيه    ،4 "  4  ث

 .5على تكرر ذلك مرة بعد أخرى " 

 البرهنة على اإلعجاز: أثره في  -ب

إذا كان القرآن الكريم معجزا في نظمه وفي مضمونه، فقد اتضح ذلك في أسلوبه، و في الظواهر البالغية املنثورة على امتداده،  

و منها ظاهرة التكرار، وهو ما أشار إليه ابن فارس عند قوله: " فأما تكرير األنباء و القصص في كتاب هللا جل ثناؤه فقد قيلت فيه  

ل فيه إن هللا جل ثناؤه جعل هذا القرآن وعْجز القوم عن اإلتيان بمثله آية لصحة نبوة محمد صلى هللا عليه  وجوه، و أصح ما يقا

و سلم، ثم بين وأوضح األمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعالما أنهم عاجزون عن اإلتيان بمثله بأي نظم جاء وبأي  

ر"   ني،    ، وقد نحا الكثيرون نحو ابن 6عبارة عبَّ
ْ
فارس مؤكدين إعجاز تكرير اآليات و القصص و األخبار في القرآن، إذ قال صاحب املغ

أبو الحسن عبد الجبار األسدآبادي بهذا الخصوص " عند تأمل هذه القصص وقد أعيدت حاال بعد حال يعرف أهل   القاض ي 

القصة الواحدة إذا أعيدت أبلغ منها في القصص    الفصاحة ما يختص به القرآن من رتبة الفصاحة، ألن ظهور الفصاحة ومزيتها في

، فالتكرار يبرهن على إعجاز القرآن، إذ إن تكرار املعاني بألفاظ متعددة و ذكر القصة الواحدة بصيغ متنوعة، حقق  7املتغاير "  

ا " الكافرون " نموذجا للتكرار املعجز، " هذا  لتكرار اختصار، و هو  عجز العرب عن مجاراته، و على سبيل الذكر تعتبر سورة 

 

  77.1سورة الكهف، اآلية:  -

  39.2و38سورة غافر، اآليتان:  -

  17.3البرهان في علوم القرآن، ص:  -

  4. 4و3سورة التكاثر، اآليتان:  -

  17.5البرهان في علوم القرآن، ص:  -

العلمية بيروت،    م، دار الكتب1997هـ/1418،  1أبو الحسين أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب في كالمها، ط:  -6

 . 158ص: 

  397.7م، ص: 1984، 2، ط:16أبو الحسن عبد الجبار األسدآبادي ، املغني في أبواب التوحيد و العدل،ج:  -
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هللا نفى عن نبيه عبادة األصنام في املاض ي و الحال و االستقبال، و نفى عن الكفار املذكورين عبادة هللا في األزمنة الثالثة    إعجاز، ألن

   .1أيضا "

فرصة حقيقية لتذوق  و غيرها، مدعاة إلى التصديق بجزالة لغة القرآن، فالتكرار فيه ليس ُمِمال، بقدر ما هو    ثارإن هذه اآل

 جالل القرآن و جماله معنى و أسلوبا. 

، يمكن الحديث في القرآن الكريم عن تكرار موصول وآخر مفصول، تتحكم فيهما مواقع  وفي ارتباط معه  باإلضافة إلى ما سبق و 

وَعُدوَن األلفاظ أو العبارات املكررة، و مثاله بالنسبة  لألول " 
ُ
ا ت
َ
، فالتكرار هنا ورد في أول اآلية، كما يمكن أن  2"  63 َهْيَهاَت َهْيَهاَت مِل

ايرد في آخرها: " 
ّ
ا َدك

ّ
ْرُض َدك

َ
ِت ِاال

َّ
ا ُدك

َ
 ِإذ

َّ
ال

َ
ُك َصّفا َصّفا  23 ك

َ
ل
َ ْ
َك َوامل  ، أو في آيتين متتابعتين " 3"24 َوَجاَء َربُّ

ً
ُعْسِر ُيْسرا

ْ
ل
َ
ِإنَّ َمَع ا

َ
ِانَّ  5 ف

ُعْسِر ُيْسرا
ْ
ل
َ
َواِريراَويُ ، "4"  6َمَع ا

َ
ْت ق

َ
ان
َ
َواب ك

ْ
ك
َ
ة َوأ ن ِفضَّ اِنَية ّمِ

َٔ
ْيِهم ِبـ

َ
 َعل

ُ
اف

َ
ْقِديرا 15 ط

َ
ُروَها ت دَّ

َ
ة ق ن ِفضَّ َواِريرا ّمِ

َ
 .5"  16 ق

وأما عن التكرار املفصول، فيرد في السورة الواحدة، كما يمكن أن يكون في القرآن كله، فقد تكرر في سورة املرسالت قوله تعالى 

ِبيَن "   ِ
ّ
ذ
َ
ُمك

ْ
ل ِ
ّ
َبان " إحدى و ثال  َوْيل َيْوَمِئذ ل ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
َما ت

ُ
ك ِء َرّبِ

َ
ّيِ آال

َ
ِبأ
َ
ثون مرة. كما  " عشر مرات، كما تكرر في سورة الرحمان قوله تعالى " ف

يمكن أن يتجاوز حدود السورة الواحدة، كاملعاني واألحداث التي تتضمنها قصص األنبياء وغيرهم، و كذلك مشاهد العذاب والنعيم  

ِق   ":  في اآلخرة، ومشاهد يوم القيامة، وخلق السماوات واألرض وتعاقب الليل و النهار، كقوله سبحانه في سورة آل عمران
ْ
ل
َ
ِفے خ ِانَّ 

هاِر  اِ  ِف ِالْيِل َوالنَّ
ََٰ
ِتل

ْ
ْرِض َواخ

َ
ِت َواال َوَٰ َمَٰ    لسَّ

َ
ِب آل َبَٰ

ْ
ل
َ

ِلے ِاال ْو
ُ ّ
ت أل هاِر َوَما  ، و قوله أيضا في سور أخرى: "6"    190 َيَٰ ِف ِالْيِل َوالنَّ

ََٰ
ِتل

ْ
ِفے ِاخ ِإنَّ 

 
َ

ْرِض آل
َ

ِت َواال َوَٰ َمَٰ ِفے ِالسَّ  ُ
َّ َ

َق ّللَا
َ
ل
َ
ُقوَن خ َقْوم َيتَّ ِ

ّ
ت ل وَن   ،  "7  "6  َيَٰ

ُ
ْعِقل

َ
 ت

َ
ال

َ
ف
َ
هاِر أ لْيِل َوالنَّ

ُ
 ا
ُ
ف

ََٰ
ِتل

ْ
ُه اخ

َ
لِذے ُيْحِي ۦَوُيِميُت َول

َ
، فتكرار  8"  81  َوُهَو ا

األحداث والقصص في السور املختلفة، يصاحبه أحيانا اختالف في الصيغ أو املفردات، و هو تكرار له أهدافه و مقاصده، وإن كان 

 .9سميه بـ:  " التكامل القصص ي في القرآن الكريم " هناك من ال يعتبره تكرارا، و إنما ي

، و تتعلق الوظيفة الدينية " بتقرير املكرر وتوكيده و إظهار  10إن التكرار القرآني " يؤدي وظيفتين: أولهما دينية، و ثانيهما أدبية " 

رار فيها متعدد و إن كان الهدف منه في جميع العناية به ليكون في السلوك أمثل و لالعتقاد أبين، أما الناحية األدبية فإن دور التك

البيان"   و  الوضوح  في معرض  إبرازها  و  املعاني  تأكيد  إلى  يؤدي  الظاهرة،  11مواضعه  التي تضمنت هذه  اآليات  تؤكده  ، كل ذلك 

 
أحمد عطا، دار  محمود بن حمزة الكرماني، أسرار التكرار في القرآن ) البرهان في توجيه متشابه القرآن ملا فيه من الحجة و البيان(، تح: عبد القادر    - 1

 .256الفضيلة، ص: 

  36.2سورة املؤمنون، اآلية:  -

  24.3و23سورة الفجر، اآليتان:  -

  4. 6و5سورة الشرح، اآليتان:  -

  16.5و15سورة: اإلنسان، اآليتان:  -

  190.6سورة: آل عمران، اآلية:  -

  7. 6سورة يونس، اآلية:  -

  81.8سورة املؤمنون، اآلية:  -

  9. 248م، ص: 2005هـ/  1426جواد محمد املحص، الجمال في القرآن الكريم مفهومه و مجاالته، د. عبد ال -

  77.10م، القاهرة، ص: 2002هـ/ 1423، 1د.محمود حمدي زقزوق، حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات املشككين، ط: -

  11. 78املرجع نفسه، ص:  -
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فيد، و ال عالقة  فالقرآن من هذا املنطلق كتاب دين و كتاب أدب، و هو حّمالة روح اللغة العربية، لذلك فالتكرار فيه، إطناب م 

 له بالتطويل املذموم األقرب إلى الحشو املستقبح و املذموم.

يدور التكرار بين اللفظ و املعنى، و هما أمران استأثرا باهتمام البالغيين، فمنهم من " تحدث عن التكرير بوصفه جنسا عاليا  

. و 1كرير معنوي يجسد إعادة املعنى، و سماه باملناسبة " يندرج تحته نوعان، أحدهما: تكرير لفظي، و سماه باملشاكلة، و الثاني: ت

لم يخرج ابن األثير عن هذا الطرح و إن كان قد جمع بين اللفظ و املعنى في قسم واحد، إذ قسم التكرار إلى قسمين كبيرين، "  

للقسم األول، فإن تكرار اللفظ و املعنى ال يحمل  ، و بالنسبة  2أحدهما يوجد في اللفظ و املعنى، و اآلخر يوجد في املعنى دون اللفظ "

وَن  "    الغرض نفسه، باعتبار أن لكل كلمة في القرآن مكانتها التي يحددها الغرض منها، َودُّ
َ
ْم َوت

ُ
ك
َ
َه ال نَّ

َ
اِئَفَتْيِن أ

َّ
لط

َ
ُ ِإْحَدى ا

َّ ُ
ُم ّللَا

ُ
 َيِعُدك

ْ
َوِإذ

َوُيرِ  ْم 
ُ
ك
َ
ل وُن 

ُ
ك
َ
ت ِة 

َ
ْوك ِالشَّ اِت 

َ
ذ ْيَر 

َ
غ نَّ 

َ
ِفِريَن أ

َٰ
ك
ْ
ل
َ
ا َداِبَر  َع 

َ
َوَيْقط ِتِهۦ  ِلَمَٰ

َ
ِبك َحقَّ 

ْ
ل
َ
ا ِحقَّ  يُّ ْن 

َ
أ  ُ

َّ ُ
ّللَا ِرَه    7 يُد 

َ
ك ْو 

َ
َول ِطَل  َبَٰ

ْ
ل
َ
ا َوُيْبِطَل  َحقَّ 

ْ
ل
َ
ا ِلُيِحقَّ 

ْجِرُمون 
ُ ْ
مل
َ
الف في املقصود،  ، نصادف هنا تكريرا في اللفظ و املعنى، و هو قوله تعالى: ) يحق الحق( و ) ليحق الحق (، وفيه اخت3" 8ا

" و ذاك أن األول تمييز بين اإلرادتين، و الثاني بيان لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها، و أنه ما نصرهم و خذل  

 ، و في هذا الباب أيضا يقول تعالى: "  4أولئك إال لهذا الغرض" 
ُ
ا ُه 

َّ
ل ِلصا 

ْ
َ ُمخ

َّ َ
ْعُبَد ّللَا

َ
ا َن 

َ
أ ِمْرُت 

ُ
أ َي  ِ

ّ
ِان ِل 

ُ
َل  ق وَّ

َ
أ وَن 

ُ
ك
َ
ا َن 

َ
ِمْرُت أِل

ُ
َوأ يَن  لّدِ

ْسِلِميَن 
ُ ْ
مل
َ
اَب َيْوٍم   12 ا

َ
ے َعذ ّبِ  ِإْن َعَصْيُت َر

ُ
اف

َ
خ
َ
َي أ ِ

ّ
ِل ِان

ُ
ن ُدوِنِه  13 َعِظيم  ق ُتم ّمِ

 َما ِشئْ
ْ
اْعُبُدوا

َ
ُهۥ ِديِِنۖ ف

َّ
ِلصا ل

ْ
ْعُبُد ُمخ

َ
َ أ

َّ
ِل ّللَِا

ُ
، هناك  5"ق

ِ تكرار تمثله اآليتان: " 
ّ
ِل ِان

ُ
يَن ق لّدِ

ُ
ُه ا

َّ
ِلصا ل

ْ
َ ُمخ

َّ َ
ْعُبَد ّللَا

َ
َن ا

َ
ِمْرُت أ

ُ
ُهۥ ِديِِن " و قوله: "  َي أ

َّ
ِلصا ل

ْ
ْعُبُد ُمخ

َ
َ أ

َّ
ِل ّللَِا

ُ
"، فاألمر يتعلق بغرضين   ق

ه، " و اثنين، إخبار بأن أمر العبادة تلقاه من هللا مع اإلخالص في دينه، و إخبار بأن املقصود بالعبادة هو هللا سبحانه دون سوا

  لداللته على ذلك قدم املعبود على فعل العبادة في الثاني، و أخره في األول، ألن الكالم أوال وقع في الفعل نفسه ، و ثانيا فيمن يفعل 

 . 6الفعل من أجله، و لذلك رتب عليه    ) فاعبدوا ما شئتم من دونه( "

تنبيها أو تعجبا أو تقريرا أو غير ذلك مما سبقت اإلشارة إليه في  و يمكن أن ينحصر الغرض من التكرار في إثبات معنى واحد إما  

َر أسباب ورود التكرار في القرآن، كقوله تعالى: "   دَّ
َ
 ق

َ
ْيف

َ
ُقِتَل ك

َ
َر   19 ف دَّ

َ
 ق

َ
ْيف

َ
ِتَل ك

ُ
مَّ ق

ُ
ْولىَٰ "    و قوله سبحانه:  7"  20  ث

َ
أ
َ
َك ف

َ
ْولىَٰ ل

َ
مَّ    33 أ

ُ
ث

ْولىَٰ 
َ
أ
َ
َك ف

َ
ْولىَٰ ل

َ
فاملعنى املحمول من التكرار يفيد التقرير و التأكيد، كقولنا: " ال إله إال هللا وحده ال شريك له"، فوحدانية هللا  ،  8"34أ

 تتجسد في " ال إله إال هللا " كما تتجسد في " وحده ال شريك له "، فاملعنى لم يتغير، لكن الغرض القائم هو اإلثبات. 

 
م، مكتبة املعارف/الرباط، ص:  1980هـ/ 1401،  1جنيس أساليب البديع، ت: عالل الغازي، ط:  أبو محمد القاسم السجل ماس ي، املنزع البديع في ت  -1

 . 478و  477

، تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، ص:  3ضياء الدين بن األثير، املثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر،ج:    -2

3. 

  8.3و7سورة األنفال، ص:  -

  4. 5املثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ص:  -

  13.5و12سورة الزمر، اآليتان:  -

  6. 6املثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ص:  -

  20.7و 19سورة املدثر، اآليتان:  -

  8. 34و33سورة القيامة، اآليتان:  -
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فيها بعض األلفاظ، لكن ليس هناك إجماع على اعتبارها من قبيل التكرار، و ذلك    و من الجدير بالذكر أن هناك آيات تتكرر 

، و 1مذهب ابن األثير، إذ يقول " و لربما أدخل في التكرير من هذا النوع ما ليس منه، وهو موضع لم ينبه عليه أيضا أحد سواي " 

 مِ منه قوله تعالى:   "  
ْ
َك ِللِذيَن َهاَجُروا مَّ ِإنَّ َربَّ

ُ
ُفور رَِّحيمث

َ
غ
َ
َك ِمن َبْعِدَها ل  ِإنَّ َربَّ

ْ
 َوَصَبُروا

ْ
َهُدوا

َٰ
مَّ َج

ُ
 ث
ْ
ِتُنوا

ُ
كرت )إن  2"  ن َبْعِد َما ف

ُ
، لقد ذ

، و سبب ذلك  3ربك( مرتين، وبينهما فاصل، لذلك نجد ابن األثير يقول :   " وأمعنت نظري فيها فرأيتها خارجة عن حكم التكرير"  

صل من الكالم، و كان أوله يفتقر إلى تمام ال يفهم إال به، فاألولى في باب الفصاحة أن يعاد لفظ األول مرة  عنده،   " أنه أطال الف

، فهو يرى في ذات املقام أن ورود ) إن ( و 4  ثانية، ليكون مقارنا لتمام الفصل، كي ال يجيء الكالم منثورا، السيما في إن و أخواتها "

من الكالم، يجعل إعادتها أحسن في حكم البالغة  و الفصاحة، و من قول ابن األثير نفهم أن   بين اسمها و خبرها فسحة طويلة

 التكرار ليس هو اإلعادة، بل لكل ما تكرر داللة وروده.

"        وبخصوص القسم الثاني من التكرار، و املتعلق بتكرار املعنى دون اللفظ، فهو متعدد الوجود في القرآن الكريم، و مثاله: 

ُل 
ُ
ُحْسنى ق

ْ
ل
ُ
ْسَماُء ا

َ
ال
ُ
ُه ا

َ
ل
َ
 ف
ْ
ْدُعوا

َ
ا ت ّيا مَّ

َ
َن أ ْحَمَٰ لرَّ

ُ
 ا
ْ
ْدُعوا

ُ
ُو ا

َ
َ أ

َّ ُ
 ّللَا

ْ
ْدُعوا

ُ
، إن الدعوة بقول " يا هللا " كالدعوة بقول " يا رحمان "، فبأي  5" ا

  " تعالى:  وقوله  واحد.  رب  املدعو  فإن  ُيدعى  زْ اسم 
َ
ا ِمَن  ِإنَّ   

ْ
َءاَمُنوا لِذيَن 

َ
ا َها  يُّ

َ
أ   َيَٰ

ْ
ْعُفوا

َ
ت َوِإن  ُروُهْم 

َ
اْحذ

َ
ف ْم 

ُ
ك
َّ
ل َعُدّوا  ْم 

ُ
ِدك

ََٰ
ْول
َ
َوأ ْم 

ُ
ِجك

َٰ
َو

ِحيم  ُفور رَّ
َ
َ غ

َّ َ
ِإنَّ ّللَا

َ
 ف

ْ
ِفُروا

ْ
غ
َ
 َوت

ْ
ْصَفُحوا

َ
، العفو و الصفح واملغفرة ألفاظ تحيل على معنى واحد، و إيرادها مجتمعة داللة على 6"  َوت

  قيمة العفو عن الولد و الزوج.

لفظ في القرآن الكريم يتعلق في الغالب بتكرار حرف أو اسم أو فعل أو جملة، تبعا ملا يقتضيه السياق القرآني،  إن تكرار ال

ِلِديَن ِفيَهافالحرف نحو: "  
ََٰ
ِة خ َجنَّ

ْ
ِفےِال

َ
 ، و االسم نحو:   "  7"  ف

ُ
َقاِرَعة

ْ
ل
َ
 َما ا

ُ
َقاِرَعة

ْ
َك     َوَما  1 ِال ْدريَٰ

َ
   أ

ُ
َقاِرَعة

ْ
ل
َ
ِل  ، و الفعل نحو: "  8"    2 َما ا َمّهِ

َ
ف

ُهْم ُرَوْيدا
ْ
ْمِهل

َ
ِفِريَن أ

َٰ
ك
ْ
 ، و الجملة نحو: " 9"   ِال

ً
ُعْسِر ُيْسرا

ْ
ل
َ
ِإنَّ َمَع ا

َ
ُعْسِر ُيْسرا 5 ف

ْ
ل
َ
 . 10"  6 ِانَّ َمَع ا

ة في املتن القرآني، من بينها التجنيس الذي  و في ارتباط بما تعارف عليه العرب في لغتهم، يتعدد وجود كثير من الظواهر البالغي

، و هو أحد نوعي التكرير كما تمت اإلشارة إليه آنفا، و من أمثلته قوله 11يعد ظاهرة تكرارية تندرج تحت ما سمي بالتكرير اللفظي

َبإ َيِقيٍن تعالى:   "
َ
ْوَن َعْنهُ َوُهْم َيْنَهْوَن َعْنُه وَ ، و قوله كذلك:"12"   َوِجْئُتَك ِمن َسَبِإ ِبن

َ
ئ
ْ
 .13" َين

 

  16.1املثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ص: -

  110.2سورة النحل، اآلية:  -

  17.3املثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ص: -

  4املرجع نفسه. -

  109.5سورة اإلسراء، اآلية:  -

  14.6سورة التغابن، اآلية:  -

  108.7سورة هود، اآلية:  -
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  9. 17سورة الطارق، اآلية:  -
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  11. 477املنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص:   -

  22.12سورة النمل، اآلية:  -

  27.13سورة األنعام، اآلية:  -
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ويدخل في إطار التجنيس، ما يعرف بالزيادة و النقص، " والجرجاني يسميه التجنيس الناقص، و من صوره الجزئية قول أبي  

 تمام: 

َواِضِب "
َ
َواٍض ق

َ
ْسَياٍف ق

َ
ُصوُل ِبأ

َ
ْيٍد َعَواٍص َعَواِصٍم /// ت

َ
وَن ِمْن أ  1َيُمدُّ

و عواصم، و كذا قواض و قواضب، سواء، إال أن هناك زيادة " امليم " في األول، و زيادة " الباء " في الثاني، و مثاله في    فعواص

ُهْم ُرَوْيداالقرآن الكريم، قوله تعالى: " 
ْ
ْمِهل

َ
ِفِريَن أ

َٰ
ك
ْ
ِل ِال َمّهِ

َ
 .2"  ف

   " تعالى:   اآليات، كقوله  التي طبعت تكرار بعض  التأخير  و  التقديم  إلى ظاهرة  َب  باإلضافة 
َٰ
ِكَت

ْ
ل
ُ
ا ُمُهُم  ِ

ّ
َوُيَعل ِتَك  َءاَيَٰ ْيِهُمۥ 

َ
َعل  

ْ
وا

ُ
َيْتل

يِه  ِ
ّ
 َوُيَزك

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
 ، و قوله في سورة أخرى: "  3"    َوال

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
َب َوال

َٰ
ِكَت

ْ
ل
ُ
ُمُهُم ا ِ

ّ
يِهْم َوُيَعل ِ

ّ
. وتلك صور تعدد ورودها في املتن القرآني كما تعدد  4َوُيَزك

ورودها أيضا في شعر العرب، فإذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين، فمن الطبيعي أن نالمس في لغته ما يتناسب و  

 الشعر العربي الذي هو ديوان العرب. 

بما يحمله من تكرار يضفي على النص مظهرا صوتيا    و كما تم الحديث عن التجنيس، فللسجع حضوره في بعض آي القرآن

يموسيقيا خاصا كقوله تعالى: "  
َ
ْعل

َ
ال
َ
َك ا َرّبِ ِح ِاْسَم  َسّوىَٰ   1 َسّبِ

َ
َق ف

َ
ل
َ
لِذے خ

َ
ر  2 ا دَّ

َ
َهدىَٰ   َوالِذے ق

َ
ْرعىَٰ   3 ف

َ ْ
مل
َ
ا َرَج 

ْ
خ
َ
ُه    4 َوالِذے أ

َ
َجَعل

َ
ف

ْحوىَٰ 
َ
اًء ا

َ
ث
ُ
 صوتي نفسه، مما يجعل املتلقي تستثيره موسيقى خاصة تناسب سياق اآليات.  إننا نالحظ هنا تكرار اإليقاع ال 5"   5 غ

ل الشعر العربي أيضا، هناك التصريع، الذي هو اتفاق قافية الشطر األول من البيت   باإلضافة إلى ما سبق ذكره، فإن مما يجّمِ

 مع قافية القصيدة، كقول املتنبي:

 
ْ
ِتي ال

ْ
أ
َ
َعْزِم ت

ْ
ْهِل ال

َ
ْدِر أ

َ
ى ق

َ
اِرمُ َعل

َ
ك
َ ْ
ِكَراِم امل

ْ
ْدِر ال

َ
ى ق

َ
ِتي َعل

ْ
أ
َ
 َعَزاِئُم  /// َو ت

 ِفيِه إذ نجد له أمثلة في كتاب هللا كقوله تعالى: "  
ْ
ِمُضوا

ْ
غ
ُ
ن ت

َ
أ  

َّ
ِإال اِخِذيِه 

َٔ
ِبـ ْسُتم 

َ
، فالهاء بنفس الحركة اإلعرابية تتكرر في  6" َول

 مقطعي اآلية. 

القرآني على تكرار األلفا   النحوي كالذي في قوله تعالى: "لم يقتصر السياق  إلى تكرار النمط  املعاني، بل تجاوزها  لِذے  ظ و 
َ
ا

ُهَو َيْهِديِن 
َ
َقِِن ف

َ
ل
َ
ِعُمِِن َوَيْسِقيِن  78 خ

ْ
ِفيِن  79 َوالِذے ُهَوُيط

ْ
ُهَو َيش

َ
ا َمِرْضُت ف

َ
مَّ ُيْحِييِن  80َوِإذ

ُ
 .7"  81َوالِذے ُيِميُتِِن  ث

 : الخاتمة 

السياق   أسلوب بالغي يقتضيه  ما هو  أو لغوا، بقدر  الذي ال يعد حشوا  التكرار  القرآنية، غنية بصور  اللغوية  الظاهرة  إن 

القرآني، فال وجود لزيادة أو إطناب في هذا النص، إذ لكل لفظ من ألفاظه ضرورته و لزومه في تثبيت املعنى املراد إيصاله من خالل  

 

  1. 486املنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص:  -
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ئ أن يدرك ذلك ، فإنماء املعنى وإيصاله إلى املتلقي يحتاج إلى آليات عدة، كان التكرار أحدها، الش يء  رسالة القرآن، وعلى كل قار 

 الذي يبرز معه سمو لغة هذا الخطاب اإللهي وجزالتها. 

 :املصادر واملراجع قائمة 

 القرآن الكريم برواية اإلمام ورش. -

 . 397م، ص: 1984، 2، ط:16التوحيد و العدل،ج:  أبو الحسن عبد الجبار األسدآبادي ، املغني في أبواب  -

م، دار 1997هـ/1418، 1أبو الحسين أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب في كالمها، ط: -

 . الكتب العلمية بيروت

  ي، بيروت، لبنان، دار الكتاب العرب2أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: محمد علي البجاوي، ج:  -
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  دراسة تأصيلية يف باب التصغري -سيبويه يف شرح املرادي املسمى توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفي ابن مالك
Sibawayh in Sharh Al-Muradi Named tawdih almaqasid walmasalik bisharh alfiya ibn malik- study Documentary 

 ( العراق، كلية التربية، الجامعة املستنصرية)  أ.م.د صباح  عبد الهادي كاظم    - سجاد حسن عواد  ط/د. 

Dr. Sabah Abd Al-hade Kadhem,  Sajaad Hassan Awaad. University of Mustansiriyah, Iraq 

 

 

 

 : املستخلص

ابن مالك )ت   ألفية  في شرح من شروح  آراء سيبويه  البحث دراسة  املرادي )ت672تناول  أم قاسم  ابن  هـ( 749هـ( هو: شرح 

املسمى: )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك(, والهدف منه توثيق وتحقيق اآلراء املنسوبة لسيبويه في هذا الشرح,  

مقابلة نقوالت املرادي على نصوص كتاب سيبويه, وقد تبين أن هناك عدد من اآلراء التي   ومعرفة مدى صحة النقل عنه, من خالل

جاءت مخالفة ملا ورد في الكتاب, ويعود سبب ذلك إلى الفهم الخاطئ مرة والنقل بالواسطة مرة أخرى. وأغلب اآلراء جاءت موافقة  

 سواء كانت نًصا أو إشارة. 

 . املرادي, التصغير, توثيق, تأصيلالكلمات املفتاحية: سيبويه,  

Extract 

The research dealt with the study of Sibawayh’s views in an explanation of one of the explanations of Alfiya 

Ibn Malik (d. 672 AH): Explanation of Ibn Umm Qasim Al-Muradi (d. 749 AH) called: (Clarification of the purposes 

and paths in the explanation of Alfiya Ibn Malik), and the aim of it is to document and verify the opinions attributed 

to Sibawayh in this explanation, and to know The extent of the authenticity of the transmission from him, by 

contrasting Al-Muradi’s sayings with the texts of Sibawayh’s book, and it has been found that there are a number 

of opinions that contradict what is stated in the book, and the reason for this is due to the misunderstanding once 

and the transfer by means of mediation again. Most of the opinions were in agreement, whether text or reference. 

Keywords: Sibawayh, Al-Muradi, miniaturization, documentation, rooting. 
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 مقدمة:  

النحو والصرف تأليفا, وقد حرص النحاة الذين جاؤوا  يعد سيبويه أشهر من عرفهم تأريخ النحو العربي, وكتابه من أوائل كتب  

أو ثبتها بنفسه, يستشهدون بها ويبينون مذهبة    أساتذتهبعده واملؤلفين في علم اللغة االعتماد على ما ورد في كتابه من آراء نقلها عن  

 أخرى.   في املسائل يدعمون مذاهبهم مرة, ويذكرون آراءه مع اآلراء املتخالفة في بعض املسائل مرة

واملرادي كغيره من النحاة الذين أوردوا آراء سيبويه وأمثلته وشواهده في شرحه أللفية ابن مالك, وقد اختار الباحث في هذا  

البحث آراء سيبويه في باب التصغير, وقام بتوثيقها والتحقق من نقل املرادي لها, ومقابلتها على كتاب سيبويه, فتبين للبحث أن  

ل التي نسبها املرادي جاءت على خالف ما جاء في الكتاب, وهذا الخالف نتيجة أسباب عدة أهمها: النقل باملتابعة,  مجموعة من األقوا 

 والتوهم في الفهم, أو تحميل العبارات ما ال تقصده. 

 وقد اقتضت طبيعة البحث قسمته على عشرة آراء بعدد املسائل التي ورد فيها ذكر رأي سيبويه في باب التصغير. 

تدأ البحث في كل رأي بتثبيت كالم املرادي املتضمن النقل عن سيبويه, وأردف هذا الكالم بالتعليق الذي قابل فيه كل نص  اب

على املصادر املؤلفة قبل شرح املرادي وبعده, ومنها شروح األلفية ومصنفات ابن مالك وأبي حيان, وبعد ذلك عرج على كتاب سيبويه  

بتة للتحقق مما نسب إلى سيبويه من آراء وأقوال, وقد تطلب األمر اقتباس نصوص من كتاب سيبويه  لدراسة الرأي فيه دراسة متث

 إلثبات صحة النتائج التي توصل إليها البحث. 

 الرأي األول: تعريف التصغير 

 1واحد((.من واٍد  -كما قال سيبويه- قال املرادي في تعريف التصغير: ))إنما ذكره بعد التكسير ألنهما 

 في نسبة الكالم املتقدم لسيبويه. 2تبع املكودي املرادي 

واٍد   من  والجمع  ))فالتصغير  أحرف(:  على خمسة  كان  ما  تصغير  )باب  في  الكتاب  في  جاء  إليه,  نسب  بما  وقد صرح سيبويه 

 3واحد((. 

 وما ذكروه موافقا ملا جاء في الكتاب.

 الرأي الثاني: شروط التصغير 

ي شروط التصغير: ))وأما شروط املصغر فأربعة: األول: أن يكون اسما فال يصغر الفعل وال الحرف؛ ألن التصغير  قال املرادي ف

وصف في املعنى وشذ تصغير فعل التعجب، وفي كونه مقيسا خالف تقدم في بابه. الثاني: أن يكون غير متوغل في شبه الحرف، فال  

صغير بعض أسماء اإلشارة واملوصوالت، وسيأتي. والثالث: أن يكون قابال للتصغير  تصغر املضمرات وال َمْن وكيف ونحوها. وشذ ت

فال يصغر نحو كبير وجسيم، وال األسماء املعظمة شرعا، وفي أسماء شهور السنة وأيام األسبوع قوالن، واملنع مذهب سيبويه.  

 4. والرابع: أن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها، فإنه ال يصغر نحو كميت((

 
 . 1419/ 3توضيح املقاصد:  1

 .822شرح املكودي:  2

 . 417/ 3الكتاب:  3
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 رأي سيبويه املتقدم. 4والسيوطي  3وابن عقيل 2وأبو حيان  1ذكر الرض ي 

ران؛   ا أمس وغٌد فال يحقَّ إلى املنع في قوله: ))واعلم أنَّ اليوم والشهر والسنة والساعة والليلة يحقرن. وأمَّ وقد أشار سيبويه 

هما ليسا اسمين لليومين بمنزلة زيٍد وعمرٍو، وإنما هما   اليوم الذي قبل يومك، واليوم بعد يومك، ولم يتمكنا كزيٍد واليوم والساعة  ألنَّ

ك تقول: هذا اليوم وهذه الليلة فيكون ملا أنت فيه، وملا لم يأت، وملا مض ى وتقول: هذا زيٌد وذلك زيٌد  ، والشهر وأشباههن، أال ترى أنَّ

 
َّ
ن هذه األشياء، فكرهوا أن يحقروهما كما كرهوا تحقير أين، فهو اسم ما يكون معك وما يتراخى عنك. وأمس وغٌد لم يتمكنا تمك

الثاء، واألربعاء، والبارحة ملا  
َّ
واستغنوا عن تحقيرها بالذي هو أشد تمكنا، وهو اليوم والليلة والساعة. وكذلك أول من أمس، والث

هر ال  ر أسماء شهور السنة، فعالمات ما ذكرنا من الدَّ . وال تحقَّ  5تحّقر((.  ذكرنا وأشباههنَّ

الثاء واألربعاء والبارحة وأشباههن ال يحقرن، وكذلك  وما ذكروه موافقا ملا جاء في شرح الكتاب, قال السيرافي: ))قال سيبويه:  
ّ
والث

 6أسماء الشهور نحو املحرم وصفر إلى آخر الشهور((. 

 الرأي الثالث: ما خالف القياس

ولف به القياس في التصغير نحو قولهم في املغرب: مغيربان، كأنه تصغير مغربان،  قال املرادي في ما خولف به القياس: )) مما خ

ان، وفي عشية: عشيشية، كأنه تصغير عشاة، وفي إنسان: أنيسيان، كأنه تصغير: أنسيان،   ان، كأنه تصغير َعِشيَّ يَّ
َ
وفي العشاء: ُعش

الن أيضا، لكن من اإليناس بمعنى اإلبصار، وقال معظم  وفيه خالف. مذهب البصريين أنه فعالن من األنس، وقال الشيباني: فع

كأنه   لييلية،  ليلة:  أبنين، وفي  كأنه تصغير  أبينون،  بنون:  النوع، وفي  األولين من هذا  النسيان فهو على  أفعالن من  إنه  الكوفيين: 

تصغير أفعلة، فهذه األلفاظ ما  تصغير لياله، وفي رجل: رويجل، كأنه تصغير راجل، وفي صبية وغلمة: أصيبية وأغيلمة، كأنهما  

استغنى فيها بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل "وقد سمع في بعضها القياس أيضا" قالوا في صبية: صبّية على القياس. أنشد  

 سيبويه:

ا 
َّ
ا … ما إن عدا أصغرهم أْن زك

َ
ة على الدخان ُرْمك  ُصَبيَّ

 7يقال: زك زكيكا إذا دب((.

أورد سيبويه هذا البيت في )باب ما يحقر على غير بناء مكبره( وذكر أن من العرب من يجريه على القياس, جاء في الكتاب: ))ومما  

، كأ
ٌ
، وفي غلمٍة: أغيلمة

ٌ
ره املستعمل في الكالم إنساٌن، تقول: أنيسياٌن... ومن ذلك قولهم في صبية: أصيبية هم يحقر على غير بناء مكبَّ نَّ

يت  حقروا أ ا حقروه جاءوا به على بناء قد يكون لفعاٍل وفعيٍل. فإذا سمَّ ، وذلك أنَّ أفعلة يجمع به فعاٌل وفعيٌل، فلمَّ
ً
 وأصبية

ً
غلمة

. وقال الراجز: 
ٌ
ة وغليمة  أو رجال حقرته على القياس، ومن العرب من يجريه على القياس فيقول: صبيَّ

ً
 به امرأة
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 . 219/ 4شرح الكتاب:  6

 . 1424/ 3توضيح املقاصد:  7
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ا … ما 
َ
خان ُرْمك  على الدُّ

ً
ا((.ُصَبّية

َّ
    1إن عدا أصغرهم أن زك

 وكالم سيبويه واضح وهي على القياس عند بعض العرب. 

 الرأي الرابع: ما خالف القياس في التكسير 

قال املرادي في باب التصغير عن جموع التكسير: ))ومما خولف به القياس في التكسير قولهم: رهط وأراهط، وباطل وأباطيل،  

، وعروض وأعاريض، وقطيع وأقاطيع. فهذه جموع لواحد مهمل استغنى به عن جمع املستعمل،  وحديث وأحاديث، وكراع وأكارع 

 2هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب بعض النحويين إلى أنها جموع للمنطوق به على غير قياس((.

 رأي سيبويه املتقدم.  5والسيوطي 4والوقاد 3ذكر ابن هشام 

معه على غير ما يكون في مثله ولم يكسر هو على ذلك البناء( إلى ما نسبوه له, قال: ))فمن  أشار سيبويه في )باب ما جاء بناء ج

ه كّسرت   . ومن ذلك باطٌل وإبطيُل ألنَّ ذا ليس بناء باطٍل ونحوه إذا كّسرته، فكأنَّ
ٌ
هم كسروا أرهط  وأراهط، كأنَّ

ٌ
ذلك قولهم: رهط

ذا ليس من أبنية فعاٍل إذا كسر بزيادة أو بغير زيادة، فكأنه كسر عليه أكرٌع.  عليه أباطيل وإبطاٌل. ومثل ذلك: كراٌع وأكارع؛ ألن  

دة حروفه أربعة أحرف بالزيادة التي    وأحاديث، وعروٌض وأعارض، وقطيٌع وأقاطيُع؛ ألن هذا لو كسرته إذ كانت عَّ
ٌ
ومثل ذلك حديث

ل الكلمة، كما  تكون في أوَّ
ٌ
سر عليه بنات األربعة.  فيها لكانت فعائل؛ ولم تكن لتدخل زيادة

َّ
 ونحوه إال على ما تك

ً
ر جدوال ك ال تكّسِ أنَّ

سر  
َّ
 أوله ألف ورابعه حرف لين. فهذه الحروف لم تك

ً
 سوى زيادته، فيصير اسما

ٌ
فكذلك هذا إذا كسرته بالزيادة، ال تدخل فيه زيادة

 وال أعيريٌض وال أكيريٌع 
ٌ
ما يجري التحقير على على ذا. أال ترى أنك لو حقرتها لم تقل: أحيديث  لجاز ذا التحقير وإنَّ

ً
. فلو كان ذا أصال

 ولياٍل: جمع أهٍل وليٍل. وقالوا: أصل الجمع إذا أردت ما جاوز ثالثة أحرف مثل مفاعل ومفاعيل. ومثل:  
ٌ
أراهط أهٌل وأهاٍل، وليلة

 فجاءت على غير األصل كما جاءت في الجمع كذلك((.
ٌ
 6لييلية

 7السيرافي: ))فجعل )أراهط( كأنه جمع )أرهط( ال جمع " رهط "، وإن كان " أرهط " ال يستعمل((.وقال 

 الرأي الخامس: تصغير )أفعاال( 

قال املرادي في )أفعاال( وهو ينقل كالم ابن مالك: ))أطلق الناظم أفعاال، ولم يقيده بأن يكون جمعا، فشمل املفرد، وفي بعض  

فعال جمعا أو مفردا" فمثال الجمع ما ذكر، وأما املفرد فال يتصور تمثيله على قول األكثرين، إال ما سمي  نسخ التسهيل: "أو ألف أ

به من الجمع؛ ألن أفعاال عندهم لم يثبت في املفردات. قال سيبويه: إذا حقرت أفعاال اسم رجل قلت: أفيعال كما تحقرها قبل أن  

.. وا بينها وبين أفعال؛ ألنه ال يكون إال واحدا، وال يكون أفعال إال جمعا. انتهى.تكون اسما، فتحقير أفعال كتحقير عطشان، فرق
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كما تحقرها قبل أن    وقال الشلوبين مشيرا إلى قول أبي موس ى: هذا خطأ؛ ألن سيبويه قال: إذا حقرت أفعاال اسم رجل قلت: أفيعال

 1تكون اسما، وأما حمل كالم الناظم على التقييد، فال يستقيم((.

