
 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 1  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

  

 

     
   DOI Prefix: 10.33685/1317 - 519X-ISSN 2311         3202 يناير  -  80 العدد  - العاشرالعام 

 

Lebanon - Tripoli /Abou Samra Branche P.O.BOX    -   www.jilrc.com  -   literary@journals.jilrc.com 

 

 جملة علمية دولية حمكمة ومفهرسة عامليا تصدر دوريا عن مركز جيل البحث العلمي

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2311-519X


 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 2  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

  

  



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 3  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 4  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 

 

 

 

 

 مركز جيل البحث العلمي
 جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

519X-ISSN 2311 

    تصدر شهريا جملة علمية دولية حمكمة

Lebanon - Tripoli /Abou Samra Branche P.O.BOX    -   www.jilrc.com  -   literary@journals.jilrc.com 

 سرور طاليب : أ.د.املشرفة العامة

 . غزالن هامشيداملؤسسة ورئيسة التحرير: 

 هيئة التحرير:  

 .الجزائر /  أ.د. شريف بموس ى عبد القادر، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

 . ليبيا/  د. أحمد رشراش جامعة طرابلسأ.

 .الجزائر، خيضر بسكرة ـجامعة محمد ، د. لحسن عزوز ـ  

 .مصطفى الغرافي، جامعة عبد املالك السعدي/ املغرب د.

 جامعة باجي خمتار/ اجلزائر، الطاهر رواينيةأ.د.  رئيس اللجنة العلمية:

 العلمية:اللجنة 

 . فلسطين/  أ.د. إحسان يعقوب حسن الديك، جامعة النجاح الوطنية

 الجزائر.  مولود معمري،  آمنة بلعلى جامعة .أ.د
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   . املغربالقاض ي عياض / مليكة ناعيم، جامعة  د. 

 أعضاء جلنة التحكيم االستشارية هلذا العدد:

العراق، أ.د. صباح علي السليمان ـ جامعة تكريت  

 د. بن يمينة زهرة ـ جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم ـ الجزائر 

سيدي بلعباس ـ الجزائر  –د.جالط محمد ـ جامعة الجياللي اليابس   

الجزائر ، جامعة عبد الحفيظ بوالصوف. ميلةد. سليم مزهود ـ   

الدار البيضاء ـ املغرب  –د.عبد الرحمان إكيدر ـ جامعة الحسن الثاني   

 د.عبد القادر بن فرح ـ جامعة قفصة ـ تونس 

  د. محمود خليف خضير ـ جامعة التقنية الشمالية ـ العراق

 التعريف:  
محكمة دولية  علمية  ومفهرسة    مجلة 

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 

DOI Prefix: 10.33685/1317 

 اهتمامات المجلة وأبعداها: 
الفكري   الخطاب  عىل  ينفتح  ي  واألدب 

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 فإن  وارتقاء،  الكلمة وعي  جيل    وبأن 
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 

الرأي   نشر  خالل  من  ي 
العقالب  العلمي 

 ي المخالف. والرأ
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 
تقدم  ال  ي 

الن  المبتذلة  والكلمة  األصيلة 
ظل   ي 

ف  مع  جديدا  النشر  استسهال 
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.

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

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:  

 . باللغة العربية واالنجليزية عنوان البحث -

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

 البريد اإللكتروني للباحث.  -

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

 باللغة العربية واالنجليزية.  الكلمات املفتاحية بعد امللخص -

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

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

ة.  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
 • أن يكون

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: 

 (. 12( في املتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 16( وحجم الخط ) Traditional Arabicوع الخط ) اللغة العربية: ن -

 (. 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 • أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج

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

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

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

 الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

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

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

 7 االفتتاحية   •

العربّية،   • غة 
ُّ
الل تدريس  فاعلّية:    استراتيجيةطرائق 

ّ
الت القراءة  مهارة  تنمية  في  هنّي 

ّ
الذ العصِف 

 /جامعة حلب )سورية(  ربيعة محّمد 

9 

فعل • العربيتين  الرتبتين  في  العطفي  وفاعل-التطابق  طاِبق  - فاعل  ضوء  في  أدنوي  تحليل  فعل: 

 )املغرب(  ة الرباطعجام ثنائية االتجاه: ابراهيم لحمامي/

27 

القرآن • في  خاطب 
َّ
والخطابدراسة  "  الت رد  السَّ ملصطلحي  ة  /جامعة "تحليليَّ شعير  رزق  محمد   :

 بن يمينة زهرة/جامعة مستغانم )الجزائر (  هيتيت)تركيا( و 

41 

حذف نون مضارع كان ودالالته في القرآن الكريم: مرتض ى فرح علي وداعة/جامعة ظفار )سلطنة  •

 عمان(   

55 

خالد   • النسوية:  القصيرة   القصة  في  للنخلة  الثقافية  األنساق  بناء  في  املخاتلة  جدلية 

 زغريت/جامعة حماة )سوريا(      

67 

جامعة  • العليوي/  إبراهيم  أحمد  واملعنى:  ة  النحويَّ الصناعة  تنازع  لدراسة  تأصيلّي  مدخل 

 الجنان)لبنان(   

83 

التراث األدبي في رواية »الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس املتشائل« لـ »إميل حبيبي«:   •

شيراز)إيران(   ى بشر  ميرقادري/جامعة  ميرقادري/جامعة   سادات  السادات  وأعظم 

 خوارزمي)إيران( 

97 

شكيالت اإليقاعّية في قصيدة املوت في الشعر التونس ّي الحديث: عبد الوهاب الشتيوي/ كلّية   •
ّ
الت

وبة )تونس(
ّ
 اآلداب والفنون واإلنسانّيات بمن

111 

والفرس • العرب  بين  غوّي 
ّ
الل داخل 

ّ
اإلسالميبعد   الت عبدالرحمن   الفتح  آدم  إيران: محمد  لبالد 

 صالح/جامعة الخرطوم )السودان( 

139 
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 االفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يحاول العدد أن يقدم بحوثا ودراسات متنوعة، تتراوح بين اللغويات واألدب والنقد، وفي ذلك تأكيد  

والتزام بقانونها الخاص املؤسس على الحوارية واحترام أذواق للخط العام الذي تسير عليه املجلة،  

في عرض  أيضا  الجغرافي  املتلقين على اختالف مشاربهم واهتماماتهم، وحفاظ كذلك على االختالف 

املوضوعات، من أجل تعزيز فكرة إنسانية املعرفة، وفتح املجال واسعا أمام تفعيل النقاش والحوار 

 احثين واملؤسسات العلمية املختلفة. والتعارف العلمي بين الب

املجلة تقدم هذه البحوث بعد خضوعها للتحكيم بعيدا عن التحيزات وعن االنتقائية املرتكزة على  

مرجعيات إيديولوجية، وهذا حفاظا على املوضوعية وعلى فسح املجال واسعا أمام كل اآلراء العلمية  

 حتى تتجاور وتتحاور. 

 ة املجلة على تفانيها وجهودها النوعية واستمراريتها في كل مرة. في الختام أوجه شكري ألسر 

 

 . غزالن هامشيد: رئيسة التحرير
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 ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
 ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز

 احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلميمجيع  ©
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غة العربّية، 
ُّ
فاعلّية استراتيجيةطرائق تدريس الل

ّ
هنّي في تنمية مهارة القراءة الت

ّ
 العصِف الذ

 ِقّصة "إشارة تعّجب" للكاتبة "فاطمة الكعبّي" أنموذًجا 
Methods of teaching the Arabic language. Brainstorming Strategy in Developing Interactive Reading ‘ An 

Exclamation Mark’ story by ‘Fatima Alkaaby’ as an example 

 Dr.Rabiaa Mohmed/University of Aleppo(Syria)    جامعة حلب )سورية( / ربيعة محّمد د.

   

ص
ّ
 : امللخ

هنّي من أهم    استراتيجية
ّ
شط  استراتيجياتالعصف الذ

ّ
م الن

ّ
مين.    تثير  فهي  ،الّتعل

ّ
 مهارات الّتفكير اإلبداعّي لدى املتعل

 
ق  ت طبَّ

م قبل ج    االستراتيجيةهذه  
ّ
هنّي، وفي أثناء الج  بوساطة تحديد املشكلة من املعل

ّ
م صياغة املشكلة  لسة العصف الذ

ّ
عيد املعل لسة ي 

ثير تفكيَره 
 
 ت
ً
 متعددة

ً
مين، ويبدأ بتهيئٍة حافزة. ومن ثم يطرح عليهم أسئلة

ّ
حّفزهم على إنتاج عدٍد كبيٍر من األفكار  على املتعل

 
م، وت

دوَّ /تتمحور حول املشكلة ت األفكار  موضوع النقاش. فت  ثبَّ
 
ن األفكار من دون تقييٍم لها أو نقٍد. وعقب االنتهاء من توليد األفكار ت

ميَن ب
ّ
 عقول  املتعل

هنّي إمطار 
ّ
 الذ

 
حذف غير املناسبة. فالعصف

 
 عنهااملناسبة على الّسبورة، وت

ً
ب إجاباٍت متنّوعة

ّ
؛  أسئلٍة كثيرٍة تتطل

قتَرحة للمشكلة. وهذه  ل    االستراتيجية لوصول إلى حلوٍل م 
ً
 ذهنّية

ً
، ومرونة

ً
 لغوّية

ً
م طالقة

ّ
كسب املتعل

 
شط؛ ألّنها ت

ّ
م الن

ّ
 في الّتعل

ٌ
فاعلة

اتية أمام اآلخرين من دون ارتباٍك 
ّ
تيح  له الّتعبير عن رؤاه الذ

 
مين على الّتفاعل مع الّنصوص القرائية  وتعكس أيًضا    ، ت

ّ
قدرة املتعل

ا. ا ومعرفيًّ  لكيفية تطبيق    املتنّوعة، وإعادة إنتاجها ثقافيًّ
ً
 تطبيقّية

ً
هنّي في دروس    استراتيجية يقّدم هذا البحث دراسة

ّ
العصف الذ

   .القراءة

   .، الّتفكير اإلبداعيّ استراتيجية، املتعلمين مهارات،  القراءة التفاعلية،  العصف الذهني، : كلمات املفتاحيةال

Abstract: 

Brainstorming is one of active learning most important strategies. It enhances Learner’s creative thinking skills. 

This strategy is applied by the teacher by detecting the problem before the brainstorming session. During the 

sessions, the teacher rephrases the problem and starts with motivating preparation. After that, he starts asking his 

students multiple questions that would attract their attention and motivate them to produce an enormous number 

of ideas centered around the problem that forms the topic of discussion. Ideas are written down without any 

evaluation or criticism. After generating ideas, the most suitable ones are pinned on the board and the unsuitable 

ones are deleted. Therefore, brainstorming is a process of asking students a lot of questions that need a variety of 

answers in order to attain suggested solutions to the problem. This strategy reflects learners’ ability to interact with 

various  

reading texts. 

Key words: Brainstorming, Interactive Reading, strategy, skills, learners, thinking, creative. 
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مهيد: 
ّ
 الت

شط على توظيف  
ّ
م الن

ّ
عّدٍة في العملية الّتعليمّية، وتتنّوع هذه االستراتيجيات من موقٍف تعليمّيٍ إلى   استراتيجياتيقوم الّتعل

هنّي   استراتيجيةآخر، وقد َيفرض  املوقف الّتعليمّي  
ّ
 من دون أخرى. والعصف الذ

ً
 من   استراتيجيةمحّددة

ٌ
م    استراتيجيات مهّمة

ّ
تعل

 في آٍن؛
َ
 واألداة

َ
م الهدف

ّ
مين بسهولٍة ويسٍر، إذ يغدو املتعل

ّ
غة العربّية وآدابها؛ ألّنها تقّدم املاّدة الّتعليمّية للمتعل

ُّ
   الل

ّ
م  بمعنى أّن املتعل

 في املو 
ً

ا   قف الّتعليميّ يكون فاعال شارك في إنتاج املعرفة بعدما كان متلّقًيا سلبيًّ شط ي 
ّ
في املوقف الّتعليمّي الّتقليدّي الّتلقينّي،   لهاالن

 األمر الذي يحفّز الّتفكير اإلبداعّي لديه. 

هنّي في تنمية القراءة التفاعلّية ل  استراتيجيةتكمن أهمية هذا البحث في الكشف عن أثر  
ّ
نّصٍ سردّيٍ؛ ألّن هذه  العصف الذ

  االستراتيجية
ّ
  تتيح الحوار، والّتفاعل بين املعل 

ّ
ا في املوقف الّتعليمّي  م، واملتعل ا تفاعليًّ مين أيًضا، مّما يخلق جوًّ

ّ
م، وبين جمهور املتعل

مين
ّ
 . ينفتح على حواراٍت عّدٍة، وعلى وجهات نظٍر متنّوعٍة، ومختلفٍة بحسب الفروق الفردّية بين املتعل

ّصٍة إبداعّيٍة بوساطة   هنّي هو الحاجة إلى نقل هذه    استراتيجيةدافعي إلى دراسة ق 
ّ
من الحقل الّنظرّي    االستراتيجيةالعصف الذ

غة العربيّ 
ُّ
ة، إلى الحقل الّتطبيقّي، وذلك في موقٍف تعليمّيٍ محّدٍد، إذ يحاول هذا البحث اإلجابة عن سؤاٍل مهّمٍ في طرائق تدريس الل

م اللغة العربية وهو ك
ّ
طّبق  معل هنّي على نّصٍ قرائّيٍ في موقٍف تعليمّيٍ؟  استراتيجيةيف ي 

ّ
 العصف الذ

ق وفقها  يهدف  طبَّ
 
في   االستراتيجيةالعصف الذهني، ويكشف عن أثر هذه  استراتيجية هذا البحث إلى الكشف عن اآللية التي ت

مين    اجلسة عصٍف ذهنّيٍ واحدٍة؛ فهذ تنمية مهارة القراءة الّتفاعلّية لنّصٍ قرائّيٍ في  
ّ
مين واملتعل

ّ
البحث أنموذٌج إجرائيٌّ يتيح للمعل

في نصوص القراءة لالنتقال بمهارة القراءة إلى مستويات عليا،   االستراتيجيةأيًضا الكشف عن األدوات اإلجرائية الستعمال هذه  

الن ص
ّ
تمث اللتين  الّتفاعلّية  والقراءة  الناقدة،  القراءة  الفاعلة مثل  القراءة  م 

ّ
لتعل  

ً
متقّدمة  

ً
التي   ورة الالزمة  الخبرات  كسبهم 

 
ت التي 

 يعالجون بوساطتها املشكالت التي تواجههم سواء في املدرسة أم الحياة االجتماعية. 

ا قائًما على املال   حظة والّتجريب. يتبع البحث املنهج الوصفّي الّتحليلّي، وذلك بتحديد الظاهرة املدروسة، وتفسيرها تفسيًرا علميًّ

القراءة،   مفهوم  فيه عن  الحديث  يكون  نظرّيٍ  البحث على مدخٍل  هذا  تطبيقّيٍ    واستراتيجيةيتوزع  هنّي. وقسٍم 
ّ
الذ العصف 

ّصة )إشارة تعّجب( للكاتبة   استراتيجيةكيفية تطبيق  يشتمل على أنموذج تطبيقّيٍ ل هنّي في جلسة عصف ذهنّي على ق 
ّ
العصف الذ

 الفئة املستهدفة طلبة املرحلة الثانوية، مدرسة اإلبداع العلمي ند الشبا، اإلمارات العربية املتحدة. . طمة الكعبّي(اإلماراتية )فا

: املدونة
ً

 : أّوال

 عالمة تعّجب! 

، وضعت   الوقت  بدا لي كسلحفاٍة تحبو بكسٍل، ، رغم ركالت جنيني، وهو يعلن  تذّمَره 
ً
 عن الّتثاؤب  لحظة

َّ
يدي على  وأنا لم أكف

.  بطنّي، وأنا أتمّنى لو باستطاعتي االستلقاء  على ظهرّي حتى يحيَن موعدّي في صرف  الّدواء 

   -هكذا-نظرات  العجوز  ذات  البرقع  األخضر  الالمع  تستفّزني، يبدو أّن منظري  
ً
 لها كثيًرا. أدرت  وجهي    عن وجهي ال  كاشفة

يروق 

ها بخّفٍة ال   تناسب  عمَرها، وجلسْت بجواري.  عنها، وما إن فعلت  حّتى قفزْت من مقعد 

 

    من أعمالها بئر معطلة، ومواء امرأة )مجموعة قصصية( وقصتها هذه من مجموعتها القصصية )دهشة(    إماراتيةوروائية  الكعبي: قاصة  محمد  فاطمة

 م. 2017، 2الصادرة عن دار العالم العربي للتوزيع والنشر، دبي، ط
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 ربع ساعٍة، وأنا أنتظر دوري.  -
 
 منذ

أردفْت  ثم  الخشبّي،  الكرس ّي  في فراٍغ صغيٍر بجانبي على  ، وهي تحشر  جسَدها 
َ
الحديث     هكذا بال مقّدمات بدأت  

َ
إدارة تشتم  

ها، وأنا أتخّيل  ن ر  الّناَس كثيًرا. ساَءني رأي 
ّ
بدي رأَيها في نظام  األرقام  الجديد  في االنتظار  الذي تراه يؤخ

 
 لدى  املستشفى، وت

 
فس ي أقف

ساء  بانتظار  حفنة  فيتامينات.
ّ
 شباك  الّصيدلية  وسط أكواٍم من الن

ْن مثلك  ومثلي مَمْن ال بالعكس  أنا أرى أّن هذا   -
َ
، والزحام     الّنظاَم أفضل  بكثيٍر على األقل  مل  يقَوْيَن على الوقوف 

 كثيًرا. 

  ،
ً
 كثيرة

ً
ني أسئلة

 
، وهي تسأل ها مثلي؛ فقد عاوَد رفس ي ما إن سمَع صوَتَها الحادَّ

ْ
بدي تبرَمها كتعليٍق، يبدو أّن طفلي لم يستسغ

 
ت

 فارغٍة. اكتف 
َ
 أنفاَسها لن وتزّجني في أحاديث

 
 مع امرأٍة مكورٍة مثلي بالكاد  تلتقط

َ
يت  بردوٍد مقتضبٍة حّتى بدأْت تشعر  أّن الحديث

ٍم. 
ُّ
ها من تهك نا، مَع بعض  تعليقاٍت ال تخلو في أغلب   يكون ممتًعا، فصمَتْت عّني، واكتَفْت بمراقبة  الّناس  املاريَن من أمام 

 لو كاَن أبوَك مَعنا!  -

ت  جنيني،  
ْ
تَم، وتمنيت  لو  حّدث . شعرت  بوحدٍة قاسيٍة تشبه  الي  هم في فحوصات  الحمل  وأنا أرى عدًدا من الرجال  يرافقوَن زوجات 

نّي عند ال ، يشاهد ابَنه املتكّوم في بطنّي، أو حتى ينتظر  ، يدخل  معي إلى غرفة  الكشف  هرّية 
ّ
 في هذه الفحوصات الش

ً
ني مّرة باب  يرافق 

ني ب
 
. بشغٍف، ويسأل ، وحرص  األب   لهفة  الّزوج 

ك  أينما تريديَن. -
 
وصل ...ي   لديك  الّسائق 

 . ني بوقاحٍة، وهي بيَن يديه  نا، تطالع 
َ
ا بين

ً
 حائط

 
 كانت  الصحيفة

-  .  أنَت زوجي، وليس السائق 

ها ال ني تعليقات   تزيد  من ضيقي، كما تشعر 
َ
ها التي تنهش  املاّرة ، ونظرات  فات  العجوز 

ّ
. وتأف

 
ف

ّ
 بالّضجر.يتأف

 
ذعة

ّ
 ال

-  ..  ال وقَت لديَّ

 أشهٍر أحمل  فيها ابَنَك بيَن أحشائي، ال يهّمَك خاللها سوى سؤاٍل واحٍد:
 
 أنا التي لدّي مَن الوقت  تسعة

 ولٌد أم بنٌت؟  -

 ال جدوى منها. أحاول  إقصاَءه  عن تفكيرّي، وأنا أعاود  تقليَب ال
َ
ت  ذاكرتّي في مواقف

ْ
ورقة  التي تحمل   يداهمني األس ى كلما حرث

ها، وه ا همْمت  بالّنهوض  أعادتني العجوز بيد 
ّ
 الّسوداَء بجانب الّصيدلية، ومل

َ
اشة

ّ
ض يء  الش ها بالّرقم  الذي كان ي 

: رقمي، وأقارن   ي تشير 

 انظري! -

، ولم أستطْع إبعاَد نظرّي  ْيرة 
َ
ها، شعرت  بالغ  برفقة  زوج 

 تسير 
ً
ما، والعجوز  تتمتم  بكلماٍت    نظرت  إلى حيث أشارْت، فرأيت  امرأة عنه 

، بينَ 
ٌ
 طويلة

ٌ
تنهيدة بهما حّتى اختفيا، فلَتْت من بين  شفَتْي   

ً
نا معلقة

 
ت نظرات

ّ
ما  متداخلٍة لم أفهْمها، ولكّني استشعرت  ضيَقها، ظل

ٍم: 
ّ
َقْت عليهما بتهك

ّ
ها، وعل ها في برقع 

َ
 نفثت  العجوز  غيظ

 )وين احنا(؟ في )باريس(! -
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ها بدهشٍة، قبل أْن أغادَرها بعجٍل دوَن أدنى تعليٍق شنقتني  ها، فحّدقت  في تغّضنات  وجه   .1عبارت 

 

 ثانًيا: املدخل: 

هنّي.   واستراتيجيةيتناول املدخل الحديث عن مفهوم القراءة، 
ّ
 العصف الذ

   :القراءة أ.

موز التي يتلّقاها القارئ عن    تشمل تفسير الرُّ
ٌ
 عقلّية

ٌ
خصّية، ومعاني  القراءة عملية

ّ
ب الّربط بين الخبرة الش

ّ
طريق عينيه، وتتطل

ق
ّ

موز. إّن القراءة في وضعها الحقيقّي تشتمل على الّتعّرف إلى الكلمات، والّتفكير فيها. وتشتمل أيًضا على الّتفكير الخال ،  هذه الرُّ

م ما يقرؤه بخبراته الّسابقة. وينبغي أ
ّ
،    2ن يفّسر املاّدة املقروءة، ويقّومها والّنقدّي؛ لذا ينبغي أن يربط املتعل

ٌ
والقراءة أنواٌع: صامتة

املوقف  في  لكن  األنواع.  تلك  أحد  على  قراءٍة  كّل  وتنطوي  القرائّي،  الّنّص  تلّقي  بآلية  األنواع  هذه   
 
وترتبط  .

ٌ
واستماعّية  ،

ٌ
وجهرّية

م النشط   استراتيجياتإحدى  بمناقشة علمية  اقشته  من من   البّد   قراءة جهرية سليمة  الّتعليمّي بعد االنتهاء من قراءة الّنّص 
ّ
التعل

على   قادٍر  ٍم 
ّ
متعل إعداد  على  م 

ّ
املعل تساعد  املعرفة،التي  إنتاج  لتلك    إعادة  اإلجرائّي  الّتطبيق  مفاتيَح  م 

ّ
املعل يمتلك  حين  وذلك 

اي  األمر الذي  ؛  االستراتيجيات م مهارة القراءة التفاعلية في مرحلة ما بعد 
ّ
  كسب املتعل

َ
 املعروضة

َ
ل املعرفة

ّ
ملعرفة؛ أي بعدما يتمث

مكن ي  إنتاج املعرفة، وبذلك  القراءة الّتفاعلّية قادًرا على  ها. فيصبح بوساطة  أدوات  الناجح أن   عليه، ويمتلك  عد  للمعلم  ًما    ي 
ّ
متعل

  ًرا لها أيًضا، بعدما كان صّد  منتًجا للمعرفة، وم  
ً

 و  منفعال
ّ
ا لها في الّتعل  م القائم على تلقين املعرفة.متلّقًيا سلبيًّ

هنيّ   العصف استراتيجيةب. 
ّ
 :الذ

إحدى   البيئة    استراتيجياتهي  توفير  إلى  تهدف  والّتعليم  م، 
ّ
التعل طرق   من 

ٌ
"طريقة ه 

ّ
بأن ا  إجرائيًّ عّرف  ي  الذي  شط 

ّ
الن م 

ّ
الّتعل

الب مسؤولية تعليم نفسه 
ّ
ربوّية الغنية باملثيرات، والتي تتيح للط

ّ
بنفسه، واملشاركة بفاعليٍة من خالل قيامه بالقراءة، والبحث،  الت

م، في جّوٍ تسوده األلفة والّتعاون بين  
ّ
واالطالع، واستخدام قدراته العقلّية العليا في الوصول للمعرفة تحت توجيه، وإشراف املعل

املجموعة    .3" أفراد 
ّ
املتعل استثارة  على  تعتمد  تدريبّية،  هو"خطة  هنّي 

ّ
الذ خلفّيتهم    ، مينوالعصف  من  ا 

ً
انطالق معهم  والّتفاعل 

مين لقراءة
ّ
ٍط لهم في أثناء إعداد املتعل

ّ
مين اآلخرين، ومنش

ّ
ٍم كعامٍل محّفٍز ألفكار املتعل

ّ
 ،أو مناقشة  ، العلمّية، حيث يعمل كّل متعل

م"
ّ
املعل وهو  الّتفكير،  ملسار  موّجه  وجود  في  وذلك  ما،  موضوٍع  كتابة  ال  ؛4أو  العصف  في فيعني  البشرّي  العقل  استعمال  هنّي 

ّ
ذ

شط ملشكلة ما، وتوليد قائمة من األفكار التي يمكن أن تؤّدي إلى حّل املشكلة
ّ
موضوع البحث، وذلك بوساطة جلسة  /الّتصدي الن

حيز وسلطة في بيئة تعليمّية ديمقراطية تسمح بتعدد اآلراء ووجهات النظر بعيًدا عن الت  قصيرة تسمح بظهور كّل األفكارتعليمّية  

 

ربية والّتعليم، اإلمارات العربية  :املدرسة اإلماراتّيةينظر:  - 1
ّ
اني عشر، وزارة الت

ّ
 ، م2021، 6املتحدة، طكتاب الّنصوص، الّصف الث

 . 182-181 ص

نظر: فرحات، د. فاطمة: طرائق التدريس ودورها في تعزيز املهارات الّتعليمّية، مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية، بيروت، لبنان،   -  2 العام الثامن    ي 

 .13-12م، ص2021، 70

م    -  3
ّ
شط في ضوء بعض املتغيرات من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية وطلبتها  الرشيدي، فاطمة جمال: درجة ممارسة دوري املعل

ّ
م الن

ّ
والطالب في الّتعل

 .10م، ص2015 في دولة الكويت، رسالة ماجستير غير مطبوعة، إشراف د.جودت أحمد املساعيد، جامعة الشرق األوسط، 

التعلم وأنماط التعلم، الدبلوم الخاصة في التربية، مناهج    واستراتيجيات دمة،  التدريس املتق  استراتيجياتشاهين، عبد الحميد حسن عبد الحميد:    -  4

 .112م، ص 2010،  وطرائق تدريس، جامعة اإلسكندرية، مصر
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 مع املوقف الّتعليميّ   الرأي الواحد؛
ً

م أن يكون متفاعال
ّ
  .  1إذ يجب على املتعل

ّ
م بغية حث

ّ
هنّي أسلوٌب يتكئ عليه املعل

ّ
فالعصف الذ

  
ّ
املعل يثيرها  التي  املشكلة  األفكار حول  من  عدد ٍكبيٍر  إعطاء  على  مين 

ّ
من املتعل مجموعٍة  على  هنّي 

ّ
الذ العصف  طّبق  وي  مسبًقا.   م 

مين ال 
ّ
مين كبيًرا، وذلك في شعبة دراسية أو    املتعل

ّ
املتعل أو على عدد من املجموعات في حال كان عدد  ًما، 

ّ
العشرين متعل تتجاوز 

مين على توليد األفكار في مواقف تعليمّية أخرى، أو في الحياة العملية؛ ألّن    االستراتيجيةمحاضرة. والغاية من هذه  
ّ
تدريب املتعل

م. ونرى أّن هذه تنّمي مها االستراتيجيةهذه 
ّ
غة   الفعالةمن طرائق الّتدريس   االستراتيجية رة الّتفكير اإلبداعّي لدى املتعل

ّ
في تعليم الل

خبرهم مسبًقا باملشكلة موضوع الّنقاش م ي 
ّ
مين؛ ألّن املعل

ّ
تتيح لهم  و   ،العربّية ألسباب عدة منها: أّنها تعّزز مهارة املطالعة لدى املتعل

في   املشاركة  التعليمياجميًعا  فيهم  ملوقف  وتبعث  الخبرات.  لتبادل  الفرصة  عطيهم  فت  بحرّية،  املتنّوعة  نظرهم  وجهات  وإبداء   ،

مين؛ لتنّوع مستويات األسئلة   االستراتيجية. وتراعي هذه  همالّتعاون؛ ألّنها تثير الحماس، والّتفاعل بين
ّ
الفردّية بين املتعل الفروق 

وقد    مهارة املحادثة ألّنها تسمح  للطالب  بالتعبير عن آرائهم بلغة فصيحة ميسرة،   االستراتيجية كما تقوي هذه    املطروحة عليهم. 

هنيّ   االستراتيجيةم. ولهذه  1941( عام  Alex Osborn)ألكس أوسبورن(، )  االستراتيجيةابتكر هذه  
ّ
  ،مرادفات عّدة، منها القصف الذ

هنّي  فالعص   .2وتوليد األفكار   ،وإمطار الّدماغ  ،واملفاكرة
ّ
م    استراتيجيةف الذ

ّ
ستعَمل في التعل

 
 ت
ٌ
مين  النشطتعليمّية

ّ
. إذ تضع املتعل

 إلى الحّل. فـ"هذا األسلوب يقوم على تصّور حّل  املشكلة  
ً

حّفزهم على توليد أفكار حولها وصوال
 
أمام مشكلة/املوضوع املطروق، وت

األوّ  رف 
ّ
الط اآلخر.  أحدهما  يتحّدى  به طرفان   ،

ٌ
ه موقف

ّ
أن ب على 

ّ
تتطل التي  املشكلة  هو  اني: 

ّ
الث رف 

ّ
والط البشرّي.  الّدماغ  هو  ل: 

م في موقٍف يستدعي 
ّ
وضع املتعل هنّي استظهار كّل ما في العقل من أفكار حول قضيٍة، أو مشكلٍة. بموجبه ي 

ّ
الحّل...إّن العصف الذ

 في إعمال  
ً

ا فّعاال م فيه إيجابيًّ
ّ
ولد  الّتفكير، وتوليد األفكار. ويكون املتعل ع فيه، في  ض 

ذهنه ملواجهة تحّدٍ ناجٍم عن املوقف الذي و 

 لحّل املشكلة" 
ً
م في املواقف الّتعليمّية  استراتيجيةتهدف  . ف3أفكاًرا جديدة

ّ
هنّي إلى تفعيل دور املتعل

ّ
وذلك من خالل  ،  العصف الذ

أنها   كما  عليهم.  عرض 
 
ت التي  للقضايا  ممكنٍة  حلول  أو  إجابات صحيحة،  عن  اآلخرين، البحث  آراء  احترام  على  مين 

ّ
املتعل عّود 

 
ت

 .4وتقديرها، واإلفادة منها، وتطويرها، والبناء عليها 

ا
ً
قليدّية:   بالطريقِة  القراءةِ   : تدريُس ثالث

ّ
 الت

بتهيئٍة حافزٍة. قد تكون   القراءة  ايبدأ درس  العناصر  ي    مقطًعا مرئيًّ يتناول  أو  ّصة املدروسة،  الق  إلى موضوع  لفّن  ومئ  الفّنّية 

ّصة، ويطلب منهم أن يعّبروا عن آرائهم حولها. ومن ثم يطرح   ترتبط بالق 
ً
مين صورة

ّ
م على املتعل

ّ
ّصة عموًما. أو قد يعرض املعل الق 

مين الّسابقة والالحقة.
ّ
م أسئلة يربط بوساطتها بين خبرات املتعل

ّ
ّصة  ومن ثم يكون الولوج في متن الّدرس. ويكون ذلك بقراءة    املعل الق 

غة العربّية. وعقب االنتهاء من القراءة الجهرية تبدأ م
ُّ
راعي مخارج الحروف، وضبط املفردات في الل

 
 ت
ً
 معّبرة

ً
 سليمة

ً
 جهرّية

ً
ناقشة  قراءة

ّصة. والفكر الفرعّية التي انبنت عليها. ومن ثم   مين تحديد الفكرة الّرئيسة للق 
ّ
م من املتعل

ّ
ّصة. وذلك بأن يطلب املعل يحّددون الق 

ّصة وهي: البيئة القصصّية ق به من معًنى، أو فكرة، أو    ،العناصر الفّنّية للق 
ّ
خصيات. والحدث وما يتعل

ّ
أي الّزمان واملكان. والش

غة  
ّ
سيج الفّنّي من الل

ّ
مغًزى. والحبكة وعناصرها من مقّدمٍة، وعقدٍة، أو صراٍع، ولحظة تنوير، أو نهاية. أضف إلى ذلك دراسة الن

 

نظر:  -  1 هنّي وفن صناعة األفكار، الناشر املجموعة العربية للتدريب والنشر، دار الكتب املصرية، طي 
ّ
اهرة،   ، الق1البارودي، منال أحمد: العصف الذ

 .39م، ص2015البارودي.

هنّي وفن صناعة األفكار،ينظر   - 2
ّ
 .39ص البارودي، منال أحمد: العصف الذ

هنّي في املدرسة الثانوية الحكومية السابعة جونباغ،    صافيني،  -  3
ّ
رسالة  أمريني.: تطوير املوارد الّتعليمّية ملهارة القراءة على أساس أسلوب العصف الذ

ة موالنا ماجستير غير مطبوعة، بإشراف: د.نصر الدين إدريس جوهر و د. ولدانا ورغاديناتا، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامع

 .41م، ص2016مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج، إندونيسيا، 

نظر:   - 4  . 42- 41ص نظر: املرجع السابق،ي 
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شط  ،  1دّية، وأنواع الّسرد، وأنماط الّصراع، وأنواع الوصف الّسر 
ّ
م الن

ّ
ستغنى عن هذه الخطوات في سير الّدرس في الّتعل التي  وال ي 

منها    استراتيجياتتنظمه   متنوعة،  فهي    استراتيجية تعليمية  البحث،  محور  الذهني  مينالعصف 
ّ
املتعل متع 

 
تت ألنها  املرح ؛    شيع 

م. يمي؛املوقف التعلفي  والتنافس
ّ
مين نحو الّتعل

ّ
 مما يثير دافعية املتعل

هنّي:  باستراتيجية: تدريس القراءة رابًعا
ّ
 العصف الذ

والحوار.   الّنقاش  ملوضوع  مسبًقا  مهيئين  ليكونوا  هنّي؛ 
ّ
الذ العصف  جلسة  قبل  بها  مين 

ّ
املتعل خبر  وي  املشكلة،  م 

ّ
املعل يحدد 

م على دراية مسبقة 
ّ
 املتبعة أيًضا. واالستراتيجية ، باملوضوعفاملتعل

حّفز تفكيرهم. ويكون الّتطبيق بوساطة 
 
مين، وت

ّ
  )مهارات التفكير( مثل   تبدأ الجلسة بعرض صوٍر عشوائية؛ إلثارة انتباه املتعل

يقيس مهارات    نالحظ أن مستوى األسئلة في التهيئة الحافزة   األسئلة اآلتية: ماذا ترى؟!. ما رأيك في هذه الصور؟!. ماذا توحي لك؟!.

م مهما كان مستواه الّتعبير عّما يشاهده . 
ّ
 عليا، وهي التعبير عن الرأي، فيستطيع كل متعل

  

ن اإلجابات على الّس  دّو 
م من قائد الجلسة أن ي 

ّ
مين على توليد أفكار جديد، وتحّد أيًضا  يطلب املعل

ّ
بورة؛ لتكون حافًزا للمتعل

   رة. األفكار املكرّ 

مين.إجابات متنوّ  املعلمويتلّقى 
ّ
 عة عن كّل سؤال يطرحه على املتعل

م: تعّبر هذه الصور عن حاالٍت إنسانيٍة متعددٍة، هيا بنا نحللها مًعا. *
ّ
 املعل

م: ماذا ترى في الصورة األولى، وما هي إيحاءاتها؟. 
ّ
 *املعل

 املتعلمون: 

 أرى إشارة تعّجب حمراء توحي بوجود خطر. -

 خارقة. أرى إشارة تعّجب توحي بفكرة -

رني بإشارة املرور الّتحذيرّية. -
ّ
 أرى إشارة تعّجب تذك

 أرى شخًصا يتعّجب من أمر ما.  -

 أرى شخًصا استوقفته إشارة تعّجب. -

 أرى إشارة تعجب توحي بالدهشة والغرابة من ش يء ما.  -

 

رسالة   ينظر:  -  1 الصحفية،  ّصة  الق  لفن  أكاديمي  تنظير  أول  بغداد  الطائي  إبراهيم  الصحفية،  ّصة  والق  األدبية  ّصة  الق  بين  إبراهيم شهاب:  أحمد، 

 . 61م، ص2012بوعة، بإشراف د. منذر محمد جاسم، ماجستير مط
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 ملعرفته.  -
 أرى إشارة تعجب توحي بحدٍث غريٍب أتشوق 

ر بش يٍء ما، يبدو   -
ّ
ا لكون لون إشارة الّتعجب أحمر، والشخص يبدو لي محتاًرا بشأنه ليس  أرى شخًصا يفك مهمًّ

الّصورة. على  الرمادي  ون 
ّ
الل لهيمنة  قراٌر حاسٌم؛ وذلك  البيضاء،    لديه  السبورة  النموذجية على  اإلجابة  املعلم  )يثّبت 

 ويمحو اإلجابات األخرى(. 

م: ماذا ترى في الّصورة الثانية
ّ
 ؟!.وماذا توحي لك ،*املعل

 املتعلمون: 

 أرى وجهين متعاكسين، مّما يوحي بخالف ما.  -

 وامرأة مختلَفين في الّتفكير وفي االهتمامات الحياتّية.  -
ً

 لوجهين يعكسان رجال
ًّ

 أرى ظال

 مهموًما، وامرأة مهمومة أيًضا -
ً

 بسبب انشغالهما عن بعضهما.  ؛أرى رجال

-  
ً

 مشغوال
ً

 نهما أي رابط.، وامرأة مشغولة أيًضا، وال يجمع بيأرى رجال

 ين من بيئة محافظة.أرى شخصَ  -

 يحلم بسيارة فخمة، وامرأة تحلم بطفل يكون سنًدا لها.  -
ً

 أرى رجال

 الساعية إلى امتلك    -
 
ها بأسرٍة متحابٍة، والذكورة  الساعّية إلى تحقيق  حلم 

 
، األنوثة أرى صراًعا بيَن األنوثة  والذكورة 

، و   التجّهم  البادية  على وجه  املرأة  والرجل  مًعا، وذلك ألّن  وسائل الحياة املعاصرة مثل السيارة 
 
هذا الصراع  تكشفه  نظرة

 إطاَر الصورة  هو امتداٌد لظالل  الوجهين، حيث تدخل  هذه الطموحات  في صميم  حياة  املرأة  والرجل في بيئتنا االجتماعية. 

ّيٍة متصارعٍة. الرجل  مشغوٌل بعمله، والحياة الخارج  أرى صوًرا متداخلة في صورٍة واحدٍة تعّبر عن حاالٍت إنسان -

 بأسرتها وطفلها، فهي بحنانها استطاعت أن تحّول املنزل الذي خال من اهتمامات الّرجل إلى منزٍل  
ٌ
 مشغولة

ٌ
أسرّية. وامرأة

في حل الذي يشّب بجوارها األمل برجولٍة غائبٍة عن حياتها حاضرة  في طفلها  نوًرا؛ ألنها ترى  املنتظر، فالطفل  يشّع  مها 

 سيصبح يوًما ما رجل املنزل الحقيقّي.

م: ماذا ترى في الصورة الثالثة. وما هي إيحاءاتها؟!.  •
ّ
 املعل

 املتعلمون: 

 أرى أسرة مبتهجة.  -

 يحب زوجته.  -
ً

 أرى رجال

 أرى أسرة مسرورة تنتظر والدة طفلة جميلة.  -

   مولودهما الجديد.أرى امرأة حبلى مسرورة، وزوج مبتهج، ينتظران بلهفة  -

 في حالة حّبٍ وهما ينتظران مولودهما بسروٍر وشوٍق.  -
ً

 ورجال
ً
 أرى امرأة
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بلى وزوَجها يجلس  بجانبها في إشارٍة إلى انتظار  مولودهما الجديد.  -  ح 
ً
 أرى امرأة

، ويقرأومن ثّم يشرع   
ً
 معبرة

ً
 بقراءة  القصة  قراءة

ّصة    املعلم  وعقب االنتهاء من القراءة يكون   قراءة جهرية سليمة،  املتعلمون الق 

مين  االنتقال إلى مناقشتها. إذ ي  
ّ
م  املتعل

ّ
ر املعل

ّ
املتبعة بأسلوب مقتضب، فيخبرهم مجدًدا بأننا سنتلقى إجابات    باالستراتيجيةذك

لها الحافزة، وذلكمثلما فعلن  متعددة عن األسئلة املطروحة، وندونها من دون تقويم  التهيئة  في  هنّي طريقة  ا 
ّ
الذ "العصف  ؛ ألّن 

ويكشف لهم عن الهدف    1يعني ترك التقويم، وإنما فقط تأجيله إلى نهاية الجلسة"  لإلتيان باألفكار دون اعتبار لتقويمها، وهذا ال 

مين على توليد أكبر عدد ممكن من األفكار 
ّ
هنّي وهو تحفيز املتعل

ّ
بوساطة منحهم أماًنا، وحرية في التعبير   الرئيس من  العصف الذ

 . مقبلٍة  في دروٍس  االستراتيجية عن وجهات نظرهم الذاتية حيال املوضوع املطروح/املشكلة؛ ليكتسبوا مهارة تطبيق هذه  

هم بغزارة؛ بغية إمطار دماغهم، وحّثهم على إع 
ّ
مين كل

ّ
م في املناقشة على املتعل

ّ
طاء عدد كبير  هذا وتنهال األسئلة من لدن املعل

هنّي مسبًقا، ويجب أن يراعي في إعداد األسئلة وضع أسئلة  
ّ
م قد أعد أسئلة العصف الذ

ّ
من اإلجابات، إذ من املفترض أن يكون املعل

 للفروق 
ً
تنتقل من السهل إلى الصعب تقيس في معظمها مهارات عليا، مع عدم إهمال األسئلة التي تقيس مهارات دنيا، وذلك مراعاة

مين مهارات الّتفكَرين الّنقدّي، واإلبداعّي.الفرديّ 
ّ
مين، والغاية إكساب املتعل

ّ
 ة بين املتعل

 :
ً

 فمن تلك األسئلة مثال

ّصة. م: حدد عناصر الق 
ّ
 *املعل

 املتعلمون: 

 املركز الصحي.  :املكان -

 فيه البطلة/املرأة الحبلى دورها لصرف الدواء. الوقت الذي تنتظر  :  الزمان -

 الشخصيات املرأة الحامل، والزوج، والجنين، واملرأة العجوز. -

 الحدث استياء املرأة الحامل من عدم مرافقة زوجها لها إلى املركز الصحي في كشوفات الحمل الشهرية. -

ية تقوم على  في التعبير عن الحوادث، وهي تقن  ( االستذكار الداخلي والخارجيالفالش باك)اعتمدت الكاتبة فّنيًنا على تقنية  -

استرجاع األحداث، وساعدت هذه التقنية في الكشف عن املواقف التي مّرت بها البطلة مع زوجها، وعن نفسيتها املأزومة، وعن  

 حلمها املنشود، وعن استسالمها لواقعها، فقد فشلت مراًرا في إقناع زوجها بأن يصحبها إلى املركز الصحي. 

 وهذه التقنية من التقنيات الحداثية التجريبّية التي تسمح  للقارئ بأن يشارَك في رسم   النهاية: جاءت نهاية القصة مفتوح  -
ً
ة

النهاية التي ترسمها، عن النهاية التي سيرسمها الرجل؛ وذلك  مسار  الحدث حسب وجهة نظره، فإذا كان القارئ امرأة ستختلف 

 ية.بسبب اختالف وجهات النظر الذكورية واألنثوية في البيئة العرب

ّصة؟  م: ما هي املشكلة االجتماعية التي طرحتها الق 
ّ
 *املعل

 املتعلمون: 

 

هنّي على التحصيل الدراس ي لطلبة الصف العاشر األساس ي في مدرسة   استراتيجيةسامر محمود عبد الرحمن.: أثر استخدام    بني فواز،  1
ّ
العصف الذ

التعليم النوعي وخريطة الوظائف املستقبلية، كلية التربية النوعية، جامعة  -الثانيعنجرة الثانوية الشاملة للبنين في محافظة عجلون، املؤتمر الدولي  

 . 234م، ص 2019املنيا، 
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ّصة مشكلة عدم مباالة الزوج بأسرته.  -  طرحت الق 

 طرحت مشكلة استياء الزوجة من إهمال الزوج.  -

 طرحت مشكلة التفكك األسرّي.  -

 طرحت مشكلة غياب األلفة األسرّية. -

ّصة تجربة إنسانية عامة، وليست ت - جربة محلية خاصة باملجتمع اإلماراتي من دون سواه؛ بمعنى أن  طرحت الق 

 هذه القضية موجودة في املجتمعات اإلنسانية كافة؛ ألنها تحكي تجربة الرجل الالمبالي املشغول عن أسرته، ومشاكلها. 

الز  - الزوَجين في املجتمعات املعاصرة على الرغم من أن شخصية  ّصة مشكلة غياب الحوار بين  الق  وج  طرحت 

مثقفة فأظهرته الكاتبة، وهو يطالع الصحيفة؛ أي متفرغ للقراءة، وليس لديه الوقت ملرافقة زوجته إلى املركز الصحي، 

تجد زوًجا يخفف عنها حتى لو    ير من الحمل. فهي امرأة تعاني من ثقل تحمل أعباء الحمل، والخوهي متعبة في شهرها األ 

 دها، وهي الوحيدة املسؤولة عنه. باهتمام بسيط. كأن املولود هو طفلها وح

ّصة عبارات مجازية عكست جمال الخيال األدبي في النص اذكرها.  م: في الق 
ّ
 *املعل

 املتعلمون: 

 الوقت  بدا لي كسلحفاٍة تحبو بكسٍل،  -

ا بيننا، تطالعني بوقاحة وهي بين يديه.  -
ً
 كانت الصحيفة حائط

 نظراتها التي تنهش املارة تزيد من ضيقي.   -

 جدوى منها.  يداهمني األس ى كلما حرثت ذاكرتي في مواقف ال -

 شنقتني عبارتها.  -

ها  - ها في برقع 
َ
 نفثت  العجوز  غيظ

:
ً

م  في صوغ أسئلته مستويات عليا في هرم بلوم ومن تلك األسئلة مثال
ّ
 وتجدر اإلشارة هنا البد أن يراعي املعل

م: م
ّ
ّصة برأيك؟ )يفّسر، يعلل/ الفهم(. *املعل  ا هي أسباب املشكلة التي طرحتها الق 

 املتعلمون: 

 طبيعة الحياة املعاصرة.  -

 زيادة أعباء الحياة في العصر الراهن.  -

 االنشغال عن األسرة باملشاغل الذاتية. -

ّصة؟  .)تقييم/التقويم( *ما رأيك في القضية االجتماعية التي طرحتها الق 

 املتعلمون: 
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مين أو املتلّقين إلى ضرورة إيجاد الحلول ملثل   -
ّ
أدعم هذا الطرح ملثل هذه القضايا االجتماعية؛ ألنه ينّبه املتعل

ا.  ا ونفسيًّ  هذه املشاكل االجتماعية؛ بغية إعداد مجتمع متماسك متوازن انفعاليًّ

أيًضا؛ ألن ذلك يكشف عن طبيعة    أرى ضرورة تسليط الضوء على هذه القضية االجتماعية، وقضايا مماثلة -

 العالقات االجتماعية في املجتمع عموًما، واألسرية خصوًصا، ويحّفز على إيجاد حلول للمشكالت االجتماعية. 

 يرافق الرجل زوجته، ولست أرى أية مشكلة في ذلك. -
ّ

 أرى أنه من الطبيعي أال

م: ما رأيك في شخصية املرأة الحبلى، وشخصية زوجها أي
ّ
 . )يحلل/التحليل(  ًضا؟*املعل

 املتعلمون: 

ا، فهو يخجل من اصطحاب   - أرى أنها امرأة تعاني من المباالة الزوج، وعدم اكتراثه لحملها، فبدا الزوج تقليديًّ

 زوجته إلى املركز الصحي في زياراتها الدورية؛ ألن ذلك مما يعيبه املجتمع. 

 محافظ.أرى أنها امرأة عاطفية وحساسة جًدا. وهو زوج  -

 أرى أنها امرأة تتوق إلى املحبة واالهتمام. وهو زوج مشغول بشؤونه الخاصة.  -

 أرى أنها زوجة متطلبة ال تعذر زوجها املشغول في تأمين احتياجات األسرة.  -

 أرى أنها محقة في طلبها ألنها تطلب الدعم النفس ي والجسدي من زوجها  -

ترض أن ينعكس هذا الترف إيجاًبا على األسرة لكنه انعكس أرى أنها أسرة مترفة بدليل وجود سائق، ومن املف -

 منه. 
ً

 سلًبا؛ ألن الزوج أوكل إلى السائق مهمة توصيل زوجته بدال

ا من مرارة عاملها األسرّي الخاّص الذي تستحوذ عليه عالقة زوجية   -
ً
أرى أنها امرأة متعبة غاضبة تشتعل غيظ

 البطلة طوال الوقت.باردة، وتسيطر سلبيات هذه العالقة على تفكير 

أرى أن انشغال املرأة الحبلى بهمومها األسرية منعها من املناقشة الفاعلة والبّناءة مع املرأة العجوز التي ترفض   -

 التكنولوجيا والحياة العصرية، فاكتفت بالتذمر من العجوز. 

ّصة، وبّين سبب إعجابك بها. )يحكم/الاملعلم: *  . تقويم(حدد املواطن التي أعجبتك في الق 

 املتعلمون: 

رفض البطلة لنقد العجوز إلدارة املشفى التي تتعامل بنظام األرقام؛ على الرغم من أن العجوز سوغت ذلك بأن   -

ر الناس، فقد رأت البطلة أّن هذا النظام عصريٌّ مريٌح خاصة المرأة عجوز، وأخرى حبلى ال
ّ
تقويان على   هذا النظام يؤخ

التّ  االنتظار  في صفوف  اليومية خفف حدوث  الوقوف  الحياة  في  التكنولوجيا  أن توظيف  البطلة وأرى  قليدّية. وأوافق 

أيًضا   ويمكن  االنتظار،  من  نتيجة ضجرهم  تقليدية  انتظار  في صفوف  الواقفين  اصطدام  مشكلة  مثل  كثيرة  مشاكل 

 آخر حتى يحين دوره وهذا ما ال 
ً

 . تيحه الطريقة الّتقليدّيةت للمنتظر رقمه أن يؤدي عمال
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 أنه عكس رقي الزوجة وتهذيبها. فهي تعاني كثيًرا، وال تظهر   -
ّ

حوار املرأة مع زوجها على الرغم من أنه مقتضٌب إال

بها،   مباالته  عدم  من  تذمرها  إلى  بوساطتها  أشارت  مقتضبة  بعبارات  ذلك  عن  بالتعبير  اكتفت  فقد  لزوجها،  تأففها 

 ق. وانشغاله عنها، مثل قولها: أنت زوجي، وليس السائ

ه حواٌر وظيفيٌّ كشف عن سيكولوجية املرأة الحبلى التي شغلتها   -
ّ
الحوار بين املرأة العجوز، واملرأة الحبلى بدا لي أن

خصية عن الحوار البّناء مع العجوز. ويحيل هذا الحوار على صراع األجيال، فالعجوز ترفض مرافقة الزوج  
ّ

معاناتها الش

الصحي؛ ألن ذلك خر  املركز  إلى  العصرية. لزوجته  املرأة  مثل  بة   
ّ
َتطل م  ليست  قديًما  فاملرأة  االجتماعية.  للمحظورات  ق 

فالعجوز عاشت تجربة املرأة الحبلى لكّنها لم تتذمر؛ لعدم مرافقة زوجها لها إلى املركز الصحي. ولم تكتف  العجوز بذلك  

جته إلى املركز الصحي، ورأت أن هذه العادة وإنما تعدى األمر إلى رفض هذا السلوك االجتماعي الذي يرافق فيه الزوج زو 

 وافدة من املجتمعات الغربية بدليل قولها: )وين احنا في باريس!(.

م: حدد السلوك
ّ
 . )يفند، يقرر/التقويم( ات في القصة التي تختلف معها، وبّين السبب.ي* املعل

 املتعلمون: 

الحنو على الزوجة حقٌّ من حقوقها، والطفل القادم،  أرفض سلوك الزوج مع زوجته الحبلى واختلف معه؛ ألّن   -

 هو فرحة لألسرة، وليس مسؤولية املرأة وحدها. 

ذاتها، ووجهات   - فارضة  معها  بالحديث  استئذان، فقد شرعت  من دون  اآلخر  لجلسة  العجوز  اقتحام  أرفض 

 ارة املشفى.نظرها عليها، وذلك حين بدأت الحديث مع الحبلى من دون مقدمات مبدية تذمرها من إد

سلوك   - على  الالذعة  وتعليقاتها  العجوز،  املرأة  تهكمات  العالقات يأرفض  رفض   إلى  هذا  يشير  إذ  اآلخرين،  ات 

د التمسك بتقاليد موروثة بالية تفصل بين الزوج وزوجته في األماكن العامة،  
ّ
السوية التي يجب أن تسود املجتمع، ويؤك

بضعة أمتار، وهي تسير خلفه؛ ألنه يخش ى من أن يراه الناس وهما يسيران    ففي بعض املجتمعات يسير رجل أمام زوجته 

 مًعا.

م: قارن بين سلوك شخصية الّزوج في القصة وسلوك شخصية من الّتاريخ؟! 
ّ
 )يقارن /التحليل(.)ربط مع التربية اإلسالمية(    *املعل

 املتعلمون: 

خيركم   - "خيركم  بقوله:  األسرة  رعاية  على   
ّ
محمد ملسو هيلع هللا ىلص حث "رفًقا  الرسول  وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  خيركم ألهلي".  وأنا  ألهله، 

ساء. وقال 
ّ
ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا في خطبة الوداع: "أوصيكم بالنساء خيًرا". فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص دعا إلى رعاية األسرة،   بالقوارير"، ويقصد الن

ء على ذلك  وإلى االهتمام باملرأة؛ ألّن حساسية املرأة فطرية؛ لذلك يتوجب على الزوج مراعاة شعورها واالهتمام بها. وبنا

إلى السائق مهمة ايصال زوجته إلى املركز الصحي؛ ألن ذلك يعّبر عن قسوته والمباالته   أرفض سلوك الزوج حين أوكل 

 بأسرته.

م: لو افترضنا  
ّ
 )يشتق موقًفا جديًدا/التركيب(. االجتماعية؟  كنت الكاتبة كيف طرحت هذه القضيةأنك *املعل

 املتعلمون: 
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 حيال زوجها تحثه بوساطته على مرافقتها إلى املركز الصحي. كأن  كنت جعلت بطلة   -
ً

ّصة تتخذ موقًفا فاعال الق 

 مثلما كانت تفعل شهرزاد مع شهريار في  
ً

الجنين مثال ا تخيلّية مشوقة تثير في نفسه الشوق إلى رؤية 
ً
تقّص عليه أحداث

 حكايات ألف ليلة وليلة.

ّصة، وأجعله صرا - ًعا معلًنا صاخًبا سواء الصراع مع الزوج أم مع العجوز، وأجعل املرأة  أرفع حدة الصراع في الق 

 أكثر فاعلية في إثبات ذاتها أمام سطوة التقاليد الجائرة.

تتخذ مواقف فاعلة تفرض  - الّتذّمر من دون أن  تتذمر حتى أن جنينها شاركها  تنفعل  تقليدية  البطلة  ظهرت 

ا، واألمومة تجربة إنسانّية تسعى إليها كّل أنثى، واألبوة أيًضا  بوساطتها وجودها بوصفها امرأة فاعلة على وش ك أن تصبح أمًّ

إليها كّل رجل متزوج. فوالدة الطفل تجربة مشتركة بين الزوجين، وهي نتيجة حتمية لكّل  زواج؛ لذلك يجب على    يسعى 

د الجديد مهما كانت املعوقات وصعوبات األسرة االحتفاء بهذه التجربة اإلنسانية، فيستعد كال الزوَجين الستقبال املولو 

 الحياة وانشغاالتها. فلو كنت  بدل الكاتبة أظهرت البطلة فاعلة، وأكثر صالبة وجرأة في طرح مشكلتها األسرية.  

عّبرت الكاتبة عن عدم مباالة الزوج بحمل زوجته بمشاهد واقعية من الواقع املعيش؛ لتمنح تجربتها مزيًدا من   -

صداقية، فلو كنت  محلها التكأت على الخيال في خلق عوالم تخيلّية يتجسد فيها إشباع حلم البطلة في املوضوعية، وامل

حّملتها   التي  الرؤية  بوساطتها  أدعم  اإلنساني  الخيال  من  قصًصا  استحضرت  وكنت  الالمبالي،  زوجها  مع  سوية  عالقة 

ّصة أبعاًدا ثقافية أ ّصة )إشارة تعّجب(؛ ألمنح الق  ومئ بوساطتها إلى أن هذه املشكلة تعكس تجربة إنسانية عامة  الكاتبة لق 

ّصة.   تعاني منها نساء كثيرات في املجتمعات اإلنسانية املختلفة عن البيئة التي ظهرت في الق 

كنت أضفت  بعَض األحداث التي تجعل الزوج يندم على عدم اهتمامه بصحة زوجته وجنينها كأن يزداد مرضها،   -

ص  ح  الزوج بوجب االهتمام بالزوجة ومنحها مزيًدا من االهتمام والحنان. ويقوم الطبيب بن 

م: لو افترضنا كنت أنت زوج البطلة، ماذا تفعل؟ )ينتج/ التركيب(.  
ّ
 *املعل

 املتعلمون: 

 أرعى أسرتي.  -

 أعطف على زوجتي. -

 أخصص أوقاًتا ألسرتي أشارك زوجتي فيها ببعض األعمال املنزلية.  -

ا بزوجتي  -  وأنا في العمل كي أطمئن عن صحتها. اتصل هاتفيًّ

 أرافق زوجتي وأراقب نموه الجنين كل شهر مًعا.  -

 أشارك زوجتي في شراء مالبس املولود.  -

ة اهتمام.  -
ّ
 أشرح  لها حجَم مسؤولياتي والتزامات عملي لتشعَر بعطفي وحناني، وال ترى في عدم ذهابي معها قل

م: ماذا لو افترضنا أنك كنت البطلة، ما
ّ
 . ذا تفعل؟!.)ينتج/ التركيب(*املعل

 املتعلمون: 
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 اقنع زوجي بوجهة نظري وبضرورة االهتمام بي، واالحتفاء  بالطفل املنتظر.  -

أجد األعذار لزوجي لعدم ذهابه معي، كي تستمر حياتنا الزوجية، التزاما مني بقول سيدنا محمد )التمْس ألخيَك   -

 سبعين عذًرا( 

 النظام في املشفى جاء لخدمة الناس جميًعا.أقنع املرأة العجوز بأن   -

 أقنع العجوز أن الحياة تتطور وأن املرأة بحاجة إلى مشاركة زوجها لها في ميادين الحياة كافة. -

أقنع العجوز أن التعبير عن املشاعر دليل حضارة، ورقي. وليس تقليًدا للغرب بحسب وجهة نظرها حين قالت   -

 )وين احنا في باريس(.

م:
ّ
ّصة؟ )يفّسر/ الفهم( *املعل  . ما أهمية الحوار الذي حدث في الق 

 املتعلمون: 

 كشف الحوار  عن طبيعة الشخصيات واهتمامات كّل  شخصية.  -

 كشف عن نفسية الزوج الالمبالي الحاضر الغائب. -

ى ذلك في خطابها  كشف عن نفسية املرأة الحبلى املتذمرة من واقعها، وبّين توقها إلى واقع منشود مع زوجها،   -
ّ
وتجل

للجنين: "لو كان أبوك معنا" مّما يعكس حاجتها امللحة إلى الشعور باألمان األسري مع زوجها، وإلى ضرورة حضوره الفاعل  

 في حياتها. 

 كشف عن نفسية الجنين املتذمر الذي أخذ يركل أمه كلما سمع صوت العجوز.  -

 كشف عن نفسية العجوز املتهكمة.  -

 حوادث من الحياة الواقعية. قّرَب الحوار  ال -

 . * املعلم: ماذا توحي لك العبارات املجازية التي جاءت في القصة؟ )يبّين/التحليل(

 املتعلمون: 

تعّدل   - أن  فترض  ي  التي  الثقافة  وأن  زوجها،  من  يئست  البطلة  أّن  بحائط  للصحيفة  الكاتبة  تجسيد  لي  يوحي 

 معه، وذلك حينما شخّصت الكا
ً
تبة الصحيفة بامرأة تطالع البطلة بوقاحة، األمر الذي يؤكد أن  سلوكه، بدت متواطئة

 البطلة تشعر باغتراب مع زوجها، وأنها مرفوضة لديه؛ لذلك تخّيلت أّن أشياءه ترفضها أيًضا.

ّصة، وأكّدت الداللة العامة للقصة. -  أنسنة الصحيفة أضفى الحياة، والحيوية على الق 

جًدا ملن يروم التعاطف مع البطلة؛ ألنه يؤكد أن العالقة بين البطلة    إن تجسيد الصحيفة بحائط تعبير مؤثر -

د العالقة األسرية    وزوجها منتهية، وأنه ال 
ّ
روابط أسرية بينهما على الرغم من أنها حبلى، األمر الذي من املفترض أن يوط

لك أنه يحيل على طغيان  لكن ال ش يء يستطيع هدم ذلك الجدار الذي يسود حياة بعض األسر املعاصرة. أضف إلى ذ

 املادّية على العاطفّية في الحياة االجتماعية. 
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العادات   - بعض  قسوة  على  التشخيص  هذا  ويحيل  املاّرة،  ينهش  بوحش  العجوز  نظرات  الكاتبة  صت  
ّ
شخ

أن فيها  ورأت  املعلنة،  الزوجية  األلفة  تنتقد  العجوز  املرأة  جعلت   التي  التقاليد  وقسوة  الّسلبية،  عادات  االجتماعية  ها 

إلى  السعي  يجب  التي  املحافظة  املجتمعات  تكبل  االجتماعية  السلبيات  تلك  أن  والشك  األوربي،  الغرب  من    مكتسبة 

ص من قبضتها، وإحالل عالقات اجتماعية جديدة بين أفراد املجتمع عمادها املحبة واملساواة. 
ّ
 التخل

األلم يغ - تقليم ذاكرتها وترتيبها وجدت  البطلة  لب عليها؛ بسبب مواقف سلبية عاشتها مع زوجها  كلما حاولت  

على   لذلك خيم  مفردات ذاكرتها؛  األس ى  هذا  الزوجية. ويسكن  العالقة  من إصالح  يأسها  يعكس  الذي  األمر  املستهتر، 

أيًضا، والذي يؤكد هذا   الخارجي  الزوج، ومع املحيط  الخاّص مع  متأففة من واقعها  الضجر، فظهرت محزونة  البطلة 

ج حوارها مع املرأة العجوز فعبرت الكاتبة في أكثر من موطن على لسان البطلة عن التذمر من العجوز حتى أن  االستنتا

 الجنين تأثر بأمه وتذمر هو أيًضا منها. 

يحيل التعبير املجازي "شنقتني عبارتها" على أثر الكلمات في نفوس الناس، فكم من كلمة يلفظها صاحبها وهو   -

 ية التي تخلفها في نفس سامعها؛ لذلك علينا أن ننتقي كلماتنا لكيال نجرح الناس.يدري اآلثار السلب ال

م: ضع عنواًنا جديًدا للقّصة.
ّ
 )اإلبداع، االبتكار، النص املوازي(. * املعل

 املتعلمون: 

إلى الحّب  - الحاجة  املتذمر.  املتهكمة. الجنين  الحبلى املتذمرة. العجوز  . صراع  التفكك األسري، الزوج الالمبالي. 

 األجيال. األسرة املعاصرة. تردي العالقات األسرية. غياب األلفة الزوجية. 

م: توقع نتائج جديدة )االبتكار(
ّ
 . *املعل

 املتعلمون: 

قد تبوح البطلة إلحدى صديقاتها بمعاناتها، وتطلب مساعدتها في الّتخطيط لجعل عالقتها الزوجية قائمة على   -

ّصة سعيدة. االهتمام، وتنجح الخطة وتصبح ن  هاية الق 

قد تتفاقم األحداث، وتصاب الحامل باإلجهاض نتيجة الضغوط النفسية التي تعاني منها لعدم مباالة الزوج.   -

فيشعر الزوج بالندم لعدم رعايته لزوجته في مدة الحمل؛ مما يكون رادًعا له لعدم تكرار أخطاء املاض ي، ومن ثم يقرر  

 عمادها االهتمام. البدء بحياة أسرية جديدة 

تنتظر لتلد جنينها، ومن ثم تعطي املولود ألبيه؛ ليتحمل مسؤوليته، وتنفصل عن زوجها، ومن ثم تفتش عن   -

 حياة جديدة مع زوج يرعاها. 

ّصة. ) م: أضف شخصية إلى الق 
ّ
 . ابتكار(إبداع، *املعل

 املتعلمون: 

الصيدلية، تطلب من السائق أن يوصلها إلى منزل صديقتها فرح،  بعد أن تأخذ املرأة الحبلى الفيتامينات من   -

 فتستقبلها فرح بابتسامة مشرقة.

 صديقتي. كيف خطرت ببالك بعد هذه السنوات!.  فرح: أهال بك يا
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 تزالين أعز صديقاتي لكنها الحياة تشغلنا أحياًنا عمن نحب.  املرأة الحامل: أنت ال -

 ة املدرسة والطفولة الجميلة.فرح: أنا سعيدة جًدا بزيارتك يا صديق

 صديقتي.... يا ليت الحياة توقفت عند تلك األيام الرائعة املليئة باملرح. املرأة الحامل: آه يا -

 صديقتي.  فرح: الحياة دائًما جميلة، ولكل مرحلة عمرية بهجتها يا

تخونها، وتكشف عن األس ى الذي  املرأة الحامل: ربما!!! يركلها الجنين مجدًدا متذمًرا من حوار أمه. فبحة صوتها   -

 ألملها 
ًّ

الذي أخذ يركل أمه بقوة، كأنه يطلب منها حال الجنين  يها الجسدي والّنفس ّي حتى استشعره 
َ
احتّل جغرافية عامل

 الكبير الذي اتسع وامتّد إلى عالم األجنة. 

 صديقتي؟! أرى أن السنين قد اغتالت البسمة من مبسمك الضاحك!   بك يا فرح: ما

أبدأ بوحي شجر الدمع شاخ في   ! رحم هللا عهد الصبا ياالحامل: كنت    املرأة - أين  آآآٍه "لست أدري من  رفيقتي! 

 ال يعبأ بي أبًدا. 
ً

 أجفاني" آآآٍه من معانتي، فقد تزوجت رجال

 يا
ًّ

 صديقتي.   فرح: أشعر باألسف حيال هذه املشكلة! لكّن الحزن ليس حال

 املرأة الحامل ما الحّل إذن.  -

ا نحاول بوساطتها إصالح العالقة بينكما؟! فرح: ما
ً
 رأيك أن نضع خطط

 املرأة الحامل: أشعر بالحماس هيا بنا.  -

ّصة. مين يملكون حرية في إضافة عدة شخصيات أو أحداث إلى الق 
ّ
 وتجدر اإلشارة هنا إلى أن املتعل

ّصة بقصيدة من إنشائك. )التفاعل وإعادة إنتاج م: عّبر عن الق 
ّ
 . االبتكار(اع و ، اإلبد*املعل

 املتعلمون: 

 إذا الزوج لم يحفل بطفل يضمه 
 

 سويداء قلب فهو قاس كما الحجر  
 

  

عطي الحياة بهاءها 
 
 مشاعرنا ت

 

 فيا ليته يدري ويا ليته شعر  
 

 أيذبحني والبطن يحمل طفله 
 

 وفي القلب غصات وفي العيش مزدجر 
 

ا 
ً
 فارغ

 وقال لها فلتذهبي لست 
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 أأذهب وحدي؟! والحياة مواقف؟!
 