 رأي سيبويه املتقدم.  3والشاطبي  2ذكر ابن السراج 

رت أفعاٌل اسم رجل   نص سيبويه على ما نسب إليه في )باب تحقير ما لم يكسر عليه واحد للجمع( جاء في الكتاب: ))وإذا حقَّ

 وال  قلت: أفيعاٌل، كم
ً
ا تحقرها قبل أن تكون اسما، فتحقير أفعاٍل كتحقير عطشان، فرقوا بينها وبين إفعاٍل ألنه ال يكون إال واحدا

هه بليلة   ر سرحاٌن عن تصغيره إذا سميت به، وال تشّبِ ر عن تحقيره قبل أن يكون اسما كما ال يغيَّ ، وال يغيَّ
ً
يكون أفعاٌل إال جمعا

يت بها رجال رد على أفيعاٍل، وليست أفعاٌل وإن قلت فيها أفاعيل   ونحوها إذا سمَّ
َّ
رتها؛ ألن ذا ليس بقياس. وتحقير أفعاٍل مط ثم حقَّ

اٍل: جميماٌل؛ ألنك ال تقول: جماميل. وإنما جرى  كأنعاٍم وأناعيم تجري مجرى سرحاٍن وسراحين؛ ألنه لو كان كذلك لقلت في جمَّ

 4هذا ليفرق بين الجمع والواحد((.

أفيعال( وكذلك تحقيره قبل أن تسمى به كقولك: )أجيمال( و  شرح الكتاب: ))وإذا حقرت " أفعاال " اسم رجل قلت )  وجاء في

أفيعال(؛ ألن " أفعاال " لم يقع إال  )أحيجار(. وفرقوا بين تصغير )أفعال( و )إفعال( فقالوا في " إفعال " )أفيعيل(، وفي )أفعال(: ) 

مع منه إال أن يجمع مرة أخرى فيكون ك )أنعام( و )أناعيم( وإذا صغروا لم ينسب التصغير عن  جمعا فكرهوا إبطال عالمة الج 

 5الجمع فتقوى عالمة الجمع، واستعملوا عالمة التصغير((.

 وما ذكروه موافقا ملا نص عليه سيبويه.

 الرأي السادس: شبه ألف التأنيث بهاء التأنيث واأللف املقصورة

ف التأنيث املمدودة بهاء التأنيث وباأللف املقصورة: ))ليست األلف املمدودة عند سيبويه كتاء التأنيث  قال املرادي في شبه أل

حذف الواو واأللف والياء، فتقول    -مما ثالثه حرف مد-في عدم االعتداد بها من كل وجه؛ ألن مذهبه في نحو جلوالء وبراكاء وقريثاء  

خفيف بخالف نحو فروقة فإنه يقول في تصغيرها فريقة بالتشديد، وال يحذف، فقد ظهر  في تصغيرها: جليالء وبريكاء وقريثاء بالت

أن األلف عنده يعتد بها من هذا الوجه، بخالف التاء. ومذهب املبرد إبقاء الواو واأللف والياء في جلوالء وأخويه، فيقول في تصغيرها: 

تائه. وحجة سيبويه أن أللف التأنيث املمدودة شبها بهاء التأنيث وشبها  جليالء وبركاء وقريثاء، باإلدغام مسويا بين ألف التأنيث و 

ى من إلغاء أحدهما, وقد اعتبر الشبه بالهاء من قبل مشاركة األلف املمدودة لها في عدم  
َ
ْول
َ
أ باأللف املقصورة، واعتبار الشبهين 

رة في عدم ثبوت الواو في جلوالء ونحوها، فإنها كألف السقوط وتقدير االنفصال بوجه ما فال غنى عن اعتبار الشبه باأللف املقصو 

حبارى األولى، وسقوطها في التصغير متعين عند بقاء ألف التأنيث، فكذا يتعين سقوط الواو املذكورة ونحوها في التصغير. واعلم  

 6هذا النظم مذهب سيبويه((. أن تسوية الناظم هنا بين ألف التأنيث املمدودة وتائه تقتض ي موافقة املبرد. ولكنه صحح في غير  
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  1كالم املرادي ترديد ملا ذكره ابن مالك

 رأي سيبويه املتقدم. 7والفارض ي  6والسيوطي  5والشاطبي  4وابن عقيل  3وأبو حيان  2وقد نسب الرض ي 

ومذهب سيبويه أن أللفا التأنيث شبها في هاء التأنيث, جاء في الكتاب في )باب تحقير ما كان فيه زائدتان تكون فيه بالخيار في  

فاٌت  وظرّيِ فون  ظرّيِ قلت:  دجاجات  أو  ظريفات  أو  رجٍل  اسم  غير  ظريفين  حقرت  ))وإذا  شئت(:  أيهما  تحذف  إحداهما  حذف 

جاٌت، من قبل أنَّ الياء وا ر على ألفي  ودجّيِ جلوالء، ولكنك إنما تلحق هذه الزوائد بعد  لواو والنون لم يكسر الواحد عليهن كما كّسِ

 بعد مافرغ من بنائه.  
ً
ما تكسر االسم في التحقير للجمع، وتخرجهن إذا لم ترد الجمع، كما أنك إذا قلت: ظريفون فإنما ألحقته اسما

لك بياءي اإلضافة، وكذلك هما، فلّما كان ذلك شبهوه بهاء التأنيث. وكذلك التثنية  وتخرجهما إذا لم ترد معنى الجمع، كما تفعل ذ

فان((.   8تقول ظرّيِ

جلوالء( قلت: )بريكاء( و )جليالء(، وهذا وما جري مجراه مما رده أبو العباس  جاء في شرح الكتاب: ))وإذا حقرت )بروكاء( و )

(، و )بروكاء( ألفان للتأنيث بمنزلة ألفي )حمراء(، وهي نظيرة الهاء وال خالف بينهم أنه  جلوالءاملبرد على سيبويه؛ ألنه قال: إن آخر )

)بريكة(،  و  )جلّيلة(  فيقال:  التأنيث  هاء  تلحق  ثم  )برّيك(  و  )جلّيل(  فيقال:  )بروك(  و  )جلول(  و)بروكة( حقر  )جلولة(  إذا حقر 

ذف، فصار )جليل( و )بريك(، وألحق ألفي التأنيث، فيقال له إن جلوالء( فصغر على الحوسيبويه )حذف( الواو من )بروكاء( و)

كان ألفا التأنيث معتدا بهما فينبغي أن ال يصغر الصدر، ويجعل تصغيره كتصغير )علباء( و )حرباء( و )منصور( فتقول: )عليبّي( و  

 9)حريبّي( و )منيصير(((. 

 الرأي السابع: تصغير )ثالثين( 

أو غير علم، وفي نحو "جدارين، وظريفين، وظريفات"  قال املرادي في تصغير )ثال ثين(: ))اختلف أيضا في نحو "ثالثين" علما 

لْيثون 
ُ
ألن زيادته غير طارئة على لفظ مجرد، فعومل معاملة جلوالء، وكذا    - بالتخفيف-أعالما، فمذهب سيبويه الحذف فتقول: ث

 10نص على جميع ذلك((.يفعل بما جعل علما مما فيه عالمة التثنية وجمع التصحيح، 
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 الرأي املتقدم لسيبويه. 5والفارض ي   4والشاطبي  3وابن عقيل  2وأبو حيان  1نسب ابن مالك 

ثالثين فقال: ثلثيون  تبين أن الرأي املنسوب لسيبويه هو رأي يونس نقله سيبويه في كتابه, وقال: ))وسألت يونس عن تحقير  

هها بواو جلوالء، ألنَّ ث  الولم يثقل، شبَّ
ً
، وإنما ثالثون بمنزلة عشرين ال  تستعمل مفردة على حّد ما  الثا

ٌ
يفرد ثالث من    يفرد ظريف

ما تعني تسعة، فلّما كانت هذه   ما تلحق هذه الزيادة الثالث التي تستعملها مفردة لكنت إنَّ ثالثين كما العشر من عشرين. ولو كانت إنَّ

 6تفارق شبهت بألفي جلوالء((. الزيادة ال

 الرأي الثامن: رد الحرف الثاني إلى أصله 

قال املرادي في رد الثاني إلى أصله: ))اعلم أن الثاني يرد إلى أصله في التصغير بشرطين: األول: أن يكون لينا، والثاني: أن يكون  

-د إلى أصله ولو كان مبدال من لين فتقول في قائم قويئم  بدل غير همزة تلي همزة... وخرج بالشرط األول ما ليس بلين، فإنه ال ير 

وفي متعد متيعد خالفا للزجاج في متعد، فإنه يرده إلى أصله، فيقول فيه: مويعد، واألول مذهب سيبويه، وهو الصحيح؛   -بالهمزة

 7ألنه إذا قيل فيه مويعد أوهم أن مكبره موعد، أو موعد، ومتيعد ال إبهام فيه((.

بويه قد صرح بما نسب إليه, جاء في الكتاب في )باب تحقير األسماء التي تثبت األبدال البداٌل فيها وتلزمها(: )))والعرب  تبين أن سي 

، فكذلك هذه التاءات، إنما هي بدٌل من واو وخامٍة وورثت وودعت، فإنما هذه التاءات كهذه 
ً
تقول: تميم بن وٍد وأٍد، يقاالن جميعا

ها قويت حيث كانت في أّوذذل الكلمة ولم تكن منتهى  الهمزات. وهذه الهمزات   اليتغّيرون في التحقير كما ال يتغير همزة قائٍل؛ ألنَّ

ا ياء قيٍل وياء ميزاٍن فال  االسم، فصارت بمنزلة الهمزة من نفس الحرف نحو همزة أجٍل وأبٍد، فهذه الهمزة تجري مجرى أدؤٍر... فأمَّ

زٌن، اليقويان ألنَّ البدل فيهما ملا قبل
َّ
ما جاءوا بها كراهية الواو    تحذف التاء كما ال  هما. ومثل ذلك متعٌد ومت تحذف همزة أدؤٍر. وإنَّ

 8والضمة التي قبلها، كما كرهوا واو أدوٍر والضمة. وإن شئت قلت: موتعٌد وموتزٌن، كما تقول: أدوٌر والتهمز((. 

 
ّ
متيعد( و )متيزن( وذلك أن في )مّتعد( تاءين األولى منهما  زن( وبابهما ) وجاء في شرح الكتاب: ))ومن قوله أيضا في )مّتعد( و )مت

منقلبة من واو )وعدت( وهي فاء الفعل والثانية تاء افتعل، فإذا صغر صار بمنزلة )مغتسل( ومن ثم تحذف تاء االفتعال منه فيقال:  

 9متيعد(((.من الواو على حالها فقلنا: )  )مغيسل( فلما حذفنا تاء االفتعال من متعد تركنا التاء األولى املنقلبة
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 رأي سيبويه املتقدم. 7والفارض ي  6والسيوطي  5والشاطبي  4وابن عقيل  3وأبو حيان  2وابن مالك  1ذكر ابن السراج 

 الرأي التاسع: تصغير )إبراهيم وإسماعيل( 

قال املرادي في تصغير )إبراهيم وإسماعيل(: ))شذ في تصغير إبراهيم وإسماعيل بريه وسميع، فحذفوا من كل منهما أصلين  

  وزائدين؛ ألن الهمزة فيهما وامليم والالم أصول، أما امليم والالم فباتفاق، وأما الهمزة ففيها خالف: مذهب املبرد أنها أصلية، ومذهب 

نبغي عليهما تصغير االسمين لغير ترخيم، فقال املبرد: أبيريه، وقال سيبويه: بريهيم وسميعيل، وهو الصحيح  سيبويه أنها زائدة، وي

الذي سمعه أبو زيد وغيره من العرب، وعلى هذا ينبغي جمعها؛ فقال الخليل وسيبويه: براهيم وسماعيل، وعلى مذهب املبرد أباريه  

 8ياء، وبراهمة وسماعلة، والهاء بدل من الياء((. وأساميع، وحكى الكوفيون براهم وسماعل بغير

وقال املرادي في باب التصريف: ))وقياس إبراهيم وإسماعيل أن تكون همزتهما أصلية لو كانا عربيين؛ ولذلك رد أبو العباس  

 9على سيبويه قوله على تصغيرهما: بريهيم وسميعيل، وتقدم ذلك في باب التصغير((. 

  18والوقاد   17والشاطبي  16وابن عقيل   15وأبو حيان   14وابن الصائغ  13وابن الناظم   12وابن الوراق   11نحاس وال  10ذكر ابن السراج 

 الرأي املتقدم لسيبويه. 19والسيوطي 

يحذف في التحقير من زوائد بنات األربعة ألنها لم تكن لتثبت لو كسرتها    باب ماتبين أن سيبويه قد صرح بما نسبوه له, جاء في )

ما صار  حذفتها  فإذ  األلف،  تحذف  وسميعيل،  بريهم  قلت:  وإسماعيل  إبراهيم  رت  حقَّ ))وإن  مثال    للجمع(:  على  يجيء  بقي 
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ات الثالثة تحذف الزوائد حتى يصير الحرف  وجاء في )باب الترخيم في التصغير(: ))وبنات األربعة في الترخيم بمنزلة بن  1فعيعيٍل((. 

 وسميٌع((. إبراهيم على أربعة ال زائدة فيه، ويكون على مثال فعيعٍل، ألنه ليس فيه زيادة وزعم أنه سمع في 
ٌ
و)برية   2وإسماعيل: برية

 وسميع( قول الخليل. 

ط ابن األثير سيبويه في رأيه في حذف الهمزة. 
ّ
 3وقد غل

 تثنية )الذي والتي( الرأي العاشر: جمع و 

  قال املرادي في جمع وتثنية )الذي والتي(: ))فقيل في الذي والتي: اللذيا واللتيا، وفي تثنيتهما: اللذيان واللتيان، وأما الجمع فقال 

- وقال األخفش: اللذيون واللذيين    -بالضم قبل الواو والكسر قبل الياء-جرا ونصبا    سيبويه في جمع الذي اللذيون رفعا واللذيين

املتمكن وغيره،   -بالفتح بين  التثنية تخفيفا وفرقا  في  اللذيا  ألف  التثنية، فسيبويه يقول: حذفت  الخالف من  كاملقصور. ومنشأ 

ب ما يستند إليه في جمع الذي. قالوا في جمع التي: اللتيات،  واألخفش يقول: حذفت اللتقاء الساكنين. قال بعضه: ولم ينقل عن العر 

وهو جمع للتيا تصغير التي، ولم يذكر سيبويه من املوصوالت التي صغرت غير اللذيا واللتيا وتثنيتهما وجمعهما. وقال في التسهيل:  

لالتي والالئين. وظاهر كالمه أن اللتيات. واللويتا كالهما واللتيات واللوايتا في الالتي، واللويا واللويون في الالئي والالئين، فزاد تصغير ا

تصغير الالتي، أما اللويتا فصحيح، ذكره األخفش. وأما اللتيات فإنما هو جمع اللتيا كما سبق، فتجوز في جعله تصغير الالتي.  

ي غير مهموز، وأجاز غيره اللويا في ومذهب سيبويه أن الالتي ال يصغر استغناء بجمع اللتيا، وأجاز األخفش أيضا اللويا في الال 

 4الالئي، وقال في الالئين: اللويئون. قيل: والصحيح أنه ال يجوز تصغير الالتي وال اللواتي، وهذا مذهب سيبويه((. 

لياٍء، والحقوا  تبين أن ما ذكروه موافقا ملا جاء في الكتاب, قال سيبويه في )باب تحقير األسماء املبهمة(: ))وأما من مدَّ أالء فيقول: أ

ك هذه األلف لئال يكون بمنزلة غير املبهم من األسماء، كما فعلوا ذلك في آخر ذا وأّوله. وأولئك هما أوال، وأوالء، كما أنَّ هو ذا، إال   أنَّ

ا. قال العجاج:  ا واللّتيَّ  زدت الكاف للمخاطبة. ومثل ذلك الذي والتي، تقول: اللذيَّ

ا وا تيَّ
ّ
ا والل تيَّ

َّ
 لتي بعد الل

ذيا
َّ
اك وذيالك، وكذلك الل ت. وتصغير ذلك في الكالم ذيَّ يت هذه األلفات كما تحذف ألف ذواتا، لكثرتها في الكالم، إذا ثنيَّ  وإذا ثنَّ

ر، استغنوا  ان... والالتي ال تحقَّ ان وذيَّ تيَّ
َّ
ان والل ذيَّ

ّ
تيات، والتثنية إذا قلت: الل

َّ
ون، والتي إذا قلت: الل بجمع الواحد إذا   إذا قلت: اللذيُّ

.))
ً
ا استغنوا عنه صار مسقطا ات، فلمَّ تيَّ

ّ
 5حقر عنه، وهو قولهم: الل

لتّيان( في الرفع و 
ّ
لذّيان( و )ال

ّ
لتّيا( وإذا ثّنيت قلت: )ال

ّ
ذّيا( و )ال

ّ
لذّيين(    وقال السيرافي: ))وتقول في تصغير )الذي( و )التي(: )الل

ّ
)ال

لتّيّين( في النصب والجر. وقد 
ّ
اختلف مذهب سيبويه واألخفش في ذلك. فأما سيبويه فإنه يحذف األلف املزيدة لتصغير املبهم و )ال

وال يقدرها. وأما األخفش فإنه يقدرها ويحذف الجتماع الساكنين، وال يتغير اللفظ في التثنية، فإذا جمع تبين الخالف بينهما. يقول  

لذّيا(: ) 
ّ
لذّييسيبويه في جمع )ال

ّ
لذّيون( و )ال

ّ
لذّيين( ن( بضم الياء قبل الواو وكسرها قبل الياء. وعلى مذهب األخفش ) ال

ّ
لذّيون( و )ال

ّ
ال
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لذّيا
ّ
لذّيا( الجتماع الساكنين وهما األلف في )ال

ّ
( بفتح الياء وعلى مذهبه يكون لفظ الجمع كلفظ التثنية ألنه يحذف األلف التي في )ال

 1(((. وياء الجمع كما تقول في )املصطفين( و )األعلين

السراج  ابن  سيده   2نسب  األثير   3وابن  يعيش  5والعكبري   4وابن  حيان   7والرض ي   6وابن  عقيل  8وأبو  الرأي    10والشاطبي   9وابن 

 املتقدم لسيبويه.

 الخاتمة: 

 يمكن أن تحدد أهم نتائج هذه الدراسة باآلتي:

 أي مسألة من مسائل باب التصغير. أورد املرادي عشرة أراء لسيبويه. ولم ينفرد املرادي في النقل في   -1

 نسب املرادي رأي يونس إلى سيبويه كما في الرأي السابع. -2

 تابع املرادي السيرافي في نسبة أحد اآلراء لسيبويه, والحق أن سيبويه قد أشار إليه إشارة. كما في الرأي الثاني.  -3

سيبويه ذكر القياس عند بعض العرب. كما  نقل املرادي عن سيبويه قوله بالقياس في إحدى املسائل, والحق أن   -4

 في الرأي الثالث.

وافق املرادي في نقله عن سيبويه في أغلب املسائل التي جاءت في الكتاب, سواء كان النقل نصا عن سيبويه او   -5

 إشارة. 

حته, ومعرفة مدى  إن أهم التوصيات التي يجب ان تقدم هي إعادة النظر في تراثنا املكتوب وتحقيقه والتحقق منه ومن ص      

دقة مؤلفي الكتب القديمة والحديثة في النقل عن سابقيهم. كذلك يجب توثيق آراء سيبويه التي أوردها الشراح واملؤلفون الذين  

 جاءوا من بعده لتثبيت آراءهم وتدعيمها بأقوال سيبويه وما جاء في كتابه من كالم. 
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هـ(, تح: عبد الحسين الفتلي,  ٣١٦بن السري بن سهل النحوي املعروف بابن السراج )ت    األصول في النحو, أبو بكر محمد -1

 بيروت. –مؤسسة الرسالة، لبنان 

البديع في علم العربية, مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري   -2

 هـ.1420,  1اململكة العربية السعودية, ط  -أحمد علي الدين, جامعة أم القرى، مكة املكرمة  هـ(, تح: د. فتحي    ٦٠٦ابن األثير )ت  

هـ(, تح: د.    ٧٦١تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد, جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن هشام األنصاري )ت:   -3

 م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦عباس مصطفى الصالحي, دار الكتاب العربي, ط األولى، 

(، وباقي  ٥إلى   ١دمشق )من  -لتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل, أبو حيان األندلس ي, تح: د. حسن هنداوي, دار القلم ا -4

 م. 2013 -1997, 1الرياض, ط – األجزاء: دار كنوز إشبيليا 

: د. عوض بن حمد  هـ(, تح٣٧٧التعليقة على كتاب سيبويه, الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارس ّي األصل، أبو علي )ت   -5

 م.1990, 1القوزي, ط

توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك, أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املرادي املصري   -6

 م.٢٠٠٨,  1هـ(, تح: عبد الرحمن علي سليمان, دار الفكر العربي, ط٧٤٩املالكي )ت

هـ(, تح: محمد باسل    ٦٨٦در الدين محمد ابن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك )ت  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك, ب -7

 م. 2000, 1عيون السود, دار الكتب العلمية, ط

هـ(, تح: أبو الكميت، محمد    ٩٨١شرح اإلمام الفارض ي على ألفية ابن مالك, العالمة شمس الدين محمد الفارض ي الحنبلي )ت   -8

 م. 2018, 1بيروت, ط –مية، لبنان مصطفى الخطيب, دار الكتب العل

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو, خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي   -9

 م. 2000, 1لبنان, ط-بيروت-هـ(, دار الكتب العلمية ٩٠٥األزهري، زين الدين املصري، وكان يعرف بالوقاد )ت 

جمال الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني, تح: عبد املنعم أحمد هريدي,    شرح الكافية الشافية,  -10

 م.1982,  1جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة املكرمة, ط

لسرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي،  شرح املفصل للزمخشري, يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي ا -11

,  1لبنان, ط  – هـ(, تح: الدكتور إميل بديع يعقوب, دار الكتب العلمية، بيروت  ٦٤٣املعروف بابن يعيش وبابن الصانع )ت  

 م. 2001

ن مالك الطائي الجياني األندلس ي  شرح املكودي على األلفية في علمي النحو والصرف لإلمام جمال الدين محمد بن عبد هللا ب -12

هـ(, تح: د. فاطمة الراجحي, جامعة الكويت,    ٨٠٧هـ(,  أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح املكودي )ت    ٦٧٢املالكي )ت  

 م. 1993

هـ(, حققهما، وضبط غريبهما، وشرح   ٦٨٦شرح شافية ابن الحاجب, محمد بن الحسن الرض ي اإلستراباذي، نجم الدين )ت  -13

لبنان,    –مهما، األساتذة: حمد نور الحسن, ومحمد الزفزاف, ومحمد محيى الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية بيروت  مبه

 م. ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

هـ(, تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي,    ٣٦٨شرح كتاب سيبويه, أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد هللا بن املرزبان )ت   -14

 م.2008, 1لبنان, ط – يروت دار الكتب العلمية، ب

هـ(, تح: محمود جاسم محمد الدرويش, مكتبة  ٣٨١علل النحو, محمد بن عبد هللا بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق )ت   -15

 م. 1999, 1الرياض / السعودية, ط  - الرشد 
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اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس املرادي النحوي )ت   -16 حَّ هـ(, تح: بسام عبد الوهاب  ٣٣٨عمدة الكتاب, أبو جعفر النَّ

 م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الجفان والجابي للطباعة والنشر, ط األولى   -الجابي, دار ابن حزم 

 م. 1988, 3(, تح: عبد السالم هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط 180الكتاب, عمرو بن عثمان, سيبويه, )ت  -17

هـ(, تح:  ٦١٦بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين )ت  اللباب في علل البناء واإلعراب, أبو البقاء عبد هللا   -18

 م. ١٩٩٥هـ ١٤١٦دمشق, ط األولى،  –د. عبد اإلله النبهان, دار الفكر  

اللمحة في شرح امللحة, محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد هللا، شمس الدين، املعروف بابن الصائغ   -19

إبراه٧٢٠)ت   تح:  العربية  هـ(,  اململكة  املنورة،  املدينة  اإلسالمية،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  الصاعدي  سالم  بن  يم 

 م. ٢٠٠٤هـ/١٤٢٤السعودية, ط األولى، 

  –هـ(, تح: خليل إبراهم جفال, دار إحياء التراث العربي  ٤٥٨املخصص, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده املرس ي )ت   -20

 م. 1996, 1بيروت, ط

الفكر، دمشق  املساع -21 أم القرى )دار  الدين بن عقيل, تح: د. محمد كامل بركات, جامعة  بهاء  الفوائد,  دار    - د على تسهيل 

 م.1405, 1املدني، جدة(, ط

هـ(,   ٧٩٠املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(, أبو إسحق إبراهيم بن موس ى الشاطبي )املتوفى  -22

 م.2007, 1مكة املكرمة, ط  -ن, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى تح: مجموعة محققي 

هـ(, تح: عبد الحميد هنداوي, املكتبة  ٩١١همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت  

 . مصر  –التوفيقية 
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 دمي ليزيد بن معاوية نموذجااملعاني: قصيدة خذوا بتحليل الشعر في ضوء علم 
Poetry analysis in the light of the science of meanings: a poem "Take my blood by Yazid bin Muawiyah as a model " 

 : باحث بسلك الدكتوراه، جامعة القاض ي عياض، مراكش.املغرب نبيل الهــــومي

Nabil El Haoumi: PhD researcher,Cadi Ayyad University, Marrakech 

 

 

 

 ملخص:  

يروم البحث مقاربة اشتغال بعض أساليب علم املعاني )الخبر، األمر والنهي واالستفهام...( في الشعر، انطالقا من تخصيص  

ه( بالدراسة. وقد خلص البحث إلى أن هذه األساليب استعملت    64"خذوا بدمي ذات الوشاح" للشاعر يزيد بن معاوية )ت  قصيدة  

 في القصيدة، موضوع الدراسة، استعماالت بالغية، أوجبتها دواع تداولية، واستدعاها املقام وحال املخاطب. 

 ، بالغة األساليب. : علم املعاني، خذوا بدمي ذات الوشاحالكلمات املفتاحية

 

Abstract of the study: The research seeks to approach the use of semantic methods (khabar, command, 

prohibition and interrogation...) in poetry, based on the study of the poem "Take my blood with the scarf" by Yazid 

bin Muawiyah. The research concluded that these methods were used in the poem, the subject of the study, 

rhetorical uses, necessitated by deliberative reasons, and called by the place and the case of the addressee . 

Keywords: the science of meanings, take my blood with a scarf, the eloquence of methods . 
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 : تقديم

  هذا العصر ، ولعل إشعاع هذا الضرب من القول والتعبير في  العصر األموي   حظي الشعر بنصيب وافر من العناية واالهتمام في  

وكذا اضطرام    ، فرضته مجموعة من املَداعي، من بينها وجود الخالفات املذهبية بين الفرق واألحزاب،األخرى   على غرار باقي العصور 

َواِر الفتن في بالد األمويين وآفاقها؛ في كل من العراق واليمن والحجاز، لذلك كان بدهيا أن ينصرف الناس إلى الشعر، فقد كانوا في
ُ
 أ

أداة لبيان أحقيته في الخالفة، وندب من خالله كل طرف جهوده للدفاع عن  منه  وأن كل فريق اتخذ    سيمامسيس الحاجة إليه،  

وقد شهد العصر األموي كذلك ازدهار فن   .والرد على مزاعم الفرق األخرى، معتبرا أن آراءها تعوزها الحجة وتعدم الدليلرأيه،  

الخطابة، التي خلع عليها األمويون صفات الجمال واإلبداع، ووظفت كذلك في الصراع السياس ي، ألن غاية السلطان كانت "تدفع 

تنوع اآلراء كل طرف إلى االستعانة بالنص الديني وتأويله، انتصارا ملذهبه ودحضا للمناوئين، فكانت الخطابة تجسيدا لالختالف و 

 . 1في السياسة والدين" 

على الرغم من ازدهار الخطابة في العصر األموي، فإن الشعر حافظ على مكانته األثيرة؛ إذ تطالعنا في هذا العصر مجموعة  

نظرا الحتوائها عل إيهاب حسناء،  في  وكأنها حلت  الحسن،  من  فلذة  ْت  ُحزَّ التي  الرائقة،  والدواوين  الرائعة  القصائد  املعاني من  ى 

توظيفها األمثل والحسن ألساليب البالغة، فضال عن بالغة الشعراء، الذين مهروا في هذا  إلى جانب  الرفيعة، واأللفاظ الجزلة،  

 من بينهم يزيد بن معاوية.و الضرب من القول واشتهروا به، 

قصيدة شعرية تنتمي للعصر األموي،  قناعة بضرورة العمل على تحليل  لدي  وقد تواشجت مجموعة من االعتبارات، التي كونت  

منها أن عصر بني أمية عرف ازدهار هذا الضرب من القول وشيوعه، إضافة إلى أن الشعر حاز القدح املعلى من االهتمام والعناية  

شاعر برع  بتحليل قصيدة يزيد بن معاوية تحديدا، هو أن ال  االهتمامومما زكى  ديوانهم وعنوان إبداعهم.  ، وكان  األمويينمن لدن  

وِثَر عنه من شبق الذكاء وسعة الباع واالطالع، وما عرف عنه  
ُ
في الشعر، إذ كان على علم ودراية بأسسه وقواعده، عالوة على ما أ

 من بالغة القول وفصاحة اللسان.

الذهن، لحظة االشتغال   هجست وقد   الدراسة  في  القصيدة موضوع  إيجازها  ، على  العن  مجموعة من األسئلة يمكن  اصر  في 

 اآلتية:

 ن معاوية أساليب علم املعاني في قصيدته؟ب* كيف وظف يزيد 

 وأمارات التفنن في قصيدة الخليفة؟   البراعة* أين تظهر عالمات 

محة عن الشعر في العصر األموي، وتقديم ترجمة  ـبتقديم ل  ُعِنيَ إلى شطرين، شطر نظري،    البحثانشطر    األسئلةتبعا لهذه  

الغ اية منها معرفة الظروف، التي أسهت في تكوين عبقريته، واملالحظ التي شكلت نبوغه، كلفا في ذلك بمقولة ليزيد بن معاوية، 

على تحليل قصيدة يزيد   عمل ". وشطر تطبيقي،  معرفة الشجرة قبل معرفة الثمرة"  Sainte- Beuve  الكاتب الفرنس ي سانت بوف

 في ذلك بمباحث علم املعاني. متوسال،  املوسومة بعنوان: "خذوا بدمي ذات الوشاح" بن معاوية
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 الشعر في العصر األموي: اتجاهات

اتشح الشعر في العصر األموي بوشاح السياسة؛ إذ ظهرت في هذا العصر أحزاب كثيرة نتيجة الفتنة الكبرى، التي نشبت بين  

أبي سفيان، ف أبي طالب ومعاوية بن  أبي طالب في خالفته، وهو  علي بن  كان من نتاج هذا الخالف، ظهور حزب يناصر علي بن 

املذهب الشيعي، وبزوغ حزب يؤيد األمويين وينادي بخالفة معاوية، ثم حزب آخر عارض هذين الحزبين، وهو حزب الخوارج. وقد  

ينتظمون تحت   الذي  املذهب،  أحقية  ويدافعون عن  ينافحون عنه،  لكل حزب شعراء  بين كان  والخالفة. ومن  الحكم  في  لوائه 

الشعراء، الذين نحوا منحى سياسيا في شعرهم، نذكر على سبيل التمثيل ال الحصر، عبيد هللا بن قيس الرقيات، والكميت بن 

 زيد، وفروة بن نوفل.

ولعل هذا الجنوح نحو الشعر السياس ي في العصر األموي، لم يمنع الشعراء من التفنن في أغراض الشعر األخرى، كالغزل مثال؛ 

شكل تيارين وصنفين: غزل عفيف    فيتطورا ملحوظا وارتسم    - املّوار بالترف واملتسم بالرفاهية-فنلفي أن الغزل تطور في هذا العصر

امتاز كل صنف بأعالمه وأسرته؛ فنجد أن "رواد الغزل العفيف عند األمويين هم أصحاب البوادي   عذري وغزل ماجن متهتك. وقد

من شعراء بوادي الحجاز ونجد كبني عذرة وبني عامر، وتميز غزلهم بنقائه وعفته. وتولى أمر زعامتهم فارسهم جميل بثينة. وبإزاء 

شعراء مكة واملدينة، ويوصف شعرهم على أنه شعر صريح فاضح يهتك  ذلك رواد الغزل اإلباحي هم أصحاب الحواضر واملدن مثل  

.  ومن النماذج الشعرية، التي تجلى فيها قبس  1أستار الحرائر، وإمامهم في الفن هو عمر بن أبي ربيعة وتبعه العرجي وبشار بن برد"

 الغزل العذري، قول جميل بثينة رائد االتجاه العذري: 

َمِني ِفيِك َيا 
َ
 َصْحِبي ال

ُ
ْيَنة

َ
ْبِلي  ُبث

َ
َرَح الُحبُّ ق

ْ
ق
َ
ْد أ

َ
وُموا ق

ُ
ل
َ
 ت
َ
 ال

ي  نَّ َداِئي ِطـــــّبِ
َ
اُس أ ـــــ               َزَعَم النَّ

ْ
ن
َ
ــْيــَنـــــا بـُ ـــِت َوهللِا َيـــــأ

َ
 ِطــــث

ُ
ـيــــة  ـّبِ

 ه كثيرة، نمثل لها بقول عمر بن أبي ربيعة:أما االتجاه الذي تخطفه طير الهوى، وحاد عن السبيل املقيم، فأمثلة شعر 

ـــِتي ـــْت َمــِنيَّ
َ
ـــي َيــْوَم َحــان ِ

ّ
ن
َ
ــْيـــَت أ

َ
 ل
َ
ال
َ
ْيِك َوالَفِم  أ

َ
ـــِذي َمـــا َبـْيَن َعْين

َّ
ـــَمـــْمــُت ال

َ
 ش

هُ 
َّ
ــــــل
ُ
ـــاَن ِريُقــــِك ك

َ
ُهـــوِري ك

َ
ـــْيـــَت ط

َ
اَن  َول

َ
ْيَت ُحُنوطي ك

َ
ِم َول اِشِك َوالدَّ

َ
 ِمْن ُمش

َمى 
ْ
ْيَت َسل

َ
ْو ِفــي َج  الُقُبوِر َضِجيَعِتي فيَوَيا ل

َ
ـــٍة أ ْو ِفــــي َجـــنَّ

َ
ِم ــــــــ ُهـــَنــاِلَك أ  ــَهنَّ

 ومضات من حياة يزيد بن معاوية:

تاريخ والدته بقوله: "هو يزيد بن معاوية بن  هـ(    852)ت  يزيد بن معاوية علما من أعالم العصر األموي، وقد حدد ابن حجر    يعد

أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرش ي، يكنى أبا خالد، كانت والدة يزيد بن معاوية في خالفة عثمان رض ي  

في تاريخ دمشق: "وقد كان معاوية    هـ(   571)ت    في بيت يلتزج فيه العلم بالسياسة؛ إذ ذكر ابن عساكر   . شبَّ يزيد بن معاوية2هللا عنه" 

 60)ت  : أن معاوية هـ( 181)ت  يحاول دوما أن يوجه يزيد نحو االستفادة من مجالس الوفود، التي تفد عليه، فقد ذكر ابن املبارك

 
دجنبر    -ليوز شمس الحسين وفرهاد هللا، تطور فن الغزل بين العفاف واملجون في العصر األموي، مجلة تهذيب األفكار، املجلد الثاني، العدد الثاني، يو   -1

 .176، ص: 2015

 . 57، ص: 2009السعودية، -عهد يزيد بن معاوية، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض الشيباني، مواقف املعارضة في -2
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فيكم؟ قالوا: العفاف في الدين واإلصالح في املعيشة، فقال معاوية: "اسمع يا    قال لبعض رجاالت الوفود: "ما تعدون املروءة  هـ(

 . 1يزيد"

ِمَي إلينا من أخباره أن والده معاوية بن أبي سفيان  ر ولم تتعرض املصاد
ُ
كان    التي ترجمت ليزيد إلى حياته الخاصة، وكل ما ن

 شديد الحرص على تربيته وتعليمه أمور السياسة. 