 ويركل أحشائي جنيني من الضجر 
 

 إذا الزوج لم يهتم يوًما بزوجه 
 

 فهل تنفع الذكرى ملن قلبه حجر  
 

ّصة.)الفهم(املعلم: *  . لخص الق 

ا كل متعلم على حدة:  املتعلم، ينّفذ فرديًّ

ّصة مشاهد من الحياة الواقعية عبرت بوساطتها عن تذمر امرأة حبلى في شهرها األخير من المباالة زوجها بها، وعدم   سردت  الق 

د في نفسها آالًما اغتالت فرحتها بجنينها    كتراثه بحملها؛ ألنه ال ا
ّ
يملك الوقت ملرافقتها إلى املركز الصحي، ويرسلها مع السائق. مما ول

. وتشبع حاجة املرأة إلى األمومة ثانًيا.  الذي من امل
ً

فترض أن تظهر البطلة مبتهجة بتجربة الحمل؛ ألنها توطد العالقة الزوجية أوال

 لكن انشغال الزوج وعدم مشاركته إياها بهجة الحمل، والشوق إلى رؤية الطفل املنتظر حال دون ذلك. 

مين أيضً 
ّ
ثبت األفكار املناسبة للموضوع املطروق، ويكون التركز على األفكار  قبل نهاية الجلسة تقيم األفكار بمشاركة املتعل ا فت 

 الجديدة الخالقة، والتي تتسم باإلبداع. واستبعاد األفكار غير املناسبة. 

ويكون   لها.  تقييم  من دون  املتعلمون  دونها  التي  اإلجابات  وتلقي  األسئلة  بطرح  الذهني  العصف  في جلسة  املعلم  دور  تمحور 

التقييم قبل نهاية الجلسة وذلك بتثبيت اإلجابات األكثر صحة، والتي ظللناها بالخط الغامق تجنًبا من تكرارها في متن البحث،  

ا وإنما هو تقييم نهائي يعتمد على تثبيت األفكار األنسب؛ ألن تلك األفكار هي من بنات أفكار املتعلمين، إذ  فالتقييم ليس مرحليًّ

  م في توليدها فقط.تمحورت مهمة املعل

 : خاتمةال

ا في وجهات النظر بحسب البيئة  
ً
 في إجابات الطالب بحسب قدراتهم وخبراتهم السابقة، كما الحظنا اختالف

ً
ا فردّية

ً
الحظنا فروق

ا بحسب إجابات الطالب اعتماًدا على )جنس الطا
ً
، كما الحظنا فروق لب( إذا  األسرية لكّل  طالٍب، وهذا االختالف مشروٌع وطبيعيٌّ

 للزوج، تجد له األعذار في عدم ذهابه مع زوجته، بينما رأينا تحيًزا نسوًيا ظاهًرا عند الفتيات  
ً
كانت معظم إجابات الذكور مناصرة

اللواتي وقفنا مع الزوجة ولم يعذرن الزوج في تصرفاته، وهناك شبه إجماٍع على انتقاد املرأة العجوز التي تذمرْت من نظام الدور 

وانتقدت  عادات املجتمع التي رأت فيها مزيًدا من االنحالل واالقتداء باآلخر الغربي، وهذه التباين في وجهات النظر منَح   الحديث

 وأن الحصة اعتمدت  
ً
 في التعبير    استراتيجية الحصة الدرسية مزيًدا من التفاعل، خاصة

ً
العصف الذهني التي تمنح الطالَب حرية

 واملتباينة. وطرح وجهات النظر املتناغمة 

ّصة )إشارة تعّجب( إلى الّنتائج    الستراتيجيةتوّصل البحث بعد هذه الّدراسة الّتطبيقّية  وقد   هنّي في قراءة نص ق 
ّ
العصف الذ

 اآلتية:

 أرتجي أنثى ببطنك  أم ذكر؟! وما  
 



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 25  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

هنّي مهارات   استراتيجية  * تطّور  
ّ
م املعرفية، وتحثه على توليد عدد كبير من األفكار حول املشكلة املطروحة.   العصف الذ

ّ
 املتعل

   استراتيجية*تثري  
َ
ثقافة هنّي 

ّ
الذ ثقافة    العصف  تعكس  مختلفة  إجابات  من  هنّي 

ّ
الذ العصف  ينتج عن جلسة  ملا  مين 

ّ
املتعل

مين واملجتمع الذي ينتمون إليه خصوًصا 
ّ
مون  في حالاملتعل

ّ
 ينتمون إلى جنسيات متنوعة، وثقافات مختلفة. كان املتعل

هنّي مهارات    استراتيجية* تنّمي  
ّ
م مع كثرة املمارسة يصبح مرًنا قادًرا على الّتفكير   العصف الذ

ّ
م اإلبداعّية، ألن ذهن املتعل

ّ
املتعل

ق؛ فقد يضي
ّ

ف عناصر جديدة إلى النص املقروء،  بسرعة فائقة، فيكتسب سرعة بديهة تتطور بالدربة واملران إلى تفكير إبداعي خال

 .  آخر قصيدة، أو مسرحيةأو يعيد إنتاجه في جنس أدبي  

هنّي الحواَر   استراتيجية  * تعزز  
ّ
مين أيًضا؛ ألنها توفر للمتعلمين بيئة صفية    العصف الذ

ّ
م، وبين املتعل

ّ
م واملتعل

ّ
البّناء بين املعل

 تسودها حرية إبداء الرأي من دون نقد أو تقييم. 

هنّي مهارات    استراتيجية   تنمي*  
ّ
الذ له حرية    العصف  تتيح  م؛ ألنها 

ّ
املتعل اللفظية والفكرية لدى  الشفوي، والطالقة  التعبير 

  استراتيجية ، فهي  اضطراب أو ارتباكالتعبير عن رؤاه الذاتية، أضف إلى ذلك تجعله يعبر عن وجهة نظره أمام اآلخرين من دون  

مين جميعه
ّ
؛ ألن اإلجابات املتنوعة تثير الدافعية  هو تفكير جماعي تعاوني  ستراتيجيةاال م. والّتفكير الناتج عن هذه  تستنطق املتعل

 . نحو توليد إجابات جديدة

هنّي في التعبير األدبي. دراسة    استراتيجية*يقترح البحث التوصيات اآلتية: دراسة  
ّ
شط في    استراتيجياتالعصف الذ

ّ
م الن

ّ
الّتعل

غة 
ّ
 التعلم باللعب في تعليم اللغة العربية في املرحلة األولى.  استراتيجية دراسة  العربية بين النظرية والتطبيق. تعليم الل

 املصادر واملراجع 

هنّي وفن صناعة األفكار، الناشر املجموعة العربية للتدريب والنشر، دار الكتب    : البارودي، منال أحمد -1
ّ
العصف الذ

 . م2015 ، القاهرة، 1املصرية، ط

الحميد -2 الحميد حسن عبد  املتقدمة،    استراتيجيات   : شاهين، عبد  التعلم،    واستراتيجياتالتدريس  وأنماط  التعلم 

 م.2010 يس، جامعة اإلسكندرية، مصر،الدبلوم الخاصة في التربية، مناهج وطرائق تدر 

فاطمة -3 د.  والفكرية،    :فرحات،  األدبية  الدراسات  جيل  مجلة  الّتعليمّية،  املهارات  تعزيز  في  ودورها  التدريس  طرائق 

 م. 2021، 70بيروت، لبنان، العام الثامن 

اإلماراتّية -4 والّتعليم،  : املدرسة  ربية 
ّ
الت وزارة  عشر،  اني 

ّ
الث الّصف  الّنصوص،  ط  كتاب  املتحدة،  العربية  ،  6اإلمارات 

 م.  2021

 الرسائل الجامعية والدورّيات 

ّصة    :أحمد، إبراهيم شهاب .1 ّصة الصحفية، إبراهيم الطائي بغداد أول تنظير أكاديمي لفن الق  ّصة األدبية والق  بين الق 

 .م2012الصحفية، رسالة ماجستير مطبوعة، بإشراف د. منذر محمد جاسم، 

م .2 سامر  فواز،  الرحمنبني  عبد  استخدام    :حمود  لطلبة    استراتيجيةأثر  الدراس ي  التحصيل  على  هنّي 
ّ
الذ العصف 

التعليم  - الصف العاشر األساس ي في مدرسة عنجرة الثانوية الشاملة للبنين في محافظة عجلون، املؤتمر الدولي الثاني

 م. 2019 ، النوعي وخريطة الوظائف املستقبلية، كلية التربية النوعية، جامعة املنيا
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شط في ضوء بعض املتغيرات من وجهة    : الرشيدي، فاطمة جمال .3
ّ
م الن

ّ
م والطالب في الّتعل

ّ
درجة ممارسة دوري املعل

نظر معلمي املرحلة الثانوية وطلبتها في دولة الكويت، رسالة ماجستير غير مطبوعة، إشراف د.جودت أحمد املساعيد،  

 .م 2015جامعة الشرق األوسط، 

أمريني.      4 الثانوية    :صافيني،  املدرسة  في  هنّي 
ّ
الذ العصف  أسلوب  أساس  القراءة على  ملهارة  الّتعليمّية  املوارد  تطوير 

ولدانا   د.  و  جوهر  إدريس  الدين  د.نصر  بإشراف:  مطبوعة،  غير  ماجستير  رسالة  جونباغ،  السابعة  الحكومية 

العربي اللغة  تعليم  قسم  العليا  الدراسات  كلية  الحكومية    ة،ورغاديناتا،  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة 
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 : تحليل أدنوي في ضوء طاِبق ثنائية االتجاه علف-علوفا  علفا-علف الرتبتين العربيتينفي   يتطابق العطفال

Conjunct Agreement in Standard Arabic VS/SV Word Orders: A Bidirectional Agree-based Analysis 

 ( املغرب-جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط )  د.ابراهيم لحمامي

Dr. Brahim LAHMAMI, Mohammed V University Rabat-Morocco. 

 

 

 ملخص  

الورقة، ظاهرة   في هذه  العطفالندرس،  الرتبي فconjunct agreement)  ي تطابق  التناوب  في  ) -فا وفا- (  اللغة  VS/SVف  في   )

ق ثنائية االتجاه )minimalist perspectiveالعربية وفق منظور أدنوي ) ( املدافع عنها bidirectional agree( في ضوء فرضية طاب 

تطابق  اليلين مركزيين بالنسبة لظاهرة  . ولتحقيق هذا املسعى، سنقتصر في مناقشتنا لهذا املوضوع على تحلBaker(  2008في بيكر )

)  يالعطف العربية هما عون وآخرون  اللغة  )  .Aoun et al(  1994الرتبي في  انتهائنا من عرض  Soltanأ،ب(  2007وسلطان  . وأثناء 

املشاكل  أهم  سنبين  االقتراحين،  لهذين  املؤسسين  التحليلي التصورين  هذين  تواجه  التي  والتجريبية  النظرية  في والتحديات  ن. 

( بيكر  في  املقترح  االتجاه  ثنائية  ق  طاب  افتراض  يستثمر  أدنوي  تحليل  عن  املركبات  2008املقابل، سندافع  وفرضية  من جهة،   )

في التناوب   يتطابق العطفالمن جهة أخرى لنتمكن من اشتقاق    Heinat(  2008( املقدمة في هينات )probing phrasesاملسابير )

( في املعطوف الذي أغفلته جل التحاليل التي  nominative caseربية، ومن تجاوز إشكال إعراب الرفع )ف في الع-فا وفا-الرتبي ف

 بحثت قضية تطابق العطف األول.  

ف، اللغة العربية، األدنوية، طاِبق ثنائية االتجاه، إعراب  -فا وفا- ، التناوب الرتبي فيتطابق العطفال    —الكلمات املفاتيح  

   الرفع في املعطوف.  

Abstract  

 In this paper, we examine First Conjunct Agreement in Standard Arabic VS/SV Word Orders from a minimalist 

perspective as outlined in Baker’s (2008) Bidirectional Agree. To this end, we focus our discussion on two central 

analyzes, namely: Spec-Head configuration and Coordination Reduction (Aoun et al. (1994)), and Agree theory 

and Postcyclic Merge (Soltan (2007a,b)). As we will finish presenting the two founding visions for these proposals, 

we will point out the theoretical and empirical problems that they encounter. By contrast, we will assume, 

according to baker (2008) and Heinat (2008), that Agree operation operates bidirectionally, and that not only 

heads, but also phrases act as probes, in order to derive conjunct agreement in VSO/SVO Word Orders in Standard 

Arabic, and to solve the problem of Case in last conjunct agreement. 

Keyword: Conjunct Agreement, VSO/SVO Word Orders, Minimalism, Bidirectional Agree, Nominative 

Case. 
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 تمهيد

 first conjunct) 1ل تبرز تطابقا مع املعطوف عليه/أو املعطوف األو تختلف اللغات بخصوص تطابق العطف، فبعض اللغات 

agreement ( الجزئي  التطابق  محققة   ،)partial agreement  املعطوف املعطوف/أو  مع  تطابقا  يظهر  وبعضها  مثال(،  )العربية   )

( Bavarian، والبافارية )Van Koppen(  2007( فان كوبن )Dutch( )اللغات الجرمانية: األملانية )last  conjunct agreementاألخير ) 

( )العربية، اإلنجليزية مثال(، مشتقة  (resolved agreement( ، بينما تبين أخرى تطابقا مع املركب العطفي بأتمه  Fub(  2014فوب )

(، كما 2( و)1ه كما في )(. وللعربية واإلنجليزية أيضا، اإلمكانية في تحقيق التطابق مع املعطوف عليfull agreementالتطابق التام )

 (. 4( و)3لهما اإلمكانية في تسويغ التطابق مع املركب العطفي بأتمه كما في )

  (1  
 
 (     نجح الطالب  والطالبة

  (2 )     There is/*are a man and a woman in the house     

 هناك حاضر+مفرد/حاضر+جمع رجل حد تنكير رابطة حد تنكير و  امرأة في البيت           

 في البيت‘ مرأة او ’هناك رجل            

 نجحا في االمتحان 3) 
 
 (      الطالب  والطالبة

 (4      ) Mary and David are/*is in the garden         

 ديفد عطف ميري  حاضر+مفرد/حاضر+جمع  في  رابطة  الحديقة                 

     يري وديفد في الحديقة‘’م              

وقد اختلفت التحاليل التوليدية، إزاء هذه الظاهرة اللغوية، في الكيفية التي يتم وفقها رصد اشتقاق تطابق العطف؛ فمن  

جملتي من  مكونة  بنية  باعتبارها  القضية  هذه  حلل  من  األعمال  العطف" هذه  "اختزال  العملية  طريق  عن  إحداهما  حذفت  ن 

(coordination reduction( )ABS(  1994( )عون وآخرون  ق  العملية طاب  )Agree(، ومنها من فسرها من خالل  ( 2015( )سعيد 

Saeed( ق والضم املتأخر  . Soltanأ،ب( 2007( )سلطان )agree and late merge(، ومنها من حددها في طاب 

ف في اللغة العربية وفق منظور أدنوي، يستثمر  -فا وفا-في التناوب الرتبي ف  يتطابق العطفال في هذه الورقة، ظاهرة  نتناول،  

ق ثنائية االتجاه املقدمة في بيكر ) . ولتحقيق هذا الهدف، سنقتصر في منقاشتنا على تحليلين بالنسبة  Baker(  2008فرضية طاب 

اللغة   في  الرتبي  العطف  تطابق  )لظاهرة  وآخرون  عون  هما  )1994العربية  وسلطان  عرض 2007(  من  سننتهي  وعندما  أ،ب(. 

التصورين املؤسسين لهذين االقتراحين، سنقف عند املشاكل النظرية والتجريبية التي تواجه هذين التحليلين. في املقابل، سندافع 

ق ثنائية االتجاه من أجل اشتقاق تطابق ف في العربية، -فا وفا-العطف في التناوب الرتبي ف  عن تحليل أدنوي يستثمر افتراض طاب 

 في العربية. يتطابق العطفالولتجاوز إشكال إعراب الرفع في املعطوف الذي أغفلته جل التحاليل التي بحثت قضية 

 

 

نوظف العبارات والرموز اآلتية للداللة على: املعطوف عليه= املعطوف األول. املعطوف= املعطوف األخير. م.مص= مركب مصدري. مص= مصدري.   - 1

= *= املركب الفعلي الخفيف. ف*من.  م.حد= مركب حدي. م.ف= املركب الفعلي املعجمي. ف= الفعل املعجمي. م.فم.ز= مركب زمني. ز= الرأس الز 

 الفعل الخفيف. م=مقيمة. غ م=غير مقيمة. 
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 ف - فا وفا-. تحاليل سابقة لتطابق العطف في الرتبتين ف 1

 ( 1994. عون وآخرون ) 1.1

ف في العربية يمكن اشتقاقه من خالل الترابط التركيبي  -فا وفا- أن التناوب الرتبي ف  .Aoun et al(  1994افترض عون وآخرون )

رفي )spec-head configurationرأس )-مخصص رفة والرأس الصُّ (. ففي الرتبة  inflectional head( بين الفاعل في مخصص الصُّ

فا،  -( حيث يفقد تطابق العدد. أما بالنسبة لتطابق املعطوف عليه في الرتبة فFالرأس "أ" )  فا ينتقل الفعل فوق الفاعل إلى-ف

فإن تحليل عون وآخرون يرى أن وجود هذا النمط من التطابق ليس حقيقيا، مفترضا أن ثمة عملية تعرف بـ "اختزال العطف" 

طبق على بنية عطفية جملية أساس على النحو املوجود في )
 
 ب(.5ت

 زيد        و          عمرو[   (    أ(      جاء       ]5) 

 ب(    ]جاء       زيد[         و         ]جاء عمرو[         

الرتبة ف  في  تظهر  مثال(  واملغربية  )اللبنانية  للعربية  اللغوية  التنوعات  أن  املركب  -وبما  مع  أو  األول  املعطوف  مع  تطابقا  فا 

أ،ب(،  6( كما في )clausal coordinationن وآخرون يصنف النوع األول في خانة التطابق الجملي )العطفي بأتمه، فإن تحليل عو 

ف  - (، في حين يعتبر املركب العطفي في الرتبة فا7( كما في )phrasal coordinationويدخل النوع الثاني في خانة التطابق املركبي )

 (. 8مكونا مركبيا مخصصا بالتطابق التام كما في )

 علي[     )العربية املغربية(  ]مش ى  و   ]مش ى عمر[   (     أ. 6)      

 )العربية اللبنانية(   مروان[    ]راح   و  ]راح   كريم[  ب.                 

 )العربية اللبنانية(    [ عليو    راحو   ]عمر(  7)      

 )العربية املغربية(  علي  [  مشاو  و   ]عمر (   8)      

 (. 1994: 208-207عون وآخرون )                                                              

( في العربية اللبنانية  مثل  semantic pluralityاختزال العطف، استند عون وآخرون إلى روائز الجمع الداللي )   ولتقرير افتراض

( ) sawa)سوا  تنينيتن   ،)tnyneetun( حالن   ،)haalun( بعضن   ،)baʕḍon( لتقو   ،)Ltaɂo األول العطف  تطابق  أن  معتبرا   ،))

- (، بينما يتوافق مع التطابق التام سواء في الرتبة ف9الجمع الداللي مثل )سوا( كما في ))التطابق الجملي( ال يتماش ى وورود عنصر  

 أ،ب(.      10ف كما يتضح من )-ا أو فاف

 راح كريم ومروان سوا   *(         9)      

 (   أ.    راحو كريم ومروان سوا  10)      

 ب.    كريم ومروان راحو سوا                        

                    ( )العربية اللبنانية(. 214- 211:1994عون وآخرون )          

ل صالح  ليستنتج تحليل عون وآخرون أن لحن التراكيب التي يتوارد فيها تطابق العطف األول مع عناصر الجمع الداللي دلي

الفتراض تطابق جملي متحقق في كل مرحلة من مراحل االشتقاق، بحيث يضطلع كل فاعل داخل املركب العطفي باشتقاق جملته  

 الخاصة به، وأن سالمة البنيات التي تظهر عناصر الجمع عبارة عن عطف مركبي. 
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إيج  نتائج  تقدم  وآخرون  عون  قبل  من  املقترحة  الداللي  الجمع  روائز  كانت  فإنهاإذا  واملغربية،  للبنانية  بالنسبة  وفقا  ابية   ،

أ( أو العائد  11تتنبأ خطأ في سياق تطابق املعطوف األول في العربية املعيار بتوارد عبارات مثل "معا" كما في )  (،2007لسلطان )

 ج(. 11ب( أو الفعل الالزم "التقى" كما في )11التشاركي "بعضهم البعض" كما في )

 جاءت هند وزيد معا   (   أ.     11)    

 ب.      تحب هند وأخواها بعَضهم البعض             

 ج.     التقت هند وأخواها في الحفلة                 

                                 ((202أ:2007سلطان ))                  

أن تطابق    Harbert & Bahloul(  60:2002وتنطبق املالحظة نفسها على معطيات من اللغة الولزية، فقد بين هاربرت وبهلول )

" )التقى(  cwrddأ(، ومع فاعل الفعل "12" )بعضهم بعضا( في )ein gilyddاملعطوف عليه يمكن أن يتوارد مع عناصر الجمع مثل "

 أ،ب(.                13)بين( الذي يظهر تطابقا مع املعطوف األول رغم تطلبه مفعوال جمعا كما في )" rhwngب(، ومع الحرف " 12كما في )

 Es       i           a'm brawd       gyda     ein       gilydd(     أ.     12)   

 أنا      ذهب       عائد تشاركي            مع              أخي      و                                

 ’أنا وأخي ذهبنا مع بعضنا البعض‘                          

 Cwrddais     i      a'm brawd          ym    Mharisب.                   

 أنا         التقى       أخي       و          باريس      في                                  

 ’أنا وأخي التقينا في باريس‘                       

  Cynnen               rhyngof          fi        a       thi  (   أ.    13)   

 الصراع                            +مفرد 1بين      أنت       و      أنا                              

 ’الصراع بيني وبينك‘                       

ـــا    و   أنتم      cwlwm       o       gariad        sydd       rhyngoch    chwi   a    hi         ب.                   موصول             +جمع         2بين         هــ

 إضافة      عهد      حب     

 ’عهد الحب الذي بينكم وبينها‘                       

( بتطابق املعطوف األول مفترضا أن هناك  14(، عدم إقراره في البنية )1994ومن األدلة أيضا على ضعف تحليل عون وآخرون )

 ( إلى يمين البنية.  right node risingحذفا للفعل وإصعادا لعجرة املركب الحرفي )

        م وزيد في الحديقة                              (     لعبت مري14)

( لوجودها ضمن مجالين جمليين مفردين، فإننا  14وبما أن هذا التحليل يتنبأ بأن تكون عجرة املركب الحرفي مفردة كما في )

في أن روز التطابق في املجالين غير ممكن في سياق عدم إبراز عجرة املركب الحرفي أي تطابق ضمن   Doron(  2005نتفق مع دورون )
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ا التحليل ليست له القدرة على رصد التطابق ضمن عملية إصعاد العجرة "يتجوالن في الغابة" إلى هذين املجالين. وعليه، فإن هذ

 (. 15اليمين كما يتبين من املعطى الوارد في )

 (     كانت هند وزيد يتجوالن في الغابة  15)    

رون يتنبأ خطأ بصعودها من مجالين  ( توسم العجرة الصاعدة "يتجوالن في الغابة" باملثنى، ما يجعل تحليل عون وآخ15ففي )

 (.    15جمليين موسومين باملثنى، وهو ما يخالف الوسم التطابقي )املفرد( الذي يظهر على املعطوفين في البنية )

 أ،ب( 2007.سلطان ) 2.1

 . العملية طاِبق 1.2.1

- ، العالقة التركيبية مخصصحذف تشومسكي، في إطار التطورات التي عرفها املشروع التوليدي بخصوص التحليل السماتي

ق على مسافة بعيدة ) ( وأعمال الحقة(. إذا  2001،  2000( )تشومسكي )agreeرأس من تصميم النحو لتحل محلها العملية طاب 

(، فإنها تشتق في النسخة الثانية  checkingتركيبية  تتحقق في النسخة األولى من خالل عملية الفحص )-كانت السمات الصرف

( املتبادل بين مسبار يتحكم مكونيا في هدف موجود ضمن مجاله املحلي، ما يجعل كل السمات التي  valuationقييم )عن طريق الت

( حذفها  قدمه  deletingيمكن  الذي  االقتصاد  مبدأ  مع  انسجاما  بعيدة  مسافة  على  للتقييم  متاحة  النقل  عملية  خالل  من   )

 (.1995تشومسكي سنة )

توافق ق  طاب  العملية  ) وتشترط  املسبار  matchingا  يتوفر  أن  تشترط  كما  تقييمها.  املراد  السمات  في  والهدف  املسبار  بين   )

متين تجعلهما عنصرين نشيطين. في ) ق كما في 16والهدف، على األقل، على سمتين غير مقيَّ ( نقدم الصياغة العامة للعملية طاب 

 (.2001تشومسكي )

 هدف "ب" بحيث: (       يتطابق املسبار "أ" مع ال16)     

 أ.      "أ" يتوفر على سمات غير مؤولة             

ـ"أ"            ب.     "ب" يتوفر على سمات مؤولة موافقة ل 

 ج.     "ب" نشيط لتوفره على إعراب غير مقيم          

 د.       "أ" يتحكم مكونيا في "ب"          

 ر.       ليس هناك هدف متدخل بين "أ" و"ب".         

 ف - فا وفا-في الرتبتين ف يتطابق العطف ال. اشتقاق 2.2.1

رأس بالنسبة لتطابق العطف الرتبي، مقاربة  -أ،ب(، خالفا للتحليل الذي يدافع عن العالقة مخصص2007اقترح سلطان ) 

ق، مفترضا أن للرتبتين ف العملية طاب  العربية بنيتين شجريتين مختلفتين غير مشتقة إحداهما من  -ا وفاف-مؤسسة على  ف في 

( يتم ضمه خارجيا في مخصص املركب الفعلي الخفيف، بحيث يتطلب تعيينا  proف "ضم صغير" )- األخرى. تتضمن بنية الرتبة فا

(identification( ينتج عنه تطابق تام في وجيهة الصورة الصوتية )phonetic formليتقاط )ع االشتقاق. وضمن الرتبة نفسها )فا -

( هو مخصص  A-bar position( مولدا في موقع غير محوري )topicف موضعا ) -(، يعد املركب الحدي الذي يتصدر الرتبة فاف

 املركب الزمني.  



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 32  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

ركب العطفي بأتمه  ف، أن التطابق التام مع امل-ويفترض سلطان، لتقييم السمات الصورية في املسار االشتقاقي للرتبة فا       

( املسبار  )probeيشتق عن طريق دخول  الهدف  مع  ق  طاب  في  الزمن   )goal  الفعلي املركب  في مخصص  املضموم  "ضم صغير"   )

فا  -الخفيف استجابة لدواعي تعيين "ضم صغير" في الصورة الصوتية، بينما يشتق التطابق الجزئي مع املعطوف عليه في الرتبة ف 

 تيتين:  من خالل الخطوتين اآل

ق الزمن مع املعطوف عليه. 1  . طاب 

مَّ املعطوف ملحقا )2  ( في الصورة الصوتية. postcyclic mergeسلكيا )-( للمعطوف عليه ضما بعدadjunct. ض 

،  1993( للعطف مبنية على عملية اإللحاق كما في )مون )asymmetricأ،ب( بنية التناظرية )2007لقد افترض سلطان )       

1999  )Munn( العطفي  الرأس  يشكل  بحيث   ،)head conj( وفضلته    )2DP  complementم.حد( الحدي 2(  للمركب  ملحقا   )

ا من  (. كما افترض أن سمات املركب الحدي بأتمه )#م.حد#( تتحدد عن طريق حوسبته 17( كما يتضح من )1املعطوف عليه )م.حد

صرف سمة الشخص األول إذا  Corbett(  2000،  1983( املقترحة في كوربت )features resolutionخالل "قواعد التصرف" ) 
 
؛ كأن ت

 تواردت مع سمة الشخص الثاني، ويصرف الجمع إذا توارد املفرد مع املثنى، كما يصرف املذكر إذا توارد مع املؤنث ... إلخ.  

 #م.حد#                              (17)    

 م.عطف                                               1م.حد                         

 2م.حد            عطف                                                                           

الرتبة   في  العطف  لتطابق  )-فاوبناء على تحليل سلطان  البنية  تأخذ  في )18ف،  الوارد  أ:  2007ب( )سلطان )18أ( االشتقاق 

207 .)) 

 (    أ.     زيد وهند قرآ الكتاَب 18)   

 ]م.ف ...[[[[   *فضم صغير  *م.ف] صنف/م.إ.م/ Φز موضع #م.حد# م.ز مص ]م.مص ]ب.               

ق                                                                        طاب 

أ:  2007ب( )سلطان )19أ( االشتقاق الوارد في )19فا، فإن سلطان يقترح للبنية )-أما في ما يخص تطابق العطف في الرتبة ف

208 .)) 

 (       أ.    قرأ زيد وهند الكتاَب 19)  

 ]م.ف ...[[[[ *ف[[2عطف م.حد م.عطف ]1م.حد #م.حد#]*م.ف]تجرد/صنف ز م.ز مص]م.مص ب. ]        

ق                         ضم متأخر                                                                                                                       طاب 

ف في العربية معتمدا  -فا وفا- بالرغم من أن اقتراح سلطان تمكن إلى حد ما من رصد اشتقاق تطابق العطف في الرتبتين ف       

ق والضم بعد  السلكي في الصورة الصوتية، فإن تحليله يواجه مشاكل نظرية وتجريبية كما سنبين تباعا. - في ذلك على طاب 

موح1 تحليال  سلطان  تحليل  يقدم  ال   .( ف unifiedدا  الرتبتين  في  العطف  لتطابق  وفا-(  ف-فا  الرتبة  ففي  يتطابق  -ف؛  فا 

ف من خالل  -املعطوف عليه مع الزمن، ويضم املعطوف ملحقا في الصورة الصوتية، بينما يتطابق املركب العطفي بأتمه في الرتبة فا

ق بين الزمن وضم صغير، وضم املركب الحدي العطفي بأتمه خارجيا في   (. كما ال يقدم أيضا overt syntaxالتركيب الظاهر )طاب 
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ف يتحقق الفاعل ضميرا فارغا )ضم صغير(، في حين يتحقق في الرتبة  -رصدا موحدا للفاعل املحوري في الرتبتين؛ ففي الرتبة فا

ل غيرَ مملوءافا مركبا حديا  -ف ه من التحاليل، فإنه يجب . وألن التحليل األدنوي الذي يروم التوحيد بين الظواهر اللغوية َيفض 

 التخلي عن تحليل سلطان ألنه ال يكترث ملبدأ التوحيد 

(، ألنها متضمنة بشكل الزم في سمات التطابق باسم  redundant featureفي تحليل سلطان تعد سمة الصنف سمة حشوية )  -2

 (. 2001الجنس كما في تشومسكي )

ورة الصوتية بالعالقة اإلحالية بين املفسر وعائده التي تتطلب تحكما مكونيا  . ال يتنبأ افتراض الضم املتأخر للمعطوف في الص 3

 أ،ب(21أ،ب( و)20يشتق في التركيب الظاهر كما يتضح من )

 يحددان مستقبله   أوحاضره  أ(  أ.   ماض ي اإلنسان20)     

 يحددان مستقبله            أوماض ي اإلنسان أحاضره *ب.              

 ((                                                                     2016)رشاد )                                                           

  Every man and his dog left(  أ.   21)   

 انسحب  كلبه    و  رجل    كل                       

 ’انسحب كل رجل وكلبه‘                   

         His dog and every man left   *ب.           

 انسحب  رجل   كل   و  كلبه                   

           ’كلبه وكل رجل انسحبوا‘                  

 (                               Zhang( 14:2008)جانك )                                                

 optimal and. ال يبدو أن عملية الضم املتأخر للعناصر التركيبية في الصورة الصوتية تنسجم مع التصميم األمثل واملحكم )4

perfect design( للملكة اللغوية )language facultyفالضم بعد .)-  ( السلكي يشبه عملية املالذ األخيرlast resort التي ال يؤتى بها )

 إلنقاذ االشتقاق من الفشل. ولذلك، فإن هذا النوع من الضم )الضم املتأخر( يجب تجنبه كما نقل كوتو )
ّ
عن    Goto(  2017إال

 ب(.2017تشومسكي )

 فعل -فاعل وفاعل-في الرتبتين فعل  يتطابق العطفال. تحليل جديد لظاهرة 2

 . عن بنية العطف الرتبي 1.2

)استناد         والنقل  الربط  دليل  إلى  )Binding & Movementا  )مون   )1993( التطريز   ،))Prosody( )روس   )1967  )Ross  ،)

( )جوهنسن  عليه  املعطوف  )1998،  1993تطابق  مون   ،)1993  ،1999( ملون  تبعا  نفترض،   ،)1993  ،1999( الرسن   ،)2013 )

Larson  حة ) 22 تناظرية كما يتضح من )من بين آخرين(، أن بنية املركب العطفي الفاعل بنية ال
َّ
  flatب(، املقابلة للتشجيرة املَسط

structure( في  كما   )22( الظاهر  التركيب  في  املعطوف  داخلها  ضم  ي  يتحكم  overt syntaxأ(،  بحيث  عليه  باملعطوف  ملحقا   ،)

 املعطوف األول مكونيا في املعطوف الثاني. 
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 م.حد                        ب.                                         م.عطف    (  أ. 22)

 م.عطف     زيد                                                                      عمر   زيد      و       

 وعمرو 

وفي ما يتعلق بحوسبة سمات التطابق في سياق تطابق املركب الحدي العطفي بأتمه، تعمل قواعد التصرف املقترحة في كوربت   

إذا توارد الشخص األول مع الشخص الثاني، ( على تصريف التطابق في املع2000،  1983) صرف الشخص األول  طوفين، كأن ي 

 ويصرف الجمع إذا توارد املفرد والجمع، ويصرف املذكر في حال توارد مع املؤنث. 

 . طاِبق ثنائية االتجاه2.2

ق املقترحة في تشومسكي )2008حاول بيكر )        ، مركزا على  باملرونة  (، أن يبلور نظرية للتطابق تتسم2001(، بناء على طاب 

القيم الوسيطية التي تختص بها لغة دون لغة. فقد نص بيكر على أن اتجاهية التطابق نحو األسفل املدافع عنها في تشومسكي  

رية التطابق، ما دفعه إلى افتراض اتجاهية مرنة تعمل نحو األسفل كما تعمل نحو األعلى أيضا. ( ليست خاصية مالزمة لنظ2001)

ق ثنائية االتجاه يمكن صياغتها على النحو املوجود في )2008ويرى بيكر )  (. 24( املمثل له شجريا في )23( أن طاب 

هدف )ي( يتوفر على سمة مقيمة )س(    يتطابق مسبار يتوفر على سمة غير مقيمة )س( في الرأس )د( مع  (   23) 

 فقط إذا كان )د( يتحكم مكونيا في )ي( أو يتحكم )ي( مكونيا في )د(.  

 

 (              م.أ 24)       

 ...                  أ               

 م.ب                ...                              

ق نحو األعلى         ...                    ب                     طاب 

 م.د                    ...                                                        

 د                                                                                                 

ق نحو األسفل                                                     طاب 

 

 ف - فا وفا-في الرتبتين ف  يتطابق العطفال. اشتقاق 3.2

 يتأسس اقتراحنا الشتقاق تطابق العطف الرتبي في العربية على االفتراضات اآلتية:  

 س: م 

 س: غ.م 

 س: م 
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ق ثنائية االتجاه )بيكر  1 ر في  -( السمات الصرف3.  1ر ( املركبات مسابي 2(.  2008( طاب  سب 
َ
تركيبية )اإلعراب والتطابق تحديدا( ت

 من بين آخرين كثر(.   Ussery( 2011، يوسري )Bosković( 2007عن بعضها البعض )بوسكوفيتش ) فصالنا

 (.26( يتم من خالل التشجيرة )25وبناء على هذه االفتراضات، نقترح أن اشتقاق تطابق املعطوف عليه في البنية )       

 (       جاء زيد وهند 25)   

 م.ز                     (                 26)

 ز‘                                                                                            

   *م.ف                             ج، ش،ع، م.إ.م                         

 جاء                                                             

 ‘ *ف                                      Φم.حد                                          

ق نحو األسفل                 م.عطف          زيد                طاب 

                     م.ف                              جاء وهند                                                                

                                                                           

 جاء                                                                                                                                                                  

 

ضم الزمن إلى االشتقاق بتطابق غير تام )26في ) حدي بأتمه )م.حد( غير  عدد( يضطلع بجعل سمات التطابق في املركب ال-( ي 

 الجنس من املركب الحدي "زيد" محققا    2( inactiveنشيطة )
َ
م الزمن  سمة قّي 

ق ثنائية االتجاه، ي  ألنه محل للتطابق التام. ووفقا لطاب 

في    ( ونشيطةمثال  Doner(  2019(، دونر ) 2008التطابق الجزئي. وألن سمة مبدأ اإلسقاط املوسع )م.إ.م( سمة كلية )تشومسكي )

 ف يتحقق عن طريق عمليتين: -فا وفا-الرأس الزمني، فإننا نفترض أن تقييمها في الرتبتين ف

ف 1  الرتبة  في  الفعل  -(  ينتقل  )(  cyclically)  سلكيافا،  وأنكنستبولو  ألكسيادو  تحليل  في  كما  الزمني  الرأس  ( 1998إلى 

Alexiadou & Anagnostopoulou  . 

 (. 1995ف، ينتقل املركب الحدي الفاعل إلى مخصص الزمن كما في تحليل تشومسكي ) -( في الرتبة فا2 

( ينتقل الفعل )جاء( من موقع الفعل املعجمي عبر الفعل الخفيف وصوال إلى الرأس الزمن حيث يقيم سمة  26ففي البنية )

 )م.إ.م(. 

 

،  2019،  2018). وعن استثماره في بعض القضايا اإلحالية في اللغة العربية، انظر لحمامي  Heinat(  2008انظر هذا االفتراض بتفصيل في هينات )  -1

2021). 

( بين الرأس الزمن واملركب الحدي بأتمه هو املسؤول عن نشاط أو  matching/mismatch featuresقد يكون التوافق/أو عدم التوافق السماتي )  -2

 عدم نشاط سمات التطابق في هذا املركب. 
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بأتمه مع   العطفي  لتطابق املركب الحدي  بالنسبة  الرتبة فاأما  في  )-الفعل  البنية  في  الزمن يدخل بسمات  27ف كما  (، فإن 

التام.   للتطابق  محل  ألنه  بأتمه  العطفي  الحدي  املركب  في  التطابق  سمات  نشاط  تسّو غ  عدد(  جنس،  )شخص،  تامة  تطابقية 

ق مع الهدف )م.حد   م األول التطابَق من الثاني  لي  (  Φولتحقيق التطابق التام بين الفاعل بأتمه والفعل، يدخل الزمن في طاب  قّي 

بشكل تام. وبما أن سمة )م.إ.م( نشيطة في الرأس الزمن، فإنها تدفع املركب الحدي بأتمه )م.حد( إلى االنتقال إلى مخصص الزمن 

 (.     28ف كما يتضح من )-قصد تقييم هذه السمة مشتقة الرتبة فا

 (       زيد وهند جاءا  27)     

 

 م.ز                (28)    

 م.حد                                                                

 ز‘                                وهند      زيد                         

   *م.ف    ج، ش،ع، م.إ.م                                                

ق نحو ا              جاءا                           ألسفل طاب 

                                    Φم.حد                                               

 ‘  *ف                           زيد          م.عطف                                             

 .فم                      اجاء      هند             و                                                         

                                                                                                                           

 

 

 

 

 جاءا                                                                                                                                                                              

  الوجيهيين   املستويين  مة تصل إلىغير أن بقاء سمة الرفع في املعطوف بدون تقييم يطرح مشكال لتقاطع االشتقاق، فكل س

بدون تقييم تتسبب في فشل االشتقاق. وبما أن معظم التحاليل، التي تناولت تطابق العطف الرتبي في العربية، ركزت على الكيفية  

اب الرفع في  التي يتم وفقها اشتقاق تطابق العطف سواء كان التطابق تاما أو جزئيا، غير ملتفتة إلى الطريقة التي ترصد تقييم إعر 

( upwardاملعطوف، فإن حل هذا املشكل ممكن إذا افترضنا أن سمة الرفع في املعطوف واملعطوف عليه تسبر الزمَن نحو األعلى )

 (.29( قصد تقييمها منه كما يتضح من )simultaneously) وفي وقت متزامن 
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   (29) 

 ز                              

                                         

        *م.ف                                                          

 م.حد                                                                                      

          م.عطف          زيد                                          

                                

           هند                                           و                                               

 

 

 

 

 خالصة

ف في اللغة العربية وفق تصور أدنوي يستند إلى  -فا وفا-في التناوب الرتبي ف  يتطابق العطفالفي هذا العمل ظاهرة    بحثنا       

( بيكر  في  املقدمة  االتجاه  ثنائية  ق  )2008فرضية طاب  هما عون وآخرون  أساسيين  تحليلين  ركزنا على  ( وسلطان 1994(، حيث 

التحليلين، دافعنا، تبعا ملجموعة من    أ،ب(، مبينين خصائصهما وجوانب القصور فيهما. وسعيا إلى تجاوز مشاكل هذين2007)

(، عن تحليل بديل يسمح لسمات التطابق واإلعراب  2011( يوسري )2008(، هينات )2008(، بيكر )2007األعمال )بوسكوفيش )

في  الرفع  إعراب  تقييم  ورصد  الرتبي،  العطف  تطابق  اشتقاق  أجل  من  واألسفل  األعلى  االتجاهين  في  منفصل  بشكل  بالسبر 

 فين.املعطو 

 املراجع العربية

( ابراهيم.  لنيل شهادة    (.2021لحمامي،  بحث  نموذجا.  املنعكس  الضمير  العربية:  اللغة  في  اإلحالي  الربط  مبادئ 

 املغرب. -الدكتوراه في اللسانيات، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط

ق ضم الكبير؟. مجلة "اللسانيات العربية"،  (. أن وعالقتها  2019لحمامي، ابراهيم. ) باملراقبة: افتراض النقل أم طاب 

 .157-132تصدر عن مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية. العدد: التاسع. ص: 

( ابراهيم.  تحلي2018لحمامي،  نحو  والفعلي:  االسمي  اإلسناد  تراكيب  في  واملحمول  املوضوع  بين  الرابط  كلي  (.  ل 

العدد:  العربية.  اللغة  لخدمة  العزيز  عبد  بن  عبد هللا  امللك  مركز  عن  تصدر  العربية"،  "اللسانيات  مجلة  وموحد. 

 . 157-132السادس. ص: 

 ش،ج،ع 
طاِبق حنو 
األعلى ويف 
 وقت متزامن

 رفع:م 



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 38  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

(. البنية التركيبية للعطف في اللغة العربية. الندوة الدولية الثانية التي نظمتها كلية اآلداب  2016رشاد، املصطفى. )

 .2016ع "تخطيط متن اللغة العربية" سنة بالجديدة في موضو 

 املراجع األجنبية 

Alexiadou, A & Anagnostopoulou, E.: (1998). “Parametrizing Agr: Word order, V-movement and EPP 

checking” Natural Language and Linguistic Theory 16: 491-539 

Aoun, J & Sportiche, D & Benmamoun, E.: (1994). “Agreement, Word Order, and Conjunction in some 

varieties in Arabic”. Linguistic Inquiry 25(2): 195-220. 

Baker, M (2008): “The Syntax of Agreement and Concord" Cambridge Studies in Linguistics. 

Bosković, Z.: (2007). ‘On the Locality and Motivation of Move And Agree’. Linguistic Inquiry, Vol. 38, No 

4, pp. 589-644. The MIT Press.  

Chomsky, N.: )1995(.‘The Minimalist Program’. Current Studies in Linguistics 28. Cambridge, Mass.: MIT 

Press, 2015. 

Chomsky, N.: (2001). ‘Derivation by Phase’. In Ken Hale: a life in language, ed. Michel Kenstowicz, 1-52. 

Cambredge, Mass.: MIT Press. 

Chomsky, N.: (2008). ‘On phase’. In Foundational issues in linguistic theory: essays in honor of Jean-Roger 

Vergnaud, ed. by Robert Freiden, Carlos P. Otero and Maria Luisa Zubizareta, 133-166. Cambridge, MA: MIT 

Press. 

Corbett, G.: (1983). “Resolutions Rules: Agreement in person, number and gender”. In Order, Concord and 

Constituency, ed. by Gerald Gazdar and Geoffrey K. Pullum, 175-214. Dordrecht: Foris Publications. 

Corbett, G.: (2000). “Number”. Cambridge: Cambridge University Press. 

Doron, E.: (2005). “VSO and left-conjunct agreement: Biblical Hebrew vs. Modern Hebrew”. In Universal 

Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages, ed. by  Katalin E. Kiss. Mouton de Gruyter Berlin   •    

New York. 

Fub, E.: (2014). “Complementizer agreement (in Bavarian): Feature inheritance or feature insertion”. In 

Günther Grewendor, ed. Bavarian syntax: contributions to the theory of syntax, Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company. 

Goto, N.: (2017). “ELIMINATING THE STRONG/WEAK PARAMETER ON T”. in Proceedings of GLOW in 

Asia XI, volume 2, edited by Micheal Yoshitaka Erlewine. MIT Working Papers in Linguistics #85. Cambridge, 

MA: MIT Working Papers in Linguistics. 



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 39  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

Harbert, W & Bahloul, M.: (2002). “Postverbal subjects in Arabic and the theory of agreement”. In Themes 

in Arabic and Hebrew Syntax, ed. by Jamal Ouhalla and Ur Shlonsky, 45-70. Dordrecht: Kluwer Academic 

Publishers. 

Heinat, F.: (2008). ‘Probes, Pronouns and Binding in the Minimalist Program’. VDM. Verlag Dr. Müller. 

Johanessen, J, B.: (1993). “Coordination. A Minimalist Approach”. Doctoral Dissertation, University of 

Oslo. 

Johanessen, J, B.: (1996). “Partial agreement and coordination”. Linguistic Inquiry 27 (4): 661-676. 

 Johanessen, J, B.: (1998). “Coordination”. New York/Oxford: Oxford University Press. 

Larson, B.: (2013). “Arabic Conjunct-Sensitive Agreement and Primitive Operation”. Linguistic Inquiry 

44(4): 611-631.  

Munn, A. : (1993). “Topics in the syntax and semantics of coordinate structure”. Doctoral Dissertation, 

University of Maryland. 

Munn, A. : (1999). “First conjunct agreement: Against a clausal analysis”. Linguistic Inquiry 30(4): 643-

668. 

Ross, J, R.: (1967). ‘Constraints on variable in syntax’. Doctoral Dissertation, MIT, Cambridge, Mass. 

Soltan, U.: (2006). ‘Standard Arabic subject-verb agreement asymmetry revisited in an agree-based 

minimalist syntax’. In Agreement Systems, ed. by Cedric Boeckx, 239-265. Amsterdam: John Benjamins 

Soltan, U. : (2007a). ‘On agree and postcyclic merge in syntactic derivations: first conjunct agreement in 

Standard Arabic revisited’. In Perspectives on Arabic Linguistics, ed. by Elabbas Benmamoun, 191-216. 

Amsterdam: John Benjamins. 

Soltan, U. : (2007b). ‘On Formal Feature Licensing in Minimalism: Aspects of Standard Arabic 

Morphosyntax’. Doctoral Dissertation, University of Maryland. 

Ussery, C.: (2011). “Variability in Icelandic agreement: An interaction of DP lincensing and multiple agree”. 

Proceeding of NELS 40, Robert Staubs, et al. University of Massachussetts, Amherst, MA. [Distributed by 

GLSA]. 

Van Koppen, M.: (2007). “Agreement with Coordinated Subjects: A Comparative Perspective”. Linguistic 

Variation Yearbook 7: 121-161. 

Zhnag, N. : (2010). “Coordination in Syntax”. Cambridge University Press. 

 



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 40  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

  



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 41  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 

خاطب
َّ
ة دراسة: القرآن في الت رد ملصطلحي تحليليَّ  والخطاب  السَّ

Dialogue in the Qur’an: An Analytical Study of Narrative and Discourse Terms 

 ،تركيا هيتيت جامعة  اإللهيات كلية  في  مساعد أستاذ . شعير رزق محمد د.
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Department of Basic Islamic Studies, Department of Arabic Language and Rhetoric 

 باديس، مستغانم، الجزائر جامعة عبد الحميد بن ،بن يمينة زهرة د.

Benyamina Zohra, senior lecturer (A), University ABD ALHAMID IBN BADIS MOSTAGANEM, ALGERIA 

 

 

 

Abstract: 

     The terms narration and discourse are of great importance in understanding the exchanged dialogues in the 

Holy Qur’an, and discourse is the first stage that results in the narration in a logical and chronological manner, 

even if the narration is often linked to the story or the tale, and what it includes of personalities related to events 

that revolve in time and place. 

     Narration is the process carried out by the narrator and then results in the narrative text that includes the 

narrative (i.e. the verbal discourse) and the uttered narrative. A narrative that takes into account the chronological 

order and the presentation of the characters participating in these events. 

     Hence the importance of the research through the analysis of these two terms (narration and discourse); To 

understand the reasons for communication in the Noble Qur’an, to clarify its elements and methods, and how it 

differs from another situation according to the Qur’anic context. 

Keywords: 

 language, communication, narration, discourse, story. 
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ص
َّ
 : ملخ

القرآن الكريم، والخطاب هو       خاطب والحوارات املتبادلة في  التَّ ة كبرى في فهم  الن أهميَّ  
ّ
رد والخطاب يمث السَّ إنَّ مصطلحي 

يرتبط  رد  السَّ كان  وإن  ا،  زمنيًّ ومتسلسلة  ة  منطقيَّ بطريقة  رد  السَّ عنها  ينتج  تي 
َّ
ال األولى  وما    -غالًبا  -املرحلة  الحكاية،  أو  ة  بالقّص 

رد  تتضمنه من شخصيات مرتبطة بأحداث تدور في زمان ومكان؛ ف  "العمليَّ   هوالسَّ
َّ
( اويُّ )أو الرَّ   ارد أو الحاكيُّ تي يقوم بها السَّ ة ال

النَّ  عنها     القصص يَّ   صَّ وينتج 
َّ
الل على  القصص ي ّاملشتمل  الخطاب(  )أي  القصص يّ فظ  امللفوظ(  )أي  هذا  والحكاية  خالل  من   ،"

  ة ورحالته في شكل قصص يٍّ ث عن أخباره وإنجازاته اليوميَّ يتحدَّ   ا، واإلنسان بشكل عاّمٍ ي إنتاج الخطاب سردً عريف يمكن أن نسّم  التَّ 

 
َّ
الت فيه  الزَّ يراعي  الشَّ   منيَّ رتيب  األحداثخصيَّ وعرض  هذه  في  املشاركة  هذين    . ات  تحليل  من خالل  البحث  ة  أهميَّ تأتي  هنا  من 

ة تغايره من موقف آخر تبًعا   خاطب في القرآن الكريم، وبيان عناصره وطريقته وكيفيَّ رد والخطاب(؛ لفهم دواع التَّ املصطلحين )السَّ

.  للسياق القرآنّي 

 : منهج البحث

ا ، من خالل االعتماد على تعريفها لغويًّ
ً

ال ة أوَّ غويَّ
ُّ
اهرة الل

َّ
حليليُّ القائم على وصف الظ ة -هو املنهج التَّ   - عن طريق املعاجم العربيَّ

ة فهم املصطلحين في إدراك املعنى.    رون لبيان أهميَّ غويون واملفّس 
ٌّ
فق عليه الل ا وما اتَّ  ثمَّ تعريفها اصطالحيًّ

رد،: املفتاحية الكلمات  ةـ الخطاب، السَّ  املكان  الزمان، الشخصية، الرَّاوي،  القصَّ

 

ة البحث: 
َّ
 خط

البحث،       تعريًفا بموضوع  تتناول  مة  البحث من: مقّد  ن  ة مطالب  منهجهو يتكوَّ ن عدَّ )كلُّ مبحث يتضمَّ الثة 
َّ
الث املباحث  ثمَّ   .

ئيسة للمبحث(.   قة بالفكرة الرَّ
َّ
ل إليه البحث من نتائج، و   - وخاتمةمتعل تي اعتمد أخيًرا  فيها أهمُّ ما توصَّ

َّ
قائمة باملصادر واملراجع ال

 البحث عليها.  

الثة          
َّ
الي:وجاءت املباحث الث حو التَّ رد(؛ ويتناول   على النَّ ة السَّ ل: )ماهيَّ ،  مطالب )  أربعةاملبحث األوَّ

ً
رد لغة ل: السَّ املطلب األوَّ

رد  اني: السَّ
َّ
ا  ااصطالًح املطلب الث رد في القرآن الكريم(. أمَّ الث: السَّ

َّ
ة الخطاب، املطلب الث اني فعن: )ماهيَّ

َّ
ويتناول ثالثة (؛ املبحث الث

ل: الخطاب لغ)  مطالب  املطلب األوَّ
ً
اني: الخطاب  ،  ة

َّ
الث: عناصر الخطاب،  ااصطالًح املطلب الث

َّ
ا  املطلب الث الث (. أمَّ

َّ
:  فعن  املبحث الث

ل: طريقة الخطاب القرآنّي  )  ويتناول ثالثة مطالب  (؛الخطاب القرآنيُّ ) اني:  ،  املطلب األوَّ
َّ
املطلب  ،  القرآنّي    الخطاب  عتنوّ املطلب الث

الث: عموم
َّ
 (.القرآنّي   الخطاب   الث

 

رد  • ة السَّ ل: ماهيَّ  املبحث األوَّ

 
ً
رد لغة ل: السَّ  املطلب األوَّ

سق بعض إلى إثر بعض متتابًعا. ويقال:
َّ
ى يت غة: تقدمة ش يء إلى ش يء حتَّ

ُّ
رد في الل سرد فالن الحديث يسرده سرًدا: إذا تابعه.   السَّ

وم: إذا وااله.   وسرد فالن الصَّ

فسير:   مر تقديرك طرف الحلقة إلى طرفها اآلخر. وقال في التَّ غة؛ ألنَّ السَّ
ُّ
مر، وهو غير خارج من الل رد: السَّ  السَّ
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رد: الحلق، وهو الّزرد، ومنه قيل  يقال: وقال سيبويه: رجل سرند  ذي يمض ي قدًما. قال: والسَّ
َّ
ال رد، ومعناه:  : مشتقٌّ من السَّ

 لصاحبها سراد وزراد.

رد: اسم يث: السَّ
َّ
ه يسرد فيثقب طرفا كّل  حلقة باملسمار،    وقال الل ي سرًدا ألنَّ جامع للدروع وما أشبهها من عمل الحلق، وسّم 

 1فذلك الحلق املسرد، واملسرد هو املثقب، وهو الّسراد. 

د  ال       ، وفي صفة كالمه )صلى هللا عليه وسلم(: لم يكن يسر  د الّسياق له  حديث سرًدا؛  وفالن يسرد  الحديث سرًدا إذا كان جّي 

. ، َو   أي يتابعه  ويستعجل فيه  اَبَعه 
َ
ه  َوت

َ
ذا َواال ْوَم إ 

ٌن الصَّ
َ

ال
 
تتابع. َوَسَرَد ف

 
رد: امل ٌع قراَءته في َحْدر منه. والسَّ اب 

َ
ْرآَن: ت ق 

ْ
:  وَسَرد ال يث  َحد 

ْ
ي ال ف 

نَّ 
َ
َم: إ   "أ

َّ
ْيه  َوَسل

َ
  َعل

َّ
ى َّللا

َّ
، َصل  

َّ
ول  َّللا

َرس  اَل ل 
َ
 ق

ً
ال فطرَرج 

َ
ن شئت فأ َت فصم وإ 

ْ
ئ ن ش  َقاَل: إ 

َ
، ف َفر 

ي السَّ َياَم ف  د الّص  ْسر 
َ
  2". ني أ

طاه" 
 
د املاش ي: تابع خ ، وتسرَّ د الدمع  ّر، وتسرًّ د الدُّ : تتابع، يقال: تسرَّ يء 

َّ
تتابع من  3وهو كذلك ")تسرد( الش  غة كل ش يء م 

ُّ
، ففي الل

ى سرًدا".  تابع بعضه بعًضا".  4جنسه  يسمَّ  أي ي 
ً
ه سردا  5و"سرد القراءة والحديث يسرد 

رد اصطالًحا  اني: السَّ
َّ
 املطلب الث

رد هو املصطلح العامُّ          ذي يشمل على قّص  حدث أو أحداث أو خبر أو أخبار سواء كان ذلك من صميم الحقيقة أو    السَّ
َّ
ال

   6من ابتكار الخيال. 
َّ
ة ال رد هو "العمليَّ فظ السَّ

َّ
صَّ القصص يَّ املشتمل على الل ( وينتج عنها النَّ اويُّ ارد أو الحاكيُّ )أو الرَّ تي يقوم بها السَّ

القصص ّي"  امللفوظ(  )أي  القصص ي ّوالحكاية  الخطاب(  سرًدا،  7)أي  الخطاب  إنتاج  ي  نسّم  أن  يمكن  عريف  التَّ هذا  خالل  من   ،

ث عن أخباره وإنجازات ات  واإلنسان بشكل عاّمٍ يتحدَّ خصيَّ منيَّ وعرض الشَّ رتيب الزَّ
َّ
ة ورحالته في شكل قصص ّيٍ يراعي فيه الت ه اليوميَّ

رد أنَّ   8املشاركة في هذه األحداث"،  د السَّ ريقة، هذا  فيتجسَّ
َّ
رد هو الط ، فالسَّ ّص 

ارد أو حواره إلى من يسرد له داخل النَّ ه "خطاب السَّ

رد ليس ما يروى من أحداث، بل املهمُّ هو طريقة    في مفهومه للسرد؛ حيث   (تودروف)املعنى طرحه   يقول: "إنَّ املهمَّ عند مستوى السَّ

العنا عليها.   
ّ
اوّي  في اط  الرَّ

 عبر الحكاية كما يرى )     
َّ

ة فكالهما ال يوجدان إال رد إذ ال سرد بال قصَّ ة والسَّ (، وتحليل  جيرار جينيتوهناك تالزم بين القصصيَّ

ردّي    ة"الخطاب السَّ رد كذلك هو منطقيٌّ ومتسلسل وخطّي ودقيق 9قائم على أساس دراسة العالقات بين الحكاية والقصَّ ، وإنَّ السَّ

عة("  
ّ
ة أو متقط ة وخطيَّ ة( أو مسرودة )زمنيَّ ها ثابتة )وصفيَّ ا أنَّ ق، وهذه الوقفات إمَّ  

ّ
د ويعل  

ّ
 .10يقف في لحظات ليصف ويؤك

 

د بن أحمد،    -1 ، محمَّ  األزهريُّ
ُّ
 (، )لبنان:  8، عدد األجزاء )مرعبد عوض  حقيق: محمَّ ، تغةتهذيب الل

ُّ
ة م2001،  بيروت  ،راث العربّي  دار إحياء الت (، مادَّ

 .249: 6)سرد(. 

، لسان العرب، -2 د بن مكرم بن علّيٍ الثة، )لبنان: دار صادر، بيروت،  (،15عدد األجزاء ) ابن منظور، محمَّ
َّ
بعة الث

َّ
ة )سرد(، 1414الط  .211: 3ه(، مادَّ

عوة، القاهرة(، وآخرون،  -يمأنيس، إبراه -33 ة، دار الدَّ غة العربيَّ
ُّ
 . 426املعجم الوسيط، )مصر، مجمع الل

ة )سرد(، ،ابن منظور، لسان العرب -4  . 121: 12 مادَّ

، الخليل بن أحمد، -5 ة، بيروت،  الفراهيديُّ ة  2003العين، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، )لبنان: دار الكتب العلميَّ  .235: 2)سرد(، م(، مادَّ

كامل،    -وهبة، مجدي  -6 بيروت،  املهندس،  الّصلح،  رياض  لبنان، ساحة  )لبنان: كتب  انية، 
َّ
الث بعة 

َّ
الط غة واألدب، 

ُّ
الل في  ة  العربيَّ معجم املصطلحات 

 . 112م(، 1984

، سمير -7 قافيَّ  -املرزوقيُّ
َّ
ؤون الث ة، )العراق: دار الشُّ ة القصَّ ة، بغداد، شاكر، جميل، مدخل إلى نظريَّ  . 74 -73م(، 1911ة العامَّ

اصر،  هالل،  - 8   آليَّ عبد النَّ
ّ
رد في الش  .26 ،م(2006  القاهرة، ة،مركز الحضارة العربيَّ  )مصر: املعاصر، عر العربّي  ات السَّ

ابقا - 9  . 26 –  25، ملرجع السَّ

د: بنية السَّ معتصم،  -10  . 31، ص2010ة للعلوم ناشرون، بيروت(، ار العربيَّ الدَّ )لبنان: من مساءلة الواقع إلى سؤال املصير،  رد العربّي  محمَّ
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رد على   السَّ ة،ويمكن أن يعرف  إلى صورة لغويَّ رد ال يمكن  " حيث إنَّ    1أنَّ من قضاياه "نقل الحادثة من صورتها الواقعة  السَّ

م البشري  قدُّ نوع والتَّ د بأنواع ومزايا عديدة على اختالف األزمان واألمكنة واختالف التَّ ه يتعدَّ ع به ألنَّ ، فمن هذا  إدراكه بكّل  ما يتنوَّ

ر  ل إلى أنَّ أنواع السَّ د في العالم ال حصر لها، وهي قبل كّل ش يء تنّوع كبير في األجناس، وهي ذاتها تتوزَّع إلى مواد متباينة، كما  نتوصَّ

ة كانت أو مكتوبة غة املنطوقة شفويَّ
ُّ
رد يمكن أن تحتمله الل ة صالحة لكي يضمنها اإلنسان سروده، فالسَّ ة هي مادَّ ، لو أنَّ كلَّ مادَّ

ورة ثابتة كانت أو مت  حّر كة.والصُّ

        ( ة  رافيَّ
 
الخ الحكاية  وفي  األسطورة،  في  حاضر  رد  بأشكاله  Legendeوالسَّ رد  فالسَّ الحيوانات؛  لسان  على  الحكاية  وفي   ،)

ة ذاته؛ وال يوج ة تقريًبا، حاضر في كّل  األزمنة، وفي كّل  األمكنة، وفي كّل  املجتمعات؛ فهو يبدأ مع تاريخ البشريَّ نهائيَّ
َّ

شعب  د أي  الال

بقات ولكّل  الجماعات البشريَّ 
َّ
رود تكون في غالب األحيان مستساغة بشكل جماعّيٍ من  بدون سرد، فلكّل  الط ة سرودها، وهذه السُّ

، عبر تاريخيّ  ه عامليٌّ ؛ إنَّ رد ال يعير اهتماًما ال لجودة األدب وال رداءته  ، قبل أناس ذوي ثقافات مختلفة إن لم تكن متعارضة، فالسَّ

ه موجود في كّل  مكان تماًما كالحياةعبر   2."ثقافّي؛ إنَّ

عر، ويدخل في ذلك             
ّ
الش ة أو في  ارد في الحكي سواء في رواية أو قصَّ السَّ تي يتبعها 

َّ
ال ريقة واألسلوب 

َّ
رد هو الط ويكون السَّ

ا أو   ا أو صوريًّ ما يحكي روايته شفهيًّ ارد ربَّ  للتعبير عن أفكار  مفاهيم واسعة للسرد في أنَّ السَّ
ٌ
رد أداة عن طريق اإليماءات، أي أنَّ السَّ

اوّي      .الرَّ

ا أو غير           روى، وقد يكون دينيًّ خبر  عنه أو ي  صل بالحدث أو الفعل حين ي  رد فنٌّ قصص يٌّ يتَّ ا في العصر الحديث، فالسَّ أمَّ

" دينّيٍ
روى بها3

 
تي ت

َّ
ة ال رد: "هو الكيفيَّ ها    ، ومن مفاهيم السَّ رات، بعض   

ّ
ة عن طريق هذه القناة نفسها، وما تخضع له من مؤث القصَّ

اوّي  واملروّي له، وبعضها اآل  بالرَّ ق   
ّ
ة ذاتها"متعل ق بالقصَّ  

ّ
إلى أن 4خر متعل رد اإلعالن؛ وهو أن يشير سابًقا  أهّم  مفاهيم السَّ ، ومن 

ه سوف يتطرَّق إل ن أنَّ :    5يها ثمَّ يعاد سردها فيما بعد، سيكون هناك حدث أو أمور أخرى ويبّي  اويُّ "وللسرد شكالن يعتمد عليهما الرَّ

ل: كل األوَّ ، فالشَّ اويُّ شخًصا خارًجا عن نطاق الحدث.    بشكل أساس ّيٍ خوص واألحداث، وفيها يكون الرَّ د املوضوعيُّ عن الشُّ جرُّ التَّ

القصص ّي   العمل  أحد شخوص  اويُّ  الرَّ يكون  أن  هو  اآلخر  كل  نظره والشَّ وتأويله لألحداث من خالل وجهة  تفسيره  إلينا  م  يقّد   ،

ة". خصيَّ    6الشَّ

ة أي يكون حاضًرا في كّل  األزمنة، و  ه كما ذكرنا يشغل مكانة كبيرة مهمَّ رد ألنَّ تي تحتمل السَّ
َّ
رد يكون في كّل  املجاالت ال األمكنة،  السَّ

ة  ة. وفي كّل  املجتمعات، فهو يبدأ مع تاريخ البشريَّ بقات االجتماعيَّ
َّ
رد باختالف الط   7ذاته فيختلف أسلوب السَّ

 

 

 

، القاهرة،  -1 اسعة، )مصر: دار الفكر العربّي  بعة التَّ
َّ
ين، األدب وفنونه، الط  الّد 

 .105  -104م(، 2013إسماعيل، عزُّ

حاد كتاب املغرب،  بارت، روالن، وآخرون: طرائق تحليل  -2 رد األدبّي ، تحقيق: حسن بحراوي، وأخرين،)املغرب: منشورات اّت 
 .9م(، 1992السَّ

ة، )األردن: رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك 3 - اتية العربيَّ
َّ
يرة الذ رد في رواية الّس   . 10م(، 2010إربد،  -عثامنة، فايز صالح قاسم، السَّ

ّص   -4
، بيروت، لحمداني، حميد: بنية النَّ قافيُّ العربيُّ

َّ
، )لبنان: املركز الث ردّي   .45م(، 1991 السَّ

رديات،   ،برنس، جيرالد -5  . 13م  (، 2003ه/ 1424)مصر: ميريت للنشر واملعلومات، القاهرة،   ،مامإد ّي  السَّ  :ترجمةقاموس السَّ

، )العراق:  -6 حليليُّ طبيقيُّ التَّ قد التَّ ة، بغداد، عبدهللا، عدنان خالد، النَّ قافية العامَّ
َّ
ؤون الث  . 85م(، 1986دار الشُّ

حليل البنيويُّ للسرد، تحقيق: حسن بحراوي  بارث، روالن، -7 ة آفاق، العدد  -بشير القمريُّ  -التَّ
َّ
 .7م(،1988لسنة  908عبد الحميد عّقار، )املغرب: مجل
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رد في القرآن الكريم  الث: السَّ
َّ
 املطلب الث

ة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى:  رد( مرَّ ي  ﴿  1أتت كلمة )السَّ ِ
ّ
وا َصاِلًحا ِإن

ُ
ْرِد ۖ َواْعَمل ْر ِفي السَّ ّدِ

َ
اٍت َوق

َ
ِن اْعَمْل َساِبغ

َ
ِبَما  أ

 َبِصير  
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
رد ال تدّق ه(: " 774﴾؛ قال ابن كثير )ت:  ت املسمار فيقلق في الحلقة، وال تغلظه فيقصمها واجعله بقدر،    قدر في السَّ

 
َّ
بن أبي طلحة عن ابن    ه فيقلق، وهكذا روي عن قتادة وغير واحد، وقال عليٌّ وقال الحكم بن عيينة: ال تغلظه فيقصم، وال تدق

رد حلق الحديد. وقال بعضهم: يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق".  اس: السَّ  2عبَّ

ر         يء. والسَّ
َّ

فكير في عمل الش  ْرد  والتقدير هنا بمعنى اإلحكام واإلجادة وحسن التَّ ي السَّ ْر ف  ّد 
َ
: "وقوله: َوق نطاويُّ

َّ
د: نسج  وزاد الط

روع وتهيئت  الدُّ
َّ
ذي من جملته إالنة الحديد في يده، وقلنا له يا داود: اصنع دروًعا سابغات  ها لوظيفتها؛ أى: آتينا داود كل هذا الفضل ال

روع، بحيث تكون في أكمل صورة، وأقوى هيئة".  ات، وأحكم نسج هذه الدُّ دَّ هذا أبو بكر الجزائريُّ بقوله: "أي اجعل املسامير    3تامَّ
َّ
وأك

رة على  روع وعدم االنتفاع بها".مقدَّ ب على عدم املناسبة من فساد الدُّ  4قدر الحلق ملا يترتَّ

رد ابع: البنية وعالقتها بالسَّ  املطلب الرَّ

التَّ تنوَّ  أنَّ عريفات حول مفهوم البنية لدى الدَّ عت  نات  ها: "شبكة العالقات الحاصلة بين املكّو  ارسين والباحثين وذكر بعضهم 

 . فإذا عرَّ ن على حده والكّل  مكوّ   وبين كّل    العديدة للكّل  
َّ
ة وخطاب، فتكون بنيته هي شبكة العالقات فنا الحكي بوصفه يتأل ف من قصَّ

ة والخطاب رد" ،بين القصَّ رد، والخطاب والسَّ ة والسَّ   5.والقصَّ

ستعمل في مجال الّد  ؛ أةة والعامَّ ا على ألسنة الخاصَّ لفظة بنية شاعت كثيرً   إنَّ 
 
اسة والعمل، وكثرة تداولها جعلها تواجه  ر ي ت

 اختالفات كثيرة من تعريفات الباحثين، "فإذا كان مصطلح البنية يثير انطباعً 
ً
صميم أو التَّ   ه هيكل عظميٌّ كأنَّ   ا بش يء مادّيٍ ا مرتبط

ا  ا حسيًّ ة ليست شيئً البنية األدبيَّ   أنَّ ه ينبغي أن نأخذ في االعتبار  ة بما يشمله من خطوط رئيسة منظورة فإنَّ لألعمال األدبيَّ   اخليّ الدَّ 

 
َّ
 ى ولو حدَّ اهر، حتَّ يمكن إدراكه في الظ

َّ
 دنا خصائصها ال

َّ
 تي تتمث

َّ
موز يعتمد على الرُّ  ر تجريديٌّ ما هي تصوُّ ة، وإنَّ ركيبيَّ ل في عناصرها الت

 ات التَّ وعمليَّ 
َّ
 وصيل ال

َّ
 البنية ذاتها شيئً  ق بالواقع املباشر، وتعدُّ تي تتعل

ً
 6. ا يقوم فيما وراء الواقع"ا وسيط

 

 

 

 

 

 . 11سبأ:  - 1

ين، عدد األجزاء )ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر،    - 2 د حسين شمس الّد  ة،  9تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمَّ (، )لبنان: دار الكتب العلميَّ

 . 439: 6هـ(، 1419بيروت، 

فسير الوسيط للقرآن الكريم، عدد األجزاء )  - 3 د، التَّ د سّي  وزيع، القاهرة،  15طنطاوي، محمَّ شر والتَّ
َّ
م(، 1998(، )مصر: دار نهضة مصر للطباعة والن

11  :272. 

4 -  ( األجزاء  الخامسة، عدد  بعة 
َّ
الط الكبير،  العلّي   لكالم  فاسير  التَّ أيسر   ، الجزائريُّ بكر  رة،  5أبو  املنوَّ املدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  ة:  عوديَّ )السُّ  ،)

 . 308: 4م(، 2003هـ/1424

 . 191ات، رديَّ قاموس السَّ   ،جيرالد ،برنس -5

 .197- 196م(، 1998 القاهرة،روق، دار الشُّ )مصر:  ، قد األدبّي  ة في النَّ ة البنائيَّ نظريَّ  ،صالح، فضل -6
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ة الخطاب • اني: ماهيَّ
َّ
 املبحث الث

 
ً
ل: الخطاب لغة  املطلب األوَّ

م وتحّدث للمأل أي ملجموعٍة من الّناس عن أمٍر ما، أو ألقى كالًما،
َّ
َب أي تكل

َ
ط

َ
الثّي خ

ُّ
  1الكالم بين اثنين.   الخطاب من الفعل الث

طاب: مراجعة الكالم. َعز يز:  2الخ 
ْ
ز يل ال

ْ
ن ي التَّ ﴾؛  3َوف  اب 

َ
ط خ 

ْ
ي ال ي ف  ن 

يَها َوَعزَّ ن 
ْ
ل ف 

ْ
ك
َ
َقاَل أ

َ
ه     ﴿ف خطاب َما يْنَفصل ب 

ْ
والّر سالة َوفصل ال

َعز يز:
ْ
ز يل ال

ْ
ن ي التَّ خطاب، َوف 

ْ
مر من ال

َ ْ
ْصَل    4األ

َ
 َوف

َ
َمة

ْ
ك ح 

ْ
ْيَناه  ال

َ
﴾؛﴿َوت اب 

َ
ط خ 

ْ
ْقه    ال ف 

ْ
و ال

َ
َيمين أ

ْ
و ال

َ
َنة  أ َبّي 

ْ
ال ْيضا الحكم ب 

َ
خطاب أ

ْ
َوفصل ال

 
َ

َصار مخلٌّ َوال ت 
ْ
يه  اخ  يكون ف 

َ
َو خطاب ال و ه 

َ
ل أ َباط 

ْ
حّق  َوال

ْ
ن يفصل َبين ال

َ
و أ

َ
ا بعد أ ق بأمَّ

ْ
ط و النُّ

َ
َقَضاء أ

ْ
ي ال خطاب ف 

ْ
مّل  وتاء ال  إسهاب م 

ت و 
ْ
ن
َ
اء من أ نَية. مثل التَّ

َ
مر َعال

َ ْ
ى بعض أولي األ

َ
ل ه إ 

َوجَّ خطاب املفتوح خطاب ي 
ْ
ك َوال

َ
اف من ل

َ
ك
ْ
خطاب مثل ال

ْ
 5كاف ال

اني: الِخطاب اصطالًحا
َّ
 املطلب الث

صوص    تناسقة من الجمل، أو النُّ  م 
ٌ
تعارف عليها للّداللة على الخطاب ومنها أنَّ الخطاب َمجموعة

 
عريفات امل هناك الكثير من التَّ

غو 
ُّ
لة من عناصر متمّيزة ومترابطة سواء أكانت لغة أم شيًئا شبيًها بالل

ّ
شك

 
ة، األقوال، أو أنَّ الخطاب هو منهج في البحث في املواد امل

أثير على املتلّق  
اوّي  التَّ ة الرَّ ة، أو أّي منطوق أو فعل كالمّي يفترض وجود راٍو ومستمع وفي نيَّ أو    ي،ومشتمل على أكثر من جملة أوليَّ

ث فرد يبلغ رسالة ما.  ة متوالية تصدر عن متحّد  ف من صيغ تعبيريَّ
َّ
ة واضحة يتأل يَّ  

ّ
 6نّص محكوم بوحدة كل

الخطابّي  عن طريق   ّص  
النَّ ك شفرة   

ّ
يفك أنَّ الخطاب  إلى  ة بشكل صريح، باإلضافة  غويَّ

ُّ
الل عابير  التَّ إلى وصف  الخطاب  يهدف 

صُّ  عرُّف على ما يحتويه النَّ ّص  الخطابّي    التَّ
ضّمنة في النَّ

 
من تضمينات وافتراضات فكرّية، وتحليل الخطاب هو معرفة الرَّسائل امل

تي نشأ وكتب فيها  
َّ
روف ال

ُّ
فكير بشكٍل منطقّيٍ حسب الظ ومعرفة مقاصده وأهدافه، ويتمُّ تحليل الخطاب عن طريق االستنباط والتَّ

ى بتحليل الّس   ّص الخطابّي وهو ما يسمَّ . النَّ صٌّ ذي يعتمد عليه النَّ
َّ
 7ياق ال

الث: عناصر الخطاب
َّ
 املطلب الث

قيم  
 
م الخطاب وت

ّ
نظ

 
ًرا ومفيًدا يجب أن يكون متكامل األطراف، وهو يقوم على عّدة ركائز أو عناصر ت  

ّ
كي يكون الخطاب مؤث

 ركائزه، وهذه العناصر هي:  

1)   
ّ
ؤل
 
م ومترابط.  امل

ّ
م واإلبداع في ترتيب الكالم بشكٍل منظ

ّ
كل طاب وتكون لديه القدرة على التَّ  ف: أي من يقوم بتوجيه الخ 

يه الخطاب. (2 ع واالنتظار أثناء تلّق 
ُّ
وق ز املتلّقي بامتالك حاسة التَّ طاب، ويتميَّ  املتلّقي: أي من سيوّجه له الخ 

صاغ بصورٍة أدبّيٍة إبداعّيٍة.   (3
 
تي ت

َّ
طاب ال ّسالة: أي ماّدة الخ 

 الر 

 

د هارون، عدد األجزاء )  - 1 الم محمَّ غة، تحقيق: عبد السَّ
ُّ
م(، 1979هـ / 1399(، )سورية: دار الفكر، دمشق،  6ابن فارس، أحمد بن زكرياء، مقاييس الل

2 :198 . 

، العين،  - 2  .222: 4الفراهيديُّ

 .23ص:  - 3

 .20ص:  - 4

 .243املعجم الوسيط،  - 5

ور للثقافة واإلعالم، ماملو،  - 6 سة النُّ ، هبة أحمد، تحليل الخطاب، )الّسويد: مؤسَّ  .م(، بتصّرف2017عبد املعّز 

ابق.  - 7  املرجع السَّ
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تلّقي عبر الكتاب، أو وسائل اإلعال  (4
 
ف وامل  

ّ
سموعة واملكتوبة، أو  وسيلة اإليصال: أي قناة الوصل بين املؤل

َ
م املقروءة وامل

كّية.
َّ
 1من خالل اإلنترنت واألجهزة الذ

ة يقوم بها اإلنسان, وتتعاون في   ة وظيفيَّ خاطب؛ حيث إنَّ مفهوم العقل، هو عمليَّ ة العقل في التَّ وتجدر اإلشارة إلى بيان أهميَّ

اهر منها وا
َّ
ة في اإلنسان الظ  لباطن, ما علمناه منها وما لم نعلمه. أدائها كلُّ امللكات املعرفيَّ

هم   ة وقالوا به, فهم ال يرفضون العقل إذن كما حاول البعض أن يشنع عليهم بهذه األكذوبة, ولكنَّ وهذا املعنى مال إليه سلف األمَّ

 يرفضون مذهب الفالسفة في العقل.

  
ّ
العلوم واكتساب املعارف؛ إذ كيف يرفضون العقل وأحكامه  لون من شأنه في تحصيل  وهم ال يرفضون أحكام العقل, وال يقل

العقالء، وليستنبط  ره  العقالء، وليتدبَّ ليخاطب  العقل. فالقرآن نزل  مبادئه وأصوله وشريعته مؤّسس على خطاب  في  واإلسالم 

، وليس له في خطاب ال ة الخطاب القرآنّي  َقَد أهليَّ
َ
َقْد ف

َ
َقَد العقل ف

َ
رع ما يذمُّ عليه وال ما يمدح من أجله, أحكامه العقالء, ومن ف شَّ

 العقالء.
َّ

ف بها إال
ّ
ها لم يكل

ُّ
 ما عقل منها. وشرائع اإلسالم كل

َّ
 2بل ليس للمرء من عباداته في اإلسالم إال

ة، قال تعالى: ة على املسائل العقديَّ قليَّ النَّ ة  ة العقليَّ
َّ
بويُّ بسوق األدل   ﴿  3وقد عني الخطاب القرآنيُّ والنَّ

ْ
ِإن ْم 

ُ
ك
َ
وا ُبْرَهان

ُ
ْل َهات

ُ
ق

 
َ
ْم َصاِدِقين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ﴿  4، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴾ك

َ
ون

ُ
اِلق

َ
خ
ْ
ْم ُهُم ال

َ
ْيٍء أ

َ
ْيِر ش 

َ
وا ِمْن غ

ُ
ِلق

ُ
ْم خ

َ
َي  ﴿  5وقوله تعالى:   ،﴾أ س ِ

َ
 َون

ً
ال
َ
ا َمث

َ
ن
َ
َرَب ل

َ
َوض

ْل ُيْحيِ 
ُ
، ق اَم َوِهَي َرِميم 

َ
ِعظ

ْ
اَل َمْن ُيْحِيي ال

َ
ُه ق

َ
ق
ْ
ل
َ
ٍق َعِليٍم خ

ْ
ل
َ
ّلِ خ

ُ
ٍة َوُهَو ِبك َل َمرَّ وَّ

َ
َها أ

َ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
ذي أ

َّ
 6. ﴾يَها ال

 

الث: الخطاب القرآنيُّ  •
َّ
 املبحث الث

ل: طريقة الخطاب القرآنّيِ   املطلب األوَّ

خالدة      معجزة  القرآنيَّ  الخطاب  ة    7؛ إنَّ  يكولوجيَّ السُّ ومعالجته  ّي،  الفّن  وتصويره  املوسيقي،  نظمه  في  إعجازه  ل 
َّ
يتمث حيث 

ة.  اميَّ السَّ ومبادئه  قيمه  ثمَّ  العقل    8لإلنسان  وفيها  والجسد  وح  الرُّ فيها  صلة  متَّ كوحدة  )اإلنسان(  يخاطب  القرآنيَّ  والخطاب 

؛ قال تعالى: ّر 
ْد  ﴿  9والعاطفة، وفيها حبُّ الخير وكره الشَّ

َ
اَها * َوق

َّ
ك
َ
َح َمن ز

َ
ل
ْ
ف
َ
ْد أ

َ
َواَها * ق

ْ
ق
َ
ُجوَرَها َوت

ُ
َهَمَها ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اَها * ف ٍس َوَما َسوَّ

ْ
ف
َ
َون

اَب َمن َدسَّ 
َ
 .﴾اَهاخ

 

بكة الدَّ سنجق، رانيا، تعريف الخطاب،  - 1 ة، على موقع: مقال علي الشَّ  https://mawdoo3.comوليَّ

ة،  - 2 د، الوحيُّ واإلنسان: قراءة معرفيَّ ّي 
د السَّ وزيع،)مصر:  الجليند، محمَّ شر والتَّ

َّ
 . 66  (،القاهرة دار قباء للطباعة والن

 . 111البقرة/  - 3

ور/  - 4
ُّ
 . 35الط

 . 79 -78يس/  - 5

ة والجماعة،  - 6 نَّ وحيد عند أهل السُّ مات علم التَّ د، طريق الهداية: مبادئ ومقّد  الثةيسري، محمَّ
َّ
بعة الث

َّ
 دار اليسر، القاهرة، )مصر:  ،الط

 .236، (م2008هـ/  1428

 .56: 1م، 1997ه/  1319البنا، جمال، نحو فقه جديد، مصر، دار الفكر اإلسالمّي،  - 7

ة(، تحقيق: مجدي باسلوم، )لبنان: د  -8 نَّ ، أبو منصور، تفسير املاتريدّي  )تأويالت أهل السُّ ة، بيروت،  املاتريديُّ : 1  م(،2005  /هـ 1426ار الكتب العلميَّ

286 . 

مس/  - 9  
ّ
 . 10  -7الش
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ه،        
ّ
كل )اإلنسان(  تخاطب  ها  ولكنَّ د  املجرَّ هن   

ّ
الذ تخاطب  ال  "طريقة  ها  إنَّ للعقيدة؛  عرضها  في  ة  القرآنيَّ ريقة 

َّ
الط هي  هكذا 

ل ما تخاطبه   -وتخاطبه ما تخاط  -أوَّ ها ال تخاطبه منفرًدا إنَّ به  عن طريق الوجدان وال يمنع هذا أن تدعو عقله للمشاركة في األمر، ولكنَّ

د مساجل فيها باملنطق والبرها  ا لإليمان بها، ال مجرَّ
ً
ة، متحّر ك  بالقضيَّ

ً
ي منفعال  ن.دائًما والوجدان مستجاش، فيأخذ دوره في التلّق 

ذي أنزل هذا        
َّ
ذي خلق هذه الفطرة هو ال

َّ
ة كما خلقها هللا، فاهلل ال والقرآن حين يصنع ذلك فهو يستجيب للفطرة البشريَّ

ًما في آن، وبال شّكٍ العقل جزء من هذه الفطرة، وله دوره في قضية القرآن   ا ومقّو 
ً
 علىها، مستجيًبا لها، ومجيًبا لها، وباعث

ً
ال مفصَّ

ه يمكن أن يعمل وحده حين يكون  ة من قضايا )الحياة( أنَّ زمة لهذا العقل حين يتناول قضيَّ
َّ

روط الال   اإليمان.. ولكنَّ هللا يعلم الشُّ

ه ال يستقلُّ بهذا األمر وحده، بل تشاركه  دوره هو ال ا في قضية اإليمان فإنَّ ة من سنن الكون ال مجال فيها للوجدان، أمَّ عرُّف على سنَّ تَّ

 1العاطفة والوجدان".

ْوِليَ ﴿  2ونزول الخطاب القرآني بقوله تعالى: 
َ
أ ْم 

ُ
ك ي َوَعُدوَّ وا َعُدِوّ

ُ
ِخذ

َّ
ت
َ
ت  

َ
وا ال

ُ
ذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
أ ؛ يدلُّ على دخول مخاطب في  ﴾اءَ َيا 

هيُّ  ال على إرادته، مع أنَّ في اآلية ما يشعر أنَّ فعل   املخاطبة باسم اإليمان ووصفه به، وتناوله النَّ بب الدَّ بعمومه، وله خصوص السَّ

بيل، لكن قوله السَّ ة، فإنَّ فاعل ذلك قد أضل سواء  ه أبلغ باملودَّ م  -حاطب نوع مواالة وأنَّ
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
وا  -صل

ُّ
: "صدقكم خل

ه ال يكفر بذلك إذا كان مؤمًنا ب ، ولو كفر ملا  سبيله"، ظاهر في أنَّ ما فعل ذلك لغرض دنيوّيٍ اهلل ورسوله غير شاّكٍ وال مرتاب، وإنَّ

وا سبيله".
ُّ
 3قيل "خل

  
ً

أصال إسرائيليون  وحولها  املدينة  في  كانوا  ذين 
َّ
ال اليهود  أنَّ  على  حاسمة  داللة  إسرائيل  بني  إلى  القرآنّي   الخطاب  توجيه  وفي 

 وطارئون على الحجاز. 

ا َعْن  ﴿  4ثيرة على ذلك أيًضا منها هذه اآلية: وفي القرآن دالالت ك
َّ
ن
ُ
 ك

ْ
ْبِلنا َوِإن

َ
ْيِن ِمْن ق

َ
ت
َ
ِكتاُب َعلى طاِئف

ْ
ِزَل ال

ْ
ن
ُ
أ ما 

َّ
وا ِإن

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

غاِفِلين 
َ
ماوية األولى هي بلغة غير﴾ِدراَسِتِهْم ل لغتهم   ، واآلية تخاطب العرب وتذكر ما كانوا يقولونه حيث كانوا يقولون إنَّ الكتب السَّ

ة، وحيث ينطوي في هذا أنَّ اليهود كانوا ال يزالون يعرفون لغة آبائهم األص ما يقرأونها بلغتها األصليَّ ذين يقرأونها إنَّ
َّ
ة ويقرأون  وأنَّ ال ليَّ

صلة بعضها ببع ا  كتبهم بها. ومنها ربط أخالق يهود الحجاز هؤالء بأخالق آبائهم ومواقفهم القديمة ومخاطبتهم كسلسلة متَّ ض ممَّ

ة.  ويلة. واألسماء املأثورة من أسمائهم عبرانيَّ
َّ
لسلة الط تي تلي هذه اآليات من الّس 

َّ
 5احتوته اآليات ال

 

اق عفيفي،    - 1 زَّ الرَّ لف، تقديم: عبد  في اإلسالم من مفاهيم عقيدة السَّ د بن سعيد بن سالم، الوالء والبراء  ، محمَّ ة:  القحطانيُّ   دار طيبة،)الّسعوديَّ

ة، 95  -94 ،(الّر ياض د، دراسات قرآنيَّ : قطب، محمَّ ر 
َ
ْنظ روق،)مصر: . ي   .149 ،(القاهرة دار الشُّ

 . 1املمتحنة/  - 2

3 -  ، اق عفيفي، القحطانيُّ زَّ لف، تقديم: عبد الرَّ د بن سعيد بن سالم، الوالء والبراء في اإلسالم من مفاهيم عقيدة السَّ  .303محمَّ

: ر 
َ
ْنظ باع في مخالفة أهل الجهل واالبتداع،    ،سحمان ي  الب إلى أهّم  املطالب ومنهاج أهل الحّق  واالّت 

َّ
  القاهرة،  املنار،مصر، مطبعة  )سليمان، إرشاد الط

 .15، (هـ1340

 .156األنعام/  - 4

فسير الحديث،   5 د عزت، التَّ  . 165: 6دروزة، محمَّ
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اهم من تقليد بني إسرائيل في إلقاء أسئلتهم املحرجة، القائمة على روح الج ًرا إيَّ  
ّ
جه الخطاب القرآنيُّ فجأة إلى املؤمنين محذ دل  يتَّ

ت، فيقول  عنُّ ْبُل ﴿  1هللا تعالى:  والتَّ
َ
ى ِمْن ق َما ُسِئَل ُموس َ

َ
ْم ك

ُ
ك
َ
وا َرُسول

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ِريُدون

ُ
ْم ت

َ
هها  ﴾أ تي وجَّ

َّ
شبه هنا واقع باألسئلة ال

َّ
. والت

الفة.   2إلى موس ى بنو إسرائيل في شأن البقرة وذبحها، طبًقا ملا حكته عنهم اآليات السَّ

اني: تنّوع الخطاب القرآن
َّ
 ّيِ املطلب الث

تعالى: قول هللا  في  قوله  أيًضا:  آخر  إلى  أسلوب  من  وانتقاله  القرآنّي   الخطاب  أسلوب  تنّوع    ﴿  3ومن 
َ
ْرَبَعة

َ
أ ْرض  

َ ْ
األ ي  ف  وا 

يح  س 
َ
ف

رٍ  ه 
ْ
ش

َ
 رجع من الخبر إلى الخطاب.، ﴾أ

ِ  ﴿  4وقال في قول هللا تعالى:
َد َّللاَّ

ْ
 َعْهد  ِعن

َ
ِرِكين

ْ
ُمش

ْ
 ِلل

ُ
ون

ُ
 َيك

َ
ْيف

َ
َد َرُسوِلِه ك

ْ
ب ومعناه جحد؛ أي ال يكون    ،﴾َوِعن عجُّ على وجه التَّ

 لهم عهد. 

ْرًها﴿ 5ويقول في قول هللا تعالى:
َ
ْو ك

َ
ْوًعا أ

َ
وا ط

ُ
ِفق

ْ
ن
َ
ْل أ

ُ
 6ظاهر اآلية أمر، ومعناه خبر وجزاء. ونحو ذلك.   ﴾ق

ك تجد الخطاب القرآنيَّ  ا تراه بوضوح في القرآن أنَّ  عند ما يخاطب  ا للعزة  مظهرً   ممَّ
ً

ة الكاملة، فهو مثال ة، ومظهًرا للربوبيَّ اإللهيَّ

م  -رسول هللا
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
ل في   - صل ه كلُّ عاقل يتأمَّ ة املربوب، وهو موضوع يحسُّ ة، وعبوديَّ بوبيَّ ة الرُّ يخاطبه خطاًبا تظهر فيه عزَّ

 ع
ً

ابقة نموذًجا كامال ك لتجد املجموعة السَّ ٍ ليعرف املنصف أنَّ هذا القرآن من  هذا القرآن، وإنَّ
ّ
لى هذا املوضوع، وهذا وحده كاف

ذي ال بدَّ أن  -عزَّ وجلَّ   -عند هللا 
َّ
عف البشرّي  ال ه خال من كّل  مظهر من مظاهر الضَّ ا تراه بشكل واضح في هذا القرآن أنَّ ، إنَّ ممَّ

عبي مان واملكان، والكون،  يظهر في كّل  أثر من آثار البشر، إنَّ في األسلوب أو في التَّ ر، أو في املعاني، فعلم البشر ما دام غير محيط بالزَّ

ه أو ببعضه، فإنَّ   
ّ
تي ال تتناهى، إنَّ اإلنسان ما دام غير محيط بهذا كل

َّ
غة وطرق تركيبها، وأساليب العرض ال

ُّ
  واإلنسان، ومفردات الل

ه من عند هللا، آثار ذلك ال بدَّ ظاهرة في كّل  أثر يصدر عنه، فإن تجد النَّ  صَّ القرآنيَّ خالًيا من القصور فذلك وحده دليل على أنَّ

ور الفليتفطن قارئ القرآن لهذا، تأمَّ  ة  ل السُّ ا وبداية ونهاية، وتجد في كّل  واحدة منها  ا وأسلوبً واحدة منها جرًس   لكّل    كيف أنَّ قرآنيَّ

 7من املعاني ما ال يمكن أن يصدر ش يء منه من بشر. 

م  - بيّ النَّ 
َّ
عليه وسل ى هللا 

َّ
الحديث    - صل هذا  وفي  البيت ورحمة هللا.  أهل  عليكم  الم  السَّ فيقول:  زوجاته  يمّر على حجرات  كان 

النَّ  ذي يصف نساء 
َّ
ال القرآنّي   ت األحاديث  انسجام نبويٌّ مع الخطاب  إذا صحَّ هن أهل البيت ويمكن أن يقال والحالة هذه  بأنَّ بّي 

بّي   
بّي  صلى هللا  فيكون قصد النَّ

ة بينه وبين أوالده وأحفاده ويكون في الحديث توفيق بين موقفي النَّ نيويَّ ة الدُّ حمة العصبيَّ
َّ
توكيد الل

 8عليه وسلم وهللا أعلم. 

 

 

 . 108البقرة/  - 1

فسير،  -2 يسير في أحاديث التَّ ، التَّ اصريُّ يُّ النَّ  
ّ
د املك  .74: 1، (م1985هـ/ 1405 بيروت، دار الغرب اإلسالمّي ،)لبنان: محمَّ

وبة/  - 3  .2التَّ

وبة/  - 4  .7التَّ

وبة/  - 5  .53التَّ

، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أشرف على إخراجه: صالح باعثمان    6 علبيُّ
َّ
أمين    -زيد مهارش  -حسن الغزاليُّ   -أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الث

فسير،  ة، دار التَّ ة )غالبها ماجستير( لعدد من الباحثين، جدَّ  .276: 1م،  2015 -هـ  1436باشه، تحقيق: عدد من الباحثين، أصل الكتاب: رسائل جامعيَّ

فسير،   -7 ى، سعيد ، األساس في التَّ ادسة حوَّ بعة السَّ
َّ
الم، )مصر:  ،الط  . 522 -521: 11، (هـ1424 القاهرة،دار السَّ

اج واإلكليل ملختصر خليل،   8 د بن يوسف، التَّ ة، بيروت، )لبنان: املواق، محمَّ  . 187: 4، (م1994هـ/ 1416دار الكتب العلمّي 
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الث املطلب
َّ
 : : عموم الخطاب القرآنّيِ الث

ا وواجب الزم في سبيل نشر                الخطاب القرآنيُّ عامٌّ لكّل  املسلمين في بقاع األرض؛ لذا فإنَّ ترجمة القرآن أمر مفيد جدًّ

الئ اس من الدَّ ة، وعموم الخطاب القرآنّي  لجميع النَّ بويَّ ة العظمى، كما أنَّ عموم الّر سالة النَّ ة القرآنيَّ عوة اإلسالميَّ ل على هذا الدَّ

الة  الوجوب بشير ال الصَّ عوة والتَّ شر والدَّ
َّ
، على أن يقوم بها األكفاء في فهم القرآن ولغته ولغة ترجمته، وعلى أن يكون القصد منها الن

ة العربيَّ   باأللفاظ القرآنيَّ
َّ

الة بها وعدم جوازها إال ة  بها، حيث نعتقد بصواب رأي أبي يوسف والحسن صاحبي أبي حنيفة في إنكار الصَّ

ت
َّ
 بهذا الوصف.  ؛ي نزل القرآن بهاال

َّ
ه قرآن عربيٌّ وال يمكن أن يعتبر قرآًنا تصحُّ به صالة إال  1ألنَّ القرآن قد وصف فيه بأنَّ

 خاتمة البحث:  •

هو   - والخطاب  الكريم،  القرآن  في  املتبادلة  والحوارات  خاطب  التَّ فهم  في  كبرى  ة  أهميَّ الن   
ّ
يمث والخطاب  رد  السَّ إنَّ مصطلحي 

رد يرتبط  املرحلة ا، وإن كان السَّ ة ومتسلسلة زمنيًّ رد بطريقة منطقيَّ تي ينتج عنها السَّ
َّ
ة أو الحكاية، وما    -غالًبا  - األولى ال بالقّص 

 تتضمنه من شخصيات مرتبطة بأحداث تدور في زمان ومكان.

سق بعض إلى إثر بعض متتابًعا.   -
َّ
ى يت غة: تقدمة ش يء إلى ش يء حتَّ

ُّ
رد في الل ا في اال السَّ ذي يشمل على قّص  حدث    فهو   صطالحأمَّ

َّ
ال

ارد أو  ، و أو أحداث أو خبر أو أخبار سواء كان ذلك من صميم الحقيقة أو من ابتكار الخيال رد أنه "خطاب السَّ د السَّ يتجسَّ

رد ليس ما يروى من أحداث، بل  حواره إلى من يسرد   ريقة؛ حيث إنَّ املهمَّ عند مستوى السَّ
َّ
رد هو الط ، فالسَّ ّص 

له داخل النَّ

العنا عليها.  
ّ
اوّي  في اط  املهمُّ هو طريقة الرَّ

 عبر الحكاية -
َّ

ة فكالهما ال يوجدان إال رد إذ ال سرد بال قصَّ ة والسَّ ردّي  قائم  وتحليل الخطاب ال  ،هناك تالزم بين القصصيَّ سَّ

رد كذلك هو منطقيٌّ ومتسلسل وخطّي ودقيق يقف في لحظات  ة، وإنَّ السَّ على أساس دراسة العالقات بين الحكاية والقصَّ

عة(.  
ّ
ة أو متقط ة وخطيَّ ة( أو مسرودة )زمنيَّ ها ثابتة )وصفيَّ ا أنَّ ق، وهذه الوقفات إمَّ  

ّ
د ويعل  

ّ
 ليصف ويؤك

رد أنَّ  من قضايا - ه  قل  ه ينالسَّ ع به ألنَّ رد ال يمكن إدراكه بكّل  ما يتنوَّ ة، حيث إنَّ السَّ الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغويَّ

إلى أنَّ أنواع   ل  م البشري، فمن هذا نتوصَّ قدُّ نوع والتَّ التَّ د بأنواع ومزايا عديدة على اختالف األزمان واألمكنة واختالف  يتعدَّ

رد في العالم ال حصر لها، ة    السَّ وهي قبل كّل ش يء تنّوع كبير في األجناس، وهي ذاتها تتوزَّع إلى مواد متباينة، كما لو أنَّ كلَّ مادَّ

ورة   ة كانت أو مكتوبة، والصُّ غة املنطوقة شفويَّ
ُّ
رد يمكن أن تحتمله الل ة صالحة لكي يضمنها اإلنسان سروده، فالسَّ هي مادَّ

 ثابتة كانت أو متحّر كة. 

رد هو - عر، ويدخل في ذلك مفاهيم   يكون السَّ  
ّ
ة أو في الش ارد في الحكي سواء في رواية أو قصَّ تي يتبعها السَّ

َّ
ريقة واألسلوب ال

َّ
الط

 للتعبير عن أفك
ٌ
رد أداة ا أو عن طريق اإليماءات، أي أنَّ السَّ ا أو صوريًّ ما يحكي روايته شفهيًّ ارد ربَّ ار  واسعة للسرد في أنَّ السَّ

اوّي      .الرَّ

، ومن    في العصر الحديث  ردالسَّ  - ا أو غير دينّيٍ
روى، وقد يكون دينيًّ خبر  عنه أو ي  صل بالحدث أو الفعل حين ي  فنٌّ قصص يٌّ يتَّ

ق    
ّ
ها متعل رات، بعض   

ّ
القناة نفسها، وما تخضع له من مؤث ة عن طريق هذه  بها القصَّ روى 

 
ت تي 

َّ
ال ة  الكيفيَّ رد: هو  مفاهيم السَّ

اوّي  واملروّي  رد اإلعالن؛ وهو أن يشير سابًقا إلى أن سيكون  بالرَّ ة ذاتها، ومن أهّم  مفاهيم السَّ ق بالقصَّ  
ّ
له، وبعضها األخر متعل

ه سوف يتطرَّق إليها ثمَّ يعاد سردها فيما بعد ن أنَّ  .هناك حدث أو أمور أخرى ويبّي 

 

فسير الحديث،   1 د عزت، التَّ ة، القاهرة، )مصر:  دروزة، محمَّ  . 268: 1ـ، (ه1383دار إحياء الكتب العربيَّ
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ل:  ل - كل األوَّ ، فالشَّ : بشكل أساس ّيٍ اويُّ خوص واألحداث، وفيها يكون  لسرد شكالن يعتمد عليهما الرَّ د املوضوعيُّ عن الشُّ جرُّ التَّ

م إلينا تفسيره  ، يقّد  اويُّ أحد شخوص العمل القصص ّي  كل اآلخر هو أن يكون الرَّ اويُّ شخًصا خارًجا عن نطاق الحدث. والشَّ الرَّ

ة خصيَّ  .  وتأويله لألحداث من خالل وجهة نظره الشَّ

-  
َّ
رد يكون في كّل  املجاالت ال ة أي يكون حاضًرا في كّل  األزمنة، واألمكنة، وفي كّل   السَّ ه يشغل مكانة كبيرة مهمَّ رد ألنَّ تي تحتمل السَّ

ة.   بقات االجتماعيَّ
َّ
رد باختالف الط ة ذاته فيختلف أسلوب السَّ رد(  وقد  املجتمعات، فهو يبدأ مع تاريخ البشريَّ أتت كلمة )السَّ

ة واحدة في القرآن الكريم  يء. ؛ واملقصود: حلق الحديد بمعنى:مرَّ
َّ

فكير في عمل الش   اإلحكام واإلجادة وحسن التَّ

م وتحّدث للمأل أي ملجموعٍة من الّناس عن أمٍر ما، أو ألقى كالًما، -
َّ
َب أي تكل

َ
ط

َ
الثّي خ

ُّ
  الكالم بين اثنين.  الخطاب من الفعل الث

طاب: مراجعة الكالمو  صوص واألقوال، أو أنَّ الخطاب هو  الخطاب  . وفي االصطالح:  الخ  تناسقة من الجمل، أو النُّ  م 
ٌ
َمجموعة

غة، ومشتمل على أكثر من  
ُّ
لة من عناصر متمّيزة ومترابطة سواء أكانت لغة أم شيًئا شبيًها بالل

ّ
شك

 
منهج في البحث في املواد امل

ة، أو أّي منطوق أو فعل كالمّي يفترض وجود راٍو ومستمع وفي   ي، أو نّص محكوم بوحدة  جملة أوليَّ أثير على املتلّق 
اوّي  التَّ ة الرَّ نيَّ

ث فرد يبلغ رسالة ما.  ة متوالية تصدر عن متحّد  ف من صيغ تعبيريَّ
َّ
ة واضحة يتأل يَّ  

ّ
 كل

ّص  الخطابّي  عن  -
النَّ ك شفرة   

ّ
إلى أنَّ الخطاب يفك ة بشكل صريح، باإلضافة  غويَّ

ُّ
الل عابير  طريق    يهدف الخطاب إلى وصف التَّ

ّص   
النَّ في  ضّمنة 

 
امل الرَّسائل  معرفة  هو  الخطاب  وتحليل  فكرّية،  وافتراضات  تضمينات  من  صُّ  النَّ يحتويه  ما  على  عرُّف  التَّ

تي  
َّ
روف ال

ُّ
فكير بشكٍل منطقّيٍ حسب الظ الخطابّي  ومعرفة مقاصده وأهدافه، ويتمُّ تحليل الخطاب عن طريق االستنباط والتَّ

. نشأ وكتب فيها ال صٌّ ذي يعتمد عليه النَّ
َّ
ياق ال ى بتحليل الّس  ّص الخطابّي وهو ما يسمَّ  نَّ

قيم   -
 
م الخطاب وت

ّ
نظ

 
ًرا ومفيًدا يجب أن يكون متكامل األطراف، وهو يقوم على عّدة ركائز أو عناصر ت  

ّ
كي يكون الخطاب مؤث

  
ّ
ؤل
 
ّسالة، و املتلّقي، و فركائزه، وهذه العناصر هي: امل

 . يصالوسيلة اإل ، و الر 

ة    هناك  - ة يقوم بها اإلنسان, وتتعاون في أدائها كلُّ امللكات  لأهميَّ ة وظيفيَّ خاطب؛ حيث إنَّ مفهوم العقل، هو عمليَّ لعقل في التَّ

اهر منها والباطن, ما علمناه منها وما لم نعلمه.
َّ
الظ ة في اإلنسان  ة وقالوا به, فهم ال    املعرفيَّ املعنى مال إليه سلف األمَّ وهذا 

اد   رفضون العقل إذن كما حاول بعضي قَّ هم يرفضون مذهب الفالسفة في العقل.   النُّ وقد    أن يشنع عليهم بهذه األكذوبة, ولكنَّ

ة ة على املسائل العقديَّ قليَّ ة النَّ ة العقليَّ
َّ
بويُّ بسوق األدل  .عني الخطاب القرآنيُّ والنَّ

ة لإلنسان    الخطاب القرآنيُّ  - يكولوجيَّ ّي، ومعالجته السُّ ل إعجازه في نظمه املوسيقي، وتصويره الفّن 
َّ
معجزة خالدة، حيث يتمث

ة. والخطاب القرآنيُّ  اميَّ وح والجسد وفيها العقل والعاطفة،    ثمَّ قيمه ومبادئه السَّ صلة فيها الرُّ يخاطب )اإلنسان( كوحدة متَّ

ّر  
 . وفيها حبُّ الخير وكره الشَّ

ه، وتخاطبها -
ّ
ها تخاطب )اإلنسان( كل د ولكنَّ هن املجرَّ  

ّ
ة في عرضها للعقيدة ال تخاطب الذ ريقة القرآنيَّ

َّ
ل ما تخاطبه  -لط عن    - أوَّ

والوجدان   دائًما  تخاطبه  ما  إنَّ منفرًدا  تخاطبه  ال  ها  ولكنَّ األمر،  في  للمشاركة  عقله  تدعو  أن  هذا  يمنع  وال  الوجدان  طريق 

د مساجل فيها باملنطق والبرهان.  مستجاش، فيأخذ دوره  ا لإليمان بها، ال مجرَّ
ً
ة، متحّر ك  بالقضيَّ

ً
ي منفعال  في التلّق 

الخطاب القرآنيُّ  بحسب موقف املخاطبين واعتقاداتهم، كما أنَّ  نتقل من أسلوب إلى آخر  يتنّوع أسلوب الخطاب القرآنّي  و ي -

ة  عامٌّ لكّل  املسلمين في بقاع األرض؛ لذا فإنَّ ترج ة القرآنيَّ عوة اإلسالميَّ ا وواجب الزم في سبيل نشر الدَّ مة القرآن أمر مفيد جدًّ

الئل على هذا الوجوب، على أن يقوم   اس من الدَّ ة، وعموم الخطاب القرآنّي  لجميع النَّ بويَّ  عموم الّر سالة النَّ
العظمى، كما أنَّ

الة بهابها األكفاء في فهم القرآن ولغته ولغة ترجمته، وعلى أن  بشير ال الصَّ عوة والتَّ شر والدَّ
َّ
 . يكون القصد منها الن
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 : صادر واملراجع امل •

: الكتب املطبوعة 
ً

ال ( أوَّ رتيب األبجديُّ
َّ
 )حسب الت

 القرآن الكريم.  -

د هارون، عدد األجزاء ) - الم محمَّ غة، تحقيق: عبد السَّ
ُّ
الفكر، دمشق،  (، )سورية: دار  6ابن فارس، أحمد بن زكرياء، مقاييس الل

 م(. 1979هـ / 1399

الكتب   - دار  )لبنان:  ين،  الّد  د حسين شمس  محمَّ تحقيق:  العظيم،  القرآن  تفسير  عمر،  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  ابن 

ة، بيروت،   ه(.1419العلميَّ

، لسان العرب، عدد األجزاء ) - د بن مكرم بن علّيٍ الثة، )لبنان15ابن منظور، محمَّ
َّ
بعة الث

َّ
 ه(. 1414: دار صادر، بيروت، (، الط

بعة الخامسة، عدد األجزاء ) -
َّ
فاسير لكالم العلّي  الكبير، الط ، أيسر التَّ ة: مكتبة العلوم والحكم،  5أبو بكر الجزائريُّ عوديَّ (، )السُّ

رة،   م(،2003هـ/1424املدينة املنوَّ

د عوض مرعب،   - تحقيق: محمَّ غة، 
ُّ
الل تهذيب  أحمد،  بن  د  ، محمَّ )األزهريُّ األجزاء  ، 8عدد  العربّي  راث 

ُّ
الت إحياء  دار  )لبنان:   ،)

 م(. 2001بيروت، 

، القاهرة،  - اسعة، )مصر: دار الفكر العربّي  بعة التَّ
َّ
ين، األدب وفنونه، الط  الّد 

 م(.2013إسماعيل، عزُّ

عوة، القاه  -أنيس، إبراهيم - ة، دار الدَّ غة العربيَّ
ُّ
 رة(.وآخرون، املعجم الوسيط، )مصر، مجمع الل

، تحقيق: حسن بحراوي، و ،  بارت، روالن - رد األدبّي 
حاد كتاب املغرب،  خرين، آطرائق تحليل السَّ  

ّ
 م(.1992)املغرب: منشورات ات

د إمام، )مصر: ميريت للنشر واملعلومات، القاهرة،  - ّي 
رديات، ترجمة: السَّ  م(. 2003ه/ 1424برنس، جيرالد: قاموس السَّ

 (. م1997ه/ 1319مصر، دار الفكر اإلسالمّي، ) البنا، جمال، نحو فقه جديد،  -

-  ، علبيُّ
َّ
  - حسن الغزاليُّ   - أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أشرف على إخراجه: صالح باعثمان الث

ة،  أمين باشه، تحقيق: عدد من الباحثين، أصل الكتاب: رسائل جامعيَّ  - زيد مهارش ة )غالبها ماجستير( لعدد من الباحثين، جدَّ

فسير،   م(. 2015ه/ 1436دار التَّ

وزيع، الفاهرة،  - شر والتَّ
َّ
ة، )مصر: دار قباء للطباعة والن د، الوحيُّ واإلنسان: قراءة معرفيَّ ّي 

د السَّ  م(. 2003الجليند، محمَّ

ادسة، )مص  - بعة السَّ
َّ
فسير، الط ى، سعيد، األساس في التَّ الم، القاهرة،  حوَّ  هـ(. 1424ر: دار السَّ

ة، القاهرة،  - فسير الحديث، )مصر: دار إحياء الكتب العربيَّ د عزت، التَّ  هـ(.1383دروزة، محمَّ

باع في مخالفة أهل الجهل واالبتداع، )مصر، مطبعة   -  
ّ
الب إلى أهّم  املطالب ومنهاج أهل الحّق  واالت

َّ
سحمان، سليمان، إرشاد الط

 هـ(.1340املنار، القاهرة، 

فسير الوسيط للقرآن الكريم، عدد األجزاء ) - د، التَّ د سّي  وزيع،  15طنطاوي، محمَّ شر والتَّ
َّ
(، )مصر: دار نهضة مصر للطباعة والن

 م(.1998القاهرة، 

قافية الع -
َّ
ؤون الث ، )العراق: دار الشُّ حليليُّ طبيقيُّ التَّ قد التَّ ة، بغداد،  عبد هللا، عدنان خالد، النَّ  م(. 1986امَّ
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ور للثقافة واإلعالم، ماملو،  - سة النُّ ، هبة أحمد، تحليل الخطاب، )الّسويد: مؤسَّ  م(.2017عبد املعّز 

ة، بيروت،  - ، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، )لبنان: دار الكتب العلميَّ  م(.2003الفراهيديُّ

  .م(1998 القاهرة،روق، دار الشُّ )مصر: ، قد األدبّي  ي النَّ ة فة البنائيَّ نظريَّ  ،صالح، فضل -

عفيفي،   - اق  زَّ الرَّ عبد  تقديم:  لف،  السَّ عقيدة  مفاهيم  من  اإلسالم  في  والبراء  الوالء  سالم،  بن  سعيد  بن  د  محمَّ  ، القحطانيُّ

ة،دار طيبة، الّر ياض(. عوديَّ  )السُّ

بعة  -
َّ
ة، الط د، دراسات قرآنيَّ روق، القاهرة، قطب، محمَّ ابعة، )مصر: دار الشُّ  .م(1993ه/ 1414السَّ

، بيروت،  - قافيُّ العربيُّ
َّ
، )لبنان: املركز الث ردّي  ّص  السَّ

 م(.1991لحمداني، حميد: بنية النَّ

ة(، تحقيق: مجدي باسلوم، )لبنان: دار   - نَّ ، أبو منصور، تفسير املاتريدّي  )تأويالت أهل السُّ ة، بيروت،  املاتريديُّ الكتب العلميَّ

 م(. 2005هـ/ 1426

، سمير  - ة، بغداد،  -املرزوقيُّ ة العامَّ قافيَّ
َّ
ؤون الث ة، )العراق: دار الشُّ ة القصَّ  م(. 1911شاكر، جميل، مدخل إلى نظريَّ

د - محمَّ للع  ،معتصم،  ة  العربيَّ ار  الدَّ )لبنان:  املصير،  سؤال  إلى  الواقع  مساءلة  من  العربّي   رد 
السَّ بيروت،  بنية  ناشرون،  لوم 

 م(. 2010

ة، بيروت،  - اج واإلكليل ملختصر خليل، )لبنان: دار الكتب العلمّي  د بن يوسف، التَّ  م(. 1994هـ/ 1416املّواق، محمَّ

، بيروت،  - فسير، )لبنان: دار الغرب اإلسالمّي  يسير في أحاديث التَّ يُّ ، التَّ  
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 حذف نون مضارع كان ودالالته في القرآن الكريم 
Deletion of the present tense (Kana) and its significance in the Holly Quran 

 جامعة ظفار، سلطنة عمان( د. مرتض ى فرح علي وداعة )أستاذ مساعد، 

Dr. Murtada Farah Ali Widaa (Ass.Prof, Dhofar university, Sultanate of Oman) 

 

 :  ملخص

(،  كان)معرفة األسباب التي تؤدي إلى حذف نون مضارع تتناول هذه الدراسة حذف النون من الفعل املضارع لكان، وتهدف إلى 

التي  و  املواضع  التحليلي، تحديد  الوصفي  املنهجين  الدراسة  اتبعت  وقد  الكريم،  القرآن  في  الحذف  هذا  ودالالت  فيها،  حذفت 

واالستقرائي، وقد تم تناول املوضوع من خالل: حذف نون كان عند النحويين واللغويين من حيث شروط هذا الحذف، وأسبابه  

 ريم وداللة هذا الحذف في كل موضع. وداللته، ثم تناول حذفها في القرآن الك

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: أسباب حذف هذه النون: كثرة االستعمال، والتخفيف، والتقاء الساكنين،  

واإليجاز  والحقارة  الصغر  على  التنبيه  هي  النون  لحذف  العامة  والداللة  الجزم،  حال  تحذف  إنها  إذ  العلة  بحروف  وتشبهها 

ستغراق في النفي وتعميقه وتختلف داللة حذفها باختالف السياق القرآني، وقد ورد مضارع )كان( محذوف النون في كل صوره واال 

 في القرآن الكريم؛ حيث ورد )تك( و)يك( سبع مرات، و)نك( مرتين، و)أك( مرة واحدة. 

 : كان، نون املضارع، الحذف، الداللة. الكلمات املفتاحية

Abstract:  

This study aims to find out the reasons of that lead to the deletion of the present (ن) Kana, and to identify the 

places where it was omitted, and the indications of this deletion in the Holy Quran. The study followed the 

descriptive analytical and inductive approaches. The topic was dealt through: The deletion of (ن) Kana according 

to the grammarians and linguists in terms of the conditions for this deletion, its causes and significance, then dealt 

with its deletion in the Holy Quran and the significance for this deletion in every place. 

 The study reached a number of results, most notably: Reasons for deleting this (ن): Frequent use and dilution, 

A consonants meeting with another one, and likened to vowels and the (ن) omitted in the case of assertiveness, 

the (ن) is to warm against smallness, meanness, brevity and immersion in negintive and deeping it, and the 

meaning of it’s omission varies according to the  Quranic   context, the present  verb kana was omitted in all cases 

in the Holly Quran, where it was stated  in (Taku)  (Yaku)  seven times, and (Naku) twice and (Aku) once.. 

Key wards: kana, present tense verb (ن), deletion, indication. 
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تغيرات في  عليه من    وما تترتبيرتبط بناء الكلمة عموًما بداللتها وموقعها من الجمل والسياق، ومما يؤثر في بناء الكلمة  مقدمة:  

وعدة، وقد تحذف عين الكلمة كما في قل وصم،  ، الداللة الحذف، أي: حذف جزء من الكلمة، فقد تحذف فاء الكلمة كما في هبة 

 تك، نك، أك، وهذا األخير هو موضوع هذه الدراسة.  وقد تحذف الم الكلمة كما في: يك،

إذا جزم يجوز حذف المه وتركها حسب شروط محددة؛ إذ يجوز قولك: ألم أك، وألم أكن، ولم    (كان)املضارع من    ذلك أنَّ     

 وفي إثبات النون داللة وفي حذفها داللة أخرى.  ، ولم تك ولم تكن، ولم نك ولم نكن،يك، ولم يكن

 تكمن في األسئلة التالية:  فمشكلة الدراسة عليه،     

 ما األسباب التي تؤدي إلى حذف نون مضارع )كان( املجزوم؟   -

 هل هناك مواضع محددة لهذا الحذف، وما هي؟   -

 ما الدالالت التي تترتب على هذا الحذف؟    -

 في القرآن الكريم؟  (كان)ما مواضع ودالالت حذف نون مضارع  -

  الكريم   يكون حذفها في القرآن   حيث وردت هذه النون في القرآن الكريم مثبتة كثيرا، كما وردت محذوفة، وال يمكن أْن  

 اعتباطا، أو نوًعا من التطريز اللفظي فحسب. 

للغويون بابا أنها تفتح الباب للبحث في هذا املوضوع )حذف نون كان( إذ إنه لم يفرد له النحاة وا  من  الدراسةأهمية  وتنبع      

 ؛ وإنما كانت هناك إشارات لبعض الشروط الي يجوز فيها حذف نون كان. أو حتى مبحثا ملحقا بـكان  بذاته

 ما يلي:   الدراسة إلىتهدف  و    

 معرفة األسباب التي تؤدي إلى حذف نون مضارع كان.  -

 تحديد املواضع التي يمكن أن تحذف فيها.  -

 تحديد دالالت هذا الحذف.  -

 قرآن الكريم، وما دل عليه حذفها. لى املواضع التي حذفت فيها في الالوقوف ع -

فإنَّ      سبق  ما  على  التحليلي تتبع  سوف  الدراسة    بناء  الوصفي  وتحليل  املنهج  لوصف  ناحية؛  األسباب  و   الشروط،  من 

الستقراء اآليات التي حذفت  ؛    تقرائياالس  املنهج  ناحية أخرى تتبعت املتعلقة بحذف نون مضارع كان، ومن  ال واملواضع، والدال

ذف، ومن ثم املقاربة بين ما  للوقوف على دالالت هذا الح  املنهج الوصفي التحليلي فيها نون مضارع كان، ثم معالجتها من خالل  

   النحاة واللغويون، وما جاء في نصوص القرآن الكريم بغية الوصول إلى نتائج يمكن وصفها بالعلمية والدقة. هقال

هذا، ولم نقف على دراسة سبقت هذه الدراسة تعالج املوضوع نفسه أو تقترب منه سوى بعض الشروط لحذف نون مضارع       

كان في مؤلفات النحاة، وبعض اإلشارات لدالالت حذفها في كتب التفسير، والسيما الحديثة منها ومن أبرزها تفسير )نظم الدرر(  

 مما يكسب الدراسة سمة الجدة البحثية.  البن عاشور  والتنوير( )التحرير للبقاعي، وتفسير 

 تحدد أن تتم معالجة الدراسة من خالل املحاور التالية:  فقدعرضه  من كل ما سبق 

 املقدمة التي تشمل مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، واملناهج املتبعة في الدراسة، ومحاورها.  -
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 ويعالج شروط حذفها،  تمهيد:  -

 :  وداللته أسباب حذف نون مضارع كان  -املبحث األول  -

 حذف نون مضارع كان في القرآن الكريم ودالالته. -املبحث الثاني -

 الخاتمة، وتشمل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة.  -

 1واشترط النحاة لهذا الحذف ما يلي: كان، يجوز حذف نون مضارع  شروط حذف نون مضارع كان: تمهيد:   

 املضارع.الفعل  صورة  أن تكون في  -

 أن تكون مجزومة.  -

  ذلك يونس وابن مالك. هوأجاز  البعض  أال يقع بعد نونها ساكن عند -

 أال يقع بعدها ضمير متصل.  -

مع الشواهد باستثناء الشرط الثالث، وهذا ما رفضه يونس  الشروط تتفقكل : ف نون مضارع كان  مناقشة شروط حذ

)   2، ومنها قول الحسين بن عرفطة: ماومن تبعه   وابن مالك  بن حبيب وأيده في ذلك ابن مالك، والشواهد تؤيد مذهب يونس

   بحر الرمل(

 هاجهُ 
ْ
ى بالّس لْم يُك الحقُّ ِسوى أن

ّ
 رر **رسُم داٍر قْد تعف

 )بحر الطويل(  3األسدي: وقول الخنجر بن صخر 

 ضيغِم 
َ
 جبهة

ُ
** فقْد أبدِت املرآة

ً
 وسامة

ْ
 فإن تُك املرآة أبدت

 )بحر الطويل(  4قول القائل: و 

 إذا لْم تُك الحاجاِت من هّمِة الفتى** فليَس بمغٍن عنك عقُد الرتائِم 

ها؛ إذ يجوز قول الشاعر:  وما بعدها همزة الوصل ساكنة، وليس هناك ضروة شعرية لحذف  ،جاءت النون محذوفهألبيات  ففي ا

  إذا لم تكن.و  5، تكن وفان لم يكن،

ا، أما  وغيرهواهد التي ذكرت الناقصة ما ورد في الش من  ف ؛هذا الجواز في الحذف تستوي فيه كان الناقصة والتامة أنَّ   ويبدو    

ْفَها   ﴿: قراءة من قرأفمنه  حذفها من التامة   ع 
َٰ
َض  ي 

ٌ
ك  َحَسَنة

َ
ن ت حيث جاءت )حسنة( مرفوعة على أنها فاعل )تك(، أي: توجد    6﴾   َوإ 

  7أي: إن تكن فعلته حسنة. تكون ناقصة، النصب في قراءةووحذفت نون )تكون( وهي تامة،  حسنة،

 

 . 102ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ص   1

 . 304، ص 9ب ولب لباب العرب الخانجي، جخزانة األد. والبغدادي، 367، ص 1جابن مالك، شرح التسهيل،  2

 . 304، ص 9، والبغدادي، خزانة األدب، ج367، ص1لك، شرح التسهيل، جابن ما  3

    .300، ص 1حاشية املحقق، جم، 1980ح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،ر بن عقيل، شا 4

 . 367، ص  1ابن مالك، شرح التسهيل، ج  5

 .40النساء، آية   6

، الرفع: نافع وابن كثير وأبوجعفر والباقون بالنصب انظر: البناء، اتحاف فضالء البشر،  249، ص  2جالنشر في القراءات العشر،  ابن الجزري،     7

 . 241ص
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 وداللته:   مضارع كانأسباب حذف نون - املبحث األول  

 أسباب حذف نون مضارع كان  -أوال

شارات  اإل   سوى بعض  النحاة واللغويين لم يفردوا لها مبحثا واضح املعالم    أّن   هناك أسباب أدت إلى حذف هذه النون غير     

 في ثنايا الحديث عن )كان(، ومن أبرز هذه األسباب ما يلي: 

   كثرة االستعمال:
َ
الواو الضمة، فالتقى    يفسر ابن عقيل هذا الحذف لكثرة االستعمال؛ ويقول إن الجازم حذف   الساكنان 

بالضم، والقياس يقتض    )
)يكون  )يكوْن( ألن أصلها  لكثرة االستعمال.   يوالنون  النون  العرب حذفت  حذف ش يء لكن  ي   

ّ
وهذا    1أال

التي يعتّد بها في التقعيد؛ فابن جّني يقول: " وإن شذ الش يء في االستعمال وقوي    املقاييس  الكثرة من   ألنَّ   ؛التعليل كثيٌر عند النحاة

إذ يقول: " كثرة االستعمال    وكذلك السيوطي  2في القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى، وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه" 

   3اعتمدت في كثير من أبواب العربية"

ق حول كثرة االستعمال عموما من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا تعارض القياس مع كثرة االستعمال يؤخذ  عليه، فهناك اتفا    

 ذكره ابن جنّي، وطبقه ابن عقيل في حذف نون مضارع كان.   بكثرة االستعمال وهذا ما

به    الخفة عملولعل طلب    5، األشموني، ومن بعده  4حذفها أولى من ثبوتها   وقال إّن أشار إلى هذه العلة ابن مالك    التخفيف: 

 أو إيثاًرا، فإنها تصور تلك الكلمة تصويرا تقبله  
ً
كثير من النحاة، يقول ابن جني: " إذا العرب حذفت من الكلمة حرفا إما ضرورة

ذا مجيء املثل:  جاءت الشواهد مثل التّصور العقلّي. وما يؤيد ه  كان؛ حيث وهذا ما انطبق على حذف نون مضارع    ،6أمثلة كالمها" 

 وتصور الحذف تبعته رواية الحذف.   ،فتصور اإلثبات تبعته رواية اإلثبات 8وروي بحذفها )يك(  7" "إن لم يكن لحٌم فنفٌش" 

راد: لم يكن الحق، فحذف النون اللتقاء  :يعلق ابن منظور على قول الحسن بن عرفطة السابق بقوله  التقاء الساكنين:
َ
نما أ " إ 

 )يكوْن( فحذفت الواو والنون الساكنين. والواو في هنا النون التي تظهر عليها عالمة الجزم   والساكنان 9الساكنين" 

هذه األسباب متشابكة فالتقاء الساكنين علة صرفية، والخفة علة نطقية، وكثرة االستعمال مقياس تقعيدي يمت    ويبدو أنَّ 

 إلى أصول النحو بصلة واضحة. 

ذهب بعض النحاة إلى أن علة حذف نون مضارع كان تكمن في الشبه بين  بين حروف العلة التي تحذف في الجزم:  الشبه بينها و 

والياء(، كما أنها تزاد حيث    )الواوتدغم فيهما  النون    النون وحرف العلة، وقد عقد املبّرد مقاربة بين النون وحروف العلة مفادها أنَّ 

 زيًدا،   إذا   إضراًباهما، وكما تبدل ألفا كما يبدالن، مثل:  يزادان، وتكون للصرف واإلعراب مثلم 
أردت النون الخفيفة، وقولك: رأيت 

 

 .299، ص1ح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، جر ابن عقيل، ش  1

 . 124، ص1الخصائص، ج ابن جني، 2

 . 304ص، 2السيوطي، األشباه والناظائر في النحو، ج 3

 . 348، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج 4

 . 120، ص1األشموني، شرح األشموني على ألفية ابن مالك )منهج السالك إلى ألفية ابن مالك(، ج 5

 . 112، 3ابن جني، الخصائص، ج 6

 .47، ص1امليداني، مجمع األمثال، ج 7

 حاشية املحقق. 299، ص1ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج 8

 .364، )كون( ص13ابن منظور، لسان العرب،  ج 9
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النون الخفيفة كما تحذف الواو والياء. الواوفي قولك: بهراني وصنعاني، وتحذف  أنها تحل محل  ابن جني املذهب    1كما  ويذهب 

نفسه؛ إذ يقول: " ويدل على أن النون أشبهت حرف اللين...أنها إذا حركت لم تحذف؛ ألن الحركة قد أخرجتها من شبه حروف اللين، 

س وما ذهب إليه املبّرد، ومن بعده ابن جّني من باب قيا  2وذلك قولهم: لم يكن الرجل منطلًقا، وال يجوز: لم يك  الرجل منطًقا"

 الشبه، وهو أحد أنواع القياس، وقد اعتمد عليه النحاة في غالب أبواب النحو. 

   (: )النون داللة حذف الم مضارع كان  -ثانيا

 لكل حرف أو صوت في الكلمة    ال شك أّن      
ً
بتضامه مع األخريات، وبالحذف والزيادة تتنوع الدالالت، وهذا ما أشار إليه    مدلوال

 عن دليل عليه، وإال كان فيه ضرب  
ّ

ابن جني بقوله:" قد حذفت العرب الجملة واملفرد والحرف والحركة، وليس ش يء من ذلك إال

ه لو لم و     3من تكليف علم الغيب في معرفته"  
ّ
يختلف املعنى لم تختلف الصيغة؛ إذ كل عدول من    السامرائي بقوله: " والشّك أن

 إذا كان ذلك لغة"
ّ

  4صيغة إلى أخرى ال بد أن يصحبه عدول عن معنى إلى معنى آخر، إال

لعلة ليست  ا  ألنَّ يكون هذا الحذف اعتباطا، ولكنه ينبني على الداللة؛    أْن   يمكن  وفي هذا القول يدخل حذف نون )كان( فال         

م   :﴿قد تم ثبوتها مع الجزم كما في قوله تعالىهي الجزم ف
َ
 َح يَ   ل

َ
ين ِ

ّ
ك
َ
 ُمنف

َ
ِرِكين

ْ
ش
ُ ْ
اِب َوامل

َ
ِكت

ْ
ْهِل ال

َ
ُروا ِمْن أ

َ
ف
َ
ِذيَن ك

َّ
ِن ال

ُ
 ك

ُ
ة
َ
ن َبّيِ

ْ
ِتَيُهُم ال

ْ
أ
َ
ٰى ت  تَّ

النو 5﴾ ثبوت  يستلزم  البينة، وهذا  ثابتون على كفرهم حتى مجيء  ثنايا هذه  بعد جزمها  محذوفة  كما جاءت    ن، فهم  في  يرد  كما 

 الدراسة لدالالت متعددة.

هذا، والداللة العامة لحذف النون التنبيه على الصغر أو الحقارة، يقول الزركش ي: " في حذف النون: ويلحق بهذا القسم حذف  

 6ما ال يحيط بعلمه غير هللا"  النون الذي هو الم الفعل، فيحذف تنبيها على صغر مبدأ الش يء وحقارته، وأن منه ينشأ ويزيد إلى

   :الكريمالقرآن  في وداللته   حذف نون مضارع كان  -املبحث الثاني 

القرآن الكريم في كل صوره بنسب متفاوتة، وهي كما يلي حسب كثرة الورود وأولوية       النون في  ورد مضارع )كان( املحذوف 

 الوورد في ترتيب القرآن الكريم: 

يكون للمخاطب نحو: أنت تكتب، واملخاطبة: أنت تكتبين، والغائبة،  و وردت في سبعة مواضع، وهي: املضارع الذي يبدأ بالتاء  تك:  

وزيادة التاء في بداية الفعل ليصبح مضارعا لها داللتها الزمنية، وهي تحول    ،، نحو: هذه أمة تقرأ اهمنزلتنحو: هي تكتب، وما نزل  

الفعل لالستمرار بجانب داللته على من أو ما يوضحه هذا الفعل، ثم أخيًرا يأتي دور السياق والتضام مع الكلمات األخرى ليتضح  

 هل املقصود هو املخاطب، أم املخاطبة، أم املفردة األنثي؟ 
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ُك َوِإن ﴿ :قال تعالى -1
َ
ْجًرا َعِظيًما  ت

َ
ُه أ

ْ
ُدن

َّ
ِت ِمن ل

ْ
َها َوُيؤ

ْ
اِعف

َ
 ُيض

ً
ة
َ
 1﴾ َحَسن

ك جاء الفعل مبدوًءا بالتاء، وقد حذفت النون من غير قياس تشبيها  لالحث هنا عن الحسنة، وهي في مقام املفردة املؤنثة؛ لذ 

العلة االستعمال.   ،بحرف  لكثرة  املرام؛    2وتخفيفا  تقريب  على  هنا  النون  حذف  الحسنات    املتلقي  ألن ويدل  إلى  ا 
ً
متشّوق كونه 

وقلتها ولكننها تضاعف من عند هللا    الحسنة   صغركما تدل    3.ملا يريد ويسعى إليه ويرومهالنون تخفيفا وتقريبا    تومضاعفتها فحذف

 4. وحده ال شريك له

: توجد حسنة، وإن كانت منصوبة كانت ناقصة، أي: إن تكن فعلته حسنة،  أي  مة تا( مرفوعة فـ)كان(  )حسنةإن كانت  و هذا،       

  5وبهما قرئ؛ حيث قرأ املدنيان برفعها والباقون بنصبها. 

اُر    :﴿وقال -2
َّ
الن

َ
ْحَزاِب ف

َ ْ
ْر ِبِه ِمَن األ

ُ
ف
ْ
 َوَمن َيك

َ
ال
َ
ُك    َمْوِعُدُه ف

َ
َحقُّ ِمن  ت

ْ
ُه ال

َّ
ُه ِإن

ْ
ن  ِفي ِمْرَيٍة ّمِ

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 ُيؤ

َ
اِس ال

َّ
َر الن

َ
ث
ْ
ك
َ
ِكنَّ أ

َٰ
َك َول ّبِ

  رَّ

﴾6   

  ﴿:وقال -3
َ

ال
َ
ُك   ف

َ
َما يَ   ت

َ
 ك

َّ
 ِإال

َ
ِءَما َيْعُبُدون

َٰٓ َ
ال
ُ
ؤ
َٰٰٓ
ا َيْعُبُد َه مَّ ْبُل ِفى ِمْرَيٍة ّمِ

َ
ن ق ُهم ّمِ

ُ
ؤ
َٰٓ
ْيَر    ْعُبُد َءاَبا

َ
ِصيَبُهْم غ

َ
وُهْم ن

ُّ
َوف

ُ َ
ا مل

َّ
ِإن وٍص  َو

ُ
َمنق

﴾7   

إذ    ؛القصد من حذف النون اإليجاز والتخفيف في الكالم بما يتسق مع داللته؛ لذلك كان النهي عن الشك في اآليتين الكريمتين

الثانية لإلسراع باإليقاف على املراد، واإلبالغ في ، وفي  (صلى هللا عليه وسلم)لتقريب إزالة ما حملت نفسه    فيهما  جاء حذف النون 

كما تظهر داللة النهي عن الش يء بقوة وإال    8: فال تك، بدال من: ال تكن. فقيل،  واالستغراق فيه  نفي الكون على أعلى املراتب والوجوه

وكان  9بة فحذفت النون تبعا لذلك.عن أدنى شك وري  ونهيه(  وسلمهللا عليه    صلى)   للرسول يحصل منه أدنى ش يء، حيث كان التثبيت  

 في املوضعين ناقصة، أي: فال تك أنت في مرية. 

  وٱْصِبْر َوَما  :﴿وقال  -4
َّ

 َصْبُرَك ِإال
َ

ِ َوال
ْيِهْم   ِبٱَّللَّ

َ
 َعل

ْ
ْحَزن

َ
 ت

َ
ُك  َوال
َ
  ت

َ
ُرون

ُ
ا َيْمك مَّ ْيٍق ّمِ

َ
 10﴾   ِفى ض

الذي يمر به، وال  ضيق  الفالحذف هنا لإليجاز في العبارة إشارة إلى    (صلى هللا عليه وسلم)للرسول الكريم    هنا كذلك الخطاب  

وهنا )تك( مضارع مجزوم،    12كما يدل حذف النون على النهي عن الضيق وال يحصل منه أدنى ش يء.   11إطالة.  أقل وأدنى  يحتمل
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وقرئت: والتكن في ضيق بإثبات النون، أي: ال يضيقّن صدرك من    1وحذف النون تخفيفا، وهي كان الناقصة، واسمها تقديره أنت. 

    2مكر هؤالء الكفرة واألعداء.

ْبُل  :﴿وقال  -5
َ
َك ِمن ق

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ْد خ

َ
ن  َوق  َهّيِ

يَّ
َ
َك ُهَو َعل اَل َربُّ

َ
ِلَك ق

َٰ
ذ
َ
اَل ك

َ
ْم   ق

َ
ُك  َول

َ
ْيًئا ﴾  ت

َ
  3ش

   (عليه السالم)موجه لزكريا  في اآلية الكريمة  الخطاب  
َ
بأنه  يذكره    يريد أْن اتساقا مع الداللة؛ ألّن هللا تعالى    لإليجازالنون    وحذف

  لمَ   :أيفالداللة هنا االستغراق في نفي الكون.    4لكون. لدرجات  الولو على أقل    ،وينفي له أن يكون له وجود من ذاته  في العدم،كان  

والذي يوجد    العدم،من    قد خلقتك   ذي أنا هللا الف  ، لوضعية من كبر السنتعجب يا زكريا من أن يأتيك غالم وأنت وزوجك بتلك ا

كبر سنك، وعقم  خلقتك من عدم سأرزقك غالم على الرغم من  إنني  فكما    الغالم،فهو قادر على أن يرزقك هذا   ويخلق من العدم

 وكان هنا ناقصة، والتقدير: ولم تك أنت شيئا.   5زوجك، فعالم العجب! 

َها ِإن  :﴿ َياوقال -6 ِإنَّ يَّ 
َ
ُك   ُبن

َ
ِبَها    ت ِت 

ْ
َيأ ْرِض 

َ ْ
ِفي األ ْو 

َ
أ َماَواِت  ِفي السَّ ْو 

َ
أ َرٍة 

ْ
ِفي َصخ ن 

ُ
ك
َ
ت
َ
ْرَدٍل ف

َ
ْن خ ّمِ ٍة 

اَل َحبَّ
َ
ق
ْ
ُ ِإنَّ ِمث َ    َّللاَّ َّللاَّ

 
 
ِطيف

َ
ِبير ل

َ
 6﴾  خ

حذف  أي مخلوق مهما صغر، وضرب مثاال )مثقال ذرة(؛ وهي في حكم املؤنث لذلك كان الفعل مبدوءا بالتاء، وقد  هنا  املراد  

    7النون لإليجاز في الوصية بما يحقق الفوز، والداللة على أقل الخلق، وأصغره )مثقال ذرة(.