َرِر من كلمات املدح والثناء.  توحدت كلمة  
ُ
املترجمين ليزيد في أنه كان شجاعا وذكيا، لذلك أعجب األدباء بشجاعته، وحلوه بغ

وقد اشتهر يزيد إلى جانب ذلك بفصاحته وشعره، وال غرو أن يتأتى هذا النبوغ في الشعر ليزيد، لكون والده كان أيضا مولعا بالشعر، 

كانت له أيضا محاوالت في الشعر، جمعها فاروق أسليم في شكل ديوان، ومن أمثلة شعره،  مقدما للشعراء، دون من سواهم، و 

 قوله:

ْرِء ِإْن 
َ
َما َمْوِضُع ِسّرِ امل ْنَتِصْح  ِإنَّ

ُ
وُه امل

ُ
خ
َ
ّرِ أ  َباَح ِبالّسِ

ى 
َ
ِإل
َ
ا ُبــْحــــَت ِبــِســّرٍ ف

َ
ــــإذ

َ
ُبْح  ف

َ
 ت
َ
ْو ال

َ
ُرُه أ

ُ
ـــاِصــٍح َيــْسـت

َ
 ن

 

 متن القصيدة: 

ــــ
ُ
ـــخ واـ

ُ
ـــِبـــ ذ اَت  ــَدِمــــــيـ

َ
ــــالـــــ  ذ

َ
ــــــِوش ــــِنــــــــــي  ـــاِح ــ ــــِإنَّ

َ
ْيـــ ف

َ
ــــــْيــــــَعـــِبـ ــُت ــــَرأ ـــاِمــِلــَها ِفـــي ــِنـــيـ

َ
ن
َ
  َدِمــــــــــــــي أ

ـــ
َ
غ
َ
ــــ َعــ ــاُر ــــ أ

َ
ــيـ ـــْن ـــ ِمـ ــَهــــاـــــْيــ ـــ ــل بـِ

َ
ــــَهـــــــــــــــــــــــــــا  ــــَهـــاــأ ّمِ

ُ
  ْن ـــَومِ  َوأ

ْ
ط

ُ
ــــخ  الَفــــــــِم  يِــ ف َداَر  ِإْن  َواِك ـــــامِلْس  َوةِ ـ

ــ
َ
غ
َ
ــــــَعـــ ــــاُر ـــأ

َ
ْعــــ ـىــــل

َ
ـــــأ

َ
ا  ِثـــَيـــاِبــــَهــــــــــــــا ِمــــْن  ـاِفــــَهـــاــــط

َ
ــ  ِإذ

ْ
ل
َ
ــــْوَق  ـَهـــاـــــــَســـْتــ ـــبـَ ـــأ

َ
ــــــــــــــِم  ِجـــْســــٍم  ف  ُمــــَنــــعَّ

ْحــــــــ
َ
ـــ ُســـــــــُد ــــَوأ

ْ
ق
َ
ـــُل  ــــــَداًحـــــــاــــأ ــــــــَقـــــــّبِ

ُ
ـــــــَرَهــــــــــا ت

ْ
ــــغ

َ
ا ث

َ
ْوضَ   ِإذ

َ
ْزج َع ـــْوِض ـــَم  َهاـــتْ ــعَ ـــأ

َ
  الَفـــــــــِم  ـيــــــــفـــ ِامل

ـــــ 
ُ
واــــخ

ُ
ـــ ــْنــــَهــــاــ ِمـ ـــَدِمــــــيـــِبــ ـذ

َ
ــــــيــ ف

ّ
ــــــــــــَها ــِإن

ُ
ــِتــــيـــل

َ
ـــ  ق

َ
ـــف  ـ

َ
  ـــِديــــْقـــصــــَمـ ال

َّ
ال
َ
ِمــــــي  و تقـــوت أ َنــــعُّ

َ
 ت

 
َ
ــــْقـ َوال
َ
ــــوَهاـــــُتــ ــــت

ُ
ـــ ِإْن  ـل

َ
ـــْم ـــ ِفــــــظ

ُ
ـــىــــَبــــ  ِبـــَقــــْتــــِلـــــَهـــــــــا  ــــــــــــــْرت

َ
ـ ـل

َ
ــ ــخ ِمــــــي  يــــــْوتِ ــــَمـ ـْعـــَد ــــَبــ ــُروَهــــاـــ ــّبِ

َ
ت
ْ
 ِبَمأ

ـــ 
ُ
ـــــواـــ َوق

ُ
ــــَهـ ــول

َ
  ـاـــ َيـ ـــاــــل

َ
ـــ ُمــْنـــَيــــة ــ ـــِس ــــ ـْفـــــالنَّ ــ ـِنـــــــــي ـــِإنَّ

َ
ِق ـــَوال  الَهَوى  ــيـُل ــــِتـــ ق

ْ
ْو  ِعش

َ
ْنِت  ل

ُ
مــــــِي  ك

َ
ْعل

َ
 ت

 
َ
ــــْحــــ َوال
َ
ــــي ِســـُبــــواــت ِ

ّ
ن
َ
ــ  أ

ُ
ـــِتـــق ـــ ـــ ــــُت ــ

ْ
ــــ ِبـــــَصــــــــــــــــــــــاِرٍم  ــل

َ
ْســــــــــُهِم  ُرَبــــاَها ِمــــْن  ــْتـــِنــــيـــــَرَمـ ـــْن ـــِكـ ـــَول

َ
   ِبـــأ

ـــا
َ
هـــ
َ
ـــُحــــ ل ــــُم ـ

ْ
ـ ك

ُ
ـــل ــــــْقـــ   ــَمـــــاَن ــ

ُ
  َوُصــــوَرة

َ
ـ ُيــــوُســــــــــــــــف

َ
ـــــَون

ْ
 َداُوَد َوِعــــــَمـ ـــــغ

ُ
ـــ ــة رَيـــــــــــــــــــــــــــــــم ِ ــــــ ـــــفَّ

ْ
 َمـــــــ

ُ
 ــــــــة

 
 .64. ص: املرجع نفسه -1

  ."معاوية بن أبي سفيان علم بارز في تاريخ العرب واملسلمين قاطبة، وقد اشتهر بالدهاء والحنكة السياسية" 

 . 5، ص: 1996لبنان،  -ديوان معاوية بن أبي سفيان، جمعه وحققه وشرحه فاروق أسليم بن أحمد، الطبعة األولى، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت
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  ـوَب ـــــُقــ ــ ـْعـــــَيــ ـــْزُن ـــُحــ يــــَوِلـــــ 
ُ
ــــة

َ
ـــــــــَس  َوَوْحـــش

ُ
مُ  ُيـــــون

َ
ــــــــ وآال يُّ

َ
ـــأ ـــَوَحـــ ــــــوَب ـ ـــ  ـ

ُ
 آَدِم  ـــْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرة

ــ
َ
ــ ــْو ــــَول

َ
ــــَمـ ـــَل ـــ ـْبـــ ـــق ـــاَهـاـ

َ
ــْيـــــُت  ـْبـــك

َ
  َبـــك

ً
ــــْنـــــُت  َصَبـــــــــاَبــــــــــة

ُ
ــــك

َ
ــــَفـــْيـُت  ل

َ
ـــــْفـَس  ش ْبـَل  النَّ

َ
ِم  ق َنـــــدُّ  التَّ

ــــ
َ
ـــــْت  ــْن ـــ ِكـــــَول

َ
ـــْبــــِلي َبــــــك

َ
َج  ق َهيَّ

َ
ــــــاءُ  ِلـَي  ف

َ
ـــــُبـــ الــُبـــك

َ
ــــاَن  ــاَهـــــاــ ـك

َ
ـــك

َ
ِم  الَفـــْضــــُل  ف ـــُمــَتـــَقــــــــــّدِ

ْ
 ِلل

ـ
َ
ىــَعـــ ـــُت ــــــْيـــــَبــك

َ
َن  ْن ـــَمـ ـل ـــْيـــ  َوْجـــَهــــَهـــــا  ُن ـــالُحْس  َزيَّ

َ
ــ َس ـــَول

َ
ـــــٌل ـــِمـ ـَهـــاـــل

ْ
ْعــَجِمـــــي  ِبُعـــــْرٍب  ـث

َ
 َوأ

 ـــَدِنــ ـــَمــــ
ُ
ــــة ـــَحـ ـيَّ

ْ
ل
َ
ـــــ َمــــ ــاِظ ـــ األ ـــــــــيَّ ِ

ّ
 ـــــ ـــك

ُ
ــــــــــــــى  ـــة

َ
   الَحــــش

ُ
ــــــة ِلـــيَّ

َ
ـــالـــَعـــْيــَنـــ ِهـــال ـــ ـــِن ــْيـــ

َ
 ـــــــ ط

ُ
ـة  ــَفـِم ـالـــــ  ـــــــاِئيَّ

 ـــْمــ ـــَوَمــ
ٌ
ة
َ
ــوط

ُ
ـــ ـِك ـــ ـامِلـــْســـــِبــ ش

َ
ــــــــاَح  ــــْد ـــق

َ
ُرَهــا ف

ْ
ـــش

َ
ـــِبـــ ن

َ
ـــــرٍ ــــث

ْ
ــــ  ــغ

َ
نَّ ــــ ك

َ
رَّ ـــــالـــ ـأ ـ  ِفـــــيــــــِه  ـدُّ

َّ
 مـُمـــــَنـــــــــــــــظ

ـــ
َ
ش

َ
ــ ـــ ِبـ اَرْت ـــأ

َ
 ـــِخـــي ــَعـــْيــِن ـــ الـ ـْرِف ــــط

َ
ْهـــــــــِلــــَهـا  َفــــة
َ
  أ

َ
ــــــاَرة

َ
ـ ُزوٍن ـــَمــــــْحــــــــ ِإش

َ
ـ ــــــــــــــْم ــــَول

َّ
ـــــــــــــــل

َ
ـــَتـــــك

َ
 ِم ـ ت

ْيـ
َ
ـــأ
َ
نَّ  ُت ـــْنـــــــ ــَقــــــ ف

َ
ــ أ

َّ
 ـــالط

َ
ـــ ـْرف

َ
ـــق ـ  ْد ـ

َ
ا  ـــــاَل ـق

ً
ْهـــــ َمــــْرَحـــــبـ

َ
 ــــ َوأ

ً
 ـــَوَسـ ـــــال

ً
ــ الَحـــِبـــيــــِب ـــِبـــ ـــْهـال ـــــــــَتيَّ

ُ
 ِم ـ امل

ـــــ
َ
ـــف ــ َوهللِا ــ

َ
 ـــــ ل

َ
ــ هللاُ  ــــْوال

ْ
 ـــــَوال

ُ
وف

ْ
ــــــــ
َ
ا  ـــــخ

َ
ــ َوالـــــــــــــــــــــرَّجــــــ

َ
ـــــــَعــــل

َ
ـــــْقـــــــ ـــان اـ

َ
ـــِطــــيـــــــِم ال َبـــْيــــَن  ُتهـ

َ
 ـَزِم ـَوَزْمـــــ  حـ

ـــ 
َ
ــ ــَوق ـــُتــــبَّ

ْ
  ـيــــَن ــــْســعـِ ـــَوِتــ ــًعــــاـــْسـ ـــِتـــ ـــَهـاـــ ـل

ً
ـــــــة

َ
ـــــْبـــــــــــــــــل

ُ
ـــــــةــــَبـــــ  ق

َ
اق ِ  ًرَّ

ّ
ـــــف

َ
ـــــِدّ  ِبــــالك

َ
ـــــخ

ْ
ــــــَفـــــــــــــــ َوال

ْ
 ــِم ــَوال

ـ ـــــَوَوسَّ
ُ
ــ ــــاـــــَهــــــْدت

ْ
ــ  ــِديـــ َزن ـــــــــــــــبَّ

َ
ــــُت ــــ َوق

ْ
ــــــــَرَهــــــا  ـل

ْ
ـــغ
َ
  ث

َ
ــــــَوك ْت ــ

َ
  ان

ً
ال
َ
ْو  ِلــــــي َحال

َ
ــْنـُت  َول

ُ
 ـرِم ـُمــْح  ك

ــــمَّ 
َ
ـ  ــــاــ َول

َ
ــــ ت

َ
ق
َ
ــــــــَهــــــــــا  َوَجــــــــــــــــْدُت  ــاــــ ـــَنــــ ـْيـــــال

َ
ــــــُمــــ َبــــَنـــــــــان

َ
ــــخ  ــ

ً
ـــَبــــــة ـــْحـــِكـــــي ـضَّ
َ
  ت

َ
 ـدمـعن ُعــَصـاَرة

ــــُت 
ْ
ــــُقــــــل

َ
ــْبـــــــــــــِت  ف ــضَّ

َ
ـ خ

َ
 الك

َّ
ا َبْعـِدي ف

َ
ـذ

َ
ـــــَيــــ  َهــــك

ُ
ـِم  ــــُمــــْســـَتــــَهـــــــاِم ـــــالـ ـــَزاءُ ـــَجـــ ـــوُن ـــك َتيَّ

ُ
 امل

ــــ 
َ
ـــَقـــف

َ
ْبـــَدْت  ـــْت ــــــال

َ
ى  ِفي َوأ

َ
َحش 

ْ
ــــَجـ  َحرَّ  ال

ْ
ــهُ  ـَوى ـال

ُ
ـــ ِفـــــي َمــــْن  َمــــَقــــال

ْ
ـ ـــْوِل ــــ ـَقــــال

َ
ِم ـــــ بَ ــتَ ــيُ  ــْم ـــل  ـرَّ

ـ
ُ
ا َمــا ـــــــــَك ـــَوَعـــــْيــــــش

َ
 ـــَضـــِخـ َهــــذ

ً
  ـــابا

ْ
ــــ  َتـهُ ـــــَعـــــــــــــَرف

َ
 ـــف

َ
ـــ   ال
َ
ورِ   ِــَتـانـــْهــ ـــِبـــالُبــ ُك ـــت ِهِمـي َوالـزُّ  ُمتَّ

ـــِكـــــ 
َ
ـــــ َول ـــ ـــــِنــــيــــنَّ

َ
ـــــــــــــاـــل ْيــــُتــــــــَك  مَّ

َ
  َرأ

ً
ـــــــــيـــــــــــــــــا ــــاِئـِ

َ
ــــــْد  ن

َ
ـــْنــــ َوق

ُ
  ـتـــك

َ
يــك ـِدي ّفِ

ْ
 ْعَصِمـيــــ َومِ  َوَزن

ـــْيــــــُت 
َ
ـــــَوى  َيـــــــْوم َدًمـــــا َبــك ـــَمَسْحُتـهُ  النَّ

َ
ــــــــي  ف ــــّفِ

َ
ا ِبك

َ
ُر  َوهذ

َ
ث
َ
ِلَك  ِمْن   األ

َ
ِم  ذ  1الدَّ

 املقام التخاطبي:  

اتصل املقام في البالغة العربية بمقتض ى الحال، عن طريق مواءمة الكالم مع السياق أو املقام، الذي يقال فيه، ولربما كان  

سمات البالغة، وبالتالي فكلما "كان القول مناسبا ملقتض ى  الكالم جميال يأسر النفوس، لكنه قد يحل في غير مكانه، فتنزع عنه  

 
 .1998لبنان،  -يزيد بن معاوية، تحقيق واضح الصمد، دار صادر للطباعة والنشر، بيروتيزيد بن معاوية، ديوان  -1
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ال يخفى عليك أن مقامات الكالم متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية،  "   . يقول السكاكي في هذا الصدد:1الحال، كان بليغا" 

مقام الترهيب، ومقام الجد يباين في جميع ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام املدح يباين مقام الذم، ومقام الترغيب يباين 

ذلك مقام الهزل، وكذا مقام الكالم ابتداء يغاير مقام الكالم بناء على االستخبار أو اإلنكار، ومقام البناء على السؤال يغاير مقام 

لغبي، ولكل من ذلك مقتض ى  البناء على اإلنكار، جميع ذلك معلوم لكل لبيب، وكذا مقام الكالم مع الذكي يغاير مقام الكالم مع ا

وللسياق أهمية بالغة في تكوين صورة مكتملة عن الش يء املراد مقاربته، وعادة ما يكون السياق خير هاد في  .  2" غير مقتض ى اآلخر

الوقوف عند سياق  و   بمعانيهاالتلبس    القصيدة،هذه    على محللمعرفة مجموعة من العناصر الثاوية في الخطاب، لذلك كان لزاما  

 اإلحاطة بجميع حيثياتها وتفاصيلها. له إنتاجها، وأسباب قولها، حتى يتسنى 

 مناسبة القصيدة: 

ُيروى أن يزيدا بن معاوية شغف بحب جارية له تدعى "حبابة" وكانت على قدر كبير من الجمال األخاذ، فابتلي ابتالء شديدا من  

العشق، وقد خلفت قصة الحب وجذوة  لظى  ارتسمت على شكل قصائد    جراء  أدبية جميلة،  آثارا  بينها هذه    –الحب هذه  من 

 تحكي عن فعل الحب في نفس يزيد وآثره في قلبه. -القصيدة

 األساليب: 

هيمن على النص حضور األسلوب الخبري، وذلك طبعي بالنظر إلى غرض القصيدة، وهو الغزل، فالشاعر يروم التعبير عن ما  

الشاعر من وراء  يختلج مشاعره ويساور د َها    اإلخبارواخله من أحاسيس، وقد تغيى  ُيِكنُّ التي  الكشف عن مشاعره وأحاسيسه، 

ملحبوبته "حبابة" وهدفه كذلك هو إشراك املتلقي في تجربته الوجدانية، ألن الشاعر يتوخى من خالله شعره "الرغبة في إثارة انفعال  

لوجدانية، فيعيش القارئ طربه إن كان طروبا أو أساه إن كان حزينا، وفي هذه  مشابه لدى القارئ، فتتحقق املشاركة النفسية وا

املشاركة متعة الشاعر وهدفه، وقد يكون غرض الشاعر هو الشعر نفسه؛ أي هو الدندنة الشعرية، التي يتسلى بها حين يفرغ على  

 .3قيثارته ألحان نفسه" 

 أضرب الخبر: 

 ينقسم الخبر إلى ثالثة أضرب: 

 : يلقى لخالي الذهن، وال يؤكد بأي مؤكد. ابتدائيخبر  * 

 : يلقى للمتردد والشاك، ويؤكد الخبر فيه بمؤكد واحد.خبر طلبي* 

 : يلقى للجاحد واملنكر، ويؤكد فيه الخبر بمؤكدين، أو أكثر. خبر إنكاري * 

 اآلتية:  واملالحظ أن القصيدة احتوت على أمثلة من األضرب الثالثة للخبر، نمثل لها بالعبارات  

   * أغار عليها من أبيها وأمها

 
، أحمد قادم، بانت سعاد لكعب بن زهير؛ مقاربة حجاجية، التحليل الحجاجي للخطاب، إشراف وتقديم أحمد قادم وسعيد العوادي، الطبعة األولى -2

  .546، ص: 2016األردن،  -دار كنوز املعرفة، عمان 

 . 168، ص: 1987لبنان.  -ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه، نعيم زرزور، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروتالسكاكي، مفتاح العلوم،  -3

 .79، ص: 1996مصر،  -مـحمـد أبو موس ى، خصائص التراكيب؛ دراسة تحليلية ملسائل علم املعاني، الطبعة الرابعة، مكتبة وهيبة، القاهرة -3



 2022 أكتوبر  78  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 71  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 * يا منية النفس إنني قتيل الهوى 

 فو هللا ... لعانقتها  * 

يتبين من خالل املثال األول أنه خبر ابتدائي خال من أدوات التوكيد، ونلحظ في املثال الثاني أن الخبر طلبي، جاء مؤكدا بمؤكد  

الثالث أنه ينصرف إلى الخبر اإلنكاري؛ حيث تضمن مؤكدين اثنين. ولعل الشاعر وهو بصدد  واحد "إن"، في حين نعاين في املثال  

كتابة قصيدته تفطن وافترض أن أحوال املتلقي سواء في عصره، أو على مسيل الزمن، مختلفة ومتباينة، فهناك من سيتلقى قول 

 الشاعر، وذهنه ِخ 
ْ
وره ريبة بخصوص حقيقة هذا الحب، وهناك متلق  من مضمون الخبر، وهناك متلق سيخامره شك وتسا  ٌو ل

منازل، أنزله منزلة خالي ثالث  ثالث سينكر على الشاعر هذا الوجد والولع، الذي وجده من جاريته حبابة، فأنزل الشاعر مخاطبه  

أخرى منزلة الجاحد بهذا  الذهن، لكون يتلقى القصيدة ألول مرة، وأنزله منزلة الشاك تارة فأكد له الخبر بمؤكد واحد، وأنزله تارة  

الحب واملنكر له، فأكد له الخبر بمؤكدين. وبالتالي فالشاعر وهو بصدد كتابة قصيدته كان يراعي أحوال املخاطبين، لذلك ضمن  

قصيدته هذه األضرب الثالثة للخبر، تساوقا مع حاالت املخاطبين، وطبيعة مواقفهم، ويمكن أن نجمل توظيف الشاعر ألضرب  

 قصيدته، في الخطاطة اآلتية:الخبر في 

 

 

 



 2022 أكتوبر  78  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 72  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 بالغة األمر والنهي في القصيدة: 

، ألن االستدالل البالغي يقوم على االنتقال  الذي تستعمل فيه هذه األساليببين املعنى الحرفي واملعنى البالغي    التمييزينبغي  

 هذه األساليب في ضوء معانيها البالغية في القصيدة.  يتم تحليلمن املعنى إلى معنى املعنى، ولذلك سوف 

واإللزام،   الفعل على جهة االستعالء  الكف عن  والنهي طلب  واإللزام،  الفعل على جهة االستعالء  األمر طلب حصول  يفيد 

باالس األمر فورا، لذلك قال  ويقصد  تنفيذ  أدنى، واإللزام  في مرتبة  إلى مأمور  أعلى  في مرتبة  آمر  أن يكون األمر صادرا من  تعالء 

 .السكاكي: "واألمر والنهي حقهما الفور"

يحضر األمر والنهي بشكل مطرد في القصيدة، واملالحظ أن األسلوبين خرجا عن معناهما الحقيقي، وهو طلب الفعل/الكف   

 وجه االستعالء واإللزام، إلى معان تستفاد من سياق القصيدة. على

 األمر:  -أ

وا*  
ُ
ــــذ

ُ
اَت   ِبـــــَدِمــــــي  خ

َ
ــــاِح   ذ

َ
ــــِنــــــــــي: الـــــــِوش ــــِإنَّ

َ
  فعل   وصيغته   "خذوا"   كلمة  في  يتمثل  أمر   أسلوب  األول   البيت  من  األول   الشطر   تضمن  ف

  ويمكن   لحقيقته،  مخالفا  توظيفا  األمر  هذا  وظف  وإنما  واإللزام،  االستعالء  وجه  على  أمر  حصول   في  يرغب  ال  هنا  فالشاعر  أمر،

 الخطاب.  وطبيعة املخاطب معرفة  من  انطالقا األمر   معنى نستشف أن

  حبابة،   جاريته  عن  كناية  وهي  الوشاح"  "ذات  من   له  الثأر  بضرورة  ويأمرهم  البيت  هذا  في  أصدقاءه  معاوية  بن   يزيد  يخاطب

ُع  عريض نسيج  عن عبارة القاموس  في والوشاح   الوشاح  هذا تضع التي  املرأة هذه أن   ولربما  عاتقها، بين املرأة تشده بالجواهر ُيَرصَّ

 الشاعر،   بها  يتغزل   التي   املرأة،  لهذه  توصيف   بإجراء   لنا   تسمح  الوشاح"  "ذات  فعبارة   ثمة   ومن   ال، وجم  حسن   ذات   ستكون   الجميل، 

  لهذه   الشاعر  استعمال   وما   قلبه.  على  ران   الذي  بحبها،   وشغفه  بها   الشاعر  لولع  مدعاة   كان   ؛الجمال  من   كبيرا  قدرا   تحوز   والتي 

  لهم   ومطالبته  ألصدقائه  الشاعر  ومخاطبة   ملحبوته.   والتأنق  الجمال   خيوط   نسج   في  منه   رغبة   إال  القصيدة  بها   استهلت  التي   العبارة،

  مرتبة  في  يقع  ال  فالشاعر  خرقا،  واإللزام  االستعالء  يشرط  ألن  واإللزام،  الوجوب  وجه  على  تحمل  أن  يمكن  ال  املحبوبة،  من  بالثأر

  للمخاطب،   االعتبارية   للمكانة  وبالنظر  جدال   سلمنا   وإن   وحتى   والفورية،  اإللزامية   على   يحمل   ال   أمره   أن   كما   مخاطبيه،   من   أعلى

 الند.  أو  املساوي   من الطلب يكون  عندما وهو االلتماس،  القصيدة في األمر أفاد فقد وبالتالي مطلوب، غير يبقى  اإللزام شرط  فإن

 النهي:  -ب

 إلى   معاوية  بن  يزيد  قصيدة  في  واإللزام،  االستعالء  وجه  على  الفعل  عن  الكف  طلب  وهو   أال  الحقيقي،   معناه   عن  النهي   خرج

  الشاعر:  قول  في النهي ورد  وقد السياق. عنها  يكشف معان
َ
ــــوَها َوال

ُ
ــــْقـــُتـــل

َ
ـــْم  ِإْن  ت

ُ
ـــِفـــــــــــــــــْرت

َ
 . ِبـــَقــــْتــــِلـــــَهـــــــــا ظ

  مخاطبيه  من  ويلتمس  بحبها،  قتلته  التي  بمحبوبته،  أذى  أو  ضرر   أي  إلحاق  عدم  عن  مخاطبيه  البيت  هذا  في  الشاعر  ينهى

  إلى   املثال   هذا   في  النهي   وينصرف  ملحبوبته،   حبه   بعد  اعتراه   الذي  الكمد   في  واملتمثل   حقه،   في  اقترفته  الذي   الجرم،   عن   الصفح

 االلتماس. وأفاد قيقيالح معناه  عن النهي خرج  لذلك فقدا، واإللزام االستعالء وهما الحقيقي النهي  يشرط ألن االلتماس،

   الشاعر:   قول   القصيدة  في  النهي   حضور   أمثلة   ومن
َ
ــــال

َ
ـــُك   ف

َ
ورِ   ِبـــالُبـــْهــــَتـان  ت ِهِمـي؛ َوالـزُّ   وصيغته   تك"  "فال  عبارة   في  النهي   يتمثل   ُمتَّ

  هذا   يزيد  على   تنكرو   ؛والبهتان  بالزور  اتهامها   عن  الشاعر تنهى  املحبوبة أن  ومفاده  الجازمة،  الناهية  بال  املقرون  املضارع   الفعل  هي

  عنه   وانصرفت  تركته  حبيبته  أن  ذلك  أساس   على  الشاعر  افترض  قدو   .يديها  في  للحناء  رؤيته  من  انطالقا  عليهاـ  كونه  الذي  الحكم 

 ، األسبابو   الدواعي   هذه   على   وبناء  االعتقاد.  بهذا   االهتبال   عن   الشاعر  وثني   الشك   قطع  في  حاسما   النهي   فجاء   آخر،   شخص   إلى

 اإلنكار.   ليفيد الحقيقي معناه  عن القصيدة،  آخر في ، خرج قد فالنهي
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 االستفهام: 

  وأين،   وهل،  الهمزة،  منها:   متنوعة،  بأدوات   ويتم  السؤال،   وقت  السائل  لدى  معلوما   يكن  لم  بش يء  العلم  طلب   االستفهام  يفيد

 االستفهام حاد إذا أما السائل، لدى مجهولة معلومة معرفة طلب  به قصد إذا حقيقيا االستفهام  ويكون  وأنى..  وأيان،  ومن، ومتى،

 في  االستفهام   ويحضر  األحوال.   وقرائن   السياق  من  تستشف   كثيرة  معاني  ويفيد   حقيقي،   غير   آنذاك   فيكون   املعنى،  هذا   عن

 الشاعر:  قول  خالل من  القصيدة

ــــُت 
ْ
ــــُقــــــل

َ
ــْبـــــــــــــِت  ف ــضَّ

َ
  خ

َّ
ـف

َ
ا ـِديَبعْ  الك

َ
ـذ

َ
ـــــوُن                                  َهــــك

ُ
ـِم  الـــــُمــــْســـَتــــَهـــــــاِم  َجــــــَزاءُ  َيــــك َتيَّ

ُ
 امل

  التصور   يطلب  حرفية  أداة  وهي  الهمزة،   :هي  ،أداة  بواسطة  تم  وقد  ، "أهكذا"  والتقدير  "هكذا"  :عبارة  في  االستفهام  يتمثل

  آلية   بوصفه   الشاعر  وظفه  وإنما  السائل،  يجهلها  معلومة  معرفة  طلب  به  يقصد  لم  العبارة  في  االستفهام  أن  واملالحظ  والتصديق.

 .غيره على  واإلقبال عنه،  انصرافها املحبوبة  على ينكر فهو  ؛لإلنكار بالغية

 النداء: 

ـــــوا   الشاعر:  قول   في  النداء  يحضر
ُ
ـــــول

ُ
ــــَهــــا  َوق

َ
ــــْفــــِس   منية  َيــا  ل ـــِنـــــــــي النَّ  عن  الحديث  ونوجز  تعلمي،  كنت  لو  والعشق  الهوى   قتيل  ِإنَّ

 اآلتي: الجدول   في البيت  في املضمن  النداء

 قتيل الهوى والعشق  منية النفس                  َيا

البعيد   لنداء  موضوع  حرف 

ينادى   وقد  حكما،  أو   بهحقيقة، 

 القريب توكيدا      

+ 

لبيان   )الحبيبة(  َناَدى 
ُ
امل تقريب 

 صدق الطلب     

+ 

)الحبيبة(  البعيد  املنادى  إنزال 

رفيع   أنه  على  للداللة  القريب،  منزلة 

 القدر، عظيم الشأن  

ـــــاجات ارتسم املنادى على شكل أمنية                                    الحـ

+ 

 الـــــرغبـــــات 

+ 

ــــطــــامح  املـ

+ 

 الـــمطالـــــب

 

 خاتمة:

 الخلوص إلى مجموعة من النتائج:    انطالقا من دراسة قصيدة يزيد بن معاوية، يمكن

َز العصر األموي بظهور   َميَّ
َ
 الشعر السياس ي الذي اتخذته كل فرقة أداة للدفاع عن فكرها ونصرة مذهبها. * ت
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* لم تمنع سيادة الشعر السياس ي في عصر بني أمية من بروز أغراض شعرية أخرى كالغزل الذي انقسم، في هذا العصر، إلى  

 غزل عذري وغزل ماجن. 

 . اومواقفه الحبيبة أحوال  مع األساليب توظيفا بالغيا ينسجم   يزيد بن معاوية* وظف 

بها من    الشاعر* استعمل   انتقل  األساليب، وإنما  لهذه  الحقيقي  املعنى  إلى  املعاني استعماال بالغيا، فلم يجنح  مباحث علم 

 معناها الحرفي إلى معناها البالغي.
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 سمات العالقة اإلسنادية في النحو العربي 

Predication relation features in Arabic grammar 
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 ملخص  

اإلسناد   مفهوم  املقال  هذا  في  النحو  نناقش  رصد    العربيفي  وليس  اإلسنادية.  العالقة  سمات  لعالقة  اصائص  خلتحديد 

في   بسيطااإلسنادية  أمرا  العربي  في  النحو  اإلسناد  طبيعة  فتحديد  مراجعة،  يتطلب  املجال  املنطقية   هذا  األدبيات  أفرزته  ملا 

 املنطقي  التقليداملقال مفهوم اإلسناد في    طبيعة العالقة اإلسنادية. لذلك، نناقش في الفقرة األولى من هذاالفلسفية بخصوص  

إلى التصور الحديث الذي تمكن في إطاره فريج  ،فلسفيال التصور التقليدي  ( من تقديم تصور  1879)  هوكيف تم االنتقال من 

في  صو  الثانية اإلسناد  الفقرة  في  العالقة اإلسنادية. ونبحث  أشكال  املسند  النحو  ري موحد لجميع  العربي من خالل مصطلحي 

العالقة  رصد  في  يعين  تكاملي  دور  من  يؤديانه  وما  والتعلق  الفائدة  ومصطلحي  سيبويه،  تصور  في  يقتضيانه  وما  إليه  واملسند 

الخطابي املقامات  مختلف  في  األصلي.  اإلسنادية  غير  واإلسناد  األصلي  اإلسناد  بين  التمييز  في  به  يسهم  وما  اإلخبار  ة، ومصطلح 

 لخص في الفقرة الثالثة أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج.  تو 

 : اإلسناد، الفاعل، املحمول، املسند واملسند إليه، الفائدة، التعلق، اإلخبار. الكلمات املفاتيح

Abstract 

This article discusses the notion of predication in Arabic grammar in order to determine the predication 

relation. It is not easy to account for predication relation in Arabic grammar, determining the nature of predication 

in this field requires a philosophical logic overview of the nature of predication relation. Then, we discuss in  the 

first section of this article the notion of predication in philosophical logic literature, showing how transition from 

classical to modern concept was made, and how freege (1879) was able to provide in the later a formal unified 

concept for all predication relation instances. In section 2. We investigate predication in Arabic grammar through 

the terms: Al musnad and Al musnad ?ilayhi and it’s implications in sibawayhi’s concept, meaningfulness and 

interrelationships and there complementary role in detecting predication relation in various discours contexts, 

information and it’s contribution in distinguishing original and non-original predication. Section 3.Concluding 

results. 

Keywords: predication, subject, predicate, Al musnad and Al musnad ?ilayhi, meaningfulness, 

interrelationships, information. 
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 تمهيد

ات  شغل املناطقة والفالسفة أثناء دراستهم للقضايا. فمنذ بداية النقاش،  العرب  والبالغيين   قبل أن يشغل اإلسناد بال النحاة

والسعي حثيث لتحديد مفهوم اإلسناد وطبيعته. لقد أفرز موضوع اإلسناد منذ ذلك الحين خالفا تصوريا عبر   املنطقية الفلسفية

املنطق األدبيات  التي شهدتها  الفكرية  املحطات  إلى الفلسفية  ية مختلف  أفالطون وأرسطو  مع  التقليدي  املنطق  استند  فبينما   ،

املنطق الحديث مع  التقسيم الثنائي للبنية القضوي أ:  1892فريجه )ة معتبرا اإلسناد بنية ثنائية تتضمن فاعال ومحموال، حاول 

. وبصرف النظر عما إذا كان النحو  (saturation notion)   تحديد اإلسناد من خالل عالقة صورية تستند إلى مفهوم اإلشباع(  193

قبل البحث في مفهومه   ، تتطلب منايعة الفلسفية ملوضوع اإلسناد العربي قد استفاد من املنطق األرسطي أم لم يستفد، فإن الطب

 فلسفية.  ال  املنطقيةفي النحو العربي، مناقشة خصائصه في األدبيات  

لقد شكل اإلسناد بالنسبة للنحو العربي أداة األدوات، فقد كان حاضرا في تحديد وحدة تحليلهم وموضوع دراستهم، فكالمهم  

م تتطلب مسندا ومسندا إليه، لفظا أو تقديرا. ورغم كل ما تمخض عنه الدرس النحوي من تحاليل لفظ مفيد، واإلفادة عنده 

نحوي  بخصوص خصائص العالقة اإلسنادية، فإن إمكانية الظفر بمفهوم واضح لإلسناد، تظل محدودة جدا، فاختالط ما هو  

يجعل الباحث مطالبا بتدقيق النظر في التصورات النحوية لتحديد ما إذا كان اإلسناد   ( pragmaticتداولي )بنيوي بما ما هو داللي  

 .تداوليبنيويا أو مفهوما دالليا و/ أو نحويا مفهوما 

نناقش في أوالها    ونوزع املقال إلى ثالث فقراتفي النحو العربي لتحديد مفهومه وطبيعته.    إلسنادا نناقش في هذا املقال خصائص  

ف املنطقاإلسناد  األدبيات  التصور  ال   يةي  في  لدراسة خصائصه  الثانية  الفقرة  في  ذلك  واستثمار  معالجته  كيفية  لتبين  فلسفية 

عالقة   نتفحصالعربي على اختالف مجاالته وتنوع رؤاه. ولالستدالل على تحليلنا بخصوص مفهوم اإلسناد عند النحاة،    ي النحو 

وفي الفقرة الثالثة نلخص أبرز ما توصل إليه البحث من حيث    ائدة والتعلق واإلخبار.بمفاهيم املسند واملسند إليه والف  اإلسناد

 سمات العالقة اإلسنادية.

 فلسفي ال ي. اإلسناد في التقليد املنطق1

 . اإلسناد عالقة أنطلوجية1. 1

"السفسطائي" معتبرا إياها بنية  يمكن اعتبار أفالطون أول من أقحم مصطلحي الفاعل واملحمول حينما عرف الجملة في عمله 

 :في النص اآلتي Seuren( 15: 1998ثنائية وهو ما أورده سورن )

 ( بنية مركبة من عبارتين: اسمية تمثل الفاعل، وفعلية تمثل املحمول"  1) 

اعتبار اإلسناد عالقة (، فإنه يمكن  predicate)  واملحمول   (subjectوإذا كانت الجملة عند أفالطون وصال بين عنصري الفاعل )

حتى    وال  ، املحمول بتحديد  وال    ،بين هذين العنصرين. ورغم أن أفالطون عند تعريفه للجملة لم يكن منشغال ال بتعريف الفاعل 

عالقة ثنائية، ذات طبيعة منطقية داللية    باعتبارها اإلسناد، إال أنه يمكن استخالص تصوره بخصوص العالقة اإلسنادية  بتعريف  

ويبدو أن ما كان يشغل أفالطون هو تحديد   .نحويينصطلحي الفاعل واملحمول باعتبارهما مفهومين منطقيين ال مفهومين  تنظر مل

(، نظريته  Symposium, Pheado, the Republicبنية القضية وحساب قيمتها الصدقية ما جعله يؤسس، في سلسلة من محاوراته )

إذا  لإلسناد على أساس قيمتي الصدق والكذب املت الفاعل واملحمول، فالقضية )زيد أستاذ( تكون صادقة  علقتين بالتماثل بين 

تماثل الفاعل )زيد( مع املحمول )أستاذ( وكاذبة إذا لم يتماثال. وإذا كانت نظرية أفالطون لإلسناد تستطيع أن تستوعب القضايا  
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تستطيع أن تستوعب املحموالت العالقية التي تتطلب على   تمثل أوالهما الفاعل والثانية املحمول، فإنها ال   ، املكونة من عبارتين

 (.2( في )يحباألقل موضوعين إلى جانب املحمول كما هو الحال، مثال، بالنسبة للمحمول )

 ( زيد يحب هندا 2)

ما يطرح مشكال بالنسبة   ،( أن القضية يمكن أن تتضمن محموال )يحب( وموضوعين )زيد( و)هندا(2نالحظ من خالل البنية )

(؟ وإذا اعتبرنا )زيد( 2للتصور األفالطوني الذي يعتبر القضية بنية ثنائية تتضمن فاعال ومحموال، فأين هو الفاعل واملحمول في )

( أو بكذبها يرجع إلى تماثل  2(؟ على اعتبار أن الحكم بصدق )2فاعال و)يحب هندا( محموال، فكيف يمكن الحكم على القضية )

لفاعل )زيد( مع املحمول )يحب هندا( من عدمه؟ هذا فضال عن عدم قدرة التصور األفالطوني على التمييز بين التحليلين املنطقي ا

 . واللساني. فكيف تم التعامل مع هذه املشاكل بعد أفالطون؟

 وإشكال ثنائية البنية القضوية اللغوي . اإلسناد  2. 1

تم إقحام فكرتين أساسيتين في النقاش الفلسفي  العالقة اإلسنادية  (،  Interpretation)  1أرسطو في عمله "املؤول"  أقحم بعدما  

يتم   ااإلثبات القضوي إجراء داللي  داللية تعتبرفكرة  ، و حمول مالقضية بنية ثنائية تتكون من فاعل و   تركيبية تعتبر؛ فكرة  واللغوي 

لفاعل خاصية  إثبات  خالله  ذلك،    من  بعد  املنطقي    اقتراح   أرسطو   حاول ما.  املحمول  بين  الفرق  لتحديد  املصطلحات  بعض 

حمول املنطقي،  داللة على امل " للcategoreniomفوضع مصطلح "  واملحمول النحوي وتمييز اإلسناد املنطقي عن اإلسناد النحوي 

على    الدال "  hypokymenonصطلح "املقايل النحوي ملوضع    لكن عدمحمول النحوي.  داللة على امللل"  symbebicosومصطلح " 

، وإن فتح الباب اإلشكالأرسطو. لكن هذا  إلى  الفاعل    مفهوم تحديد    إشكال   يعزو   Achrill(  1963جعل أكريل )  الفاعل املنطقي 

الذي يعنى بالبحث في    اللغوي الفاعل، لم يمنع الباحثين، بعد ذلك، من التمييز بين اإلسناد    مفهومأمام نقاش واسع بخصوص  

ورغم ما قدمه   .الوجودية و/ أو األنطلوجية الوحدات الذي يهتم بالعالقات بين    املنطقي، واإلسناد  اللغويةالعالقات بين الوحدات  

املنطقية  املفاهيم  بين  التمييز  بخصوص  إضافات  من  إلى   أرسطو  ينظر  تقليديا؛  ظل  لإلسناد  تصوره  فإن  النحوية،  واملفاهيم 

 ( عالقا.  2رصد اإلسناد في البنية )ية  كيف إشكالالقضية باعتبارها بنية ثنائية تتضمن فاعال ومحموال، وبالتالي مازال 

 . اإلسناد واإلشباع 3. 1

، فإن الفضل في تحديد مفهوم  اللغوي ناد املنطقي واإلسناد  التمييز بين اإلسالتنبيه إلى ضرورة  إذا كان الفضل يعود ألرسطو في  

إلى فريج يرجع  اإلسنادية  األشكال  كل  تاريخ   Frege(  1879)  هصوري يستوعب  في  نوعية  نقلة  مثل  الذي شكل منعطفا تصوريا 

( والعبارات غير  saturatedظهر تصور جديد لإلسناد بدأ فيه التمييز بين العبارات املشبعة )  ه. فمع ظهور فريجواملنطق  الفلسفة

كل عبارة تتضمن موقعا فارغا يجب ملؤه بواسطة  على  غير املشبعة، في املعنى الصوري،    اتالعبار   وتطلق(.  Unsaturatedاملشبعة ) 

ما في إطار تصور  (. ولتحقق جملة وجوديابارة تعين شيئا ما )موضوعا كل ع على املشبعة  اتالعبار  تطلقمتغير )موضوع ما(، بينما 

 . (3( التي تمثل البنية الصورية للجملة )4)زيد( كما في ) على املوضوع)ظريف( يلزم انطباق الدالة فريجه 

 (   زيد ظريف3)        

 (   ظريف )أ( 4)        

 
 6، 5ـ أريسطو ، املؤول، ف. 1
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نقارن  ولتفحص كفاية التصور الفريجي    كان زيد، في الواقع، ظريفا أو ال.   بالنظر إلى ما إذا  (3)  لقضيةلوتحدد القيمة الصدقية  

 األمثلة اآلتية:  

 (   زيد جاء 5)

 (    زيد أستاذ6)

 (  زيد يحب هندا  7)

وبنيات تتضمن موضوعين    تتضمن هذه البنيات أشكاال إسنادية مختلفة يمكن التمييز فيها بين بنيات تتضمن موضوعا واحدا 

ك  فإذا  )اثنين.  البنيتان  )6( و)5انت  فاعل ومحمول، فإن  من  املكون  الثنائي  اإلسناد  تندرجان ضمن  إلى  7(  باإلضافة  تتضمن،   )

 ( يمثل الفاعل؟ 7املحمول )يحب( موضوعين اثنين هما: )زيد( و)هند(. وهنا يطرح السؤال اآلتي: أي املوضوعين في )

مع أفالطون ومن بعده أرسطو، لم تكن تثير أي إشكال؛ فالقضايا في  إن مسألة تحديد الفاعل واملحمول في املنطق التقليدي،  

هذا املنطق بنيات ثنائية ال تتضمن إال فاعال متحدثا عنه ومحموال مسندا إلى الفاعل. وبناء عليه، حدد الفاعل بالعنصر الذي  

( املحور  بثنائية  يعرف  كان  ما  وهو  عليه،  املحمول  بالعنصر  واملحمول  القضية  ) themeيتصدر  والتعليق   )rheme  لكن هذا  .  )

( 8األشكال اإلسنادية التي تتضمن أكثر من موضوع، إذ كيف يتم تحديد الفاعل في البنيتين )  يشمل، ال  ه التصور، في نظر فريج

العنصر املتصدر  في    إياه  محددا (، مثال، في ظل تصور يعتبر القضية بنية ثنائية، وينظر إلى الفاعل باعتباره موضوع الحديث  9و)

 للجملة؟ 

 الباب   فتح املفتاح(  8)       

   باملفتاح تحالباب ف (9)      

  بني   فقد( أننا بصدد جملتين لهما نفس املحتوى الداللي، وأن الفرق بينهما يكمن في البناء؛  9( و)8نالحظ من خالل البنيتين )

(، التصور التقليدي لإلسناد  9( و)8( للفاعل. وإذا اعتمدنا، في تحديد الفاعل في )8) الفعل في بني( لغير الفاعل، بينما  9) الفعل في

( في  املتحدث عنه  الفاعل  العنصر )8واعتبرنا  )املفتاح(  في  املتقدم  العنصر  )9(، فإن  ( ال يمكن اعتباره فاعال رغم كونه  الباب( 

الفاعل  عن  (. فعن أي فاعل نتحدث؟  املفتاحنصر املنزوع بالحرف )( هو الع9متحدثا عنه ومتصدرا للجملة، ألن الفاعل في البنية )

 الفاعل التركيبي؟    عن املنطقي/ أو الداللي؟ أم 

؛ فمن حيث  عددا من املشاكلأو الجملة باعتبارها بنية ثنائية تتكون من فاعل ومحمول يطرح    /و  إن التصور التقليدي للقضية

تداوليا باعتباره العنصر الفاعل للفعل )من قام بالفعل( أو العنصر املتحدث عنه، أما  دالليا/ أو    ه ، ال يمكن تحديدمفهوم الفاعل

املحموالت   موقعهمن حيث   إال  التقليدي ال يرصد  التصور  أن  الذي يتصدر الجملة، كما  العنصر  في  الفاعل  فال يمكن تحديد 

، إال من  هر من موضوع فال يمكن رصدها، في نظر فريجاألحادية؛ ذات املوضوع الواحد، أما املحموالت العالقية التي تتطلب أكث 

 خالل البنية املجردة اآلتية:   

 دالة[  - (   ]موضوع 10)         

يسميه املوضوع    (variable)  اإلسناد، بكل أشكاله، إلى عنصرين اثنين: عنصر متغير    هفمن خالل هذه البنية، يقسم فريج

(argumentوعنصر غير متغير يسميه الدا ،)( لةfunction  استنادا إلى هذا التصور الجديد أصبح اإلسناد عملية  يتم بموجبها.)