اآلية جاء فيها املضارع لكان )تك( بحذف النون مرة، و)تكن( بثبوت النون مرة أخرى، ألن الثانية تدل على    ّّ أنَّ   مّما يالحظو 

هنا بمعنى تقع، وال تقتض ي خبرا،    (تك)و  ،أما الحذف في )تك( داللة على الصغر  8، األرض(، تالسماواالوجود في جهة ما )صخرة، 

  9أي أنها تامة. 

ْم وقال: -7
َ
َول
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ُك  ﴿ ق

َ
م  ت

ُ
ك
ُ
ْم ُرُسل

ُ
ِتيك

ْ
أ
َ
وات

ُ
ال
َ
اِت ق

َ
ن َبّيِ

ْ
وا   ِبال

ُ
ال
َ
ٰى ق

َ
اْدُعوا َوَماَبل

َ
ٍل  ف

َ
ال

َ
 ِفي ض

َّ
اِفِريَن ِإال

َ
ك
ْ
 10﴾  ُدَعاُء ال

  هو جمع تكسير، فيقال: يأتي الرسل، وتأتي الرسل، وملا قال تأتي، قال: لم تكو بدأ مضارع كان املجزوم بالتاء إشارة إلى الرسل،  

بفعل الكون واقتضاء الحال    مشيرا وملا كان املقام فيه تخويف وخطورة كانت الحاجة لإليجاز فقال: أولم تك؟    من أجل املناسبة،

قد جاء  في كل فترة ف  برساالتهم البيناتالرسل    توالي مجيءأي    ،وتكررها  الحالةتجدد هذه  فيما يتعلق بالنون، أما    بحذفلإليجاز  

 11باملضارع )تأتيكم( داللة على التكرار والتجدد.  بالفعل
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ستوجب  ي ت، وهذا ما واالستفهام هنا للتوبيخ والتأنيب، ثم جزم املضارع يدل على وقوع الحدث، أي أن الرسل قد أتتهم بالبينا

 ، وكان هنا ناقصة على تقدير: أولم تك تأتيكم، واسمها ضمير الشأن.التذكير فقط؛ لذلك كان اإليجاز بحذف النون )تك(

للغائب  يك يشير  فإنه  بالياء  املضارع  الفعل  يبدأ  وما: عندما  في حكمه.    املذكر،  في    وقد وردكان  )يك(    مواضع سبعة  الفعل 

   هي:كسابقه، و 

ْم  :﴿عالىقال ت -1
َ
َ ل نَّ َّللاَّ

َ
ِلَك ِبأ

َٰ
ِسِهْم ﴾   َيُك  ذ

ُ
نف

َ
ُروا َما ِبأ ّيِ

َ
ٰى ُيغ ْوٍم َحتَّ

َ
ٰى ق

َ
َعَمَها َعل

ْ
ن
َ
 أ
ً
ْعَمة ِ

ّ
ًرا ن ّيِ

َ
  1ُمغ

هنا ناقصة، واألصل )يكون( ثم قيل: لم يك مغيًرا، فكأنهم قصدوا التخفيف، فتوهموا دخول    (كانـ)أي لم يك هللا مغيرا، ف

، بحذف   )لم( على )يكن( فحذفت النون للجزم، وهذا حسن ملشابهتها حروف العلة التي تحذف للجزم، وهذا مثل قولهم: لم أبال 

) ؛ ألن  تجدد النفي ومنفّيهداللة على   ،لم يك مغيرا  :في قولهو  2. حرف العلة، ثم قالوا: لم أبل، متوهمين دخول )لم( على )أبال 

وتقريًبا لبيان تعميم    اختصاًرا-كذلك-وحذف النون   وهذا التجدد يتماش ى مع التغيير.3نفي الكون بصيغة املضارع يقتض ي ذلك.

اإليجاز فيتبادر إلى أن حسن تلقيها له  وعظة جديرة بأن يوجز بها غاية  هذه امل  اإلرشاد أّن العلة، كما يدل حذف النون على  

وكان هنا ناقصة،   4.املخالفة االنتقام العاجل، وفي املقابل في  ؛ لذلك كان اإليجاز في اللفظ بحذف النون )يك(عظيم املنفعة

 أي: لم يك هو مغيًرا. 

وُبوا  :﴿قال تعالى -2
ُ
ِإن َيت

َ
ْيًرا   َيُك  ف

َ
ُهْم َوِإنخ

َّ
ِخَرِة ﴾  ل

ْ
َيا َواآل

ْ
ن ِليًما ِفي الدُّ

َ
اًبا أ

َ
ُ َعذ ْبُهُم َّللاَّ ِ

ّ
ْوا ُيَعذ

َّ
َول

َ
   5َيت

  واإلشارة  التوبة،لتأكيد وقوع الخير عند    ؛ وذلكفإن يتوبوا فهو خير لهم  :يك( في جواب الشرط دون أن يقال)  الفعل  وقع

ألنها تهيأت للحذف للسكونها،    ؛تخفيفا  )يكن(نون    توحذف  ،لك لذ  يؤدي  الكون إلى أنه ال يحصل الخير إال عند التوبة؛ ألن فعل  

وهذا الحذف بجانب التخفيف جاء لالختصار؛ ألن الغرض يحتاج ذلك،    6.والحركة ثقيلة  بعدها،وهذا حسن لوجود حركة  

على ذلك، فقال: )يك( أي أن ذلك خير لهم    يكون( تنبيهاواملقام جدير بأن يكون شوق السامع إلى معرفة حالهم فحذف نون )

   وكان هنا ناقصة، والتقدير:  فإن يتوبوا يك األمر خيًرا لهم، أو ما في املعنى ذاته..7من اإلصرار، وعدم التوبة 

ْم  :﴿وقال -3
َ
ْبُل َول

َ
اُه ِمن ق

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
نَسان ِ

ْ
ُر اإل

ُ
ك
ْ
 َيذ

َ
َوال

َ
ْيًئا  َيُك  أ

َ
  8﴾   ش

  ) ( خبرها، فهي  فـ )َيك 
ً
ْيئا

َ
مجزوم بالسكون املقدر على النون التي حذفت تخفيًفا، واسمها محذوف والجملة معطوفة )ش

وداللة الحذف تكمن في أن املقام مقام تحقير كونه كان عدًما، فحذفت النون ملناسبة العبارة املعتبر، أي: لم    كان الناقصة.

فيه داللة على القلة املتناهية، فش يء تدل على اإلبهام،    فهو  9بيل لنكران ذلك.يك شيئا أصال، ونحن قادرون على إعادته فال س

 

 . 53األنفال، آية   1

 .541، ص2جفي تفسير الكتاب العزيز، املحرر الوجيز ابن عطية األندلس ي،   2

 .45، ص10ج ، ابن عاشور، التحرير والتنوير  3

 . 305، ص8البقاعي، نظم الدرر، ج  4

 . 74التوبة، آية   5

 . 271، ص10، جابن عاشور، التحرير والتنوير  6

 . 550، ص8البقاعي، نظم الدرر، ج  7

 67مريم، آية،   8

 . 234، ص12البقاعي، نظم الدرر، ج  9
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لذلك جاء الحذف متماشيا مع املراد، ثم مع الغرض    1أي إنا خلقناه ولم يك موجوًدا.  املوجود،  هو  والش يء وهو لم يكن كذلك؛  

! وجاءت كان هنا ناقصة؛ إذ  من الكالم، وهو االستفهام التعجبي؛ إذ يعجب الخالق ممن أنكر بعثه، وهو قد خلقه من عدم

 إن تقدير الكالم: ولم يك اإلنسان  شيئا.

مُ   :﴿وقال -4
ُ
ت
ْ
 َيك

َ
ْن َءاِل ِفْرَعْون  ّمِ

ِمن 
ْ
ؤ اَل َرُجل  مُّ

َ
ِت ِمن  َوق

َٰ
ن َبّيِ

ْ
م ِبٱل

ُ
َءك

َٰٓ
ْد َجا

َ
ُ َوق َى ٱَّللَّ وَل َرّبِ

ُ
ن َيق

َ
 أ

ً
 َرُجال

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ت
َ
ُهۥ أ

َ
ن  ِإيَمٰ

ْم َوِإن
ُ
ك ّبِ

ِذًباَيُك  رَّ
َٰ
ِذُبُهۥ َوِإن   ك

َ
ْيِه ك

َ
َعل

َ
ِذ  َيُك ف

َّ
م َبْعُض ٱل

ُ
ا ُيِصْبك

ً
ْم  يَصاِدق

ُ
   2﴾ َيِعُدك

مرتين، وكالهما قد حذفت منه النون، ولعل ذلك لتشابه الداللة. و)يك( من كان  تكرر مضارع كان املجزوم في هذه اآلية  

ًبا(. الحالة  و   الناقصة، وهو مجزوم وعالمة جزمه السكون املقدر على النون املحذوفة للتخفيف واسمه مستتر، وخبره )كاذ 

 3لذلك حذفت النون في املوضعين )إن يك كاذًبا( و)إن يك صادقا( ؛يجازاإل ويحسن فيها ضيق ال  هيالعامة 

هذا الرجل يخفي إيمانه، والخفاء يتناسب معه ما حذف )يك( فنقول: لم    أنَّ   وثمة داللة خفية تتناسب مع اإليجاز؛ ذلك

على تقدير: وإن يك هو كاذًبا،  وهي )كان( هنا ناقصة، ولذلك  لم يكن بيته بعيًدا.  :لكل الظاهر نقو   ءيك ظاهرا، ولكن في الش ي

ا.
ً
 وإن يك هو صادق

ْم  :﴿وقال -5
َ
ل
َ
 َيُك ف

ْ
ْوا
َ
ا َرأ

َّ َ
ُنُهْم مل ُعُهْم ِإيَمٰ

َ
 َينف

َ
ت

َّ
ا ُسن

َ
َسن

ْ
 ِفى   َبأ

ْ
ت

َ
ل
َ
ْد خ

َ
ِتى ق

َّ
ِ ٱل

ِسرَ ٱَّللَّ
َ
اِلَك   ِعَباِدِهۦ َوخ

َ
﴾ ُهن

َ
ِفُرون

َٰ
ك
ْ
 4ٱل

إلى قوله: فلم يك ينفعهم؛ وذلك لداللة فعل الكون    ينفعهم، فلم    يقال:األصل في الكالم: لم ينفعهم، ولكنه عدل عن أن   

خبره نفي فعل الكون الذي  ب   جاءفلما أريد نفي ثبوت النفع إياهم بعد فوات وقته    السمه،)يك( على أن خبره مقرر الثبوت  

( الفاء استئنافية، و)يك( مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون املقدر على النون املحذوفة واسمه    5. (ينفعهمجملة ) ْم َيك 
َ
ل
َ
و)ف

وداللة حذف النون التي هي الم الكلمة إشارة إلى أنهم أمعنوا في الترقق بتقرير اإليمان وتكراره، وتصريحه في إطالقه    مستتر.

مْ   فكان الحذف متسًقا مع هذ اإليجاز.  6، وقد واقترب وقت الحساب والجزاءوتسريحه،   ْم َيْسَتق 
َ
حَّ ول ْم َيص 

َ
( هنا تعني: ل ْم َيك 

َ
 . 7و)ل

ْم  َ :﴿ أوقال -6
َ
ٰى  َيُك ل

َ
ِنّيٍ ُيْمن

ن مَّ  ّمِ
ً
ة
َ
ف
ْ
ط

ُ
 8﴾  ن

( الهمزة   ْم َيك 
َ
ل
َ
( خبره، وحذف النون    الفعل املضارع )يك(و ،  التقريري   م لالستفها)أ

ً
َفة

ْ
ط

 
ناقص مجزوم بلم واسمه مستتر و)ن

   9هنا فيه داللة على مهانة أصل اإلنسان وحقاراته )نطفة( وهذا يكون التعبير عنه بأوجز لفظ؛ ألنه ش يء يسير جدا. 

  10وحذف النون هنا لسببين، هما:         

 

 . 145، ص16جابن عاشور، التحرير والتنوير،   1

 .28غافر، آية   2

 . 54، ص17البقاعي، نظم الدرر، ج  3

 .85غافر، آية   4

 . 222، ص24، جابن عاشور، التحرير والتنوير  5

 . 138، ص17البقاعي، نظم الدرر، ج  6

 . 65، ص5أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج البيضاوي،  7

 .37القيامة، آية  8

 . 166، ص21البقاعي، نظم الدرر، ج  9

 .235صمن نصوص التنزيل،  ملسات بيانية فاضل صالح، السامرائي،  10
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 القيامة، فحذف النون جاء للفراغ من الفعل سريًعا. ة جانب السرعة والعجلة الذي اتسمت به سورة امراع -

 اإلنسان ال يكون من املني فقط، فهناك أطوار، فحذف النون من فعل الكون )يكن( إشارة إلى هذا األمر.  -

بالتاء على  ﴾بالياء؛ وذلك بإرجاع الضمير لإلنسان عموما، بينما قرأ الحسن﴿ لْم تك     ﴾هذا، وقد قرأ الجمهور:﴿ ألْم يك   

ه  االلتفات إليه وتوبيخا 
َ
  .1ل

ْم :تعالى وردت مرتين في قوله نك:
َ
وا ل

ُ
ال
َ
َر* ق

َ
ْم ِفي َسق

ُ
ك
َ
ك
َ
ُك ﴿ َما َسل

َ
  ن

َ
ْم ن

َ
*َول

َ
ين

ّ
َصِل

ُ ْ
 ﴾  ُك ِمَن امل

َ
ْسِكين ِ

ْ
ِعُم امل

ْ
ط

ُ
 2ن

َك َصْدَرَك﴾ املضارع عندما يبدأ بالنون يدل على الجماعة، أو املفرد حال التعظيم كما في قوله تعالى: 
َ
رَْح ل

ْ
ش

َ
ْم ن

َ
ل
َ
وهنا   3﴿أ

  ﴾ ك 
َ
ْم ن

َ
وَن    وحذفتوردت لتدل على الجمع في موضعين، هما: ﴿ل يق     لتدل النُّ َن الّض  يه  م  الذي يمنعه حتى من  َعلى ما هم ف 

ق   
ْ
ط ن   ب    ولوالنُّ ْمك 

هم    ناءتغاالسَحْرٍف ي 
َ
ْن ل

 
ْم َيك

َ
ه  ل  َعلى أنَّ

ً
ة
َ
، وَدالل ْوعأدنى    َعْنه 

َ
يَن،    زمرة في    ليكونوا  من العمل الحسن   ن ح  الّصال 

َن   يه  م  يٍم ما هم ف  يًرا إلى َعظ  ش 
َك م  ل 

َ
ل    املصيبةوكاَن ذ َن الَفراغ  الحام  ة  م 

يه  أْهل  الَجنَّ ّد  ما ف  ض  ة  ب 
َ
ل اغ 

ّ
ؤال  َعْن    الش هم َعلى السُّ

َ
ل

ْم، و ْير ه 
َ
ْم  ﴿  أْحوال  غ

َ
ك  ﴾ل

َ
ف  ن

ْ
َحذ ا هم    ب  ون  أْيًضا مل 

َن النُّ يه  م  َن   ف  ْيٍء م 
َ

ْدنى ش  ْفًيا أل 
َ
د  ون

َ
ك ْبع     العمل الحسن و  النَّ

َّ
د  الط كإطعام    الَجّي 

 املصلين، ولم نك نحن نطعم املسكين. وكان في هذا املوضع ناقصة على تقدير: لم نك نحن من  4. املسكين ألجل حاله

  :﴿وقد وردت مرة واحدة في قوله تعالى أك: 
َ
ْم أ

َ
ر  َول

َ
ْم َيْمَسْسِني َبش

َ
م  َول

َ
ال
ُ
 ِلي غ

ُ
ون

ُ
ٰى َيك

َّ
ن
َ
 أ
ْ
ت

َ
ال
َ
ا ُك ق    5﴾ َبِغيًّ

لسان   الكريمة جاء على  اآلية  وفي  ا، 
ً
مؤنث أم  كان  مذكرا  للمتكلم  يكون  بهمزة  املبدوء  املوضع  األنثى)مريماملضارع  ( وهذا 

وقد ضاق املقام بمريم العذراء فأوجزت بحذف    الوحيد الذي ورد فيه مضارع كان املبدوء بالهمزة ومحذوف النون مجزوما بلم.

مْ وداللة    6.ن كان على أبلغ وجوهه في )لم أك(النون، وملا كان املعنى منفي الكو 
َ
ها:﴿ ول

 
ْول

َ
ود  أك    ق ْقص 

َ
ا ﴾وامل يًّ ْفي    َبغ 

يد  النَّ ك 
ْ
أ
َ
نه  ت   م 

ْفٌي أي أنها . واالستغراق فيه
َ
هو ن

َ
الم   ما كانتف

َ
َك. فالك ل 

َ
غاء  َبْعَد ذ الب  ْرمى ب 

 
أْن ت ْرض ى ب 

َ
ال ت

َ
، ف َك الّساَعة 

ْ
ل ْبل  ت 

َ
ن ق ا م  يًّ  َعن   َبغ 

ٌ
ناَية ك 

ْسَتْقَبل   يما ي  ا ف  يًّ  َبغ 
د  أع 

َ
يما َمض ى أف ا ف  يًّ  َبغ 

ْنت 
 
ْعنى: ما ك

َ
. وامل غاء  الب  ه  َعن  الَوْصم  ب 

زُّ
َ
ن وكان هنا ناقصة على تقدير: ولم أك    7  .التَّ

 أنا بغًيا.

   خاتمة:

 :يت إليها، وه لفي ختام هذه الدراسة يتم سرد أبرز النتائج التي توص

 اشتراط النحاة لحذف نون مضارع )كان( أْن يليها ساكن مخالف للواقع اللغوّي، والشواهد تدل على ذلك. -

من األسباب التي تؤدي إلى حذف هذه النون: كثرة االستعمال، والتخفيف، والتقاء الساكنين، وتشبهها بحروف العلة؛ إذ   -

 إنها تحذف حال الجزم.

 التامة في القرآن الكريم.ورد حذف نون مضارع )كان( الناقصة و  -

 

 .112، ص5فتح القدير،  جالشوكاني،   1

 44-42املدثر، آية   2

 . 1ح، آية ر الش  3

 80،  74، ص21البقاعي، نظم الدرر، ج   4

 .20مريم، آية    5

 . 185، ص12البقاعي، نظم الدرر، ج  6

 .82، ص16جابن عاشور، التحرير والتنوير،   7
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 الداللة العامة لحذف النون هي التنبيه على الصغر والحقارة واإليجاز، وتقريب املراد، واالستغراق في النفي.  -

ورد مضارع )كان( محذوف النون في كل صوره؛ حيث ورد )تك( سبع مرات، للمفردة املؤنثة الغائبة مرتين، وللمخاطبة أربع   -

 واحدة، وكانت داللة حذف النون في هذه املواضع: تقريب املراد، واإليجاز، وصغر الش يء وحقارته.   مرات، وللمخاطبين مرة 

 وقد ورد )يك( سبع مرات كذلك، وداللة حذف النون هي نفسها التي وردت مع )تك(.   -

 ورد )نك( مرتين، ودل حذف النون هنا على تعميم النفي، واإليجاز، وحقارة الش يء.     -

 واحدة، وكانت داللة حذف النون االستغراق في النفي وتعميقه. ورد )أك( مرة   -

 

 قائمة املصادر واملراجع 

السالك إلى    منهج )مالك  هـ(، شرح األشموني على ألفية ابن  929-ـ838األشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد ) -

  .م 1955-ـه1375، 1العربي، بيروت، ط تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب ألفية ابن مالك(، 

املثاني، تحقيق: علي    (، روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبعـه1270األلوس ّي، شهاب الدين محمد بن عبد هللا )ت   -

 ـ. ه1415، 1عبد الباري، عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

(، خزانة األدب ولب لباب العرب، تحقيق: عبد السالم محمد  ـه1093-1030)البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي   -

 . م1996-ـه1416، 3خانجي، القاهرة، طن، مكتبة الو هار 

الرباط )ت - بن حسن  عمر  بن  إبراهيم  الكت885البقاعي،  دار  والسور،  اآليات  تناسب  في  الدرر  نظم  اإلسالمي،  اب  هـ(، 

 .القاهرة، د.ط، د.ت

هـ(، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، دار الكتب  1117البناء الدمياطي؛ أحمد بن محمد بن أحمد )ت -

 هـ. 1427-م2006، 3العلمية، بيروت، ط

حمد عبد الرحمن  متحقيق:    أنوار التنزيل وأسرار التأويل،(،  ـه685)ت  سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد  أبو البيضاوي، -

 . هـ1418، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طاملرعشلي

الكتب    الّضباع، دارمحمد علي    (، النشر في القراءات العشر، تحقيق: ـه833ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي )ت   -

 . العلمية، بيروت، د.ت، د.ن

 . م2006، املصرية، د.طدار اكتب ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النّجار،  -

 ـ.ه145، 1الّدّعاس، أحمد عبيد، وآخرون، إعراب القرآن الكريم، دار املنير ودار الفارابي، دمشق، ط -

التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت،    (، الكشاف عن حقائق غوامضـه538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت  -

 ـ. ه1407، 3ط

إبراهيم، دار    (، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل ـه794الزركش ي، بدر الدين محمد بن عبد هللا )ت   -

 . التراث، د.ت، د.ط

 . م2003-ـه1423، 3من نصوص التنزيل، دار عمار، عمان، األردن، ط ملسات بيانية فاضل صالح، السامرائي، -
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 . م 2007-ـه1428، 2ار عمار، عمان، طمعاني األبنية في العربية، د  ________، -

 .م2000-ـه1420، 1، معاني النحو، دار الفكر، عمان، ط________ -

ظائر في النحو، تحقيق: عبد العال سالم مكرم،  (، األشباه والنـه911السيوطي )ت    السيوطي، جالل الدين عبد الرحم -

 . 1985-ـه1406،  1الرسالة، بيروت، ط  مؤسسة

،  1(، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، بيروت، دمشق، طـه1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت   -

 ـ. ه1444

في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق:    رر الوجيزاملح ،  ابن عطية األندلس ي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن -

 .ـ.ه1422، 1عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

(، شح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الدين  ـه769-698)ابن عقيل، بهاء الدين عبد هللا بن عقيل   -

 . م1980-ـه1400، 20راث، القاهرة، طعبد الحميد، دار الت

(، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم طفيش، دار  ـه671القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد )ت   -

 . م1964-ه1384، 2الكتب املصرية، ط
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 النسوية  القصيرة األنساق الثقافية للنخلة في القصة جدلية املخاتلة في بناء 
The argumentative dialectic in building the cultural patterns of the palm tree in the feminist short story 

 ( ـ سوريا كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية،جامعة حماة)  د. خالد زغريت

Dr.. Khaled Zgharet (University of Hama, College of Arts and Humanities) 

 

 

 

 

Abstract: 

 This research aims to study the deceptive dialectic in building the cultural patterns of the palm tree in the Arab 

feminist short story, based on the openness of the contemporary feminist short story to techniques from the 

achievements of the structures of other literary genres, and their employment, such as: humanism, symbolism, and 

poetry. It contains diverse cultural formations, with several references of knowledge . 

 This research revealed the manifestations of the deceptive dialectic in the cultural patterns in the selected 

stories, so it concluded by observing the dialectic of four deceitful systems, the first: the humanization and 

feminization of the palm tree, which implied a deceptive cultural pattern manifested in the search for tranquility 

in nature instead of humanity. The second: the Phoenician fertility myth, which implied an insidious cultural 

pattern that maximizes the fertility of the will to immortality in contemporary facts that copy the legendary 

spectrum. And the third: the system of myth and magic that implied the pattern of human consciousness, and the 

fourth: the pattern of the culture of belonging that implied the pattern of the culture of deceptive alienation . 

 This research relied on the cultural method, which uses the descriptive analytical method to enable it to 

achieve its hypotheses in clear results . 

  Keywords: dialectic, patterns, cultural, deception, story feminism 
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 امللخص: 

  . األنساق الثقافية للنخلة في القصة القصيرة النسوية العربيةبناء  البحث إلى دراسة جدلية املخاتلة في    ا يهدف هذ        

 
ً
 مثل: ، ، وتوظفيهااألدبية األخرى   األجناس بنى  من منجزات  من انفتاح القصة القصيرة النسوية املعاصرة على تقنياتمنطلقا

مرجعيات  ذات  متشعبة،  ثقافية  تكوينات  على  تنطوي  إبداعية،  طاقات  القّص  فاستلهم  والشعرية،  والرمزية،  األنسنة، 

 معرفية عدة. 

الثقافية في  كشف           في األنساق  إلى    .املختارةالقصص  هذا البحث عن تجليات جدلية املخاتلة  جدلية  رصد  فخلص 

األول: أنساق مخاتلة،  الذي أضمر نسق   أربعة  وتأنيثها  النخلة  البحث عن    أنسنة  في  تجلى   
ً
 مخاتال

ً
ثقافيا  

ً
في ال نسقا سكينة 

 من اإلنسان
ً
م خصب إرادة  أضمر  الثاني: نسق أسطورة الخصب الفينيقي الذي  و .  يةالطبيعة بدال

ّ
 يعظ

ً
 مخاتال

ً
 ثقافيا

ً
نسقا

تنسخ وقائع معاصرة  في  و   الخلود  افة  الخر والثالث: نسق  األسطوري.  البشري، االطيف  الوعي  أضمر نسق  الذي    لسحرية 

 نسق ثقافة االنتماء الذي أضمر نسق ثقافة االغتراب املخاتل.  :الرابع و 

نه من تحقيق فرضياته  في نتائج         
ّ
واعتمد هذا البحث على املنهج الثقافي الذي يستعين باملنهج الوصفي التحليلي ليمك

 .نةبيّ 

 (.النسوية القصة، املخاتلة، الثقافية، األنساق،  جدلية،: )  املفتاحية  الكلمات 

 

  املقدمة: 

نت القصة القصيرة النسوية العربية الحديثة، في نماذج أبدعتها قاصات       
ّ
أدوات فّن القّص، من    تطوير    مهارة  امتلكن  تمك

فاجتهدت تلك القاصات في استلهام انفتاح    .وأكسبته إضاءته في سياق اإلبداع األدبي الحديث  .ترسيم هويتها اإلبداعية الخاصة به

 .                                       في تجسيد خطاب فني بنى تأثيراته في املتلقي مختلف تقنيات تلك الفنون، وأساليبها  تداخل آداب العصر، وفنونه على 

هذا الفن مستلهمة ألق التوظيف الثقافي الذي    النسوي في مراحل نضوج  وقد بدأت القاصة العربية تلمس بهاء تمايز القّص      

وكانت النخلة ثيمة ثقافية    .فاختزنته في معمار سرد بّراق متضاعف اإليحاءات والدالالت.  أسهم في تكوين ذاتها الفكرية والفنية

   . في ذاكرتها طيات ثقافية كثيفة ثرية بتاريخهاكتنزت  بيئية، ا
ّ
على توظيفات إبداعية بديعة  لت أيقونة رموز باهرة في انفتاحها  فشك

وأنسنتها، واستحضار بناها الثقافية التاريخية في الداللة على الخصب والطهر  النخلة    فعملت القاصة على تأنيث   .الفيض الجمالي

دت أنساق ثقافتها الظاهرة، مضمرة ثقافة مخاتلة تنسخ النسق الظاهر، وتشع نقيضه في فجّس   .واالنبعاث واالنتماء  ، والسكينة

عنى  باستقراء بناها  وقد سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن  األنساق الثقافية املخاتلة للنخلة في سياق نقد ثقافي ي    .بناء جدلي

 وتحليلها.    

املنهج الثقافي    منهج الدراسة الدراسة على  الثقافية  للنخلة في  الذي  : تقوم هذه  يكشف  الجدلية املخاتلة في بناء األنساق 

إذ ستكون القصة النسوية العربية في نماذج مختارة منها  املجال التطبيقي     .د بنى األنساق الثقافيةة دالة، تجّس نماذج قصصي

 والفكرية والفنية التي تبنى عليها هذه الدراسة. ، للتصورات املنهجية

رست القصة القصيرة النسوية العربية في مختلف بناها  :   مشكلة الدراسة، وأهميتها  لكن لم تختص دراسة    ،الفنية والفكريةد 

 . فكان ذلك غاية هذه الدراسة .بعد في دراسة األنساق الثقافية املخاتلة للنخلة
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 لها، مثل ما نجد في   ،حظيت القصة القصيرة النسوية بدراسات كثيرة:  الدراسات السابقة 
ً
تمركز جلها إلى اتخاذ املكان حدودا

، ولم تتجاوز هذه  4، والسعودية3، واإلماراتية 2، واألردنية 1ال، دراسات في القصة النسوية املصريةمكتبة النقد العربي على سبيل املث

 الدراسات الحدود الجغرافية لبلدان منشأ القاصات، ولم نعثر على دراسة  تتناول مجال دراستنا. 

 في البحث بإيجاز.  سنعمد فيما يأتي إلى تحديد مفهوم املصطلحات املستعملة : تأصيل مصطلحات البحث  

املحاورة والنقاش الذي يعتمد  . ونريد به :  5هي تجليات مفهوم فكري نجد له تأصيالت عدة عند مفكري العرب والغرب   :  يةجدل

 على تبادل جملة الحجج والبراهين واالستدالالت بين متحاورين قصد إثبات وجهة نظر، أو دحضها وفق منطق عقلي استداللي. 

ٍة ال: يرتبط مصطلح املخاتلة باملعنى اللغوي للفظ الختل الذي يعنى    :املخاتلة
َ
ْفل

َ
ع َعْن غ و التخفي،    ، فهو املداورة و الحيلة6َتخاد 

ومفهوم    .إلظهار ش يء، وإضمار ما ينقضه وينسخه  ، وإيهام فنيّ ٌل وهو في سياق النقد حيَ   .واللجوء إلى طرق ملتوية تحتال لبلوغ الغاية

 على تحليل مظاهر   ؛النسق الثقافي في ذاته يحمل مضمون املخاتلة
ً
والشفافية    اإلظهار   لينسخ    واملخاتلة  اإلخفاء،  ألنه يعمل نقديا

 . في  النص القصص ي  مباشرة ان يظهر  نذيلال

إذ أشكل    . ض لجدل كثيرنشأ مصطلح النسق الثقافي في سياق تأصيل مصطلحات مشروع النقد الثقافي، وتعرّ :  النسق الثقافي   

ته وتعريفاته في أسيقة  فلم يتفق الدارسون على مفهوم واحد في تطبيقاتهم النقدية، فتعددت مفهوما  ،تداوله في الدراسات الثقافية

 

مج :    : رضوى محمد محروس مبارك، مجلة حوليات آداب عين شمس،  -قراءة ثقافية  - رؤية الذات في القصة النسوية املصرية في القرن العشرين     -  1

 .  2016 ،،  إبريل44

 : حنان إبراهيم العمايرة، معاذ جميل الحياري، دراسة في التشكيل السردي في    -  2
ً
بشير    القصة النسوية  القصيرة " شقوق  في كف خضرا" نموذجا

. و:تشكيل البداية السردية في القصة القصيرة النسوية في 2020،  1، ع:47  : عقاب علي الحجاحجة، مجلة  دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج

 . 2019، 3،ع: 46ونة، مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج :األردن: إيمان سالم  عال 

 . 2022دراسات في القصة النسوية  اإلماراتية: أحمد حسين حميدان، منشورات دائرة الثقافة، الشارقة،  ،أنثى الكالم - 3

 . 2018العربي، بيروت،  أميرة حميدة الغامدي، مؤسسة االنتشار القصة القصيرة النسائية في األدب السعودي: - 4

 على  ذلك في  معتمدة  التضاد،  بطابع وتتميز  أكثر،   أو  اثنين  بين   تناظر"  بها   يراد  التي   اللغوي    معناه  أسيقة  إلى  الجدل  لفظ  العرب  النقاد  استعمال  يرجع  -  5

   القيمية  املعايير  تعارض
ً
ه    فتله،  أحكم  أي   َجَدَل؛  الثالثي  الفعل  مصدر  الجدل  و  ،"    أدبيا

َ
   خاصمه،:  وَجاَدل

ً
،  مجادلة

ً
  شدة   هو  الَجَدل    واالسم  وجداال

 حكومة  مطبعة   الغرباوي،  الكريم  عبد  تحقيق,  الزبيدي  الحسيني   مرتض ى   محمد:  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج:  في(  جدل:مادة)  تنظر.  الخصومة

 . 422:  ص ،1989 ،1ط  بغداد، العامة،  الثقافية ؤون الش دار مطلوب، أحمد: القديم العربي النقد مصطلحات  معجم: و. 1967  الكويت،

  ، 1ط  البيضاء،  الدار  سوشبريس،  ودار  بيروت،  اللبناني،  الكتاب  علوش،دار  سعيد.  د:  وترجمة  وتقديم  عرض  املعاصرة،  األدبية  املصطلحات   معجم

 الفلسفية   الالند  موسوعة:  ينظر  ،"ومناقشتها  فحصها  من  للتمكن  وأصناف  أنواع،  إلى   األشياء  تقسيم  فّن "    على  فيطلق  الفلسفة  في  أما.  60:  ص  ،1985

 ،"اإليلي  زينون "  الفيلسوف  هو  استعمله  من  أول   ويعد.  272:  ص  ،2001  ،2ط   بيروت،  عويدات،  منشورات  خليل،  أحمد  خليل:    ترجمة   الالند،  أندرية:  

  وصار .   محتملة نظر وجهات على املبنية االستدالالت مجموعة" أرسطو" بها وأراد الحقيقي، البرهان  إلى للتوصل السعي به قصد الذي" أفالطون " وتبعه

  إلى "  هيغل"  يد  على  عشر  التاسع  القرن   في  معناه    وتحّول   املجدي،  غير   أو  املعقد،  الخطاب  أو   التحليل،   لوصف  يستعمل  الوسيط  العصر  في  الجدل  لفظ

  بعين   يأخذ  فكر  كل  تعني   الجدلية  أصبحت   العشرين  القرن   في  و  املتناقضات،  املشكالت  وحلّ   النفي،  تفاعالت  عبر  والواقع  الفكر،  سيرة  يحدد  قانون 

   االعتبار
ً
: ص  ،2009  ،1ط  عمان،   للنشر،  أسامة  دار  حسيبة،  مصطفى.  د:    الفلسفي  املعجم:  ينظر   وتناقضاتها،  التاريخية  الظاهرات  دينامية   جذريا

   الجدل  ويحدد  العقل،  تعتمد  التي   الوهمية  االستدالالت  كل  على  الجدليات  اسم  إطالق  إلى"  كانط  إيمانويل"  ذهب  قد  و.  155  ،154
ً
 منطق   بأنه  عموما

 روحنا   أو  عقلنا،  طبيعة  عن  ناجمة  أي  إعالئية،  وإما  محسوسة،  أي  تجريبية،  تكون   أن   وإما  عقلية،  معنوية،  أي  منطقية،  تكون   أن   إما  فاملظاهر  املظهر؛

 .273: ص الفلسفية، الالند  موسوعة:  ينظر بالذات،

 (. ت.د)   بيروت،  صادر، دار املصري، اإلفريقي منظور  بن مكرم بن محمد الدين تنظر : )مادة :ختل(في : تاج العروس، و: لسان العرب: جمال - 6
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يجمع  1دراساتهم   
ً
توافقيا   

ً
منهجا الغذامي  انتهج   و  البعد    .تعريفات من سبقه.  بين  تحديده  في   ،للثقافات   ياألنثروبولوج فجمع  

العادات والتقاليد والعقائد فهو عنده: " الثقافية للمجتمعات بما فيها    أنساق تاريخية أزلية وراسخة, ولها   ومرجعية املنظومات 

 "
ً
 لم يكتبه كاتب    .3, "وهي أنساق تظهر في كيفية استهالك املنتج الثقافي العربي منذ القدم" 2الغلبة دائما

ً
ويكون في األدب "مضمرا

 يتلبس الخطاب ورعية الخطاب من مؤلفين وقراء" 
ً
 نسقيا

ً
 .4فرد, ولكنه وجد عبر عمليات من التراكم والتواتر حتى صار عنصرا

 يتضمن ش       
ً
،  روط النسقوسنتحرى في دراستنا للنسق الثقافي املخاتل للنخلة في نماذج من القصة العربية النسوية مفهوما

إذ يتشكل من ترابط عالقات ثقافية تتضمن مجموعة معارف أو معتقدات أو عادات أو خبرات إنسانية شكلت    .وبناءه الجدلي

 بعد جيل. 
ً
 نماذج ثقافية، وحققت مصداقية في مجتمع جعلها متداولة جيال

وتكون وظيفة النسق الظاهر أداة ووسيلة   .ةوشكل مضمونه ثقافة متداول  ،وال تتحقق صفة النسق إال إذا تكرر وترسخ       

ة يفاد منها، فالنسق "ال يتحرك على مستوى اإلبداع فحسب, بل إن  ن رسالة ثقافية حيّ التي تكوّ   5للكشف عن األنساق املضمرة

  ،  القراءة واالستقبال لهما دور مهم
ً
,  وخطير في ترسيخ النسق، وتفترض نظرية األنساق العامة بأن لكل نسق إطارا

ً
 محددا

ً
مرجعيا

وكل ما من شأنه أن يحدد سلوك األفراد داخل النسق, لذا فإن تحديد اإلطار املرجعي  ، أي مجموعة من العادات والتقاليد والقيم

 لفهم األنساق" 
ً
النسوية؛ . وذلك يحتم على هذه الدراسة أن تستقرئ مظاهر النسق الثقافي املخاتل للنخلة في القصة  6يكون ضروريا

 على مضمر ثقافي باطني يخاتل املعنى الظاهري في العنوان وينسخه.  ء النسق الظاهر وتحري انطوا

 أنسنة النخلة وتأنيثها   نسق جدلية املخاتلة في بناء 

معرفية    التساع إيحاءاتها ودالالتها، وارتباطها بأنساق ثقافية   ؛حظيت شجرة النخل بنعمة رمزية في مختلف األجناس األدبية     

فكثر توظيفها في مختلف صنوف األدب، واتسع وتشعب، وتكاد تلقى االحتفاء التوظيفي ذاته    .عميقة الجذور في وجدان اإلنسان

 

:  الجاهلي  الشعر  في  الثقافية  األنساق  -:  ينظر  املتبادل،  االعتماد   أو  بالتفاعل  بينها   فيما   املترابطة   الوقائع  أو  األشياء   من  مجموعة :    أنه "  واران "  رأى  قدف    -  1

"    فرآه"  وملان "  أما.   31:  ص,    2019  الجزائرية،  الجمهورية   الفنون،  و  واللغات  اآلداب  كلية  ليابس،  جياللي  جامعة,  دكتوراه  رسالة,    معاشو  بووشمة

 الشعر في الثقافية األنساق -: ينظر  ،" للفرد بالنسبة معينة وظيفة لتؤدي البعض بعضها مع عالقات في وتدخل, معين نظام لها, العناصر  من مجموعة

  املشتركة  الرموز   من  تنبع  التي   وأدوارهم  بمواقفهم   عالقاتهم  تتحدد ,  فاعلين   أفراد  على   ينطوي   نظام "  بأنه  النسق"  تالكوتبارسونز"  وحدد.  31:ص,    الجاهلي

   واملقررة
ً
 إديث:    البنيوية  عصر:  ينظر   ،"  االجتماعي  البناء  مفهوم  من  أوسع  االجتماعي  النسق  مفهوم  معه  يغدو  النحو  وعلى  النسق،  هذا  إطار  في  ثقافيا

 "  فجعله"  مفتاح  محمد"  أما.  411:  ص  م،1993,  1ط  الكويت،,    الصباح   سعاد  دار,    عصفور   جابر:  ترجمة ,  كريزويل
ً
 أو  العناصر  من  مجموعة   من   مكونا

,    العربي  الثقافي  املركز ,    مفتاح  محمد:  واالختالف  التشابه:  ينظر  ،"  وآخر  عنصر  كل  بين   مميزات  أو   مميز،   وجود  مع ,  ببعض  بعضها   يترابط   التي   األجزاء

 . 158،159: ص( , ت.د)

 . 79،  ص: 2005,  3النقد الثقافي : عبد هللا الغذامي , املركز الثقافي العربي , الدار البيضاء،ط -2

 . 310, ص: 2002, 3دليل الناقد األدبي : ميجان الرويلي وسعد البازي , املركز الثقافي العربي , الدار البيضاء،ط -3

  الثقافة   أن   هنا  واملقصود"  مركزي   مفهوم  الثقافي  النقد  نظرية  في  املضمر  النسق  مفهوم  أن   إلى  الغذامي  وأشار   .71النقد الثقافي: الغذامي , ص:    ينظر:    -4

" الجمالية األقنعة دعوانا في هو األقنعة هذه وأهم سميكة أقنعة عبر التخفي عبر الهيمنة لهذه وتتوسل مهيمنة،  أنساق  هي التي  الخاصة أنساقها تملك

  التي  الشروط  الغذامي  وحدد.   30:  ص  ،2004  دمشق،   الفكر،  دار  اصطيف،  النبي   عبد.  ود  الغذامي  محمد  عبدهللا.  د:    أدبي  نقد  أم  ثقافي  نقد:  ينظر

   منه  تجعل
ً
   نسقا

ً
   مضمرا

ً
،  يحدثان   نسقين   وجود  وهي  األدبي،  النقد  إلى  يخرج  وال  الثقافي،  بالنقد  مرتبطا

ً
 املضمر  ويكون   علني،  واآلخر  مضمر  أحدهما  معا

 
ً
  نقيضا

ً
 .32: ص السابق، املرجع: ينظر جماهيري، قبول  وذا جمالي، فحص موضوع النص ويكون  للعلني، وناسخا

الوادي   ،:  منال جراية وفلة بقاص , رسالة ماجستير , جامعة الشهيد حمه لخضر  -مقاربة ثقافية  -   النسق الثقافي في رواية تلك املحبة للحبيب السائح  -5

 .47ص: 2019, الجمهورية الجزائرية,

 . 42املرجع السابق، ص: -6
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العربية النسوية  القصة  في   
ً
واسع  ؛تقريبا  

ً
حيزا واحتاللها  األسطورية،  دالالتها  لعمق  العربية وذلك  القاصة  ذاكرة  مساحة  من   

ً
ا

مخيلته فضاء  وورثت  بتراثها،  تشّربت  التي  مضيئةالنخلة  فألهمت    . الثقافية  إبداعية   
ً
آفاقا القاصات  احتفال   . مخيلة  ويرجع 

 في القاصات بتوظيف النخلة في السرد القصص ي إلى عوامل ذاتية سيكولوجية تتعلق بطبيعة األنثى التي تتراءى لها النخلة نظير 
ً
ا

والنخلة التي  وجدت فيها    ، والخصب والعطاء والدفء واألمومة والسكينة، فثمة قرائن  وشيجة تربط بين األنثى  ،أنساق الجمال

تكوينها الثقافي األسطوري هي أسطورة أنثوية،  ورمز تكويني نسوي في أساس وجوده الوظيفي   فضاءفالنخلة في    .القاصات ذواتهن

 الثقافي.   

أمومة دافئة تؤنث الوطن الذي يضم    فضاء  عند القاصة إخالص فرنسيس إلىعلى سبيل املثال  أن النخلة قد تحولت  نجد  ف     

وأنا أهيم في الّصحارى وحدي، والشمس   ،مّر بي الغروبفتقول في قصة الغروب"    ،والحلم  املسافرين في دروب البحث عن اإلشراق

تختبئ في املدى املمتّد أمامي، تصّب الحنين في صدري، تناديني أتبعها. كانت سراًبا من بجع ملون بألوان الغسق. شّدني الوهج األحمر 

  قاومني في بداية    ...والغيم األسود، وأغراني الرحيل، فحملت حقيبة السفر، جمعت وجًها وصوًتا ممّيزين.
ً

الطريق، لكّنه كان مكّبال

م احتفاء بنا. قال املوج موّدًعا: ال تبكي، وقالت النسور:  
ّ
بالحّب، أعلن الطاعة في معبد الغروب، والنخيل يضّمنا، واألغصان تترن

آلخر مهما  أتبعك بعين عاشق، وقالت شجرة الصّبار: أحميك بأشواكي. تأّبطت ذراع الليل، وفي جعبتي أمٌل سنشرق مًعا في العالم ا

 الجمال يكمن في عزلتها، وغموضها صحراء، لكن تفّردها في أفقها املرئّي....طال الرحيل.

 1"السكون هو سحر الصحراء الذي يحّدثنا بلغة الصمت.  حصاها ونباتاتها الشوكية، وحشراتها، وطقسها وريحها.

النخلة، و       تأنيث  ثقافة  السرد نسق  في  بيتمظهر  األ إيحاءاته  التراثي  الخصب  الثقافي  التكوين  في  ثقافة مترسخة  نثوي، وهي 

، صورة النخلة التي تحضر في سياق حديث الشعراء عن  منذ أقدم عصورهللقاصة العربية، إذ ألفت في مرويات التراث الشعري  

الذي يشكل مرجعية  يس  امرؤ القء العرب الجاهليين  ويطالعنا توظيف نسقها األسطوري أقدم شعرا  .جمال املرأة في حلها وترحالها

  رحيل ظعن محبوبتهفية في األدب العربي، فنجده في وصفه  اثق
ً
ن  ي إلى تفصيل تكو   ا وتشبيه الظعن به  ،ذكر النخلة، يستطرد متجاوزا

 ثقافة معرفية متداولة تلك الحدائق ونخلها وثمارها
ً
 :2، كاشفا

َعيَنيَّ  عن   ب 
َ
ا  ظ

ّ َ
ـــــــــــــــــالَحي ّ مل َحمَّ

َ
دى جـــــــت

َ
ـــــــــلوا           ل ـــ ـــ ــ ــ ب  ــ فالج   ان 

َ
يَمرى  األ

َ
ن َجنب  ت  م 

شـ مَّ
َ
ك
َ
ا ت
ّ َ
م في اآلل  مل هَته  بَّ

َ
ش

َ
ــــف ــ وــ

َ
َق دوم  أ ــــَسفينــــــــ  ـــــوا          َحدائ  ــــــــ ـ ــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ را ـــ َقيَّ  م 

ً
 ا

و  
َ
  أ

 
ــــامل ــ ــ َويَن  كَرعات  ـ ٍن           د  بن  يام  خيل  ا 

َ
ن ن ـــالصَّ  م  ـــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــفـ ـــــ ـــــاـ ـــــ ـــ را  الالئي َيليَن  ـ قَّ

َ
ش
 
 امل

َق  ثيٍث  َجّباَر  َسوام 
َ
روَعــــــــــ أ

 
ــــــف ـــ   ــ

ً
نوانا

 
يَن ق

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــه           َوعال ــــــم  ــــــــ سر   ـــــــــــــــــــــــَن ــ

حَمرا  الب 
َ
 أ

 َبنو الَربداء  م  
ـــــــَحَمته  ــ ــ م َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه  سياف 

َ
أ ٍن           ب  ــــــــ ن آل   يام  ـــ رَّ  ــــــــــــــــــــــــّتىـ

َ
ق
َ
را  أ

َ
وق

َ
 َوأ

  . في ذاكرة الشاعر " الذي استهل قصيدته بذكر الحبيبة تتشع معاني النخلة في هذه األبيات بدالالت ثقافة أسطورية تعتق      

الطلل والظعائن  .  ووصف 
ً
الحبيبة وإنمائها طوليا بناء صورة  في   

ً
التراثية لالستغراق فنيا الدينية  ثقافته  ما أسرته  فقد    .وسرعان 

 بصورة املرأة املعشوقة من خالل محاكاة الخصوبة في  انطلق من وصف النخيل، مو 
ً
 إهمال الظعن على عادة الشعراء، مخيال

ً
حيا

وفي جذور وجذوع وأنساغ النخل املرتوي الكثير الثمر. مع التأكيد على ظهور  البسر    ،وتخييل املاء تحت السفين  ،حدائق الدوم

 

 . 119،  2022، 1ط  ،دار سائر املشرق، بيروت إخالص فرنسيس، ظل النعناع : - 1

 .57 ،56، ص: 2004، 5ديوان امرئ القيس، مراجعة: مصطفى الشافي، شرح: حسن السندوبي، دار الكتب العلمية، بيروت،ط - 2
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األحمر في قنو النخلة املتعثكل الذي تحميه السيوف، وتجعله يطمئن ملنبته، ومع اإلملاح إلى كثافة عناقيد البسر وعلوها،)....( ثم 

 بالنظير املقدس " 
ً
 1يمض ي في وصف النخيل، مخيال

تو  يكن  مختلف صوره   فلم  في   
ً
واسعا كان  فقد  العربي،  األدب  في   

ً
طارئا أو   

ً
للنخلة جديدا األسطوري  و  الثقافي  النسق  ظيف 

 .منذ أقدم صور األدب العربي اإلبداعية

  و املعرفي الذي شكل بتداوله وتكراره   ،املتسربة من التراث األدبييمكننا في هذا السياق أن نشير إلى مظاهر هذه الثقافة         

  
ً
 ثقافيا

ً
على في تكوين مرجعية تأنيث النخلة في قصة الغروب، لكن  إخالص فرنسيس، لم تقصر  استحضار النخلة في سردها  نسقا

 .فالنخلة تضمها  ،ظالل الثقافة التراثية األدبية، بل امتدت إلى أنسنة الطبيعة، فجعلتها كائنات إنسانية، تتعهدها بالحب والحماية

يمّد واملوج يودعها، والن الصبار  بعين عاشق، وشوك  تتبعها  الطبيعة    .أصابعه ليحميها  سور  فالقاصة تستحضر مكونات املكان 

ص الكائنات من تحميهاو   ،لتحكي نسيج  عالقتها باملكان في أفق إنساني باذخ الحب، كأنه أسرة ترعى ابنتها
ُّ
، فيظهر في السرد تخل

ح إلى عين عاشق، وشوك الصبار  ر عين الصقر الجال  ، إذ تتحوّ لها أنسنة عارمةمح  والقسوة، وتحّل   ،هدت بالتوحشطبائعها التي ع  

ثقا نسق  السرد  في  فيتجلى  حانية،  يد  اإلى  والطيور  فة  والحيوانات  األمكنة،  على  اإلنسانية  "الصفات  إطالق  تعني  التي  ألنسنة 

 ويجعلها كأي إنس 
ً
 إنسانيا

ً
ان يتحرك ويحس، وتعبر وتتعاطف، وتقسو حسب  واألشياء، والظواهر الطبيعية، حيث يشكلها تشكيال

 
 
و من غير شك أن األنسنة اتجاه فكري فلسفي ال يقف عند خلع الصفات البشرية على املكان ،  ، 2نسنت من أجله"املوقف الذي أ

األخالقية   الغاية  اإلنسانية  جعل   " على  املكان  أنسنة  في  القاصة  تعمل  إذ  ش يء،   لكل   
ً
معيارا اإلنسان  يجعل  السياسية  بل  و 

 ، لذلك ارتقت باملكان إلى صفة األنسنة. 3املختارة" 

 يتمثل بالغابية التي تنشد  
ً
 مخاتال

ً
 ثقافيا

ً
اإلنسانية فكائنة القصة تعلي  حياة بديلة من    فيها القاصةيضمر هذا النسق نسقا

 
ّ
 ، األسرة  اإلنسانية في حياتها على وجه الحقيقةد األسرة من  األشجار بأنسنتها وإكسابها بهاء من املحبة والحميمية، لغياب   تول

لتؤسس أمومة    ؛األحالمو    ،الواقع، فتستبدل القاصة بخل إنسانية اإلنسان بكرم الطبيعة بأنسنة خيالية على سبيل التمنياتو 

" ال حضن يمكن    :حقيقي  وانقطاع صالت رحم وجودها بإنسان  ،بحقيقة عزلتها   تفتأ القاصة أن تقّر   إذ ال  .النخلة وأنوثتها الدفاقة

ى مثل  ...االرتماء فيه، فقط رمال ذهبّية تلتمع تحت نور قمر شاحب.
ّ
أشّم بخور األرز النابت على صدره، وأشرب عسله الذي يتدل

ي يرتسم أمامي...عناقيد الخمرة، يروي ظمأ الروح في هذه الصحراء.
ّ
 ظل

ّ
 ال يد تمسك يدي، ال ظّل إال

ق، ال أستطيع بأّي حال أن أرصد الصحراء، لكن من يستطيع أن يرصد أمواج الحنين واألشواق  قلق جاء من العدم، فيه أغر 

نسق  الجدلية املخاتلة لل  ية، تكوين  في العدمالطبيعة نتيجة استغراقها    بأنها تؤنسن،  إقرار القاصة  يكشف  ،  4املشوبة بالقلق؟"

 أنه املراد، وسعت إلى جدلية بناء مخاتلته.ينسخ النسق الظاهر الذي أ ، فهي تضمره في سياق سردالثقافي
ً
 وهمت فنيا

ونستقرئ في سرد  قصة "البحث عن شجرة الحكمة" للطيفة الدليمي نسق ثقافة الخصب الفيزيائي لشجرة النخل التي          

وإنتاج    ،ة لتخصيب النخلوتلك أبجديات ثقافة املاهية الطبيعي  .وتنتج في نوارتها غبار اللقاح املخصب لإلنتاج،  ترش غبار طلعها

 

 .156، ص: 1993،  1أنتربولوجية الصورة و الشعر العربي قبل اإلسالم:  د. قص ي الحسين،  دار النشر مغفلة،  بيروت، ط - 1

 . 7ص: ،2003، 3أنسنة املكان في روايات  عبد الرحمن منيف: مرشد أحمد، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، ط  - 2
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ثماره الطيب: " وهذا سر بقائها ?حتى أنتجت في نوراتها الخضر غبار لقاح األحالم، وبلورات الحكمة،  الشجرة، ترش غبار طلعها في 

 .  1الهواء? يدخلون في فراديس األحالم" 

تنقل املادي الفيزيائي   .مزيةله إيحاءات ر إضافية في بناء السرد، لتحّم   ذات بنية    بتراكيب  قصهاغير أن القاصة كانت توش ي      

اإلثمار،   و  لألحالم،  اللقاح  فتجعل  وجداني،  خيالي  ،  وللحكمة  إلى  إلىبلورات  األحالم،  والولوج  ثقافل؛  فراديس  نسق  ة تستدرج 

   اإلخصاب اإلنساني،
ً
 مخاتال

ً
 ثقافيا

ً
إذ تقص ي اإلخصاب   ،وحلم الخلود عن طريق االستمرار باإلخصاب، لكن القاصة تضمر نسقا

ب  ، الفيزيائي املادي البلور في تلك  و إخصاب األحالم  وتنسخه  الرؤى والوجدان والشعور، حيث تكون الحكمة الشفافة مثل  عالم 

 حالم واملعنى اللذين ال يفنيان  مثل فناء املادة و الجسد، مهما استمرا في التوالد الفيزيائي.أل إذ الخلود الحقيقي يكون ا  ،العوالم

    
ّ
من شعرية السرد القصص ي التي تمنح وظيفته التداولية طاقة عليا  املادي   فضاء الثقافة املخاتلة للخلود    دت القاصةلقد ول

" جملة االختيارات  من بين العديد من االحتماالت، أو تركيبة طرائق قابلة يكون    إذ الشعرية في السرد القصص ي   .جمالية وإيحائية

 خصب الدالالت و املعاني.   2للتحليل أو تأليف أشكال تنتج معنى"
ً
  يخاتل املعنى الظاهر في السرد، لتوليده فضاء إيحائيا

ً
 جديدا

وراء نسق خصب  ،  تقودنا هذه األسيقة في استقراء النسق الثقافي املخاتل للتأنيث واألنسنة إلى أن القصة النسوية أضمرت      

  ؛وتساكنه في صورة النخلة األمّ ، باياه سكينة خارج األفق البشري، تسكنه النخلة وتأنيثها وأنسنتها، عاملها النفس ي الذي تنشد في خ

 واإليحاء و الشعرية واألنسنة   ،القّص وتقنياته وأساليبه التي تتمركز حول الترميز  لتستوطن سكينتها فيه، مستعينة بأدوات فّن 

 .    وفق جدلية بنائية

 نسق أسطورة الخصب الفينيقي  جدلية املخاتلة  في بناء  

ورمز أمجاد    .ارتبطت النخلة في ذاكرة القاصة العربية بإرث تمجيد عريق، جعلت النخلة أيقونة خلود الخير والعزة والعطاء       

الوجودي لإلنسان  داللة قدسية للشجرة، وفيض رموز لالعتداد بالتراث    ا ذوكان الخصب فيه    .مضيئة في صفحات التاريخ اإلنساني

فكانت القاصة تستدرج بالنخلة في السرد القصص ي االعتزاز باالنتماء العروبي ورموزه املكانية واإلنسانية في أسيقة تاريخية    .العربي

،فده املكان والزمان، فوجدت في النخلة خصب مجد يجّس  .اإلنسانية  احافلة بنصاعة إنجازاته
ً
 عزيزا

ً
 تجعل الذاكرة الثقافية وطنا

كانت الحافلة تنطلق بهم، وهم يتطلعون عبر نوافذها الكبيرة، : "القاصة  إذ تقول   مثلما تجلى  في سرد قصة " تبغ وأشياء أخرى..لقاء"

إلى بغداد أحست أنها تتوحد  مع عالم النخيل، تستطيل فجأة لتقف بين  الغابات الشامخة، كانوا كلهم يشمخون بعيونه إلى األعلى  

إنها تذكره بشموخ الجبل اللبناني،  وبأنها أرزة أسطورية،  جاءت :  الحب وأحزان بالدهم، املخبوءة في العيون... قال  يجمعهم الشعر و

 3تعانق نخيل العراق"

  ،د هذا السرد القصص ي تعانق أساطير الحضارة العربية في زمن مجد بالد الرافدين بصورة نخل أوراك  جلجامشيجّس       

لبنان  وحدائق ريادة تشريع أرزة  في رمز  املتوسط  البحر األبيض  الذي أشرف شاطئه على  الفينيقي  آية  وتأتي    .حمورابي، واملجد 

    . التمجيد في سياق استنهاض بغداد بعد أن طالها الدمار  املعاصر 

        
ّ
ى أن يبني من جديد  فت القاصة هدى أبو الشعر في هذه القصة األسطورة  بصفتها بناء درامي حكائي،  فدفعت السرد إلوظ

الشجرة  أسطورة  وبين  اإلخصاب  أسطورة  القديمة  العراقية  األسطورة  بين  جدلي  ربط  عملية  "وفق  وذلك  اإلخصاب،  أسطورة 

 

 .  61، ص: 1993،  بغداد، صيف 45البحث عن شجرة الحكمة:  لطفية الدليمي،  مجلة األديب املعاصر، ع:  - 1

 .  22، ص: 2010، 1عمان، ط ،مكتبة الحامد  ، الشعرية العربية مرجعياتها وإبداالتها النصية: مشري بن خليفة،  - 2

: هدى أبو الشعر،  منشورات وزارة الثقافة عمان،   - 3
ً
 .  55، ص: 1996عندما تصبح الذاكرة وطنا
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املقدسة سواء في النص القصص ي أو في الجداريات األثارية، وهي واضحة كما رأينا، وأن لتلك الشجرة القدرة العجيبة علي إخصاب 

أو   يأكل ثمرها  تلك الشجرة املقدسة" من  إلهي من أسرار  املقدس، وذلك سر  باملاء   1يرش 
ّ
النسق  . فشك التمجيد األسطوري   ل 

، ال يناقض النسق الظاهرهذا  تضمر وراء    ةوكانت القصة في بنيتها العميق    . الثقافي للخصب املجيد
ً
 مخاتال

ً
 ثقافيا

ً
بل  ،  النسق نسقا

 لنسق ثقاف  ،يمتد به إلى أساس ي أسطوري
ً
العلمي الذي تتغنى به حضارة ة املجد  هو في بنيته املعرفية الوثنية  الحسية مناقضا

العراقية    .اليوم امليثيولوجيا   من إعادة بناء 
ً
، بدءا

ً
القّص واضحة السابق تمظهر الذاكرة األسطورّية للغة  املقتطع  فقد تجلى في 

 باملناخ األسطوري السحري الغيبي الذي فرد جناحه على السرد.ومفرداتها الكونية في الخلق، واإلخصاب، وانتهاء 

  
ً
لقد استخدمت القاصة نسق األسطورة وفق مفهومها الفلسفي العميق " للتعليل و الرمز ، ثم اإلشادة .. . كانت فلسفة وبيانا

ت تقييم لحضارات  من  األنثروبولوجيون  اإلنسان  علماء  وراءه  يسعى  ما  لكل  ترصد  اجتماعية  قبل وقوة  قرن  مئتي  نحو  إلى  رجع 

 ، وبذلك استثمرت القاصة قوة التعليل في األسطورة لبناء أيقونة رمز النخلة في قصتها.2امليالد" 

تعود شجرة    إذ لى ثقافية ضاربة الجذور في التكوين الثقافي للنخلة في املعرفة اإلنسانية،  إترتكز الذاكرة األسطورية للنخلة           

فقد نسبت شجرة النخل إلى    .ومعرفته بالطبيعة ودالالتها  ،كوين مرجعيتها الثقافية إلى أقدم عصور نشأة اإلنسانالنخل في نشأة ت

إن كلمة )فينيكس( تعني     :أساطير الشرق املغرقة في القدم في الثقافة اإلنسانية، مثل  شجرة عشتار املقدسة إلهة الخصب، فقيل

 نو 
ً
   وربطت تلك الثقافات بين النخل و الوالدة واالستمرار، واستوحوا عالقة توالي الوالدة  .من النخل ينمو على شواطئ فلسطين عا

النخلة ي  . واالنبعاث من  الذي  الفينيق  االنبعاث  ،التجدددل على  فشاع رمز  توالي  في بالد عليه  واستدلوا    .و  النخل  بروابط كثرة 

 بعد جيل  ،رافهم وطقوسهميكتسب  هالة  تقديس في أعالنخل  وكان    .فينيقيا، بالد كنعان
ً
.  وفي سياق مماثل تحكي  3تواصلت جيال

 أساطير بعلبك "أن ط
ً
فيموت، ثم يعاود الحياة من جديد. وورد   ،فينيق، أو النخيل كان يحج إلى هليوبوليس، أو بعلبكاليسمى  ائرا

 .4في األساطير أن اإلله أبولو ولد تحت نخلة،  وكذلك ولد بنتون  

إذ تجسدت ثقافة النخلة املقدسة عند    .إلى ما قبل اإلسالم  القديمةوظلت ثقافة تقديس النخلة سائدة في ثقافة العرب           

. 5وكذلك نخلة اليمانية مكان قرب مكة  ."على صورة النخلة نجران  م فيلعزى كانت تكرّ ا  ":عرب الجاهلية بعبادتها وتقدسيها فقيل

وهذه الدالالت والرموز للنخلة  في الثقافة الشرقية لم ينحصر توظيفها في آداب الشرق، بل استلهمه أدباء الغرب وفق مدلوالت  

  ،حديثه عن املائدة الربانية التي تحولت إلى طقوس منها عيد املظلة  في   "إزرا باوند" الثقافة األسطورية الشرقية مثل ما فعل  الشاعر  

 باقتراب الحصاد في فلسطين، تستخدم فيه أغصان الليمون   ، وهو اسم ألحد األعياد الكنعانية في العهد القديم
ً
  ، وهو يمثل احتفاال

  ذلك   الشاعر  . يحدد  فيه أغصان النخيل  لفصح، تحمللوكذلك نجد أن أحد أعياد الشعانين  املصادف األحد السابق    .والنخيل

ا كان لهذه البدائع أن تجري ،  :" ثّم دنّو األرباب من املصطلي في قلب موطنهافيقول   6في حديثه عن االحتفال باملائدة الربانية
َ
ها    ،مل

أبصرت سّيدة الحياة، أنا حّتى أنا، الطائر  بتعبيره الصريح:"  سيدة الحياة  شجرة  الإلى أنها  الشاعر    يشير      .7أنني شجرة وسط الغابة"

 

 . 10، ص:2004/ 17/8، لندن،1888 ع:جريدة الزمان، عبد الرزاق صالح،  :الكشف عن الشجرة املقدسة ريادة وإبداع في امليثولوجيا العراقية - 1

 . 7، ص:  1967اتب العربي للطباعة و النشر، القاهرة ، األساطير : د. أحمد كمال زكي، دار الك - 2

 .120،ص: 1997دراسات في الشرق األدنى القديم: بيومي مهران، دار املعرفة الجامعية، القاهرة، - 3

 . 666، ص:1995موسوعة الفولكلور: شوقي عبد الحكيم، مكتبة مدبولي، القاهرة، - 4

 .77، ص: 4ياقوت الحموي،  دار صادر،  بيروت،) د.ت(،ج: معجم البلدان:  - 5

 . 329،ص: 2007و،يونيدمشق،  ،525مجلة املعرفة،ع: الد زغريت،خ  تجليات األنماط األسطورية لصورة الشجرة بين إزرا باوند ومحمود درويش:  - 6

 .  12،ص: 2005 أثينا، خريف، ،85إزرا باوند، ترجمة وتقديم: صبحي حديدي، مجلة الكرمل، ع:   - 7
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        .1رداؤها، تجرجر أذياله في طول الريح" مع السنونو، األخضر والرمادي
ً
 حيويا

ً
 لألنثى، ورمزا

ً
 فنيا

ً
كانت النخلة عند باوند قناعا

الحياة بناء  إرادة  تجدد  في  األسطورية  دالالتها   عن فضاء 
ً
والجمالية، فضال املعنوية  النخلة ف  .لتجلياتها  أسطورة  بتوظيفه  أعاد 

أسهم توظيفها الغربي   وبمعنى أدّق  .اب العرب الذي فضلوا استنساخ مرجعيات الثقافة العربية عن رواد الغربإحياءها عند الكتّ 

 . في عودة رواد الحداثة العربية إلى مرجعيتها األسطورية

افة والسحنسق جدلية املخاتلة في بناء      رية الخر

 في إعادة صياغة الحكاية الشعبية الخرافية في تفسير ظواهر طبيعية وحياتيةالقصيرة  القصة  كاتبات  عنيت        
ً
  . العربية كثيرا

شاع  و   .على ترسبات خرافيةعندهن  نطوي السرد القصص ي  اف  .ثقافة التفسير الحكائي السحري ألحداث ووقائع حياتية  ات مستعيد

بالبنية    هاالقصة تضمين سردئهن  في بنا  على صالت وثيقة 
ً
التكوين    نووجد   .ألنتربولوجية ألحداث القصة وشخصياتهاارموزا في 

التي تمتد جذور  ،  قصصهنالشعبية مصدر إبداع في    تالسحري والخرافي للحكايا الغيبي في املجتمعات  الثقافي  التكوين  يعكس 

يتولى أفرادها مهمة السيطرة على الرياح والتحكم في نزول    إذ" عرفت املجتمعات القديمة طبقة من السحرة  .تفكيرها إلى املاض ي

 إلى مبدأ  السحر التشاكلي" ،املطر
ً
 .2مستخدمين أساليب تستند غالبا

وراء إغراء توظيف الغرائبية الخرافية، ومحاكمة تفكير املجتمعات التي مازالت    العربية    القصةكاتبات    انساق الكثير من         

 يستسلم    اإلنسان املعاصرإذ كان     .والطبيعة  ،تستدعي املنهج السحري في فهم الظواهر النفسية والوجودية
ً
"على غرار ما    أحيانا

جهده السيطرة عليها بتجاربه ومعارفه وسحره وابتهاالته كان يفعل اإلنسان القديم حين كانت تداهمه الظواهر الكونية، فيحاول  

واعتقدوا بأن األشجار "يسكنها   .مختلف مجتمعاتها عقائد تقديس األشجار و عبادتها  في  وشاع في الثقافات اإلنسانية    .3و توسالته"

 في قصة " حكاية   .4أحد الكائنات الخارقة للطبيعة " 
ً
 ظاهرا

ً
صوت مغيب" ألميمة الخميس، إذ تروي   ونجد هذه الرؤية تشكل نسقا

: " في الحكاية الشعبية أن جنية قادمة من الجنوب الشرقي للصحراء، بداخل جذع نخلة  فتقول   ،صراحة أن النخلة تسكنها جنية 

شر،  مجوف، عشقت فتى من اإلنس، فاستلبت بقدراتها الالبشرية عقله، وأخفته داخل قارورة لتستأثر بغنائه الشجي دون بقية الب

هذه مجمل الحكاية دون زركشات التفاصيل التي تزدان بها الحكاية الشعبية. وقد قلت لنفس ي أخاذة هذه الحكاية إلى الدرجة التي  

أو قوة   الجنية  الذي يتوارى بين طيات السرد، صوت لم يؤده الراوي حتى يفسد سطوة حضور  جعلتني أشعر بالصوت املغّيب 

 .5سحرها" 

فتوهم الكاتبة القارئ أنها تسرد حكاية    .قصة على تقنية تداخل صوت الكاتبة مع أصوات شخصيات القصةنيت هذه الب         

تحكي ف  . يتشكل فيها نسق ثقافي ظاهري يتجلى بنمط تفكيري خرافي يقوم على السحر والخوارق   .من املورث الشعبي لسكان الصحراء

من    .فجردته من سماته البشرية، ثم سجنته في قارورة لتستأثر بغنائه وحبه  ،أن جنية سكنت جوف نخلة أحبت فتى جميل الغناء

ل الخرافة ثقافة الخوارق التي فهي تحّم   .غير شك أن اإليهام بأن الحكاية مورث حكائي شعبي هو من تقنية القص عند القاصة

ض متبعيه عن  في أجواء عالم هالمي يعوّ عيش يفي خيال غير مضبوط بمنطق بشري، فتدفع اإلنسان إلى التحليق و  .تستلب العقل

 ثقافية متعددة االتجاهات .فالحكاية تبني على تقنية فكرية وفنية تلبس قناع الرمز واإليحاء .مجابهة الوقائع
ً
  .تنتج أنساقا

ّ
ل  وتشك

 

 .  12املرجع السابق، ص:- 1
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فاقي تحكمي بين واقعتين  فالرمز "جمع خارجي ات  . ترقى بالسرد إلى وهج إبداع متشابك الدالالتالتي    شعرية  مصادرها الحكائية منابع

  .1روحيتين، هما املفهوم أو الفكرة من جهة، والصورة من جهة أخرى، إنه جمع يفترض أن تشير فيه هذه الصورة إلى هذا املفهوم"

   من غير شك أن القّص          
ً
    بوصفه فنا

ً
كامله  "رمز، إنه ب  إذ إن الفّن   .العالقة فيه بين الرمز والجمال وشيجةو  ،يكون جماليا

بحث دائم عن الوعي والجمال، وفق هذا السياق للرمز، يتجلى النسق الثقافي املضمر في صورة    والقّص   .2إنه بكامله داللة"   .رمز

من رواية الحكاية: "فالحكاية تبدو قصها    تتدخل من خارج سرد الحكاية املأثورة  لتحدد مقاصدالتي    الصوت املغيب بتعبير الكاتبة 

لم يبادر ،  خلة، ومن ثم غياب الفتى عن الوعي إلى ظالم الالوعي و الجنون غارقة في محيط الظالم: الجنية، قدومها الليلي، جوف الن

إذا هناك   الكونية في ثنائيات املتضادات  الدائرة  الذي يقابل مفردات الظالم، لكي تتم  املعادل املوضوعي  البحث عن  إلى  الراوي 

مة التاريخ، وأسعى من خالل صوت مغيب أن صوت مغّيب، ولهذا سأحاول أن أقتحم  التفاصيل التي تلوذ بقداسة التواتر وحر 

أنش ئ تفاصيل الحكاية، فجنية الالوعي املظلمة بحاجة إلى صوت وعي صوت له كثافة الحليب ورغوته، فليكن هذا الصوت هو 

ليت العصفور األخضر    ،حكاية صوت مغيب،صوت فتاة إنسية كانت تتعشق الفتى وتنتظره قبل أن يغني أغنيته األخيرة ويغيب

 في نقلها، فهو قد سردها في تلك الساعة السليمانية التي يكتهل بها النهار، وتتحّنى لحيته أت
ً
 أكثر حرصا

ً
  م الحكاية، أو ليته توخى طرقا

 .3بحمرة األفق، ويرخي النخيل سعفه وراء الجدران ليبترد"  

  . التفكير الخرافي الذي استوت عليه القصة  نسق ثقافة غياب الوعي  في  الحكاية  د صوت الكاتبة الذي يستدرك على  يحّد        

 و   ل.وتستبدل به صوت العق  ،سخ نسق الخرافةنفت
ً
ألن جنية الالوعي بحاجة إلى صوت وعي    ؛تطلب أن يكون صوت الوعي حاضرا

التي  ويستعيد اإلنسان صورته الحية    .بمعنى أدق تطلب القاصة أن يستعيد التفكير منطقه اإلنساني  .له كثافة الحليب ورغوته

ز بشريته ويحدد طاقته، ويكون فيها بنكهة رائحة حليبه الذي يميّ   ،فاإلنسان وجد ليعيش وقائع حية  .تغتني بطبيعته اإلنسانية،

الوقائع   الطبيعة، ال بالخوارق والخرافة، أن يجّس وفق  ليجابه  إلى عجائبية من خارج طبيعته.  بتلك  د إنسانيته، ال أن يتجاوزها 

 4الرمز في القصة " في إجماله  املشاعر العميقة التي ينبع منها العمل األدبي"وبذلك يكون  
ّ
ل هويته اإلبداعية، ويمنح أنساقه  ، و يشك

 ل يفض ي إلى نمط فكر خرافي بدائي. الثقافية حيوية نابعة من طبيعة اإلنسان ال من تخيّ 

 نتماء والسكينة اال نسق  جدلية املخاتلة في بناء  

 النسوية بتضمين رسالتها األدبية رؤى نقدية ثقافية للتفكير الذي يوجه سلوك شخصيات   عنيت القصة      

فلم تكن أدبية القصة كما ذهب  رومان جاكبسون إلى أن "موضوع    .القصة التي يراد بها نقد ثقافي لبنية تفكير املجتمع العربي

 ما اعتمد  .5علم األدب ليس األدب، وإنما هو األدبية" 
ً
القصة على خصوصية شخصياتها وفرادة طبائعهم، أو على فرادة   ت فكثيرا

متفردة تحقق أدبية القصة التي أشار إليها    على تقنيات قّص   ااعتماده  ن، أكثر م ومواقفها تجاهها  بها الشخصيات  الوقائع التي تمّر 

 تضمينه رؤى نقدية لثقافة املجتمع، أو زّج   ن ي يتيح لهالذ  عن تركيب القّص العربية  القصة اتبات  ولذلك كثر بحث ك   ؛جاكبسون 

معرفية ثقافية  بمضامين  النخلة"    .السرد  "رأيت  قصتها  في  عاشور  رضوى  القاصة  به  تطالعنا  ما  ذلك  اإذ  ومثال  لسرد حّولت 

 

 . 50، ص: 1947، 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط ،املجمل في فلسفة الفن: بينيديتو كروتشه، ترجمة: سامي الدروبي - 1

 . 52املرجع السابق، ص:  - 2

 .44حكاية صوت مغيب، ص:  - 3

 .  567، ص: 2011ترجمة: أنور عبد العزيز، مراجعة: نظمي لوقا، دار نهضة مصر، القاهرة،  بحث في علم الجمال: جان برتليمي، - 4
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   مستّل   ،القصص ي إلى تقرير سردي معرفي لثقافة النخلة
ّ
تفيض  و   .ثمارهاطيب    ممن الثقافة اإلسالمية التي تمجد زراعتها، و تعظ

 من خصوصية فوائدها
ً
:"صحيح أن النساء في عائلتنا   ، فتقول لتكشف عن انتمائها الثقافي الديني  ؛بذكر مآثرها املباركة انطالقا

الصعيدية  ال يخرجن إلى الحقول للفالحة، ولكن  الفالحة هي حياتهن التي يفتحن عيونهن عليها  ويغمضن ساعة املوت عيونهن  

، وأنا أذكر أن بيتنا في القرية كان على سطحه نعناعة وفي قاعه صبارة ببابه نخلة، وأذكر أن أبي رحمه هللا كان يقول: إن  عليها أ
ً
يضا

النخلة  شجرة مباركة، أنعم هللا بها على عباده، وكرمها بذكرها في القرآن، وأن النبي صلوات هللا عليه قال: أكرموا عماتكم  النخل،  

عماتنا، ألنها خلقة من فضلة طين آدم  وأنها تشبه اإلنسان، وأنها خلقت من ذكر و أنثى، طويلة ومستقيمة القد،    وأنه سمى النخل

 .1وجمارها على رأسها، كعقل اإلنسان في رأسه، إن أصابه سوء هلك، كان أبي يوص ي أخوي بالنخل  كما كانت أمي توصيني كل فجر"

وإظهار تمكين ثقافة انتماء    . النسق الثقافي الظاهري للنخلة في املعرفة اإلسالمية  عن    رمباش  تعبير  يتجلى في هذا السرد        

إذ أخذت شجرة النخل مكانتها الكريمة في الذاكرة العربية من كثرة  ذكرها في القرآن الكريم، فلقد     .بطلة القصة الفكري والسلوكي

آيات تنّص على فضل تلك   اوكله  2وردت تسمياتها في)سبع عشرة سورة قرآنية، وبلغ عدد اآليات التي ذكرتها )اثنتين وعشرين( آية 

بقصد إدراك تجليات عظمة خلق هللا، وتنفرد النخلة في أسيقة سورة مريم    ،خلقهار في  و طيب ثمارها، والدعوة إلى التبصّ   ،الشجرة

إلى أيقونة رمز للطهارة والنقاء والسكينة والطمأنينة  عن طيب رطبها، وأثرها في التفريج    ، بتحولها 
ً
لحظات  عن اإلنسان في  فضال
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أ  3  ﴾ (28) َيَٰ

أهميتها االقتصادية والغذائية، بوصفها  ب ثقافتهم بالعرب واملسلمين، وتشرّ   دنصوص هذه اآليات على مكانة النخل عن  تدّل      

واملأثورات حول فوائد النخلة وبركتها، وقد يكون الكثير منها من وضع    4وتكثر املرويات من الحديث   .شجرة كريمة ثمارها مباركة

 خ ثقافة فضائلها في الذاكرة الوجدانية.  القصاصين لكن انتشارها يدل على ترّس 

ت  أطياف هذه الركائز الدينية في الثقافة اإلسالمية تضمنه مختلف تشعبات دالال   عاشور في سردهارضوى  القاصة  تستعيد        

في   النخلة،    .اإلسالمية  الثقافةالنخلة  تمجد  التي  الدينية  الثقافة  بهذه  مفعمة  فوزية   القصة  بطلة  تجعل  أن  القاصة  تفتأ  وال 

 أن  وكاد هذا الهوس    . ها بالنخلة والزراعةإلى سلوك عملي يكاد يوحي بهوسل ثقافتها  فتتبناها، وتحو 
ّ
 عن زمالئهايشك

ً
 .ل لها اغترابا

في عملي ال يفهمونني و في الحي ":  كشف عن ذلك في سرد مباشرتهوسها الزراعي، ف  همباستهجان  وتحّس   .فصارت تشعر بغربتها عنهم

الت  بنفسها على نوى  تلقي  التي  املجنونة  بأذني يقولون: فوزية  ، سمعتهم 
ً
الذهب، وهم يستغربون سلوكي،  أيضا كأنه جنيهات  مر، 

، أو يبصقها في يده،
ً
أو يرميها بعد ذلك بطول ذراعه    فالواحد منهم يأكل البلحة ويلفظ النواة، ويبصقها من فمه فتسقط بعيدا

 

 .   87، ص: 1989لنخلة: رضوى عاشور،  مختارات فصول، سلسلة شهرية تصدر عن الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،أغسطس،رأيت ا - 1
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أو خمسة أيام، كل  فتسقط أبعد، أركض أللتقطها وأخبئها في جيبي العميق، وعندما أرجع إلى البيت أضعها على قطنة مبللة أربعة

باملاء  وأغمرها  الطين  في  أدفنها  ذلك  بعد  حان،  قد  الوقت  أن  فأعرف  طراوتها،  بيدي  أملس  وتلين  حتى  تتفتح  وهي  أتعهدها  يوم 

 . 1وأنتظر" 

فيكشف    وتجسيدها بهوس زراعة النخلة   . بطلة القصة نتيجة  تمثلها ثقافة  دينيةوصلت إليها  الحال التي  يقّر هذا السرد ب         

 في محيطها البيئيإذ    .واملكاني و الزماني  ،باغتراب االنتماء الفكري تجلى    النسق الثقافي املخاتل الذي  عن  
ً
  . عاشت فوزية غربة واغترابا

أنشأه  أدى بها انتماؤها إلى تفجير اإلحساس باالغتراب الذي  و   .الحياةمع أحوال  تكوينها النفس ي بطوابع مأسوية في صراعها فانطبع  

خت  رّس   ، وإخفاقات متالحقة،  بجملة إحباطاتهذا اإلحساس  فأغرقها    .وبين أنماط الحياة التي يعيشها زمالؤها  ،غياب التوافق بينها

 أقلق معنى انتمائها الثقافي
ً
 مأسويا

ً
 .فيها توجعا

عزلة يرتبط  إذ           إلى  يقود  الذي  املأسوي  الطبع  بتوليد   
ً
عضويا من    االغتراب  والوجود،    "عدمنتجت  املاهية  بين  التوافق 

ويؤدي  الشعور باالغتراب إلى بناء: "انفصال اإلنسان عن القيم السائدة لعدم    .2فاالغتراب نقص وتشويه عن الوضع الصحيح" 

 وسيطرة اآلخرين عليه، مما يؤدي إلى صراع اإلنسان مع نفسه من أجل تجاوز   ،امتالكه زمام ذاته، فهو حالة من الشعور بالضعف

 ما تعود أسباب االغتراب إلى انعزال معرفي، ونفس ي عن كيانات، أو عناصر مهيمنة في الحياة، أو إلى    .3أخطائه وإسقاطاته" 
ً
إذ غالبا

الحياة  انعدام مغزى  أو  في حياته  الفرد  أو فقدان غاية ملموسة يحققها  امللكية،  املكاني والتخلي عن حقوق  ، ويؤدي 4االنتقال 

وأطلق عليه  .  طبع بطبع مأسوي، وقد ربط )نيقوال برديائيف( أحد فالسفة الوجودية االغتراب باملأسوي مباشرةالتإلى  باإلنسان  

لفظ العزلة، ووصفها بأنها: "ظاهرة اجتماعية بمعنى من املعاني، ألنها تفترض الشعور بالذات األخرى، وإن أكثر أشكال االغتراب 

 هو ما تعانيه وسط املجتمع 
ً
 وكآبة

ً
 . 5في العالم املوضوعي" تطرفا

 ما يعيش اإلنسان االغتراب نتيجة الغربة       
ً
  .وتكون الغربة في الخارج اإلنساني، بينما االغتراب هو في الداخل اإلنساني، وكثيرا

 أن يعيش اإلنسان االغتراب بغير غربة جراء تعذر تأقلمه مع الواقع
ً
صة رأيت النخلة، هو حال فوزية في ق  ا و هذ   .وال يلغي ذلك تماما

أهدت     .فوهبت لها السكينة والطمأنينة  .مريم عليها السالم في لحظة تأزم وجودي  يهاافة النخلة املباركة التي آوت إلفتعلقها بثق

  كائنات التي تعيش الواقع  الألن    ؛وبذلك نقض النسق الثقافي املخاتل املضمر لثقافة النخلة النسق الظاهري   . فوزية االغتراب والقلق

 توباتت    .فتشتت في مفارق تيه وجودي  .الثقافي واملكاني  اعن انتمائه  ةمنسلخبدت لفوزية   
ّ
  رفض الكائنات التي تمث

ً
ل انتماء مغايرا

 في تكوينه الثقافي
ً
 . حتى لو كان أصيال

 نخلص مما سبق إلى نتائج نجملها وفق ما يأتي: :  النتائج 

 . اتسمت  هذه العينة من القصة القصيرة النسوية بانطوائها على جملة أنساق ثقافية -

 ويضمر آخر  ينسخه. ،تحقق فيها مفهوم النسق الثقافي الذي يتكون وفق جدلية املخاتلة -
ً
 فيظهر نسقا
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ة واملعنىلدراسة تنازع ا مدخل تأصيليّ  لصناعة النحويَّ  
Entrance rooting for study dispute grammar industry and the meaning 

 لبنان   -جامعة الجنان   - باحث في مرحلة الدكتوراه -  أحمد إبراهيم العليوي 

Ahmad Ebrahem Al aliwi  -  PhD researcher at Al jinan universtiy in Lebanon 

     

 

 

 
ّ
   : صملخ

الصناعة تنازع  لدراسة   
ً
نظريا  

ً
تأصيليا  

ً
مدخال البحث  هذا  ل 

ّ
على   النحوية  يشك فيه  الكالم  ومدار  العربي،  النحو  في  واملعنى 

ق  نحوي التعريفات اللغوية واالصطالحية للتنازع واملعنى والصناعة والشاهد ال
ّ
 حديث عن مستويات املعنى فيما يتعل

ً
، وفيه أيضا

  امى واملحدثين، والكالم على ، إضافة إلى عالقة املعنى بالنحو عند كّلٍ من القد، وقد جعلها البحث أربعة مستوياتبالبحث النحوي 

 . معايير الشاهد الشعري الذي يحتّج فيهثّم  أنواع الشاهد النحوي على وفق مصدره،

 التنازع، الصناعة، املعنى، الشاهد.  الكلمات املفتاحية: 

 

Summary: 

 This research constitutes an authentic, theoretical entrance to study the conflict of the grammatical industry 

and the meaning in the Arab grammar, and the course of speech in it on the linguistic and idiomatic definitions of 

conflict, meaning, industry and grammatical witness, and also in it talk about the levels of meaning regarding 

grammatical research, and the research has made it four levels, in addition to The relationship of meaning to 

grammar among both the ancients and the modernists, and the speech on the types of grammatical witness 

according to its source, then the criteria of the poetic witness that is suitable to be evidence. 

 Keywords: conflict, industry, meaning, witness . 
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 مة مقّد  •

إليه الّنحاة لتأييد قواعدهم التي استنبطوها بداية من هذه الشواهد، ثمَّ    لجأال شكَّ في أنَّ الشاهد النحوي هو الركن الذي ي

فاجأ بوجود توجيهات وأحكام على شواهد    أنَّ الناظر في كتب علمائنا القدامى قد ي 
َّ

 على القاعدة أو الحكم. إال
ً
جعلوا الشاهد دليال

 فيها ليّ   صناعتهم، ولكنَّ تناقض القاعدة التي أقّروها، أو بإطالق أحكاٍم على شواهد تطابق  
ً
لعنق هذه الشواهد، أو أنَّ املعنى لم    ا

يكن يقتضيها، فتقع مخالفة بين املعنى واإلعراب، أحدهما يدعونا إلى أمر واآلخر يأباه، وكلُّ ذلك داخل في دراسة الفكر النحوي  

ة بمكان تتّبع هذه الظاهرة؛ أي: تنازع الصناعة عند علماء النحو األوائل الذين أرَسوا قواعد هذا العلم، من هنا كان من األهمي

 . النحوية واملعنى

(( التنازع: 
ً
 أوال

 التنازع في اللغة:  •

التنازع مصدر الفعل )تناَزَع(، وجذره اللغوي )ن ز ع(، وتدور معاني هذه املادة في املعاجم حول القلع والجذب وتحويل الش يء  

َزْعت الش يء
َ
، كما يناز ع   عن موضعه. جاء في معجم العين: »ن

ً
ه... والتنازع: املنازعة في الخصومات ونحوها، وهي املجاذبة أيضا

ْعت 
َ
ل
َ
: ق

ْيٍء«. وفي مقاييس اللغة: » (1) الفرس  فارسَه العناَن«
َ

ع  ش 
ْ
ل
َ
ى ق

َ
لُّ َعل يٌح َيد  ْصٌل َصح 

َ
َعْين  أ

ْ
اء  َوال  َوالزَّ

ون  َزَع( النُّ
َ
. وفي اللسان: »ونَزع:  (2) )ن

» ْصمان 
َ
يه  الخ  ف 

يَما َيتناَزع  َجج  ف 
 الح 

 
بة

َ
جاذ : م  صومة 

 
ي الخ  ف 

 
ناَزعة

 
... وامل ه  ع  ْيَء َعْن َمْوض 

َّ
َل الش  ولم تخرج املعاجم الحديثة عن    .(3)َحوَّ

ْيء 
َّ

ي الش  َقال تنازعوا ف  وا، َوي  تلف 
ْ
َقْوم اخ

ْ
، إذ جاء في املعجم الوسيط: »)تَنازع( ال

ً
ْيء تجاذبوه«هذه املعاني أيضا

َّ
َقْوم الش 

ْ
 .(4) َوال

يطلقه   الذي  االصطالحي  املعنى  ال  بحثنا،  مدار  عليه  سيكون  والذي  املراد،  هو  التجاذب،  سيما  وال  اللغوي،  املعنى  وهذا 

 النحويون. 

 التنازع في االصطالح النحوي:  •

ويون تسليط عاملين أو أكثر على معمول أو  التنازع في االصطالح النحوي يطلق على باب معّين من أبواب النحو، ويريد به النح

 أكثر، وفق شروط عّدة وضعوها على خالف فيها. 

ر«
ّ
خ
َ
َتأ
 ْ
 لذلك امل

ً
البا

َ
َتَقّدم ط

 ْ
كثر، َويكون كلٌّ من امل

َ
و أ

َ
ول أ كثر، ويتأخر َمْعم 

َ
و أ

َ
م عامالن أ ن يَتَقدَّ

َ
ه: »أ . والكوفّيون يسّمونه  (5) وحدُّ

 »باب اإلعمال«. 

 

املحقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي،  هـ(،  ١٧٠كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت   (1)
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 . 415/ 5،  149-148/ 4م، 1979  -هـ 1399

هـ(، الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار  ٧١١عرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري )ت  لسان ال (3)

 . 351-8/349هـ،  ١٤١٤بيروت، الطبعة: الثالثة،  –صادر 

، ]باب  2/914ة،  القادر / محمد النجار(، دار الدعو   املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد  (4)

 النون[.

هـ(، املحقق: ٧٦١شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )ت    (5)

 . 198، ص ١٣٨٣محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، الطبعة: الحادية عشرة، 
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ي  حمسى:  القرآن الكريم قوله تعالوشاهده من   ون 
 
   َءات

ۡ
ر غ

ۡ
ف
 
ۡيه    أ

َ
ٗرا  َعل

ۡ
ط ه مفعول ثاٍن له،  96]الكهف:    حمسق 

ّ
" على أن

ً
[. فـ"آتوني" يطلب "قطرا

ه مفعوله. وقد رّجح البصريون إعمال الثاني في باب  
ّ
ه لو  و"أفرغ" يطلبه على أن

ّ
التنازع لقربه، ورّجح الكوفيون األّول لسبقه، وبأن

ر في اللفظ والرتبةأضمر 
ّ
 .(1) في الثاني لعاد الضمير على متأخ

(( الصناعة:
ً
 ثانيا

 الصناعة في اللغة:  •

 
 
»إجادة فالصنع   إتقانه،  الش يء مع  للصناعة حول عمل  اللغوي  املعنى  وكلُّ الفعل    يدور  عَ   ،ٌل عْ ف    نٍع ص    ،   وال 

ْ
في (2) «َس ك ، جاء 

  
ون  اد  َوالنُّ ٌل  مقاييس اللغة: »الصَّ  َصَناٌع َوَرج 

ٌ
ة
َ
ْنًعا. َواْمَرأ ْيء  ص 

َّ
َو َعَمل  الش  ٌد، َوه  يٌح َواح  ْصٌل َصح 

َ
َعْين  أ

ْ
يَما  َوال ْين  ف 

َ
ق ا َحاذ 

َ
ان
َ
ا ك

َ
ذ َصَنٌع، إ 

» ه   .(3)َيْصَنَعان 

ْمٍر«
َ
أ ْن   م 

ع  ْسَتْصن 
َ
: َما ت

 
ناعة . والّص 

 
ْنعة ه الصَّ

 
ع، وَعَمل  الصان 

 
ْرفة : ح 

 
ناعة   . وفي املعجم الوسيط: ») (4) »والّص 

ً
ْيء صنعا

َّ
صنع( الش 

ح ح  عمله... ) ْصب 
َوي  يه   ف  يمهر  ى 

َحتَّ َسان 
ْ
ن  
ْ

اإل و فّن مارسه 
َ
أ ع، وكّل علم  ان  الصَّ ة 

َ
ْرف َناَعة( ح  )الّص  ي الصنع...  ف   مهر 

ً
ة صنع( صنعا

َ
ْرف

» ه 
َ
 .(5)ل

ه  بالصناعة  قان 
ّ
يتعل أمرين  بين  يربط  اللغوي  املعنى  أنَّ  التعريف  ونجد  عليهما  سيبنى  األمران  وهذان  واملهارة،  الفعل  ما 

 االصطالحي.

 الصناعة في االصطالح: •

ق بكيفية العمل«
ّ
و  (6) جاء في كتاب التعريفات أّن الصناعة: »العلم املتعل

َ
 أ
ً
اَن استداللّيا

َ
. وقيل هي كّل علم مارسه الرجل َسَواء ك

يَ  ، َوقيل: ه  ه 
َ
ى َصار كالحرفة ل يره َحتَّ

َ
ي    غ ذ 

َّ
ي »العلم ال ى املزاولة. وتستعمل الصناعة ف 

َ
ل ولَها إ 

ص  ي ح  َها تْحَتاج ف  نَّ
َ
أخص من الحرفة، أل 

َعَرب«
ْ
م ال

َ
ال

َ
 .  (7)تحصل معلوماته بتتّبع ك

جاز  والصناعة النحوية هي املرادة في الدرس النحوي عند إطالق لفظ الصناعة دون قيد، ويمكن القول إننا حذفنا النعت لإلي     

 في كتبهم.
ً
 عند النحاة وشائعا

ً
يقول أبو علّي الفارس ي عن القياس إذا أّدى إلى الخروج    وللعلم به. وقد أصبح هذا املصطلح معروفا

ا عّما له وضعت هذه   طرح من حيث كان ضدًّ  وي 
َ
نبذ . وعند  (8) الصناعة، واستخرج من أجله هذا العلم«عن لغة العرب: »...وجب أن ي 

 

عبيد هللا  (1) بن  محمد  بن  عبدالرحمن  والكوفيين،  البصريين  النحويين  بين  الخالف  مسائل  في  اإلنصاف  الفريقين:  من  كّلٍ  تفصيل حجج  في  ينظر 

ولى العاملين ]القول في أ  13، املسألة  1/71م،  ٢٠٠٣  -هـ١٤٢٤هـ(، املكتبة العصرية، الطبعة: األولى  ٥٧٧األنصاري، أبو البركات، كمال الدين األنباري )ت  

 التنازع[. بالعمل في  

ري )ت  التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي القاه   (2)

 .219م، ص١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة، الطبعة: األولى، -عبد الخالق ثروت ٣٨هـ(، عالم الكتب ١٠٣١

 .313/ 3مقاييس اللغة:   (3)

 . 8/209لسان العرب:  (4)

 .1/525املعجم الوسيط:  (5)

هـ(، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب  ٨١٦كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت    (6)

 .134م، ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: األولى -العلمية بيروت 

 . 544و 130ينظر: الكليات:  (7)

دار املنارة للطباعة   - هـ(، املحقق: د. حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق    ٣٧٧املسائل الحلبيات، أبو علي الفارس ّي )املتوفى    (8)

 . 227-226م، ص  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: األولى، 
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ما هو في لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها املستغنية عن غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه تلميذه ابن  
ّ
جني: »الكالم إن

تركيبها« اختالف  على  الجمل  أرباب    .(1) الصناعة  »عّبر  السهيلي:  حركات  ويقول  عن  والخفض  والجزم  والنصب  بالرفع  الصنعة 

عرف بها أحوال كالم العرب من جهة ما يصّح ويفسد في التأليف«االقتراح: »النحو  وفي  .(2)اإلعراب«   .(3) صناعة علمّية، ي 

ه علم استداللي واستقرائي كان أساسه تتّبع كالم العرب، وقد وضع النحاة  
ّ
ومن هنا تتضح العالقة بين الصناعة والنحو، إذ إن

 إال 
ً
 محكمة، وال يسّمى نحويا

ً
ن منها، فيكون كالصانع املاهر في حرفته، له ضوابط وأصوال

ّ
 من يتقن هذه الضوابط واألصول ويتمك

 ومن ثّم نعتوا هذا العلم وقواعده وأحكامه بالصناعة والصنعة. 

 

(( املعنى: 
ً
 ثالثا

 املعنى في اللغة:   •

يهمنا هنا هو األصل الثالث، جاء في إّن الجذر اللغوي )ع ن ي( له ثالثة أصول وفق ما حدده أحمد بن فارس في مقاييسه، وما  

ر   ْيٍء َوب 
َ

ور  ش  ه 
 
 ظ

 
ث ال 

َّ
 .... َوالث

ٌ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
وٌل ث ص 

 
ْعَتلُّ أ

 ْ
 امل

 
َحْرف

ْ
 َوال

ون  َعْين  َوالنُّ
ْ
،  مقاييس اللغة: »)َعَنى( ال َتاب  ك 

ْ
ْنَيان  ال : ع 

 
ث ال 

َّ
ْصل  الث

َ ْ
..... َواأل ه  وز 

ي ْفس 
َ
. َوت ه 

 
ْنَيان ، َوع  ه 

 
ْنَوان  َوع 

َ
يل  َعل ل 

َ
خ
ْ
ْم َيز د  ال

َ
. َول ْيء 

َّ
َباب  َمْعَنى الش 

ْ
ا ال

َ
ْن َهذ َم. َوم  ت 

 
ا خ

َ
ذ  إ 

ْنه   م 
ز  َبار 

ْ
ه  ال نَّ

َ
ا أ

َ
ْنَدن  ع 

ه  ْيٍء:  ر 
َ

ّل  ش 
 
اَل: َمْعَنى ك

َ
ْن ق

َ
ى أ

. ه  ْمر 
َ
ْيَها أ

َ
ل  إ 

ير  ي َيص  ت 
َّ
ه  ال

 
ه  َوَحال ْحَنت   م 

َقال  َم  : ي  ّي  ْعَراب 
َ ْ
اَل اْبن  األ

َ
ي َيبْ ق ذ 

َّ
َقْصد  ال

ْ
َو ال ْعَنى ه 

َ ْ
نَّ امل

َ
ة  أ

َ
غ
ُّ
َياس  الل ْيه  ق 

َ
لُّ َعل ي َيد  ذ 

َّ
. َوال ه 

َ
 َمْعَناه  َوَمْعَنات

 
ْعر ف

َ
ْيء   ا أ

َّ
ي الش   ف 

َهر 
ْ
ز  َوَيظ ر 

 م  
ز  ي َيْبر  ذ 

َّ
ي: ال

َ
، أ ْعر   

ّ
م  َوَمْعَنى الش

َ
ال

َ
ك
ْ
ا َمْعَنى ال

َ
: َهذ َقال  . ي   َعْنه 

َ
ث ح 

ا ب 
َ
ذ «إ 

 
ْفظ

َّ
َنه  الل َضمَّ

َ
ون  َما ت

ن 
ْ
وعند ابن سيده في املحكم:    .(4)ْن َمك

ه: مْقصده« ت  يَّ  وَمْعن 
ه 
 
م وَمَعْنات

َ
ال

َ
ّي( خالف املادي« .(5) »َمْعنى كل ك ْعَنو 

َ ْ
ْفظ )ج( مَعان.... )امل

َّ
ْيه  الل

َ
ْعنى( َما يدّل َعل

َ ْ
 .(6) وفي الوسيط: »)امل

ها، قد اتفقت على داللة الجذر، دون أن يلحقه أي تطور داللي من       ها ومغربيَّ وهكذا نجد أن املعاجَم قديَمها وحديَثها، مشرقيَّ

 الناحية اللغوية. 

 املعنى في االصطالح:  •

 من كثير من املصطلحات التي عصفت بها فوض ى االصطالح، وال سيما تلك ال
ً
تي ترتبط  لم يكن مصطلح املعنى بأفضل حاال

بعلم اللغة أو اللسانيات. إذ »إّن تعريفات املعنى تعّددت بتعّدد العلوم ذات الصلة، وإّن كل هذه التعريفات كانت موضع قبول  

 

 . 33/ 1لرابعة، هـ(، الهيئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: ا٣٩٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي )ت  (1)

َهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهيلي )ت    (2) حو للسُّ بيروت، الطبعة األولى:    – هـ(، دار الكتب العلمية  ٥٨١نتائج الفكر في النَّ

 .68، ص١٩٩٢ – ١٤١٢

الدين السيوطي )ت    (3) أبي بكر، جالل  النحو وجدله، عبد الرحمن بن  في أصول  هـ(، حققه وشرحه: د. محمود فجال، وسمى شرحه  ٩١١االقتراح 

 .33، ص١٩٨٩ – ١٤٠٩)اإلصباح في شرح االقتراح(، دار القلم، دمشق، الطبعة: األولى، 

َما[ )عنى(.149- 4/148معجم مقاييس اللغة:   (4) ه  ث 
 
ل
ْ
ون  َوَما َيث

َعْين  َوالنُّ
ْ
 ، ]َباب  ال

بيروت،    – هـ[، املحقق: عبد الحميد هنداوي،  دار الكتب العلمية  458إسماعيل بن سيده املرس ي ]ت:  املحكم واملحيط األعظم، أبو الحسن علي بن     (5)

 ، ]َباب  الثالثي املعتل[ )العين والنون والياء(. 2/247م،  2000 -ه  1421الطبعة: األولى، 

[. 2/633املعجم الوسيط:   (6) َعْين 
ْ
 ، ]َباب  ال
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في (  C. K. Ogden and I. A. Richards) . وما يقّوي هذا أّن أوغدن وريتشاردز  (1) ورفض، مّما يش ي بغموض مفهوم هذا املصطلح«

 وعشرين صحيفة تتبعا فيها معنى املعنى عند مجموعة كبيرة من    ( The Meaning of Meaning  -   )معنى املعنى كتابهما  
ً
أفرَدا خمسا

والتعليق   اآلراء  هذه  مناقشة  مع  وغيرهم،  والالهوتيين  واألدباء  والنحويين  واملنطقيين  كالفالسفة  املختلفة  العلوم  في  املختّصين 

كّل فن من األدباء والبالغيين والفالسفة وغيرهم، وإنما  . وال مجال هنا لعرض  (2)عليها أهل  للمعنى عند  التعريفات االصطالحية 

ق به.
ّ
 نقتصر على ما يفيد البحث ويتعل

َو إلى أنَّ   في الكلّياتلقد ذهب الكفوي   ه 
َ
ْفظ  ف

َّ
الل َقْصد ب 

ْ
ه  ال ق ب 

َّ
ْيء، َوأّما َما يَتَعل

َ
ش  َو َما يْقصد ب  طلًقا: ه    : »املعَنى م 

َ
ْفظ، َوال

َّ
 معنى الل

ا سمى معنى ب 
َو ي  ه 

َ
ة ف يَّ يل الّتبع  ْيء على َسب 

َّ
ذا فهم الش  وًدا، َوأما إ 

اَن َمْقص 
َ
ذا ك  إ 

َّ
ال ْيء إ 

َ
ْعنى على ش 

َ ْ
ْعَنى: يطلقون امل

ْ
ات  .. َوامل

َّ
الذ  ب 

َ
عَرض  ال

ْ
ل

ْفظ«
َّ
اهر الل

َ
وم من ظ ْفه 

َ ْ
َو امل  ى مع املراد في بحثنا، وهو يتطابق مع التعريف اللغوي.. وهذا التعريف االصطالحي يتماش  (3) ه 

 مستويات املعنى:  •

م الباحثون ع   
ّ
مستويات عّدة في مؤلفاتهم، كلٌّ وفق العلم الذي يتناوله، ووفق الرؤية التي تعّبر عّما يريد، وعليه يمكن لنا    نتكل

 رس النحوي. وهي كاآلتي:وضع أربعة مستويات للمعنى تتآلف وتتداخل لتعطي املعنى العام في الد

 املعنى املعجمي:  -أ

الكلمة مفردة بحسب   ال شّك في أن املدخل إلى معرفة وظيفة الكلمة في سياقها عندما تنتظم داخل التركيب، هو فهم هذه 

املعرب أن يعرف  معناها اللغوي أو املعجمي. وللمعنى املعجمي أثر كبير في التوجيه النحوي، وقد جعل ابن  هشام أّوَل واجب على  

 
ً
با

ّ
 أو مرك

ً
 .(4) معنى ما يعربه مفردا

 ب( املعنى السياقي: 

 املعنى التركيبي؛ ألنه حصيلة عملية التركيب، والذي تجدر اإلشارة إليه هنا أّن داللة التركيب الواحد قد تكون     
ً
ويسّمى أيضا

بُّ عسٍل، فهذا يحتمل أن يكون عندك الوعاء، وليس عندك   قطعية، مثل: »حضر محمد«، وقد تكون احتمالية »نحو: عندي ح 

ب، ومثله:   العسل، كما يحتمل أن يكون عندك  مقدار ح 
ً
، فهذا نّص في أّن عندك عسال

ً
العسل، بخالف قولك: عندي حبٌّ عسال

 
ً
، فهذا يحتمل أّن خالدا

ً
م خالٌد أبا م أبو خالد« كر  م، بخالف قولك: كر  ، ويحتمل أّن أباه كر 

ً
 .(5) كرم حال كونه أبا

 

 ج( املعنى العارض: 

 

للكتاب،  املعجم املعنى في النحو العربي بين الوفاء لوظيفة اللغة وإكراهات الصنعة النحوية، محمد عبدو فلفل، منشورات الهيئة العامة السورية     (1)

 . 19م، ص 2021دمشق، 

أحمد حازم يحيى، دار الكتاب الجديد    ينظر: معنى املعنى دراسة ألثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية، أوغدن ورتشاردز، قدم للكتاب وترجمه: كيان  (2)

 ، التعليقة األولى. 19. واملعنى في النحو العربي بين الوفاء لوظيفة اللغة وإكراهات الصنعة النحوية، ص 321-297، ص 2015، 1املتحدة، لبنان، ط

هـ(، املحقق: عدنان  1094و البقاء الحنفي )املتوفى:  الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، أب   (3)

 ، فصل امليم.842-841بيروت،  –محمد املصري، مؤسسة الرسالة  -درويش 

هـ(، 761ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )املتوفى:     (4)

 .684، 1985دمشق، الطبعة: السادسة،  –د. مازن املبارك / محمد علي حمد هللا، دار الفكر  املحقق:

. وينظر: املعنى في النحو العربي بين الوفاء لوظيفة  80م، 2000، 1ينظر: الجملة العربية واملعنى، فاضل صالح السامرائي، دار ابن حزم، بيروت، ط  (5)

 . 16- 15اللغة وإكراهات الصنعة النحوية: ص  
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هُ لمة واحدة على معنى كلمتين، وقّد استشهد له ابن هشام بقوله تعالى: ﴿وهذا املعنى يتحّصل بالتضمين، وهو أن تدّل ك
َ
َمات

َ
أ
َ
 ف

 ُ    ٱَّللَّ
َ
ة
َ
ئ
ْ
ن  259]سورة البقرة:  ﴾َعام   ِما

َ
ه  على َمْعَناه  الوضعي؛ أل  ْمَتنع َمَع َبَقائ  َك م  ل 

َ
َتَبادر انتصاب مئة بأماته، َوذ

 ْ
[؛ إذ ذهب إلى أّن »امل

ْوت  مئة َعام، وحينئذ يتَ اإلماتة سلب  
َ ْ
امل ه  قيل فألبثه هللا ب  نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ه  ألبثه، ف

َ
َمات

َ
ن يضّمن أ

َ
َواب أ  تمتد. َوالصَّ

َ
ي ال َحَياة، َوه 

ْ
ْرف  ال

ّ
ه  الظ ق ب 

َّ
َعل

ْبث«
ّ
ي: معنى الل

َ
ه  بالتضمين؛ أ

َ
َعار ض ل

ْ
ْعنى ال

َ ْ
يه  من امل َما ف  ب 

 (1). 

 د( املعنى النحوي: 

ني التي تظهر في الكلمة بعد دخول العامل عليها وظهور العالمة اإلعرابية أو تقديرها في آخرها، وهي الفاعلية  ويقصد به تلك املعا

 واملفعولية واالبتدائية والخبرية والحالية واإلضافية وغيرها.

 العالقة بين النحو واملعنى:  •

إلى القول بأّن اإلعراب فرع املعنى، وذهب  لم يختلف العلماء القدامى في وضوح العالقة بين النحو واملعنى، حتى إنّ  هم ذهبوا 

ْن فا ر  األسماء م  ْعَتو 
َ
ة التي ت ْحويَّ ٍة الجمهور إلى أّن اإلعراب دخل الكلمة ملعنى، فالعالمات اإل عرابية تدلُّ على املعاني النَّ ٍة ومفعوليَّ عليَّ

 محمد  بن  املستني
َّ

ال  عن هذا إ 
َّ
ذ ير َها. ولم َيش 

َ
ر ب تـ  وإضافٍة وغ

ْ
ط

 
رعة  206ر املعروف بـ)ق هـ(، فذهَب إلى أّن هذه الحركات جيَء بها للسُّ

 وهو ثقيل، ولو كان األمر كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة، ورفعه أخرى ونصبه، وجاز  
ً
 يلتقَي فيه ساكنان وْصال

َّ
الم  بأال

َ
في الك

ما هو الحركة تعاقب سكو 
ّ
 يعتدل به الكالمنصب املضاف إليه، ألّن القصد في هذا إن

ً
 .(2)نا

أّما في الدرس النحوي الحديث، فإّن الدراسات النحوية الحديثة املعنية ببيان عناية النحو باملعنى، تكاد تختزل في توجهين،  

 وثالثهما خافت الحضور غير واضح، يذهب أحد التوجهين إلى عدم عناية النحو باملعنى كما ينبغي، ويرى الثاني أّن املعنى ضابط

 .(3)أساس ي في النظرية النحوية العربية

وهنا يمكن القول إّن غموض مصطلح املعنى ال يعني بالضرورة غموض العالقة بين النحو واملعنى، بل هي في الحقيقة »واضحة  

، وال سيما إذا تتبعنا اتجاهات النحويين في تعليالتهم وتوجيهاتهم النحوية من تقدير وتأويل وتضمين (4) ال تخفى على من يتأّملها«

ها يّتجه إلى خدمة املعنى أو إلى توافق الصياغة واملعنى.  
ّ
 وغيرها، إذ إن جل

ة املعنى والنحو، فالكالم والناظر في كتاب سيبويه يجد أّن مراتب الكالم عنده بين املستقيم واملحال، والفيصل في ذلك صّح 

ك أْمس    »منه مستقيم حسٌن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب. فأما املستقيم الحسن فقولك: أتيت 

، وسآتيك أمس، وأما املستقيم الكذب فقولك: َحَملت  الجبَل، وشربت ماء البحر، ونحوه
ً
وأما املستقيم القبيح فأْن    .وسآتيك غدا

 

 . 687مغني اللبيب:   (1)

اجي )ت   (2) جَّ   ١٤٠٦بيروت، الطبعة: الخامسة،  –هـ(، املحقق: الدكتور مازن املبارك، دار النفائس   ٣٣٧ينظر: اإليضاح في علل النحو، أبو القاسم الزَّ

 . 70م، ص  ١٩٨٦-هـ 

ور محمد فلفل للمذهب الثالث بصنيع كّل من الدكتور طاهر الحمص ي في  ويمثل مؤلف الكتاب الدكت  .33- 32ينظر: املعنى في النحو العربي: ص     (3)

 
ً
أخرى إلى أقيستهم   كتابه )من نحو املباني إلى نحو املعاني(، إذ يرى أّن النحاة كانوا يرنون بأبصارهم إلى املعنى، ويسيرون بهدي منه، وينصرفون أحيانا

جاسم في كتابيه )القاعدة النحوية تحليل ونقد( و)تعدد األوجه في التحليل النحوي(. وهنا نضيف  الذهنية غير عابئين باملعنى. وصنيع الدكتور محمود ال

 لهما صنيع الدكتور محمد فلفل في كتابه )املعنى في النحو العربي بين الوفاء لوظيفة اللغة وإكراهات الصنعة النحوية(. 

 . 68م، ص2009، العدد األول + الثاني، 25املعنى وبناء القواعد النحوية، الدكتور محمود حسن الجاسم، مجلة جامعة دمشق، املجلد   (4)



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 89  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 يأتيك، وأشباه هذاتضع  
ً
 رأيت، وكي زيدا

ً
وأما املحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب    .اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيدا

 .(1) ماء البحر أمٍس«

ا  337ويذهب أبو القاسم الزّجاجي )
ّ
إلى أّن اإلعراب يدخل الكالم ليبين املعاني التي تعتور األسماء، فيقول »إن األسماء مل ه( 

 على هذه املعاني بل كانت  كانت ت
ٌ
 إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة

ً
عتورها املعاني، فتكون فاعلة ومفعولة، ومضافة، ومضافا

، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو  
ً
علت حركات اإلعراب فيها تنبئ عن هذه املعاني، فقالوا ضرب زيد عمرا مشتركة، ج 

 .(2) .. وكذلك سائر املعاني جعلوا هذه الحركات دالئل عليها«على أن الفعل واقع به.

ومثله يقّرر ابن جني أّن اإلعراب »هو اإلبانة عن املعاني باأللفاظ أال ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيٌد أباه وشكر سعيًدا أبوه،  

 .(3)علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من املفعول«

  ويذهب عبد القاهر الجرجاني إ
ٌ
لى أّن »أن األلفاظ مغلقة على َمعانيها حتى يكوَن اإلعراب  هو الذي َيفتحها، وأنَّ األغراَض كامنة

 .(4)فيها حتى يكوَن هو املستخر َج لها«

جعلوا  ذهبوا إلى أّن حركات اإلعراب تنبئ عن املعاني التي تعتور األسماء من فاعلية ومفعولية وحالية وغيرها، كذلك  ومثلما     

ر ظهور العالمة اإلعرابية، يقول ابن جني: »فإن كانت هناك  
ّ
املعنى قرينة قائمة برأسها توّضح الوظيفة النحوية للكلمة في حال تعذ

التصّرف فيه بالتقديم والتأخير، نحو: أكل يحيى   ر كيف شئت، داللة أخرى من قبل املعنى وقع 
ّ
كمثرى، لك أن تقّدم وأن تؤخ

ه  م هذه هذا«وكذلك ضربت هذا 
ّ
وكل نظام  (5)ذه،  بمخالفة  مّما يسمح  النحوية،  املعاني  بتحديد  م 

ّ
املتحك هو  املعنى  . فقد جعل 

ر ظهور الحركة اإلعرابية.
ّ
ر من   الترتيب األساس ي للجملة، وإن تعذ  

ّ
م ويؤخ بير، فيقّد  ة في التعَّ

ّ
م سعة ودق  

ّ
فاإلعراب إذن يعطي املتكل

ر على صحة    
ّ
يه  م  دون أن يؤث ّد 

َ
ؤ
 
ى ما ت

َ
 َعل

ً
يال  َدل 

ون 
 
ة  َما َيك يَّ ْعَراب  َن الَعالَمات  اإل  َها م 

َ
ل َمات   ل 

َ
َما َداَمت  الك

َ
  املعنى وسالمته، ف

َ
ف ائ 

َ
ْن َوظ

ده ابن يعيش )ت  
ّ
َها، وهذا ما يؤك يب  ْرت 

َ
اٍم َصار ٍم في ت

َ
ظ َزام  ن  ت 

ْ
ل ى ا 

َ
ل  إ 

َ
ال َحاَجة

َ
ٍة ف يَّ ْحو 

َ
»فإن قيل: فأنت تقول: "َضَرَب هذا  ه( إذ يقول:  643ن

ر ظهور اإلعراب فيهما، 
ُّ
 هنا لتعذ

 
ى"، وتقتصر في البيان على املرتبة. قيل: هذا ش يء قادت إليه الضرورة وس َ ى م  يس َ هذا"، و"أكرم ع 

ساع  بالتقد
ّ
، جاز االت

ٌ
 أو لفظّية

ٌ
 َمْعَنوّية

ٌ
ر ينة

َ
جدت ق  . (6) يم والتأخير«ولو ظهر اإلعراب  فيهما، أو في أحدهما، أو و 

ومّما تجدر اإلشارة إليه هنا أّن جميع ما ذكرناه ال يعني أّن املعنى كان هاجس النحاة األوحد، بل إّنهم كانوا ينشغلون في بعض  

 
ً
 لفظيا

ً
 شكلّيا

ً
 .(7)األحيان بقيود صناعية وضوابط عقلية وتفريعات منطقية، تجعل النحو العربي فيها نحوا

 

ة، هـ(، املحقق: عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهر ١٨٠الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه )ت     (1)

 .26-1/25م،   ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الثالثة، 

 .69اإليضاح في علل النحو: ص  (2)

 . 1/36الخصائص، ابن جني:   (3)

هـ(، املحقق: محمود محمد شاكر أبو 471دالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارس ي األصل، الجرجاني الدار )املتوفى:   (4)

 .28م، ص1992 -هـ 1413دار املدني بجدة، الطبعة: الثالثة،  -املدني بالقاهرة فهر، مطبعة 

 . 1/36الخصائص، ابن جني:   (5)

هـ(، قدم له: الدكتور إميل بديع ٦٤٣شرح املفصل للزمخشري، أبو البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي، املعروف بابن يعيش وبابن الصانع )ت     (6)

 . 1/197م، ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢لبنان، الطبعة: األولى،  –يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 

يها يناقش الدكتور محمد فلفل في كتابه املعنى في النحو العربي مجموعة من الدراسات الحديثة التي  . وف50- 24ينظر: املعنى في النحو العربي: ص     (7)

 وع
ً
 بما لم يكن تناولت املعنى في الدراسات النحوية، ويذهب إلى أّنها لم تعَن كما ينبغي بتسليط الضوء على إفراط نحاة العربية في العناية نظريا

ً
مليا

  ذا جاءت مقوالت الدارسين فضفاضة. وعبارة الدكتور فلفل في كتابه هي: »للمعنى فيه كبير أثر، ل
ً
جعلت النحو العربي في غير قليل من ممارساته نحوا
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اية بحثنا هذا الخوض في نظرية املعنى في النحو ومناقشة ما قيل فيها والردود على ما قيل، وإّن انشغال  وعلى كل حال ليست غ

 النحاة بما ال يخدم املعنى ال ينفي العالقة بين النحو واملعنى، وهذا بالضبط ما سّبب وجود التنازع بين املعنى والصناعة النحوية.  

(( الشاهد النحوي: 
ً
 رابعا

ا دعت ال 
ّ
، لخدمة  مل

َ
ة  التي تنظم  لغَته الشريفة ه ووضع القوانين  الكليَّ ر  عنها العربيُّ في كالم   إلى تصنيف القواعد  التي يصد 

 
حاجة

لون، ث  
ّ
ون ويعل َم العلماء  وجوَههم شطَر األعراب  األقحاح، يسمَعون ويقيس  ، يمَّ ّم  القرآن الكريم وضبط الكالم  واالبتعاد  عن اللحن 

دون  قّع 
 في علم  النحو.   ي 

فات  فون، فكانت املصنَّ  عليها  ليكون استخرج النحاة قواعدهم من كالم يوثق بفصاحته  إذن    ويصّن 
ً
  ، دليال

وكالم العرب شعرها ونثرها. وهذه املادة بمجموعها كّونت ما يسّمى بالشواهد النحوية. وفي قولنا    فشمل كتاب هللا وكالم نبيه  

 أو غير ذلك.
ً
 أو بالغّيا

ً
 النحوية قيٌد لالحتراز من العلوم األخرى، فقد يكون الشاهد لغوّيا

 الشاهد لغة:  •

َد(، وفي املقايي الشاهد في اللغة اسم فاعل من الفعل الثالثي   ه 
َ
ٍم،  )ش

َ
ْعال ٍم َوإ 

ْ
ل وٍر َوع 

ض  ى ح 
َ
لُّ َعل ْصٌل َيد 

َ
ال  أ َهاء  َوالدَّ

ْ
ين  َوال  

ّ
س: »الش

اَه 
َ
ْرن

َ
ك
َ
ي ذ ت 

َّ
وَل ال ص 

 ْ
، َيْجَمع  األ

 
َهاَدة َك الشَّ ل 

َ
ْن ذ . م 

اه 
َ
ْرن

َ
ك
َ
ي ذ ذ 

َّ
ه  َعن  ال وع  ر 

 
ْن ف ْيٌء م 

َ
ر ج  ش 

ْ
 َيخ

َ
 ال

َ
ْعال  

ْ
، َواإل م 

ْ
ل ع 

ْ
، َوال ور 

ض  ح 
ْ
َن ال َد  ا م  ه 

َ
َقال  ش . ي  م 

» اس  : َمْحَضر  النَّ َهد 
ْ
ش
َ ْ
. َوامل

ً
َهاَدة

َ
َهد  ش

ْ
 .(1) َيش

علم بصّحتها. ه يّبين القاعدة وي 
ّ
 أقول: ولعّل تسمية الدليل بالشاهد جاءت من طريق أن

•  :
ً
 الشاهد النحوي اصطالحا

لك الجزئي من الّتنزيل أو من كالم العرب  الشاهد عند أهل العربية هو »الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة، لكون ذ

وفي معجم املصطلحات النحوية: »الشاهد هو قول عربي لقائل موثوق بعربيته، يورد لالحتجاج واالستدالل    .(2) املوثوق بعربيتهم«

    .(3) به على قول أو رأي«
 
 على القاعدة  سواٌء أكانت هذه القاعدة

م 
 
حك

َ
ه ن ذي من خالل 

َّ
يُّ ال  

ص ّ ليل  النَّ ْحوي، إذن، هو الدَّ اهد  النَّ فالشَّ

 أم غيَر جائزٍة.  
ً
 جائزة

 أنواع الشاهد النحوي وفق مصادره: •

اهَد  الشَّ أّن  ْحويَّ   ذكرنا     النَّ
 
ذ
َ
ؤخ ن   ي  العرب شعرها    م  الشريف وكالم  النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  متعددة تشمل  مصادَر 

 ونثرها، وفيما يأتي بيان موجز لكل نوع. 

 : القرآن الكريم (1

عون إلى العبارة الصحيحة  
َّ
ال شكَّ في أنَّ القرآن هو مقصد البلغاء حين ينشدون الكالم الجميل في أبهى صوره، والنحاة حين يتطل

اء: »والكتاب  أعَرب  وأقوى   –وهو أفصح الكالم وأبلغ البيان    –شكالها، والشكَّ في أنه  في أقوى أ أولى باالحتجاج من غيره، قال الفرَّ

 

«، وهو ما ال يمكن البّت فيه إال بعد دراسة عملية تحليلية للشواهد النحوية وطرق تناولها من قبل النحاة، وهذه الدراس
ً
 لفظيا

ً
ة بالضبط هي ما  شكلّيا

 صل لها هذا املدخل التأصيلي.يؤ 

َما[. ، 221/ 3مقاييس اللغة:   (1) ه  ث 
 
ل
ْ
َهاء  َوَما َيث

ْ
ين  َوال  

ّ
 ]َباب  الش

هـ(، ١١٥٨موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاض ي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )ت بعد    (2)

 . 1/1002م، ١٩٩٦ -بيروت، الطبعة: األولى  –تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون 

 . 119، ص 1985صطلحات النحوية والصرفية، الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان، الطبعة األولى، معجم امل  (3)
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 أّن اللغة إذا َوَردت في القرآن فهي أفصح  أجمع  ، ونقل السيوطي عن ابن خالويه قوله: »قد  (1) في الحجة من الشعر«
ً
الناس جميعا

القرآن غير  في  ذلك«  مّما  في   
َ
خالف اعتماد    .(2)ال  في  قليال  يتحّفظون  فإنهم  البصريون  أّما  مطلق،  بشكل  يعتمدونه  والكوفيون 

، وقد أطبق الناس على    القراءات،
ً
، أم شاذا

ً
، أو آحادا

ً
العربية، سواء كان متواترا »فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به في 

، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم  االحتجاج بالقراءات الشاذة في  
ً
 معلوما

ً
العربية إذا لم تخالف قياسا

 .يجز القياس عليه، كما يحتج باملجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه، وال يقاس عليه، نحو: استحوذ، ويأبى

 .(3)وما ذكرته من االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم فيه خالفا بين النحاة، وإن اختلف في االحتجاج بها في الفقه«

 الحديث النبوي الشريف:  (2

 إجماٍع 
َّ
ْن محط

 
ا الحديث الشريف فلم يك حاة  لالستشهاد به، وقد ذهبوا في هذا األمر بشكل عام ثالثة مذاهب أمَّ

 : (4) بين النُّ

  ، انية  بعد القرآن  الكريم 
َّ
، فهو كالٌم له قدسيته، ويأتي في املرتبة الث

ً
 َمْن أجاَز االحتجاَج به مطلقا

 
حاة َن النُّ ومن أصحاب  * فم 

 هذا املذهب ابن مالك والرض ي اإلستراباذي.

ْنَقل   ؛ بحّجة أّن الحديث قد ي  وا االحتجاَج بالحديث  ض 
َ
حاة  رف

 من النُّ
ٌ
ناَك مجموعة  عند  * وه 

َ
فظ، فنجد الحديث

َّ
وَن الل  باملعنى د 

ول  
س  مَّ قالوا: هذا ليَس لفظ الرَّ

َ
ْن ث فٍة، وم  ختل  ل  املعنى نفَسه، ولكْن بصياغٍة م  ْن راٍو َيْحم  وبحّجة أّن أئمة النحو املتقدمين .  أكثَر م 

 .(5) من املصرين لم يحتجوا بش يء منه. ومن هؤالء أبو حيان وابن الضائع

ن ها، وقالوا بجواز االحتج* وه   
ّ
ل
 
ض  االحتجاج  بها ك

ْ
 َرف

ً
، وال يمكن أيضا

ً
ّل  األحاديث  مطلقا

 
 قالْت: ال نحتجُّ بك

ٌ
 ثالثة

ٌ
اج  اَك مجموعة

، ومن ذلك األحاديث املعروفة بجوامع الكلم، ومن أصحاب  بما ثبت لفظه عن النبي   واة  نَد جميع  الرُّ ه ع  ْفظ  نفس 
َّ
 بالل

ٌ
، وهي موجودة

 .(6)ذا املذهب الشاطبي والسيوطيه

 :(7)( الشعر3

 

هـ(، املحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد  ٢٠٧معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )ت    (1)

 .  14/ 1مصر، الطبعة: األولى،  –ح إسماعيل الشلبي، دار املصرية للتأليف والترجمة الفتا

بيروت،    –هـ(، املحقق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية  ٩١١املزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت    (2)

 . 1/168، م١٩٩٨هـ ١٤١٨الطبعة: األولى، 

 .  68االقتراح: ص (3)

عبد القادر  ،  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب.  86-74ينظر للتفصيل مذاهب النحاة في االستشهاد بالحديث النبوي الشريف أكثر: االقتراح: ص     (4)

.  15-1/9م،    ١٩٩٧  - هـ    ١٤١٨  هـ(، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة،١٠٩٣بن عمر البغدادي )ت  

العراقية،   وموقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف، الدكتورة، خديجة الحديثي، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية

1981 . 

   .1/9، خزانة األدب ولب لباب لسان العربينظر:   (5)

   .13-1/12، املصدر نفسهينظر:   (6)

لنثر الجيد  وقسيم الشعر اآلخر هو النثر كاألمثال، والخطب والحكم، وإن كان النثر في الكالم أكثر من الشعر، فإّن الشعر الجيد املحفوظ أكثر من ا (7)

، وأن الشعر أقل،املحفوظ، على حّد تعبير ابن رشيق، إذ يذهب إلى أّن  
ً
 محفوظا

ً
؛ ألن في أدناه   »املنثور في كالمهم أكثر، وأقل جيدا

ً
 محفوظا

ً
وأكثر جيدا

لم يحفظ من املنثور من زينة الوزن والقافية ما يقارب به جيد املنثور.... وقيل: ما تكلمت به العرب من جيد املنثور أكثر مما تكلمت به من جيد املوزون؛ ف

هـ(، املحقق: محمد   ٤٦٣لحسن بن رشيق القيرواني األزدي )ت  أبو علي ا،  العمدة في محاسن الشعر وآدابهعشره، وال ضاع من املوزون عشره«. ينظر:  

 . 1/20م، ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة: الخامسة، 
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 األحمر كان  
ً
فا

َ
ل
َ
نَّ خ

َ
أ اللغة وعلومها، واالحتجاج لذلك، ويذكر  بها في  العرب لالستشهاد  القدامى بحفظ أشعار  َي علماؤنا  ن 

ع 

ْسَحٍل كان يروي عن علي بن مبارك األحمر   ها شواهد، وأّن أبا م 
ّ
أربعين ألف شاهد في النحو، وأنَّ أبا يحفظ أربعين ألف بيت كل

 ثالثمئة ألف  بيٍت شاهًدا في القرآن. ويأتي الشعر في صدارة الكالم العربي املستشهد    328القاسم ابن األنباري )ت  
 
هـ( كان يحفظ

ولكن هذا ال يعني أّن  .  (1)به في غالب املصّنفات النحوّية، حتى أصبحت كلمة »الشاهد« عند إطالقها تنصرف إلى الشاهد الشعري 

 يحتّج به.
ً
 كيفما اتفق، بل وضعوا له ضوابط ومعايير دقيقة حتى يكون شاهدا

ً
 النحاة كانوا يقبلون بالبيت الشعري شاهدا

 معايير الشاهد الشعري:  •

رفض بناًء ع قبل  الشاهد  الشعري أو ي  ْير  الدقيقة  التي ي   بوضع املعاي 
ٌ
ليها، وعليه يمكن إجمال  كان ألهل  العربية  سْبٌق وعناية

 معاييرهم فيما يأتي:

َق على َجْعل  منتصف القرن الثاني    املعيار الزمني: -1 ف 
َع حدٌّ زمنيٌّ ملا يصّح االحتجاج به من أقوال العرب شعًرا أو نثًرا، فاتُّ ض 

و 

نَّ آخَرهْم إبراهيم  بن  َهْرَمة
َ
 لعصر االحتجاج بشعراء الحاضرة، وذكروا أ

ً
هاية هـ(، وَجْعل  منتصف القرن الرابع   176)ت    للهجرة ن 

دين واملحَدثين. وعلى وفق هذا املعيار قسم العلماء  الشعراءَ 
ّ
ه ال يحتّج بكالم املول

ّ
 لشعراء البادية. فأجمعوا على أن

ً
على   الهجري حّدا

ية واإلسالم كلبيد وحسان، الثالثة  طبقات أربع: الطبقة األولى الشعراء الجاهليون، الثانية املخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهل

دون ويقال لهم املحَدثون، وهم  
ّ
املتقّدمون ويقال لهم اإلسالميون، وهم الذين كانوا في صدر اإلسالم كجرير والفرزدق، الرابعة املول

نواس. وأبي  برد  بن  ار 
ّ
كبش زماننا  إلى  بعدهم  الثالث  من  وأّما   ،

ً
إجماعا األوليان يستشهد بشعرهما  فالصحيح صّحة  فالطبقتان  ة 

 .(2)االستشهاد بكالمها، وأّما الرابعة فالصحيح أنه ال يستشهد بكالمها

فيمتنع األخذ عن أهل الحضر كما يؤخذ عن أهل الوبر، بسبب ما عرض للغات وألهل الحضر  الحضري(:    –معيار )البدوي    -2

لم أّن أهل مدينة باقون على   فصاحتهم لم يعرض للغتهم ش يء من الفساد وجب األخذ عنهم كما يؤخذ  من االختالل والفساد، ولو ع 

 .(3)عن أهل الوبر. وكذلك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل املدن من الخلل والفساد لوجب رفض لغتهم

 يكونوا من القبائل  اشترط أهل العربية فيمن تؤخذ عنهم اللغة، ويجوز االحتجاج بأشعارهم أ   القبيلة(:  –معيار )املكان    -3
ّ

ال

 من 
ً
 على سالمة اللغة، وخوفا

ً
التي تسكن أطراف الجزيرة العربية، مجاورين بذلك األعاجم من األحباش أو غيرهم من األمم، حرصا

خذ عنها: قيس وتميم وأسد، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين. ولم يؤخ
 
ذ  تسّرب اللحن إليها. وعليه، فإّن أكثر القبائل التي أ

من لخم لجوارهم أهَل مصر والقبط، وال من قضاعة وال من غسان وال من إياد لجوارهم أهل الشام، وال من تغلب والنمر فإّنهم  

لليونانية. مجاورين  بالجزيرة  عمان    كانوا  أزد  من  وال  والحبشة،  للهند  مخالطين  البحرين  سكان  كانوا  ألنهم  القيس  عبد  من  وال 

 .(4) ملخالطتهم للهند والفرس

 

تبة دار  ينظر: الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم أهميته، وأثره، ومناهج املفسرين في االستشهاد به، د. عبدالرحمن بن معاضة الشهري، مك (1)

 . 66هـ، ص ١٤٣١اململكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،  -املنهاج للنشر والتوزيع، الرياض 

نهم كانوا في  كان أبو عمرو بن العالء وعبد هللا بن أبي إسحاق وغيرهما يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم وكانوا يعدونهم من املولدين أل   (2)

رض ي اإلستراباذي. عصرهم واملعاصرة حجاب. وأما الطبقة الرابعة فذهب بعض العلماء إلى أّنه يستشهد بكالم من يوثق به منهم واختاره الزمخشري وال

خزانة . و 122-120وأول الشعراء املحدثين بشار بن برد وقد احتج سيبويه ببعض شعره تقربا إليه ألنه كان هجاه لتركه االحتجاج بشعره. ينظر: االقتراح:  

 .8- 1/5األدب 

 . 112-111. واالقتراح: ص2/7ينظر: الخصائص:   (3)

   .92- 91. واالقتراح: 2/7ينظر: الخصائص:   (4)
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ذهب كثير من النحويين إلى رّد االستشهاد بالشاهد املجهول القائل، فال يجوز االحتجاج بشعر    الجهل(:  –معيار )املعرفة    -4

 م
ً
د أو ملن ال يوثق بكالمه، وقد رّد أبو البركات األنباري كثيرا

ّ
 أو ملول

ً
عرف قائله مخافة أن يكون ذلك الكالم مصنوعا ن  أو نثر ال ي 

تهم مجهولة القائلحجج الكوفيي 
ّ
 عن ثقة »ولهذا كانت أبيات  (1) ن بحّجة أّن أدل

ً
. وفي األمر سعة عند بعضهم إن كان الشاهد مرويا

هل قائلوها، وما عيب بها ناقلوها«أصح  سيبويه    عديدة ج 
ً
 .(2) الشواهد، اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أّن فيها أبياتا

ا في القاعدة ال  (3) الدليل االحتمال سقط به االستدالل  إذا دخلاالحتمال(:    –معيار )النص    -5 ، فيجب أن يكون البيت نصًّ

ا. يحتمل وجًها آخَر، فإن احتمل البيت وجهً 
ً
 ا آخر كان االستدالل به ساقط

 الخاتمة:  •

يستغني  وضع هذا البحث اإلطار النظري التمهيدي لقضية تنازع الصناعة واملعنى في النحو العربي، وأضاء على نقاط ال  

رست في الشواهد القرآنية من خالل تناولها في بعض التفاسير، فإّن   عنها من أراد تناول هذه القضية، وإن كانت هذه القضية د 

إليها بعد في الشواهد النحوية النثرية والشعرية، وهو أمر مهم للحكم على النحو العربي، هل كان هاجسه    لم يتطرق 
ً
أحدا

 في كثير من ممارساته، وهو ما يدعو إلى دراسة تطبيقية تحليلية للشواهد    املعنى في املقام األول،
ً
 لفظيا

ً
 شكليا

ً
أم كان نحوا

 النحوية، وهي دراسة أّصل لها هذا البحث. 