 إشباع الدالة القضوية بما تقتضيه من موضوعات. 



 2022 أكتوبر  78  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 79  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

على املتغير   )ظريف(لقد سمح استبدال الفاعل واملحمول باملتغير والدالة برصد كل أنواع املحموالت من خالل انطباق الدالة 

وبما أن الدالة يمكن أن تأخذ أكثر من موضوع )أ، ب، ج(، فإن )أ( يجب أن يكون املوضوع األعلى واألبرز بحيث ( أعاله،  3)أ( كما في )

 ال يمكن االستغناء عنه. 

بخصوص اإلسناد، ال يسعف، فقط، في رصد كل عالقات اإلسناد، وإنما يعين، أيضا، على تصور دقيق    هإن ما يقدمه فريج

الفواعل واملحموالت   انصب على مقاربة  التقليدية، قد  النظريات  إطار  في  أرسطو،  اهتمام  الفاعل واملحمول. فإذا كان  ملفهومي 

واملحمو  الفاعل  مصطلحات  خالل  من  تداولية  مقاربة  فريجواإلسناد  فإن  من    ه ل،  أشمل  والدالة  املوضوع  مصطلحي  أن  يرى 

أو والصفات  األفعال  على  األرسطي  التصور  في  املحمول  مفهوم  يقتصر  فبينما  واملحمول.  الفاعل  الخصائص    مصطلحي 

(properties  تشمل الدالة الخصائص واألعمال والعالقات. وإذا كان الفاعل في املنطق التقليدي يمثل العنصر ،)املحيل    وي اللغ

، أصبح يرمز للموضوع باعتباره متغيرا يجب تحديد قيمته إلشباع  هعلى الذات املتحدث عنها، فإنه في املنطق الحديث، مع فريج

 الدالة املنطبقة عليه قصد تحقيق اإلسناد.  

 النحو العربي القديم. اإلسناد في 2

وظف النحاة القدماء أثناء تحليالتهم مصطلحات املسند واملسند إليه،  اهتم النحو العربي القديم باإلسناد اهتماما كبيرا، فقد  

الجملة أو  الكالم/  ركني  بين  للتمييز  لذاته  املقصود  غير  واإلسناد  لذاته  املقصود  من  1واإلسناد  اإلسناد  مصطلحات  وتعد   .

تحديد املسند واملسند إليه. ولتحديد  املصطلحات األساس في التحليل النحوي، إذ ال يمكن تحليل الجملة العربية إال من خالل  

مفهوم اإلسناد في النحو العربي القديم نتوقف عند كل من سيبويه والجرجاني واألستراباذي ألن األول، في حدود ما نعلم، يعد أول 

بيان دالئل من خصص بابا للمسند واملسند إليه، ولكون الثاني أبرز من وظف اإلسناد للكشف عن أسرارا البالغة في الكالم، و 

 اإلعجاز في القرآن، ولكون الثالث أول من قدم تمييزا بين الجملة والكالم على أساس اإلسناد.

 عند سيبويه. اإلسناد  1. 2

كتاب، ج.  ال) . ولتحديد مفهوم اإلسناد يقول سيبويه هـ( 180يعد اإلسناد من بين أهم املباحث التي تصدرت كتاب سيبويه )ت 

 (: 23، ص. 1

ما ال يغني واحد منهما عن اآلخر، وال يجد املتكلم عنه بدا، فمن ذلك االسم    باب املسند واملسند إليه وهو"هذا   (11)

املبتدأ واملبني عليه. وهو قولك: عبد هللا أخوك، وهذا أخوك. ومثل ذلك يذهب عبد هللا، فال بد للفعل من االسم كما لم يكن  

يكون بمنزلة االبتداء قولك: كان عبد هللا منطلقا وليس زيدا منطلق ألن هذا يحتاج  لالسم األول بد من اآلخر في االبتداء. ومما  

 إلى ما بعده كاحتياج املبتدإ إلى ما بعده".

بل اكتفى فقط بذكر العالقة بينهما والتمثيل    ،انطالقا من هذا النص، نستخلص أن سيبويه لم يحدد ال املسند وال املسند إليه

 (.11سمية والجمل الفعلية. ولتحديد املسند واملسند إليه في كالمه نأخذ األمثلة التي قدمها في )لهما في كل من الجمل اال 

 
ختلطا  ـ استعمل النحاة العرب القدماء مصطلحي الكالم والجملة للداللة على البنيات التي تتكون من مسند ومسند إليه. فقد ورد مصطلح الجملة م1

 بمصطلح الكالم عند كل من سيبويه واملبرد.  
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 ( عبد هللا أخوك  12)      

 ( هذا عبد هللا 13)      

 ( يذهب عبد هللا 14)      

( البنيتين  إليه في  التركيبي املتصدر في كل  13( و)12إذا افترضنا أن املسند  العنصر  منهما )عبد هللا( و)هذا(، وأن  ( يتمثل في 

( هو الفعل، واملسند إليه في البنية نفسها هو )عبد  14املسند هو االسم الثاني فيهما )أخوك( و)عبد هللا(، وأن املسند في البنية )

األول في الجملة    هللا(، فإننا سنجد أنفسنا أمام افتراض خاطئ إذا ما أخذنا بعين االعتبار رأي أغلب النحاة فيما يخص طبيعة االسم

االسمية؛ إذ يعتبرونه مسندا إليه وليس مسندا. فهل، فعال، يعتبر سيبويه االسم األول الذي يتصدر الجملة االسمية مسندا على  

 خالف مذهب النحاة؟ أم أن افتراضنا بأن سيبويه يجعل االسم األول في الجملة االسمية مسندا يحتاج إلى مراجعة؟  

 لنأخذ النص اآلتي:

الكتاب،  )    ( "ولم يكن ليكون هذا كالما حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله؛ فاملبتدأ مسند واملبني عليه مسند إليه". 15)           

 (23، ص. 1ج. 

األول  يجعل املبتدأ )االسم ، 1خالفا ملا عليه جمهور النحاة ، نستنتج من خالل هذا النص، بما ال يدع مجاال للشك، أن سيبويه

وإذا كان اعتبار سيبويه املبتدأ مسندا والخبر مسندا إليه، وهو ما لم يوافقه عليه    في الجملة االسمية( مسندا والخبر مسندا إليه.

أحد من النحاة ممن جاء بعده، يثير األسئلة حول تصوره لهذين العنصرين، فإن ما يمكن استخالصه من النص األول، تحديدا،  

الجملة يشكل نواة إسنادية تتطلب على األقل مسندا ومسندا إليه. أما ماهية املسند واملسند إليه فيبدو من  هو أن الكالم/ أو  

ويبقى مفهوم    خالل النص الثاني أن سيبويه لم يحسم فيها، وبالتالي، ليس هناك تصور واضح بخصوص املسند في الجملة االسمية.

، بصرف 2ن متالزمين ال يمكن للواحد منهما أن يغني عن األخر في الكالم/ أو الجملة اإلسناد عند سيبويه، كمفهوم عالقي يربط مكوني

النظر عن طبيعة ركني اإلسناد اللذين عبر عنهما تارة بمصطلحات البناء )املبني واملبني عليه(، وتارة أخرى بمصطلحات الحديث  

، إذ ال يمكن تحديد املسند واملسند إليه في الوظيفيصور  للت  النحوي )املحدث به واملحدث عنه(، مفهوما قاصرا عن رصد املظهر  

بالوظائف   الثاني  الخطابية وارتباط  بالوظائف  األول  املبتدأ واملبني عليه نظرا الرتباط   النحوية الجملة االسمية مثال بمصطلحي 

ويين لسانيين مختلفين )املستوى  للمفهوم الداللي لإلسناد بين وظيفتين من مست  النحوي البنيوية، وال يمكن الجمع في التفسير  

 (.  النحوي واملستوى  التداولي

ال يفصل القول في مسألة اللفظ والتقدير، فإن حديث سيبويه في بابي ما يكون فيه املبتدأ مضمرا    ، أعاله، (15ولئن كان النص )

  نحويا ستنتج أن اإلسناد مفهوم داللي يمثل له  يجعلنا ن  4، واالبتداء الذي يضمر فيه ما يبنى على االبتداء3ويكون املبني عليه مظهرا 

إما بلفظ عنصري اإلسناد معا، أو لفظ أحدهما وتقدير اآلخر. ثم إن ما تم ذكره عن أسباب حذف أحد ركني اإلسناد، يمكن أن  

يدفع نحو تصور مجرد لإلسناد، تصور يجعل العالقة اإلسنادية مرتبطة بالقرائن الحالية الضرورية لتقدير أحد طرفي اإلسناد،  

 
 مذاهبهم. ـ نقصد بجمهور النحاة أغلب النحاة بصرف النظر عن 1

 ـ يستعمل سيبويه الكالم للداللة على الجملة.2

 .130، ص. 2ـ سيبويه، ج. 3

 169ـ ن. م: ص. 4
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د مفهوم اإلسناد وطبيعة العالقة اإلسنادية في ضوء ظواهر الحذف. وما دام الحذف ظاهرة أسلوبية  وبالتالي، ال بد من إعادة تحدي

 سنخصص هذه الفقرة لإلسناد واملقام التخاطبي.   لها عالقة بعلم البالغة الذي يدرس الجملة و/ أو الكالم في املقام التخاطبي، فإننا

 عند الجرجاني   . اإلسناد2. 2

ومن جاء بعده من النحاة ملا للمقام التخاطبي من أهمية في تقدير طرفي اإلسناد عندما يحذف أحدهما أو  رغم انتباه سيبويه  

يعتبر عبد القاهر و هما معا، إال أن ارتباط ظاهرة الحذف بمقتض ى الحال يدفعنا إلى دراسة هذه الظاهرة في إطار النحو البالغي.  

وا مفهوم اإلسناد لوصف وتفسير الظواهر التركيبية لبيان أسرار البالغة في كالم الجرجاني من أبرز النحاة البالغيين الذين وظف

وتبين التصور الذي    ،العرب، ودالئل اإلعجاز في كالم هللا عز وجل. لذلك، تعد نصوصه بالغة األهمية في تحديد مفهوم اإلسناد

الدرس   ا  النحوي حكم  يقتض ي  اإلسناد  أن  وبما  املفهوم.  هذا  بخصوص  اإلسناد  العربي  طرفي  أحد  والفائدة عند حذف  لفائدة 

واملسند واملسند إليه عنصران يتعلق أحدهما باآلخر، فإن تحديد    ، واملقام يحدد املسند واملسند إليه،  تقتض ي االستناد إلى املقام

 مفهوم اإلسناد في ضوء الحذف يتطلب دراسة عالقة اإلسناد بالفائدة والتعلق.  

 دة . اإلسناد والفائ1. 2. 2

 ( في معرض حديثه عن اإلسناد ما نصه: 316يقول الجرجاني )ت 

في الحقيقة واملجاز. إال أنك تحتاج أن تعرف في صدر القول عليها    الجملة ( "... والذي ينبغي أن يذكر اآلن حد  16)        

ومقدمته أصال وهو املعنى الذي من أجله اختصت الفائدة بالجملة ولم يجز حصولها بالكلمة كاالسم الواحد، والفعل من  

أن الخبر أول معاني الكالم وأقدمها  غير اسم يضم إليه. والعلة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على اإلثبات والنفي. أال ترى  

والذي تستند سائر املعاني إليه وتترتب عليه، وهو ينقسم إلى هذين الحكمين. وإذا ثبت ذلك فإن اإلثبات يقتض ي مثبتا له  

نحو أنك إذا قلت : َضرَب زيد أو زيد ضارب فقد أثبت الضرب فعال أو وصفا. وكذلك النفي يقتض ي منفيا ومنفيا عنه. فإذا  

لت: ما ضرب زيد وما زيد ضارب فقد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعال له. فكما كان األمر كذلك احتيج إلى  ق

كلمتين يتعلق اإلثبات والنفي بهما، فيكون أحدهما مثبتا واآلخر مثبتا له. وكذلك يكون أحدهما منفيا واآلخر منفيا عنه. فكان  

الفعل والفاعل. وقيل للمثبت واملنفي "مسند" و"حديث"، وللمثبت له واملنفي عنه "مسند  ذانك الشيئان املبتدأ والخبر أو  

الش يء   أن يكون  الفعل وحده صرت كأنك تطلب  أو  الواحد  أن تحصل من االسم  الفائدة  إليه" و"محدث عنه". وإذا رمت 

 الواحد مثبتا ومثبتا له ومنفيا ومنفيا عنه، وذلك محال".  

 (316)الجرجاني، أسرار البالغة:                                              

نالحظ من خالل هذا النص أن الجرجاني يجعل اإلسناد شرطا لتحقق الجملة؛ ألن الفائدة التي تختص بها الجملة ال تتحقق،  

ليه، أو حديث ومحدث عنه  بالنسبة إليه، إال بعنصرين تعلق أحدهما باآلخر. فاإلسناد عند الجرجاني عالقة بين مسند ومسند إ

وال يمكن لهذه العالقة أن تقوم إال بإثبات ش يء لش يء أو نفيه عنه. لكن إذا كان الجرجاني، من خالل هذا النص، تمكن من تحديد  

  كانت   إذا   ما اإلسناد باعتباره عالقة بين كلمتين يتعلق اإلثبات أو النفي بهما، فإنه لم يبين بشكل واضح طبيعة العالقة اإلسنادية  

أم عالقة داللية. ولو افترضنا أنه أوضح معنى املسند واملسند إليه من خالل مصطلحي الحديث واملحدث عنه، فإن   بنيويةعالقة  

السؤال الذي يطرح هو: هل، فعال، املسند واملسند إليه مفهومان دالليان عند الجرجاني؟ لإلجابة عن هذا السؤال نبحث مفهوم 

 هوم النظم عند الجرجاني من خالل النص اآلتي:اإلسناد في عالقته بمف 
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(    "معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض والكلمة ثالثة: اسم وفعل  17)    

بهما.   وتعلق حرف  بفعل  اسم  وتعلق  باسم  اسم  تعلق  أقسام:  ثالثة  يعدو  ال  وهو  معلومة  بينها طرق  فيما  وللتعلق  وحرف، 

مختصر كل األمر أنه ال يكون كالم في جزء واحد وأنه ال بد من مسند ومسند إليه... وجملة األمر أنه ال يكون كالم من حرف  و 

 الجرجاني، دالئل اإلعجاز، مقدمة الكتاب( )وفعل أصال وال من حرف واسم إال في النداء نحو يا عبد هللا...".

أنه ال يكو ومختصر كل  إن قول الجرجاني " ن كالم في جزء واحد وأنه ال بد من مسند ومسند إليه يجعلنا نستنتج أن  األمر 

اإلسناد عند الجرجاني عالقة داللية بين مسند ومسند إليه، وذلك ألن الكالم يقتض ي تحقق الفائدة، والفائدة في الكالم ال تحصل 

 ( مثال. 19)و( 18)بمسند ومسند إليه كمافي إال 

 (  جاء زيد 18)    

 زيد أستاذ (   19)    

( من الشرط  20( يستثني البنية )17( مثال، وهو ما جعل الجرجاني في )20وقد تحصل الفائدة أيضا في أسلوب النداء كما في )

الذي ينص على عدم تحقق الكالم بإسناد حرف إلى اسم. ولرد هذا النوع من البنيات إلى القاعدة يتم تقدير فعل محذوف وجوبا  

 (.21كما في ) 1هو )أدعو/ أو أنادي( 

 (  يا عبد هللا 20)    

 (  أنادي/ أدعو عبد هللا 21)    

اإلسناد كبنية   ( يؤدي إلى حصول تناقض بين ما يفيده النداء كأسلوب إنشائي، وما يفيده 21في )كما تقدير فعل محذوف   لكن

خبرية تتطلب مسندا ومسندا إليه. لقد كان هذا النوع من البنيات من بين الحجج التي استند إليها النحوي األندلس ي ابن مضاء  

 نظرية العامل، والرد على النحاة الذين كانوا يقدرون العوامل عند غيابها.   دالقرطبي في تفني 

الجرجاني مظهرا لإل و  الكالم عند  الكلم بعضها  إذا كان  باآلخر، فإن تعلق  يتعلق أحدهما  سناد وكان اإلسناد يستلزم طرفين 

 ببعض يطرح قضية طبيعة هذا التعلق؛ هل هو تعلق داللي؟ أم تعلق تركيبي؟.  

 . اإلسناد والتعلق 2. 2. 2

 (. 22(، أعاله، املعاد هنا، للتذكير، في ) 17لتحديد مفهوم التعلق عند الجرجاني نعيد استثمار النص )

(    "معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض والكلمة  22)    

ثالثة: اسم وفعل وحرف، وللتعلق فيما بينها طرق معلومة وهو ال يعدو ثالثة أقسام: تعلق اسم باسم وتعلق 

واحد وأنه ال بد من مسند ومسند    اسم بفعل وتعلق حرف بهما. ومختصر كل األمر أنه ال يكون كالم في جزء

عبد   يا  نحو  النداء  في  إال  واسم  حرف  من  وال  أصال  وفعل  حرف  من  كالم  يكون  ال  أنه  األمر  وجملة  إليه... 

 دالئل اإلعجاز، مقدمة الكتاب()هللا...".

ي ضم كلمة إلى كلمة،  فعبارة التعلق تعني اإلسناد التركيبي؛ أ،  تعلق الكلم بعضها ببعضمن خالل هذا النص نستنبط كيفية  

وال يكون هذا الضم سليما إال بجعل بعضها بسبب من بعض؛ فاالسم الدال على الفاعل يكون بسبب الفعل، واالسم املفعول به  

 
 ـ يعزو النحاة سبب حذف الفعل )أدعو أو أنادي( إلى كثرة استعمال أسلوب النداء في الكالم.  1
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ال يتم إلى بالتئام والتحام واتالف  الفائدة  فتحقيق  يكون بسبب الفعل املتعدي إلى مفعول واحد، والخبر يكون بسبب املبتدأ وهكذا.  

ء الكالم املعبرة عن معاني النحو )معنى الفاعلية، معنى املفولية...( في أتم وأدق وأمثل صورها. وفي هذا اإلطار يقدم الجرجاني أجزا

 النص اآلتي: 

( " ...مما يوجب اعتبار األجزاء بعضها مع بعض، حتى يكون لوضع كل، حيث وضع، علة تقتض ي كونه  23)      

هناك، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح... حتى كأن الكالمين قد أفرغا إفراغا واحدا وكأن أحدهما قد سبك  

 ( 316، 49: دالئل اإلعجازفي اآلخر". )

لقد حاول الجرجاني في إطار النحو البالغي أن يبين طرق الكالم البديع من خالل تتبع معاني النحو وأحكامه بين الكلم من         

يمثل لها  (  semantic primitive)منظور تبعية املبنى للمعنى ، الش يء الذي يجعلنا نستنتج أن اإلسناد عند الجرجاني إوالية داللية 

ملوقف دور كبير في دعم التصور الداللي لإلسناد إلى حين مجيئ األستراباذي وظهور مصطلحات جديدة من  تركيبيا. لقد كان لهذا ا

 قبيل: اإلسناد األصلي املقصود لذاته، واإلسناد غير املقصود لذاته، واإلخبار فما عالقة اإلخبار باإلسناد؟  

 . االسناد واإلخبار 3. 2

 عالقة اإلسناد باإلخبار كما يلي:  يرصد األستراباذي  لتحديد مفهوم اإلسناد

( "املراد باإلسناد أن يخبر في الحال أو في األصل بكلمة أو أكثر عن أخرى على أن يكون املخبر عنه  24)        

 (31شرح الكافية:)األستراباذي،  .أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذكر وأخص به"

نالحظ من خالل هذا النص أن اإلسناد مفهوم داللي تداولي ذو وظيفة تواصلية إخبارية؛ فقوله: "املراد باإلسناد أن يخبر في 

الحال أو في األصل بكلمة أو أكثر عن أخرى" إشارة للمقصود من اإلسناد وهو اإلخبار الذي يتخذ املخبر عنه موضوعا له. ويعلق 

 ، بعدما بين مراد املصنف باإلسناد في النص اآلتي: األستراباذي على ابن الحاجب

(   "وإنما قال باإلسناد ولم يقل باإلخبار ألنه أعم منه، إذ يحتمل النسبة في الكالم الخبري والطلبي  25)       

 (33)األستراباذي، شرح الكافية:  .واإلنشائي"

م من اإلخبار، وكأنه يستدرك على كالمه األول في النص السابق  استنادا إلى هذا النص، نستنتج أن األستراباذي يجعل اإلسناد أع

 الذي حصر فيه اإلسناد في اإلخبار فقط. ويضيف األستراباذي في معرض حديثه عن الكالم قائال: 

( "أحد أجزاء الكالم هو الحكم أي اإلسناد الذي هو رابطة وال بد له من طرفين:  مسند ومسند إليه،  26)      

 أن يكون مسندا ال مسندا إليه، والحرف ال يصلح ألحدهما".   والفعل يصلح 

 (33، ص. 1)األستراباذي، شرح الكافية، ج.                               

يظهر من خالل هذا التحديد الجديد أن األستراباذي يجعل اإلسناد مقابال ألحد أجزاء الكالم الذي يتضمن صفة الحكم. ويعتبر  

ناد رابطة تتطلب طرفين: مسندا ومسندا إليه. هنا يمكن القول إن األسترباذي أجلى مفهوم اإلسناد ولو بشكل األستراباذي اإلس 

  واسم   فعل  من   تتكونان ما تضمن كلمتين باإلسناد    باعتبارهمقتضب وعام. ورغم أن ابن الحاجب سبق األستراباذي في تحديد الكالم  
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األستراباذي اإلسناد بالرابطة يقدم تصورا متقدما ملفهوم اإلسناد. ويستمر األستراباذي في استعمال  ، إال أن وصف  1اسمين   من  أو

 اإلسناد في التحليل النحوي أثناء شرحه أقوال ابن الحاجب في الكالم مستدركا عليه: 

ليخرج باألصلي إسناد املصدر  ( "وكان على املصنف أن يقول باإلسناد األصلي املقصود ما تركب منه لذاته  27)      

 واسمي الفاعل واملفعول والصفة املشبهة والظرف فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكالم".

 (     8، ص. 1)األستراباذي، شرح الكافية، ج.                                           

اإلسناد: اإلسناد األصلي املقصود لذاته، واإلسناد غير    وبناء عليه، يميز األستراباذي بين الكالم والجملة من خالل نوعين من 

األصلي غير املقصود لذاته، جاعال النوع األول خاصا بالكالم، والنوع الثاني خاصا بالجملة؛ فكل كالم عنده جملة وليست كل جملة 

ور هذه اآللية في فهم طبيعة تركيب  كالما.إن تمييز األسترباذي بين الكالم والجملة عن طريق تحديد طبيعة اإلسناد فيهما بين د

 (.29( واإلسناد غير األصلي كما في )28الجمل الدامجة والجمل املدمجة والتمييز بين اإلسناد األصلي كما في )

 ( أقلقني ضرب زيد عمرا 28)       

 ضرُب زيٍد عمرا *2( 29)       

( "أقلقني ضرب زيد عمرا"  28دا لذاته، بينما تعد البنية ) ( إسناد غير أصلي ألنه ليس مقصو 29فالبنية "ضرب زيد عمرا" في )

إسنادا أصليا ألنها مقصودة لذاتها. واملالحظ هنا، أن اإلسناد في تصور األسترباذي حكم ملسند إليه بحكم، وهو ما اعتبره الباحث  

 رابطة بين املسند واملسند إليه. 

 . خالصة 3

داللية يمثل لها تركيبيا إما على مستوى اإلسناد األصلي املقصود لذاته كما في الجمل التامة القادرة على    إن اإلسناد إوالية

ضمن اإلسناد   مدمجة املشتقات العاملة التي تردفي    االستقال بذاتها، أو على مستوى اإلسناد غير األصلي غير املقصود لذاته كما  

ملظهرين التركيبيين يمكن لإلسناد أن يأتي في صور أخرى تحذف فيها أحد مكوناته، وفي هذه  األصلي. وكما هو الحال بالنسبة لهذين ا

 الحالة يلجأ للسياق لتحديد عنصري املسند واملسند إليه. 

 : املصادر واملراجع 
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 شّداد بين الذاتّية والقبلّية نترة بن شعر ع

Antara bin Shaddad's poetry between Subjectivity and Tribalism 
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Prof. Dr. Hussein Abed Hussein Al –Wateefee      Asst. Lecturer Munaf  Haider Alous 

College of Arts / University of Kufa/ Iraq            College of Arts/ University of Kufa/Iraq 

 

 

 

Abstract: 

       Antara is one of the poets who passed through different situations in his life. He suffered from 

marginalization, contempt, alienation , as well as the menial jobs that are despised by free men, but he had 

to do as a slave. He was conscious of of this fact, aware of his slavery and the low consideration of his tribe. 

But he was not out of sight or slipped like other slaves, rather he was defiant and decisive about 

establishing himself against slavery, indifferent of humiliate jobs he had to fulfill.  

      He sought to fulfill his aspiration to revolt against harsh reality, get freedom, gain higher position 

among his people, establish his parentage and be admitted as indispensible member of his tribe due to his 

uniqueness, chivalry and precedence over other free men who enjoy nothing except mere freedom. He is 

therefore worthier of tribal affiliation to Abs, his own tribe, and the first to enhance its position among 

other tribes. 

Key words: marginalization and alienation, slavery, uniqueness and subjectivity, revolting, tribal 

affiliation.  
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 امللخص : 

واالنزواء  والغربة ، ، عانى خاللها التهميش واالزدراء   متباينةمحطات  اتهماكتنفت حيُيعدُّ عنترة من أكثر الشعراء الذين      

 الُحرُّ عن    ، سوى ما يزاوله من أعمال العبيد ومهامهم الوضيعة ،الّسوّية  بعيدا عن الحياة االجتماعية  
ُ
التي يأنف االنسان

 لعبوديته ونظرة القبيلة  كان عمزاولتها ، وقد  
ً
 لحقيقة ذلك، مدركا

ً
   إليهاملتدنية  نترة واعيا

ّ
شأنه   متوارياه لم يقبع في الظل  ، لكن

 ب
ً
 وصارما

ً
وما تنطوي عليه من عٍز باطٍن يكسوه سواد العبودية ، ،  ثبات فرادته وذاته  إشأن غيره من العبيد، بل كان متحديا

 ال . بهوان ما أوكل إليه من أعم باٍل غير مُ 

اقعه    -بشتى الوسائل     -فراح يسعى        ونيل العلى في  ،  واكتساب حريته    املرير إلى تحقيق ما يصبو إليه من التمرد على و

 من عصبتهم وجماعتهم ، ال يمكن االستغناء عنه ، بسبب من    ،وانتزاع اعتراف القبيلة به  ،  وإثبات نسبه  ،    قومه
ً
بوصفه فردا

أكثر    الذين ال يملكون سوى تلك الحرية التي يستظلون بها، ومن ثّم فهو جدير زه من بقية أحرارهم  وامتيا  وفروسيته ،فرادته  

   ، وأولى منهم برفع شأنها بين القبائل األخرى . عبس قبيلته وشطره الكبير منهم باالنتماء القبلي إلى  

 تمرد ،االنتماء القبلي .   الكلمات املفتاحية : التهميش والغربة ، العبودية ، الفرادة والذاتية ، ال

 

قدّمة 
ُ
 امل

الخلقية   والقيم  األدبية  املفاهيم  بنشأة  الوثيقة  لصلتها  التراثية؛  الدراسات  أهم  من  اإلسالم  قبل  العربي  األدب  دراسة  عدُّ 
ُ
ت

 ت طوال على الجزيرة العربية وعلى نتاجها األدبي.واملظاهر االجتماعية، التي بقيت حاكمة لسنوا

وال يمكن لدارس األدب العربي _ عموما _ إغفال العصر الجاهلي ، وما يكتنفه من شعراء وقيم قبلية ، ومظاهر فردية ذاتية،  

لت سيرته مادة مكتنزة ملن يريد  
ّ
الذي مث ( الفارس الشاعر،  استكناه غور الحياة كانت محور دراستنا في شعر ) عنترة بن شداد 

 الجاهلية ، ومسيرة اإلنسان فيها. 

 ألقرانه من    -الذوبان في بوتقة القبيلة  و لقد ترّجحت حياة عنترة ما بين الذات املهمشة في جاهلية العصبية القبلية ،  
ً
خالفا

ل كال األمرين ، واملزاوجة بينهما ، منتقال من فرديته ومظاهرها املختلفة  –أغربة العرب  
ّ
إلى كونه لسان القبيلة وفارسها غير    وتمث

 املنازع .  

وال بّد من االشارة إلى أّن هناك دراسات قد تناولت املوضوع  من زوايا مختلفة مثل ) قضية االنتماء الجنس ي في شعر عنترة / د.  

ة وانتاج الخطاب بين األدب الفردي  عبد الكريم يعقوب ( و ) أزمة االنتماء في شعر عنترة بن شداد / د. جبار عباس الالمي ( و ) الهوي

والخيال الشعبي ، شخصية ) عنترة بن شداد ( نموذجا / عزة شبل محمد ( . أما هذه الدراسة فجاءت لتتبع املحطات املختلفة في 

و من مسحة  حياة عنترة ، وتسليط الضوء على أثرها في شعره الذاتّي والقبلّي معا ، معتمدة املنهج الوصفي التحليلي الذي ال يخل

 نفسية تراءت هنا وهناك في شعره .

  ( بعنوان  ( ، تاله املبحث األول  الذاتية والقبلية والعصبية  ) مظاهر  تمهيد عن  يتقدمها  الدراسة على ثالثة مباحث  قسمت 

ء بعنوان ) مظاهر  الذاتية في شعر عنترة ( ، وكان املبحث الثاني بعنوان ) مظاهر القبلية في شعر عنترة ( أما املبحث الثالث فجا

 املزاوجة بين الذاتية والقبلية معا في شعر عنترة ( ، وختمت الدراسة بنتائج عدة توافرت عليها في أثناء البحث .    
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 توطئة :  

 الذاتية والقبلّية والعصبّية :  -

فأقدم معجم ذكر )الذات(    الذاتية مصدر صناعّي مأخوذ من لفظة )الذات(التي لم ترد لها أية إشارة في املعجمات القديمة،

ـــــ "الذاتي لكل ش يء: ما يخصه  (1) هو معجم العين ، مشيرا إلى )ذا( بمعناها املتعدد وتصريفها، ولم يتعّد ذلك إلى مفهومها ومعانيها ، فـ

منقول من مؤنث )ذو( ، والذات "ما يصلح أن يعلم ويخبر عنه،  (2) ويميزه عن جميع ما عداه، وقيل ذات الش يء عن نفسه وعينه "

إلى ما يقدم به يستحق الصاحبية واملالكية" ، فالذاتية تختص بالنفس ، أو  (3) بمعنى الصاحب؛ ألّن املعنى قائم بنفسه بالنسبة 

 تكون صادرة منها من دون تأثير أو تدخل من عوامل خارجية . 

ير عن املشاعر والتجارب الشخصية، ويكون العنصر البارز  وقد تشير الذاتية " إلى طريقة في الكتابة تضع في املحل األول التعب 

 .(4)هو إفضاء الشخصية بعاملها الداخلي"

أو هي "تجلي الذات واكتمال الخصائص اإلنسانية العامة والفردية في الفنان أو األديب وبروزها بوضوح وتعبير متمّيز من خالل  

الخاص الذي يصدح بمشاعره وأحزانه وهمومه، وتعبيره عن ردود فعله على ما  ، إنها فرادة الشاعر وصوته  (5)اآلثار التي يبدعها"

 (6) يواجهه من مواقف وأحداث وإنصاته إلى صوته الداخلّي ، وإن خالف رأي القبيلة أو الجماعة.

ر  وأخّص من الواحد
ْ
، قال تعالى: )) َرّب ال  لقد ظهر الفرد في املعاجم العربية بمعنى الذي ال يختلط به غيره ، فهو أعّم من الِوت

ْيُر الوارثيَن (( األنبياء/
َ
 وأنَت خ

ً
رادى وأفراد ، وقد ورد هذا املعنى على لسان طرفة بن العبد قائال:(7) 89تذْرني فْردا

ُ
   ، وجمعه ف

ها  
ُّ
كل  

ُ
العشيرة تحاَمتني  أْن   إلى 

 

ِد   عبَّ
ُ
امل الَبعيِر  إفراَد  فرْدُت 

ُ
 (8) وأ

 

الفردية بوصفه مصطلحا له استعماالته املحددة تبعا للحقل العلمي املندرج فيه، فنجده يأخذ معنى "نزوع  لقد ظهر مفهوم  

، وكذلك ُيعّرف بأنه "ما لدى فرد عن آخر من الصفات الجسمانية واملعنوية كبنيته،   (9) الفرد إلى التحرر من سلطان الجماعة"

ي أن  ما من شأنه   وذا طابع خاص"ومزاجه، وحساسيته، وذوقه، وكل 
ً
املعنى يرادف الشخصية  (10)جعل خلقه فريدا بهذا  ، وهو 
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إّن الفرد "هو الذي يحس فرادته ويختار طريقه ويمتلك رؤيته ويسعى لتحقيق ذاته وتنفيذ مشروعه في إطار تجربة من العيش  

هذا الرأي ُيقارب بشدة ما نحن بصدد بحثه في شخصية  ، و (1)  فريدة؛ وذلك بعد أن يعي شروط هذه التجربة ويتعامل مع مكوناتها.."

عنترة وتفّردها، وسعيه الذاتي إلى تحقيق ما يصبو إليه من التمرد على واقعه ، واكتساب حريته ، ونيل الُعلى في قومه، إنها رؤية  

ُيعّمق من فرادته التي يعمد إلى   الشاعر لذاته وإحساسه بتفّردها ، وما تنطوي عليه من عّزٍ باطٍن ، يكسوه سواد العبودية الذي

 إثباتها لقومه ، وأنه أفضل من أحرارهم . 

، وهم "الجماعة من الناس تنتسب إلى أب أو جّد واحد، وقبائل  (2) أما القبلّية فهي "واحدة قبائل العرب وهم بنو أب واحد"

 .والترابط والتفرع من أصل واحد، وهو ما يربط أبناءها الواحد باآلخر، وهذا املعنى ُيشير إلى التالحم والتشابك  (3) الشجر أغصانها"

فالقبيلة هي انتماء واعتراف يطغى على الفرد ، وتتماهى ذاته مع قيم القبيلة ، فُينسب إليها ويكون لسانها وسيفها، والشاعر  

 لخدمة قضايا قبيلته وللتعبير عن آر 
ً
ر فنه تسخيرا

ّ
ائها، وإبراز رغباتها للوجود، ال لتهذيبها أو توجيهها القبلّي هو "الشاعر الذي سخ

 في خضّم هذا كله مشاعره 
ً
، متناسيا

ً
أو السمو بها، بل ملجرد إبرازها فحسب، ولدحر خصومتها ورفع راية محاسنها وفضائلها عاليا

 .(4)الخاصة، ورؤاه ومواقفه الشخصية"

أعصاب، والَعْصُب هو الطيُّ الشديد، وكّل ش يء استدار بش يء فقد َعَصَب به. وُيقال  والَعَصبّية ُمشتقة من )َعَصَب(، وجمعها 

 الرجل بنوه األقربون، وتعّصَب 
ُ
سب أحاطوا به، وَعَصَبة

ّ
 إذا أحاطوا به لقتال أو حمّية، وَعَصَب القوُم بالن

ً
 َعَصَبوا بالرجل َعَصبا

 
ُ
حاماة وامل

ُ
 والتعّصب هي امل

ُ
 الرجل قوُمُه الذين يتعّصبون له، وُيقال للرجل الذي يغضُب بمعنى تشّيع، والَعَصبّية

ُ
دافعة، وَعَصبة

صرة َعصَ 
ُ
َبته ، لَعَصَبته وُيحامي عنهم وُيعينهم على الظلم َعَصبيُّ . وفي ضوء ذلك يتبين لنا أّن الَعَصبّية: هي أن ُيْدعى الرجُل إلى ن

ِب معهم على من ُيناوئهم ظاملين كانوا أو مظل
ّ
 .(5) ومينوالتأل

ومما ال شّك فيه أّن للبيئة الصحراوية الواسعة، وُمعطياتها من القْحط والجْدب وندرة األمطار، أثرا كبيرا في البناء االجتماعي  

بالعصبّية   القبيلة  ، وقد تجّسدت روابط  االجتماعي والسياس ي  لنظامهم  القبلي صورة  النظام  العرب يتخذون من  الذي جعل   ،

مهم القبلي "وتعني وحدة القبيلة باعتبارها كال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي املرجعية والشرعية األخالقية، بوصفها قوام نظا

من دون سواها ، لكّن شّح املوارد الطبيعية في الصحراء وندرتها كان عامال أساسا في   (6)إذ الحق والخير، هو حق القبيلة وخيرها"

 فات بين القبائل املختلفة ؛ للمحافظة على إمكاناتهم وديمومتها ، وسبل عيشهم ووجودهم. نشوب الحروب والصراعات والتحال

وللقبيلة قوانينها ودستورها امللزم ألفرادها جميعا ، وال تسمح القبيلة بالخروج عليه ألّي فرد كان  وإال ُعّد مخلوعا منها، وُيعّد 

، مما حّمل النظام    (7) ، وللحفاظ على ذاتها تقوم القبيلة على أسلوب الثأرالنسب وصلة الدم جوهر ما تقوم عليه العصبية القبلية

 

 . 68. الفرد والجماعة في الشعر الجاهلي ) بحث ( : 1

 .  ٧٣٧:   . ينظر: الكليات2

 .  ٢/٧١٣. املعجم الوسيط : 3

 . ١٠-٩. صوت الذات وصوت القبيلة في الشعر الجاهلي ) رسالة ماجستير ( : 4

 . ينظر: لسان العرب ، القاموس املحيط مادة )َعَصَب( . 5

 . ٢١:  . التكوين التاريخي لألمة العربية6

 . ٢. ينظر: جدل العصبية القبلية والقيم في نماذج من الشعر الجاهلي ) بحث ( : 7
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القبلي عبئا ثقيال في سبيل الدفاع عن األفراد ، فكانت القبيلة تهّب بمجموعها لدفع ما قد يلحق بأفرادها من أذى ، والثأر لهم ،  

 .(1) وإْن أّدى ذلك إلى خوض حرب طويلة األمد

بيلة وممثلها في عصبيتها، "ويتصل السياق االجتماعي في الشعر الجاهلي باستجابة الشاعر للتحدي  إّن الشاعر هو صوت الق 

الذي ال موضع فيه للذات الشعرية التي تسعى إلى سحب اآلخرين إلى موقف )النحن(، في سبيل تثبيت موقف اقتدار القبيلة في ظل  

نيطت    (2) من الشعراء أن يوظفوا جّل جهدهم للمهمة الجماعية"    الحرب، ومحاولة رفع مكانتها في ظرف السلم ، وهذا اقتض ى
ُ
التي أ

 بهم . 