 املصادر واملراجع 

(( الكتب: 
ً
 أوال

حققه وشرحه: د. محمود  هـ(،  ٩١١االقتراح في أصول النحو وجدله، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت   (1

 . ١٩٨٩ – ١٤٠٩فجال، وسمى شرحه )اإلصباح في شرح االقتراح(، دار القلم، دمشق، الطبعة: األولى، 

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، عبدالرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري، أبو البركات،   (2

 م. ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤تبة العصرية، الطبعة: األولى هـ(، املك٥٧٧كمال الدين األنباري )ت 

اجي )ت   (3 بيروت، الطبعة:    –هـ(، املحقق: الدكتور مازن املبارك، دار النفائس    ٣٣٧اإليضاح في علل النحو، أبو القاسم الزَّجَّ

 م. ١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦الخامسة، 

دمشق )من    -هنداوي، الناشر: دار القلم    التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان األندلس ي، املحقق: د. حسن (4

 م.  ٢٠١٣ - ١٩٩٧هـ /  ١٤٣٤ - ١٤١٨الرياض، الطبعة: األولى،  –(، وباقي األجزاء: دار كنوز إشبيليا ٥إلى  ١

 .80م، 2000، 1الجملة العربية واملعنى، فاضل صالح السامرائي، دار ابن حزم، بيروت، ط (5

العرب (6 لسان  لباب  ولب  األدب  )ت  ،  خزانة  البغدادي  عمر  بن  القادر  محمد  ١٠٩٣عبد  السالم  عبد  تحقيق وشرح:  هـ(، 

 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة، 

 هـ(، الهيئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة.٣٩٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي )ت  (7

 

 . 9/317و 8/485. والخزانة: 123االقتراح: ص. و 355/ 2و 1/282ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف:   (1)

 .1/16خزانة األدب:   (2)

(، وباقي ٥إلى    ١دمشق )من    -التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان األندلس ي، املحقق: د. حسن هنداوي، الناشر: دار القلم  ينظر:     (3)

 . 131. االقتراح: 1/166م،   ٢٠١٣ - ١٩٩٧هـ /  ١٤٣٤ - ١٤١٨الرياض، الطبعة: األولى،  –جزاء: دار كنوز إشبيليا األ 



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 94  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

هـ(، املحقق:  471د القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارس ي األصل، الجرجاني الدار )املتوفى:  دالئل اإلعجاز، أبو بكر عب (8

 م. 1992 -هـ 1413دار املدني بجدة، الطبعة: الثالثة،  -محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة املدني بالقاهرة 

االستشهاد به، د. عبدالرحمن بن معاضة    الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم أهميته، وأثره، ومناهج املفسرين في (9

 هـ.  ١٤٣١اململكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،   - الشهري، مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، الرياض 

هـ(، قدم  ٦٤٣شرح املفصل للزمخشري، أبو البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي، املعروف بابن يعيش وبابن الصانع )ت   (10

 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢لبنان، الطبعة: األولى،  – إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت  له: الدكتور 

شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام   (11

 .١٣٨٣دية عشرة، هـ(، املحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، الطبعة: الحا٧٦١)ت 

هـ(، املحقق: محمد محيي الدين    ٤٦٣أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني األزدي )ت  ،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه (12

 م.١٩٨١ -هـ  ١٤٠١عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة: الخامسة، 

)ت   (13 امللقب سيبويه  بشر،  أبو  بالوالء،  الحارثي  قنبر  بن  بن عثمان  املحقق: عبدالسالم محمد  ١٨٠الكتاب، عمرو  هـ(، 

 .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

هـ(، املحقق: فؤاد علي منصور،  ٩١١املزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت   (14

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٨بيروت، الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمية 

هـ(، املحقق: د. حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،    ٣٧٧املسائل الحلبيات، أبو علي الفارس ّي )املتوفى   (15

 م. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧دار املنارة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: األولى،  -دمشق 

هـ(، املحقق: أحمد يوسف النجاتي /  ٢٠٧ظور الديلمي الفراء )ت معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن من (16

 مصر، الطبعة: األولى. –محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار املصرية للتأليف والترجمة 

م يحيى،  معنى املعنى دراسة ألثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية، أوغدن ورتشاردز، قدم للكتاب وترجمه: كيان أحمد حاز  (17

 .2015، 1دار الكتاب الجديد املتحدة، لبنان، ط

املعنى في النحو العربي بين الوفاء لوظيفة اللغة وإكراهات الصنعة النحوية، محمد عبدو فلفل، منشورات الهيئة العامة   (18

 م.2021السورية للكتاب، دمشق، 

، العدد األول + الثاني،  25ة دمشق، املجلد  املعنى وبناء القواعد النحوية، الدكتور محمود حسن الجاسم، مجلة جامع (19

 م. 2009

مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن   (20

 .1985دمشق، الطبعة: السادسة،  –هـ(، املحقق: د. مازن املبارك / محمد علي حمد هللا، دار الفكر 761هشام )املتوفى: 

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاض ي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي   (21

لبنان ناشرون  ١١٥٨التهانوي )ت بعد   العجم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة  د. رفيق    – هـ(، تقديم وإشراف ومراجعة: 

 م.١٩٩٦ -بيروت، الطبعة: األولى 

حتجاج بالحديث الشريف، الدكتورة، خديجة الحديثي، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة  موقف النحاة من اال  (22

 . 1981واإلعالم، الجمهورية العراقية، 

َهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهيلي )ت   (23 حو للسُّ هـ(، دار الكتب العلمية  ٥٨١نتائج الفكر في النَّ

 . ١٩٩٢ – ١٤١٢ولى: بيروت، الطبعة األ  –

(( املعاجم:
ً
 ثانيا
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التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي   (24

 م. ١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة، الطبعة: األولى، -عبد الخالق ثروت ٣٨هـ(، عالم الكتب ١٠٣١ثم املناوي القاهري )ت 

)ت   (25 الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  بن محمد  علي  التعريفات،  العلماء ٨١٦كتاب  من  هـ(، ضبطه وصححه جماعة 

 م. ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: األولى -بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم   (26 العين، أبو عبد  البصري )ت  كتاب  هـ(، املحقق: د مهدي  ١٧٠الفراهيدي 

 املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. 

الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )املتوفى:   (27

 بيروت.  –لة محمد املصري، مؤسسة الرسا -هـ(، املحقق: عدنان درويش 1094

هـ(، الحواش ي: لليازجي  ٧١١لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري )ت   (28

 ه. ١٤١٤بيروت، الطبعة: الثالثة،  –وجماعة من اللغويين، دار صادر 

قق: عبد الحميد هنداوي،  دار  هـ[، املح 458املحكم واملحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده املرس ي ]ت:   (29

 .م 2000 -ه  1421بيروت، الطبعة: األولى،  –الكتب العلمية 

معجم املصطلحات النحوية والصرفية، الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان، الطبعة   (30

 . 1985األولى، 

أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(،    املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى /  (31

 دار الدعوة. 

هـ(، املحقق:  395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )املتوفى:  ـ    32

 م.1979 -هـ 1399عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 
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 ة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل« لـ »إميل حبيبي« التراث األدبي في رواية »الوقائع الغريب 

 يران إالعلوم اإلنسانية؛ جامعة شيراز، کلية اآلداب و ـ   سادات ميرقادري   ى بشر 

Boshrasadat Mirghaderi  Faculty of Literature and Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran ـ

 يران. إکلية اآلداب والعلوم اإلنسانية؛ جامعة خوارزمي، طهران، ـ  أعظم السادات ميرقادري 

A’zamossadat Mirghaderi  .Faculty of Literature and Humanities, Khuarazmi University, Tehran, Iran ـ 

 

 

 

Abstract: 

The heritage is the cultural, social and material, written and oral, official and popular, linguistic and non-

linguistic heritage, that has reached us from the distant and recent past. The novel “Al-waqae’ Al-ghariba fe-khtefa’ 

Saeid Abi Al-Nahs Al-motasha’el”(1974AD), also known as “The Pessimist” by its writer Emile Habibi (1921-1996 

AD), was founded on a structure that mixes the old with the new, and heritage with modernity, and its style is 

sarcastic and tragic at the same time. “The Pessimistic” contains implications from ancient and modern Arabic 

poetry and is also full of styles of Maqams, letters, ancient stories, history and rhetoric. This article sheds light -

using the descriptive/analytical method and for the first time- on the hidden technical side of these uses and tries 

to clarify it. The results show us the writer's mastery of Arabic literature and history. Some results also indicate the 

narrator's ability to integrate the old narrative methods with the specifications of the new novel and provide a few 

analogous model of the narrative text. 

Keywords : Arab heritage, the novel “Al-waqae’ Al-ghariba fe-khtefa’ Saeid Abi Al-Nahs Al-motasha’el”, Emile 

Habibi, the Palestinian novel. 

 

 

 

 

 

 

The Arab heritage in the novel “Al-waqae’ Al-ghariba fe-khtefa’ Saeid Abi-nnahs Al-motasha’el” by Emile Habibi 
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 امللخص:

راث هو املوروث الثقافي واالجتماعي واملادي، املكتوب والشفوي، الرسمي والشعبي، اللغوي وغير اللغوي، الذي وصل إلينا  
ّ
الت

م( التي  1974ئع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس املتشائل«)فرواية »الوقا  (23،  1999)الجابري،  من املاض ي البعيد والقريب.

( »إمیل حبیبي«  لكاتبها  بـ»املتشائل«   
ً
أیضا عرف 

 
بالحداثة 1996-1921ت راث 

ّ
بالجدید والت القدیم  بنية تمزج فیها  م( أسست علی 

ا  العربي  الشعر  »املتشائل« علی تضمینات من  في آن واحد.  تحتوي  أنها ملیئة  وأسلوبها ساخر وتراجیدي  لقديم والحديث كما 

ن
ُّ
»حبيبي« في هذا االستخدام أدی إلی عدم انتباه النقاد والقراء  بأسالیب املقامات والرسائل والقصص القدیمة  والبالغة إال أّن تفن

 إلی جزء كبير من هذا االستخدام الفني. 

علی الجانب الفني الخفي في هذه االستخدامات    - باستخدام املنهج الوصفي /التحلیلي وألول مرة  –سلطت هذه املقالة الضوء  

 وحاولت تبیینها.  

ن الكاتب من األدب والتاریخ العربّیين. كما یشير بعض النتائج إلی قدرة الراوي علی دمج األسالیب الحكائية  
ّ
تدلنا النتائج علی تمك

 مة مع مواصفات الرواية الجدیدة وتقدیم نموذج قلیل النظير من النص الروائي.القدی

املفتاحية: الرواية     الكلمات  حبیبي،  إمیل  املتشائل«،  النحس  أبي  سعيد  اختفاء  في  الغريبة  »الوقائع  رواية  األدبّي،  راث 
ّ
الت

 الفلسطينية. 

 

 

 مقدمة: 

كثيرة    بواعث  وراء وجوده  وقفت  فقد   
ً
ملفتا  

ً
ظهورا املعاصرة  العربّية  الرواية  في  راث 

ّ
الت وما  1967منها حرب حزيران  ظهر  م 

 في وجدان أبناء األمة العربّية والسيما الفلسطینیين. لقد استجابت الرواية العربّية 
ً
ت تحفر عميقا

ّ
تمخض عنها من نتائج سلبية ظل

ر 
ّ
اث وال يعني  عاّمة والرواية الفلسطينية خاّصة بوصفها أحد مظاهر الثقافة في املجتمع ملا فرضته حرب حزيران من العودة إلى الت

قبل،   أكثرمن  تميز  النكسة  بعد  راث 
ّ
الت إلى  التوجه  إن  بل  نكسة حزيران  قبل  راث 

ّ
الت توظيف  تعرف  لم  العربّية  الرواية  أن  هذا 

هؤالء   وجد  وقد  راثية. 
ّ
الت الجذور  إلى  والعودة  املعاصرة  العربّية  الرواية  في  راث 

ّ
الت لتوظيف  والباحثين  األدباء  جهود  فقدمهدت 

أ الفرسان  الباحثون  وقصص  البطولية  والقصص  الدينية  كالقصص  القصص  من  كثيرٍة  ألواٍن  على  تنطوي  راث 
ّ
الت كتب  ن 

 1والقصص اإلخبارية واملقامات والقصص الفلسفية. 

رواية »الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس املتشائل« التي تعرف باختصار باسم »املتشائل« للكاتب »إمیل حبیبي«  

م اهتمام النقاد والباحثين والقراء وعّدت  1974م( هي أول تجربة روائية لصاحبها ولكنها أثارت منذ صدورها عام  1921-1996)

. كما أنها مندرجة ضمن عشرة األوائ
ً
 دارجا

ً
 شعبيا

ً
ل في  عالمة فارقة في السرد الحكائي العربّي. فصار بطلها »املتـــــــــــشائل« مصطلحا

 .2اتحاد الكتاب العرب ت عربية اختارها قائمة أفضل مئة روایا

 

 لتعرف أكثر على هذه األلوان القصصية.  1960موس ى سليمان دار الكاتب اللبناني، بيروت  3راجع األدب القصص ي عند العرب، ط 1

ورواية "املتشائل" في    2013ديسمبر    1  0األحد    426نشر اتحاد الكتاب العرب بدمشق "قائمة أفضل مئة رواية عربية"  في جريدة أخبار االدب العدد    2

 املرتبة السادسة فيها. 
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وهي رواية ساخرة تدور أحداثها حول »سعيد  1974صدرت رواية »املتشائل« من تأليف الروائي الفلسطيني »إميل حبيبي« عام  

ب.  أبي النحس املتشائل« وهو من فلسطينيي الداخل في فترة الحكم العسكري الذي فرضه الكیان الصهیوني على املواطنين العر 

أوجد حبيبي كلمة جديدة ليصور حالة عرب الداخل وهي »التشاؤل« التي هي تحمل معنيي التفاؤل والتشاؤم مندمجين. الرواية  

بطلها  وصول  هو  الرواية  وجوهر  الثانية.  يعاد  الثالث  باقية،الكتاب  الثاني  الكتاب  يعاد،  األول  الكتاب  أجزاء:  ثالثة  من  مكونة 

داء واملقاومة املسلحة. هو في »الكتاب األول« باحث عن التكّيف، ملتمس لألمن واألمان، مستعـد  »سعيد« إلى حتمية صيغة الف

 في ازدواجيته اللعينة،وق
ً
د  لتقديم كّل التنازالت التي تطلبها منه الدولة العنصرّية الباطشة. ثم يقف في نهاية »الكتاب الثاني« ممزقا

. وفي »الكتاب الثالث« ينتهي األمر بسعيد إلى الجلوس على قمة عمود يرفض النزول حمل ابنه السالح ضد الدولة والذ بكهف بعيد

 عنه ألنه عاجز عن مشاركة الناس في نضالهم. وال يجد أمامه سوى االستنجاد بالكائن الفضائي،الذي يستجيب له،فيحمله معه. 

. كیف  1هذه املقــالة اإلجابــة عــلی الســؤالين الرئيسـّيين:    لم یدرس التراث في رواية املتشــائل كما ینبغي ومن هذا املنطلق تحــاول 

   . ماهي دالالت هذا االستخدام في هذه الرواية؟2وظف حبیبي التراث األدبي في روايته؟ 

 خلفية البحث .1

ونات السرد في حظیت رواية املتشائل بإقبال كبير من قبل النقاد والدارسين إذ كتبت عنها دراسات عدة من أبرزها؛ كتاب »مك

الرواية الفلسطينية« للكاتب یوسف حطیني الذي ألّم بعناصر الشخصية والزمن والفضاء والحدث واللغة في عدد من الروایات 

  
ً
الفلسطينية منها »املتشائل« وكتاب »نشـيد الزيتــون قضـية األرض في الروايـة الفلســطينية« لنضـال الصـالح الذي خصص قسما

 من كتا
ً
به لدراسة »املتشائل« من منظار قضیة األرض والوطن. كما یمكننا أن نذكر مقالة فاطمة املحسن بعنوان» املتشائل  بسیطا

في ذكراه العاشرة« التي تطرقت إلی مواقف حبیبي السیاسیة في حیاته وفي أدبه وخاصة في رواية »املتشائل«. ومقال لصبري حافظ  

رة الفلسطينية« الذي يتّحدث الكاتــب في قسم منه عن بنية رواية »املتشائل« ومضامينها.  بعنوان »إميل حبيبي و سرد إحياء الذاك

إلـی التعـرف علــی رؤيــة الكاتـــب إميـ « لسعید محمـد الفيـومي تهدف 
ً
ـل كما نرى مقالة »جدليـة األنا واآلخر رواية املتشائل نموذجا

في األراض ي املحتلة. كما يقول فخري صالح في كتابه »في الرواية الفلسطينية« عن هذه الرواية   حبيــبي في التعامـــل مــع الواقــع الجديـــد

بأن الكتابة فيها التسقط في نمط اللعب اللغوي بل توظف في موقعها. وكل هذه األعمال و إن أصابت في دراسة هذه الرواية من  

 ية بشكل من األشكال. جوانب عدة إال أنها لم تدرس التراث املوجود في هذه الروا

أما بالنسبة إلی التراث في الرواية؛ فمن الدراسات السابقة التي اهتمت بهذا العنصر في هذه الرواية یمكن اإلشارة إلی كتاب  

راث في عدد من الروایات املعاصرة منه
ّ
راث في الرواية العربّية املعاصرة« لـ »محمد رياض وتار« الذي ألّم بعنصر الت

ّ
ا »توظيف الت

راث في هذه  
ّ
»املتشائل« و هذه الدراسة أفادتنا في بحثنا هذا ومهدت لنا الطریق إال أنها تفتقر إلی بحث عمیق في زوایا استخدام الت

 الرواية.  

تحتوي »املتشائل« علی استخدام أسالیب املقامات والرسائل والقصص القدیمة و نجد فیها التاریخ العربّي العریق و زخرفة  

راث بنص روایته حالت دون استیعاب هذه التضمینات من قبل النقاد في أغلب  البالغة ال
ّ
فاخرة. إال أن قدرة الكاتب علی مزج الت

راثي في هذه الرواية لم یدرس كما یستأهل، من قبل. 
ّ
 األحيان، فالجانب الت

راثیة املجهولة في هذه الرواية قدر األمكان  التحلیلي، أن تغور في الجوانب الفنية  - تحاول هذه املقالة من خالل املنهج الوصفي
ّ
الت

راث العربّي املوجودة في هذه الرواية وكیفیة استخدام هذه العناصر إلغناء النص من جهة وإبراز براعة الكاتب  
ّ
و تبیين معالم الت

راث من جهة أخری.
ّ
عة علمه بالت      وس 
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 التراث: .2

    
 
رث راث واحد.«  لن تدل مادة »ورث« في معاجم  جاء في لسان العرب في مادة »ورث« » الو 

ّ
 والت

 
 واإلراث

 
راث  والو 

 
 واإلرث

 
والَورث

وورث )اللغة العربّية على املال الذي يورثه األب ألبنائه فحسب بل تتعداه إلی أمور أخری إذ جاء في املادة نفسها تحت اآلیة الكریمة

ث(سلیمان داوود  فورثه سلیمان  ؛» قال الزجاج: جاء في التفسير أنه ورَّ
ً
ه نبوته وملكه. وروي أنه لداوود علیه السالم تسعة عشر ولدا

 علیه السالم من بینهم النبوة وامللك.« فالنبوة وامللك هما تراث داوود لسلیمان أما بقیة أوالده فورثوا املال منه دون النبوة.

راث من قاعدة أن الحاضر هو 
ّ
غير املاض ي، وأن ثمة مستجدات ومتغيرات حدثت  انطلق بعض الباحثين في تحديد مقومات الت

راث، ألنها لم تعد صالحة للبقاء والعيش في الحاضر، في ضوء هذه القاعدة مّيز الدكتور  
ّ
في الحاضر، وأدت إلى سقوط جوانب من الت

راث: 
ّ
 نعيم اليافي بين نمطين من الت

  اإلنسان واستمر به وملصلحته، وعاش حتى الوقت الراهن. ما وافق    -2ما وافق عصره وصلح له، وانقض ى بانقضائه.           -1

 ( 50، 1993)اليافي،

راث يتحدد على أصعدة ثالثة هي:  
ّ
 أما الدكتور فهمي جدعان فرأى أن ما يسقط من الت

 ( 36،  1985)جدعان، القيم والعادات. - 3املصنوعات أو املبدعات التقنية.          -2املفاهيم والعقائد واألفكار.      -1

راث ال يدل على  
ّ
راث لفترة طويلة يتحدد بفترة زمنية تنتمي إلى املاض ي، ولكن هذه النظرة بدأت تتغير، »وأصبح الت

ّ
لقد ظل الت

واألمثال   والتقاليد  كالعادات  الحاضر،  الواقع/  مكونات  أحد  ويشكل  الحاضر،  إلى  يصل  حتى  يمتد،  بل  محددة  زمنية  فترة 

راث هو النتاج الثقافي االجتماعي  ( التي تعي 25الشعبية«)السابق،  
ّ
ش في وجدان الشعب، وتكون مجمل حياته الخاصة. إذن فالت

راث هو املوروث الثقافي واالجتماعي
ّ
 واملادي ألفراد الشعب.  وإذا كان البد من تحدید تعریف للتراث فإننا نختار التعريف التالي: »الت

، 2002وي وغير اللغوي، الذي وصل إلينا من املاض ي البعيد والقريب.«)وتار،  واملادي، املكتوب والشفوي، الرسمي والشعبي، اللغ

راث. 17
ّ
 ( وقد وقع اختيارنا على هذا التعريف ألنه يراعي الشمولية في تحديد الت

راث الذي نشير إلیه في هذه املقالة لیس من قبیل األمور املادية بل هو ما وصل إلینا من الثقافة العربّية. للترا
ّ
ث مساحة ال  فالت

راث عنده ما كان مجرد  
ّ
راث، والت

ّ
بأس بها في رواية »املتشائل«.»لعل مواجهة حبيبي األدبية تمثلت باشكال شتى، بينه االستقواء بالت

منبريتها   جماليات  تبلغ  كي  مسرحتها  الجديدة،  الكوميديا  تخوم  نحو  رحلتها  في  للعربية  تغريب  هو  بل  قيل،  كما  لغوية،  ذاكرة 

بواسطة العربّية أعاد حبيبي قراءة نظام تمثل موقعه الفلسطيني كمنتٍم الى دولة اسرائيل، وهو ما يهرب منه السياسيون   الهجائية.

امتزج لغته بعبق تراث » ( ولكي يخرج إميل حبيبي الشكل العربّي للرواية إلی العالم،  2،  2006.«)املحسن،  48الفلسطينيون من عرب  

، وصدر في روايته عن (2022«)الصبري،  ینا، وشملته روح الجاحظ الساخرة املتفاكهة حينا آخر متجذر فامتص رحيق ألف ليلة ح

راث العربّي. 
ّ
 طريقة كتابة الرسائل في الت

 التراث األدبي: .2.1

راث اللغوي العربّي الذي نسجه الكاتب إمیل حبیبي مع خیوط الرواية الحدیثة. وم 
ّ
ن  نالت رواية »املتشائل« حصة وافرة من الت

راث في تشكيل نصوص روائية تتجاوز الحداثة الغربية وتسعى إلرساء معالم كتابة جديدة 
ّ
مظاهر هذا التوظيف استثمار هذا الت

تستمد هويتها من سياقها الثقافي األصيل لإلفادة من اإلمكانيات التعبيرية التي تتيحها تلك النصوص. »يقيم عمل إميل حبيبـي في  

نفسه وشائج وصالت فـي    الوقت  تكثـر  بحيث  واملقامات،  وليلة  ليلة  وألف  والتاريخ  السير  وكتب  القديم،  العربّي  النثر  مع  قربى 
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نصوصه األشعار املقتبسة والحكايات واملواد التاريخية والطرائف واألمثال في نوع من املحاكاة الساخرة التـي تكشف عن املعنـى 

 (1، 2006بها نصه الروائي.«)صالح، الضمني الثانوي فـي الحكاية األصليةالتي يفتتح 

راث املوجود في الرواية من الشعر واملثل واملقامة والقصة حتى نبين مدی براعة الكاتب في 
ّ
نتطرق هنا إلی بعض معالم هذا الت

  .
ً
 مزج هذه الفنون معا

 الشعر: .2.2

راث 
ّ
 من الت

ً
العربّي القدیم أو القصائد الحدیثة؛»ومن مظاهر    للشعر مكانته في هذه الرواية ویذكر الكاتب بين فینة وأخری أبیاتا

كسر الحدود بين الرواية واألجناس األدبية األخرى تضمين النصوص الشعرية املختلفة داخل املتن الروائي لإلفادة من اإلمكانيات  

فلسطينيين.«)بلغول،   لشعراء  شعرية  مقاطع  الرواية  أجزاء  تتصدر  إذ  تتيحها  التي  بمقطع   (87،  2013التعبيرية  جاء  نراه  كما 

راث الشعري العربّي القدیم والجدید كما برز  
ّ
قصیدة لسميح القاسم كمقدمة لراویته. عرض حبیبي بهذه الصورة، اطالعه علی الت

قدرته علی مزج القدیم والجدید منه مع نص روائي موحد دون أن یفقد النص رونقه أو یترّهل بسبب كثرة الشواهد. لفتت براعة  

دمج األشعار مع نص الرواية انتباه النقاد فأشار یوسف حطیني في كتابه إلی هذه الظاهرة ویقول: »وثمة ظاهرة أخری في    حبیبي في

الرواية ]...[وهي ظاهرة تضمين األشعار ضمن نسیج لغة الرواية یتطلب من الشاعر ]والصحیح الراوي[ أن یبلغ في لغته مستوی  

ال یبدو املقطع الشعري وردة في صحراء، وتمكن اإلشارة إلی حضور الشعر في روایات إمیل    یقارب مستوی الشعر الذي یضّمنه حتى

 ( 198، 1999حبیبي بشكل منسجم مع منطق الشخصیة ومع رؤیة الرواية برمتها.«)حطيني، 

لقارئه جمیع العالمات  فاألبیات الشعرية في هذه الرواية مواقف النشراح روح القارئ وتلذذه بالشعر العربّي »فإمیل حبیبي یوفر  

 بذلك  
ً
التي تسمح له بتكوین ألفة مع الشاهد الشعري وذلك باستدعائه لتقالید اإللقاء والنظم وطقوس الشعر الكالسیكیة متوخیا

 (51الحفاظ علی السیاق القدیم في نفس الوقت ]كذا[ الذي یظهر فیه  السیاق الجدید من تلقاء نفسه.«)علوش، 

الخالدة كذكره    العربیة  القصائد  في تذكـره لبعض  املنحی نفسه  یأخذ  التاریخیة  بالحكایات  القارئ  فكما یسقي حبیبي ذوق 

 استعادة ملك أبيه بمطلع: 
ً
 لقصیدة امرئ القيس بن حجر الشاعر الذي مض ى إلى قيصر الروم راجیا

»َسما لك شوٌق بعَدما كاَن  

 أقَصرا

لیمى بطَن    ت س 
َّ
َعرَعرا«  1ظبيٍ َوَحل

َ
 ف

/ امرؤالقيس، 48، 1974)حبيبي، 

2004 ،59 ) 

ففي الرواية یتذكر سعید كیف غضب أستاذ العربّية في املدرسة منه بسبب ضحكته في الصف وحكم علیه بأن ینسخ هذه  

 القصیدة حتى البیت: 

ما 
ّ
ك إن بك َعین 

َ
ه  ال ت

َ
لت  ل ق 

َ
ر   »ف

َ
َنعذ

َ
موَت ف

َ
 أو ن

ً
لكا حاول  م 

 
ا  ن

 ( 64)امرؤالقيس، 

 ( 43عشرین مرة.«)حبيبي، 

 

ٍو« 1
َ
 وفي الدیوان »بطن ق
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یضمن »حبیبي« هذه الذكری وهذه القصیدة في روایته حين كان یتكلم »سعید« عن سفره من بيروت إلی عكا ألول مرة بعد  

فلسطين. فمجيء هجرته القسرية إلی ماوراء الحدود الفلسطينية وهو یفتش عن عمل ینجیه من املوت حتى یتمكن من البقاء في  

املصراع األخير»نحاول ملكا أو نموت فنعذرا« لیس عن طریق الصدفة بل هو لسان حال سعید وهو یتمسك بكل من یعرف حتى  

 یصل إلی منصب ووظیفة. 

 قديمة رسخت في ذاكرته فيروي ما ثقف من حكايات واستوعب من قصص عن  
ً
وال يفتأ السارد يستعيد في روايته، قصصا

الطفولة یقول: »وكان    الشيخ الصوفي الكون ببحر ليس له شواطئ. ففي حدیثه عن ذكریات  الذي يشبه  محيي الدين بن عربي 

أستاذنا املغضوب علیه یؤكد لنا أن العرب هم أول من استعمل الصفر للغاية نفسها التي نستعمله لها اآلن، ثم قسم الواحد علی  

 ن فیه: صفر فأثبت لنا أن هذا الفضاء النهاية له، والكو 

ٍل  ال ساح  ه    َيسَبح  في َبحٍر ب  لمائ 
َ
يب  َوظ

َ
 1في َحنَدس  الغ

 ( 43، 1974فالبد أن تكون فیه عوالم مثل عاملنا وأرقی منا فالبد أن یأتوا إلینا قبل أن نذهب إلیهم«)حبيبي، 

ّهد الكالم حتى یروي قصة التقائه  وظف حبیبي هذه الحكاية وهذا البیت لتأكیده علی أمله بمجيء منقذ من العالم الالنهائي وم

 بـ»الرجل الفضائي«. 

 الثری« یحكي حبیبي قصة العجوز الفلسطينية  
ّ
في موضع آخر من الرواية وفي رسالة تحت عنوان:»حكایة الثرّیا التي رجعت تسف

مصوغاتها التي دفنتها في جدار  سنة من التشرد إلی بلدها»اللد« حتى تخرج    23الالجئة »ثریا عبدالقادر مقبول« التي ترجع بعد  

بیتها ولكنها»ملا أرادت أن تدخل بیتها القدیم في اللد لتنتشل كنزها، أغلقت وریثتها الشرعیة من عهد نوح الباب في وجهها. فلم  

 (120تفاجأ حیث إن ظلم ذوي القربی أشد مضاضة«)السابق، 

 من بیت من معلقة طرفة بن العبد وهو: 
ً
 فتضّمن مصراعا

ّد  
َ
ربی أش وي الق 

َ
»َوظلم  ذ

 
ً
 َمضاَضة

  » د 
َهنَّ
 
سام  امل

ن َوقع  الح  رء  م 
َ
ی امل

َ
 َعل

 (27، 2002)طرفة بن العبد، 

أبناء   بين  عائلي  الفلسطينية مجرد خالف  القضیة  بأن  یّدعي  ملن  استهزائه  یبين  حتى  نوح«  عهد  من  الشرعیة  وقال»وریثتها 

كلة عاملية والیهود هم كانوا یسكنون أرض فلسطين ورجعوا إلی وطنهم بعد سنين. كما  األعمام وهم الیهود واملسلمون ولیست مش 

نری في نهاية حكاية ثریا، رجعت خائبة وبیدها شهادة الذهب بدل الذهب نفسه »راجعة لتسف الثری في مخیم الوحدات ولتدعو 

ي من ظلم ذوي القربی في حقه فثریا هي أجدر باإلشتكاء  ( فإذا كان طرفة یشتك121بطول البقاء لذوي القربی وألوالد عمهم«)حبيبي،  

لمت بید من یدعون بأنهم ذووالقربی ولكنهم أشد عداوة من كل عدو لها. 
 
 ألنها ظ

الحارة   فیقول:»فطوقوا  األمن  رجال  بید  الناصرة  في  حدث  ما  حبیبي  یروي  حين  الرواية،  في  األخری  الشعریة  النماذج  ومن 

ا العائلة. وحشروا الرجال في األرض الخالء عند الجابیة وراء كنیسة األقباط طول النهار في الحر األوار  الشرقیة التي التجأت إلیه 

 

 .15في الدیوان ص 11136والبیت في القصيدة رقم  1
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( یذكر هذا البیت الشهير 73وبدون ماء مع أن الجابية كانت تفیض تحت أقدامهم ماء مقدسة من عين العذراء املقدسة.«)السابق،  

: 

وفي موضع آخر حين  

حلت روح سعید في 

سمع منه سوی مواء، یتذكر بیت املتنبي    2جسد هرة في رسالة بعنوان »كیف تحول سعید إلی هرة تموء« فهو عجز عن الكالم والی 

اللغة ویقول:»تصور روحك بعد موتك حلت في  حين كان بشعب بّوان بإیران وماكان بإمكانه الحدیث إلی الناس بسبب اختالف 

هرة. فبعثت هذه الهرة لتسیب في فناء بیتك. فخرج ابنك حبیبك یتلهى بما یتلهى به الصبیان من اللعب. فنادیته فمؤت فزجرك. 

 فرماك بحجر. فذهبت في حال سبیلك وحالك كحال الفتى العربّي في شعب بوان غریب الو 
ً
 فمؤت طویال

ً
جه والید  فنادیته طویال

 ( 101- 100، 1974واللسان.«)حبيبي، 

عقل املقارنة بين خیال سعید وهو یتقمص بهرة وبين املتنبي الشاعر و هو   فیتماهی الحد بين الجد والهزل في هذا املوقف إذ الی 

یقول:»عائلة املتشائل   یحس بالغربة بين الفرس. الیكتفي الكاتب بهذا الحد بل یتعداه إلی أنه حين یتكلم عن جذور عائلة املتشائل

 في هرم الجماجم املحزوزة 
ً
عائلة عریقة نجیبة في بالدنا. یرجع نسبها إلی جارية قبرصیة من حلب لم یجد تیمور لنك لرأسها مكانا

 ]...[ وفرت مع أعرابي من عرب التویسات اسمه أبجر الذي قال الشاعر فیه: 

یستعير»حبیبي« هذا البیت من  

الشواهد الشعرية في الكتب القدیمة  

 لسعید. 
ً
 وهمیا

ً
َسبا

َ
 حتى یختلق ن

 وفي املوضع األخير الذي نشير إلیه من استخدام األشعار القدیمة أملح حبیبي إلی بیت من معلقة إمرئ القیس وهو:  

ه  
َ
َیبَتلي«   »َولیٍل كموج  الَبحر  أرخی سدول موم  ل 

 علّي بأنواع  اله 

 (117)امرؤالقيس، 

اللیل سدوله تسترت بها  إلی محاٍم ویقول:» فلما أرخی  الرواية  66وطرقت بابه.«)حبيبي،    حين یصف لجوءه  اللیل في  ( ولكن 

 الیرخي سدوله بأنواع الهموم كما جاء في املعلقة بل یساعد البطل حتى یختفي في ظالمه ویطرق باب املحامي. 

ـن الكاتب قصائد مختلفة خالل النص الروائي حتى یكسر الحدود بين الرواية وال شعر  أما بالنسبة إلی القصائد الحدیثة فَضمَّ

ولإلفادة من اإلمكانيات التعبيرية التي تتيحها القصائد. »وهذاضرب من السرد يمزج بال ريب، الّجد بالهزل، والفكاهة بالسرد، الذي  

 

 م( ولکن لم نجده في دیوانه. 1730-1642عبدالغني النابلس ي)البیت منسوب إلی  1

« )املتنبي،ج  2 سان 
ّ
 ( 251،ص2والبيت: »ولکّن الفتى العربّي فيها       غریب  الوجه  والید  والل

 163، ونوادر أبي زيد: 151 /1، والدرر: 174/ 1، والهمع: 2/ 866، واألشموني: "164/ 2وهو من شواهد: التصريح:  ينسب هذا البيت إلى سالم بن دارة 3

 232/ 4، والعيني: 289/ 1، والخزانة: 37واملقرب:  130، 127/ 1، وشرح املفصل: 682، 325، واإلنصاف: 79/ 2وأمالي ابن الشجري: 

 

ها الظمأ 
 
ل « وَ   »كالَعیس  في الَبیداء  َیقت  هور ها َمحمول 

 
 1املاء  فوَق ظ

قَت عامَ   یا أبَجر بن أبَجر یا أنَت 
ّ
عَت أنَت الذي طل  «3 ج 

 ( 18)حبيبي، 
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َوَمرارة.«)خليل،   الواقع بجل ما فيه من ألم،  القاسم  3،  2011يّصور  ( یتصدر الرواية مقطع شعري للشاعر الفلسطيني سميح 

 یقول فیه: بعنوان »مسك الختام« 

»أنتم أيها الرجال/وأنتن أيتها النساء/أنتم، أيها الشيوخ والحاخاميون والكرادلة/وأنتن، أيتها املمرضات وعامالت النسيج/لقد  

أيها   اليابسة.../أنتم  األسيجة  تشتهون/عبر  التي  الرسائل  إليكم  أبوابكم/حاملين  البريد  سعاة  يقرع  طويال/ولم  انتظرتم 

ا النساء/ ال تنتظروا، بعد، ال تنتظروا/ اخلعوا ثياب نومكم/ واكتبوا ألنفسكم/ رسائلكم التي تشتهون/ سميح  الرجال/وأنتن، أيته

 (9القاسم:قرآن املوت والياسمين«)حبيبي، 

انعكست هذه القصیدة التي أختارها حبيبي كمقدمة لروایته حالة الیأس الذي حلت في نفوس الفلسطینیين إثر نكسة  حزیران.  

سمیتها و اختیارها ملقدمة الرواية داللة علی أن الرواية تبدأ من النهاية و تنتهي في النقطة األولی. كما نلمس فیها إشارة إلی  وفي ت

 األسلوب الذي اختاره حبیبي في كتابة روایته وهو أسلوب الرسائل فهو یكتب ما یشتهي في رسائل ملتلق مجهول ینادیه بـ»املحترم«.  

ء القرى الفلسطينية واملدن التي أخرج منها الشعب الفلسطيني  في الرسائل التي يبعثها إلی السيد املحترم  يذكر الكاتب أسما

القرى ويثبتها في سجل   الكیان الغاصب فذكر  هذه األسماء يستدعي ما وقع في هذه  ّمرت واّمحت بید  القرى د  أّن أكثر هذه  بیَد 

یين تجاه أرضهم وأسماء قراهم ومدنهم ویقول:»نحن أوالد حیفا كنا نعرف عن الوقائع. كما یتأسف حبیبي علی جهل الفلسطین

 من قصیدة شاعر جلیلي33قری سكوتلنده أكثر مما كنا نعرف عن قری الجلیل.«)السابق،  
ً
لم یذكر    1( و یذكر في هذا الصدد أبیاتا

 اسمه: 

أهلی  قریتي وحدودها/وبیوت  أرضنا سلبت/وموقع  كل قسیمة/من  رقم  اقتلعت/وكل  »سأحفر  التي  نسفت/وأشجاري  التي  ها 

 أحفر/جمیع فصول مأساتي/وكل مراحل النكبة/من الحبة/إلی القبة/علی زیتونة/في 
ً
زهيرة برية سحقت/لكي أذكر/سأبقی دائما

 ( 291-287، 1970/ زّياد، 34ساحة الدار«)السابق، 

:»فإلی متى یحفر وتظل سنو النسیان تعبر وت
ً
 یائسا

ً
محو؟ ومتى سیقرأ املكتوب علی الزیتونة؟ وهل بقیت زیتونة  ثم یتسائل خائبا

( ولكنه في موقف آخر حين یشهر الجندي اإلسرائیلي مسدسه في وجه إمرأة وولدها من قرية »البروة«  34في ساحة الدار؟«)حبيبي،  

 2بأن»البروة هذه هي قرية الشاعر ویجبرهما علی اإلبتعاد عن قریتهم والسير في اإلتجاه املخالف لقریتهما نحو الشرق یذكر حبیبي 

 سنة:   15الذي قال بعد 

 علی عين كحیلة
ً
الطفولة«   أهنئ الجالد منتصرا لسفاح  مرحي  قرية  لفاتح    3مرحي 

 ( 26)حبيبي، 

 

ا  1  في الناصرة ثم ذهب إلى موسكو ليدرس األدب الروس ي،شارك طيلة السنوات 
ً
لتي عاشها في حياة  وهو »توفيق زياد شاعر وكاتب سياس ي درس أوال

 لبلدية الناصرة.« )الجيوس ي ،  الفلسطينيين السياسية في إسرائيل وناضل من أجل حقوق 
ً
 (  65،1977شعبه كان إلى يوم وفاته رئيسا

 محمود درويش 2

مجلس    3 أصدرها  كفرقاسم  مجزرة  عن  أشعار  مجموعة  هي  و  الشهید«  »دیوان  بعنوان  مجموعة  درویش«في  »محمود  لـ  الدم«  »أزهار  قصيدة  من 

 كفرقاسم املحلي. 
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 بذلك املشهد بعد  
ً
سنة فیتسائل    15ثم یخطر بباله بأن هذا الشاعر یمكن أن یكون ذلك الولد وهو أنشد هذه القصیدة متأثرا

 بعد أن فك یده من قبضة أمه وتركها في الظل؟«)السابق( فالیزال هناك أمل 
ً
حبیبي: » فهل كان هو الولد؟ وهل ظل یمش ي شرقا

 ي نفوس األجیال القادمة.  بأن تبقی روح املقاومة والیقظة ف 

 السرد: .2.3

األسالیب   السردي،  راث 
ّ
بالت هنا  ونعني  النص،  هذا  في  للتراث  ظهور  أبرز  هو  »املتشائل«  رواية  في  السردي  راث 

ّ
الت استخدام 

 في
ً
 ملحوظا

ً
هذه الرواية    السردية الواردة في النصوص القدیمة.  فمن الفنون النثریة القدیمة نجد للمقامة والقصة والرسالة نصیبا

 منها علی حده.
ً
 سندرس كال

 املقامات: .2.4

من بين الفنون النثرية، املقامة أقربها إلى الرواية ألنها تصورحياة البسطاء في قالب قصص ي وأسلوب ساخر. »ولم يتم االنتباه  

راث السردي القصص ي، واإلفادة منه في  إلى أهمية املقامة إال بعد االطالع على إمكاناتها السردية الكثيرة، والتفات  
ّ
الروائيين إلى الت

التأسيس للرواية العربّية املعاصرة، فظهرت بعض الروايات التي أفادت من فن املقامة، كرواية الوقائع الغربية في اختفاء سعيد  

 ( 139، 2002أبي النحس املتشائل للروائي الفلسطيني أميل حبيبي.«)وتار، 

 يروي ما حدث له لراو يقوم بدوره بنقل ما رواه له البطل  تنهض البنية السردي
ً
ة لفن املقامة على وجود راو وبطل؛ والبطل عادة

للقراء أما الراوي في رواية »املتشائل« لیس له حضور إال في مستهل الرواية حیث یخبرنا عن رسالة بعثها سعیداملتشائل إلیه و یقول: 

( ثم یترك املنصة لسعید حتى یحكي قصته من خالل رسائله إلی من یسمیه  13قال... «)حبيبي،  »كتب إلّي سعید أبو النحس املتشائل  

»املحترم«. فإن نقارن مستهل الرواية بجملة االستهالل السردي في املقامة البغدادية التي استهلها بديع الزمان الهمذاني بقوله:  

 أن الجملتين السرديتين متشابهتان.   ( فسنجد55، 1988»حدثنا عيس ى بن هشام قال...«)الهمذاني، 

السجع   وكثرة  املنمق واملزخرف  بأسلوبها  املقامة  األسلوب فقد عرفت  املقامات من حیث  الرواية و  بين   
ً
كبيرا  

ً
نری شبها كما 

ويكثر   بعد.   فیما  إلیها  التي سنشير  اللفظیة  واألالعیب  اللغوية  بالزخارف  »املتشائل«  رواية  تزین  كما  فیها  املقامات والبديع  في 

 االستشهاد بالشعر، وهذا ما فعله حبیبي في روايته، إذ نجد فیها التضمين بالشعر القديم والحديث.

 القصص: .2.5

عمد حبیبي إلى تضمين بعض حكايات »ألف ليلة وليلة« في الرواية كحكاية »مدينة النحاس« التي تتماهى بشكل كبير مع حكاية  

عقوب« فوجدها خالية من أهلها الذين هجروها تفاديا للقاء الشيوعيين، إضافة إلى حكاية »السمكة  القرية التي زارها سعيد بأمر »ي

الذهبية« و»الثريا التي رجعت تسف الثرى«. كما تشير إلى تواريخ بعض األحداث التي ورد ذكرها في الرواية. ولعل هذا يرجع إلى ثقافة  

راثية الواسعة وإملامه بتاريخ  
ّ
الت العربّي اإلسالمّي فيها إميل حبيبي  الرواية ليست رواية تاريخية، إال أن للتاريخ  املنطقة. »ومع أن 

 مثلما لقصص ألف ليلة وليلة حضورها في نسيجها الحكائي. ففي أثناء حديث الراوي عن أسرار العائلة التي ينتسب إليها  
ً
نصيبا

األدون سفسارش  بالسعادة ألن  النحس، وشعوره ذات مساء  أبو  بالبقاء في سعيد  له  األمن كي يسمحوا  بالتوسط لدى  ك وعده 

ر فيما يشبه املوازنة، مصباح عالء الدين السحري.«)خليل،  
ّ
( 3،  2011الدولة، وعدم القذف به في الجنوب اللبناني كغيره، يتذكـ

 (39ویقول»هل هو خاتم شبيك؟ أم هو قندیل عالء الدین؟«)حبيبي، 

املو  الكنز »من  على  العثور  ليلة وليلة«)مومسن،  يعتبر  ألف  في  الرئيسة  األمصار  185،  1980ضوعات  السندباد  لقد جاب   )

والبلدان، وتعرض للمخاطر والصعاب في سبيل الحصول على الكنز، واكتشاف الحقيقة، والوصول إلى املعرفة بینما لم يوظف 
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ً
 مباشرا

ً
بل وظفها وبنـى عليها وحدات سردية روائية، أطلق عليها    أميل حبيبي في روايته »املتشائل« حكايات العثور على الكنز توظيفا

اسم حكاية، مثل:  »حكاية الجد األكبر للمتشائل« و»حكاية السمكة الذهبية« و»حكاية الثريا التي رجعت تسف الثرى« التي مر  

جدار، فتفاجأ بأن بيتها تقطنه امرأة  ذكرها وهي رمز الجيل القديم، تعود  إلى  بيتها وهي تأمل أن تحصل على كنزها التي تركتها في ال

يهودية، وبأن الدولة قد وضعت يدها على الكنز، فتعود خائبة. لقد وظف أميل حبيبي منطوق الحكاية، ال الحكاية نفسها، وتعامل  

املنظار،   ، ال حقيقة، فالبحث عن الكنز، من هذا 
ً
الكنز، بوصفها رمزا الوحدة السردية املتمحورة حول البحث عن  ليس إال مع 

 البحث عن الحقيقة.  

 الرسائل: .2.6

السیاسیة   كالرسائل  كثيرة  أنواع  الترسل  ولفن  العربّي   األدبي  راث 
ّ
الت في  التقليدية  النثرية  الفنون  أحد  الرسائل  كتابة  فن 

ية األخرى بخصائص  واإلجتماعية والدینیة واإلخوانية واملدحية واإلعتذارية »ويتميز فن كتابة الرسائل عن غيره من الفنون النثر 

 (141فنية، كالبدء والختام والتضمين واالقتباس، والزخرفة اللغوية، والجمل االعتراضية والدعائية.«)وتار، 

وكما أشرنا كتب أميل حبيبي روايته »املتشائل« على شكل رسالة، بعث بها بطل الرواية إلى »املحترم» وهو من ثم يقوم بإرسال  

الرواية. »إن تحويل املرسل إليه إلى مرسل يقوم بدوره بإرسال الرسالة من جديد، يتيح للروائي تعميم الخطاب/ الرسالة إلى قراء  

 من حصره في متلّقٍ واحد، كما هي الحال في الرسالة، كما يحقق انتقال  
ً
الرسالة، وتوجيهه إلى القارئ املوجود خارج السرد، بدال

 لروايته«)ابراهيم،  الرسالة إلى الحكاية، عبر جعل الفعل  
ً
( وهذا ما يتناسب وفن الرواية. وهكذا قام أميل حبيبي  115،  1992سابقا

 بتحطيم البنية السردية للرسالة.

 بالبسملة، أو الصالة على النبي، أو بالدعاء للمرسل  
ً
طرح هنا بعض عناصر الرسالة  املوجودة في الرواية. »تبدأ الرسالة غالبا ست 

( أما رواية »املتشائل« فتختار الطريقة الثانية، أي الدخول في 59،  1989خول في املوضوع مباشرة.«)القيس ي،  إليه، وقد تبدأ بالد

وقيامة عيس ى   موس ى  ما وقع إلنسان منذ عصا  أعجب  أبلغ عني  قال:  املتشائل،  النحس  أبو  إلّى سعيد  مباشرة: »كتب  املوضوع 

 للواليات املتحدة
ً
 ( 9األمريكية.«)حبيبي،  وانتخاب زوج الليدي بيرد رئيسا

 إلی النص وعادة »يكثر كتاب الرسائل من استخدام الجمل الدعائية  
ً
 إضافیا

ً
تضیف الجمل الدعائية واالعتراضیة توضیحا

العدو  على  الدعاء  أو  البقاء،  وطول  والسعادة  بالعز  إليه  للمرسل  والدعاء  تعالى،  هللا  كتعظيم  رسالتهم،  في  واالعتراضية 

فقد  320،  1989يس ي،  بالهزيمة.«)الق االعتراضية  الجمل  أما  هللا«  »رحمه  مثل  الدعائية  الجمل  »املتشائل«  رواية  في  تكررت   )

( 18إن ذلك ]...[«)حبيبي،    -وهذا سر عائلي–استخدمها صاحب الرسالة لتوضيح ما هو غامض بالنسبة إلى املتلقي مثل: »ويقال  

وكان ينظر إلى أسفل     -نحن مثل املاسون، ال يمكن أن نفش ي أسرارنا العائلية–و »خرج عمي لجدي من بيته في القرية الفالنية  

بين 40كعادتنا.«)السابق،   املتذبذب  املتشائل  السابقتين تستخدمان إلیضاح شخصية  املعترضتين  الجملتين  الواضح أن  ( ومن 

 الجد والهزل.  

»للرسالة طريقتان للتخلص من املقدمات إلى الغرض،   من العناصر األخری في الرسائل هو التخلص من املقدمة إلى الغرض و

أوالهما االبتداء بذكر ألفاظ مثل: كتبت، كتابي، كتابنا، خطابنا، خطابي، أما بعد، وثانيتهما رد الجواب باستخدام ألفاظ مثل: 

ورد.«)القيس ي،   كتابك،  وافاني  كتابك،  إلي  األولى،317وصل  الطريقة  فتتخذ  »املتشائل«  رواية  أما  »أما    (  عبارة  مستخدمة 

 (13بعد«)حبيبي، 
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حرص كّتاب الرسائل »على االقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف كما حرصوا على تضمين رسائلهم األخبار واألمثال  

هذه  327والحكم.«)القيس ي،   »املتشائل«  رواية  تشربت  وقد  الشعر.  من  قصائد  أو   
ً
أبياتا رسائلهم  تضمين  إلى  عمدوا  مثلما   )

 لخصائص الرسائلية، فكثرت فيها االقتباسات والتضمینات.  ا

تتفاوت الرسائل من حيث اإليجاز واإلطناب »فهي تقصر وتطول حسب موضع الرسالة والظرف الذي كتبت فيه، وعاطفة   

وأكثر من ذكر    ( فقد مال املتشائل في عرض رسالته إلى اإلطناب، وعاد إلى أيام طفولته، وأصول عائلته،333املرسل.«)السابق،  

 غفلوا عنه، فأراد أن ينبههم إلى وجوده من جهة، 
ً
األحداث التاريخية، وما جرى له في ظل الكیان الغاصب، وذلك ألنه يخاطب قوما

 وإلى خطورة التعامل مع العدو،من جهة أخرى. 

 األمثال: .2.7

 ه ومثله كما يقال شبهه وشبهه« ورد في لسان العرب عن مادة »مثل« ما يلي: »مثل: كلمة تسوية، يقال هذا مثل

نجد امليداني قد استهل كتابه »مجمع األمثال« بعرض آراء بعض أهل اللغة واألدب والكالم منهم إبراهيم النظام وابن املقفع  

بيه وجودة  قائال: »وقال إبراهيم النظام: يجتمع في املثل أربعة ال تجتمع في غيره من الكالم: إيجاز اللفظ وإصابة املعنى وحسن التش

لشعوب   وأوسع  للسمع  وآنق  للمنطق  أوضح  كان  مثال  الكالم  جعل  إذا  املقفع:  ابن  وقال  البالغة.  نهاية  فهو  الكناية، 

 (13الحديث.«)امليداني، 

الرواية علی غناء النص   الكالم ما قل ودل، فتضیف األمثال العربّية الواردة في هذه  الشهير: خير  القول  فاملثل هو مصداق 

من جهة ومن جهة أخری تتیح للكاتب أمكانية الفرار من القول املباشر. كما أنها جاءت بعض األحیان في غير مكانها املعهود األدبي 

فتزّود النص بنكهة الفكاهة. منها قوله في موقف مأساوي حين یهجم جنود الجیش الصهیوني في منتصف اللیل علی جامع الجزار  

ا الفلسطینیين  ینتظرون حتى  في عكا حتى یطردوا  فلماذا ال  الفلسطینیين:  أحد  الحدود فیسأله  وراء  ما  إلی  املسجد  إلی  مللتجئين 

هذا و غيره من األمثال الفصیحة والدارجة وردت في الرواية في مواقف ساخرة أو    1الصباح؟ فیجیب املتشائل: خير البر عاجله! 

رباح«)السابق،   »الصباح  منها:  بالنابل«)السابق،  42جادة،  الحابل  »اختلط  و  امليداني،  81(  شروی 273/  و»الیملكون   )

اللبن«)السابق،  114نقير«)السابق،   املفتوح، فضيعت  الجسر  الصيف عبرت  »في  و  الخير 68،  2امليداني، ج  /120(  زیادة   « و   )

،  1/ امليداني، ج183( و» رب أخ لك لم تلده أمك«)السابق،  178( و »من شب علی ش يء شاب علیه«)السابق، 157خير«)السابق،  

448 ) 

 البالغة: .2.8

 في النصوص الحدیثة   
ً
فهي أشبه باملقامات منها  عرض الكاتب في الرواية قدراته البالغية فجاء بجمل فنیة قلما نجد لها نظيرا

راثية »لم تؤثر في سير األحداث، وتدفق السرد، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تخلي أميل حبيبي عن  
ّ
إلی الروایات؛ أما هذه اللغة الت

لسجع إنما التزام السجع في الرواية كلها، واالبتعاد عن التكلف واإلكثار من املحسنات اللفظية. وما جاء من املحسنات اللفظية وا

راث، وتتجذر فيه، وتحافظ في الوقت نفسه على خصائص لغة السرد الروائي، من  
ّ
وظف في الرواية لخلق لغة روائية تمتح من الت

( هذا الجانب من الرواية قدخفي عن نظر النقاد  144حيث السهولة، واالبتعاد عن التكلف والتقعر، واأللفاظ الحوشية.«)وتار،  

 ت اللفظية في هذه الرواية بصورة دقیقة من قبل.  فلم یشر إلی املحسنا

 

 . 38-37(، صص 1974أنظر حبيبي، إميل) 1



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 108  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

منها الجناس التام بين »راحة« و»راحة« حين یصف مصافحته بصدیقه الفضائي: »مد یده إلّي فصافحتها فشعرت بالراحة  

.«)حبيبي،  
ً
 لثالثة الكف.  ( فالراحة األولی اإلرتیاح والراحة الثانية وا51فلم أسحب راحتي وقلت في نفس ي: إن في راحته ألسرارا

والجناس التام بين »ذهب« و»ذهب« في:»ناولها رجل القیم علی أراض ي إسرائیل شهادة بالذهب وأخذ الذهب وذهب.«)السابق،  

 ( فالذهب األول والثاني هواملعدن املعروف وأما الذهب الثالث فعل بمعنى راح. 121

 فاقد  كما یمكن أن نعتبر هذه الجملة ضمن الجناس التام حين یقول:»و 
ً
لم أثب إلی رشدي إال بعد أن وثبوا علّي فطرحوني أرضا

( فـ»فأثب إلی رشدي« بمعنى أنتبه ولكن العبارة یتغير معناها حين تتجزأ إلی»وثبوا« بمعنى قفزوا و»الرشد« 135الرشد.«)السابق،  

 بمعنى اإلفاقة.

 غير تام بين سحب و حبس حين یقول:» فسحبت كف
ً
ي من كفه فزعا و حبست لساني.«)السابق،  وفي موضع آخر عقد جناسا

 (165( وبين رحب وحرب و فات ومات حين یقول:» وورثنا هذا الرحب بهذه الحرب والذي فات مات.«)السابق، 50

أعاصير    من  یعقوب  دنان  في  عصرالكـرمة  أنقذهم  فقد  الفرادسة  »أما  قال:  حیث  كالمه  في  االشتقاق  جناس  أورد  كما 

( فـ»عصر الكرمة«هنا كناية عن صنع الخمر أما »أعاصير« جمع إعصار وكناية عن دمار الحرب و جناس  104الحروب.«)السابق،  

 االشتقاق موجود بینهما مثلما السجع واضح بين »یعقوب« و»الحروب«.  

غاربة فأشعر  هناك أمثلة أخری لجناس االشتقاق في الراوية  مثل الجناس بين »الغاربة«و»الغربة« في قوله:»أنظر إلی الشمس ال

( وبين »سقط«و»یسقط«و»مسقط« في كالمه عن »باقية«: »حیث سقط رأسها قبل أن یسقط مسقطها  137بالغربة«)السابق،  

.«)السابق، 
ً
 قبل احتالل قریتها الطنطورة.  13( فهي ولدت 103بثالثة عشر عاما

ً
 عاما

سالفنا، من إخوان الصفا، وخالن الوفاء، شبهوا  واستخدم حبیبي السجع في بعض األحيان كقول »الرجل الفضائي« : »كان أ

الخلق من أمثالك بالبهائم العجمية. فلجموا كما تلجم البهائم بلجم الحديد الثقال، واألرسان لتقاد حيثما قيدت، وتمتنع عن  

 (101الكالم بما أرادت. حتى يأذن ربها بانتباه نائمها، وبقيام قائمها.«)السابق، 

ي العين والقاف في هذه الجملة: »أنا واقٌع ال محالة في القاع فأدق عنقي.«)السابق،    ومن املحسنات اللفظية 
َ
األخری تكرار حرف

153 ) 

 الخاتمة: 

راث وطرق السرد الحديث مميزاتهما، لتوظيفهما باندماج في غاياته اإلبداعية فهو من خالل توسيع  -
ّ
استلهم»حبیبي« من الت

ا وإغراقها بفيض من الحكايات املوازية واالقتباسات الشعرية والنثرية یوجه القارئ إلى أصل دائرة الحكاية وإيراد تعليقاته عليه

 الحكاية وهو معنى التراجيديا الفلسطينية وصراع البقاء علی األراض ي املحتلة. 

 من التراث العربي القدیم بشكل منسجم من حیث مستوی اللغة واملفهوم إذ الت-
ً
قل نثره فخامة من  ضّمن»حبیبي« روایته أبیاتا

 الشعر املضمن كما تجاري الرواية مع القصیدة في املواقف واملفاهیم.  

 لشعراء املقاومة الفلسطينية املعاصرین حتى یكسر الحدود بين الرواية والشعر و یستفید  -
ً
ضّمن الكاتب نصه قصائد و أبیاتا

 من اإلمكانیات التعبيرية التي تتیحها القصائد.

ي روایته من بنیة »املقامات« و »القصص القدیمة« فنثره أشبه بهما منه إلی الروایات الحدیثة؛ حیث نجد في استفاد»حبیبي«ف-

 الرواية حضور الراوي والبطل كما یبهرنا نصها املنّمق واملزخرف واملسّجع املشّبه بـ »املقامات«.
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عبارة عن رسالة طویلة إلی من سماه بـ »املحترم« بكل ما تمتلك  قام»حبیبي« بدمج أسلوب الرسالة في سرد الرواية، فالرواية  -

 في السرد والرواية. 
ً
 و بدیعا

ً
 جدیدا

ً
 الرسالة من البدء والتخلص واإلعتراض واالقتباس إال أنها تعتبر نمطا

فدمج هذه العناصر مع    تشتمل الرواية علی األمثال العربية الشهيرة واملحسنات البالغية التي قلما تورد في الروایات الحدیثة-

سير أحداث الرواية من دون خلل في املعنى أو تكلف، هو من مميزات هذه الرواية ومن أسباب تأثيرها الكبير علی القارئ. قد أشير  

 إلی املحسنات الرواية البالغية في هذه املقالة ألول مرة بالتفصیل. 

ر - في  أشار  حين  العربي  بالتاریخ  املامه  مدی  و»جحا«  أبدی»حبیبي«  »األثافي«  كـ  القدیم  العربي  التراث  من  عناصر  إلی  وایته 

و»داحس والغبراء« و»سوق عكاظ« فمَزج هذه العناصر القدیمة في سرد رواية حدیثة بشكل لم ینتبه إلیها الكثيرون من قبل فجاء 

 ذكرها وشرحها في هذا املقال.  

هذا اإلسم  املنحوت وهما التفائل والتشائم.  فظهر التفائل في أسالیب    اهتم »حبیبي« في روایته»املتشائل« إلی كلي الجزئين من-

الحیاة  وهو  الرواية  مغزی  یظهر  حين  الجو  علی  فیستولي  التشائم  أما  والسخرية؛  الطرافة  واستخدام  راث 
ّ
الت واستذكار  السرد 

 الكارثية التي یعیشها الفلسطینیون تحت ظل االحتالل الغاصب. 

 قلیل النظير من النص الروائي  أبدع »حبیبي« في دم-
ً
ج األسالیب الحكائية القدیمة مع مواصفات الرواية الجدیدة فقدم نموذجا

 كما أنه برع في مزج السخرية بالتراجیدیا والجد بالهزل.  

 واملراجع  املصادر قائمة

 املصدر:  •

 املتشائل. دار ابن خلدون. (. الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس 1974حبیبي، إمیل ) •

 املراجع :  •

 دواوين الشعر:  •

 (. دیوان ابن العربي. شرح: دحمد حسن بسج، دارالكتب العلمية. 1996ابن العربي، محي الدین ) •

 (. دیوان إمرئ القیس. تح: مصطفی عبدالشافي، دار الكتب العلمية.     2004إمرؤالقیس ) •

 الذبیاني. شرح:حنا نصر الحتي. دارالكتاب العربي.(. دیوان النابغة 1991الذبیاني،النابغة ) •

 (. ديوان توفيق زياد. دار العودة.                 1970زّیاد،توفیق ) •

 (. دیوان طرفة بن العبد. تح: مهدي محمد ناصر الدین. دار الكتب العلمية.                        2002طرفة بن العبد ) •

 الياسمين. مكتبة املحتسب. (. قرآن املوت و 1971القاسم،سمیح ) •

 املتنبي، أحمد أبوالطیب )د ت(. دیوان أبي الطیب املتنبي. شرح: أبوالبقاء العكبري. داراملعرفة.                         •

 الکتب:  •

 (. السردية العربية،بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي. املركز الثقافي العربي.1992إبراهیم،عبدهللا ) •

 (.  لسان العرب. دار احیاء التراث العربي.     1988ابن منظور) •

 (. نظرية التراث. دارالشروق. 1985جدعان،فهمي ) •

 (. موسوعة األدب الفلسطيني املعاصر. املؤسسة العربية للدراسات والنشر. 1997الجیوس ي،سلمى الخضراء ) •
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ة(. التراث والحداثة. 1999الجابري، محمد عابر ) •  . مركز دراسات الوحدة العربيَّ

 (. مكونات السرد في الرواية الفلسطينية. اتحاد الكتاب العرب.                  1999حطیني،یوسف ) •

 (. دار الكاتب اللبناني.  3(. األدب القصص ي عند العرب )ط1960سليمان،موس ى ) •

 نف املتخیل الروائي في أعمال إمیل حبیبي. مركز اإلنماء القومي.  علوش، سعید )د ت(. ع •

 (. املذاهب الصوفية ومدارسها. مكتبة مدبولي.1989القیس ي، فایز عبدالنبي فالح ) •

 (. ديوان الشهيد، أشعار عن مجزرة كفر قاسم. إصدار مجلس كفر قاسم املحلي.1999مجموعة من الشعراء ) •

 وألف لیلة ولیلة. تر: أحمد الحمو. وزارة التعلیم العالي.                  (. غوته1980مومسن،كاترینا ) •

 املیداني، أبو الفضل )د ت(. مجمع األمثال. تح: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار النصر.        •

 (. مقامات بديع الزمان الهمذاني. شرح: محمد عبده. مؤسسة أخبار اليوم. 1988الهمذاني، بديع الزمان ) •

 (. توظیف التراث في الرواية العربیة املعاصرة. اتحاد الكتاب العرب. 2002وتار، محمد ریاض ) •

 ب.(. أوهاج الحداثة،دراسة في القصیدة املعاصرة. اتحاد الكتاب العر 1993الیافي، نعیم ) •

 املجالت:  •

         .       88-87، 85(. التجريب في رواية املتشائل. مجلة عود الند، 2013بلغول، شهرة ) •

 للسرد الجدید. جريدة الحیاة، 2006صالح،فخري ) •
ً
 .       1، 15759(. إمیل حبیبي هجن الشكل الروايي ممهدا

 .                     2، 13868(. املتشائل في ذكراه العاشرة. جریدة الریاض، 2006املحسن، فاطمة ) •

اقع اإللکترونية:  •  املو
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شكيالت اإليقاعّية
ّ
 في قصيدة املوت في الشعر التونس ّي الحديث  الت

 لحسين العوري أنموذًجا "املفرد الجمع"قصيدة 
Rhythmic formations in the poem of death in modern Tunisian poetry 

The poem "Singular Plural" by Hussein Al-Auri as a model 

وبة )تونس(كلّية اآلداب والفنون  /عبد الوهاب الشتيوي 
ّ
 واإلنسانّيات بمن

Abdul Wahab Al-Shtiwi 

Faculty of Letters, Arts and Humanities of Manouba (Tunisia) 

 

 

 

Abstract 

 Our work consists of studying the different rhythmic forms of the poem evolving around the theme of 

death in modern tunisian poetry departing from a poem entitled "the unique plural"written by the tunisian poet 

Hussein Al Aouri. Our objective is to highlight the diversity and richness of its rhythmic structure which involved 

both traditional and modern structures as any other modernist arab poet did throughout his experience. In this 

poem, Hussein Al Aouri uses innovative forms to vary rhythms, rhymes and meters. He also uses a specific figure 

of style which allows him to express his psychological and existential s 

Entrer  disorder after his father's death. The rhythm of the poem transmits this crisis to the reader creating a 

harmony between the rhythmic and the semantic structures. 

Keywords : 

Modern Arabic poetry - Modern Tunisian poetry - Tafailah poem - Death poem - Rhythmic formations - 

Rhythmic and semantic structure - Hussein Al-Auri. 
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ص 
ّ
 امللخ

عر الّتونس ّي الحديث مْن خالل قصيدة "املفرد الجمع"  
ّ
شكيالت اإليقاعّية في قصيدة املوت في الش

ّ
ق عملنا بالبحث في الت

ّ
يتعل

اعر  
ّ
البنية اإليقاللش تنّوع  إبراز  مْن ذلك  العورّي، والغاية  شكيالت الّتونس ّي حسين 

ّ
الت بين بعض  القصيدة بجمعها  في هذه  عّية 

ا ومغرًبا عبر تجاربهم في ق
ً
شكيالت اإليقاعّية املحدثة على غرار ما فعل شعراء الحداثة العربّية مشرق

ّ
صيدة اإليقاعّية الّتقليدّية، والت

نّوع  الّتفعيلة، وقد   اعر 
ّ
الش أّن  الّتدوير  والّتفعيالت  األوزانوجدنا  واعتمد  القصيدة  والقوافي،  شكيالت  في هذه 

ّ
الت لتكون هذه   ،

فة للّتعبير عْن األزمة الوجدانّية والوجودّية التي أصابته إثر وفاة أبيه
ّ
اعر  موظ

ّ
 لها من الش

ً
 لتلك األزمة، ناقال

ً
، ويكون اإليقاع حامال

 . لّيةبين البنية اإليقاعّية والبنية الّدال والّتعاضدالّتآلف والّتعالق   ، فكانإلى املتلّقي

 الكلمات املفتاحّية  •

الحديث   العربّي  عر 
ّ
الحديث    –الش الّتونس ّي  عر 

ّ
الّتفعيلة    –الش املوت    –قصيدة  اإليقاعّية    –قصيدة  شكيالت 

ّ
ية  البن  –الت

 حسين العورّي. –اإليقاعّية والّداللّية 

 

 : تمهيد

ت ثابتة لقرون  
ّ
عر العربّي رياح تغيير كثيرة منذ بداية القرن العشرين، خلخل بعضها بعض أركانه التي ظل

ّ
لقد هّبت على الش

عر الحّر،  عديدة  
ّ
وعصف بعضها اآلخر ببعض أركانه األخرى وذلك في وذلك في تجربة قصيدة الّتفعيلة التي ظهرت مع حركة الش

ولعّل   الّنثر،  الحداثّية، فظهرتتجربة قصيدة  الّتغيير  بحركات  رت 
ّ
تأث التي  األركان  أهّم  كان  عرّي 

ّ
الش اإليقاع  البداية   مستوى    في 

 عن بنية البيت إلى بنية الّسطر التي تحافظ  
ً
تشكيالت إيقاعّية جديدة مْن داخل البنية اإليقاعّية الّتقليدّية نفسها بالخروج مثال

الّتفعيلة على  القصيدة  العروض يّ و   املوّحدة  فيها  األنظمة    الواحد  الوزن  عن  تخرج  ولكّنها  جهة،  عدد امْن  مستوى  في  لّتقليدّية 

اعر بوحدة القافية، فظهر امليل نحو تعّدد القوافي، وت
ّ
نّوعها، ومدى  الّتفعيالت في كّل سطر مْن جهة أخرى، مع عدم التزام الش

عراء في هذا املستوى في مرحلة 
ّ
، بإيجاد  الّتقليدّية  ثانية ليتّم العدول عْن بعض القواعد اإليقاعّية   تواترها، ثّم تطّورت تجارب الش

ل املزج بين البحور، واملزج بين الّتفعيالت، والّتدوير أهّم مظاهرها
ّ
 . تشكيالت جديدة مث

عر العربّي، وظهرت تجارب شعرّية مع شعراء كثير 
ّ
عر الّتونس ّي الحديث بعيًدا عْن حركات تحديث الش

ّ
ين، منهم مْن  ولْم يكْن الش

اّبّي، ومنهم مْن اختار الّسير  
ّ
الش العمودّية مثل أبي القاسم  القصيدة  لها 

ّ
التي تمث الّتقليدّية  البنية اإليقاعّية  في جّدد داخل إطار 

اهر الهّمامّي تجربة قصيدة الّتفعيلة على غرار 
ّ
، رزوقة، وآدم فتحيومحّمد الخالدّي، ومحّمد البقلوطّي، ويوسف   ،في بداياته() الط

الوهايبيّ  أحمد،  ومنصف  أوالد  الّصغير  اعر  ومحّمد 
ّ
الش الّتفعيلة، على غرار  العمودّية وقصيدة  القصيدة  بين  زاوج  مْن  ومنهم   ،

عرّية  تجربته  راوحتحسين العورّي الذي  
ّ
اتّي واملوضوعّي، ومن القصائد املهّمة املعّبرة عن البع  الش

ّ
د  بين الّتعبير عن البعدين الذ

اتّي قصيدة "املفرد الجمع" 
ّ
فها في هذه القصيدة  1الذ

ّ
شكيالت اإليقاعّية التي وظ

ّ
،  التي كتبها تحت تأثير صدمة موت أبيه، وحول الت

اعر في خلق اال ومظاهر الّتمايز عن عناصر اإليقاع الّتقليدّي، و 
ّ
غوّية والّداللّية   بين  ئتالف مدى نجاح الش

ّ
سيكون    البنى اإليقاعّية والل

غوّية، واإلحصاء، واالستقراء، مدار عملنا في هذا البحث
ّ
، وسنعتمد منهًجا يراوح بين تفكيك مختلف بنى القصيدة اإليقاعّية والل

 

شر والّتوزيع، تونس  مطبعة دار  عن  "، الّصادر  ليس لي ما أقوُل..." في ديوان "املفرد الجمعـ وردت قصيدة "   1
ّ
باب للن

ّ
إلى   35، من الّصفحة  2006الش

 .38الّصفحة 
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د فيه أّن    لنصل في آخر املطاف إلى
ّ
شكيالت اإليقاعّية التي اعتمالبعد الّتأويلّي الذي نؤك

ّ
اعر كانت  الت

ّ
في لحظة    ه ذاتل  صًدىدها الش

 . يهأبفقدان  

عرّي  •
ّ
 مدخل /في اإليقاع الش

دة  
ّ
عرّي، وأهّم األسس املول

ّ
عرّية أهّم عناصر الخطاب الش

ّ
عر على امتداد العصور، ومع مختلف الّتجارب الش

ّ
ظّل اإليقاع في الش

أّن   باعتبار  عرّية 
ّ
تحديد  للش وفي  انبنائه  في  املعّول  عليهما  إذ  فظّي 

ّ
الل الفّن  لهذا  األساسّية  املكّونات  من  واإليقاع  "الوزن 

عر العربّي يجد أّن مستوى اإليقاع قد تعّرض النتهاكات كثيرة  لكّن ا  ،1أصنافه"
ّ
عرّية املختلفة التي عرفها الش

ّ
لباحث في الّتجارب الش

عرّية التي قّنن
ّ
الش عر والّنقد القديمين والّتقليديين في األوزان 

ّ
الش صر في  عراء املتحّررين، ورغم أّن اإليقاع قد ح 

ّ
أيدي الش ها  على 

ص في   علماء العروض في ما
ّ
ه قد تخل

ّ
رخيصات العروضّية، والقوافي، والتي تكّون اإليقاع الخارجّي، فإن

ّ
عرّية، والت

ّ
عرف بالبحور الش ي 

عر القديم والّتقليدّي، وهي العناصر  
ّ
عرّية الحديثة مْن بعض تلك القيود الّتقليدّية لينفتح على ممكنات جديدة لم يعرفها الش

ّ
الش

ل ما أصبح يعرف الي
ّ
عراء الغربّيين،  التي تمث

ّ
ية مْن تجارب الش

ّ
وم باإليقاع الّداخلّي، وكانت بدايات تغّير مفهوم اإليقاع وتعّدده متأت

"عرف اإليقاع اليوم في الغرب ازدهاًرا لم يعهده من قبل بفضل  ، فقد  2والّنّقاد الذين مّيزوا بين الوزن واإليقاع في العصر الحديث 

واأل  القاسية  القوانين  من  ا" تحّرره 
ً
قرون عليه  طت 

ّ
تسل التي  الجائرة  فـ3حكام  العرب  والّنّقاد  عراء 

ّ
الش بعض  أّما  يزالون  ،  "ال 

 مفهوم اإليقاع لم يتغّير من عهد اليونان إلى اآلن" 
ّ
ظرّيات اليونانّية في اإليقاع كما لو أن

ّ
 . 4متمّسكين بالن

ق ب
ّ
ه من العسير اإلملام بكّل املقوالت الّنظرّية التي تتعل

ّ
هذا املجال، وبسبب كثرتها واختالفاتها، نكتفي باإلشارة إلى علمين  وألن

عرّي، أحدهما غربّي وهو "هنري ميشونيك"
ّ
الش الّنقد  في عالم  أحمد  (HENRI MESCHONNICمهّمين  (، واآلخر عربّي وهو علي 

 سعيد )أدونيس(.