ومما ال شّك فيه أّن "العقد االجتماعي بين الشاعر والقبيلة تحول إلى عقد فني، جعله معبرا عن مشاعرها وتطلعاتها قبل أن  

من خالل الفخر، واإلشادة بالقيم الجماعية التي  يكون معبرا عن مشاعره واتجاهاته الشخصية، لذا اتجهت )األنا( نحو )النحن(  

 .( 3)تمثلها القبيلة، فكانت الغاية قبلية، وإن تكن الوسيلة فردية"

 املبحث األول : مظاهر الذاتية في شعر عنترة .  -

 أوال: العبودية ، النسب الهجين ، اللون .  

تنبذه العرب وتبغضه، أما النسب الهجين فمن جهة أمه زبيبة التي كانت  اجتمع في عنترة نسبه الهجين وسواد لونه وكالهما مما  

اللون  سواد  منها  فورث  سوداء،  حبشية  واالمتهان (4) أمة  القسوة  أنواع  أشّد  تجاهُهّن  ومارسوا   ، اإلماء  تحتقر  العرب  وكانت   ،

من النساء في املجتمع العربي بعد طبقة الحرائر وطبقة  لكرامتُهّن، حتى غدوَن ُملكا ُمشاعا بينهم  فاإلماء "تنتمي إلى الطبقة الثالثة 

"
ً
 على رجل واحد، أما األمة فكانت شيئا مشاعا

ً
بين الجميع ، وهذا ما أدى إلى عدم اعتراف والده به  ( 5) السبايا، فالسبية كانت وقفا

 ابنا شرعيا وإلحاقه به ، مع كونه ولده من زبيبة أمته. 

ما به،  لقد كان االعتراف بابن السبية 
ّ
أما االعتراف بأبناء اإلماء فأمر ال ُيقّره العربي وال ُيجيزه، وهذا ما زاد من   أمرا طبيعيا ُمسل

معاناة عنترة ، وكان له عظيم األثر في شخصيته وشعره، مما حدا به إلى محاولة سّد هذه الثغرة في نسبه ، ومجابهة الجميع بذلك،  

ن ال ذنَب لها  في أن تكون من ذرية حام ، جاعال سوادها "مزية تستدعي اإلطراء وتستوجب  ليقينه أ –نصفه الحامي  - مفتخرا بأمه 

 ، قائال: (6) املديح ال عيبا يوجب القدح واإلنكار، معبرا بذلك عن التحدي وعن اإلحساس باملرارة"

ها  نَّ
َ
أ
َ
ك الَجبيِن  َسوداِء  ِابُن  نا 

َ
 َوأ

 

ُرسوِم    في  َرعَرَع 
َ
ت نِزِل َضُبٌع 

َ
 امل

 

عاَمٍة 
َ
ن ساِق  ِمثُل  ِمنها   الساُق 

 

الُفلُفل   َحِبّ  ِمثُل  ِمنها  عُر 
َ
 َوالش

 

 

 . ١٥٣. جزيرة العرب قبل اإلسالم : 1

 . 9. الشاعر العربي قبل اإلسالم وتحديات العصر ) بحث ( : 2

 . ١٧٥ -١٧٤. دراسات في الشعر الجاهلي : 3

 .  ٢٤٧  -٢٤٦/ ٨. ينظر: األغاني : 4

 .  ٣٤لسود وخصائصهم في الشعر العربي : . الشعراء ا5

 .  ٢٢٩. التمرد في الشعر الجاهلي : 6
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هُ  نَّ
َ
أ
َ
ك الِلثاِم  حِت 

َ
ت ِمن  غُر 

َ
 َوالث

 

سَدِل  
ُ
امل الِم 

َ
الظ في   

َ َ
أل

َ
أل
َ
ت  (1)َبرٌق 

 

ونجد هنا تمردا واضحا على مقاييس الجمال لدى قومه، فهو يخالف نظرتهم إلى الجمال ويرمز إلى خلل في مواضعاتهم التي  

ألفوها ، مبينا أّن الصفات الشكلية الوراثية لإلنسان ليست كافية للحكم بالجمال أو القبح ، بل إّن عيون الناس قد اعتادت على  

ى  
ّ
في اللون األبيض ونبذ األسود منه، فراح يتغزل بسواد جبين أمه ) سوداء الجبين ( ، قلبا ملعايير  نوع محدد من الجمال ، يتجل

العرب في تفضيل بياض الجبين ونصاعته، مفضال ساقها الشبيه بساق النعامة خشونة وضمورا ، وشعرها األجعد القصير الشبيه  

 ل الساق املمتلئة اللينة ، والشعر الطويل املسترسل . بحب الفلفل ، على ما اعتاده الذوق العربي الدارج في تفضي

وهو بهذا التوجه والتفضيل يتمّرد على قيم القبيلة تمردا يش ي بمقدار ما يكّنه من شعور مليء باأللم واملعاناة ، يتبّدى واضحا   

ة والغربة التي تعيشها أمه ، وتهيمن على في تشبيه أمه بما تنفر منه العرب وتتحاشاه ) كأنها ضبع (  سعيا منه إلى تجسيد عظم املرار 

 .  (2)نفسها ، مشاركا إياها ذلك االحساس

  
ً
السود    –نشأ عنترة عبدا اإلماء  أوالد  في ذلك شأن غيره من  العبد أن يقوم    -شأنه  ُيحّتم على  الجاهلي  القبيلة  وكان قانون 

مثل الحالب، والرعي، أما حماية القبيلة والدفاع عنها ضد    ،(3)"بالخدمة وسائر األعمال التي يأنف اإلنسان الحر من ممارستها"

 . (4) خصومها وأعدائها ، ورفع شأنها بين القبائل األخرى ، فمهمة منوطة باألحرار والسادة والفرسان من ذوي النسب الشريف

 لعبوديته ونظرة القبيلة املزرية إليه،   
ً
 لهذه الحقيقة ، ومدركا

ً
لكّنه لم يقبع في الظل متواريا شأنه شأن  لقد كان عنترة واعيا

 بإثبات فرادته وذاته ، قائال :
ً
 وصارما

ً
 غيره من العبيد، بل كان متحديا

َعنهُ  رِت  ِبّ
ُ
خ ذي 

َّ
ال الَعبُد  نا 

َ
 أ

 

ِفطامي  ِمن  ومي 
َ
ق ِجماَل   َرَعيُت 

 

َمغيٍب  ِإلى  الَصباِح  ِمَن  روُح 
َ
 أ

 

الِخياِم   طناِب 
َ
أ َبيَن  ُد 

ُ
رق

َ
 ( 5)َوأ

 

فهو غير مباٍل بهوان ما أوكل إليه من أعمال العبودية املهينة جّراء سواده الذي سرى اليه من أمه ) أنا العبد / رعيت جمال        

فخرا ممزوجا بإثبات الذات ، والرّد على من يس يء له    -مع عبوديتها وسوادها    -قومي / أرقد بين أطناب الخيام ( ، بل نراه يفخر بها 

ي نسبه التي يستغلها خصومه للتحقير به، قائال:من أبناء قب
ّ
 يلته، عامدا إلى سّد ثغرة تدن

 
 . 157. ديوان عنترة بن شّداد : 1

 .  ٢٢- ٢١. ينظر: مظاهر القهر اإلنساني في الشعر الجاهلي ) رسالة ماجستير ( : 2

 .  ٩٤. في الشعر الجاهلي : 3

 .  ٢٣رسالة ماجستير ( :. ينظر: مظاهر القهر اإلنساني  في الشعر الجاهلي ) 4

 . 174. ديوان عنترة بن شّداد: 5
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َعبٍس  يِر 
َ
خ ِمن  تًى 

َ
ف ُمُه   ُيَقِدّ

 

حاِم   آِل  ِمن  ُه  مُّ
ُ
َوأ بوُه 

َ
 أ

 

نوٍح  بِن  حاِم  َبني  ِمن   َعجوٌز 

 

قاِم  
َ
امل َحَجُر  َجبيَنها  نَّ 

َ
أ
َ
 ( 1)ك

 

 وقوله :

ساَءني َزبيَبٍة   ما  َواسُم  وني 
َ
 ل

 

عدائي 
َ
أ تي  ِهمَّ َعن  َرت  صَّ

َ
ق  ( 2)ِإذ 

 

فتنازعت نفسه وهيمنت عليها ثنائية وجد فيها سبيال للخالص من معاناته تلك ، تمثلت األولى بالفخر بأمه وسواده ) يقّدمه فتى  

 أمه من آل حام ( ، ) ما ساءني لوني / زبيبة (، والثانية بفروسيته ) قّصرت همتي ( .  /

، قبال شجاعته وفروسيته التي غدت لديه أهّم من    (3)ههاجسا يراوده في شعر   – بسبب نسبه الهجين    – فكانت عقدة اللون  

 تلك املظاهر الخارجية الواهية ، قائال: 

خري 
َ
ف هَو 

َ
ف َسوادي  عاَبت   َوِإْن 

 

حاِم   سِل 
َ
ن ِمن  فاِرٌس  ي 

ّ
ن
َ
 ( 4)أِل

 

فارس من نسل حام  فأوجد بذلك قواعده الخاصة املكونة لذاته ، فال يهمه الشكل الذي يعيبه عليه اآلخرون ) سوادي فخري /  

ل املظاهر املادية فارقا يحجُب عنه ما يصبو اليه  مكررا استرجاع املوروث الديني ، بوصفه مرجعية ثقافية في عصره، 
ّ
مث

ُ
( وال ت

الصفة   الناس هذه  ، وأورث قسما من  اللون )حام(  له ولد أسود  النبّي نوحا كان  أّن  إلى  التي تذهب  اليهودية  والسيما األسطورة 

 ، قائال :(5) يةالجسد

وني
َ
ل ما  َيعيبوَن  َوِإنَّ  ِبالَسواِد 

 

 

 

ِجلدي  ِمن  سَوُد 
َ
أ بِث 

ُ
ِبالخ ُهُم 

ُ
 ( 6)  ِفعال

 

 
 .  52. ديوان عنترة بن شّداد: 1

 . 68. املصدر نفسه : 2

 .  282. ينظر : الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي :3

 . 174. ديوان عنترة بن شّداد : 4

 . 191-190. األسطورة والتراث : 5

 . 102. ديوان عنترة بن شّداد : 6
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 وقوله: 

ِجلدي ِبَسواِد  الِعدا  ُرني  َعِيّ
ُ
 ت

 

الَسوادا  محو 
َ
ت صاِئلي 

َ
خ  ( 1) َوبيُض 

 

 

تمردا على واقعه، وقوة تحديه ملفاهيم املجتمع  وفي ضوء ذلك " كان في شعره الذي أورده في سياق دفاعه عن لونه ما يمثل  

عليه" السيادة وقف  وأّن  للبياض وحده،  الشرف  أّن  يرى  ، موظفا    (2)الذي  بتفوقه  ذاتيته وشعوره  منازع  من  ، وهو  دون سواه 

رّد ُمفحم على سلوك  الثنائيات الضدية ) يعيبون لوني / فعالهم بالخبث أسود ( ، ) سواد جلدي / بيض خصائلي ( التي كانت بمثابة  

ى في دونيتها وقبحها حدود نظرتهم املزرية تجاهه . 
ّ
تعّصب ، وما يأتي به من فعال تتخط

ُ
 املجتمع القبلي امل

ى ذات الشاعر بكّل وضوح في إحساسه بغربة املكان الذي يعيش فيه، غربة فرضتها عليه قبيلته وقوانينها الصارمة التي  
ّ
وتتجل

، مثلما حرمته من نسبها الذي ينتمي إليه، فكانت معاناة شديدة الوقع على نفسه ، والسيما بعد أّن أّدى  حرمت االبن من أبوة أبيه 

ذلك إلى ممانعة عمه لزواجه من ابنته؛ لكونه عبدا أسودا ، وابن أمة حبشية سوداء، فراح ُيعّبر عن ذلك بأبيات نابعة من تجربة 

 ُمّرة ونفس منكسرة ، قائال : 

عَ  َداَر  ِمي َيا 
َّ
ل
َ
ك
َ
ت ِبالَجَواِء   

َ
ـة
َ
 ْبل

 

َداَر   َصَباًحا  ي    َوِعِمّ
َ
ة
َ
ِمي َعْبل

َ
 َواْسل

 

.... ...  

   

َمـا  ِإنَّ
َ
ف الِفراَق  أْزَمْعِت  ْنِت 

ُ
ك  إْن 

 

ِلـِم  
ْ
ُمظ ْيــــــــــــــــــــٍل 

َ
ِبل ْم 

ُ
اِئُبك

َ
ِرك ـــــت    َزمَّ

 

ْهِلَهـا 
َ
أ  

ُ
َحمولة  

َّ
إال َراَعنـي   َمـا 

 

الِخْمِخِم   َحبَّ   
ُّ
ُسف

َ
ت َياِر  الِدّ  

َ
 وْسط

 

 
ً
وَبـة

ُ
َحل ْربعوَن 

َ
وأ تاِن 

َ
ن
ْ
اث  ِفيَهـا 

 

ْسَحـِم  
َ
األ َراِب 

ُ
الغ خافيِة 

َ
ك  

ً
 ( 3)ُسودا

 

قد جاء نتيجة حتمية ملا ابُتلي به   – أي الفراق  – موظفا اللون األسود في التعبير عن مشاعر الفراق الكامنة في نفسه ، بوصفه 

سواد وعبودية ، مّهدا السبيل لحرمانه من محبوبته ) عبلة (  وُبعدها عنه ) أزمعت الفراق ( ، بعد أن فاجأه رحيل أهلها ، في  من  

 
 .  174. املصدر نفسه : 1

 .  ٢٢٩. التمرد في الشعر الجاهلي : 2

 ، الخمخم : ضرب من النبات تأكله االبل ، وله حّب أسود . 12. ديوان عنترة بن شّداد : 3
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الليل األسود املظلم ) بليل مظلم (  على نوق سود قد أعّدت لذلك الرحيل ) سودا كخافية الغراب (، فكان الوقع شديد الوطأة 

 وجزعه ) راعني ( ، املنسجم مع معاناته الدائمة ، وطغيان الغربة املتأصلة في ذاته .عليه، وأبعث لفزعه وقلقه 

لقد عمد عنترة في سياق حديثه عن ذاته ومحاورة قومه ، إلى توظيف الِحجاج والنقاش فضال عن العتاب والتذكير، ُبغية تفنيد  

 حججهم ، وبيان غلطها ، قائال :

   

  
ً
سَودا

َ
أ ُك 

َ
أ ِئن 

َ
ونيل

َ
ل امِلسُك 

َ
 ف

 

َدواءِ   ِمن  ِجلدي  ِلَسواِد   َوما 

 

َعّني  الَفحشاُء  بُعُد 
َ
ت ِكن 

َ
 َول

 

الَسماِء   َجِوّ  َعن  رِض 
َ
األ ُبعِد 

َ
 (1)ك

 

فالسواد قد تحّول عنده إلى لون َحَسن ال رداءة فيه) أسود / املسك لوني ( مستدال على ذلك باملسك فهو على الرغم من سواده  

 عن أّن ) سواد جلده ( قدر محتوم عليه ال سبيل إلى تغييره أو الهروب من واقعه ، فال دواء يمكن له أن  
ً
يبقى خير األشياء، فضال

   يزيله أو يمحو آثاره . 

وفي سبيل إلقاء الُحّجة على قومه ، نراه يتنّزل معهم إلى فرض كون السواد لونا رديئا، فإّن العيب ال يكمن ببشرة املرء ولونها،  

لقه وِفعاله، وفحشاء باطنه ) تبعد الفحشاء عني / بعد األرض عن جّو السماء ( ، وسلوكه الذي يتجّسد قوال وفعال 
ُ
وإنما في سواد خ

 عيدة عنه كّل البعد. ، وهي صفات ب

حدد على أساسها قيم اإلنسان وقيمته أمام اآلخرين، قائال:
ُ
 عامدا إلى وضع مقاييس جديدة، ت

َسوادي َيعيبوا  ِئن 
َ
َسٌب  ل

َ
ن لي  هَو 

َ
 ف

 

َسُب   
َ
الن ني 

َ
فات ما  ِإذا  الِنزاِل   ( 2) َيوَم 

 

فالسواد قد غدا نسبا بديال عن نسبه الحقيقي الذي يفتقر اليه ) سوادي نسب ( ، يفخر به في معاركه ، ويقارع به خصومه ،   

ما استجمعت في شخص واحد) الشجاعة والسواد والفروسية ( ، ولعله يريد أن ُيشير من طرف خفّي إلى أّن  
ّ
فحاز بذلك صفات قل

د كان سببا لتلك القوة الجبارة التي يعّدها أفضل نسب ) إذا ما فاتني النسب ( ، وهو سبيل قد  نسب السواد الذي توارثه من أمه ق

 . (3)توسل به للفخر بأّمه من هذا الجانب

عنترة لقومه بنتيجة مؤّداها قلب معايير العصبية القبلية، واملفاهيم السلبية  ووضع معايير مغايرة ملا أشاعوه    وتنتهي ُمحاججة

في مجتمعهم ، فراح يتحدث عن قومه بضمير الغائب ، وكأنه قد يئس من مخاطبتهم ومحاولة اقناعهم ، عامدا إلى إثبات حقيقة  

 كان فخره هنا فخر ذاتّي ، قائال : تصلح للفخر القبلي عند الناس جميعا  وإْن 

 
 .  69. ديوان عنترة بن شّداد : 1

 .72. املصدر نفسه : 2

 .  ٧٦-٧٥الجاهلي ) بحث ( :  . ينظر: الفرد والجماعة في الشعر3
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ما  َوِإنَّ ِبالَسواِد  وني 
َ
ل  َيعيبوَن 

 

ِجلدي  ِمن  سَوُد 
َ
أ بِث 

ُ
ِبالخ ُهُم 

ُ
 ِفعال

 

          ... 

ِعماَمتي  كوَن 
َ
ت ن 

َ
أ  

ّ
ِإال الَفخُر   َوما 

 

طراِف ِبالصاِرِم الِهندي 
َ
 األ

َ
َرة وَّ

َ
 (1) ُمك

لذاتي ( في شعره ، بوصفهما تمردا وثورة على العادات الظاملة ، والقيم الزائفة  وهكذا طغى الحديث عن ) السواد / الفخر ا     

 التي عمد املجتمع القبلي إلى ترسيخها في النفوس . 

: الفروسية والحب : 
ً
 ثانيا

كان عنترة مدركا ما للشجاعة من قيمة وجودية لذاته، وتمثلها وسيلة ناجعة في مواجهة مخاطر الحياة املفروضة عليه في بيئته  

إلى التسلح بالشجاعة ؛  الصحراوية ، التي تخضع لقانون الصراع ، بوصفه جوهر الحياة في تلك البيئة ، مما يضطره اضطرارا 

 ( . 2)ا، فغدت الشجاعة سبيال ال مناص منه إلثبات ذاته ووجوده ، فالضعف موت ، والقوة وجودملواجهة مخاطرها، والتغلب عليه 

ولعل أكثر ما ُيعّبر عن شجاعته ، وُيمثل تفوقه وانتصاره في ساحة الحرب، صورة املبارزة الفردية مع نّده، بوصفها من أكثر  

 لديه ، وأقربها من نفسه ، قائال:
ً
  الصور اعتزازا

جٍج  ُه  ومدَّ
َ
ِنَزال ماة ُ 

ُ
الك كِرَه    

 

سلم  
َ
ُمْست وال   

ً
َهَربا ُمْمعٍن   ال 

 

طعنٍة  بعاجل  كفي  له   جادْت 

 

م  ُعوِب ُمَقوَّ
ُ
ٍف َصْدِق الك قَّ

َ
 (3)بمث

فهي معيار لشجاعته الفائقة وتحديه املقتدر، لكونه يقوم على من هرب منه املقاتلون ، وعزفوا عن لقائه ) كره الكماة نزاله        

 إقرارهم النفس ي بهزيمتهم أمامه ، وإدراكهم انتصاره ال محالة أما عنترة فراح يثبت ذاته من خالل هذا املوقف البطولي 
ّ
(، ومن ثمة

/ طعنة ( ، وهذه الصورة التي تبرز رباطة جأشه وثباته ، وإقدامه وصموده في أثناء املواجهة ) ال هربا / ال مستسلم    ) جادت له كفي

ى بها الفارس في ميدان القتال ، بوصفها معيارا للفارس الحق ،  
ّ
( ، ُمعززا فروسيته وشجاعته الذاتية تلك ، بصفة ال بد من أن يتحل

 
 . 103-102. ديوان عنترة بن شّداد : 1

 . 145. ينظر: النقد الثقافي : 2

 .  17. ديوان عنترة بن شّداد: 3
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 هذا اللون من الشعر بشعر االنصاف  وهي إقراره بشجاعة خصمه وق
َ
وته ، وانصافه في الشعر واملعركة على حّد سواء ، وقد ُعِرف

   ،قائال :(1)  ، وُسمّيْت قصائده ) املنصفات (

ِثياَبهُ   َصّمِ 
َ
األ ِبالُرمِح  كُت 

َ
ك

َ
ش

َ
 ف

 

ِم   ِبُمَحرَّ الَقنا  َعلى  ريُم 
َ
الك يَس 

َ
 (2)ل

 

   وقوله:

ِثياَبهُ  نَّ 
َ
أ
َ
ك ٍل 

َ
 َسرَحٍة   في َبط

 

ِم  
َ
ِبَتوأ يَس 

َ
 (3) ُيحذى ِنعاَل الِسبِت ل

 

صفات الكرم والسيادة ، والشرف والبطولة على خصمه في تلك املبارزة ) الكريم/ البطل ُمدّجج/ نعال السبت ( ؛ ليقّر    مسبغا 

 بشجاعته وحسن بالئه ، وينصفه في ميدان القتال ، ويتخذه في الوقت نفسه سبيال لإلقرار لذاته بالشجاعة والظفر والفروسية .  

  عنترة على إثباتها ، عفته عن املغانم ، بوصفها معيارا لتفرد ذاته وتميزها ، قائال :ومن بين أخالق الفرسان التي حرص 

ِبـرِك 
ْ
َهَد  َمْن  ُيخ

َ
ِنـي ش  أنَّ

َ
َنـِم   الَوقيَعة

ْ
غ
َ
امل ِعْند   

ُّ
ِعف

َ
وأ ى 

َ
الَوغ ش ى 

ْ
غ
َ
 (4)أ

 

ومن ثّمة لم يكن هّمه سوى إحراز    (5) فعفة النفس عن تلك املغانم ، هي معيار للسلوك الحميد الذي ُيبديه املقاتل في املعركة      

  النصر وكسب الحرب ، معبرا عن ذلك بقوله:

معركٍة  يوَم  األعادي  التقيُت   إذا 

 

ُيْنَتَهُب   ُرور 
ْ
غ
َ
امل َجْمَعُهُم  ُت 

ْ
رك

َ
 ت

 

 
ه( : )) وللعرب قصائد قد أنصف قائلوها أعداءهم فيها ، وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فيما اصطلوه من حّر  1093. يقول عبد القادر البغدادي ) ت  1

، وينظر : املنصفات في شعر فرسان    521ـ    520/    3لقاء ، وفيما وصفوه من أحوالهم ، في إمحاض اإلخاء ، قد سّموها املنصفات (( : خزانة األدب :  ال

 وما بعدها .  23العصر الجاهلي ) رسالة ماجستير ( :  

 .   17. ديوان عنترة بن شّداد : 2

 ثمن النعال ، ال يلبسها سوى السادة واألشراف . . نعال السبت : وهي من أ18.املصدر نفسه: 3

 . لم تقتصر عفة عنترة على املغانم فقط ، فقد كان عفيفا تجاه النساء أيضا قائال : 17. املصدر نفسه : 4

 الحّي عنَد حليلها            وإذا غزا في الجيش ال أغشاها
َ
 أغش ى فتاة

ـــــــ       وأغضُّ طرفي ما بدْت لي جارتي  ــــارتي مأواهاحتــ ـــ ـــ ــ
َ
   ى يواري جـ

 .94املصدر نفسه : 

ل العليا ؛ ذلك أّن شخصية الفارس البطل5
ُ
ث
ُ
ُتملي عليه   . إّن الفروسية في العصر الجاهلي لم تكن مقتصرة على الحرب فقط ، وإنما تضمنت التحلي بامل

 .  30ـ  29أن يكون إنسانا ساميا في أخالقه إلى جانب بطولته . ينظر : الفروسية في الشعر الجاهلي : 
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يِر اللحوُم وللـــ 
ّ
ُب   لي النفوُس وللط

َ
ل ة ِ السَّ

َ
ال يَّ

َ
اُم َوِللخ

َ
 (1)ــــوْحــِش الِعظ

بنفسه عن    مكتفيا بنفوس أعدائه ) لي النفوس ( الذين خّيم الغرور عليهم ، وتملكتهم الُعنجهّية بما امتلكوه من عدد ، نائيا      

 أخذ األسالب والغنائم ، تاركا لسواه ذلك ) الطير / الوحش / الخيالة ( فالّسلب والنهب يقلل من شأن ذاته التي يسعى إلى إثباتها .  

 واتخذ عنترة من حواره مع محبوبته عبلة سبيال لتقرير شجاعته وفروسيته وتفّرده في القتال قائال:

 
َ
يَل يا ِابَنة

َ
لِت الخ

َ
 َسأ

ّ
مي َهال

َ
عل

َ
م ت

َ
 ِبما ل

ً
ة
َ
نِت جاِهل

ُ
 (2) ماِلٍك       ِإن ك

 ويقول أيضا: 

 (3) َسلي َسيفي َوُرمحي َعن ِقتالي       ُهما في الَحرِب كانا لي ِرفاقا 

 ويقول أيضا: 

 (4) َوَسلي الفوارَس ُيخبُروِك بهّمتي       ومواقفي في الحْرِب حيَن أطاها

فا أسلوب الطلب متمثال  
ّ
بصيغة )فعل األمر( في حديثه ) سلي سيفي ورمحي/ سلي الفوارس ( رغبة في البوح بما تنطوي  موظ

 ( ذاته  إثبات  ُبغية  مكامنها؛  من  للنفاذ  ، فوجدت سبيلها  مكبوتة قّضت مضجعه  ، ومشاعر  نفس ي حاد  نفسه من صراع  عليه 

  – بأنه سيبقى دائما وأبدا  -والسيما في أوقات السلم  –اره فروسيته ( التي يحاول قومه سلبها منه ، وحرمانه من جدارته بها ، وإشع

 ، ال الحّر الفارس الذي أثبت وجوده في ساحات الوغى ، واتخذ مكانه بين األحرار منهم .  (5) ذلك العبد الهجين -في نظرهم 

ذاتي ، ومن ثّمة فإّن الظفر بها  كان حرمان عنترة من حريته سببا رئيسا في حرمانه من محبوبته عبلة ، التي ظلت تمثل جانبه ال

 يعني الظفر بحريته ، قائال:

يَّ َمصاِئبي            
َ
ـــــما ُيدنـــــــي ِإلـــــــــــ

َ
يَّ ك

َ
تي        ِإل ِحبَّ

َ
نَّ الَدهَر ُيدني أ

َ
يَت أ

َ
يا ل

َ
 ف

ِرحني َعواِذلي       َوَحّتى َيِضجَّ الَصبُر َبيَن َجواِنب 
َّ
ط

َ
صِبُر َحّتى ت

َ
 (6) ي َسأ

فغدت األحالم التي يرنو اليها بعيدة املنال ، وال سبيل له إلى تحقيقها سوى بالصبر واالنتظار) سأصبر / حتى يضّج الصبر(      

وإْن طال به الزمان الذي يرجو ويأمل أن يكون ُمنصفا معه في الخير والشّر على حّد سواء )يا ليت / الدهر ُيدني أحبتي / كما ُيدني 

هي الوسيلة  -التي حرص على رسمها   -، بعد أن فقد هذا االنصاف من قومه وحبيبته معا ، فكانت صورة الشاعر الفارسمصائبي( 

 
 .  73: . ديوان عنترة بن شّداد 1

 .  17. ديوان عنترة بن شّداد : 2

 .141. املصدر نفسه : 3

 . 91. املصدر نفسه : 4

 . َعّبر عنترة عن معاناته تلك قائال : 5

ــــلُّ  َك ال ُيعادلـــــُه َمَحـــ
ُّ
جري:               َمحل

َ
 ُينادوني وخيُل املوِت ت

وا  وقد أْمَسوا َيعيُبونني بأمّي                   ولْون
ّ
ما َعقدوا وَحل

ّ
ل
ُ
 ي ك

 . 116املصدر نفسه : 

 .  81. املصدر نفسه : 6
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ثلى الستعادة توازنه النفس ي جراء ظلم املجتمع له ، بسبب سواد لونه
ُ
، يقابلها صورة ذاته املتأملة واملتفّجعة حرمانا من التلذذ   (1)امل

 بته التي ُحِرَم منها ال لسبب سوى نسبه الهجين.  بحريته ، ومن ثّمة بمحبو 

 املبحث الثاني : مظاهر القبلّية في شعر عنترة.   -

: وسائل التحرر من العبودية : 
ً
 أوال

إّن فخر عنترة بذاته كان وسيلة إلثبات فرادته وتمّيزه من بقية أحرار قومه، والسيما الفرسان منهم ؛ليوجَب على قومه االعتراف  

 منهم ، ال يمكن االستغناء عنه، والركون إلى سواه ، فهو سبيله الوحيد إلثبات انتمائه لهم ، وإنه حقيٌق بلقب  
ً
بحريته ، وكونه فردا

 عبس قبيلته وشطره الكبير. 

َعَر عنترة بأهميته ، ورأى ما حققه من مكانة رفيعة لقبيلته ، قائال:       
َ
 لقد ش

وال صاِرمي َوِسناُن ُرمح
َ
َعت َبنو َعبٍس ِعماداَول

َ
ا َرف

َ
 (2) ي       مل

مستثمرا شجاعته وقوته وعّدته التي جّندها لهم ، وسيلة لتحقيق ذاته) صارمي وسنان رمحي( ونيل اعتراف قبيلته به ، بوصفه  

، واالنتقال من العبودية  جزءا من عصبتهم وجماعتهم التي لواله ملا تحّقق لهم وجود بين القبائل األخرى ، ومن ثّمة تغيير نمط حياته  

إلى الحرية التي تؤهله للزواج من محبوبته وابنة أحد سادة القوم ، ليغدو سيدا بينهم ، لكنه "يصطدم بقيم الجماعة ويخوض  

ى في تجربة  
ّ
صراعا مريرا يعاني فيه الكثير، مستخدما سالحا تظل جماعته في حاجة إليه في كّل حين، أال وهو سالح القوة، ويتجل

 .(3)ترة، صراع الفرد والجماعة أفضل ما يكون التجلي"عن

الوحيد تحقيق النصر لبني قومه، فهو هاجسه وُبغيته، تاركا الغنائم واألسالب ملن ليس لهم همٌّ في  -الفارس  –وكان همُّ عنترة 

   الحروب سوى السلب والغنيمة ، قائال:

ِبـرِك 
ْ
َهَد  َمْن  ُيخ

َ
 أنَّ  ش

َ
َنـِم   ِنـيالَوقيـــــــــــــَعة

ْ
غ
َ
امل ِعْند   

ُّ
ِعف

َ
وأ ى 

َ
الَوغ ش ى 

ْ
غ
َ
 (4)أ

 

 عند املغنم (  
ّ
 نظرها إلى خصوصيته في الحرب ) ُيخبرك / أغش ى الوغى ( وتفّرده عن أبناء عشيرته ) وأعف

ً
ُمخاطبا عبلة، الفتا

الحروب وخطوبها، أما عند األسالب  تفّردا يؤكده من شهد معه تلك الحرب ،وخاض غمارها، فال يعنيه سوى أن "يقدم في أهوال  

شرف   لقومه  ليكسب  يحارب  وإنما   ، والغنائم  األسالب  أجل  من  يحارب  ال  إنه  صاحبها،  ليس  وكأنه  ويتعفف  ويحجم  فيتردد 

إلى  (5) االنتصار" الدائمة  وحاجتهم   ، به  واعتزازهم  قبيلته  فخر  موضع  نفسه  ليجعل  ذلك  كّل   ، باألعداء  والظفر   ، الحروب  في   ،

 يته وإقدامه . فروس

 
 .  16. ينظر: أزمة االنتماء في شعر عنترة ) بحث ( : 1

 .   99. ديوان عنترة بن شداد : 2

 . 67. الفرد والجماعة في الشعر الجاهلي ) بحث ( : 3

 .  17. ديوان عنترة بن شداد: 4

 . 373. تاريخ األدب العربي ) العصر الجاهلي ( : 5
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روا لفعاله ، ولم يحفظوا حّقه بينهم ، وخذلوه على الرغم مما قّدمه لهم ، وبذله في سبيلهم  
ّ
لكّنهم جميعا ) قبيلته وعبلة ( قد تنك

 ، قائال:

غَضُب  
َ
ُل ُجهدي في ِرضاها َوت

ُ
بذ

َ
تي       َوأ

َّ
ل
َ
ريُد َمذ

ُ
داري َمن ت

ُ
م أ

َ
 (1)ِإلى ك

 إلى أّن تلك          
ً
ل  مشيرا

ّ
الحال التي هو عليها ) أداري / أبذل جهدي ( لم يكن ليرض ى بها ، لوال حّبه الذي لم يجلب له سوى الذ

والهوان ) تريد مذلتي / تغضب ( والقى من أجله أصنافا من الظلم والعذاب ، لكّن ذلك لم يزده سوى اصرارا وسعيا دائبا لتحقيق  

 مبتغاه ، قائال:

ّياُم الَجماِل 
َ
 أ
ُ
ة
َ
ذَهُب  ُعَبيل

َ
مَّ ت

ُ
 ث
ٌ
وَمة

َ
 َمعل

ٌ
ة
َ
ها َدول

َ
       ل

ٌ
ة
َ
ليل

َ
 (2)ق

عامدا إلى تقريع عبلة والزراية بها ، فما تملكه من جماٍل وُحْسٍن ليسا دائمين ) أيام الجمال قليلة / تذهب ( فمتى ما ذوى     

 جمالها ، وغادرها ريعان شبابها ، لم تجد حولها من يصبو اليها ، ويسعى إلى نيل وّدها وكسب رضاها سواه . 

 ة في نفسه تجاهها ، شاكيا لها ومعاتبا تمادي قومها في عذابه وإيذائه ، قائال:مما يش ي بعمق األلم واملرارة الكامن      

وُمِك في َعذابي
َ
جَّ الَيوَم ق

َ
د زاَد الَتصابي       َول

َ
ال يا َعبَل ق

َ
 (3) أ

 عن موقفه من بن 
ُ
ي عبس  فخطابه يحمُل في طياته تمردا واضحا على واقعه املرير، الذي أسهم حّبه لعبلة في تكريسه  ويكشف

 من شأنه، بعد أن عجزوا عن إدراك ذلك في   - في نظره  - ، الذين غدوا  
ّ
أقرب اليها منه ) قومك( ، ُمّتخذين من حبه لها سبيال للحط

 ميدان القتال. 

ى باسترقاق الهجين ، فهو مظهٌر من مظاهر تعّصب الصرحاء على الهجناء ، والسيما حين يكون  
ّ
كانت قيم العصبّية القبلية تتجل

رة في  األ 
ّ
ب )شّداد( هو من يقوم باسترقاق ابنه )عنترة( ، ُمقّدما قيم العصبية على عاطفة األبوة، لكّن سيطرة هذه القيم املتجذ

نفوسهم لم تكن ُمطلقة، فثّمة فسحة ينطلق منها التسامح ، وفرص التحرر من ربق العبودية، عندما يرتقي العبد إلى املستوى 

ل األمثل واألعلى  لقّي 
ُ
، الخ بتحريره  أحرار قبيلته  ، فقد أغرى  الشجاعة والفروسية  في  ل لدى عنترة 

ّ
تمث ما  األحرار، وهو  لصرحاء 

، فدّوت كلمات شّداد في مسامع عنترة وهو عبد بقوله  (4) وإلحاقه بنسبها؛ ليكون لسان القبيلة وسيفها الذي ُيدافع عنها ويرفع شأنها

رَّ يا عنترة، فقال عنترة: العبد ال 
ُ
، وهو يقول:  : "ك رَّ

َ
رَّ وأنت حر، فك

ُ
، إنما يحسن الحالب والصّر، فقال ك رَّ

َ
 يحسن الك

 أنا الهجين عنترة   كل امرئ يحمي حره

، فادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه"
ً
 حسنا

ً
 ، فغدا فردا يتوق إلى ما يتوق له األحرار منهم .  (5) وقاتل يومئذ قتاال

عنهم ، وعدم االنتماء لهم ، بعد أن خذلوه ، ولم يترددوا في ازدرائه ، وإنكار نسبته لهم ، لكّنه  لكّنه ما لبث أن استشعر البعد  

را بما تحّمل في سبيلهم من الَعَنت واملشّقة ، قائال:
ّ
 أصّر على التمسك بهم ، والحرص على تعزيز انتمائه اليهم ،معاتبا ومذك

 
 .  76. ديوان عنترة بن شّداد: 1

 . 76. املصدر نفسه : 2

 .  75. املصدر نفسه : 3

 .  ١٨٦. ينظر: االنتماء في الشعر الجاهلي :  4

 . ٢٤٦/ ٨. األغاني : 5
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لَمُهم لي 
ُ
ومي ظ

َ
ُر ق ِ

ّ
ك
َ
ذ
ُ
 ِإنصافي َعلى الُقرِب َوالُبعِد أ

َ
ة
َّ
 َوَبغَيُهم       َوِقل

ناهى َمجُدُهم َهَدموا َمجدي      
َ
ّما ت

َ
ل
َ
       ف

ً
دا يَّ

َ
 ُمش

ً
ُهم ِبالَسيِف َمجدا

َ
 (1) َبَنيُت ل

يهم عليه ) 
ْ
ر قومي ( على الرغم من ترّددهم في ذلك ، فهم سادرون في َبغ

ّ
ذك

ُ
ة   ُمصّرحا بانتسابه الصريح لهم ) أ

ّ
ظلمهم لي / قل

انصافي ( ، موازنا بين صنيعه لهم وصنيعهم معه ، فمجدهم ومكانتهم التي نالوها لم تكن لتتحقق لوال فروسيته وشجاعته التي  

 كانت بمثابة درعهم الحصين ) بنيت لهم مجدا / هدموا مجدي ( ، لكّنهم قابلوا ذلك بالنكوص والخذالن ، والتنصّل من وعودهم .  

 :
ً
 الفروسية القبلّية : ثانيا

تابع لسيرة عنترة وشعره ، يلحظ أنه على الرغم من سواده وعبوديته لم يلتحق أو يجول في خاطره االلتحاق باملتمردين  
ُ
إّن امل

واستلحاقه به ،  والصعاليك، فقد استطاع باعتداده بذاته ، وعناده وطموحه ومواهبه  أن ُيجبَر قومه وأباه على االعتراف بحريته  

 . (2)وهكذا ابتدأت مرحلة جديدة في حياته مرحلة كونه فردا شرعيا في قبيلته

للحديث عن ذاته ، بل عمد إلى ذلك حتى في مرحلة    -في مرحلة عبوديته  - كان الفخر والنسيب ُيهيمن على شعره ، فراح يكّرسه  

عتّد بفرديته، الراغب في نيل ما يرنو إليه ، ويصبو إلى تحقيقه  فروسيته التي اتخذها وسيلة لتحرره، فقد كان لسانه لسان الف 
ُ
رد امل

، وهي الحرية واالعتراف الرسمي به، فكان شعره في هذه املرحلة عالمة بارزة في انتقال القصيدة من القبلّية إلى الذاتية، وهو ما  

القصيدة العربية، وهو االنتقال من ضمير الجمع إلى   أكده عبده بدوي بقوله: "إّن حاجز اللون عند عنترة كان وراء تحول هام في

ضمير املفرد؛ ذلك ألنه كان في حاجة إلى لفت األنظار إليه، كما كانت القصيدة العربية في حاجة ماسة إليه كذلك لتزدهر من بعد  

 .(3)تشتت الشاعر"

إلى تعميق انتمائه القبلي ، شأنه في ذلك شأن    بيد أّن شعره ما لبث أن أخذ ُمنعطفا جديدا بعد أن أحرز حريته ، عامدا بشدة 

 األحرار الذين يتعصبون لقبائلهم ويذودون عنها ، قائال:

نَّ ِللَدهِر باِقيا 
َ
و أ

َ
نــــــــــــــــــا ل

َ
ت حَرَزت       َبِقيَّ

َ
 أ
َ
ة ِسنَّ

َ
نَّ األ

َ
موا أ

َ
عل

َ
م ت

َ
ل
َ
 أ

يِهنَّ    
َ
قي       َعل تَّ

َ
 َعوراِت الِنساِء َون

ُ
حَفظ

َ
 َمخاِزياَون

ً
ن َيلقيَن َيوما

َ
 (4) أ

فراح ُيمّجد القوة ) األسنة أحرزت بقيتنا ( ويعّدها وسيلة ناجعة ليس للدفاع عن وجوده وذاته وحسب، بل للدفاع عن القبيلة  

 .  والجماعة املنتمي إليها ووجودها ) نحفظ / نتقي ( أمام تحديات قد تسلبه هذا االنتماء الذي يمثل حياته ووجوده معا

 في قبيلته قائال:  - ذلك الهجين  -قاد اعتراف عبس بُحرّية عنترة إلى أن يتبوأ  
ً
 قياديا

ً
 مركزا

م َينَجِل 
َ
بَيَض صاِرٍم ل

َ
ّلِ أ

ُ
ِاسَتجابوا ِبالَقنا       َوِبك

َ
 ف
ً
 ناَديُت َعبسا

ِل  بَّ
ُ
شَرِفّيِ َوِبالَوشيِج الذ

َ
       ِبامل

ً
باحوا آَل َعوٍف َعنَوة

َ
 (5) َحّتى ِاست

 
 . 102. ديوان عنترة بن شّداد : 1
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فهو يفتخر بقيادة قومه ، وتلبية ندائه لخوض الحروب ، والسير بهم نحو األعداء ) ناديُت عبسا فاستجابوا ( ، ُمدججين بالُعّدة 

والعتاد والسيما السيوف والرماح ) القنا / أبيض صارم / املشرفي / الوشيج ( التي من شأنها أن تحقق لهم التفوق واالنتصار في  

 ساحة املعركة .

ت شجاعته وحسن قيادته مدعاة إلى الفخر املتمثل بانتمائه لعبس ، فهو "يدرك أهميته ويعرف نظرة االحتقار التي يرميه  فكان

بها بعض الصرحاء املتعصبين ، ولذلك سعى إلى مجاراة الصرحاء بأفعالهم، بل إلى التفوق عليهم ليغدو أشرف منهم وأكثر فائدة  

 .والسيما في ساحات الوغى التي يتخاذل فيها اآلخرون ، وتبرز فروسيته وشجاعته بديال عن ذلك التخاذل،  (1) لجماعته األبوية منهم"

إلى الفخر بها  بوصفها سببا في قوته، فنجده    -أحيانا  –إّن هذه القيادة جعلته ال يخش ى أبدا من التصريح بهجنته ، بل دعته  

 يرتجز في حربه ضد بني ذبيان قائال :

ي  
ّ
الَهجيْن ِإن  

ُ
َرة

َ
َعنت نا 

َ
 أ

 

 

نيْن 
َ
األ َعال  د 

َ
ق ناِن 

َ
األ جَّ 

َ
 ف

 

 والــــــــــــــــــوتيْن                           
ُّ
حصـــــُد فيــــــــــــه الكـــــــــــــــــــف

ُ
 (2) ت

 نفسه بالهجنة  فهو يجاهر بتلك الهجنة التي قد يحرص اآلخرون على اضمارها ، ويعزفون عن البوح بها؛   
َ
إدراكا منه أّن َوَصف

، ومميزا من  اآلخرين بما يمتلكه من صفات تؤهله للتفوق    (3)   هو "مدح لها وليس بذم؛ ألن ولد الرجل إذا كان من الغرائب كان قويا"

 عليهم.

ة  
ّ
 الفخر القبلي ، قائال:ونراه يفخر بانتمائه لقومه ، بعد أن كان عدُم االنتماء لهم هاجسا يقّض مضجعه ، ويحرمه لذ

 ِبالَبناِن 
َ
ة ِعنَّ

َ
ومي       ِإذا َعِلقوا األ

َ
واِرُس الَهيجاِء ق

َ
 (4) َوِنعَم ف

 بها لم يختزلها لنفسه فقط ، بل راح يضفيها على قومه أيضا ) فوارس الهيجاء قومي ( ليقوّي بذلك ارتباطه  
َ
فالفروسية التي ًعِرف

 بهم ، ويدخل في عصبتهم . 

ن يحاول املساس به ، والتقليل من شأنه ، وطمس معالم انتمائه القبلي ، كما هو شأن ملك عبس ) قيس بن زهير  ُمعّرضا بم

 الذي عّيره بسواد أمه ، فرّد عليه قائال :  (5) العبس ي (

 
 .  ١٥٧. االنتماء في الشعر الجاهلي : 1

 لك لكثرة الجرحى فيه .  . فج االنان : موضع الوقعة ، وقد ُسمي بذ57. ديوان عنترة بن شداد : 2

 . 194 - 193. شرح ديوان عنترة : 3

 .   57. ديوان عنترة بن شّداد : 4

رة ، ولحقتهم . روى أبو عمرو الشيباني أّن بني عبس أغارت على بني تميم ، وعليهم قيس بن زهير، فانهزمت بنو عبس  وطلبتهم بنو تميم ، ووقف لهم عنت 5

 من الخيل ، فحامى عنترة
ٌ
 ما حمى   كتيبة

ّ
عن بني عبس ، فلم ُيَصْب منهم ُمدبٌر، فساء ذلك قيس بن زهير ، وشّق عليه صنيُع عنترة ، فقال حين رجع : وّللَا

ّمه . ينظر : لباب اآلداب : 
ُ
 . 218 – 217الناَس إال ابُن السوداء  فراح عنترة ُيعّرض به ، وُيجيبُه عن ذكر أ
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نُصِل 
ُ
حمي ساِئري ِبامل

َ
طِري َوأ

َ
       ش

ً
يِر َعبٍس َمنِصبا

َ
 ِمن خ

ٌ
ي ِامُرؤ

ّ
 ِإن

تيــــــــ 
َ
 ِمن ُمَعّمٍ ُمخَوِل َوِإذا الك

ً
يرا

َ
لفــــــــــــــــيُت خ

ُ
ت       أ

َ
الَحظ

َ
حَجَمت َوت

َ
 أ
ُ
 (1) ـَبة

ونراه يعمد إلى توظيف أسلوب الطلب متمثال بـ ) صيغة فعل األمر ( في خطابه مع )عبلة( رغبة في إثبات فروسيته بصيغة الجمع  

 ذاته مرآة لقبيلته ، قائال:
ً
 ، جاعال

ا  
َ
َعْبلة يا  َعّنا َسلي   لجبليِن 

 

مّنا  األْعجاِم  بنو  القْت   وما 

 

أتْونا  ملا  جمعُهْم   أبْدنا 

 

وِجّنا  سا 
ْ
إن َمَواكٌب   تُموُج 

 

ُجوٍع  غيِر  ِمْن  لنا 
ْ
أك  وراُموا 

 

ْعنا 
َ
وط َضْربا   (2) فأشبعناُهُم 

 

فمثلما استعمل هذه الصيغة في إثبات فروسيته الذاتية منفردة ، حين كان ذلك مدعاة لجّرهم لالعتراف بانتمائه لهم ) سلي       

، راح يستعملها هنا بلسان القبيلة ، موظفا ضمير   (3) فزارة عن فعلي / سلي يا عبَل عن فعالي / سلي يا ابنة العبس ي رمحي وصارمي (

لنا / أشبعنا ( سبيال إلى ذلك .  الجمع ) نا ( ، ) 
ْ
 سلي عنا / منا / أبدنا / أتونا / أك

 وفي ضوء ذلك بدأ ) الضمير القبلي ( ُيهيمن على فخره في هذه املرحلة من حياته ، قائال:      

واِشيا     
َ
 َعنها ُمشِعالٍت غ

ُ
ّرِف

َ
ط

ُ
حُن َمَنعنا ِبالَفــــــروِق ِنســــــــــــاَءنا       ن

َ
 َون

ْم َحّتى َتِهّروا الَعواِليا        
ُ
ـــــــــــــــــــك

ُ
زاِيل

ُ
       ن

ً
ردي ِبنا َمعا

َ
يُل ت

َ
ُهم َوالخ

َ
فنا ل

َ
 (4) َحل

ويظهر جلّيا ذوبان الشاعر في بوتقة قبيلته من خالل ضمير الجمع )نا( الذي بدا واضح املعالم ) منعنا / حلفنا لهم ( ، فضال 

ز 
ُ
رف / ن

ّ
ط

ُ
ود  عن ) نحن / ن

ّ
عّمق من ذلك الذوبان القبلي ، راسما صورة توحي بقوة قومه وشّدة بأسهم، وقدرتهم على الذ

ُ
ايلكم ( التي ت

عن نسائهم ،ومقارعة األعداء والتنكيل بهم، فال ش يء قادر على الوقوف بوجههم . وهذا أمر من شأنه أن يرتقي بمكانته ، ويرفع 

يلته وسموها هو رفعة له ، مما حدا به إلى العمل الدؤوب ، والسعي الدائم لجعلها تتبوأ  شأنه ، مثلما يرفع شأن قبيلته؛ فرفعة قب

 مكانة يتردد صداها على ألسنة القبائل األخرى. 

 

 

 
 .  44. ديوان عنترة بن شّداد : 1

 .  132،  117. وينظر : 194صدر نفسه : . امل2

 .  189،  136، 129. ينظر : ديوان عنترة بن شّداد : 3

 . املشعالت : املنتشرة املتفرقة ، الغواش ي : املحيطة بالقوم ، تهروا : تكرهوا . 68. املصدر نفسه : 4
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 املبحث الثالث: مظاهر املزاوجة بين الذاتّية والقبلّية معا في شعر عنترة .  -

إطار القبيلة التي ينتمي اليها ، مما  اضطره اضطرارا إلى البقاء ابنا بارا  بدا واضحا لعنترة أّن طماَحُه ال يمكن أن يتحقق إال في  

إلى   -في سبيل ذلك    -بها، خائضا صراعه معها إلثبات ذاته في كنفها ؛ ليجبرها بعد ذلك على ما يناسبه من املواقف، فكان مضطرا  

 لطاعة، والصبر على أذاها ، قائال :إثبات والئه لها، وعدم الخروج عن طاعتها، فهي عصبته التي يدين لها با

ِبِه  علو 
َ
ت َمن  الِحقَد  َيحِمُل  ال 

ُب 
َ
 الُرت

 

َضُب  
َ
الغ بُعُه 

َ
ط َمن  الُعال  َيناُل   َوال 

 

ُيخاِلُفُهمْ  ال  وٍم 
َ
ق َعبَد  ْن 

ُ
ِيك  َوَمن 

 

َعَتبوا  ِإذا  ْرض ي 
َ
َوَيست َجفوُه   ( 1) ِإذا 

 

فراح يضع لنفسه منهجا البد له من االلتزام به ، إذا ما رام تحقيق مناه في بلوغ املكانة العالية والسمو والرفعة ) الرتب /         

العال (، منهج يقوم على النهي الدائم لذاته وغوايتها ، وتوطينها على الصبر )ال يحمل / ال ينال / ال يخالف( ، والتخلي عن الصفات 

بهم ضّده ، والعمل على نيل مودتهم ورضاهم ) يسترض ي التي من ش
ّ
أل
ُ
ثير اآلخرين تجاهه ) الحقد / الغضب / املخالفة ( وت

ُ
أنها أْن ت

صَب عينيه هي "حجج حكمّية،  
ُ
إذا عتبوا ( والسيما أنه مازال يرزح في طور العبودية ) عبد قوم (، فهذه املسوغات التي وضعها ن

مثل هذه الحجج كي يبني موقفه على قاعدة صلبة لتمكنه من الصبر الذي اختاره وسيلة لتحقيق    تؤدلج موقفه، وهو يحتاج إلى

 الذي يصبو اليه، هذا من ناحية .    (2) مشروعه"

ه من حّب ، يتوُق إلى استحواذه ، قائال :      
ّ
 ومن ناحية أخرى ، فإننا نراه يسّوغ والءه لقومه بما تملك

ال َوحدي 
َ
جَرُع فيِك الَصبَر دوَن امل

َ
و َسَفكوا َدمي       َوأ

َ
ومي َول

َ
ُم َعن ق

ُ
حل

َ
 (3) َسأ

فهو إزاء هذا الحّب قد تحّمل العذاب والظلم من قومه ، على الرغم من انتمائه اليهم) سأحلم عن قومي (، لكنه مع كّل        

ك )ولو سفكوا دمي( آثر الصفح والعفو عنهم ، سالكا سبيل الصبر والتحّمل  الذي بدر منهم ، وسعيهم الحثيث لإليقاع به في املهال

 على ما يالقيه ) وأجرع فيِك الصبر ( من أجل حّب قد ال يظفر به أبدا، وحبيبة قد ال يناله رضاها . 

 وفي هذه املرحلة حرص عنترة على االندماج في القبيلة ، وتقاسم الفخر معها ، قائال :      

َر 
َ
م أ

َ
ل
َ
كاِفـــــــُح ف

ُ
ذيَن ن

َّ
ــــــــحوا ِمثَل ال

َ
 صاَبروا ِمثَل َصبِرنا       َوال كاف

ً
  َحّيا

عَوِجّيٍ ِبالِطعاِن ُمساِمُح                  
َ
ٌج           َعلى أ ميٌّ ُمَدجَّ

َ
 ِإذا ِشئُت القاني ك

طاِعُنن                
ُ
          ت

ً
تيَبة

َ
القي ك

ُ
و ن

َ
 أ
ً
 َزحفا

ُ
زاِحف

ُ
و َيذَعُر الَسرُح صاِئُح ن

َ
 (4)ا أ

 
 .   72. ديوان عنترة بن شّداد : 1

 .  ٦٧:  . الفرد والجماعة في الشعر الجاهلي ) بحث (2

 . 111. ديوان عنترة بن شّداد : 3

 .   27-26. املصدر نفسه : 4
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زاحف  
ُ
كافح / ن

ُ
إّن فخره الذاتي غدا جزءا ال يتجّزأ من الفخر القبلي وتداخل معه ،موظفا ما يش ي بذلك، مثل الضمير) نحن ( ) ن

ها    /
ّ
ل
ُ
طاعننا ( ، فضال عن واو الجماعة ) صابروا / كافحوا ( فهذه ك

ُ
القي ( و ضمير الجمع) نا ( )صبرنا / ت

ُ
قد تالحمت مع ما يدّل على  ن

ذاتيته )شئُت / القاني( املندمجة مع قبيلته ، في مواطن الشجاعة واإلقدام ، ومواجهة األعداء معا، للنيل منهم، وايقاع الهزيمة بهم  

 . 

 ائال:ومع ذلك تبرز في شعره بين الحين واآلخر مشاعر متناقضة تتراوح ما بين انتمائه لقومه والشعور بالغربة عنهم ، ق

قاِرب
َ
أ ذُت 

َ
خ َوِاتَّ  

ً
ناسا

ُ
أ َدمُت 

َ
 خ

 

الَعقاِرِب  
َ
ك صَبحوا 

َ
أ ِكن 

َ
َول  ِلَعوني 

 

َزبيَبٍة  ِابَن  يا  الِسلِم  في  ني 
َ
 ُينادون

 

طاِيِب  
َ
األ ِابَن  يا  يِل 

َ
الخ ِصداِم   َوِعنَد 

 

ثِلِهم  مِلِ ِمثلي  لَّ 
َ
ذ ما  الَهوى  وال 

َ
 َول

 

الَفال    سُد 
ُ
أ َضَعت 

َ
خ عاِلِب َوال 

َ
 ( 1)ِللث

 

وهي مشاعر وأحاسيس بقيت مالزمة له ، ولم تفارقه في أثناء سعيه الدائب للبقاء فردا في ضمن قبيلته، غير نافر منها ؛ ليقينه  

( ، وسلوك متناقض ، ومواقف متباينة تجاهه  من أنهم لن يقابلوا فعله سوى بالجحود والنكران) خدمُت أناسا / أصبحوا كالعقارب

  ما بين السلم ) يا ابنة زبيبة ( والحرب )يا ابن األطايب( ، كان عنترة يعيها جيدا ، ويقدر على تجاوزها ، لكنه راح يغض الطرف عنها ،

وغا ذلك بحبه الذي ملك عليه  على الرغم من تفّرده عنهم )ما ذّل مثلي ملثلهم(، وتميزه منهم )ال خضعت أسد الفال للثعالب( ؛مس

شغاف قلبه) ولوال الهوى ( ، ومن ثّمة لم يكن أمامه من سبيل سوى الخضوع والذّل والهوان أمامهم ، فهو بديٌل مقنٌع لكبح جماح  

بة نحو التمرد والعصيان ورفض الواقع املعيش من جهة ، ولكيال يخسر ما قّدمه من تضحيات ِجسام ، وما بذله  
ّ
من  ذاته املتوث

 جهود مضنية لنيل حريته وتحقيق غايته من جهة أخرى .  

إّن املعاناة النفسية التي هيمنت على عنترة ؛ نتيجة عدم انصافه من قومه ، بدت مالمحها في شعره ، من خالل تركيزه على       

  شجاعته التي يفتقر لها أفراد قبيلته ، قائال:

َتِكـي
ْ
ش

َ
ت ال  التي  الَحْرِب  َحْوَمِة   في 

 

ـِم  
ُ
ْمغ

َ
غ
َ
ت ْيَر 

َ
غ اُل 

َ
ْبط

َ
األ َمـَراِتها 

َ
 غ

 

ِخـمْ 
َ
أ لم   

َ
ة ِسنَّ

َ
األ بـَي  ُقـوَن  َيتَّ  

ْ
 ِإذ

 

ُمْقَدمـي  َضاَيَق 
َ
ت ي  كّنِ

َ
ول  َعْنـها 

 

َجْمُعُهـمْ  َبَل 
ْ
أق الَقْوَم  َرأْيُت  ا   لـمَّ

 

ـِم   مَّ
َ
ُمذ ْيَر 

َ
غ َرْرُت 

َ
ك اَمُروَن 

َ
 َيَتـذ

 

 
 . 81-80. ديوان عنترة بن شداد : 1
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َر  
َ
َعْنت هـاَيْدُعـوَن  نَّ

َ
كأ  والّرِماُح 

 

ْدَهـِم  
َ
األ باِن 

َ
ل في  ِبْئـٍر  ـاُن 

َ
ط

ْ
 (1) أش

 

عامدا إلى اظهار التزامه تجاه قبيلته ، والدفاع عنها ، مسلطا الضوء على إقدامه في الحرب  وجرأته على مواجهة األعداء ،         

 من دون تردد أو خوف أو تخاذل) في حومة الحرب / لم أخم عنها (.

، مغال         القوة  بتلك  ، ويلوذ بقوتها، ويفخر  بقبيلته  الفرد يحتمي    ولئن كان 
ً
القبائل هيمنة إياها من أشد   

ً
، جاعال

ً
 أحيانا

ً
يا

، فقد كان عنترة يفخر بفروسيته ، وذوده عن حياض القبيلة وحماها فقومه هم الذين يستظلون بحمايته ويأوون إلى بأسه  
ً
وبأسا

، جامعا الحديث عن ذاته وقبيلته معا) رأيُت القوم أقبل جمعهم / كررُت    (2) الئذين ، والسيما الفرسان منهم ؛ ليدفع عنهم األعداء

 يتقوَن بي األسنة( ؛ لإلفصاح عما يجيش في صدره من مشاعر وأحاسيس تغمرها الشكوى واأللم .  /

تهجان ، ويكون  وفي ضوء ذلك راح ينتزع منهم نداء واضحا باسمه ) يدعون عنتَر (  يجلو عن نفسه مكامن االزدراء واالس       

تعويضا يستشعر معه ذاته وتعاليها ، وتفوقها على اآلخرين "وكأنه حين شعر بوهن العصبية القبلية التي تشده إلى قومه، ملا يعتري  

أصله من ضعف برز في سواده حاول أن يسد الفراغ بقوته وشجاعته، فإذا شعار القبيلة في الحرب وصيحتها قد تحّول من املناداة 

  ، مؤكدا هذا الشعور الكامن في نفسه مرة أخرى بقوله :(3) إلى املناداة باسمه هو"باسمها 

ذَهَب ُسْقَمَهـا        
َ
ْفس ي َوأ

َ
َفى ن

َ
ـِدِم  ولَقـْد ش

ْ
ق
َ
َر أ

َ
       (4)ِقْيُل الَفـواِرِس َوْيَك َعْنت

استهجان وازدراء وعدم إنصاف له، حين ال تتحقق  فنفسه التي طاملا عانت األلم والحسرة والقهر ؛بسبب "ما كان يالقيه من  

 مثل سائر أبناء قبيلته، بل يجد السخرية منهم، وإلصاق النعوت الرذيلة بشخصه"
ً
، قد آن لها    (5)مطالبه، وال يجد مقامه محفوظا

الصريح ) ويك عنتَر أقدم (    أْن تشفى مما الّم بها منهم ) شفى نفس ي / أذهب سقمها ( وال سبيل إلى ذلك الشفاء سوى النداء باسمه

الذي يحمل في طياته معالم البطولة والفروسية ، وعلّو املنزلة واملكانة، والتحرر من براثن العبودية وذلها ، والسيما أّن من ُينادي  

الحرب وأهوالها    باسمه هم فرسان القوم وشجعانهم ) قيل الفوارس ( الذين طاملا تفاخر بهم قومه ، ونبذوه بعيدا عنهم ، مدركا أّن 

 على نفسه ومن ثم على إبداعه الشعري 
ً
ستجعل الجميع " يستنجد بقوته ويعود إليه رهبة ال رغبة، فكان صدى ذلك التعامل بّينا

 وإزاء قبيلته واآلخرين تارة أخرى"
ً
 .(6) في ظهور ثنائيتين متناقضتين تعبران عن مشاعره الدفينة إزاء حبيبته تارة

 الخاتمة : 

 إلى نتائَج عّدٍة يمكن إجمالها بما يأتي:
ُ
صِت الدراسة

ُ
 خل

 
 .  19. ديوان عنترة بن شداد : 1

 . 37. ينظر: النزعة الذاتية في الشعر الجاهلي ) بحث ( : 2

 . 37. املصدر نفسه : 3

 .  20. ديوان عنترة بن شداد: 4

 . 664، وسام حسين جاسم العبيدي: -عنترة أنموذجا-. ثنائية العفة والجرأة في الشعر الجاهلي5

 . 664، وسام حسين جاسم العبيدي: -عنترة أنموذجا-. ثنائية العفة والجرأة في الشعر الجاهلي6
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لقد مثلت الذاتية املرحلة األولى في حياة عنترة وشعره، وكانت مظاهرها امللحمة الرئيسة في شعره، فالعبودية  .1

 واللون والنسب الهجين جعلت الشاعر يصّور معاناته النفسية من دون أن يتحّرج منها. 

 إيجابيا حين قرنه بطيب أفعاله وكرم أخالقه ونبله، وعزة  استطاع عنترة أن   .2
ً
يجعل من مظاهر عبوديته مظهرا

 نفسه، وحسن معشره، وفرط شجاعته وإقدامه. 

 منيعا أمام تحقيق حلمه باالعتراف بنسبه ألبيه ، وأن يظفر بابنة عمه   .3
ً
كانت عبوديته وسواد لونه تقف سدا

ة من وراء الوصول إلى قلب عبلة والظفر بها، إال شفاًء لنفسه املعذبة ، وتحقيق  ومحبوبته عبلة، ولم تكن الغاية الحقيقي

 االعتراف ضمنيا بحريته املسلوبة؛ لذا وجدناه دائم الحديث عن نفسه في غزله.

ل الوسيلة الناجعة لنيل ذلك الهدف   .4
ّ
عمد عنترة في سبيل تحقيق ما يصبو إليه من التحرر من العبودية إلى تمث

ذاته وأفضليته على أبناء قومه   راع الدائب ، وركوب األهوال واملخاطر، في ظل فروسية نادرة أثبت من خاللها ، وهو الص 

 جميعا.

بعد أن نال عنترة حريته بفروسيته وشجاعته ، بدأ يشعر بانتمائه الحقيقي لقومه ، ويحرص على اثبات صواب   .5

 إلى آخر عمره يمثل لسان قبيلته وسيفها، شعرا وقتاال.   فعلهم بتحريره ، وجعله فارسهم املقدم في حروبهم ، وظلّ 

إّن انتماء عنترة القبلي كان متميزا ، فقد جمع بين االنتماء والذاتية معا في موارد الفخر القبلي ، وكأنه جعل من   .6

 ذاته سبيال لفخر القبيلة ، وقد بدا هذا األمر جلّيا في شعره والسيما في القصائد الطوال . 

 واملراجع : املصادر  -

 القرآن الكريم . •
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 .١٩٨٩، دار الفارابي، بيروت، ١جزيرة العرب قبل اإلسالم، برهان الدين دلو، ط 8

هـ ( ، تحقيق وشرح ، عبد السالم  1093خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ) ت   9

 م .1997 –ه 1418،  4محمد هارون ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة ، ط
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 مقاربة نقدية ثقافية حول هوية كاتب ضون كيخوطي

A cultural criticism approach about the identity of Don Quixote writer 
 ، أحمد العمراوي: مختبر الثقافة والعلوم واآلداب العربية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عين الشق جامعة الحسن الثاني 

Ahmed el amraoui Faculty of letters and human sciences Ain Chock University  Hassan II 

 

 

 

 

 ملخص: 

نقدم في هذه الدراسة مجموعة من اآلراء تبين بعض طرق تلقي رواية ضون كيخوطي في النقد األدبي العربي، وكذلك في نظيره   

با يتعلق  األمر  مادام  ثقافية  نقدية  أسس  تنهض على  الدراسة طرح بعض  االسباني. وهي محاولة  باآلخر. وتستهدف  ألنا وعالقته 

 األسئلة، كما استقيناها من مرجع اسباني على دراية كبيرة بثيربانطيس، حول الهوية الحقيقية لهذا الكاتب. 

إن النقد الثقافي كممارسة نقدية هو الكفيل بإبراز مضمرات الخطاب عند ثيربانطيس، ألن النقد األدبي العربي  الذي مورس  

عليها إنما مورس على الترجمة في غالب األحيان، وهو ما أبقى ثيربانطيس بمنأى عن النقد خاصة وأنه ال يميز في هذا النقد، غالبا،  

 بينه وبين شخصية ضون كيخوطي.

 الترجمة. -النقد األدبي العربي -النقد الثقافي  -: ثيربانطيسالكلمات املفاتيح

Abstract : 

In this study, we present a set of opinions showing some ways of receiving the novel of Don Quixote in Arab 

literary criticism, as well as in its Spanish counterpart. It is an attempt based on cultural criticism as long as it is 

related to the ego and its relationship to the other. The study aims to raise some questions about Cervantes and 

the true identity of this writer. 

Cultural criticism as a critical practice is the key to highlighting the implications of the discourse of Cervantes, 

because the Arabic literary criticism that was practiced on it was often practiced on translation, which kept 

Cervantes away from criticism, because this critic does not make a difference between Cervantes and Don Quixote. 

Key words: Cervantes- cultural criticism- Arabic literary criticism- translation 
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 تمهيد:    1

إنه ذلك الرجل الذي    -في غالب الظن  -" ألجاب بالقول لو سئل أي قارئ للروايات في العالم العربي عن رأيه في "ضون كيخوطي

خرج يحارب طواحين الهواء في حركة عبثية تدل على الجنون وخفة العقل، ولو سئل آخر على دراية بأصل الفن الروائي عموما، 

. فالرواية املذكورة صارت  لقال إنه بطل إشكالي في عالم مفعم بالتناقضات وأنه خرج ليعيد التوازن والرشد إلى هذا العالم الشرير

منظرو الرواية وصنفوها رواية مثالية مجردة" تتميز بحيوية البطل ووعيه املحدود بالقياس   اهتم بهامرجعا مهما في عالم السرد، إذ  

اريخا  . وخصوصية هذه الرواية، في رأينا، تكمن في كونها تشرك العالم العربي في نسيجها: فضاء وشخصيات وت1"إلى تعقد العالم

 دور حول عالقة األنا باآلخر سواء تعلق األمر باالسبان أو بالعرب. بهذا فإنها توأحداثا، و 

الرواية لدراسات متعددة الخلفيات من تاريخية إلى بنيوية وغيرها. وقد بدأت في اآلونة األخيرة تخضع ملشرط  هذه  خضعت  لقد  

   .والخلفيات االديولوجية النقد الثقافي الذي جمع تحت عباءته مجموعة من املناهج

فصولها   منسق  حول  وبالضبط  الرواية  هذه  أمر  حول  النقاش  إثراء  محاولين  النقدي  النشاط  بهذا  نستنير  الورقة  هذه  في 

ولم يقيض لكاتب مخطوطه العربي أن   . ثيربانطيس. مفترضين في البدء بأن منسق الرواية قد استفاد من الظروف التاريخية آنذاك

التي راكمها االسباني. وتبدأ الخطوة األولى بتعرف وضعية األدب من وجهة نظر النقد الثقافي تليها أخرى خاصة بتعرف  ينال الشهرة  

تليهما خطوة   -هذا البحثل  العامة  شكاليةاإل ويمكن القول بأن ذلك سيعد    -طريقة تلقي هذا العمل في العالم العربي وفي اسبانيا

 .سباني يركز املجهود حول هوية الكاتب ثيربانطيس وحدود عالقته بالعمل املذكور ثالثة هي عبارة عن ترجمة ملقال ا 

 األدب في النقد الثقافي  2

َو ال يكون النقد الثقافي مجرد تسمية لوظيفة قديمة؟" 
َ
 .2"أ

وهو يحاول إثبات مشروعية النقد الثقافي بديال من نقود أخرى خاصة باألدب،   هذا التساؤل طرحه الدكتور عبد هللا الغذامي

وخاصة في ما يتعلق باألدب العربي. فحين نرجع إلى املجهود الذي بذله   -في ما يبدو لنا –وإشارته هذه تحمل جانبا كبيرا من الصحة

منهج الشك الديكارتي في تمحيص وجود الشعر الجاهلي    سنجد أنه باعتماده   ،3ي" الدكتور طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهل

من عدمه، قد سلك الطريق الذي سلكه التاريخانيون الجدد في تعاطيهم للنقد وتعريتهم للنصوص ذات القيمة والشهرة، بحثا عن  

 أصولها وأنساقها بوصفها مركز االهتمام في فترات تاريخية كثيرة.  

مختلفة   نظرات  األدب  إلى  ظر 
ُ
ن واملعنى  لقد  اللفظ  قبيل  من  حوله  املثارة  النقدية  القضايا  وكثرت  آخر،  بعد  زمنا  ومتغيرة 

كتابة متعدية إلى الحديث عن لغة   أووالوظيفة واالنعكاس وغيرها، وبهذا الخصوص تم االنتقال من الحديث عن كونه لغة نفعية  

ات تاريخية مختلفة، ولكن بشكل واضح مع الشكالنيين الروس  . وهذا تغير ُرصد في لحظ 4  ذاتية غائية أو كتابة الزمة غير متعدية

عن طريق اهتمامهم بالبنية الداخلية للنصوص وعزلها عن سياقاتها الثقافية والتاريخية. ثم جاءت بعد ذلك فترة بدأ فيها االهتمام 

ال ظهور  ومع  النصوص.  فراغات  وملء  املعنى  إنتاج  في  والفعالة  الفعلية  ومشاركته  بدأت  باملتلقي  املعاصرة  الثقافية  دراسات 

 
 8، ص1990، 1الثقافي العربي طحسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، املركز   1

 13ص  2004، 1عبد هللا الغذامي وعبد النبي أصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، ط  2

 3طه حسين: في الشعر الجاهلي، مكتبة دار الندوة االلكترونية، ص   3

  8،ص1986،  2قافية العامة، طزفيتان تودوروف: نقد النقد، رواية تعلم،  ترجمة سامي سويدان، دار الشؤون الثت   4
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األدب؟  ما  اآلتي:  السؤال  إلى  تشير  التي  الكتب  تعددت  ولهذا  املجتمع،  في  األدبي ودوره  الخطاب  تتحدث عن  النقدية  النصوص 

 . Terry Eagletonوتيري ايغلتون  Jean Paul Sartreكأنموذج: جان بول سارتر

ممثال في  نغلقيعود بقوة إلى ميدان النقد بعد أن توارى لفترات أمام ضغط النقد امللقد بدأ االهتمام بالتاريخ وعالقته باألدب 

البنيوية. وقادت بعض الدراسات النقدية هذه الثورة املضادة للهيمنة األحادية الجانب للفكر والفن الغربيين أو ما يعرف باملركزية  

لى التيار البنيوي هم من بدأ بالتنكر لهذه املركزية، واإلشارة هنا إلى  األوروبية. واملالحظ أن بعض املفكرين الذين كانوا يحسبون ع

 . Barthes وروالن بارث  Foucaultميشيل فوكو

أنه   األخير، سنجد  هذا  إلى  نقد  فبالرجوع  كتابه"  في  الفكري  في صراعه  وخاصة  يقعدها،  ولم  فرنسا  في  النقد  دنيا  أقام  قد 

" يؤمن بفلسفة التحلل التي تنحل فيها الوحدة املفترضة في أي جزء إلى  . فبارث كانRaymond Picard  وحقيقة" مع ريمون بيكار 

 . 1تعددية بحيث يصبح كل منا كثرة ال وحدة، إن بارث ال يؤمن بالوحدة"

ه  إن بعض املفكرين وهبوا هذه املوهبة الخاصة باملعارضة والنقد الشديد والشك في ما يعتقده الناس، فقد رأى بارث أن وظيفت

منذ بداية مسيرته كاتبا، أن يقف على الطرف اآلخر عدوه األكبر هو املعتقد الدوسكا/ الرأي السائد حول األمور، الرأي   ، في الحياة

وهذا الشك والتمحيص مارسه    ،2الذي يسود إلى حد ينس ى معها الناس أنه ليس أكثر من رأي  واحد من بين عدة آراء أخرى ممكنة  

د " أخذ على عاتقه منذ البداية مهمة اإلخالل باآلراء السائدة عن األدب في فرنسا، عندما كان شابا، إخالال يهز بارث في كتاباته فق

. ونتيجة أعماله كانت هي إنكار" قيمة الكتب املوجودة التي تؤرخ لألدب الفرنس ي  3األعماق وكأنه لعنة مسلطة على النقد األكاديمي"

 .4نى له من األسماء والتواريخ باعتبارها تاريخا وضعيا من أسوء األنواع" باعتبارها ركاما تاريخيا ال مع

وتاريخ النقد األدبي الفرنس ي وغرضنا اإلشارة إلى أن األمر في بعض املحطات التاريخية    لقد أوردنا هذه املعلومات عن روالن بارث

بدأ يأخذ شكل الصراع حول توريط األدب في معارك قد تبدو مسيسة، عندما يتعلق األمر بالهوية الثقافية لبلد من البلدان. لقد  

 .5أصبح الحديث واضحا حول "هل في األدب ش يء آخر غير األدبية؟"

وهذا هو الدور الذي قامت به التاريخانية الجديدة باعتبارها فرعا من الدراسات الثقافية، فهي" ال تنظر إلى التاريخ على أنه  

كيان موحد ومتجانس يتمتع بخاصية التطور الجدلي التاريخي، بل ترى أن ما يعرف بالصيغة الثقافية أو النمط الثقافي السائد  

له حقبة تاريخية ما، إن هو إال تمظهرات الخطاب الذي تبنته الطبقة الحاكمة في ذلك العصر، وأن والذي يمكن أن تصف من خال

هناك خطابات أخرى مضادة غير رسمية تم قمعها وإسكاتها وتهميشها وبالنتيجة ليس هناك من وجود لثقافة متجانسة منسجمة  

 . 6مع ذاتها بشكل صاف ونقي" 

مثقفي  بعض  ة. ذلك أن  دراسع آدابهم ال نعدم مثله في األدب االسباني الذي يهمنا أمره في هذا ال ما قام به روالن بارث وآخرون م

هذا البلد بدأوا النبش في تاريخهم األدبي، وأثاروا بعض الشكوك حول القيمة األدبية لنصوصهم، وحول ظروف كتابتها وطرق نشرها 

 
 67، ص  1996، 206جون ستروك: البنيوية وما بعدها ، ترجمة محمد عصفور، مجلة عالم املعرفة ع    1

   68 املرجع نفسه ص     2

 . 67املرجع السابق ص   3

 68نفسه ص   4

 13ص 3،2005الثقافية العربية، املركز الثقافي العربي، ط عبد هللا الغذامي: النقد الثقافي، قراءة في األنساق    5
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وأيضا في   ،بدءا مقارنة بين تلقي رواية ضون كيخوطي في النقد العربيوسيحاول البحث أن يعقد    .وانتشارها في أوصال املجتمع

النقد االسباني من خالل ترجمة مقالة اسبانية إلى اللغة العربية، وذلك بغرض إبراز بعض الفروق في وجهات النظر. وهذه الورقة 

النق املمارسة  لهذه  إليه سابقا. واختيارنا  الذي أشيَر  الثقافي  النقد  الخطابات  تنحو منحى  في مضمرات  نابع من كونها تبحث  دية 

 .1  املتنوعة. على أن اإلشارات التي سترد هنا موجهة بالخصوص إلى منسق الرواية ميغيل دي ثيربانطيس سابيدرا

 األدب اإلسباني: العصر الذهبي ومسألة الرقابة:  3

م و 1492ما أنجزه اإلسبان في الفترة املمتدة ما بين   يسود تعبير: "العصر الذهبي" في أوروبا عامة واسبانيا خاصة، لُيحيل على

سنة   "ترمزشير إلى غزو أمريكا الالتينية وبداية طرد املسلمين من األندلسي  ولهذه التواريخ رمزية كبيرة في ثقافتهم، فاألول   .م1659

والزمن الذي سبق    .  2في تاريخ إسبانيا إلى حركة مزدوجة: طرد اآلخر"الداخلي"، ونفي التعدد ثم اكتشاف اآلخر "الخارجي"  1492

م(، وهو صدى  1616م( يشير إلى الصدى الذي خلفته رواية ضون كيخوطي التي ُيـزعم أن كاتبها هو ميغيل دي ثيربانطيس)ت  1659)

 عش بين الثقافات األوروبية وتنافس ثقافة اإلنجليز ممثلة في كاتبهم األول شكسبير. جعل ثقافة االسبان تنت

لقد نالت الرواية املذكورة نصيبا كبيرا من النقد واالهتمام داخل بلدها وخارجه. وهي تمثل أيقونة العصر الذهبي اإلسباني، وما  

إال دليل واضح على محاولة تجذيرها ،  ان املحلي إلقليم كاستيا المانشاتدريسها اليوم بطرق متعددة في املدارس واالهتمام بها في البرمل

   .في الوعي الجمعي اإلسباني

لرواية ضون كيخوطي "أنا على يقين من وجود    José María Barreda Fontes   3ولنقرأ ما قدم به رئيس منطقة كاستيا المانشا  

في جميع املنازل كاإلنجيل. إنه يشكل جزءا من مخيالنا الحيوي ومن تربيتنا الفكرية والعاطفية. الكل    ضون كيخوطي دي ال مانشا 

لديه صورة محددة عن ضون كيخوطي وسانشو، صورة تم إعادة إنتاجها آالف املرات وبأشكال مختلفة وعلى جميع املحاور. بدون 

 . 4فة الكونية كبير ومدروس بشكل كبير " شك فإن تأثير ضون كيخوطي في األدب العاملي وفي الثقا

نورد هنا فقرة حول بعض الحقائق التاريخية التي رافقت ما عرف بالعصر الذهبي اإلسباني لنتلمس الطريق بحثا عن إجابة  

الطبقات من الناس تكتب الكتب؟ أي  ألسئلة طرحها روالن بارث "ما   الدور الذي يلعبه األدب في أي مجتمع من املجتمعات. أي 

 .5الطبقات من الناس تشتريها؟... " 

جامعة مدريد املستقلة" سأتحدث عن الرقابة ورقابة محاكم التفتيش.    في  ، وهو أستاذ Virgilio Pintoقول بيرخيليو بينتو  ي

 وهي عملية  قامت بها مؤسسة ذات طبيعة كنسية صرف، أثار حولها املؤرخون جملة من الشكوك الصارمة. غير أن نشاطها قد

. وفي هذا االتجاه  يمكن اعتبار أن النشاط الرقابي كان مظهرا آخر  Trentoد ترينتوخدم بدون شك املخطط اإلصالحي للكنيسة بع

التأثير   إلى  أشير  الكنيسة واألدب، ولكني هنا لن  بين  العالقة  في  املشكل  في توضيح  أن تساعد  الكنس ي، ودراسته يمكن  للنشاط 

س نسبيا،  جديدة  أعمال  من خالل  ذلك  تم  كما  األدب  حول  للرقابة  محاكم  املباشر  رقابة  أثرت  كيف  ملعرفة  آخر  مشكال  أثير 

 
ثيربانطيس يستعمله بعد أسره في الجزائر    أن لقب سافيدرا الذي بدأ  Lucy Lopez Baraltتعتقد املستعربة واملؤرخة البورتوريكية لوس ي لوبيز بارالت  1

 يأتي من التركيب العربي: ش يء في الذراع، ويستعمل في الجزائر منذ قرون تحت اسم شايب الذراع.)ويكيبيديا(

2 MERCEDES GARCÍA-ARENAL: MORISCOS E INDIOS. PARA UN ESTUDIO  COMPARADO DE MÉTODOS DE  CONQUISTA Y 

EVANGELIZACIÓN  

 . 2011و 2004بين سنتي Castilla la Manchaن الحزب العمالي االشتراكي، كان رئيسا ملنطقة كاستيا المانشا م  3

4 Miguel de Cervantes:DON QUIJOTE DE LA MANCHA, Edición, introducción y notas de JOSÉ LUIS PÉREZ LÓPEZ, 2005, p11 

   67ص  البنيوية ومابعدها: مرجع مذكور    5
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من بعض   أجل ذلك سأهرب  الرقابة. ومن  تطور هذه  في  التأثير  في  لذلك  ونتيجة  الفكر بصفة عامة  اإلنتاج ونشر  في  التفتيش 

ملؤشرات )أو دالئل  املقاربات املستعملة بكثرة... هناك نقاد ركزوا فقط على امليل القمعي للرقابة وعلى ممنوعات ملموسة محددة في ا

الرقابة أي الكتب املزمع مصادرتها( على العالمات متناسين أن ذلك لم يكن نشاطها الوحيد، في الوقت نفسه الذي كانت تسن فيه 

مراسيم للمنع أو وضع عالمات على كتب ممنوعة، كانت تغير ميكانيزمات اإلنتاج الفكري وحتى العادات األكاديمية. الش يء الذي  

وجمود الفكر اإلسباني الالتيني طوال القرن السابع عشر.  مهما أكثر من املنع نفسه، ألن ذلك مما أسهم بشكل قاطع في ركودنعتبره  

وفي التباعد الذي نتج عن ذلك أيضا طوال هذا القرن في عالقته بالفكر األوروبي.  إنه من املكرور أن نسمع بأنه بدءا من سنة  

خية مولية ظهرها للواقع األوروبي،  م كانت امللكية االسبانية قد أغلقت الحدود بشكل كامل، وبأن اسبانيا قد بدأت مسيرة تاري1559

وحسب هذا التاريخ كانت اسبانيا املتشبثة بدورها املتمثل في كونها    )...(ومبتعدة بشكل أكبر من التطور الذي كانت أوروبا تظهره

ورس عليها  وفي الحقيقة  يمكن أن نستنتج بأن األعمال التي م  ..(.)مطرقة ضد الزندقة، تبتعد من كل ما من شأنه تحديث الفكر

املنع من طرف محاكم التفتيش كانت تختفي من التداول، وفي تلك األثناء تم االحتفاظ بنسخ قليلة أو لم  يتم االحتفاظ بش يء.  