إلى قراءة مسألة اإليقاع قراءة  "هنري ميشونيك"  يدعو   أّن  في بحثه  ه اعتبر 
ّ
انتروبولوجّية لتحديدها بشكل علمّي ألن تاريخّية 

عرّي 5القراءات الّتقليدّية عجزت عْن تقديم الّتعريف الحقيقّي لإليقاع 
ّ
، وتخليص 6، ويدعو إلى نقد الّتصّور الّسائد عن اإليقاع الش

ورف عليه،  مهيمنين  والعروض  الوزن  يجعل  الذي  الّتقليدّي  املفهوم  من  الوزن  اإليقاع  بين  يطابق  الذي  الّتقليدّي  الّتصّور  ض 

عر من املقوالت الّسائدة، وتسمح له بالّتجّدد والّتعّدد ومواكبة تطّورات البحث  7واإليقاع 
ّ
، مْن أجل تأسيس نظرّية بديلة تحّرر الش

ركيز  9الخطاب ، وأخرج "ميشونيك" اإليقاع من مجال العالمة، وأدخله مجال  8العلمّي التي شهدها العصر الحديث
ّ
، وانتقد أيًضا الت

فوّي  
ّ
اتّية  10في اإليقاع   )L’oralité(على الجانب الش

ّ
د في األخير أهمّية عنصر الذ

ّ
ات    )subjectivité La(، وأك

ّ
في اإليقاع معتبًرا أّن الذ

 

جاهاتـ أحمد الجّوة،   1
ّ
عرّيات، مفاهيم وات

ّ
سفير الفّنّي، صفاقس )تونس(، بحوث في الش

ّ
 . 92ص 2004، مطبعة الت

 Jean Molino, Joëlle Gardes-Tamine, Introduction à l’analyse de la poésie  , Presses Universitaires de France, Paris, 2eme  :ـ انظر   2

édition, 1987,tome1, p32, 33. ، 

عر العربّي،ـ   3
ّ
بعة األولى،  نظرّية إيقاع الش

ّ
 .  17ص  ،1976املطبعة العصرّية، تونس، الط

 والّصفحة نفسها. املرجع نفسه، ـ العّياش ّي،   4

 .HENRI MESCHONNIC , Les états de la poétique, Edition Presses Universitaires de France, 1985, p85ـ انظر:   5

ـ   6 Ibid, p85 . 

ـ انظر:   7 HENRI MESCHONNIC, Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Edition Verdier, 1975, p69.  

صّيةـ عبد القادر الغزالي،   8
ّ
ظرّية والبنيات الن

ّ
ثر العربّية: األسس الن

ّ
بعة األولى، قصيدة الن

ّ
 .149، 148.ص ص2007، مطبعة تريفة، بركان، الط

 . 70، صاملرجع نفسهـ انظر:   9

 . 93ص املرجع نفسه،ـ انظر:   10
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ه يذهب إلى اإل
ّ
عرّي، وكأن

ّ
عرّي املالئم لنّصها الش

ّ
اعرة هي املسؤولة عْن إبداع اإليقاع الش

ّ
ات في الش

ّ
قرار بكون اإليقاع هو مغامرة الذ

كرار، وغير قابل للجمع"عالم الكتابة، فـ
ّ
ات في تاريخها، وهو غير قابل لالنعكاس أو الت

ّ
ل الذ

ّ
"لكّل كاتب    ألّن ،  1"اإليقاع هو تشك

ه  3"سيكون لكّل كاتب أسلوبه وإيقاعه، كما كان له صوته وطابعه" ، و2إيقاعه الخاّص" 
ّ
ات فإن

ّ
ا كان اإليقاع معًنى للذ

ّ
"يضع  . ومل

وات" 
ّ
اريخّية للذ

ّ
عر في املغامرة الت

ّ
 (. modélisation(. فهو إذن تجارب مختلفة متعّددة ال تقبل الّتضييق والّنمذجة 4الش

اإليقاع   تحرير  عْن  دفاًعا  املعاصرين  العرب  املجال(  هذا  في  الّنظرّية  )ملساهماته  والّنّقاد  عراء 
ّ
الش أشّد  مْن  فهو  أدونيس  أّما 

عرّي مْن حصرة في دائرة األوزان العروضّية، والبحور الخليلّية، وعلم العروض بصفة عاّمة، فإْن كان قدامة بن جعفر يشّدد 
ّ
الش

ى من الوزن بقوله:  على أّن اإليقاع ي
ّ
عر الحائز له عّما ليس  تأت

ّ
 أّول ما ُيحتاج إليه في العبارة عن هذا الفّن، معرفة حّد الش

ّ
"إن

ى يدّل على معنى" 
ّ
ه قول موزون مقف

ّ
 يقال فيه: إن

ْ
عر  ، ومثله يذهب حازم القرطاجّني هذا املذهب بقوله:  5بشعر، ]...[ من أن

ّ
"الش

 
ْ
ى من شأنه أن

ّ
فس ما قصد تحبيبه إليها، وُيكّره إليها ما قصد تكريهه إليها"كالم موزون مقف

ّ
، فإّن أدونيس يرفض 6 ُيحّبب إلى الن

اعر الحديث بالخضوع لتلك األحكام القديمة ظلًما كبيًرا يؤّدي إلى تضييق دائرة اإلبداع  
ّ
مثل هذه اآلراء، ويعتبر أّن في إلزام الش

عرّي، وإغنائه بمزيد من الّتجارب ا
ّ
عر  الش

ّ
عر بالوزن أو اإليقاع العروض ي ال معنى له، ألّن هوّية الش

ّ
اتّية، معتبًرا أّن تعريف الش

ّ
لذ

يان 
ّ
، ويؤمن إيمان  7"في العالم الذي يؤّسسه، والّرؤى التي يكشف عنها، واآلفاق التي يفتحها للحساسّية وللفكر" وجوهره يتجل

التي   العروضّية  الذين هْم  الواثق بكون علم العروض، واألوزان  عراء الجدد 
ّ
الش القدامى لْن تكون عائًقا أمام إبداعات  "في أثبتها 

عرّي" 
ّ
عرّي إلى املتعّدد الش

ّ
ثارّيته، أو من الواحد الش

ُ
، فيتحّقق الخروج من الوحدة إلى 8مرحلة انتقال من واحدّية املفهوم، إلى ك

شابه إلى االختالف، ولكّن ذلك ال يعني بال
ّ
ي عن األنساق العروضّية الّتقليدّية، بْل قد تكون مْن الّتعّدد، ومن الت

ّ
ّضرورة الخروج الكل

 داخل تلك األنساق نفسها بتعديل بعضها، واإلضافة إليها. 

واهر العروضّية عاّمة، سيكون عملنا في هذا البحث  
ّ
عرّي، وعالقته بالوزن أو الظ

ّ
وبناًء على ما تقّدم حول مسألة اإليقاع الش

اعر الّتونس ّي حسين العورّي. املخّصص الستجال
ّ
شكيالت اإليقاعّية املختلفة في قصيدة "املفرد الجمع" للش

ّ
 ء الت

I-  ظاهرة املزج بين البحور 

واهر الفّنّية التي ظهرت في القصيدة العربّية  
ّ
عرّية املختلفة في القصيدة الواحدة من أهّم الظ

ّ
عتبر ظاهرة املزج بين البحور الش

 
ت

 يتسّرب  يعود ذلك إلى"الحديثة، وقْد  
ْ
عرّية ذاتها، ولبناء الوزن في القصيدة العربّية التي يمكن إليقاعها أن

ّ
طبيعة البحور الش

 يلجه بسهولة كبيرة
ْ
عرّي بأّن ينفتح على كّل املمكنات اإليقاعّية دون قيد أو شرط  9" مْن بحر آلخر، وأن

ّ
، وهو ما سمح للّنّص الش

مناسًبا اعر 
ّ
الش يراه  ما   

ّ
حّتى    إال عورّية، 

ّ
الش وحالته  عرّية، 

ّ
الش ولحظته  هي "ألقصيدته،  بما   

ً
حداثّية  

ً
بنية ل 

ّ
يمث ّص[ 

ّ
]الن صبح 

غة بنواميسه الخاّصة، تمتزج فيه 
ّ
ا عْن إيقاع الل

ً
ّص باحث

ّ
د، أصبح الن

ّ
ا في مناخ إيقاعّي معق متعّددة العالقات املتواصلة باطنيًّ

 

 MESCHONNIC, Critique du rythme, p85 ـ  1

 Ibid, p85ـ  2

 Ibid, p86ـ  3

 Ibid, p90ـ   4

عرـ   5
ّ
عر". ، فصل 15، ص1963، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، نقد الش

ّ
 "حّد الش

انية، منهاج البلغاء وسراج األدباءـ   6
ّ
بعة الث

ّ
 .71، ص1981، تقديم وتحقيق محّمد الحبيب بلخوجة، دار الغرب اإلسالمّي، بيروت، لبنان، الط

عرـ أدونيس،   7
ّ
عرّية؟"، فصل سياسة الش

ّ
انية، ص"ما الش

ّ
بعة الث

ّ
 .  10، دار اآلداب، بيروت، الط

 .12ص املرجع نفسه،ـ أدونيس،   8

عر العربّي املعاصرـ صالح بوسريف،   9
ّ
رق، الّدار البيضاء، املغرب، حداثة الكتابة في الش

ّ
 . 129، ص2012، إفريقيا الش
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اقٍع متحّرٍك  ات بإيقاعات و
ّ
نت القصيدة الحداثّية من الّتحّرر من القيود العروضّية الّتقليدّية التي  1" ومتغّيرٍ إيقاعات الذ

ّ
، فتمك

اعر بها، وتجعل القصيدة سائرة على نموذج إيقاعّي ثابت متكّرر ال فكاك منه، وأصبحت هذه القصيدة فضاًء تلتقي فيه  
ّ
تلزم الش

تقليديّ  فهي  وحداثّية،  تقليدّية  عروضّية  إيقاعّية  بين ظواهر  مزجت  ألّنها  حداثّية  وهي  أولى،  جهة  مْن  الوزنّية  التفعيلة  ر 
ّ
بتوف ة 

ابت واملصحوب  تفعيالت بحور عروضّية مختلفة مْن جهة ثانية، باعتبار أّنها "
ّ
كل الهندس ّي الث

ّ
ت عن البحر العروض ّي ذي الش

ّ
تخل

 ـ بروّي واحد يتكّرر في نهاية كّل بيٍت 
ً
القاسم املشترك    ]هو[ الوزن  عن الوزن بصفة نهائّية باعتبار أّن "، غير أّنها لْم تتخّل 2"ـ عادة

واملوروث الحداثة  بين  الّسّرّي  والّرابط  العربّي،  عر 
ّ
الش " 3" في  ل 

ّ
يشك الخليلّي  العروض  أّن  وباعتبار  األساسّية ،  العناصر  أحد 

عرّي 
ّ
ّص الش

ّ
ة في الن

ّ
اهرة "،  4"املكّونة والّدال

ّ
عّد هذه الظ

 
عر  وت

ّ
ـ في الش ـ التي نذكرها  واهر 

ّ
ها أقدم الظ

ّ
، ولعل

ً
 قديمة

ً
الحّر ظاهرة

عر الحّر كان األوائُل يحاولون نظم القصيدة مرسلة القافية، ومشتملة على عّدة بحور، على طريقة 
ّ
فيه، ففي بداية نظم الش

عر الحّر في انجلترا وأمريكا، ليتحّرروا مْن قيد القافية مْن ناحية، ولكْي ال يتجمّ 
ّ
دوا بالوزن في قوالب محّددة له في القصيدة الش

 .5"الواحدة

ر 
ّ
عر الغربّي الحديث، ومستلهم و إّن ذلك يعني أّن شعراء الحداثة العربّية متأث

ّ
ن بعض ما حاول شعراء الحداثة العربّية  و ن بالش

" إلى  لجؤوا  إنجازه،  للهجرة  اني 
ّ
الث القرن  في  الوزنّية  األولى  نويعات 

ّ
الت آخراستخدام  إلى  وزن  مْن  املتدرّج  االنتقال  ، 6" وسهولة 

الواحدةو" القصيدة  في  مْن وزن  أكثر  "7"استخدام  أحياًنا  بلغوا  آخر  ، حّتى  إلى سطر  تفعيلة  على  مْن سطر مؤّسس  االنتقال 

ص مْن سطوة اإليقاع العروض ّي الّتقليدّي الذي يفرض عليهم قيو 8" مؤّسس على تفعيلة أخرى 
ّ
ًدا سارعوا إلى الّتحّرر  ، مْن أجل الّتخل

" يتعارض  حين  ه 
ّ
أن عندهم  والّرأي  إيقاعّية جديدة،  تشكيالت  لين 

ّ
مشك بعضها،  من مْن  كثير  إلى  الوزن  يضطّر  والوزن  اإليقاع 

غييرات
ّ
 . 9" الت

اهرة اإليقاعّية حاضرة بقّوة وو 
ّ
اعر الّتونس ّي حسين العوري "املفرد الجمع" هذه الظ

ّ
ضوح، فقد  ويجد الباحث في قصيدة الش

وسّت   مائة  مْن  وتكّونت   ،)***( نجمات  بثالث  واآلخر  منها  الواحد  بين  اعر 
ّ
الش فصل  مقاطع  مْن خمسة  القصيدة  هذه  تكّونت 

اعر مقطعيها األّولين على تفعيلة البحر املتدارك )فاعلن(، ووجدنا فيهما ثمان وعشرين 156وخمسين تفعيلة )
ّ
ت(، وقد نظم الش

 ى ثالث صور وهي: ت( توّزعت عل28تفعيلة )

 م(. 18(: ثماني عشرة مّرة )0//0فاعلن )/ -

 

عرّية املعاصرةفلسـ عبد القادر عّبو،   1
ّ
بعة األولى، فة الجمال في فضاء الش

ّ
 .25، ص2007، منشورات اّتحاد الكّتاب العرب، دمشق، الط

ّص، مقاربات تشريحّية لنصوص شعرّية معاصرةـ عبد هللا الغذامّي،     2
ّ
انية،  تشريح الن

ّ
بعة الث

ّ
قافّي العربّي، الّدار البيضاء، املغرب، الط

ّ
، املركز الث

 . 149، ص2006

بعة األولى، أصوات من الّزمن الجديد، دراسات في األدب العربّي املعاصرـ عبد العزيز املقالح،   3
ّ
 .95، ص1980، دار العودة، بيروت، الط

مـ محّمد علوان ساملان،     4
ّ
ة ـ حسن طلب ـ رفعت سال

ّ
، دار العلم اإليقاع في شعر الحداثة، دراسة تطبيقّية على دواوين فاروق شوشة ـ إبراهيم أبو سن

بعة األولى، 
ّ
يخ، الط

ّ
شر والّتوزيع، كفر الش

ّ
 . 56، ص2008واإليمان للن

افيهـ محمود علي الّسّمان،   5 عر الحّر وقو
ّ
 . 156ص، 1983، دار املعارف بمصر، القاهرة، العروض الجديد، أوزان الش

عر  ـ سلمى الخضراء الجّيوس ّي،     6
ّ
جاهات والحركات في الش

ّ
، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت،  العربّي الحديثاالت

انية، تشرين/ أكتوبر 
ّ
بعة الث

ّ
 .671، ص2007لبنان، الط

عر الجديدـ علي يونس،   7
ّ
كل املوسيقّي في الش

ّ
قد األدبّي وقضايا الش

ّ
 . 58، ص1985، الهيئة املصرّية العاّمة للكتاب، القاهرة، الن

ّية واملعنوّيةـ عز الّدين إسماعيل،   8
ّ
عر العربّي املعاصر، قضاياه وظواهره الفن

ّ
الثة، الش

ّ
بعة الث

ّ
 . 102، ص1981، دار العودة، بيروت، الط

قد العربّي ـ عزالّدين إسماعيل،   9
ّ
 . 305، ص1992، دار الفكر العربّي، القاهرة، األسس الجمالّية في الن
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ْن )/// -
 
ل ع 

َ
 م(.7(: سبع مّرات )0ف

 م(.3(: ثالث مّرات )00//0فاعالْن )/ -

ْن(، وقد وجدنا فيها مائة وثمان وعشرين تفعيلة )
 
ل َتَفاع  الثة األخرى فقد اختار لها تفعيلة البحر الكامل )م 

ّ
ت( 128أّما املقاطع الث

 توّزعت على الّنحو الّتالي:

لْن )/// - َتَفاع   م(. 50(: خمسون مّرة )0//0م 

ْن )/ -
 
ل ْسَتْفع  ْن )= م 

 
ل ْتَفاع   م(. 63(: ثالث وسّتون مّرة )0// 0/0م 

ْن )/// -
َ
ال َتَفاع   م(. 9(: تسع مّرات )00//0م 

ْن )/ -
َ
ال ْسَتْفع  ْن )= م 

َ
ال ْتَفاع   م(.6(: سّت مّرات )00//0/0م 

ق 
ّ
 عملّية اإلحصاء في الجدول الّتالي لنتبّين كيفّية حضور هذه الّصيغ الّتفعيلّية املختلفة:وسندق

فعيلة
ّ
سبة املئوية املجموع 5املقطع 4املقطع 3املقطع 2املقطع 1املقطع الت

ّ
 الن

 % 11.53 18 0 0 0 10 8 فاعلن 

ْن 
 
ل ع 

َ
 % 04.48 7 0 0 0 2 5 ف

ْن 
َ

ال اع 
َ
 % 01.92 3 0 0 0 1 2 ف

ْن 
 
ل َتَفاع   % 32.05 50 12 14 24 0 0 م 

ْن )= مستفعلن(
 
ل  % 40.38 63 15 34 14 0 0 مْتَفاع 

ْن 
َ

ال َتَفاع   % 05.75 9 2 2 5 0 0 م 

ْن )= مستفعالْن( 
َ

ال ْتَفاع   % 03.84 6 2 2 2 0 0 م 

فسنحصل على الّنتيجة الّتالية، التي  أّما إْن أحصينا حضور تفعيلة املتدارك وحضور تفعيلة الكامل بصيغهما املختلفة،   

 يبّينها الجدول املوالي:

سبة املئوية  املجموع  5املقطع  4املقطع  3املقطع  2املقطع  1املقطع  البحر
ّ
 الن

 % 17.84 28 0 0 0 13 15 املتدارك 

 % 82.05 128 31 52 45 0 0 الكامل

 وهكذا كان حضور تفعيلتي البحرين في القصيدة:  
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اعر اعتمد بحرين مفردي الّتفعيلة غير مزدوجين، وذلك يعود  
ّ
 أّن الش

ً
محمود علي الّسّمان    -إّن قراءة هذا الجدول تبّين لنا أّوال

فعيلة الواحدة التي تتكّرر في  إلى " -
ّ
عر الحّر في البحور ذوات الوحدات املوسيقّية البسيطة، أْي البحور ذوات الت

ّ
شيوع نظم الش

"ويف ،1"البحر اثنين:  بسببين  اهرة 
ّ
الظ هذه  يسمح  ّسر  ال  بة[ 

ّ
]املرك البحور  في  املوسيقّية  الوحدة  أجزاء  اختالف   

ّ
أن األّول 

 عدم انسيابّية هذه البحور  
ّ
اني أن

ّ
فعيلة الواحدة لبساطة وحدتها املوسيقّية، والث

ّ
افر في البحور ذوات الت باالنسيابّية التي تتو

م  املوسيقّية  وحدتها  اختالف  فعيلة بسبب 
ّ
الت ذوات  البحور  أّما  وق، 

ّ
الذ يقبله  محدود  بقدر  اال  الواحد  البيت  في  كرار 

ّ
الت ن 

فعيالت
ّ
اعر حسين العوري لجأ إلى استعمال  2" الواحدة فيسهل جريانها وانسيابها إلى عدد غير محدود من الت

ّ
، وهذا يعني أّن الش

ب انسيابّية الّتعبير الّصوتّي والوجدانّي. بحرين مفردي الّتفعيلة لتالؤمهما مع حالته الّنفسّية املن
ّ
 كسرة التي تتطل

ى عنها في املقاطع  
ّ
اعر قد بدأ قصيدته باعتماد تفعيلة البحر املتدارك في املقطعين األّولين، ثم تخل

ّ
ويبّين الجدول ثانًيا أّن الش

الثة األخرى، ليتفّوق حضور تفعيلة الكامل على حضور تفعيلة املتدارك )
ّ
اعر من البحر   82.05%  %17.84الث

ّ
(، فانزلق الش

 
ّ
ا، وهذا الّتعّدد الوزنّي الذي يتجل ى عن البحر الذي بدأ به، وكأّن حضوره في القصيدة كان حضوًرا شرفيًّ

ّ
ى  املتدارك إلى الكامل، وتخل

ي الجانب اإليقاعّي مْن جهة أولى، ويعّبر عن الحالة الّنفسّية املض 
ّ
ا  في اعتماد بحرين مختلفين يغذ

ً
اعر باحث

ّ
طربة التي يعيشها الش

ا أكثر عْن أدوات مختلفة للّتعبير عْن أزمته الّنفسّية والوجودّية، ولذلك ـ" تتآزر جميع املقاطع ]في القصيدة[ مكّونة بناًء إيقاعيًّ

فعيلة
ّ
نّوع في اإليقاع القائم على تغيير الت

ّ
نظيم    تعقيًدا من القصيدة الغنائّية ذات الّصوت الواحد، وهذ الت

ّ
 الت

ّ
يؤّدي إلى بث

الّدرامّي داخل القصيدة، وذلك مْن خالل تفاعل عناصرها اإليقاعّية مًعا، باإلضافة إلى ما تضفيه مْن جّو نفس ّي وانفعالّي 

 .3"يجعل القصيدة أكثر ثراًء وحيوّية

ها فحسب،  
ّ
الثة أّن تفعيلة البحر الكامل لْم تتفّوق على تفعيلة البحر املتدارك في القصيدة كل

ّ
ويبّين الجدول من الّناحية الث

الثة التي حضرت فيها، بعدد حضور  
ّ
الث ا حين نقارن بين عدد حضورها في كّل مقطع من املقاطع  ما تفّوقت عليها أيًضا عدديًّ

ّ
وإن

الث(، )  45 28ملقطعين األّولين مًعا وفق املعادالت الّتالية: ) تفعيلة املتدارك في ا
ّ
 28في املقطع الّرابع(، و)  52 28في املقطع الث

  31  ا
ّ
ا، وكأّن الش ا ودالليًّ ا وتعبيريًّ ا وصوتيًّ الثة األخيرة كانت أطول من املقطعين األّولين لفظيًّ

ّ
عر  في املقطع الخامس( فاملقاطع الث

 

افيهالع ـ محمود علي الّسّمان   1 عر الحّر وقو
ّ
 .37، 36ص ص  روض الجديد، أوزان الش

 . 86، صاملرجع نفسهـ محمود علي الّسّمان،   2

عر العربّي املعاصر، دراسة جمالّية،ـ رمضان الّصّباغ،   3
ّ
بعة األولى،  في نقد الش

ّ
شر، اإلسكندرّية، الط

ّ
باعة والن

ّ
 . 188، ص2002دار الوفاء لدنيا الط
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حركة حضور تفعيليت املتدارك والكامل
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ا من الّصدمة، فهدأت نفسه، وأخذ يعّبر بهدوء وطالقة عْن أزمته في تلك املقاطع قد استرّد أنفا ص تدريجيًّ
ّ
سه املضطربة، وتخل

الثة.
ّ
عرّية الث

ّ
 الش

ا في القصيدة؟  فكيف كان حضور البحرين )املتدارك والكامل( إجرائيًّ

 املتدارك  -1

اعر قصيدته  
ّ
ّسّمي هذا البحر  لة البحر املتدارك في املقطعين األّولين، وقد " بإجرائها على تفعي   –مثلما ذكرنا سابًقا    –افتتح الش

ه تدارك البحر املتدارك، أْي  
ّ
 األخفش األوسط تدارك به على الخليل الذي أهمله، وُيسّمى أيًضا "باملتدارك" ألن

ّ
باملتدارك ألن

ه خرج منه بتقديم الّسبب على الوتد
ّ
اد نكتة أو محاكاة وقع مطر أو قعقعة سالح أو  وأكثر ما يصلح إلير ، "1" التحق به، وذلك ألن

جيش "2"زحف  منسجم  ،  أنيس  إبراهيم  يراه  بينما  املجنونة،  اقصة  الّر للحركة   
ّ
إال يصلح  وال  ا،  جدًّ رتيًبا  املجذوب  واعتبره 

في اآلذان ا ، و"3"املوسيقى حسن الوقع  في  ه أصبح شائًعا 
ّ
عر القديم، لكن

ّ
في الش بْل نادر  ، 4" لعصر الحديثهذا البحر قليل، 

عر الحّر   "وازداد حضوره 
ّ
ة يأتي  ولذلك أصبحنا "،  5"في الش

ّ
ا، ولعل عر الحّر كثير جدًّ

ّ
عراء لهذا البحر في الش

ّ
 استعمال الش

ّ
نالحظ أن

انية بعد الّرجز
ّ
ة  وقد اهتّم به شعراء الحداثة "  ،6"في املرتبة الث

ّ
صف بالخف

ّ
و"الّضجيج"، وبّدلوا  ورفعوه عْن سابق منزلته التي تت

الوزن الّزحاف على هذا  كبيًرا من  قدًرا  يدخلون  بعد ذلك  عراء 
ّ
الش ]...[ وصار  املستوى  الخفيض  أّيدت سلمى  7" دوره  ، وقد 

تها حلقاخضراء الجّيوس ّي هذا الّرأي ألّن "
ّ
شوة املوسيقّية التي استغل

ّ
 ُيحدث نوًعا من الن

ْ
ت تكرار فاعلْن، فْعلْن، فِعلْن يمكن أن

كر الّصوفّية
ّ
عر الحّر مستثمرين كّل ممكناته اإليقاعّية معتمدين "8" الذ

ّ
مختلف األضرب في القصيدة  ، وقد لجأ إليه رّواد الش

 عْن أّنهم أباحوا في 
ً
فعيلة الّصحيحة )فاعلْن( واملخبونة )فِعلْن( ]...[ فضال

ّ
الواحدة، وتسامحهم في الحشو في استخدام الت

محشوه القبض )فاعُل( 
ّ
 . 9" بضّم الال

ها: 
ّ
 والجدول الّتالي يبّين نسبة حضور تفعيلة البحر املتدارك بصيغها املختلفة في القصيدة كل

فعيلة
ّ
سبة املئوية  املجموع  5املقطع  4املقطع  3املقطع  2املقطع  1املقطع  الت

ّ
 الن

 % 11.53 18 0 0 0 10 8 فاعلن

ْن 
 
ل ع 

َ
 % 04.48 7 0 0 0 2 5 ف

ْن 
َ

ال اع 
َ
 % 01.92 3 0 0 0 1 2 ف

 % 17.94 28 0 0 0 13 15 املجموع 

 

يعقوب،     1 بديع  إميل  عرـ 
ّ
الش وفنون  والقافية  العروض  علم  في  املفّصل  األولى،  املعجم  بعة 

ّ
الط لبنان،  بيروت،  العلمّية،  الكتب  دار   ،1411 ،

 . 117،ص1991

وص ي،   2
ّ
عرّي ـ صفاء خل

ّ
قطيع الش

ّ
بعة الخامسة،  والقافيةفّن الت

ّ
 . 195، ص1977، منشورات مكتبة املثّنى، بغداد، الط

عر العربّي، محاولة إلنتاج معرفة علمّية،ـ سّيد البحراوّي،   3
ّ
 .40ص العروض وإيقاع الش

عرـ إميل بديع يعقوب،   4
ّ
 .119، صاملعجم املفّصل في علم العروض والقافية وفنون الش

عر العربّي، محاولة إلنتاج معرفة علمّية،ـ سّيد البحراوّي،   5
ّ
 .40ص العروض وإيقاع الش

افيهـ محمود علي الّسّمان،   6 عر الحّر وقو
ّ
 . 65، صالعروض الجديد، أوزان الش

عر العربّي الحديثـ سلمى الخضراء الجّيوس ّي،   7
ّ
جاهات والحركات في الش

ّ
 . 667، 668، ص صاالت

 .669، 668، ص صاملرجع نفسهـ سلمى الخضراء الجّيوس ّي،   8

عر العربّي قديمه وحديثهـ عبد الّرضا علّي،   9
ّ
 .82، صموسيقى الش
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 وهكذا كان حضوره في القصيدة: 

 

اعر لجأ إلى هذا البحر لكونه كان في حالة الحزن   
ّ
واهد الّسابقة، ندرك أّن الش

ّ
وبالعودة إلى القصيدة، واستناًدا إلى الش

حظة  الذي أطيق عليه بسبب حادثة موت أبيه، وهو يعّبر عن الّصدمة التي  
ّ
ت به بسبب هذا الحدث الجلل، فاملرء في هذه الل

ّ
أمل

 "فاعلن" 
ً
سان املتلعثمة، فتعّبر تفعيلة املتدارك سواء كانت سليمة

ّ
ات القلب املتسارعة، وحركة الل

ّ
الّنفسّية العنيفة سيشعر بدق

ْن" عْن ذلك باعتبار محدودّية مقاطعها، فاألولى تتكّون مْن ثالثة مق
 
ل ع 

َ
(، مقطع طويل منفتح، ومقطع  0//0اطع )/أو مزّحفة "ف

انية تتكّون مْن ثالثة مقاطع أيًضا )///
ّ
(، ولكْن فيها مقطعان قصيران، ومقطع طويل منغلق،  0قصير، ومقطع طويل منغلق، والث

اعر يناجي أباه مستذكًرا صوته يحتمي به ليعّزي نفسه، الجًئا إلى عز 
ّ
مه يركبه ليواصل وقد عّبر املقطع األّول عْن ذلك بجلوس الش

 رحلته في الحياة، في قوله في املقطع األّول: 

ا " 
ً
 ومالذ

ً
كأ

ّ
 لْم أجْد غير صوتك مت

 به أحتمي مْن رياح الّسموم 

جوم
ّ
جاه الن

ّ
 .1" لْم أجْد غير عزمك مركبة بات

ه  
ّ
اني مناجاة أبيه، ولكْن بصيغة مختلفة، وبتعبير مغاير، ألن

ّ
اعر في املقطع الث

ّ
يسند األفعال إلى أبيه بعد أْن  ويواصل الش

 يقول: 
ْ
ا يسمع ويفهم، إذ ه يرى أباه حيًّ

ّ
 كان قد أسندها في املقطع األّول إلى نفسه، وكأن

 أّيها املفرد الجمع.. " 

 للمرابين.. 
ْ
 .2" ال تكترث

اني، ويكّونان شراكة بين   
ّ
قصد ذات املخاطب في الث

 
اعرة في األّول، وت

ّ
ات الش

ّ
قصد الذ

 
 ت
ْ
اني، إذ

ّ
فيتكامل املقطعان األّول والث

بة 
َ
ة ترثي، وذات مخاط اعر إذْن بتفعيلة املتدارك الّرخوة القصيرة املحدودة املقاطع عْن أمله لفقدان مرثيةذات مخاطب 

ّ
، فيعّبر الش

فتفعي ع  أبيه، 
ّ
الّتقط عن  يعّبران  بينها  واملزاوجة  وتكرارها  و"فاعالْن"(  ْن" 

 
ل ع 

َ
و"ف )"فاعلن"  املختلفة  اإلجرائّية  بصيغها  املتدارك  لة 

 

 . 35، صالّديوانـ   1

 .35، صاملصدر نفسهـ   2
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ا، فالّصوت  اعر لحظة اإلحساس بهول مصيبة فقدان األب، ولحظة الّتعبير عن تلك الفاجعة شعريًّ
ّ
الّصوتي الذي يعاني منه الش

ع 
ّ
 يعّد بالفعل مْن الحاالت الّنفسّية التي يعيشها مْن يصاب بصدمة فقدان أحد األحّبة. املحدود املقاطع املتقط

 الكامل -2

عر أّن الكامل سّمي يهذا االسم "
ّ
فهو أكثر البيوت حركات، وقيل  ،  لكماله في الحركاتاعتبر بعض علماء العروض ونّقاد الش

افر الذي هو األصل في الّدائرة وذلك باستع ه كُمل عن الو
ّ
األن ألّي غرض، ولهذا كثر وجوده في شعر ، والكامل مناسب "1"ماله تامًّ

ة ]...[ والكامل اليوم قد احتّل مكان  
ّ
القدامى واملحدثين، ويجود في الخبر أكثر منه في اإلنشاء، وهو إلى الشّدة أقرب منه إلى الّرق

ويل مْن  
ّ
عر العربّي الحديث، وبذلك أنزل بحر الط

ّ
عر الحّر 2" عليائهالّصدارة في الش

ّ
،  3، وأصبح من البحور املشهورة في تجربة الش

ه "4"وكان أّول البحور التي شاع استعمالها في الخمسينّيات" وخاّصة مع الّسّياب والبّياتّي "
ّ
مْن أكثر بحور  ، وقد يعود ذلك إلى أن

إلى جانب ك ا، وانسيابّية، وتنغيًما واضًحا، 
ً
عر العربّي غنائّية، ولين

ّ
ف مْن وحدة صافّية مفردة مكّررةالش

ّ
يتأل ، ولذلك  5" ونه 

ّية، فكان أكثر البحور استخداًما  ف أقبل شعراء الّتفعيلة عليه 
ّ
"ـاستثمروا إيقاعه، وحالوته، فنظموا فيه كثيًرا مْن تجاربهم الفن

عراء في العصر الحديث 6" في بداية الحركة
ّ
 . 7، وهو ما جعل إبراهيم أنيس يعتبره مطّية الش

الث والّرابع والخامس بحسب ما يبّينه الجدول الّتالي: 
ّ
 وقد حضر البحر الكامل في قصيدة حسين العوري في املقاطع الث

فعيلة
ّ
سبة املئوية  املجموع  5املقطع  4املقطع  3املقطع  2املقطع  1املقطع  الت

ّ
 الن

ْن 
 
ل َتَفاع   % 32.05 50 12 14 24 0 0 م 

ْن )= مستفعلن(
 
ل  % 40.38 63 15 34 14 0 0 مْتَفاع 

ْن 
َ

ال َتَفاع   % 05.75 9 2 2 5 0 0 م 

ْن )=  
َ

ال ْتَفاع  م 

 مستفعالْن( 

0 0 2 2 2 6 03.84 % 

 % 82.05 128 31 52 45 0 0 املجموع 

البنية   عن  مختلفة  إيقاعّية  بنية  ل 
ّ
ليشك العروض ّي  االنزالق  إلى  ولجأ  الوزنّي  االنزياح  إلى  عمد  العورّي  اعر حسين 

ّ
الش فكأّن 

وازي  ألّن "  - عند بعض الّدارسين    –اإليقاعّية الّتقليدّية، وهذا العمل مهّم  
ّ
ناسق والت

ّ
صميم املوسيقّي عن الت

ّ
 ُيخرج الت

ْ
مْن شأنه أن

عّد "8"األقرب إلى الّرتابة غمات ذاتها التي تترّدد في إطار الوزن الواحد مْن  ، وي 
ّ
ف مْن سطوة الن

ّ
تنويًعا في موسيقى القصيدة يخف

 يراوح بين الّسرعة في )فاعلن وفعلن(، والبطء في  9"ل القصيدة إلى أخرهاأوّ 
ْ
اعر إذ

ّ
، ويعّبر هذا الّتنويع عن الحالة الّنفسّية للش

 

عرـ إميل بديع يعقوب،   1
ّ
 .106، صاملعجم املفّصل في علم العروض والقافية وفنون الش

وص ي،   2
ّ
عرّي والقافيةـ صفاء خل

ّ
قطيع الش

ّ
 . 97، 95، ص صفّن الت

افيهـ انظر: محمود علي الّسّمان،   3 عر الحّر وقو
ّ
 . 34، صالعروض الجديد، أوزان الش

عر العربّي الحديثـ سلمى الخضراء الجّيوس ّي،   4
ّ
جاهات والحركات في الش

ّ
 . 664، صاالت

عر العربّي قديمه وحديثهـ عبد الّرضا علّي،   5
ّ
 .44، صموسيقى الش

 . 44، ص املرجع نفسهـ عبد الّرضا علّي،   6

عرـ انظر: إبراهيم أنيس،   7
ّ
بعة الّرابعة، موسيقى الش

ّ
 . 206، ص1972، دار القلم، بيروت، الط

عر العربّي املعاصرـ  ّي، مقال "س سلمى الخضراء الجيو ـ     8
ّ
اني،  تطّوره ومستقبلهالش

ّ
د الّرابع، العدد الث

ّ
ة عالم الفكر، املجل

ّ
 .42، الكويت، ص1973"، مجل

ار، ـ   9
ّ
قد العربّي القديميوسف بك

ّ
انية، بناء القصيدة في الن

ّ
بعة الث

ّ
 . 172، ص1983، دار األندلس، بيروت، الط
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 بين الحّدة
 
ه الّنفسّية اعر مْن حيث حالت 

ّ
راخي أحياًنا، والّتعبير عن انتقال الش

ّ
ر واالنفعال حيًنا والت

ّ
 والهدوء،   )متفاعلن( ليعّبر الّتوت

 والّسرعة والبطء. 

 وهذا الّرسم البياني يبّين ذلك: 

 

راخي نجد ما   
ّ
ده من الخروج من الّسرعة إلى البطء والت

ّ
إّن هذا االنزالق مْن تفعيلة املتدارك إلى تفعيلة الكامل مع ما يول

ده مْن خالل األصوات املعتمدة في القصيدة عبر املراوحة بين اعتماد املقاطع  
ّ
ا،  يؤك ويلة املنفتحة واملنغلقة، بنسب متقاربة جدًّ

ّ
الط

الث: 
ّ
اعر في بدلية املقطع الث

ّ
 ومثال ذلك في قول الش

 أصداء صوتك يا أبي:" 
ْ
 وتجاوبت

 "ال.. ال خياْر  

 واصْل غناءك ال خياْر  

 قْل للقصيدة حين تسفُر عْن مفاتن وجهها: 

 الوطاوط في دمي 
ُ
 ولغ

 ونسوا الحقيقة.. قْل لهم: 

يُل آخرُه نهاْر 
ّ
 .1" الل

ا وثالثين مّرة، وهي: جا/ بْت/ صْو/ يا/ بي/ ال/ ال/ ياْر/ وا/ صْل/ نا/  
ً
ويلة في هذا املقطع ثالث

ّ
اعر املقاطع الط

ّ
ال/  فقد استعمل الش

ْل/ قي/ قْل/ هْم/ اللْي/ آ/ هاْر.   ياْر/ قْل/لْل/ ص ي/ حي/ تْس/ عْن/ فا/ وْج/ ها/ عْل/ طا/ في/ مي/ س 

فها تسًعا وثالثين مّرة ، وهي: و/ ت/ و/ ء/ ت/ ك/ أ/ خ/ غ/ ء/ ك/ خ/ ق/ د/ ة/ ن/ ف/ ر/ م/ ت/   أّما
ّ
املقاطع القصيرة فقد وظ

 ن/ ه/ و/ ل/ و/ و/ ط/ د/ و/ ن/ ح/ ق/ ة/ ل/ ل/ خ/ ر/ ه/ ن.

 

 .36، 35، ص صالّديوانـ   1

0

20

40

60

80

100

120

140

المقطع الخامس المقطع الرابع المقطع الثالث المقطع الثّاني المقطع األّول في القصيدة

حركة حضور البحر الكامل في القصيدة



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 122  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

ويلة يعكس بالفعل حقيقة م
ّ
اعر بهذه املراوحة بين املقاطع القصيرة واملقاطع الط

ّ
قاطع تفعيلة الكامل )متفاعلْن(،  وكأّن الش

ْن(، أْي إّن املقاطع القصيرة  
 
ا/ل

َ
(، ومقطعين طويلين أحدهما منفتٌح واآلخر منغلٌق )ف /َت/ع  فهي تتكّون مْن ثالثة مقاطع قصيرة )م 

 يعّبر عْن صوت  
ْ
اعر الّصوتّية والوجدانّية، إذ

ّ
ويلة، وهو ما يعكس حقيقة حالة الش

ّ
املفجوع بموت أبيه،  تتفّوق على املقاطع الط

 عن البكاء، وكتم 
ّ
ه يحاول الكف

ّ
ًعا يمتّد أحياًنا ويقصر  ألن

ّ
م الباكي، فنحن نعلم أّن الباكي يجهش بالبكاء، فيكون صوته متقط

ّ
 املتأ

.
ً
 حزنه فال يستطيع لذلك سبيال

ويلة ال يمتّد على كامل أجزاء القصيدة
ّ
اعر يخرج في بعضها عْن الّتفعيلة  غير أّن تفّوق املقاطع القصيرة على املقاطع الط

ّ
، ألّن الش

املقاطع  /لْن( متفّوقة على 
ْ
ويلة )مْس/تف

ّ
الط املقاطع  املزّحفة )مستفعلْن(، فتكون  الّتفعيلة  ليعتمد  )متفاعلْن(  للكامل  الّرئيسة 

ويلة منغلقة، ف
ّ
( ، واملقاطع الط إلى تبّين انحباس القصيرة، بْل إّن هذا التفعيلة تحتوي مقطًعا قصيًرا واحًدا )ع  نعود مّرة أخرى 

انية من املقط
ّ
عرّية الّتالية الواردة بالفقرة الث

ّ
ه يعود إلى البكاء مّرة أخرى، ولنثبت ذلك مْن خالل األسطر الش

ّ
اعر وكأن

ّ
ع  صوت الش

الث:
ّ
 الث

 ال.. لْم تمت "

 نحُن امتدادك يا أبي 

 نحن الّساللة أينعت 

قّي 
ّ
 مْن عزمك املجدول بالحّب الن

 
ّ
 ا.. ومازلنا على درب الوفاكن

متنا 
ّ
 نبني املحّبة مثلما عل

غاْر   .1"نأَبى الصَّ

ا وسّتين مقطًعا )
ً
عرّية ثالث

ّ
ويلة وردت اثنتين وأربعين  63لقد بلغْت املقاطع في هذه الفقرة الش

ّ
م( بين طويلة وقصيرة، واملقاطع الط

ْم/ دا/ يا/ بي/  42مّرة )
 
ا/ ما/ زْل/  (، هي: ال/ لْم/ مْت/ نْح/ ن

َ
ْس/ ال/ أْي/ عْت/ مْن/ عْز/ كْل/ مْج/ دو/ بْل/ حْب/ بْن/ قي/ كْن/ ن

 
نْح/ ن

/ بْص/ غاْر، فكانت نسبة حضورها  
ْ
ا/ نأ

َ
/ َما/ عْل/ لْم/ ن

ْ
%، أّما املقاطع القصيرة فقد 66.66نا/ لى/ دْر/ بْل/ فا/ نْب/ نْل/ حْب/ مث

د/ ك/ أ/ س/ ل/ ة/ ن/ م/ ل/ ن/ و/ ع/ و/ م/ ب/ ة/ ل/ ت/ ص، فكانت نسبة    /(، وهي: ت/ ت21اعتمدْت إحدى وعشرين مّرة )

 %.33.33حضورها 

ْس/ أْي/ عْت/ مْن/ عْز/ كْل/ 
 
ْم/ نْح/ ن

 
ويلة املنغلقة )لْم/ مْت/ نْح/ ن

ّ
عرّية أّن املقاطع الط

ّ
مْج/ بْل/    ومّما نتبّينه في هذه الفقرة الش

ويلة املنفتحة )ال/ دا/ يا/ بي/    حْب/ بْن/  كْن/ زْل/ دْر/ بْل/ نْب/
ّ
/ بْص/ غاْر( قد تفّوقت على املقاطع الط

ْ
/ عْل/ لْم/ نأ

ْ
نْل/ حْب/ مث

ا(، فاألولى اعتمدت ثماٍن وعشرين مّرة )
َ
ا/ ما/ نا/ لى/ فا/ َما/ ن

َ
ويلة بنسبة  28ال/ دو/ قي/ ن

ّ
%، وبنسبة 66.66( مْن مجموع املقاطع الط

انية فقد اعتمدْت أربع عشرة مّرة )% مْن مجموع املقا 44.44بلغت 
ّ
عرّية، أّما الث

ّ
( مْن مجموع املقاطع 14طع املعتمدة في الفقرة الش

ويلة بنسبة 
ّ
عرّية، ونبّين ذلك في الجدول الّتالي:22.22%، وبنسبة بلغت 33.33الط

ّ
 % مْن مجموع املقاطع املعتمدة في الفقرة الش

سبة  العدد  املقاطع 
ّ
 الن

 

 . 37، صالّديوانـ   1
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 % 33.33 21 القصيرة املقاطع 

ويلة
ّ
 % 66.66 42 املقاطع الط

املقاطع  

ويلة
ّ
 الط

 % )في الفقرة كلها(44.44 28 املنغلقة

 % )في الفقرة كلها(22.22 14 املنفتحة 

ويلة التي  إّن توّزع املقاطع على الّنحو املبّين أعاله يبّين ضعف حضور املقاطع القصيرة التي تعّبر عْن الّسرعة، وغلبة  
ّ
املقاطع الط

اعر وهو يعّبر عْن مدى تفّجعه بموت أبيه، وحزنه على 
ّ
راخي واإلبطاء، وتعّبر املقاطع املنغلقة عْن انحباس صوت الش

ّ
تعّبر عْن الت

عة املنكسرة. 
ّ
ه ينقل بالفعل صورة الباكي وهو يجهش بالبكاء، ويحاول في كّل صوت التقاط أنفاسه املتقط

ّ
 فراقه، وكأن

اعر قد راوح بين تفعيلتي املتدارك )فاعلْن( والكامل )متفاعلْن( مع اإلكثار مْن اعتماد  وبنا
ّ
ًء على ما تقّدم ذكره نكتشف أّن الش

الثة )إْن جاز القول(  
ّ
تفعيلة الكامل املضمرة التي تتحّول إلى )مستفعلْن( فتدخل بنا إلى البحر الّرجز، والجمع بين هذه البحور الث

د لتقارب الّتفاعيل في كّل منها، فتفعيلة الّرجز هي تفعيلة الكامل مضمرة، وتفعيلة املتدارك )فاعلن( هي تفعيلة  في القصيدة يعو 

/+// ْن 
 
ل اع 

َ
ف َت+  )م  ثقيل  منها سبب  ْس+  0//0الكامل محذوف  )م  منها سبب خفيف  الّرجز محذوف  أيًضا تفعيلة  (، وهي تساوي 

ْن /
 
ل ْن= /0//0+/0تْفع 

 
ل اع 

َ
 (.0//0= ف

ويكون هذا العمل الذي أنجزه العورّي في هذه القصيدة على مستوى اإليقاع مْن أجل نقل أجواء حالته الوجدانّية املنكسرة،  

 بفعل مقاطع املتدارك املحدودة )فاعلْن = ثالثة مقاطع( ألّن في  
ً
ا، ثّم انحرفت إلى املتدارك  فقد بدأت القصيدة سريعة

ً
 ولهاث

ً
سرعة

راخي بف
ّ
ْستْفعلْن" )أربعة مقاطع(، وهو أيًضا  اإلبطاء والت عل مقاطع الكامل الكثيفة سواء كانت "متفاعلن" )خمسة مقاطع(، أو "م 

 يصيبه االضطراب في بداية تلّقي الخبر، ثّم يلجأ إلى بعض الهدوء بعد ذلك حين  
ْ
تعبير حقيقّي عْن حالة مْن يفقد عزيًزا عليه، إذ

 ّصدمة. يخفت وقع املصيبة عليه وتضعف آثار ال

II-  فعيالت
ّ
 املزج بين الت

اهرة الوحيدة التي اخترقت البنية اإليقاعّية للقصيدة العربّية الحديثة، بْل هناك ظاهرة  
ّ
ليست ظاهرة املزج بين البحور هي الظ

اعر  
ّ
يكثر مْن اعتماد  أخرى مهّمة هي ظاهرة املزج بين الّتفعيالت دون أْن يؤّدي ذلك إلى الخروج عن البحر األصلي، ومعنى ذلك أّن الش

الّزحافات في الّتفعيلة األصلّية، فيخرج بها إلى تفعيلة أخرى قريبة منها تصبح وكأّنها الّتفعيلة األصلّية ألّن حضورها يفوق حضور  

فعيلة نفسها ب"الّتفعيلة األولى في القصيدة، أو في بعض مقاطعها وفقراتها،  
ّ
عراء إلى تنويع اإليقاع في الت

ّ
إدخال ولذلك يلجأ الش

 .1" ما يطيقون من الّزحافات

اهرة اإليقاعّية  
ّ
عراء والّنّقاد رفضوا بشّدة هذه الظ

ّ
التي أدخلها شعراء الحداثة على القصيدة العربّية،    - وغيرها    –لكّن بعض الش

ما لجؤوا إلى هذا  ونظروا إليها باعتبارها "
ّ
غة العربّية، واّتهم أصحابها بأّنهم إن

ّ
 لهدم الل

ً
عر ألّنهم مؤامرة

ّ
ون "املمّزق" من الش

ّ
الل

طرين
ّ
عر الجزل ذي الش

ّ
عر العربّي ، واعتبروها  2" عاجزون عن الش

ّ
ّية غرضها هدم الش

ّ
ل محمود عّباس  3" "بدعة سّيئة الن

ّ
، وقد مث

 

عر الجديدهّي، ـ محّمد الّنوي  1
ّ
 . 169، 168، ص ص1964، املطبعة العاملّية، القاهرة، قضّية الش

عر العربّي املعاصرـ إحسان عّباس،   2
ّ
جاهات الش

ّ
قافة والفنون واآلداب، الكويت، فيفري ات

ّ
 . 20، ص1978، سلسلة عالم املعرفة، املجلس الوطنّي للث

عر ـ نازك املالئكة،   3
ّ
الثة،  ،املعاصرقضايا الش

ّ
بعة الث

ّ
 .51ص 1967منشورات مكتبة الّنهضة، الط
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اهرة
ّ
اعرة العراقّية نازك املالئكة التي 1العّقاد زعيم رافض ي هذه الظ

ّ
 إلى الش

ً
اهرة، إضافة

ّ
مرًضا شاع  املستحدثة " اعتبرت هذه الظ

عر الحّر 
ّ
ثرّية" ، واعتبرته املسؤول2" شيوًعا فادًحا في الش

ّ
 . 3" إلى حّد كبير عْن شناعة اإليقاع والن

اهرة اإليقاعّية في قصيدته "املفرد الجمع" والتي  
ّ
اعر حسين العوري في هذه القصيدة في مأمٍن مْن اعتماد هذه الظ

ّ
ولْم يكْن الش

 
ّ
الثة املتبّقية على تفعيلة البحر الكامل،  كّنا قد ذكرنا أن

ّ
ه بناها في مقطعيها األّولين على تفعيلة البحر املتدارك، وفي مقاطعها الث

 فأين كان املزج بين الّتفعيالت في هذه القصيدة؟ 

الث والّرابع والخامس، وذلك من خالل كث
ّ
ر املزج بين الّتفعيالت في هذه القصيدة في املقاطع الث

ّ
اعر عن  لقد توف

ّ
رة خروج الش

ْن /  املضمرة( إلى الّتفعيلة  0//0الّتفعيلة األصلّية للبحر الكامل )متفاعلن ///
 
ل ا مساوية لتفعيلة الّرجز  0//0/0)مْتَفاع  ( وهي عروضيًّ

نا نعتقد أّن اإلكثار  0//0/0)مستفعلن /
ّ
زحيف من الصور العروضّية الجائزة في تفعيلة الكامل، فإن

ّ
من الخروج عنها  (، وإْن كان الت

عّد مزًجا بين تفعيلتي البحرين، وذلك باعتبار أّن علماء العروض القدامى الذين أجازوا الّزحاف قد استكرهوا   إلى تفعيلة الّرجز ي 

( )مستفعلن(  الّرجز  تفعيلة  تفّوق حضور  يثبت  املوالي  والجدول  منه،  )متفاعلن( 53.90اإلكثار  الكامل  تفعيلة  على حضور   )%

 إلى %(46.09)
ً
تْن" في آخرها، وقد أعطانا اإلحصاء الّنتائج الّتالية: ، إضافة

َ
ال َتفاع   الّتفعيلة األصلّية املضاف إليها سبب خفيف "م 

سبة املئوية  املجموع  5املقطع  4املقطع  3املقطع  املقطع التفعيلة 
ّ
 الن

ْن 
 
ل َتَفاع   % 39.06 50 12 14 24 م 

ْن )= مستفعلن(
 
ل  % 49.21 63 15 34 14 مْتَفاع 

ْن 
َ

ال َتَفاع   % 07.03 9 2 2 5 م 

ْن )= مستفعالْن(
َ

ال ْتَفاع   % 04.68 6 2 2 2 م 

َسب  الّتالية:  
ّ
 وحين نجمع بين متفاعلْن ومتفاعالن مْن جهة، ومستفعلن ومستفعالْن مْن جهة أخرى نحصل على الن

 املقطع                              

فعيلة                           
ّ
 الت

سبة   املجموع  5املقطع  4املقطع  3املقطع 
ّ
الن

 املئوية 

ْن 
َ

ال َتَفاع  ْن + م 
 
ل َتَفاع   % 46.09 59 2+ 12 2+ 14 5+ 24 م 

ْن )=  
َ

ال ْتَفاع  ْن )= مستفعلن( + م 
 
ل مْتَفاع 

 مستفعالْن( 

14 +2 34 +2 15 +2 69 53.90 % 

العروضّية    الّناحية  من  ومقبول  عادّي  أمر  "مستفعلن"  تفعيلة  إلى  "فاعالتن"  تفعيلة  مْن  اعر 
ّ
الش أّن خروج  لنا  ويبدو 

اني وهو ما ُيسّمى في علم  باعتبار أّن "
ّ
البحر الكامل يحتوي في تشكيالته الوزنّية على تفعيلة الّرجز، وذلك بتسكين املتحّرك الث

 

عر العربّي املعاصرـ انظر" حسان عّباس،   1
ّ
جاهات الش

ّ
 .20، صات

عر املعاصرـ   2
ّ
 .109، صقضايا الش

عر املعاصرـ   3
ّ
 .111، صقضايا الش
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الن مًعا الوحدة العروضّية للبحر الخفيف  1"باإلضمارالعروض  
ّ
 تشك

ْ
 إلى أّن هاتين الّتفعيلتين تتجاوران في بحور كثيرة، إذ

ً
، إضافة

اعر  
ّ
(، وكأّن الش  )مستفعلْن فاعالت(، والبحر املنسرح )مستفعلن فاعالت  مفتعل 

ّ
)فاعالتن مستفعلن فاعالتن(، والبحر املجتث

املنجز اإل  في مستوى  فـ"يعمل  مْن خارجه فحسب،  راث ال 
ّ
الت مْن داخل  ق  يقاعّي 

ّ
العمل املتعل فيها  بما  العمل على هذه األجزاء، 

راث، ال يهدمه بل يطّوره، ينطلق مْن أسس له ليكّون املختلف عنه
ّ
فعيلة، يعتمد الت

ّ
د أّن الخروج من تفعيلة  2" بالت

ّ
، ومن املؤك

لنقْل اإلكثا أْو  الّرجز،  إلى تفعيلة  اإليقاعّية  الكامل  واهر 
ّ
الظ األصلّية أصبح من  الكامل  الّرجز على حساب تفعيلة  ر من تفعيلة 

" الّرجز  إلى  الكامل  الحديث، واالنتقال من  العربّي  عر 
ّ
الش في  انقالًبا أحدثه املألوفة  أو  اإليقاع وجوهره،  في حقيقة   

ً
ليس تحّوال

اعر بقدر ما هو تحّول بسيط، أو اهتزاز خفيف في طبيعة  
ّ
فسّية لدى  الش

ّ
ل ضرًبا من انعكاس الحاالت الن

ّ
اإليقاع، وهذا يمث

حظات التي كتبت فيها
ّ
اعر عند الل

ّ
وازي األقرب القصيدة، ومْن شأن ذلك "  3"الش

ّ
ناسق والت

ّ
صميم املوسيقّي عن الت

ّ
 ُيخرج الت

ْ
أن

غمات ذات، ويصبح  "4"إلى الّرتابة
ّ
ف مْن سطوة الن

ّ
ها التي تترّدد في إطار الوزن الواحد مْن أّول  تنويًعا في موسيقى القصيدة يخف

 .5"القصيدة إلى أخرها

اعر حضور تفعيلة الّرجز على حساب تفعيلة الكامل؟ 
ّ
ف الش

ّ
 ولكْن ملاذا كث

 " فسلقد 
ّ
الن في  ويقوم  الّسمع،  في  يسهل  الّرجز   

ّ
أن الّزّجاج  د 

ّ
"6" أك وهو  عرّية، 

ّ
الش البحور  و"7"أسهل  شاع  ،  الّرجز 

، وهو 
ً
ئاد الكامل مثال

ّ
ئاد وال يبلغ لهاث املتدارك، وال ات

ّ
استعماله في العصر الحديث بفضل تفعيلته ذات اإليقاع الّسريع في ات

ارد الحيران
ّ
هث الش

ّ
عبير عْن نفسّية هذا العصر الال

ّ
ه " 8"وزن يلّبي الت

ّ
ه  ، وقيل عنه أيًضا إن

ّ
عراء الجدد أيًضا، بْل لعل

ّ
حمار الش

واهد ندرك أّن لجوء العورّي إلى اإلكثار 9"تهم املفّضلة التي ال تعدلها وسيلة أخرى لنظم شعرهم الحّر يكون وسيل
ّ
، ومْن هذه الش

مْن اعتماد تفعيلة الّرجز ليس مجّرد خروج عْن تفعيلة الكامل عبر زحاف اإلضمار، أو تماشًيا مع ما يسمح به علم العروض في 

وج أحياًنا عْن صيغته الّنظرّية إلى صيغة إجرائّية تتعايش فيها تفعيلتا "متفاعلْن" و"مستفعلْن"،  تفعيلة هذا البحر، وإمكان الخر 

عرّي،  
ّ
حظة الوجدانّية، وأوجدته لحظة الكشف الش

ّ
ما هو عمل واٍع مقصود، أو عمل شعرّي وجدانّي ال شعورّي فرضته الل

ّ
وإن

عرّية الوجدانّية  ويريد مْن خالله االستناد إلى تفعيلة الّرجز أكثر من  
ّ
حظة الش

ّ
االستناد إلى تفعيلة الكامل لقدرتها على الّتعبير عن الل

الذي يقول فيه   الّرابع  عرّي 
ّ
الش املقطع  الثة من 

ّ
الث الفقرة  في  يبّرره  ما  القصيدة، وهو ما نجد  في هذ  عرّي 

ّ
الش القول  التي أفرزت 

اعر: 
ّ
 الش

 "ال.. لْم تمْت  

 /0/0//0 

 

  . 68، صاإليقاع في شعر الحداثةـ محّمد علوان ساملان،   1

ّص يمنى العيد، ـ   2
ّ
الثة، في معرفة الن

ّ
بعة الث

ّ
 . 100، ص 1985، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، الط

 .68، صاملرجع نفسه ـ محّمد علوان ساملان،   3

عر العربّي املعاصرـ تطّوره ومستقبلهسلمى الخضراء الجيوش ّي، مقال "ـ     4
ّ
د الّرابع، العدد الالش

ّ
ة عالم الفكر، املجل

ّ
اني،  "، مجل

ّ
 .42، الكويت، ص1973ث

ار، ـ   5
ّ
قد العربّي القديميوسف بك

ّ
انية، بناء القصيدة في الن

ّ
بعة الث

ّ
 . 172، ص1983، دار األندلس، بيروت، الط

 . 67، صاإليقاع في شعر الحداثةـ محّمد علوان ساملان،   6

عراملعجم املفّصل في علم العروض والقافية وفنون ـ إميل بديع يعقوب،   7
ّ
 .87، صالش

 . 67، صاإليقاع في شعر الحداثةـ محّمد علوان ساملان،   8

 .54، صاملرجع نفسه ـ محّمد علوان ساملان،   9
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 مستفعلن  

 صخر وادينا، ومْن  أجسادنا مْن 

/0/0//0/*0/0*//0/0/0//0 

 مستفعلن  / مستفعلن / مستفعلن

 عشب الحقول قلوبنا لكّنها البركان

/0/0//0///*0//0/*0/0//0 /*0/0/ 

 مستفِع  /مستفعلنمتفاعلن/  / مستفعلن

تار
ّ
 .1"حين على مشارف حقلنا يقف الت

/0///*0//0///*0//0///*0//00 

 فاعالْن متفاعلْن/ متفاعلْن/ مت  /لْن 

اعر إحدى عشرة تفعيلة، جمع فيها بين الّتفعيلة األصلّية متفاعلْن، والّتفعيلة املضمرة  
ّ
ففي أربعة أسطر شعرّية اعتمد الش

لْن وهي مثلما ذكرنا تساوي "مستفعلْن"، ولكْن حين تتفّوق املضمرة على الّصحيحة ) ْتَفاع  متفاعلن( ال يمكن      4مستفعلْن    7م 

ما تصبح ذات 
ّ
أْن نقول إّن ذلك العمل هم مجّرد انحراف عن التفعيلة األصلّية عبر رخصة الّزحاف املجّوزة في علم العروض، وإن

،  داللة إيقاعّية، وذات قيمة داللّية، فتفعيلة الّرجز)مستفعلن( هي بين الّسرعة واإلبطاء، وهي بين سرعة املتدارك وتراخي الكامل

اعر التي تصارع لحظة تلّقي خبر موت األب، فهي في حالة وجدانّية منكسرة، وفي حالة وجودّية قاتمة 
ّ
فتكون خير معّبر عْن ذات الش

ه رمز  
ّ
ا برحيل مْن سّماه في عنوان القصيدة "املفرد الجمع"، فهي مفرد في شخصه، جمع في قيمته ومكانته، ألن

ً
ألّنها ترى العالم فراغ

عرّية بين القّوة والشّدة والّصالبة مْن جهة أولى، وبين الّضعف  لحمة األسر 
ّ
اعر بحسب هذه الفقرة الش

ّ
ة، وجامع شملها، وذات الش

ان
ّ
ل الوادي والعشب والحقول املعاني الث

ّ
ل الّصخر والبركان والّتتار املعاني األولى، ومث

ّ
ين والّرخاوة مْن جهة ثانية، وقد مث

ّ
ية، والل

راجيدّية اإلقرار  وكانت األجساد كائ
ّ
حظة الوجدانّية الت

ّ
اعر املنكسرة في هذه الل

ّ
نة بينهما تعاني آالم الفراق، وقد رفضت ذات الش

ا في الّزمان، كائًنا في املكان بين حقولهم وواديهم.  ا ممتدًّ ه يراه حيًّ
ّ
 بموت أبيه ألن

III-  التدوير 

عر
ّ
واهر األخرى التي دخلت الش

ّ
ل الّتدوير بدوره إحدى الظ

ّ
عر الحّر، وساهمت في توليد أنساق    يمث

ّ
العربّي الحديث عبر بّوابة الش

عر العربّي،  "  من  إيقاعّية جديدة، وإْن كان الّتدوير
ّ
 في الش

ً
قنّيات القديمة التي كانت مستخدمة

ّ
ه[ الت

ّ
مع القصيدة الجديدة   ]فإن

 فّعالة في جمالّيات الق
ً
عر   ،2"صيدةانفتح ]...[ أمام استخدامات جديدة له، وأصبح أداة

ّ
عر القديم والش

ّ
وبين الّتدوير في الش

طرين  "  الحديث اختالف جوهرّي، فهو
ّ
صال شطري البيت، واشتراكهما في كلمة واحدة، بين الش

ّ
في العروض املوروث يعني ات

اني بعجزها
ّ
طر األّول في صدرها، ويبدأ الث

ّ
ق بالّتوزيع  3"بحيث ينتهي الش

ّ
ه يتعل

ّ
عر الحديث فهو غير ذلك ، أْي إن

ّ
فظّي، أّما في الش

ّ
الل

 

 . 37، صالّديوانـ   1

عر العربّي املعاصر، دراسة جمالّية،ـ رمضان الّصّباغ،   2
ّ
 .232ص في نقد الش

شر والّتوزيع والّتصدير، القاهرة،  ،عْن بناء القصيدة العربّية الحديثةـ علي عشري زايد،   3
ّ
باعة والن

ّ
 .181، ص2002دار ابن سينا للط
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بين سطرين   الّتفعيالت(  )أو بعض  الواحدة  الّتفعيلة  فظّي، مْن خالل تقسيم 
ّ
الل بالّتوزيع  العروض ّي ال  بالّتوزيع  ق 

ّ
يتعل ه 

ّ
تماًما ألن

ه "
ّ
إن  متتاليين، 

ّ
فعيلة إلى جزأين ال الكلمة، فيكون أّولهما في نهاية الّسطر الش

ّ
ى منها في بداية الّسطر  انشطار الت

ّ
عرّي وما تبق

ه يعني "1" الذي يليه
ّ
ا واحًدا، أو مجموعة محدودة من  ، أْي إن

ً
ى تصبح القصيدة بيت

ّ
صال أبيات القصيدة بعضها ببعض، حت

ّ
ات

ول 
ّ
ا    )cohérence La(، ويتّم الّتعالق  2" األبيات املفرطة الط عرّية بعد أْن كان االنفصال تامًّ

ّ
العروض ّي أو اإليقاعّي بين األسطر الش

محاولة بين األبيات في القصيدة الّتقليدّية العمودّية، أو حّتى القصيدة الحّرة التي رفض أصحابها الّتدوير، فيكون الّتدوير إذْن "

 
ّ
طر أو الّسطر، ودفع الت

ّ
ا إللغاء الوقفات العروضّية في نهاية الش  إيقاًعا خاصًّ

ً
قة

ّ
ق، محق

ّ
دف

ّ
فاعيل العروضّية في االنسياب والت

 في الّسطور املدّورة 
ً
 ممّيزة

ً
 تقّسم الجملة الّنحوّية بين سطرين أو  3"ونغمة

ْ
ى هذا الّتعالق اإليقاعّي من الّتعالق الّنحوّي إذ

ّ
، وقد يتأت

اعر  أكثر، ويؤّدي ذلك بدوره إلى الّتعالق الّداللّي، فنحصل بالّتد
ّ
ن الش

ّ
وير على الّتآلف بين البنى الّنحوّية واإليقاعّية والّداللّية، يمك

عرّي وانغالق املعنى عليهمْن تحقيق "
ّ
 محدودّية الّسطر الش

ً
ق األداء متجاوزة

ّ
ّية تتيح تدف

ّ
 ، 4" إضافة فن

ه "
ّ
اهرة مثل نازك املالئكة التي ترى أن

ّ
عر لهذه الظ

ّ
دوير[ يرهق القارئ الذي  زيادورغم معارضة بعض رّواد الش

ّ
ة على كونه ]الت

ه 
ّ
يركن في العادة إلى وجود وقفات موسيقّية في نهاية األبيات يلتقط عندها أنفاسه، يضعف اإليقاع العاّم في القصيدة، ألن

بيت كّل  نهاية  عند  املوسيقّية  الوقفات  في  لة 
ّ
املتمث اإليقاع  هذا  عناصر  بعض  على  الحد5" يقض ي  عراء 

ّ
الش فإّن   ،" لْم  اثّيين 

عراء  
ّ
يستطيعوا تقّبل رأيها فدخلوا معها في نقاش عنيف ]...[ فقد كانوا يعارضون بشّدة محاولتها فرض الحدود على حرّية الش

عر الحّر. 6"في تناول البناء العروض ّي في القصيدة
ّ
 ، وتحّول الّتدوير إلى ظاهرة مرتبطة بتجربة لش

ّيات
ّ
 حضور الّتدوير في قصيدة حسين العوري "املفرد الجمع".  ومْن هذه املنطلقات سننظر في تجل

كل: 
ّ
اني من القصيدة على هذا الش

ّ
لة للمقطع الث

ّ
 لقد لجأ العورّي إلى الّتدوير بين األسطر األربعة املشك

عرّي 
ّ
قطيع العروض يّ  الّسطر الش

ّ
فعيلة الت

ّ
 الت

ــــــــــ فاعلن فاعلن  / 0*/0//0*/0//0/ أّيها املفرد الجمع.. "  فاع 

 للمرابين.. 
ْ
ـــــــــــ  / 0*/0//0*/0//0*/0/ ال تكترث ْن فاعلن فاعلن فاع 

 
 ــــــــــل

ــــــــــــ  *// 0//0*/0//0*/0//0*/0/ ليل الوطاويط مهما تطاول  ْن فاعلن فاعلن فاعلن فع 
 
 ـــــــــل

ْن فعلن فاعلن فاعالن  00//0*/0//0*/0*///0/ .7" يعقبه الفجر والفاتحون 
 
 ــــــــــل

عرّية األربعة باعتبار أّنها  جاء  ويبدو مْن خالل هذا املقطع أّن الّتدوير   
ّ
فظّي والّنحوّي بين األسطر الش

ّ
بسبب الّتعالق الل

وخا  أيًضا،  الّداللّي  ارتباطه  بسبب  مكّوناتها  تجزئة  يمكن  ال  واحدة  نحوّية  فقرة  ل 
ّ
األّول  تمث الّسطرين  بين  الّنحوّي  االرتباط  ّصة 

 

ق قاسم خلف الخاتونّي ـ   1
ّ
عرّي الحديث، قراءة في شعر محّمد صابر عبيد، موف

ّ
دار نينوى للّدراسات   ، داللة اإليقاع وإيقاع الّداللة في الخطاب الش

شر والّتوزيع، دمشق، سوريا، 
ّ
 . 127ص، ه1434م/ 2013والن

 .182ص عْن بناء القصيدة العربّية الحديثة،ـ علي عشري زايد،   2

افيه ـ محمود علي الّسّمان،  3 عر الحّر وقو
ّ
 . 84، صالعروض الجديد، أوزان الش

جّدد رجاء عيد،  ـ     4
ّ
جديد والت

ّ
دالقصيدة الجديدة بين الت

ّ
ة فصول، املجل

ّ
املصرّية العاّمة للكتاب، القاهرة، ، الهيئة  1985، صيف  2، العدد15، مجل

 . 173ص

 .183ص عْن بناء القصيدة العربّية الحديثة،ـ علي عشري زايد،   5

عر العربّي الحديثـ سلمى الخضراء الجّيوس ّي،   6
ّ
جاهات والحركات في الش

ّ
 . 664، 663، ص صاالت

 . 35، صالّديوانـ   7
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اني، وبين الّسطرين  
ّ
الث والّرابعوالث

ّ
اني مضمون  الث

ّ
الن جملة نحوّية واحدة، فالّسطر األّول منادى والّسطر الث

ّ
، فكّل سطرين يمث

الّنحو: أيها املفرد الجمع ال تكترث للمرابين،    على هذا 
ً
الّنص متكامال الّرابع خبر،  الّنداء، فيكون  الث مبتدأ والّسطر 

ّ
الث والّسطر 

ل نًصا  
ّ
نا نزعم أّن األسطر األربعة تمث

ّ
فيكون الّنّص على هذا الّنحو: ليل الوطاويط مهما تطاول، يعقبه الفجر والفاتحون، بْل إن

الث ليصبح الّنّص على ا
ّ
الث ا واحًدا إذا ما أضفنا حرف االستئناف )الفاء( في أّول الّسطر  لّنحو الّتالي: أيها املفرد الجمع، ال  نحويًّ

تكترث للمرابين ]ف[ ليل الوطاويط مهما تطاول يعقبه الفجر والفاتحون، فيكون الّتدوير بناًء على ذلك أمًرا مبّرًرا اعتماده ألّن 

ل بينة نحوّية واحدة استوجبت أْن تتبعها البنية اإليقاعّية التي تالئم البنية الّدال
ّ
ها تمث

ّ
 لّية الواحدة أيًضا. الفقرة كل

تفعيلة    بناه على  الذي  الث 
ّ
الث املقطع  من  الّتالية  األسطر  في  اعر 

ّ
الش أجراه  الذي  الّتدوير  على  نفسه  الّتفسير  وينطبق 

 الكامل، والتي يقول فيها: 

عرّي  
ّ
قطيع العروض يّ  الّسطر الش

ّ
فعيلة الت

ّ
 الت

 
َ
رد، كان قصيدة

ّ
ــــــــ  / 0*///0//0/0*/0//0/// "وأبي شموخ الط  متفاعلن مستفعلن متفاع 

ــــــــــ  */ 0//0/0*/0/ الفعل الخصيب ْن مستفعلْن م 
 
 ــــــــل

 ــــــتفاعلْن مستفعلْن متفاعالْن  00//0*///0//0/0*/0//0// .1ونغمة مازال ينشدها الّصغاْر" 

ل جملة نحوّية   
ّ
الثة تمث

ّ
عرّية الث

ّ
ل على الّنحو الّتالي حين نكتبها بشكل مسترسٍل: "وأبي شموخ  فهذه األسطر الش

ّ
واحدة تتشك

ًيا من البنية الّنحوّية، خاضًعا لها، وليس  
ّ
 الفعل الخصيب، ونغمة مازال ينشدها الّصغاْر"، فيكون الّتدوير متأت

َ
رد، كان قصيدة

ّ
الط

 مجّرد تشكيل إيقاعّي اعتباطّي. 