وصحيح أيضا أن الئحة الكتب املمنوعة من طرف املحاكم كانت في تصاعد من حيث الحجم بما أنه كان هناك تراكم للممنوعات  

الخاصة بالرقباء أنفسهم.  ديثة. ولكن ليس كل تزايد مرده إلى تفاقم املمنوعات بل أيضا سببه تغيرات املعاييرالقديمة إضافة إلى الح

 .1"...ةواأليديولوجيوهو التغير الذي طال بشكل واضح املظاهر الشكلية للوائح الكتب كما للمخططات العقدية 

، والتي تبين بامللموس تحكم الجهاز الكنس ي في اإلنتاج الفكري  تلك هي الظرفية التاريخية التي أطرت فكر ثيربانطيس إجماال

ونشره. وقد أشار بعض النقاد اإلسبان إلى الرقابة التي مورست على ثيربانطيس من طرف الكنيسة، غير أن املنع لم يطل الرواية  

، أو بعض التعليقات الساخرة منه والتي  كاملة بل بعض األجزاء واملقاطع فقط والتي تشير في مجملها إلى بعض القضايا األخالقية

سيكون من الضروري بدءا دراسة العالقة  يقول عنها بعض هؤالء النقاد بأنه عرف كيف يتحايل عليها من خالل اللعب اللغوي"  

ثاباطا  الكاردينال  لدليل  الشهير  انطالقا من املقطع  التفتيش  ثيربانطيس ومحكمة  ا   Zapataبين  نقرأ فيه  أن  لحكم  والذي يمكن 

ميغيل ثيربانطيس سافيدرا الجزء الثاني من ضون كيخوطي الفصل السادس والثالثون في الوسط، امسح أعمال اإلحسان  اآلتي:"  

في حينه،   Bataillonالتي تدل على الطيبوبة واالرتخاء، ألنها ال تستحق الذكر وال تساوي شيئا" وكما أشار إلى ذلك مارسيل باتايون 

ازمية والفكر البروتستاني والتي يمكن أن تكون قد الزمت النص الثيربانطيس ي لم تعد تشكل، بدءا من سنة  فإن االطروحات اإلير 

)أي بعد سنوات من موته( دافعا لدق جرس اإلنذار من طرف محكمة التفتيش، من جانب آخر فإن الحذر الشديد الذي  1632

من افتراض أن الكاتب لم يكن يثير الظنون حول إمكانية تأثير جمله،    كان يبديه ثيربانطيس والذي كان يزن به صدى كلماته، يمكننا 

 .2لقد كان دائم الحذر تجاه االنزالقات الثيولوجية." 

وما يؤكد على التساهل الذي لقيه ثيربانطيس هو الكالم الذي قاله امللك في بداية الرواية والذي صدر به ثيربانطيس عمله،  

 الرحمن بدوي في ترجمته التي تعد األشهر في العالم العربي.وهو ما لم يورده األستاذ عبد 

 رواية "ضون  كيخوطي" في النقد العربي:  4

يرى بعض النقاد املهتمين بالسرد في العالم العربي بأن تعرف العرب على الرواية قيد الدرس، قد كان متأخرا نسبيا، وسنعتمد  

م، ذلك أن هذه املجلة أفردت مقاالت متنوعة،  2007من مجلة آفاق)املغرب( لسنة    73هنا على بعض اآلراء التي وردت في العدد رقم  

 
1 VIRGILIO PINTO: PENSAMIENTO, VIDA INTELECTUAL Y CENSURA EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII: Universidad 

Autónoma de Madrid 1989)والنص يعود إلى سنة      

2   Enrique Gacto Fernández: Sobre la censura literaria en s . XVII: Cervantes, Quevedo y la inquisición,  p:15 
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قضايا الخاصة بهذه الرواية. وقد مهد لنا األستاذ أحمد املديني الطريق بإثارته ملشكلة كبيرة تخص  تحلل وتعلق وتناقش بعض ال

وجود هذه الرواية في الخزانة األدبية العربية، أال وهي مشكلة الترجمة وما رافقها من جودة أو رداءة في النقل إلى القارئ العربي.  

التأ كيخوطي:  ضون  عن  "البحث  مقالته  في  نصوص يقول  وهناك  هنا  من  إلينا  نقلت  الترجمة،  وجدت  فقد  املفارق:"أجل  ويل 

متفرقة، إنما بدون منهجية وال قدرة على معرفة جدارة الترجمة ومسارات تنقلها وفعلها بتشخيصات أقرب إلى التحديد. ولو أردنا 

ية معتبرة باللغات األجنبية)...( ألصبنا بالذهول، أن نعرف على وجه التقريب ال غير، حقا، كم هم األدباء العرب الذين كانت لهم درا

التدخل في هذا املضمار ضربا من اإلدعاء. السيما من قبل أولئك الراطنين بالحداثة صباح مساء"  . 1فهم من القلة حدا يجعل 

في النهاية، ونقلها مصري    ويضيف األستاذ أحمد املديني قائال" نقلت إلينا رواية ثيربانطيس متأخرة وفي صيغ محسوبة وهينة القيمة 

اإلنجاز، فعندنا ترجمة عبد العزيز األهواني والثانية لعبد الرحمن بدوي األشيع، وترجمة ثالثة حديثة الصدور أنجزها سليمان  

ب على  ( وما يتناساه العطار، والغال2002العطار...ويقول عنها صاحبها إنها األولى في العربية املنقولة مباشرة عن اإلسبانية)سنة  

الظن أنه ال علم له به، على طريقة بعض إخواننا في مصر يعتبرون كل حديث وقديم ينتسب إليهم أو لم يوجد، والدليل الناقض  

قطعا ملزعم السيد العطار أن ضون كيخوطي ترجمت للمرة األولى في املغرب على يد سيدي التهامي الوزاني صاحب سيرة الزاوية.. 

جمة األهواني الذي يقول عنه إنه معلمه وأبوه الروحي، يراها استخدمت لغة جزلة راقية...فيما يجد أن  وبينما يمتدح العطار تر 

ترجمة بدوي الالحقة تمثل منهج الترجمة املدرسية أي الحرفية، فافتقدت النفس األدبي وأصبح العمل جسما بال روح ...واملترجم  

.نراه حكما جازما غير قابل لالستئناف،  ولعمري لو سئلنا عن رأينا في ما أقدم عليه قدم العمل كامال لكن غير قابل للقراءة األدبية..

األستاذ العطار إزاء عمل الشريف العبقري ميغيل دي سيربانطيس سابيدرا لقلنا إنه على درجة مقلقة من الركاكة. إنه أفقده بدوره 

ولكن أي نقل، وهو ما يترك قراء العربية ويبقيهم عطاشا للنهل من رواءه األدبي فال يشفع له عندئذ زعمه النقل عن اللغة األم ،  

 .2الينبوع الصافي للنص املوصوف كونه أول رواية حديثة. ونسمع عن ترجمة أنجزت في سوريا"

هذا   بحث  استئناف  أي  وأخصبته،  املذكور  القص  بذور  فيها  ظهرت  التي  التربة  في  الحفر  إعادة  إلى"  املديني  األستاذ  ويدعو 

ملوضوع اإلشكالي من وجوه مختلفة وهو ما نحيله على الباحثين الجدد لتطويع معرفتنا بكيفية انتقال األشكال اإلبداعية الغربية  ا

 . 3إلى مجالنا الخصوص ي" 

قضية شائكة تدخل في إطار العالقة مع اآلخر، وهو موضوع يشكل بؤرة في النقد    -كما سلف-لقد أثار األستاذ أحمد املديني

افي الذي جعلناه منطلقت لتبين وجوه تلقي هذه الرواية في العالم العربي. فاآلراء املتصارعة بخصوص جودة الترجمة أو رداءتها  الثق

  كما ورد في تعليق األستاذ املديني تبين أن النقد األدبي لن يبرز حقا قيمة الرواية أو لن ينير بشكل جاد وحقيقي كيفية تلقيها والنظر 

لم العربي. كما تبين رجاحة الفكرة التي جاء بها األستاذ عبد هللا الغذامي حول أهمية البحث عن جماليات القبح أيضا" إليها في العا

بحيث يعاد النظر في أسئلة الجمالي وشروطه وأنواع الخطابات التي تمثله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال بد من االتجاه إلى 

.  وأبرز نتائج معرفة تلك القبحيات الوعي بـ" مدى إدراك القوم في 4و قبحي في الخطاب..."كشف عيوب الجمالي، واإلفصاح عما ه
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 111املرجع السابق، ص   2

 112نفسه ص    3

 59عبد هللا الغذامي: النقد الثقافي، مرجع مذكور، ص 4
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ذلك العهد العامر بالحروب بين املسلمين والنصارى في اسبانيا، لإلسالم وللنبي محمد، وسترى شواهد من هذه العقلية في ثنايا 

 . 1ا انطوى عليه من جهل وافتراء واختراع لألكاذيب"الكتاب كله مما يصور مشاعر التعصب املسيحي ضد اإلسالم، وم

يتم الحديث عن أبرز ما جاء في مقاالت املجلة املذكورة. وستكون البداية مع الناقد سعيد يقطين الذي تطرق  س ورقةفي هذه ال

إلى الرواية من زاوية نظرية التفاعل النص ي، معتمدا في ذلك على ترجمة عبد الرحمن بدوي. إذ يرى بأن ثيربانطيس قد قام من  

الفروسية كتركة نصية من املاض ي ما تزال تجد من ينتصر لها، )بل(إنه يتخذ  خالل" تأليفه ضون كيخوطي ليس بانتقاد روايات  

مواقف نقدية أعم وأشمل من املجتمع والسياسة والثقافة، وما انطالقه من انتقاد نمط معين من الكتابة والسرد سوى مظهر من  

الناس...وهذا ما جعلنا نعتبر الكيخوطي مظاهر التواصل داخل املجتمع الذي تمكن من خالله من تشريح مختلف العالقات بين  

ليس فقط نصا ثقافيا تتجسد من خالله مختلف صور العصر الذي عاش فيه ولكنه عالوة على ذلك نص نقدي/ميتانص ملختلف  

أنماط السلوك وأشكال الحياة. إنه بكيفية مجملة موقف من النصوص السابقة ومن الوعي الثقافي السائد وهو كذلك موقف من  

ملؤسسات ومختلف الخطابات التي تتصل بها. ولم يترك ثيربانطيس فرصة تمر دون أن يوجه سهام نقده الالذع والحاد ملختلف كل ا

 . 2تجلياتها إلى الحد الذي يجعلنا نذهب إلى أن ضون كيخوطي بمثابة ميتا حكي يجسد وعيا ذاتيا خاصا بالكتابة" 

حبلى بمختلف أنواع التفاعل النص ي من مقدمة الرواية إلى نهايتها الش يء الذي    وكان طبيعيا أن يخلص الناقد إلى أن" الرواية

 .3يبين لنا بجالء أن ثيربانطيس كان آلة عجيبة اللتهام الكتب...وهنا مكمن عبقريته"  

، فمن  نعتقد أنه ال بد من فتح أقواس أخرى لفهم خطاب املنسق في الرواية املقصودة، وللنظر بشكل مختلف في تفاعالتها

اللغة   :ضمن صور العصر وأنماط الوعي التي انتشرت بشكل كبير في عصر ثيربانطيس، والتي لم يشر إليها األستاذ سعيد يقطين

واألفكار السائدة حول وضعية املغربي/العربي/املوريسكي /املورو، داخل املجتمع االسباني في الحقبة التي عرفت أوج قمة الكراهية  

م(. والواقع أن املؤسسات التي يشير إليها األستاذ سعيد يقطين لم  1609لسرعة القصوى للطرد النهائي للمسلمين)ومعها املرور إلى ا

يكن بإمكان ثيربانطيس أن يوجه لها نقدا الذعا إال في حدود معينة، ألنها كانت، بكل بساطة، دعامته األساس في نشر أفكاره عبر  

نها وقت حروب مع "الكفار" الذين يريد الجهاد ضدهم بالقلم كما فعل باليد؟ إننا نتحدث  رواياته. فهل كان سيفعل ذلك والوقت حي

والتي شارك فيها هو    lepantoم، وقبلها وقعت معركة ليبانتو1578عن فترة وقعت فيها هزيمة اإليبيريين في معركة وادي املخازن  

والتفاعل النص ي الذي يمكن البحث فيه حقا هو تشبع الخطاب الروائي الثيربانطيس ي باللغة السياسية    م. فالتناص1571سنة  

والدينية وأحيانا حتى األدبية لتلك الفترة. وكما ذكر بعض النقاد اإلسبان، فالرواية لم تخضع كاملة للتفتيش واملحاكمة كما وقع 

 مع أعمال أدبية أخرى. 

طيس مع حكم كارلوس األول وفيليبي الثاني وابنه فيليبي الثالث. ومع الصعود اإلمبريالي حينما كان تاج  لقد" تزامنت حياة ثيربان

آخر،   بعد  حينا  الواضحة،  العالمات  إلى  يقول. وصوال  كان غراثيان  كما  الشمس"  تدور حولها   التي  املجرة  "هو  االسباني  امللك 

)بلدة في عمالة  Juan Abad د انطالقا من برج خوان عبا Quevedoيفيدوللسقوط واالنحطاط. وهو السقوط الذي كان يالحظه ك 

مونتيال   منبسط  على  ريال(،  قوية    Montielسيوداد  وقت  ذات  كانت  التي  وطني  "رأيت جدران  كيخوطي:  فيه ضون  جال  الذي 

أمريكا الالتينية) جزر الهند    ومنيعة.." لقد كتب الكثير عن التأثير في االقتصاد االسباني الذي مارسه وصول الذهب والفضة من

الغربية(، ولم نكن بحاجة إلى انتظار الدراسة التي قام بها هاملتون، لقد كان هناك معاصرون لتلك الفترة، وفي هذا الصدد يبرز  

 
 35ص 1998، 1كيخوته. ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار املدى للثقافة والنشر، املجمع الثقافي/أبو ظبي طثربانتس: دون    1

 104، ص 73،2007سعيد يقطين: ضون كيخوطي، النص الثقافي والتفاعل النص ي، مجلة آفاق عدد   2

 106املرجع السابق، ص   3
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إلى اسبانيا    مرة أخرى كيفيدو وهو يذكرنا بأن أقوى سيد هو السيد املال: لقد ولد مشرفا في جزر الهند ورافقه العالم بأكمله، وجاء

 .1لكي يموت ثم إنه قد دفن في جنوة"

وقد أثير كثير من الكالم حول اسم العربي الذي كتب القصة األصلية لضون كيخوطي)نموذج األستاذ عبد الفتاح كليطو الذي  

عنده كما اعترف  ، فهذا العربي/املغربي أنقذ فيما يبدو ثيربانطيس من توقف السرد  2انطلق من االسم بوصفه موضوعا للتأمل  

بذلك:" في ما يتعلق بي، فال يجب إنكار عملي واجتهادي الذي وضعته للبحث عن نهاية سعيدة لهذه القصة، رغم أني أعلم أنه بدون  

في   - باهتمام–مساعدة السماء والحظ كان العالم سيبقى ناقصا وبدون ترفيه أو تزجية للوقت، ألنه كان بإمكانه قراءة هذا العمل

 .3كانت رواية ضون كيخوطي ستكون عبارة عن قصة قصيرة  تقرأ في ساعتين، وهذه إشارة توضيحية من ناشر الكتاب( ساعتين.)

وباملناسبة    -..قصة ضون كيخوطي هي عمل من أعمال شخص اسمه السيد حمادي من طليطلةوقد جاء في مقدمة الكتاب أن"  

هو الذي يستأنف القصة التي وجدت نفسها بدون    -التي يكنى بها سكان طليطلةتعني الباذنجاني وهي الكنية   beningeli فـ بننيخلي   

. وهكذا يظهر لنا أن االسم الذي  4مخرج...وانطالقا من هنا فثيربانطيس هو املؤلف الثاني ألنه أخذ القصة من هذا املؤرخ العربي"

 .ما هو في املحصلة إال كنية تطلق على سكان مدينة طليطلة في ذلك الوقت   beningeli/ berenjeneroاختلف فيه:

في كتابه "الدم والدين" هذه الفقرة عن أدب العصر الذهبي اإلسباني بقوله:" كان املوريسكيون    Mathew Carيورد ماثيو كار  

الذهبي اإلسباني عموما كمصدر لالستهزاء والسخرية   العصر  أدب  في  رون غالبا  اسبانيا من  يصوَّ أكبر كتاب  واالحتقار، وبعض 

)خصم ثيربانطيس( كانوا   Lope de Vega إلى الكاتب املسرحي لوبي دي فيغا Luis de Góngoraالشاعر القرطبي لويس دي غونغورا 

كي يسخرون من نطقهم اإلسبانية وبغضهم للحم الخنزير وغيره من األطعمة، ويستخدمون كثيرا شخصية بائع الفطائر املوريس

كوبيدو   دي  فرانثيسكو  واستهزاء  واملوريسكيون    Francisco de quevedoاألحمق،  العاهرات  انتحلتها  التي  النصرانية  باأللقاب 

 .  5متجاهال أن هذه األسماء فرضت عليهم فرضا"

القدحية التي وصف  وثيربانطيس لم يكن له أن يخرج عن هذه األصوات التي كانت ترتفع قربه، وهو لم يتردد في تكرار األوصاف  

ليس مسؤوال عما    - وغيره من الروائيين  –إن ثيربانطيس  .والدين امللعون    6بها املوريسكيين على غرار: اللغة امللعونة والعرق امللعون 

كان يقوله اآلخرون، ولكنه كان يخلد هذه األفكار في كتاباته. ذلك أن سردياته لم تكتب بصيغة إنسانية بريئة كما حاول البعض  

اديولوجي مؤسساتي وتشكلت عناصره  كتبت وصيغت ضمن "خطاب  وإنما  اإلنساني،  بالكاتب  ثيربانطيس  إظهارها حين وصف 

 .   7ة"لشكلية واملضمونية وفق اشتراطات ذلك الخطاب وبما يتالءم ومنظومة القيمة املعياريا

 
1 DON QUIJOTE DE LA MANCHA, p11 

 209ص 73محمد الداهي: التلقي العربي لدون كيخوطي، مجلة آفاق عدد    2

3    DON QUIJOTE DE LA MANCHA, p82 

4   Ibid, p 15 

 372، ص2013، 1ماثيو كار: الدم والدين، إبادة شعب األندلس ، ترجمة مصطفى قاسم، ط  5

6   DON QUIJOTE DE LA MANCHA, p20 

 7التاريخانية الجديدة واألدب: مرجع مذكور، ص  7
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وأصبح وسيلة    "لقد أصبح الخطاب العدائي وكراهية العرب خطابا رسميا في اسبانيا في الفترة التي نتحدث عنها وحتى ما قبلها

اريخية محددة. هذا الخطاب يكتسب قوته من خالل قوة وهيمنة لقوة تتبناها مجموعة أفراد داخل املجتمع اإلنساني في لحظة ت

 . 1"الطبقة االجتماعية أو الشريحة التي تتبنى ذلك الخطاب وتماسكه وتطرحه بصفته خطابا رسميا 

هذا  لنقرأ ما كتبه ماثيو كار في كتابه "الدم والدين" حول تلك الفترة ولنقارنه بما قاله ثيربانطيس لنكتشف أخيرا مدى تشبث  

الروائي بالفكرة الدينية والسياسية للفترة :" تشكلت هذه الصورة عبر تداخل معقد للشوفينية الثقافية والدينية وما يشبه التمييز  

العنصري وقومية اسبانية أولية تتحدى التصنيف، دفع بعض املؤرخين بأن املفاهيم الحديثة للتمييز العنصري ال تنطبق على  

الدين وليس العرق كان العامل الحاسم في العداء النصراني نحو املسلمين واليهود، ولكن هذه الرؤى تتجاهل   وأن  16اسبانيا القرن  

أن أفكار التمييز العنصري الحديثة مجرد استمرار لتقاليد يمكن تتبع محدداتها األساسية إلى األزمان الكالسيكية... وسواء كانت  

ة أو دين أو ايدولوجية معينة فإنها تستخدم دائما لتبرير الهيمنة واإلقصاء وحتى  سرديات الوضاعة من هذا النوع تنسب لثقاف

 .2اإلبادة من جانب الجماعة التي تفترض في نفسها التفوق" 

  " السبب  واملوريسكيين، ولهذا  املتكررة على اإلسالم  الهجمات  وراء  كانت  التي  هي  الكاثوليكية  الكنيسة  أن  الواضح جدا  من 

وقد كتبت لتأييد   17لغة كثيرا في كتب الدفاع عن العقيدة النصرانية والنصوص املعادية للموريسكيين في القرن  انتشرت هذه ال

القرن   في  للموريسكيين االسبان  املبرر  الطرد   " داميان فونسيكا  البرتغالي  الراهب  كتاب  ومنها  الواعظ  16الطرد  " ذكر فونسيكا 

ات السيئة للموريسكيين تورث عبر دمهم الفاسد ولبن أمهاتهم، ولذلك فإن كل أعضاء  السابق في بلنسية كيف أن الخيانة والعاد

 .3األمة املوريسكية تشربوا العادات الفاسدة من أسالفهم.." 

لقد احتقر كل ش يء له عالقة بالعرب واملسلمين في اسبانيا في ذلك الحين، حتى املأكل شكل عقدة للكاهن بيدرو أثنار كاردونا  

Pedro Aznar Cardona   الذي قال "أما ما يأكلوه فهو أشياء حقيرة..كالخضراوات والحبوب والفاكهة والعسل والحليب وال يشربون

، وربما كان هذا من بين األسباب التي دفعت كاتب ضون كيخوطي إلى االستهزاء  4النبيذ وال يأكلون اللحم إال إذا ذبحوه بأنفسهم..." 

له ترجم  الذي  العربي  القمح..  من ذلك  من  الزبيب وبعض صاعات  من  أوقيات  "مقابل بعض  الرواية  يترجم    مخطوط  أن  يقبل 

 .5املخطوط بأمانة وبأسرع ما يمكن"

من ضمن القضايا التي يثيرها ماثيو كار في كتابه الدم والدين، قضية الوضعية االقتصادية للموريسكيين في اسبانيا. فبعض  

غير أن الهجمة الرخيصة التي    .وأن طردهم كان وباال على االقتصاد املحلي  ،الدراسات تؤكد على األهمية الكبيرة التي كانت لهم آنئذ

األصوات املنذرة بسقوط االقتصاد االسباني، لقد "كان النصارى يتخيلون دائما أن املوريسكيين بخالء  تعرضوا لها غطت على كل 

وأغنى مما يبدو عليهم، كانت هذه املعتقدات ترتبط أحيانا باتهامات أنهم يجمعون سرا احتياطيات اسبانيا من الذهب والفضة  

. وهذه الفكرة هي التي  6ة اسبانيا تفسيرا جزئيا زائفا لألزمات االقتصادية"ووفرت فكرة أن املوريسكيين كانوا اسفنجة تمتص كل ثرو 

أوردها ثيربانطيس في كتابه اآلخر املوسوم ب"حديث الكالب"، وهو نص يبين تأثره بالثقافة العربية ممثلة في ترجمة عبد هللا بن  
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"وال يبعد أن يكون تأثره كغيره     Berganza y Cepionون املقفع لكتاب كليلة ودمنة، ألنه جعله على لسان كلبين: بيرغانسا وثيبي 

ببعض مخلفات العرب في األدب واألخالق ككتب ابن املقفع وابن طفيل)حي بن يقظان( كما أشار إلى ذلك األستاذ كونزليس في كتابه 

كم من حاجة سأحكي لك عن )األمة(   ، ويورد على لسان الكلب األول ما يلي:" آه يا صديقي ثيبيون،1عن اآلداب العربية االسبانية "

املوريسكية الوغدة  ولو أني أخاف أال أكملها في أسابيع. ولو خصصتها ملا أكملتها في شهور، ولكن في الحقيقة يجب أن أقول شيئا،  

د حقا في وهكذا سمعت إجماال ما شاهدته والحظته خاصة من هؤالء الناس "الطيبين". إنه لش يء معجز أن تجد بينهم واحدا يعتق

النقود وحفظها، ولكي يحصلوا عليها يعملون وال يأكلون، وعندما يدخل  القانون املسيحي املقدس. لقد كان كل همهم هو صك 

الريال في سلطتهم، وألن ذلك يتم بصعوبة، فهم يحكمون عليه بالسجن املؤبد والظالم الخالد.  وهكذا بسبب الربح الدائم وعدم  

الليلية،  اإلنفاق مطلقا، يصلون إ إنهم يشكلون حفاظة للنقود السبانيا، هوامها  أكبر قدر من املال يوجد في اسبانيا.  لى مراكمة 

معاولها وأبناء عرس فيها.  يصلون إلى أي ش يء ويخبئون كل ش يء ويبتلعون كل ش يء. وينظر إليهم على أنهم كثيرون وبأنهم في كل يوم 

، وال تنس أن الحمى البطيئة تقتل كالحمى املفاجئة. و بما أنهم يتكاثرون، فإن مخابئهم  يربحون املال ويخبئونه قليال أو كثيرا كان

تكثر أيضا تتناسل بدون حدود كما تبين ذلك التجربة. ال توجد بينهم عفة وال يدخلون في دين نساء كن أم رجاال. يتزوجون كلهم  

حرب ال تنهيهم، وال األعمال الكثيرة التي يقومون بها، إنهم يسرقوننا  ويتضاعفون ألن العيش بعقالنية يزيد االهتمام بتكاثرهم، إن ال 

بانتظام، ومن ثمار عقاراتنا يعيدون بيعها لنا ليصبحوا أغنياء. ليس لديهم أطفال يربونهم ألن هؤالء يربون أنفسهم. ال ينفقون املال  

أبنائهم، ألن علمهم ليس شيئا آخر غير سرقتنا. من بين االثن ابنا ليعقوب والذين سمعت بأنهم دخلوا مصر  على تعليم  ي عشر 

 .2عندما أخرجهم موس ى من األسر، خرج ست مائة ألف ذكر دون أطفال أو نساء" 

مع بعض التغييرات    373الواقع أنه بعد ترجمتي لهذا املقطع من النص املذكور، فوجئت بوجوده في كتاب الدم والدين ص  

واملؤلف   بالطبع-الطفيفة.  األخيرة.   -واملترجم  الفقرة  إلى  يشر  ولم  غير سرقتنا".  آخر  ليس شيئا  علمهم  " ألن  قوله:  عند  توقف 

فاملالحظ أن ثيربانطيس يكرر ما أشيع حول البخل املوريسكي واألوصاف األخرى، لكن املثير للعجب حقا هو أن األوصاف املذكورة 

ول اليهود  بها  يقصد  أنه  الواضح  يعقوب ومن  في حق ساللة  الثقافة قالها  كبرى حول  استفهام  املسلمين. وهنا تطرح عالمة  يس 

 املوسوعية لثيربانطيس وعبقريته الفذة وغيرها من األوصاف التي مدحت علمه. 

. وهنا نكتشف أيضا بأن األستاذ مزوار  3من جهته كتب األستاذ مزوار اإلدريس ي مقالة عنوانها: "الترجمان الذي يظهر ويختفي" 

وكان أول ش يء يثيره هو أن ثيربانطيس يعد " املؤسس الغربي ألدب  . سوريا( 2004رواية مترجمة من طرف رفعت عطفة)يعتمد على 

إلى أصوات عديدة  4الهامش"  العمل  مكانه وإسناد  القشتالي  النص  بإقامة  العربي  للنص  إبطاال  كان  "عمله  بأن  أيضا  ، ويضيف 

. و في هذه املقالة نلتقي مرة أخرى مع ثقافة ثيربانطيس 5ونية باملفهوم الباختيني" مجسدا التحقق البين بشكل من األشكال للبوليف

الذي عد قارئا نهما نظرا لكثرة الكتب التي أحال عليها. ويشير الناقد إلى أن القارئ الحصيف يشعر " أن الرسالة التي يوجهها املؤلف 

... 6مرتبة النشاط اإلبداعي الذي ال يقل شأنا عن الكتابة اإلبداعية والنقدية هي نسخ مدلول الترجمة باعتبارها عمال تقنيا لترتقي إلى  
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ولعل أقرب مثال لدينا الراحل محمد شكري الذي أقر غير ما مرة بجميل الكاتب الطاهر بنجلون، فقد عرف به في أوروبا ذلك أنه 

 .1رجمة"ترجم السيرة الرواية الخبز الحافي إلى الفرنسية فكانت بحق درسا في الت

حول جودة الترجمة أو تحويل مدلول    -في هذا السياق  -ال ندري إن كانت املقارنة بين ثيربانطيس والطاهر بن جلون ممكنة  

الترجمة للحصول على رواية ذات شهرة كبيرة، ولكن حسب علمنا فإن العالقة بين محمد شكري والطاهر بن جلون لم تكن على 

(" يدعي الطاهر بن جلون أن شكري لم يكتب رواية وإنما أمالها على بول بولز  2010ذاب جميل )ما يرام. جاء في "جان جينيه ك

ويدعم  زعمه هذا بغياب املخطوط العربي للرواية ملا شرع في ترجمتها، لكن الناقد محمد برادة يقول غير ذلك تماما. من جهته لم  

تي غرق فيها بن جلون وصار يستعرض من خاللها الثقافة املغربية يتوقف شكري عن انتقاد األطروحات األدبية االستشراقية ال

 .2للفرنسيين حاطا إياها إلى فلكلور هزيل، بل قال شكري في أحد الحوارات إن بن جلون قد ندم على ترجمته الخبز الحافي"

لبعض تصويرها على أنها فذة  إن قارئ سيرة ثيربانطيس ال يسعه إال أن يقف على شخصية غير مأمونة الجانب، حتى ولو أراد ا

الكاتب   إلى  وليس  كيخوطي  الرواية ضون  بطل  إلى  موجهة  الحقيقة  في  هي  بها  يصفونه  التي  اإلنسانية  فهذه  وإنسانية.  وعبقرية 

الناقد االسباني املعروف يقول:"ال    Unamunoاملزعوم، ونحن نعلم أنه اعترف أنها من إنتاج سيدي حمادي ولهذا نجد أن أونامونو

تقد أن علي أن أكرر أني أشعر بكوني كيخوطيا أكثر من كوني ثيربانطيسا، أني أريد أن أحرر الكيخوطي من ثيربانطيس نفسه.  أع

وأن أسمح لنفس ي في بعض املرات بأن أكون ضد الطريقة التي فهم بها ثيربانطيس وتعامل بها مع بطليه وخاصة سانشو. لقد اعترض 

ه أنف  رغم  ثيربانطيس  على  يشكلها، حياة سانشو  الذي  املؤلف  تملك داخل ذهن  الروائية  الشخوص  أن  أعتقد  إني  األخير.  ذا 

 .3خاصة، واستقالال معينا و يخضعون ملنطق حميمي ال يفهمه املؤلف نفسه"

  - امي الوزانيإشارة للروائي املغربي الته  4يورد الناقد محمد الداهي في املجلة نفسها مقالة بعنوان:"التلقي العربي لدون كيخوطي" 

بخصوص الظروف التاريخية التي كتبت فيها هذه الرواية. وهي اإلشارة التي نعتقد    - الذي عد أول من حاول ترجمة ضون كيخوطي

أنها مصباح ينير إشكالية البحث في أغوار هذه الرواية كما أشار إلى ذلك األستاذ أحمد املديني في مالحظة وردت سلفا، وتتجلى هذه  

احتدام الصراع بين املسلمين واملسيحيين، وبما أن ثيربانطيس قد أسر في الجزائر وأصيب في الحرب بآفات جسيمة    الظروف في"

الوزاني أن خلود رواية ضون كيخوطي إلى جانب   فكان يقول إنه كما جاهد اإلسالم بيده فكذلك سيحاربه بقلمه، ويرى التهامي 

أخالق البطولة والدفاع عن الوطن واملسيحية، ورغم ما في الرواية من مواقف   حفولها بالعناصر الجمالية يكمن في الحض على

عدائية تجاه اإلسالم، فإن التهامي الوزاني شارك االسبانيين في التمتع بعواملها وضروب صنعتها ويغفر لكاتبها تهكمه من املسلمين  

 .. 5ري وعظيم " جراء ما يتوفر عليه كتابه من علم وأدب...ألن األمر يتعلق بكاتب عبق

 ثم يورد الناقد محمد الداهي رأيا لعبد الوهاب مؤدب، يرى فيه أن رواية ضون كيخوطي تتعامل مع اإلسالم بوصفه عدوا مهيبا.

كيخوطي أصبح ضون  الشاكلة"  على هذه  مقالته  في  فيدرجه  القنة  نادر  رأي  والسالم    أما  واملحبة  اإلنسانية  الثقافة  رسول 

والداعية اإلصالحي إلقامة الخير ومقاومة الشر ورمزا صريحا ملعاني النبل والشهامة واملثل اإلنسانية العليا، وهكذا يندرج ضون  
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. 1ية واألديان السماوية" كيخوطي في إطار العوامل اإليجابية التي مهدت إلسبانيا بأن تلعب دورا أساسيا في حوار الثقافات اإلنسان

بارتولومي دي الس   أجمع عندما صرخ  للعالم  بقليل ظهرت واضحة  الفترة وما قبلها  تلك  في  اإلسبانية  السياسة  طبعا فإنسانية 

في وجه ساسته وكنيسته، قائال:" كانوا يسمون املجازر عقابا وتأديبا لبسط الهيبة وترويع الناس،   Bartolomé de las casasكاساس

انت هذه سياسة االجتياح املسيحي: أول ما يفعلونه عندما يدخلون قرية أو مدينة هو ارتكاب مجزرة مخيفة فيها..مجزرة ترتجف ك 

لقد "كان املسيحيون ينظرون إلى الهنود الحمر ال كما ينظرون إلى الحيوانات)ويا ليتهم اعتبروهم    2منها أوصال هذه النعاج املرهفة" 

 .3حيوانات( بل أقل قدرا من الدواب وأحط شأنا من الزبل" 

للروائي ميالن كونديرا    برادة ملقال  في  Milan Kunderaوفي مكان آخر وردت ترجمة لألستاذ محمد  ِكَر 
ُ
ذ الستار،  ها  بعنوان: 

بعنف وسعر   هاجم  معاصر،  روائي  كان سيصدر عن  ما  يشبه  رد فعل  :" عندئذ صدر عن سرفانتس  ثيربانطيس  لعمل  تمجيد 

املنتحل وأعلن بكبرياء:" لقد ولد دون كيشوت لي وحدي وأنا له، إنه يعرف كيف ينجز الفعل وأنا أعرف أن أكتب، هو و أنا لسنا  

مة األولى واألساس لرواية)كذا( هي أن تكون إبداعا متفردا غير قابل للمحاكاة وغير  سوى ش يء واحد.." منذ سرفانتس غدت العال 

منفصل عن مخيلة كاتب واحد، فقبل كتابتها ما من أحد كان يستطيع أن يتخيل رواية دون كيشوت لقد كانت الالمنتظر نفسه  

قابلة لإلدراك. لقد ارتبط فن الرواية باستحضار  ودون سحر الالمنتظر ما من شخصية روائية وال رواية عظيمة ستكون منذ ذاك 

حق الكاتب والدفاع عنه دفاعا مستميتا والروائي هو سيد عمله الوحيد إنه هو علمه ولم يكن األمر دائما كذلك ولن يكون دوما 

ميالن كونديرا وعدم  . ال يعرف بالضبط  سبب سكوت  4هكذا لكن حالتئذ ال فن الرواية وال ميراث سرفانتس سيستمران في الوجود" 

" وهذا يعد من ..تعليقه على قول ثيربانطيس " دون كيشوت لي وحدي وأنا له، إنه يعرف كيف ينجز الفعل وأنا أعرف أن أكتب

تناقضات  ثيربانطيس ألنه يذهل عن قوله في بداية الرواية بأنه وجد املخطوط العربي وفيه كذا وكذا بعد الترجمة إلخ...وربما كانت  

مة هي السبب في عدم فهم  بعض ما قاله ثيربانطيس، فظالل اللغة االسبانية وخاصة في تلك الفترة كثيرة لن يفهمها إال أقرب الترج

 الناس إلى اإلسبانية في نحوها وبالغتها وسياقاتها..ولنترك األمر للناقد اإلسباني أونامونو ففيه يوجد رأي مخالف لرأي كونديرا. 

وتأويل ضون كيخوطي" يباشر أنامونو نقدا للكاتب، ويناقش أمورا تتعلق باختيارات هذا األخير، وخاصة  في كتابه " حول قراءة  

 17عالقته بأبطال روايته، وهو يميل إلى الشك في قدرة ثيربانطيس الروائية" لقد كتب ثيربانطيس كتابه في اسبانيا في بدايات القرن  

ون كيخوطي سافر إلى كل شعوب األرض طوال القرون الثالثة من ظهوره. وبما أن  ، ولكن ض17من أجل اسبانيا في بدايات القرن  

، فقد تغير وتحول فيها  17على سبيل املثال، كما في اسبانيا القرن    19ضون كيخوطي لم يكن بإمكانه أن يكون في انجلترا القرن  

يتوقف على فصل ثيربانطيس عن ضون كيخوطي، وأن    مدلال بهذه الطريقة على حيويته القوية وواقعية حقيقته املثالية...كل ش يء

ثيربانطيس بفيلق مقدس من الكيخوطيين. نفتقر إلى الكيخوطية بينما هناك فائض   متيمي   نعوض طاعون محبي ثيربانطيس أو

عكس: الكاتب أكبر من الثيربانطيسية. قد يقع في تاريخ األدب ذات مرة أن يكون البطل أكبر من الكاتب، بينما في مرات عديدة يقع ال

من الشخصيات ومن األعمال األدبية التي كتب. هناك أبطال أكبر كثيرا من األعمال األدبية، وهناك أعمال أدبية أكبر بكثير من  

وأمام ضون   عمله  أمام  جدا  الصغير  للكاتب  نموذج  هو  ثيربانطيس  أن  في  شك  أدنى  يخامرني  وال  فيها،  املوجودة  الشخصيات 

تب ثيربانطيس ضون كيخوطي الذي انتشر نوره الباهر وغمر باقي أعماله، بالكاد سيظهر في تاريخنا األدبي ولكن  كيخوطي. لم لو يك
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يكفي أن نقرأ ضون كيخوطي باهتمام شديد لنالحظ أنه في كل مرة كعبقري من الدرجة الخامسة أو السادسة أو العاشرة حتى...

يزعم أنه طيب حسب الطريقة التي يعلق بها أونامونو على ثيربانطيس( في الحكاية يدخل فيها ثيربانطيس "الطيب")أو باألحرى الذي  

لم    ويبدأ في نسبة األشياء إلى نفسه، يبدأ أيضا في قول وقاحة أو يحكم بطريقة  حاقدة وخبيثة على بطله...إن املسكين ثيربانطيس 

مرة بعد أخرى والقول بصوت عال بأن مملكة ضون كيخوطي  يصل إلى اإليمان القوي للنبيل املانشوي...إنه من الالئق االحتجاج  

إن في إشارة أونامونو ما يبين أن الجانب اإلنساني الذي يتحدث عنه يخص األبطال وليس منسق فصول  .1لم تبدأ بعد في اسبانيا" 

 الرواية. 

على أن املقالة التي كتبها الناقد محمد الداهي شكلت دراسة ألبرز ما قاله النقاد العرب عن هذه الرواية. وقد عرض لكم ال بأس  

به من اآلراء، انتقينا منها ما يسير في الخط نفسه الذي تبنيناه في النقد الثقافي، وقد أجمله في إطار سماه التواصل األدبي بقوله:" 

اية باستجالء كيف تلقى العرب ضون كيخوطي على املستوى النقدي واإلبداعي في إطار ما اصطلح عليه بالتواصل  سنقوم في البد

. ويمكن أن نخلص من قراءة مقالة األستاذ الداهي، إلى أن اآلراء املنتقاة قد تفاوتت، إذ هناك من ركز على مضمون الرواية  2األدبي"

اج الرواية وطبعها وترجمتها إلى اللغة العربية، وهناك من انطلق من املضمون إلبراز عالقة  وآخر كتب عن الظروف التي اكتنفت إنت

 الشرق بالغرب وموقف االسبان املعروف من اإلسالم. 

 من كتب ضون كيخوطي؟  5

" إنه سؤال مقلق، وهو بالطبع    FRANCISCO AGUILAR PIÑAL  نورد هنا املقال الذي ترجمناه من اللغة اإلسبانية لألستاذ:

البارع ضون   النبيل  رواية  تدرس  عندما  مختبئة خصوصا  هوية ظلت  كاتبه،  هوية  منطقي حول  هناك  شك  ولكن   استفزازي. 

ذاتية للكاتب. بدءا من الطبعة األولى في الواجهة املبهرة للرواية، وهي مسودة تعود لسنة   -كيخوطي دي المانشا تحت املرآة السير

وأحتفظ بنسخة منها، يظهر أنها مؤلفة من طرف ميغيل دي ثيربانطيس سافيدرا. وهكذا إذن تواصلت الطبعات املختلفة   1604

داخل اسبانيا وخارجها سواء باالسبانية أو مترجمة. كان اسم ثيربانطيس   1615والثانية لسنة    1605التي تبعت الطبعة األولى لسنة  

با للجزأين معا وذلك حسب املعلومات املشهورة رغم أنه يظهر أن في حياته الشخصية بعض  مرتبطا بضون كيخوطي باعتباره كات

الثغرات واألحداث التي من املمكن أن تتناقض مع صحة كونه الكاتب األصلي للرواية. أمام هذا اإلسناد الذي تم قبوله طوال قرون 

سباب  التي تعزز هذا الشك، رغم ذلك، هي أسباب عنيدة بما فيه  يبدو اآلن من الحماقة إبداء الشكوك مهما كانت معقوليتها. واأل 

 الكفاية لكي تطرح وتناقش من جديد من طرف أي قارئ لرواية ثيربانطيس.

أفتخر بكوني قرأت الرواية كاملة ثالث مرات وأنا على استعداد لكي أبدأ الرابعة، فقط من أجل متعة القراءة. لقد كنت من بين  

ولدي دراسات عديدة حول ضون كيخوطي، وهو الش يء الذي يسمح لي بالتفكير حول إن    ،املهتمين بثيربانطيساملؤسسين لجمعية  

كان بإمكان ثيربانطيس أْو ال أن يكون هو املؤلف الحقيقي ألهم عمل أدبي اسباني. ولقد نوقشت أيضا مسألة احتمال أن يختبئ  

على ثيربانطيس رغم أن الشكوك هنا ال تعدو أن تكون مجرد افتراضات،  وراء شكسبير كاتب حقيقي ألعماله. األمر نفسه يجري  

ولكني أحب أن أطرحها لكي أزيل ثقال عن وعيي النقدي في هذه األكاديمية امللكية التي كان اهتمامها بثيربانطيس بارزا ونموذجيا منذ 

"شؤون اشبيلية". ودون أن أدخل في جدال عاِلـم    البدايات، كما درست  ذلك بنفس ي في فصل عريض في السلسلة الثالثة من كتابي:

مع أحد، يبدو لي أمرا قابال للنقاش، دون أخذ ورد، إسناد كاتب ضون كيخوطي إلى شخصية تاريخية بعيدة عن هدوء الدراسة  

 
1   Miguel de Unamuno, Sobre la lectura e interpretación del Quijote, in «La España Moderna», año XVII, 196 (1905), pp. 5-22 

 205محمد الداهي: التلقي العربي لضون كيخوطي، مرجع مذكور ص  2
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 Alcalá deناريس  وعن استراحتها الضروريتين لتمثل وكتابة نص مليء باإلحاالت األدبية واإلنسانية والجغرافية: ولد في قلعة هي

Hinares  والتي كانت آنذاك مدينة جامعية، وبساكنة تفوق مدريد. وعندما أكمل ثالث سنوات انتقلت عائلته إلى بلد الوليد حيث ،

ُحِجز على أمالك والده و اقتيد إلى السجن لوقت قصير، بسبب كثرة الديون. ثم رحلوا بعدها إلى قرطبة حيث عاشوا طوال عشر  

وبعدها إلى اشبيلية في حي القديس ميغيل وقريبا جدا من املدرسة اليسوعية سان هيرمينخيلدو، حيث يعتقد    1563-1553)سنوات

البعض أن الشاب ميغيل قد تابع دراسته الالتينية. إال أنه وبالنظر إلى الحالة املادية لعائلته، فإنه قد صعب على املتخصص في  

، والذي يعد من أهم من كتب عن سيرة ثيربانطيس، االعتقاد بأن منتسبا إلى Jean Canavaggioالشؤون االسبانية جان كانافاجيو

 حي القديس ميغيل بإمكانه إرسال أحد أبنائه الستة إلى مقاعد الدراسة التي كان يرتادها فقط شباب علية القوم املحليين.  

، بين مدن كثيرة: القلعة، قرطبة القلعة مرة أخرى  في مراهقته وشبابه، سيتنقل ثيربانطيس، إذا فرضنا أنه سيتبع خطى والده

ثم قرطبة ثانية وأخيرا اشبيلية. تغييرات في املكان واألصدقاء والراحة دون إمكانية الولوج إلى مكتبة عمومية ألنه لم تكن موجودة 

يسورين االشبيليين. وكانت  في ذلك الزمن، دون الحديث عن املكتبات الخاصة التي كانت مفتوحة فقط في وجه بعض النبالء وامل

الكتب الوحيدة التي كان بإمكانه قراءتها هي الكتب املدرسية، وأخرى مستعارة أو غيرها. كانت الوثائق املرجعية قليلة وخاصة تلك  

مة بأن  الذي يؤكد بصراAlfredo Alvaroالتي تظهر دراسته املتقطعة دوما. وهذا ما يؤكده آخر من كتب عن سيرته: ألفريدو الفارو  

"التكوين العلمي لثيربانطيس كان مثل كثيرين، مفتقرا جدا إلى الكثير من األمور. وال ش يء من الوثائق يفيد حول تعلمه. وهذا املؤرخ  

، واللذين كانا من  Rodriguez Marinورودرغيز مارين   Astranaيرفض ادعاءات املهتمين املتنورين بحياة ثيربانطيس مثل أسترانا 

 يلي" الحياة الدراسية لثيربانطيس في قرطبة واشبيلية."صانعي ومتخ

في سن العشرين كانت عائلة رودريغو ثيربانطيس قد استقرت في مدريد، قرب الكورتيس، حيث تلقى ميغيل دروسه على ما يبدو  

ه في شهور معدودة طوال أشهر. لكن ما الذي سيتعلم  Juan Lopez de Hoyos  على يد الالتيني املشهور: خوان لوبيز دي هويوس  

من الحضور لدروسه؟ كان ذلك هو ما يشكل دراسته، لنقل، األكاديمية. ألن معلمه األكبر كان هو الحياة، دون ولوج عتبة أية 

جامعة. إن الشهادات الجامعية ال تضمن املعارف، لكنها تلزم االحتكاك اليومي بالكتب والتي كانت قليلة عند العائالت املعسرة 

لة لثيربانطيس في القلعة. فصحيح أنه من أجل تفادي الصعوبة فإن الفارو يشير إلى كون كاتبنا كان يتوفر على بعض  كحالة عائ

النقود القتناء مئات الكتب ولكنه لم يقل أين كان يحفظ الكتب والنسخ األصلية لكتاباته، ألن خريطة أسفار لثيربانطيس في مرحلة  

مح للقيام بالسياحة. لقد كانت حياته تجواال دائما بين املدن واملشاهد املتنوعة بموارد  نضجه كان يحسد عليها من طرف أي طا

، 1569قليلة ورغبة أقل في الكتابة. لقد عبر البحر األبيض املتوسط في مناسبات عديدة. منذ أن اضطر إلى الهروب إلى روما سنة  

ا العدالة. ونحن نعرف أن ثيربانطيس استقر في  ، أوال كخادم للكاردينال،  1575-1569)يطاليا لخمس سنوات)متابعا من طرف 

، لكن القليلين سيتذكرون أنه ال يشير فقط  1571وبعدها كجندي منخرط في صفوف جنود نابولي ومشاركا في معركة ليبانتو سنة  

لوك  فيرارا  نابولي  جنوة  بولونيا  ميالن  فلورنسا  البندقية  املهمة:  العواصم  جميع  إلى  بل  روما  إلى إلى   باإلضافة  باليرمو..(  بارما  ا 

استضافته في ريجيو وميسينا حيث أمض ى فترة نقاهته بعد معركة ليبانتو. فهل استطاع أن يقوم بكل هذه األسفار التي يحسده 

 عليها سائح اليوم، في خمس سنوات فقط من الحياة املتجولة؟ نعرف أنه بعد تعافيه من جروحه، تكرم عليه ضون خوان النمساوي 

براتب شهري غير كاف لكي تكون له حياة مريحة، وأن يكون محاطا بكتب ومسافرا في طرق شبه الجزيرة االيطالية. نعرف بأنه كان  

، لكن: هل كانت له هناك فرص يغتنمها في قراءاته املفضلة؟ هل تعلم اإليطالية بشكل جيد  Aguaviva خادما للكاردينال اكوافيفا 

من تمكن  لقد  روما؟  في  اريوسطو  وهو  أعمال  املنفردة  Ariostoقراءة  بأجزائها  كاتب ضون كيخوطي،  يعرفها بشكل جيد  ، والتي 

وبمختصراتها باللغة االيطالية املحلية، ولم يكن لديه وقت وال وسيلة للولوج إلى املكتبات العامة والتي لم تكن موجودة كما هو 

التي بدلها املهتمون بثيربانطيس من أجل تخيل وجود مكتبة خاصة به، فهذا    الحال أيضا في اسبانيا حينها. بالرغم من كل املحاوالت 
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األمر ليس محتمال حتى بالنسبة  لشخص يملك منزال خاصا به، فباألحرى شخص لم يملك منزال إال في السنوات األخيرة من عمره  

 فرق كبير بين ذكره للكتب وبين تملكه لهذه الكتب.ألنه أمض ى عمره دائما في الخان أو في املعسكرات أو في منازل األصدقاء: فهناك  

، يتساءل: متى أمكنه إطفاء تعطشه للقراءة؟ ودون اقتناع كبير يشير  -والذي يعتبر ثيربانطيس متعلما ذاتيا-وكانافاجيو نفسه 

من قراءاته؟ فبعد معركة    إلى أن ذلك وقع في روما ونابولي. وفي لحظة أخيرة يتساءل من جديد: ماذا قرأ؟ أو باألحرى ماذا اكتسب

وهو مكان ال يبدو مناسبا بشكل جيد للقراءة والكتابة. في السنوات التالية    -(1580-1575)ليبانتو، نعرف أنه كان أسيرا في الجزائر

ة  كان طامحا لدخول الكورتيس دون أن يفلح في ذلك، حتى قرر أن يتزوج زواج مصلحة في سن السادسة والثالثين من عمره من شاب

وكانت    Ana Franca هاربا من عائلة عشيقته آنا فرانكا   Catalina de Salazarعلى وشك إكمال عشرين سنة: كاتالينا دي ساالزار

امرأة متزوجة وكانت له منها بنته ايزابيل. وقد هجر سريعا بيت الزوجية في ايسكيفياس لكي يخدم امللك كقاض مفوض لتحصيل 

نجده من جديد في اشبيلية، مستقرا في نزل في شارع بايونا   1588. في بداية سنة    1587لكبير سنة  القمح والشعير من أجل الجيش ا

قضاها متجوال في األندلس هنا وهناك، ودائما في فنادق غير مريحة    (1600-1588)قرب الكاتيدرائية. ثم دزينة أخرى من السنوات

ما   أين هي وصوالت  أين هي مخطوطاته؟  كتبه؟  كان يحفظ  أين  األسفار:  إلى كل هذه  بالنظر  الكريهة.  ورائحتها  الخيول  بصحبة 

ت كانت أوصاله تستريح في السجن  يحصله من أموال؟ بقيت أربع سنوات لكي تظهر الطبعة األنيقة للرواية، ولكن في هذه السنوا 

أربع   في مناسبات  التي كان يحصلها كقاض مفوض  األموال  تبذير  في 1597ثم    1594و  1592و1588بسبب  . وهذه األخيرة كانت 

 Rodriguez. ولقد سميت املتنور رودريغيز مارينضون كيخوتياشبيلية حيث يمركز مؤرخ عجيب وقوع الصفحات األولى من رواية  

Marin  امللئ  با السجن  ذلك  في  ملوثة  زنزانة  في  يكتب  الذراع  مبتور  أسيرا  نتخيل  لكي  كذلك  يكون  أن  يجب  ألنه  العجيب  ملؤرخ 

بالقاذورات حيث لم يكن باإلمكان تنفس الهواء النقي حسب ما يحكيه أب يسوعي وصف السجن بأوصاف قاتمة: انعدام الراحة،  

بإمكان ثيربانطيس كتابة و لو سطر واحد في مجتمع األوباش االشبيلي. أتأسف    األوساخ ثم مشاجرات فتوات السجن. ال. لم يكن

 laلكوني لست متفقا مع هذا التقليد الذي يفتقد إلى السند، والذي تستند إليه تلك الكتابة املؤرخة البارزة في شارع ال سياربي  

Sierpeالقديم. والش يء الوحيد الذي يمكن قبوله هو أنه في   ، والتي اكتشفت من طرف األكاديميين االشبيليين في واجهة السجن

تجمع األوباش هذا، يمكن أن يكون الشاعر األسير قد خطط للفصول األولى من رواية كيخوطي، ولكن دون أن يتمكن أبدا من  

 أخذ الريشة لكتابة ولو صفحة واحدة.

ان غوال حقيقيا حيث كان يقيم بصورة مستمرة ألفا  يؤكد ذلك كلمات كانفاجيو حول السجن االشبيلي والذي يقول عنه بأنه ك 

 مسجون، وهذا يعني طاقة استيعابية أكبر مما يوفره مجموع املؤسسات السجنية في شبة الجزيرة األيبيرية بما فيها سجن مدريد. 

سبتمبر من عام  13يوم    وحينما أطلق سراحه، رأى األسير املتنور مراسيم رفع جثمان امللك فيليبي الثاني في كاتدرائية اشبيلية

الذي سيموت فيه خادمه األكبر ارياس مونتانو. وهذا األمر تؤكده األبيات الشعرية التي ضمنها في   - تقريبا–في نفس الوقت    1598

  قصيدته السفر الى بارناسو، والتي اعتبرها أهم تكريم لكتاباته، والتي تبدأ بقوله: "أرجو من هللا أن يذهب عني هذه العظمة وأن 

 يعطيني املال ألني وصفتها". 

نعم. لقد كان ثيربانطيس في اشبيليية لسنوات عديدة، ولكن دون أن يبرز فيها كشاعر أو روائي. لقد كان في نظر اشبيليي ذلك  

رديء، محصل أموال مزعج، كان ُيهَرب  منه، ملطخ السمعة لبث في السجن لشهور بسبب سرقتها. في   الوقت مجرد شاعر مدريدي

أي السنة األخيرة له في اشبيلية...يغادرها ويعود الى اسكيفياس وبين الفينة واألخرى كان يقوم بزيارات خاطفة ملدريد   1600سنة  

يستقر في مدريد. كان ذلك أوال وراء مستشفى انطون مارتين، ثم سكن    وبلد الوليد. وفي كل األحوال وبعد نشر "ضون كيخوطي"

مرتين في شارع ماجدلينا وبعدها في شارع الحقول وأخيرا في شارع فرانكوس وهو اليوم شارع ثيربانطيس في زاوية من شارع ليون، 
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دوء النسبي، وفيها تمكن من كتابة الجزء وذلك رفقة زوجته وخادمته. رغم التغييرات الواضحة لسكنه، فقد كانت تلك، سنوات اله

الثاني من روايته بش يء من الراحة. ولكن: ماذا يمكن القول عن الجزء األول؟ يجب أن تكون قد كتبت في سنوات عمله كمحصل 

ة.  لألموال في األندلس، ملعونا من طرف الجيران ومتابعا من طرف العدالة، مسجونا دون منزل خاص، مستقرا في فنادق متسخ 

أليس هذا سببا كافيا للشك؟ ليس في نيتي التنقيص من الطبقة االجتماعية واألخالقية للروائي، ولكن كل ما أقوله مكتوب وموثق  

من طرف العديد من كاتبي سيرته. ولقد كانت حياة كارثية كما يؤكد ذلك الفريدو الفار في كتابه: "ثيربانطيس". وإذا كان كاتبنا ميغيل 

فعال هو الكاتب الحقيقي لتلك الرواية، فيجب أن نضيف لقبا آخر هو: أمير العباقرة اإلسبان، والذي ال يقل شرفا  دي ثيربانطيس  

التي   الشخصيات  بأسماء  الذاكرة  في  نحتفظ  أن  سهال،  شيئا  ليس  وهذا  حقا،  املعجزة  من  ألنه  املعجزات".  سيد  لقب"  عن 

عمل، دون خزانة لحفظ املسودات، دون موارد لشراء ذلك الكم الهائل  يستحضرها دون أن تكون له مكتبة خاصة، دون مكتب لل

من الورق والريشة والحبر. ودون شهور من الراحة من أجل الكتابة، دائما من هنا إلى هناك بين املجرمين والشطار وفتيات البغاء.  

ف تمكن من كتابة أحسن رواية لجميع األزمنة،  دون دراسة عليا، دون الولوج إلى املكتبات األخرى، أكثر من مكتبات األصدقاء. كي

 بأحسن لغة اسبانية في العصر الذهبي، معلم للغة، للحكاية، للسخرية الدقيقة في مجتمع عصره؟

ضيق في الوقت وفي الراحة، بتر في اليد اليسرى، كيف أمكنه التوفيق بين الحياة والعمل؟ وهناك املزيد. هناك من يعتقد أنه  

حتاج فقط لكثير من الخيال وسهولة استخدام للريشة. لكن ليس هذا هو الحال اآلن، حيث "رواية ضون كيخوطي"  لكتابة رواية يُ 

ـــم فقط بخياله، بل إنه يصب في عمله معار  َتعلم بالضرورة في الشوارع وال في السجون. إن الكاتب ال ُيـقيَّ
ُ
ف  تعد عصارة للحكمة، لم تـ

لكتاب اإلنسانيين االسبان في العصر الذهبي. يا لها من ذاكرة عجيبة!، يا له من تكوين موسوعي  كان يريد أن يصير بها أحد أهم ا 

القدامى:هيبوقراطيس  من  املهمين، سواء  الكتاب  كل  إلى  روايته  في  يحيل  فهو   الروائي،  يكن  مهما  اإلحالة!.  في  دون سند خاطئ 

 Garcilasoوغارسيالسو  Boscánن اصر النهضة االسبانية بوسك ارسطوطاليس افالطون هوميروس بوليدورو، شيشرون... أو في ع

كلها وهو يعرف  له. لقد قرأها  بالنسبة  الفروسية أسرار  في كتب  ملا يكتب. ال يوجد  و غيرهم.. وليس ذلك بدون تفكير بل بوعي 

يوناني وصوال إلى اورالندو ال  Belianisوبيليانيس  Amadis de Gaulaاألسماء، ومزاج وسلوك كل الشخصيات بدءا بأماديس دي غوال 

اريوسطو. يعرف اإللياذة واألوديسة تماما مثلما يعرف االركاديا املزعومة وغيرها كثير..دون نسيان معرفته باملثولوجيا القديمة بما  

والتي تعود أن االساطير امليثولوجية هي القاعدة الثقافية لكل كتاب عصر النهضة. والش يء نفسه يقال عن األساطير االرثوريانية  

. كيف ال  Wambaوامللك القوطي وامبا  Viriatoلتاريخ اليونان والرومان والتي يشير إليها دائما، كمثل تاريخ اسبانيا منذ تمرد فيرياتو

نشك..في كون ثيربانطيس املسافر امللحاح، التعيس في حياته وحبه والذي لم يكن يملك ولو مكتبا رديئا، هو الكاتب الحقيقي لتلك  

األحمق)ضون  الر  الفارس  صارم  بشكل  ذلك  إلى  يلمح  كما  ساحرا  عمال  تكون  أن  يمكن  السخرية  باستعمال  املوسوعية؟  واية 

كيخوطي(:" أؤكد لك يا سانشو أن كاتب قصتنا يجب أن يكون حكيما ساحرا". وهذا يقوله في الفصل الثاني من الجزء الثاني،  

، بما أن املخطوط ينسب إلى سيدي حمادي الباذنجاني )كناية عن الطليطلي حينها(،  واحد من أهم الركائز فيما يتعلق بهوية الكاتب

وهو اسم عربي حسب الشهادة السريعة للفارس، والذي قال عن الرواية، بعد تفكير:" وما كان يحز في نفسه)أي ثيربانطيس( ويبعثه  

وال يمكن أن تنتظر شيئا من الحقيقة من هؤالء العرب،  على األس ى كون الكاتب عربيا كما يشير إلى ذلك اسم :سيدي)أو السيد(،  

ألنهم كلهم غشاشون ومزورون وقتلة." أنها ذكريات سيئة تلك التي يختزنها الجندي ميغيل ثيربانطيس عن األتراك في معركة ليبانتو  

 وعن البربر في الجزائر. 

فذلك موضوع يظهر في تدقيقات مكتبة    1585سنة  أن يكون مبدع "ضون كيخوطي" هو نفسه الذي كتب الكاالتيا التي طبعت   

دون الونسو كيخانو، في الفصل األول من الجزء األول من "ضون كيخوطي"، والذي بابتعاده عن الروائي السارد، فإنه يشير إلى 

في التراجيديا أكثر  :" منذ سنوات و هذا الثيربانطيس صديق كبير لي، أعرف أنه خبيرLa Galatea ذلك الثيربانطيس، كاتب الكاالتيا
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منه في الشعر. وكتابه يعتبر إضافة جيدة، إنه يقترح شيئا معينا ولكنه ال يقرر شيئا: من الضروري انتظار الجزء الثاني الذي يعد 

بش يء معين، ربما بش يء من التعديل سيصل إلى تحقيق الرحمة التي تستعص ي عليه اآلن". والحق أن هذه الرحمة وبكل التواضع 

وب، وصلته بسرعة، صحبة الشهرة، في غضون الساعات األولى للطبعة األولى من "ضون كيخوطي". سخرية تلو أخرى: هل  املطل

 كان يشير بأصبعه إلى نفسه، مشيرا في ذلك الحساب إلى عمله املحبوب بالنسبة إليه: الكاالتيا؟. 

لقلعة، هو الكاتب الحقيقي لهذه القصة الروائية ؟  هل كان فعال ميغيل ثيربانطيس ابن الجراح والحجام التعيس في مدينة ا

عنوانا". ولقد أجاب   429العالمة املحترم، القراءات التي قام بها ثيربانطيس والتي وصلت إلى    Cotareloلقد جمع ارمادو كوتاريلو

بتكبر ال يخلو من املعقولية:"من املستحيل أن يقرأ كل هذا الكم". كيف   1956سنة    ,Amezúaعالمة آخر هو غونزاليس دي أميزوا

ال نشك في هذه القراءات املحتملة؟ إن الشك هو الش يء العادي في هذه الحالة. ولكن قبل هذا التاريخ املذكور آنفا، وبالضبط في 

يد، وضح مينينديث بياليو بأن " ثيربانطيس كان رجال كثير  في الجامعة املركزية بمدر   1905كلمة بمناسبة الذكرى املئوية لسنة  

القراءة، وال يمكن إنكار ذلك ملن كان له مثل تلك املعاملة العائلية ألعماله".وأضاف "بأن كل أعمال ثيربانطيس تبين عن ثقافة  

يربانطيس كل هذه الكمية  صلبة جدا وعن حس جيد ملحوظ، أما دون مارسيلينو فلم يعرف ماذا يقول حول أين وكيف اكتسب ث 

الهائلة من املعلومات التي تضمها الرواية الخالدة؟. ولو أن هذا األكاديمي املتنور كتب بدال من ثيربانطيس: كاتب "ضون كيخوطي"،  

رون وكثير  في أن الكاتب هو املزداد في مدينة القلعة. كما لم يشك في ذلك املتنو  -ولو للحظة -ملا اعترضنا على ذلك. ولكنه لم يشك 

من األكاديميين املهتمين باآلداب الجميلة، والذين أقاموا ساعات طويلة من الحوارات والنقاشات مع الحكيم السانتانديري) دون  

 مارسيلينو( حول ثيربانطيس وأعماله.

كل كاتب، كانت  على عكس ما قاله بعض النقاد الرومنطيقيين فإن كاتب "الكيخوطي" لم يكن عبقريا فردا معزوال، وإنما، ك 

ماركيز   ثيربانطيس فرانسيسكو  بأعمال  املهتم  الكاتب االشبيلي  ذلك  أظهر  ما  قليلة حسب  لم تكن  والتي  األدبية،  لديه مصادره 

. لقد كان مينينديث بياليو على حق. فكل الثقافة القديمة وثقافة عصر النهضة مبثوثة في أعماله. ولكن كيف Villanuevaفيالنويفا

؟ فالعالم اإلنساني القشتالي خوان دي فالديس من القرن السابع عشر، والذي عاش حياة هادئة وكان يتوفر على  تمكن من ذلك

مكتبة مهمة في مخزن بيته يعترف مع ذلك بأنه احتاج إلى عشر سنوات لقراءة كتب الفروسية. كيف نقبل بأنه في أقل وقت من 

الراحة والهدوء تمكن مبتور اليد ف الذي يكمن وراء اللغز املسمى  ذلك وفي غياب  ي معركة  ليبانتو من أن يفعل ذلك؟ ما السر 

ثيربانطيس؟ باإلضافة إلى ذلك: كيف يمكن أن نوازن بين  االنتماء السري للحركة اإلصالحية االيرازمية )نسبة إلى ايراسموز دي  

كيخوطي" "ضون  لكاتب  االكليريكية  ضد  الواضح  التوجه  وإلى  الهولندي(  وأحيانا نوتردام  بالخطيئة  املليئة  املنطلقة  وحياته   ،

بالتزوير لكاتب متابع من طرف القانون وغير معمد من طرف الكنيسة من جهة ومن جهة أخرى مع القرارات املثيرة للشفقة مليغيل  

فرانسيسكو    إلى كنيسة سان  1613الذي انضم إلى جمعية السر املقدس في مدريد وفي سنة    1609دي  ثيربانطيس سافيدرا سنة  

بعد ذلك اإلهداء املفجع الذي ظهر في عمله الذي ظهر    1616ابريل من سنة  22والتي دفن بلباسها؟ لقد مات في سريره في مدريد في  

بعد موته: أعمال بيرسيليس وسيخيسموندا، حيث يودع الحياة وحاميه الكونت دي ليموس وهو عمل، حسب أبحاث جديدة،  

 هرت في نفس السنة التي انبثقت فيه فكرة تأليف كتاب "ضون كيخوطي" أي في اشبيلية. يظهر منه أن فكرة كتابته ظ

بهذه اإلضافة يتبين لنا أن ذاكرة ثيربانطيس املذهلة غير مفهومة، وبأنها ترسم في اشبيلية لكتابة أهم عملين أدبيين في حياته  

غي  ناس  السجن وصحبة  بين قضبان  أدنى سند موسوعي  االعتماد على  الشك سيدوم واملعجزة  دون  فإن  كله  متعلمين. ولهذا  ر 

الثيربانطيسية ستكبر وتتعملق، ولكن االبتهاج سيتقلص أمام التجرؤ على إنكار نسبة ضون كيخوطي إلى ثيربانطيس. ورغم كل ما  

ن أجل نشر الرواية.  قيل فإنه بإمكان كل واحد أن يحل مشكل الشكوك فقط من خالل قراءة االمتيازات امللكية  الضرورية حينها م

كان الجزء األول يبدأ ب:" فيما يخصكم أنتم ميغيل دي ثيربانطيس فلقد بلغ إلى علمنا أنكم ألفتم كتابا عنوانه:    1604في طبعة سنة  
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ميغيل  يقول فيها:" فيما يخصكم أنتم    1615النبيل البارع دي المانشا، والذي كلفكم عمال كثيرا". وفي الطبعة الثانية املؤرخة بسنة  

دي ثيربانطيس سافيدرا، بلغ إلى علمنا أنكم ألفتم الجزء الثاني من كتاب "الكيخوطي دي المانشا"، لكي يكون كتاب تاريخ لطيف  

ومشرف ولقد كلفكم الكثير من العمل والدراسة". لنالحظ أنه في كلتا املناسبتين يتم اإللحاح على " العمل والدراسة" وما كلفاه  

القصة اللطيفة. يفترض أن ذلك تم في عزلة في غرفة مجهزة بالكتب، وهو ش يء كما رأينا ال يتوافق كثيرا مع    لصاحب الرواية أو

 الحياة املضطربة للكاتب. فلنتصور مخرجا لهذه املتاهة على سبيل االفتراض فقط.

؟ هذا ما يلمح إليه كاتب حياته  أال يمكن أن يتعلق األمر بشخصيتين قشتاليتين عاشتا في الفترة نفسها بنفس االسم واللقب 

ميغيل   كان  هل  ثيربانطيس.".  دي  ميغيل  االسم  بنفس  شخصان  وجد  قد  أنه  فيه  نكتشف  يوم  يصل  قد  ربما  كانافاجيو:" 

القلعاوي)من القلعة( أسوء شاعر يبرز في الواجهة على حساب شخصية أخرى متوارية إلى منطقة الظل.؟ من يمكنه االختباء وراء 

داد في قلعة هيناريس، ذي الهوية املوثقة والذي عاش حياة مخالفة للتي تنسب إليه كروائي؟ من وفر له التأييد بأن  الجندي املز 

يكون أمام الجميع مبدع "ضون كيخوطي"؟ مقابل ماذا؟ ليست هناك إجابة ألسئلة كثيرة مثل هذه. فقط هناك تخيالت دون سند  

 إمكانه اليوم إنكار نسبة هذا التأليف، املساند باالمتيازات امللكية واملعترف به عامليا. موثق. ولكن ال أحد في كامل قواه العقلية ب

إني أعترف بجرأتي غير محسوبة العواقب وفي الوقت نفسه أسجل إعجابي بمؤلف هذه  الصفحات الرائعة من أدبنا والذي  

أكثر من أي شخص كيف يمحص الجنون في الحياة. يسمى ميغيل دي ثيربانطيس سافيدرا، مبتور الذراع في ليبانتو الذي عرف  

ألنه في عالم املجانين هذا، فقط يوجد عاقل واحد هو ألونسو كيخانو غير املبالي. اإلجابة الوحيدة ملثل هذا  السؤال الخبيث ليست 

ل وفي صراع مع كثير من اإلكراه،  أكثر من االعتراف املتواضع بهذه املعجزة األدبية والتي تتمثل في غزو قمة النجاح رغم كثرة العراقي

وفي أوساط غير مناسبة إلبداع وكتابة أروع الصفحات من األدب االسباني. رغم أنه سيكون من الظلم أن يكون النجاح الذي أسنده  

ضا مركزا  "للكيخوطي" ال أسنده أربع مرات لكاتبها امللغز ميغيل دي ثيربانطيس سافيدرا. والذي كان عقله مصنعا لألحالم ولكن أي

 .1" عصبيا لذاكرة بدون شبيه، وبتفكير نقدي اعتبر كأحسن إضافة اسبانية للثقافة العاملية

هكذا نستشف من هذه الترجمة أفكارا أخرى عن املؤلف الحقيقي أو املزعوم لهذا العمل األدبي التاريخي الذي يعتز به في الثقافة  

نثيسكو أغيالر بينيال على أسئلة ومالحظات دقيقة مستمدة من الحياة التي عاشها  نالحظ اعتماد فرا  فيهااالسبانية أيما اعتزاز. و 

ثيربانطيس وهي املالحظات التي لم يشر إليها النقد العربي ليثير الشكوك بهذه الطريقة حول الهوية الحقيقية للكاتب أو لنقل املنسق  

 واملرتب لفصول الرواية.  

 تخلص: 

إن ثيربانطيس، ككاتب، قد أسال مدادا كثيرا في الوسطين األدبيين العربي واألجنبي. واعترافه بوجود سارد عربي للقصة               

الجانب التاريخي. وهكذا نفهم من خالل تساؤالت فرانثيسكو أكيالر أن   الرواية وخاصة في  أكثر للتعمق والبحث في هذه  يدعونا 

ة الحقيقية لكاتب ضون كيخوطي، مع امليل إلى افتراض وجود شخصين بنفس االسم. وبالنتيجة نصل الشكوك قوية حول الهوي

إلى مسألة العبقرية التي تحدث عنها النقاد العرب بكثرة لنستنتجها بصورة واضحة مع الناقد االسباني املذكور آنفا. ويمكن أن نفهم  

الذي كان واحدا من   Tamayoن املعلوم أن له خصوما عايشوه فـ" تامايو  أن ثقافة ثيربانطيس كانت محل جدال في وقته، ألنه م

خصوم ثيربانطيس وشكل عنصرا من دائرة من الكتاب املوسوعيين الذين تجمعوا حول لوبي دي فيغا)خصمه اللدود( قد تميز 

م الجامعة/ األكاديمية، وهذا  بقول خاص حول ثيربانطيس. كانت فكرته تدور حول ثيربانطيس  ذكي ولكن غير مثقف بعيد عن عال

 
1   ¿QUIÉN ESCRIBIÓ EL QUIJOTE? Por FRANCISCO AGUILAR PIÑAL  ملف من االنترنت على صيغةpdf 
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القول انتشر دون مناقشة، واليوم نسمعه يردد من طرف نقاد وغير نقاد تقريبا تائهين. ما كان يقع في زمن ثيربانطيس هو أنه كان  

   .1  ضد  التظاهر واالفتخار باملوسوعية السطحية

أن األكثرية اعتمدت على الترجمة وليس قراءة النص  ونخلص أيضا إلى أن أكثرية النقاد العرب راحوا يناقشون املضمون رغم  

لغة   )االسبانية(  األصلية  اللغة  نظرا ألن  املخاطر  تحفها  القراءات  هذه  مثل  أن  والحال  طبعا،  اإلحالة  من  واضح  وذلك  مباشرة 

يط معاصر لفهمها حق  تحتفظ لنفسها بأسرار كثيرة، على غرار باقي اللغات، فما بالنا بلغة عصر ثيربانطيس التي تحتاج إلى وس

الفهم. في حين نزع بعض النقاد اإلسبان كما رأينا إلى نقد صاحب النص وحياته وظروف عيشه واختياراته الفنية في تجميع أوصال 

 Carlosوهو الروائي املكسيكي كارلوس فوينتيس    -رواية ال ش يء فيها يقيني كما أشار إلى ذلك الرئيس الشرفي للذكرى املئوية الرابعة

Fuentes-    واضح الرواية  هذه  في  ش يء  ال  بقوله:  المانشا  كاستيا  إقليم  حكومة  نظمتها  والتي  كيخوطي  لضون  األولى  للطبعة 

 .2ويقيني..فهوية الكاتب غير يقينية، االسم غير يقيني 
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