 حين ال    – مثلما ذكرنا    – ورغم أّن الّتدوير متأّتٍ   
ْ
مْن خضوع الجملة اإليقاعّية للجملة الّنحوّية، ووجوب الّتعالق بينهما، إذ

ال   عرّي 
ّ
الش الّسطر  في  ا  نحويًّ الجملة  ف 

ّ
اإليقاعّية،  تتوق الجملة  ف 

ّ
بالجريان  تتوق تسميته  يمكن  ما  إجراء  إلى  اعر 

ّ
الش فيلجأ 

(L’écoulement)   اعر كان بإمكانه أْن يوّزع أجزاء
ّ
ًيا من هذا الّتعالق، باعتبار أّن الش

ّ
ه في بعض األسطر لْم يكْن متأت

ّ
اإليقاعّي، فإن

جوء إلى الّتدوير، بمعنى أْن يجعل كّل جزء شبه تاّمٍ منها في سطر مستقّل، فيكون الّتدوير 
ّ
 الجملة الّنحوّية على أسطر عديدة دون الل

عورّية، وليس وفق البنية الّنحوّية ومثالنا على ذلك في هذه الحالة م
ّ
ًيا مْن طريقة توزيع املقطع على فضاء الورقة وفق الّدفقة الش

ّ
تأت

الثة من املقطع الّرابع: 
ّ
 الفقرة الث

عرّي 
ّ
قطيع العروض يّ  الّسطر الش

ّ
فعيلة الت

ّ
 الت

" 
ْ
 مستفعلن  0//0/0/ ال.. لْم تمت

 مستفعلن/ مستفعلن/ مستفعلن 0//0/0/0//*0/0*/0//0/0/ أجسادنا مْن صخر وادينا، ومْن 

 

 . 36ص، الّديوانـ   1
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مستفعلن/   /0/0*/ 0//0/0*/0//0*///0//0/0/ عشب الحقول قلوبنا لكّنها البركان  متفاعلن/  مستفعلن/ 

ــــ  مستفع 

يقف   حقلنا  مشارف  على  حين 

تار
ّ
 .1"الت

ْن/ متفاعلْن/ متفاعلْن/  00//0*///0//0*///0//0*///0/
 
 متفاعالْن ــــل

الث والّرابع بهذا الّتوزيع:
ّ
اعر تجّنب الّتدوير لجعل الّسطرين الث

ّ
 ولْو أراد الش

 "عشب الحقول قلوبنا،

تار". 
ّ
 لكّنها البركان حين على مشارف حقلنا يقف الت

كل: 
ّ
 فينتفي الّتدوير باعتبار أّن الّتقطيع العروض ي يكون على هذا الش

/0/0//0///*0//0/*0/0//0 * 

 ن/ متفاعلن/ مستفعلن مستفعل

/0/0//0/*0/0//0///*0//0///*0//0///*0//00 

 مستفعلْن/ مستفعلْن/ متفاعلْن/ متفاعلْن/ متفاعالْن 

والّتعالق   بالجريان  األّول  ق 
ّ
يتعل مختلفين،  لسببين  في قصيدته  الّتدوير  أدرج  العورّي  أّن حسين  نستنتج  تقّدم  ما  وبناًء على 

ال الجملة  أجزاء  بين  بين  الّنحوّي  الّتكامل  ليتحّقق  الّتعالق  لهذا  العروض ّي  الّتوزيع  ومسايرة  ا،  دالليًّ املترابطة  الجمل  أو  واحدة، 

اعر لنفسه، وهو توزيع ال يخضع
ّ
باعّي ألسطر القصيدة الذي ارتآه الش

ّ
اني بالّتوزيع الط

ّ
ق الث

ّ
   البنيتين الّنحوّية واإليقاعّية، ويتعل

ّ
إال

عورّية الت 
ّ
عرّي، وهذا ما يجّرنا إلى القول بأّن "ملنطق الّدفقة الش

ّ
اعر ال يريد الوقوف ي أفرزت تلك القصيدة، أو ذلك املقطع الش

ّ
الش

ينتهي املعنى  حيث 
ّ
لـــ2" إال الّنهاية موكول  في خلق حالة متكاملة وممتدة دون توقف  "، فاألمر في  الشاعر  فلسفة الحالة ورغبة 

 .3"بفيض مشاعرها ودالالتها

IV-  القافيةأنظمة 

عراء، ألّنها  
ّ
الش القافية يخضع له كّل  العروضّية نظاًما محّدًدا صارًما من  القيود  العمودّية تلتزم بحسب  القصيدة  إذا كانت 

ع الّسامع ترّددها تتكّون مْن " 
ّ
عّدة أصوات تتكّرر في أواخر األسطر أو األبيات من القصيدة، فهي بمثابة الفواصل املوسيقّية يتوق

رّدد الذي يطرق اآلذان في فقرات زمنّية منتظمة، وبعد عدد معّين مْن مقاطع ذات نظام خاّص ُيسّمى 
ّ
ويستمتع بمثل هذا الت

ترنيمة إيقاعّية خارجّية، تضيف إلى الّرصيد  ]وهي[    جزء إيقاعّي متّمم للوزن ومساهم في ضبط نهايات األبيات ، وهي "4"الوزن

، وتعطي
ً
 جديدة

ً
ى إذا استعاد قّوة نفسه بدأ مْن جديدالوزنّي طاقة

ّ
، حت

ً
اعر دفقة

ّ
فإّن ،  5" ه نبًرا، وقّوة جرس، يصّب فيها الش

 

 . 37، صالّديوانـ   1

عر العربّي الحديث، سلمى الخضراء الجّيوس يّ ـ   2
ّ
جاهات والحركات في الش

ّ
 . 678، صاالت

بعة األولى، ، شعر سعدي يوسف، دراسة تحليلّيةامتنان عثمان الصّمادي، ـ   3
ّ
 .271ص ، 2001مطبعة الجامعة األردنّية، عّمان، الط

عرـ إبراهيم أنيس،   4
ّ
 . 273، صموسيقى الش

عر العربّي ـ عبد الّرحمان الوجّي،   5
ّ
بعة األولى، اإليقاع في الش

ّ
شر والّتوزيع، دمشق، الط

ّ
 . 71، ص 1989، دار الحصاد للن
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عر الحّر سعت إلى الّتحّرر مْن هذا الّنظام الذي اعتبره شعراؤها مانًعا لهم عْن ممارسة حرّيتهم اإلبداعّية، فأّدى ذلك  
ّ
قصيدة الش

 دعإلى خلخلة ثبوتّيتها، ونمطّيتها، "
ْ
عراء املحدثين إلى االستغناء عن القافية ألّنها بنظامها وقوانينها تحّد مْن  إذ

ّ
ا قسم من الش

عبير
ّ
اعر الباحث عْن أقص ى حدود الحّرّية في الت

ّ
 "1" حرّية الش

َ
ماثل  ، مْن أجل أْن تبلغ القصيدة الحديثة

ّ
ناسق والت

ّ
بعًدا من الت

فس ّي  
ّ
هذه الّدعوة فقدان القافية طابعها اإللزامّي، وتحّولت إلى    ، وقد أفرزت2"واملوسيقّي والزمنيّ يضفي عليه طابع االنتظام الن

عراء "3ظاهرة إيقاعّية قابلة للّتعّدد، غير ملتزمة بأّي نظام ثابت 
ّ
نويع في تشكيالتها ، فكان تفاوت الش

ّ
في مدى االلتزام بالقوافي أو الت

عرّية 
ّ
اعر الحديث قد  ، غير أّن الّتعّدد والّتّنّوع والّتحّرر من القافية املوّحدة امللزمة "4"تبًعا ألمزجتهم ورؤيتهم الش

ّ
 الش

ّ
ال يعني أن

عر ولكْن بمفهوم آخر غير املفهوم الذي ُعرفت به في إطار املوسيقى  
ّ
ا مْن القافية، فالقافية ال تزال قائمة في هذا الش ص نهائيًّ

ّ
تخل

قليدّية
ّ
د 5" الت

ّ
ًدا بعدها الّداللّي باعتبار أّن  "رومان ، وقد أك

ّ
جاكبسون" في هذا اإلطار رفضه لحصر القافية في بعدها الّصوتّي، مؤك

 بين الوحدات التي تربط بينها"
ً
 داللّية

ً
، ويؤّيده في ذلك "جون كوهين" الذي يرى أّن القافية  6"القافية تستلزم بالّضرورة عالقة

ضاف إلى "
ُ
 في عالقة مع املعنىعنصر مستقّل، صورة ت

ْ
 إذا ُوضعت

ّ
 .7"الّصور األخرى، وظيفتها الحقيقّية ال تظهر إال

إّنها  اآلراء، وغيرها كثير، تثبت "وإّن هذه   ا، بْل   الوقفة العروضّية أو القافية لْم تعْد مجّرد ِحلية، أو الزمة لزوًما ضروريًّ
ّ
أن

اعر
ّ
فس ّي واالنفعالّي للش

ّ
اقع الن ا للو

ً
ا على مستوى بنيتي القصيدة اإليقاعّية   ،8"تجيء وفق فأصبحت القافية تؤّدي دوًرا أساسيًّ

ا مْن حيوّيتها وقّوة أدائها" والّداللّية،  ودون ذلك فإّن   .9"القصيدة تفقد بذلك جزًءا مهمًّ

الّروّي األخير مْن كّل بيٍت، أو سطر  وبعيًدا عْن االختالفات الّنظرّية حول مفهوم القافية، سنميل إلى اعتبار القافية هي حرف  

نسب إليهشعرّي، فالّروّي إذْن هو "
ُ
ها وت

ّ
بنى عليه القصيدة كل

ُ
ت ، وهو الحرف الذي تسّمى القصيدة القديمة  10" الحرف الذي 

نسب إليه القصيدة، ف  والّتقليدّية  وهذا الّرأي يؤّيده الفراء بقوله:
ُ
ه الحرف الذي ت

ّ
يقال قصيدة نونّية  "القافية حرف الّروّي ألن

 القائل يقول قافية هذه القصيدة )داّل( أو )ميم( 
ّ
 .11"وقصيدة عينّية. وبّرر قطرب ذلك "بأن

بات، أّدى إلى ورودها في صيغ مختلفة، فنجد مْن حيث الّتواتر   
ّ
إّن تحّرر القافية في القصيدة العربّية من الّنمطّية والث

ملّية الحظ في القصيدة، والقافية    القافية املوّحدة الّسطرّية والج 
 
َقرّية واملقطعّية، والقافية املرسلة وهي املتباعدة التي ال تكاد ت والف 

 

عرّية األولى، جيل الّرّواد والّس ، القصيدة العربّية الحديثة بين البنية الّداللّية والبنية اإليقاعّيةـ محّمد صابر عبيد،   1
ّ
ّتينات، حساسّية االنبثاقة الش

 . 87ص، 2001منشورات اّتحاد الكّتاب العرب، 

عرّية العربّيةـ أدونيس،   2
ّ
بعة األولى، الش

ّ
 . 101ص 13، ص1985، دار اآلداب، بيروت، الط

خييلـ انظر: فتحي الّنصرّي،   3
ّ
بعة األولى، قراءة في شعر سعدي يوسف ،شعرّية الت

ّ
شر والّتوزيع )تونس(، الط

ّ
 . 135ص ،2008، مسكلياني للن

ق قاسم خلف الخاتونّي،     4
ّ
عرّي الحديثـ موف

ّ
، قراءة في شعر محّمد صابر عبيد، دار نينوى للّدراسات  داللة اإليقاع وإيقاع الّداللة في الخطاب الش

شر والّتوزيع، دمشق، سوريا، 
ّ
 . 92ه، ص1434م/ 2013والن

عر العربّي الحديث، مقّوماـ الّسعيد الورقّي،   5
ّ
انية، تها الفنّية وطاقاتها اإلبداعّيةلغة الش

ّ
بعة الث

ّ
 . 242، ص1983، دار املعارف، بيروت، الط

عرّيةـ رومان جاكبسون،   6
ّ
بعة األولى، قضايا الش

ّ
شر، الّدار البيضاء، املغرب، الط

ّ
 . 46، ص1988، ترجمة محّمد الولّي ومبارك حنون، دار توبقال للن

ظرّية  ـ جون كوهين،     7
ّ
غة العلياالن

ّ
عر، الل

ّ
عرّية، بناء لغة الش

ّ
شر والّتوزيع، القاهرة،  الش

ّ
باعة والن

ّ
 . 102ص،  2000، ترجمة أحمد درويش، دار غريب للط

عر العربّي املعاصر، دراسة جمالّية،ـ رمضان الّصّباغ،   8
ّ
بعة األولى،  في نقد الش

ّ
شر، اإلسكندرّية، الط

ّ
باعة والن

ّ
 . 236ص  2002دار الوفاء لدنيا الط

قافة الّسورّية، دمشق، جمالّيات القصيدة العربّية الحديثةـ محّمد صابر عبيد،   9
ّ
 . 136، ص2005، منشورات وزارة الث

عر العربّي ـ صبري إبراهيم الّسّيد،   10
ّ
غم في الش

ّ
 .323، ص 1993، دار املعرفة الجامعّية، اإلسكندرّية، أصول الن

ة جامعة الّنجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانّية(،  قراءة براغماتّية مقامّية ملوسيقى القافية ورسمها، ديوان األعش ى أنموذًجاـ منال نّجار، مقال:     11
ّ
، مجل

د 
ّ
 . 1580،  1579، ص ص2017(، 9) 31املجل
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كان  املتحّررة مْن أّي مظهر تكرارّي، ونجد مْن حيث حركة الّروّي القافية املقّيدة وهي ما كان روّيها ساكًنا، والقافية املطلقة وهي ما  

ا، والقافية املز 
ً
 دوجة التي تدّل على اجتماع الّنوعين في القصيدة الواحدة. روّيها متحّرك

 فكيف كان حضور القافية في قصيدة حسين العورّي "املفرد الجمع"؟ 

لقد اعتمد العورّي الّتنويع في نظام الّتقفية سيًرا على منهاج شعراء الّتفعيلة العرب، فجعل "امليْم" الّساكنة في املقطع األّول  

 تتكّرر في ا
ً
اني والّرابع، ثّم انصرف عْن قافية

ّ
اني تتكّرر في الّسطرين الث

ّ
الث، ثّم جعل "الّنون" قافية املقطع الث

ّ
اني والث

ّ
لّسطرين الث

تكرار هذين الحرفين ليستقّر على اعتماد حرف "الّراء" قافية لبقّية مقاطع القصيدة يكّرره في مدد مختلفة تتقارب حيًنا وتتباعد  

 أحياًنا. 

الث في القصيدة مْن خالل الجدول الّتالي:وسنبّين كيفيّ 
ّ
 ة توزيع هذه القوافي الث

 القافية 

 قطع امل

ون  امليم 
ّ
سبة املئوية  املجموع  الّراء  الن

ّ
 الن

 %   2 10.00 الّسموْم/ الّنجوم  1املقطع 

املرابين/    2املقطع 

 الفاتحون 

 2 10.00 % 

نهاْر/ جداْر/  خياْر/ خياْر/    3املقطع 

 االخضراْر/ الّصغاْر/ الّنضاْر 

7 35.00 % 

ماْر/ الّصغاْر/     4املقطع 
ّ
القفاْر/ الث

 البركاْن/ الّتتار 

5 25.00 % 

 % 20.00 4 الّصغاْر/ قراْر/ الجداْر/ الّنهاْر    5املقطع 

 % 100 20 16 2 2 املجموع 

الث في مقطع ذي ثالثة ولعّل أهّم ما يالحظ حول تواتر حضور قافية حرف  
ّ
اني والث

ّ
اعر اعتمده في الّسطرين الث

ّ
"امليم" أّن الش

اني ذي األسطر 
ّ
سبة إلى قافية حرف "النون" الذي تواتر في املقطع الث

ّ
أسطر، وكأّن املقطع يتكّون مْن بيت ذي أسطر ثالثة، أّما بالن

الث 
ّ
اني والث

ّ
اعر اعتمده في الّسطرين الث

ّ
الثة، فإّن الش

ّ
الن بيًتا واحًدا. الث

ّ
 وكأّن كّل سطرين يمث

اعر جعل هذه القافية مْن حيث  
ّ
الثة األخرى، فنالحظ أّن الش

ّ
 للمقاطع الث

ً
سبة إلى تواتر حضور حرف "الّراء" قافية

ّ
أّما بالن

إضافة إلى املحافظة عليه في تواترها بين أْن تكون قافية جملّية، وقافية مقطعّية، فيتكّرر حرف "الّراء" في آخر كّل جملة أو فقرة، 

الث من القصيدة:
ّ
الثة األخيرة، ومثال ذلك قوله في املقطع الث

ّ
 آخر كّل مقطع شعرّي من املقاطع الث

 ولغ الوطاوط في دمي "

 ونسوا الحقيقة.. قْل لهم: 

يل آخره نهاْر 
ّ
  الل

 تهّيء عرسها 
ْ
 ..قل للبيادر أن

 َبَرُد الوطاوط ال يعوق سنابلي 
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 استحال إلى جداْر ولو  

 سيراس حاضنتي الوفّية أودعت

 والنماءفي خافقي سّر الخصوبة  

س" سّر االخضراْر 
ّ
 .1" و"الال

عرّية  
ّ
الثة يكون قفل  القصيدة في فقرتها الش

ّ
اعر ليكون قافية تتكّرر في تلك املقاطع الث

ّ
وهذا الحرف الذي أختير مْن قبل الش

 م 
ّ
ه لْم يرد فيها إال

ّ
اعر: األخيرة رغم أن

ّ
 ّرة واحدة، وذلك ما هو ظاهر في قول الش

 نحن امتدادك يا أبي "

 
ْ
 ال.. لْم تمت

 نحن الّساللة أثمرت 

 .2"نحن الّنهاْر 

 يكّرره بعد مّدة أدناها  
ْ
اعر هذا الحرف يتكّرر وفق بنية هندسّية متشابهة،ـ ووفق مدد إيقاعّية زمنّية مقاربة، إذ

ّ
وقد جعل الش

 تتكّرر في آخر كّل فقرة نحوّية، ويتأخّر ظهور القافية بحسب عدد مكّونات  سطرين، وأقصاها خمسة  
ْ
 إذ

ً
قرّية  ف 

ً
أسطر، فتكون قافية

الفقرة الّنحوّية، وهو ما يجعلنا نقّر بأّن القافية في قصيدة العوري ليست مسألة صوتّية تتكّرر في آخر األسطر مثلما كان األمر  

عراء يحرصون على تكرار القافية في أواخر األسطر  عليه في القصيدة الّتقليدّية، أو امل
ّ
حاوالت األولى لشعر الّتفعيلة حيث كن الش

اعر ا
ّ
 حين يتّم الش

ّ
ما القافية عنده مرتبطة بالبنية الّنحوّية والّداللّية، فال تظهر القافية إال

ّ
لفقرة  بشكل متتابع أو شبه متتابع، وإن

د أّن البنية الّصوتّية "الّنحوّية، واملضمون الّداللّي، وبعد أْن 
ّ
عورّية، وهو ما يؤك

ّ
غوّية الّداللّية  تنتهي الّدفقة الش

ّ
تندمج مع البنية الل

"الحرفّية"    لإليقاع املحفوظ، وهذا الحّس يعتمد على 
ً
بديال ليكون  الّصوتّي  الحّس  ل 

ّ
يتدخ املناطق  ا، وفي هذه  يًّ

ّ
كل اندماًجا 

 لإليقاع
ً
 ي الفقرة األول من املقطع الّرابع:، ومثال ذلك ما نجده ف3" مدخال

 ال.. لم تمت " 1

 نحن البيادر والّسنابل يا أبي 2

 يأوي إلى أفيائنا الخطاف كّل هجيرة  3

 كي يستظّل بروحك املعطاء 4

 القفاْر[ مْن سغب ] 5

 نحن الحقول غمرتها بالحّب حين فلحتها  6

 

 . 36، صالّديوانـ   1

 . 38، صالّديوانـ   2

لب،  ـ     3
ّ
ّص املشكلمحّمد عبد املط

ّ
قافة، القاهرة، كتابات نقدّية،    ، الن

ّ
ثر  ، أورده عبد الّناصر هالل،  36ص،  1998الهيأة العاّمة لقصور الث

ّ
قصيدة الن

اكرة وشعرّية املساءلة
ّ
 . 222، االنتشار العربّي )د ت(، صالعربّية بين سلطة الذ
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 نحن الّزياتين التي أطعمتها خبز املحّبة 7

رى حينما  8
ّ
 أودعتها حضن الث

 أعذاق ] 9
ّ
ماْر[فتدافعت في الكف

ّ
 .1"الث

الثة لتكون قوافي قصيدته.  
ّ
اعر هذه الحروف الث

ّ
 ولنا اآلن أْن نتساءل عْن سّر اختيار الش

م الّتعبير عنه، غير أّن هذه   
ّ
ه يسهم في الّتعبير عن الغرض الذي يريد املتكل

ّ
الوظيفة  إّن الحرف للحرف وظيفة داللّية ألن

غة "
ّ
ل في الل

ّ
فها بشكل رمزّي يدعو إلى الّتأويل، والحرف يمث

ّ
اعر يوظ

ّ
عرّي ألّن الش

ّ
تجاوز في الخطاب الش

 
أصغر وحدة إيقاعّية في  ت

عرّي قيمة إيقاعّية مضافة مْن خالل الفاعلّيات التي  
ّ
عرّية، ويكتسب في دخوله الش

ّ
املفردة الّداخلّية في نسيج القصيدة الش

ف موّجهات تقارب قيًما مدلولّية معّينة  تنهض بها
ّ
اختالف وجهات رغم "، و 2"مجموعة األصوات املتجانسة واملتناثرة، وهي تؤل

البنية   ّص، سواًء مْن حيث 
ّ
الن الكشف عْن دالالت  في  إثارة للجدل  األكثر  عّد 

ُ
ت التي  الحروف  ظر حول الحكم على دالالت 

ّ
الن

غوّية، أو الّرؤية الفكرّية املت 
ّ
االل نا نزعم أّن للحروف دالالتها التي ال يمكن غّض الّنظر عنها، وعْن  3"ضّمنة إضماًرا تجريديًّ

ّ
، فإن

 قيمتها الّداللّية أثناء تحليل القصيدة، وتأويل دالالتها. 

مس ّي والبصرّي بجدارةورد حرف امليم قافية للمقطع األّول، وهو حرف " 
ّ
صوته ولغلبة  ]...[ لطبيعة    ينتمي إلى طبقتي الل

ة ولين وتماسك على معاني البصرّيات مْن جمع وضّم وقضم
ّ
مسّيات في املصادر التي تبدأ به مْن رق

ّ
، ويدّل امليم أيًضا  4"معاني الل

اعر يعّبر عْن تفّجعه بموت أبيه، وآثار ا
ّ
دة في املقطع األّول من القصيدة ألّن الش

ّ
يونة واملرونة، وهذه الدالالت مؤك

ّ
لّصدمة  امليم الل

التي أصابت وجدانه، فراح يستذكر صوت أبيه ليحتمي به مْن آثار الفقد التي عّبر عنها ب"رياح ىالّسموم"، ويصبح الّصوت ذو  

اعر يبحث عْن ش يء ملموس يمسك به ليتشّبث بذكرى 
ّ
مس ال بالّسمع، وكأّن الش

ّ
درك بالل بيعة املسموعة إلى ش يء محسوس ي 

ّ
الط

 أبيه.

اع 
ّ
اش اختار  ة  ثّم 

ّ
والّرق واألناقة  والخشوع  األلم  على  عّباس  حسن  بحسب  وهو  اني، 

ّ
الث للمقطع   

ً
قافية الّنون  حرف  ر 

ا ينبعث من الّصميم ويعتبر أّن الّدالالت الّصوتّية الّصادرة عن الّنون "،  واالستكانة واألنين ا هيجانيًّ
ً
 مْن كونها صوت

ً
مستمّدة أصال

عبير عفَو الفطرِة عن األلم العميق
ّ
ا(   للت

ً
 أنين

ّ
ه ذهب إلى أكثر مْن ذلك فاعتبره "5")أن

ّ
عبير عْن  ، بل إن

ّ
أصلح األصوات قاطبة للت

فس مْن  ، وأنزل "6"مشاعر األلم والخشوع
ّ
ان في الن

ّ
عورّية ال الّسمعّية وذلك ملا يثيره صوته الّرن

ّ
هذا الحرف في زمرة الحروف الش

اني من القصيدة، ألّن  ، وبناءً 7" مشاعر الحنين والخشوع واأللم الّدفين
ّ
 على ذلك نعتقد أّن هذه املعاني ظاهرة جلّية في املقطع الث

ا في وجدانه، حاضًرا في ذاكرته،  ه حّي لْم يمْت ليخّفف عْن نفسه وطأة الّصدمة، ويحافظ على وجود أبيه حيًّ
ّ
اعر يناجي أباه كأن

ّ
الش

 ّجع الذي عّبر عنه في املقطع األّول، إلى الّتعبير عن الّتعّزي:راسخ املكانة في حياته، فيتحّول في هذا املقطع من الّتف

 

 .37، 36ص ، صالّديوانـ   1

 .9ص ،الحديثة بين البنية الّداللّية والبنية اإليقاعّيةالقصيدة العربّية ، محّمد صابر عبيد ـ  2

 .34ص ،أيقونة الحرف وتأويل العبارة الّصوفّية في شعر أديب كمال الّدينعبد الفّتاح فيتوح، ـ   3

 . 75، 74ص ص ،خصائص الحروف العربّية ومعانيهاـ   4

 .160ص ،خصائص الحروف العربّية ومعانيهاحسن عّباس، ـ   5

 .160ص ،املرجع نفسهحسن عّباس، ـ   6

 .163ص ،املرجع نفسهحسن عّباس، ـ   7



 2023 يناير  80  العدد - العاشر العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 134  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 أّيها املفرد الجمع.. " 

 ال تكترث للمرابين.. 

 ليل الوطاويط مهما تطاول 

 .1" يعقبه الفجر والفاتحون 

"  فهو حرف 
ً
قافية القصيدة  بقّية  الذي سيطر على  الّراء  ّدة والّرخاوةأّما حرف 

ّ
الش رجيع  ،  2"مجهور متوّسط 

ّ
الت على  ويدّل 

ضارة والّرخاوةوالّتكرار والحركة والّرخاوة و"
ّ
ة والن

ّ
حريك، و"3" الّرق

ّ
، وقد وجد شعراء الحداثة  4"مْن أبرز صفاتها الّربربة أْي الت

افيهم أكثر مخاّصة ضالّتهم في "الّراء" " ْن أّي حرف  فأقبلوا عليها واستثمرا الكثير مْن خصائصها ووظائفها، فكان نصيبها مْن قو

 مْن خالل  ،  5"آخر
 
ونعتقد أّن البحث في ثنايا القصيدة يسعفنا دون عناء بالعثور على هذه املعاني التي يحلها حرف الّراء، وذلك مثال

اعر يرفض اإلقرار بحقيقة رحيل أبيه عن الحياة الّدنيا، ثّم نجد الحقل  
ّ
تكرار عبارة "ال.. ل تمت" خمس مّرات، باعتبار أّن الش

اعر يستدرك  ا
ّ
يل، والّصخور، وصخر، والبركان، والّتتار، لكّن الش

ّ
لمة والّضياع والشّدة، مثل دمي، والل

ّ
ملعجمي املعّبر عن األلم والظ

الحياة   نفسه، فيرفض االنحناء لحدث املوت، ويرفض االنهيار الوجداني، ويتمّسك بالّصبر والجلد والّتعّزي، لعّبر عن استمرار 

ا على ذكر 
ً
نهار، والبيادر، وعرسها،  محافظ الذي اعتمده، ومنه  الحقل املعجمّي  بّين مْن خالل  في حياته، وذلك  أبيه، ومكانته  ى 

وسنابلي، والوفّية، واالخضرار، وعشب الحقول، وصتك نابض، والّصلوات، وشمعة، إضافة إلى تعزية نفسه بوجود أّمه الحبيبة 

ل أهّم ركن في البيت يحافظ
ّ
د معاني الّصبر والعزم على مقاومة    الوفّية التي تمث

ّ
على بقاء األب خالًدا في الوجدان، ويمكن أْن نؤك

عرّية:
ّ
اعر في هذه الفقرة الش

ّ
 الّسقوط الوجدانّي بقول الش

 ال.. لم تمت "

 "فعزيزة" األّم الحبيبة لم تزلْ 

 مثل الوفاء نقّية.. 

 وحفّية باهلل.. بالّصلوات 

سل الّصغار
ّ
 بالن

 الحبيبة لم تزل نبًعا تحّدر أّمي 

 مْن تجاويف الجبال الشّم، ليس له قرار 

ى
ّ
 نبًعا من الحّب املصف

 

 . 35، صالّديوانـ   1

 .83ص ،خصائص الحروف العربّية ومعانيهاحسن عّباس، ـ   2

 .85ص ،املرجع نفسهحسن عّباس، ـ   3

غة العربّية، ـ   4
ّ
بعة األولى،  ،أسرار الحروف 1أصول الل

ّ
شر والّتوزيع، دمشق، الط

ّ
 . 127، ص1993دار الحصاد للن

 .93ص ،خصائص الحروف العربّية ومعانيهاحسن عّباس، ـ   5
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يل تهدينا إذا انتصب الجدار
ّ
 .1" شمعة في الل

اعر، غير منفصل عنه، بْل إّن الحرف 
ّ
 إلى الّتعبير عْن  ملتحم بها عنها، مفّوض فيصبح الحرف ملتحًما بذات الش

ً
ّتخذ سبيال ، وي 

ن ذاته  
ّ
د والّتعّزي، لكْي يتمك

ّ
م، والّتجل

ّ
اعر بين الّتفّجع والّتأل

ّ
  املمّزقة بين االنكسار أمام حدث املوت، واالنتصار عليه، فيراوح الش

ي الوجدانّي، والفراغ الوجودّي، وتلك في آخر املطاف  
ّ
مْن مواجهة مصيبة املوت، وال يسمح لها بأّن تؤّدي به إلى حالة من التشظ

ع
ّ
ه وظيفة الش

ّ
عر أداة ملواجهة مصائب الحياة، وقضايا الوجود عاّمة، وألن

ّ
اعر باعتبار الش

ّ
سبة إلى الش

ّ
انعكاس " –أحياًنا  –ر بالن

اعر وموقفه الحقيقّي من الحياة
ّ
 .2"لتجربة الش

 الخاتمة  •

ننا مْن تحقيقإّن هذا البحث الذي أجريناه على قصيدة حسين العورّي "املفرد الجمع"  
ّ
الّنتيجة  ، فمهّمة  أساسّية  ثالث نتائج  يمك

ل
ّ
عرّي العربّي، واملحافظة على بعض عناصرها مْن    األولى تتمث

ّ
اعر من أسس البنية اإليقاعّية الّتقليدّية لإليقاع الش

ّ
في انطالق الش

راث، وتفعيالتها
ّ
حين خرجوا    قصيدة الّنثر  شعراء  فعله  وذلك عكس ما،  بصيغها املختلفة  خالل األوزان العروضّية املوجودة في الت

ا عن اإليقاع الوزنّي  ل    ،خروًجا نهائيًّ
ّ
انية فتتمث

ّ
اعر العورّي على  أّما الّنتيجة الث

ّ
لفي قدرة الش

ّ
ما جّد في البنية اإليقاعّية للقصيدة   تمث

عرّية في القصيدة الواح  البحور  بعض املزج بين عبر  تجديد وانحراف وتنويع، وذلك العربّية الحديثة
ّ
، ، واملزج بين الّتفعيالتدةالش

عورّية التي أنتجت القصيدة،  واعتماد الّتدوير
ّ
حظة الش

ّ
عرية في الل

ّ
ل ، وتنويع القوافي، وتوظيف حروفها للّتعبير عْن ذاته الش

ّ
وتتمث

تلتحم لقصيدته  العورّي  ارتآها  التي  اإليقاعّية  البنية  في كون  الثة 
ّ
الث البنيتين  الّنتيجة  والّد   مع  اإليقاع  الّنحوّية  يكون  اللّية، فال 

ائقة الّتقليدّية تميّ 
ّ
اعر االلتزام به كْي تكون القصيدة شعرّية ال نثرّية، بما أّن الذ

ّ
فرض على الش عرّي مجّرد بناء خارجّي ي 

ّ
ز بين  الش

د ال
ّ
عرّي في هذه القصيدة كان حّمال املعاني، مول

ّ
عر والّنثر باإليقاع الوزنّي، بْل إّن اإليقاع الش

ّ
اعر الش

ّ
ّدالالت، معّبًرا عن ذات الش

م، الذي يواجه محنة موت األب
ّ
ت محفورة في ذاكرته مْن   ، ويدعو نفسه إلى الّتعّزي املتفّجع، املتأل

ّ
ا بعناصر ظل

ً
صورة األب متمّسك

ومالمح الجمع"،    الّرمز،  فيها  "املفرد  يكون  التي  الوجودّية  العورّي  تجربة حسين  عْن   
ً
معّبرة القصيدة  هذه  تكون  أْن  من ويمكن 

هود، على قدرة اإلنسان على مواجهة  
ّ
عْن أْن تسقطه في حالة من االغتراب    آالم الوجود، وكأّن هذه املحنة رغم عظمتها عجزتالش

 جدانه. عْن كسر كيانه، وإيقاف نزيف الحياة في و  والّتيه، وعجزت

 

 املصادر واملراجع:  •

 املصدر:  -1

شر والّتوزيع، تونس ليس لي ما أقوُل...العورّي، حسين، ديوان "
ّ
باب للن

ّ
 . 2006"، مطبعة دار الش

 املراجع:  -2

 بالعربّية: -أ 

 الكتب:  •

عرّية العربّيةأدونيس،  -
ّ
بعة األولى، الش

ّ
 . 1985، دار اآلداب، بيروت، الط

 

 . 38، صالّديوانـ   1

ق قاسم خلف الخاتونّي،   2
ّ
عرّي الحديثـ موف

ّ
 . 164، صداللة اإليقاع وإيقاع الّداللة في الخطاب الش
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عرأدونيس،  -
ّ
بعة األولى، ، دار  سياسة الش

ّ
 . 1985اآلداب، بيروت، الط

عرابن جعفر )قدامة(،  -
ّ
 .1963، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، نقد الش

قد العربّي إسماعيل )عز الّدين(،  -
ّ
 .1992، دار الفكر العربّي، القاهرة، األسس الجمالّية في الن

عر العربّي املعاصر، قضاياهإسماعيل )عز الّدين(،   -
ّ
ّية واملعنوّية  الش

ّ
الثة،  وظواهره الفن

ّ
بعة الث

ّ
، دار العودة، بيروت، الط

1981 . 

عرأنيس )إبراهيم(،  -
ّ
بعة الّرابعة، موسيقى الش

ّ
 . 1972، دار القلم، بيروت، الط
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 : مستخلص

إيران، وبيان      الفتح اإلسالمي لبالد  اللغوي بين العرب والفرس بعد  البحث إلى دراسة التداخل  أمة باألخرى  هدف  تأثر كل 

، اتبع البحث املنهج التحليلي املقارن وذلك بالوقوف عند اللغتين وبيان أثر اللغة الفارسية على املفردات الداخلة عليها من  
ً
لغويا

إلى   اللغة العربية، من حيث الصوت واملعنى. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: شيوع الفارسية في البلدان العربية أدى

استخدام العامة الكثير من األلفاظ الفارسية في لغتهم اليومّية، وكانت الفارسّية هي املسؤولة إلى حد كبير عن اللكنات التي أصابت  

الخواص والعوام على السواء. من أبرز مالمح تأثير العربّية على الفارسّية هو استعمال الفرس للحرف العربّي في الكتابة، واستعمال  

ظ واملصطلحات العربّية في اللغة الفارسّية. ذخرت املعاجم الفارسّية بمجموعة ضخمة من املفردات العربّية، حتى أن بعض  األلفا

 األبواب تكاد تكون في مجملها عربّية.

 تداخل لغوي، البهلوية، الحرف العربي الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The aim of the research is to study the linguistic interaction between Arabs and Persians after the Islamic 

conquest of Iran. In order to clarify the linguistic influence of each nation on the other, the research followed the 

comparative analytical method by standing at the two languages and showing the impact of the Persian language 

on the vocabulary entered into it from the Arabic language  In terms of sound and meaning. The study reached a 

number of results, the most important of which are  The prevalence of Persian in Arab countries led to the common 

use of many Persian words in their daily language, and Persian was largely responsible for the accents that affected 

private and common people alike. One of the most prominent features of the influence of Arabic on Persian is the 

Persians’ use of the Arabic letter in writing, and the use of Arabic words and terms in the Persian language. Persian 

dictionaries are stocked with a huge collection of Arabic vocabulary, so that some chapters are almost entirely 

Arabic. 

key words: Linguistic interference, Pahlavi, Arabic letter 
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 شيوع الفارسية في البلدان العربية    

أّن ما نتج عن توسع الخالفة    بعد االطالع على تاريخ الفتوحات اإلسالمية ودخول األمم املختلفة في دين هللا أفواجا نالحظ 

رق واملذاهب املختلفة؛ نتيجة ملسالك  اإلسالمّية ودخول أصحاب الثقافات األخرى واختالط املسلمين مع غيرهم أّدى إلى نشأة الف 

ة العقلّية فظهر الخوارج واملعتزلة وظهر علم الكالم، وكان للخلفاء والّسالطين والوزراء  التفكير الدينّي للدفاع  
ّ
عن العقيدة باألدل

 دور في تسهيل طرق االنتقال الثقافّي والفكرّي الفارس ّي إلى املجتمع اإلسالمّي. 

ه لم يكن يتعد
ّ
 أن

ّ
ى سياسة الدولة وإدارتها، ومع اهتمام الخلفاء  فرغم بداية االنفتاح الثقافّي الذي حصل في الدولة األموّية إال

ه لم تبرز األهمّية لترجمة الكتب واقتصر على تشجيع الدراسات اإلسالمّية والعربّية وقد اقتصر التعريب في عهد عبد 
ّ
 أن

ّ
بالعلم  إال

ه في عهد الخليفة هشا (1)امللك على الدواوين
ّ
 يروي  واألمور املتعلقة باملعامالت الرسمّية، بيد أن

ً
م بن عبدامللك وجد في مكتبته كتابا

 عن أساليبهم السياسّية  وعن علوم الفرس وأهم  
ً
رجم من اللغة الفارسّية إلى اللغة العربّية ويتضمن فصوال

 
تاريخ الساسانيين ت

 .(2) لفارسّيةآثارهم القومّية في فن العمارة وكانت استعانة هشام بهذا الكتاب لدراسة نظام الحكومة في االمبراطورية ا

 وكانت تلك البداية مصحوبة بمحاولة فارسّية لتوجيهه في  
ً
ًرا جدا  

ّ
نستنتج من هذا أّن التداخل اللغوّي العربّي الفارس ّي بدأ مبك

بعده  وما  الثاني  القرن  في  الالحقة  التحوالت  لكن  العمل،  بهذا  التي تحف  املحاذير  مدركة  السلطة  كانت  بينما  األموّي،  الديوان 

عرب حفظ نقاء العربّية مجرد حلم لم يتحقق، وكان الجاحظ من الذين اهتموا بذلك التداخل فتتبع بعض  ستجعل من محاولة ال

مظاهره ورصد آثاره في كتابه البيان والتبيين حيث اللغة العربّية خلًقا آخر بعد أن تماشت أكثر من قرن في حالة تماذج بالفارسّية، 

ا نزل في"أيقول:  
ّ
مل املدينة  البطيخ  ال ترى أن أهل  ألفاظهم ولذلك يسمون  بألفاظ من  الدهر علقوا  في قديم  الفرس  هم ناس من 

من األسماء، وكذلك أهل   الخربز، ويسمون السميط الرزدق، ويسمون املصوص املزور، ويسمون الشطرنج االشترنج، في غير ذلك

الباذروج والباذروج بالفارسية والحوك كلمة عربّية،  نهم يسمون املسحاة بال وبال بالفارسية ... ويسمي أهل الكوفة الحوك  إالكوفة ف

نلتمس من  "(3) وأهل البصرة إذا اجتمعت أربعة طرق يسمونها مربعة ويسميها أهل الكوفة الجهار سوك والجهار سوك بالفارسّية

 
ً
، ذلك أًن انتقال األلفاظ من جهة إلى أخرى كان محكوما

ً
.  هذا النص أثر البعد الزمني والجغرافي واضحا

ً
 بالزمن والجغرافيا معا

والعامة ربما استخّفت أقّل اللغتين  "ويشرح الجاحظ سبب انتشار ورواج بعض األلفاظ الفارسّية في املجتمعات العربّية قائال:  

 وتدع ما هو أظهر وأكثر، ولذلك صرنا نجد البيت من الشعر قد سار ول 
ً
ه في أصل اللغتين استعماال

 
م  واضعفها وتستعمل ما هو أقل

(4) يسر ما هو أجود منه وكذلك املثل السائر
  " 
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دمة لنيل درجة املاجستير في  / أثر علوم الفرس علي علوم العرب من الفتح االسالمي إلى نهاية العصر العباس ي، بدرية الفي رميثان اللهيبي، رسالة مق  2

 256م، ص2015 -2014التاريخ والحضارة، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

والتبيين،    3 البيان  )املتوفى:  /  بالجاحظ  الشهير  عثمان،  أبو  الليثي،  بالوالء،  الكناني  محبوب  بن  بحر  بن  بيروت،  255عمرو  الهالل،  ومكتبة  دار  هـ(، 

 40ص 1جه،1423

 41ص 1/ السابق، ج 4
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مون بها، وقصة الشاعر  
ّ
وكذلك شاعت الفارسّية في البصرة شيوًعا عظيًما حتى وصلت إلى الصبية الذين كانوا يفهمونها ويتكل

 وأخذ يطوف به  
ً
ه حين قبض عليه سقاه مسهال شديدا

ّ
في أنحاء البصرة وكان  يزيد بن مفرغ مع عبدهللا بن زياد تدل على هذا، فإن

 :(1) يزيد يسلح طوال الطريق والصبيان يتبعونه ويعبثون به ويقولون له بالفارسّية) اين چیست؟( أي؛ ما هذا؟ فيجيبهم

 آبست نبيذ است                           عصارات زبيب است 

 است   سميه رو سپید

ه ماء ونبيذ وعصارات زبيب وسمية بيضاء الوجه. أي: إ
ّ
 ن

ا بلغ اتباع  
ّ
ه مل

ّ
 دعاهم للتعبير بها في بعض املواقف، فيروي الطبري أن

ً
وانتشرت الفارسّية في العراق لعهد الدولة األموّية انتشارا

غهم وقالوا بال  
ّ
ه  فارسّية  )این بار دورغ گفت(  املختار ما لقي أخوانهم من الهزيمة في حربهم مع ابن شميط لم يصّدقوا مبل

ّ
أي:إن

 .(2) كذب هذه املرة

وكانت الفارسّية مسؤولة إلى حد كبير عن اللكنات التي أصابت الخواص والعوام على السواء ومن أمثلة ذلك ما يروى عن أبي  

شريكاننا في هوازها وشريكاننا في   الجهير الخراسانّي النّحاس حين قال له الحجاج: أتبيع الدواب املعيبة من جند السلطان؟ قال: )

ّسرت له، وكان يريد أن يقول: شركاؤنا باألهواز واملدائن  
 
 من لكنة األعجمي حتى ف

ً
مداينها وكما تجيء نكون( فلم يفهم الحجاج شيئا

يجمع شريك جمًعا  . ويعلق ندا طه على ذلك بأّن األعجمّي لم يستطع أن  (3) يبعثون إلينا بهذه الدواب فنحن نبيعها على وجوهها

 فقاسها على القاعدة الفارسّية في جمع العاقل وأضاف إلى الكلمة )ان( فصارت شريكان بمعنى شركاء، وكذلك فعل باألهواز  
ً
عربّيا

ه قاسها في جمعها على القاعدة الفارسّية لجمع غير العاقل وأضاف إليها )ها( وهذه لكنة ترجع إلى استخدام أنواع من  
ّ
واملدائن فإن

 بالقاعدة العربّية املّتبعة في مثل هذا الحالا
ً
 .(4) لصيغ والقياس ال يستخدمها العرب، جهال

ه نشأ بين الفرس في البصرة عند شيرويه األسواري زوج  ل أّن وقي
ّ
ما أتته هذه اللكنة ألن

ّ
 عبيدهللا بن زياد والي العراق كان ألكن وإن

ء فيجعلها ) هاء( قال لهاني بن قبيصة ) اهرورى سائر اليوم( يريد ) إحرورى( كما  أّمه مرجانة، وكان من لكنته ال يستطيع نطق الحا

، ومثله في ذلك أبو مسلم صاحب الدعوة الذي كان يقول ) كلت لك( يقصد )قلت لك( رغم جودة ألفاظه  
ّ
كان يقلب القاف كافا

 .(5) وحسن معانيه

 أّن اللكن
ّ
ة لم تقف عند العوام فقط بل تجاوزتهم إلى الخواص ومع أّن بعضهم برع  وأمثلة هذا في كتب األدب والتاريخ كثيرة إال

 أّن لسانهم لم يسلم دائًما من عيوب النطق، فقد ذكر ابن قتيبة في املعارف أّن معمر بن 
ّ
في اللغة العربّية والعلوم اإلسالمّية إال

 .(6)رأ القرآن نظًرااملثنى مع معرفته ربما ال يقيم البيت إذا أنشده حتى يكسره ويخطئ إذا ق

 

 264ص 18/ الخبر في األغاني ج 1

 2هـ(، دار التراث بيروت، ط310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )املتوفى:  / تاريخ الطبري) تاريخ الرسل وامللوك(،    2

 98ص 6جه،1387

 148ص 1/ البيان والتبيين، الجاحظ ج 3

 58م،ص1991/ األدب املقارن، طه ندا، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت  4

 / املرجع نفسه الصفحة نفسها 5

 543م ص1992 2/ املعارف، أبو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق ثروت عكاشة، الهيئة املصرية العامة للكتاب ط 6
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 لغلبة العجمة على لسانه ويقال  ومن أمثلة هؤالء من الشعراء زياد بن سليمان أبو أمامة املعروف بزياد األعجم     
ّ
ه كان ينزل  إن

  ، ومن حكايات (1) اصطخر فغلبت العجمة على لسانه، وقيل بل مولده ونشأته في أصبهان ثم انتقل إلى خراسان فلم يزل بها حتى مات

ك إلى أن قلت لي ما كنت تسنأ( يريد: منذ لدن دعوتك 
 
ه أرسل غالًما له في حاجة فأبطأ عليه فلّما عاد سأله ) منذ لدن دأوت

ّ
لكنته أن

 .(2)إلى أن قلَت لبيك ماذا كنت تصنع

 عن طبقات األطباء أّن  وشاعت الفارسّية بين سكان  األقاليم اإلسالمّية على اختالف أجناسهم وأدبائهم، واورد طه  ندا  
ً
نقال

ا عاد الفضل بن سهل وهو محموم وجد معه القرآن فسأله: تشون  
ّ
ه كان يجيد الفارسّية، ومل

ّ
 ان

ّ
 إال

ً
جبريل بن يختيشوع كان سريانّيا

)ودمنه(، أي حسن  ( کلیله فدمنه چون ( بينى نامه ايزد؟ أي كيف تجد كتاب هللا؟ فأجابه الفضل: خش ) خوش( فنشون ) چون  )

  (3)مثل كليلة ودمنه
ً
، ويذكر أّن آل يختيشوع جميًعا كانوا يجيدون الفارسّية رغم أّنهم من السريان، فكان جبريل بن يختيشوع مثال

ا باللغة الفارسًية وكان جورجيس بن جبريل حين وصل إلى حضرة املنصور دعا  
ً
يجيدها وكان جبريل بن عبدهللا بن يختيشوع عامل

 . (4) بالفارسّية والعربّية إليه

  أالفارسّية قد تركت أثرها و وهكذا ترى اّن  
ّ
دخلت الضيم على العربّية في ألسنة الناس على اختالف أجناسهم وأديانهم اللهّم إال

ة موس ى بن سيار األسوارّي الذي كانت فصاحته بالفار 
ّ
ة التي استقام لسانها في اللغتين على السواء. ومن هذه القل

ّ
سية في وزن  القل

 .(5) من أعاجيب الدنيا  -كما  يقول الجاحظ -فصاحته بالعربّية، وكان هذا  

وإذا تجاوزنا ما تركته الفارسّية من األثر في اللسان العربي وجدناها قد شقت طريقها إلى معجم اللغة العربّية نفسه وإلى األدب  

 شعره ونثره.

ا  بمظاهر  الدخيلة  األلفاظ  هذه  من  كثيٌر  العرب  ويتصل  املؤلفين  من  عدد  بالدراسة  األلفاظ  لهذه  تعّرض  وقد  لحضارة 

كالخفاجي في شفاء الغليل والجواليقي في املعرب، وقام إدى شير بجمع طائفة كبيرة من هذه األلفاظ في كتابه: األلفاظ الفارسّية  

 املعّربة.

 . الحروف واملفردات العربية في اللغة العربية

وذلك لرصانة اللغة العربّية وقّوة أسسها البنيوّية، فجاء القرآن  ؛اللغة الفارسّية هو األقوى واألوضح    فيوكان تأثير اللغة العربّية  

الكريم بعد ذلك ليقّوي دعائم هذه اللغة وليزيد من رصانتها ويحافظ عليها وليكون السبب الرئيس في التأثير على لغات البلدان التي  

 ت لواء اإلسالم . أنظوت تح

   فيحظ أّن تأثير اللغة العربّية  ونال 
ً
لذلك ال بد لنا أن    ؛أن يلخص هذا التأثير بكل جوانبه  وال يمكن  ، اللغة الفارسّية كبير جدا

ر هو  اللغة الفارسّية ، فكان أبرز مالمح هذا التأثي   فيالتأثير الكبير للغة العربّية  ننتقي بعض هذه الجوانب، ليسعنا أن ندرك مدى  

الكتابةاستعما  في  العربي  للحرف  الفرس  األلفاظ  ،  ل  استعمال  هو  اآلخر  الجانب  أما   ، للكتابة  استعملت  التي  الخطوط  أهم  و 

 

 98ص 14طبعه أفندي ساس ي املغربي، مطبعة التقدم بشارع مصر ج / األغاني ألبي فرج األصفهاني،  1

 99ص 14/ األغاني طبعة ساس ي ج  2

 61/ االدب املقارن، طه ندا ص 3

 61/ املرجع نفسه ص 4

 293ص 1/ البيان والتبيين، ج 5
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الحياة مجاالت  وبكافة   
ً
جدا واسع  نطاق  وعلى  الفارسية  اللغة  في  العربية  واالقتصادّية   :واملصطلحات  االجتماعّية  و  الدينّية 

 لمّية والعسكرّية وغيرها. والسياسّية واألدبّية والع

 استخدام الحرف العربّي في الكتابة   - أّوال ً 

ف عند  وذلك لصعوبة الكتابة بالحروف البهلوية وملا فيها من تعقيد في رسم الحر   ؛استخدم الفرس الحرف العربّي في الكتابة       

 غير مستعد لتعلمها وهو يجد ضالته في الحرف العربّي لسهولة الكتابة به . لفارس يّ الكتابة لذلك كان ا

ا  واالصطالحات  املفردات  من  الحاجة  وسد  النقص  إتمام  في  الفارسّية  على  العربّية  فضل  جاء  هنا  اللغة  ومن  في  ملنتشرة 

مع   العربّي االفارسّية  الخط  وبحلول  املسلم،  الشرق  بالد  في  والعربّية  اإلسالم  يرسموا    تشار  أن   
ً
لزاما كان  البهلوي  الخط  محل 

 ألربعة من الحروف ال وجود لها في العربّية وهي )  
ً
فرسموها هكذا  پ ، ژ ، چ ، گ ( أبجديتهم كرسم األبجدية العربّية واخترعوا رسما

 .(1) لقربها من نطق الحروف ) ب ، ز ، ج ، ك (

 ،    33تتكون األلف باء الفارسّية من )        
ً
زاد عليها أربعة أحرف وهي )پ ، چ ، ژ ، گ ( باإلضافة ( حرفا وهي األلف باء العربّية وي 

 :   (2)إلى الهمزة . أما الحروف األربعة املزادة فتلفظ كاآلتي

 ( في اللغة اإلنكليزية مثال ذلك : پدر : أب  ، پسر :أبن  ، پا:   قدم  ، پاک : طاهر   .  Pحرف الـ )پ ( : فيلفظ مثل )   -1

: شاي  ، چادر : خيمة ، چراغ : مصباح ، چهار : أربعة ،    ی( في اللغة االنكليزية مثال ذلك : چا   CHحرف الـ )چ( : يلفظ مثل )   -1

 چب : شمال أو أيسر . 

 نكليزية أو الجيم املعطشة . مثال ذلك : رژيم: نظام ، ژرف : عميق ، مـژده ، بشارة ، نـژاد : أصل  اال J) حرف الـ ) ژ( : يلفظ مثل ) -2

( االنكليزية أو الجيم في اللهجة املصرية . مثال ذلك : گل : ورد ، بزرگ  : كبير ، گوهر : جوهر   Gحرف الـ ) گ ( : ويلفظ مثل الـ )   -3

 کاو : بقرة ، گناه : أثم  . ،گرگان : مدينة وقد عربت إلى )جرجان( ، 

ة األصل واملستعملة في اللغة الفارسّية وهذه الحروف هي : ث ، ح ، ص ، ض ،  ّّ وهنالك ثمانية حروف خاصة بالكلمات العربي  

 ط ، ظ ، ع ، ق  . 

نطق في اللغة الفارسّية باملخارج العربّية بل تنطق على النحو التالي وكما في الجدول أدناه :    وإن
 
 هذه الحروف الثمانية الت

 األمثلة اللفظ الفارس ي  الحرف  الرقم

 سبر   –سروت     ، صبر  –ثروت  س ث ، ص  1

  –هسن ، حيف  –سبح ، حسن  –صبح  هـ ح 2

 هيف

  –زاهر ، ظهر  –شاه رزا ، ظاهر  –رضا شاه  ز ض ، ظ  3

 زهر

 

 129، ص  2و  1اللبنانية ، السنة السابعة ، العددان التسرب اللغوي بين العربية والفارسية، محمد التونجي ، مجلة الدراسات األدبية  : الجامعة /  1

 29مفتاح اللغة الفارسية ، عبد هللا الخالدي ، طالل املجذوب، ص /  2
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   –تهران ، طهمورث  –ترف ، طهران  –طرف ت ط  4

 تاهر –تهمورث ، طاهر

أمو ، طعام   – ألي ، عمو   –إلم  ، علي   –علم  الهمزة ع 5

 تآم –

تنطق مابين) ق(   ق 6

 و)غ(

 أتاغ   –آغا ، أطاق  –آقا 

 فينطق )  
ً
ه إذا كان متحركا

ّ
الكتابة    –فاكهة ، نوشتن  –شيطان ، ميوه   - ( في اللغات األوربية، فنقول : ديو  Vأّما حرف الواو فإن

 حائط  .  –، ديوار 

 فنقول : زور 
ً
 نقود  .  –نملة ، پول  - بعيد ، مور  –قوة ، دور  –وإذا كان الواو حرف مّد، فانه ينطق مثل النطق العربّي تقريبا

 أّما لفظ الهمزة واأللف فهي على النحو اآلتي :

 فهو الهمزة مثل : أميد ّّ إذا كان األلف متحر -1
ً
مروز   –كا مشب   –أمل ، ا   الليلة    –اليوم ، ا 

 فهو األلف مثل : ما   -2
ً
  –منفصل ، كتابخانه    –أنتم  ، جدا    –هللا ، شما    –نحن ، خدا    –إذا كان األلف ساكنا

 ر ) وتلفظ نون في العامية ( . وتلفظ األلف مفخمة بخالف نطقها في اللغة العربّية .خب –مكتبة ، نان 

وإّن الهمزة في اللغة الفارسّية تقع في أّول الكلمة فقط ، فإذا جاءت الهمزة في وسط الكلمة أو آخرها نفهم من ذلك أّن أصل   

)مؤبد ( وهي بمعنى ) موبد ( أو الكاهن من الديانة الزرادشتية ،  هذه الكلمة عربّية دخلت على اللغة الفارسّية . ويالحظ في كلمة  

وبد ( بدون همزة  .(1) فالفارسية ) م 

      
ً
 طرق الخط والتهذيب، فابتكروا نوعا

ً
العرب أيضا الكتابة بل أخذوا عن  لم يكتف الفرس باستخدام الحروف العربّية في 

 من أنواع الخط الكوفي الذي تظهر فيه مّدات  
ً
رى في املصاحف جديدا ، وسمي بـ ) الكوفي اإليراني ( الذي ي 

ً
الحروف أكثر وضوحا

 آخر وهو )خط التعليق( خالل القرن السادس الهجري،  
ً
السلجوقية خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين، كما أوجدوا خطا

مه ومارسه من خطاطي إيران ، ويمتاز ب
ّ
 من تعل

ّ
ميل حروفه ومن خالل تسميته يبدو أن  وهو من الخطوط الصعبة اليعرفه إال

حروفه قد علقت بعضها ببعض، ويتصف كذلك بالتباين الواضح في شكل الحروف ومساحتها، ويعود السبب في ذلك إلى كتابته  

بقلمين مختلفي العرض، إذ يبلغ عرض احدهما ثلث عرض القلم اآلخر، فال يكاد يستقر القلم في عرضه حتى يتغير بشكل مفاجئ  

ثلث عرضه، وكذلك يحتاج إلى رسم الكثير من أجزاء الحروف بواسطة رأس القلم حتى يكتمل شكلها . ويغلب على أشكال حروفه  إلى  

د عنها فراغات واسعة وهي ذات أهمية كبيرة في إبراز شكلها املميز
ّ
 . (2) استدارات بيضوية الشكل ومفتوحة ليتول

الذي أس  ) النستعليق   ( القرن السادس  وهنالك خط آخر وهو خط  (  أعظم أساتذة الخط في  س على يد ) مير علي تبريزّي 

الهجري وأبرزهم ، ويتصف هذا الخط بأنه أكثر رشاقة من باقي الخطوط اللّينة، ويتكون هذا الخط من خطي ) النسخ ( و ) التعليق  
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   ( ، ويحتفظ في ذات الوقت بصفات كل من خط النسخ وخط التعليق ، وأصبح فيما بعد من
ً
. ونتج عن (1) أكثر الخطوط شيوعا

 خلط كل من خطي ) الكوفي ( و ) النستعليق ( خط ثالث يسمى بـ )شكسته( . 

 
ً
 استخدام املصطلحات العربّية وإدخالها الى ثنايا القاموس الفارس ّي   -ثانيا

أّدى االنتقال الكبير من استخدام اللغة البهلوّية الى اللغة العربّية واستعمال الحرف العربّي للكتابة بعد الفتح اإلسالمّي          

إليران ثم استعمال لغة جديدة وهي اللغة الدرّية، أّدى كل ذلك إلى االستعانة باللغة العربّية لتكون املنهل الرئيس  للغة الفارسّية  

 في نهضتها  الجديد
ً
ة واملورد الذي تستقي منه اللغة الفارسّية كل ما يلزمها من كلمات ومصطلحات لتغني بذلك قاموسها خصوصا

الفتّية، فقد استعارت هذه اللغة من العربّية الكثير من املعاني واملصطلحات بشكل عام والدينّية والفقهّية بشكل خاص . وإذا ما  

أن هناك سيل فّياض منها وسنالحظ أّن القاموس العربّي قد دخل في ثنايا القاموس الفارس ّي وبشكل  أردنا البحث عنها فإننا سنجد  

 
ً
 . (2) واسع جدا

ما تزال اللغة الفارسّية ومنذ نشأتها األولى حتى وقتنا الحاضر تستعمل املصطلحات العربّية وبكافة مجاالت الحياة وفي شّتى          

يالحظ الدارسون واملهتّمون باللغة الفارسية هذا الكم الهائل من املصطلحات واملعاني في كتب الفقه  األغراض العلمّية والفنّية، و 

نت بأسماء عربّية ،   نو 
والتفسير والتاريخ والفلسفة والشعر والتصوف والطب والرياضيات، وإّن الكثير من الكتب الفارسّية قد ع 

 دارسو هذه اللغة بشكل جيد ، ومنها على سبيل  وتبدو بأّنها مؤلفات عربّية، على حين إّنها مؤل
ّ
فة باللغة الفارسّية ، وال يفهمها إال

املثال : التوسل الى الترسل ، مجمع التواريخ والقصص ، مجمع الفصحاء ، حبيب السير ، لباب األلباب ، جوامع الحكايات، تذكرة 

 . ( 3) الشعراء ، ...الخ

الخامس الهجري بتأليف ووضع كتب عن لغتهم على غرار الكتب التي ألفت في العربّية،    بدأ علماء الفارسّية خالل القرن       

م العربّية لغير  465وكان أقدمها كتاب ) لغة الفرس ( لـ ) علي بن أحمد األسدّي الطوس ّي ( املتوفي سنة  
ّ
ضعت كذلك كتب لتعل هـ، وو 

ملطلعين على الكتب اللغوية الفارسّية يالحظون أّنها وضعت باسلوب العرب مثل )مقدمة األدب ( لـ ) جار هللا الزمخشري (. وإن ا

هـ وهذا الكتاب معارض لكتاب ) صحاح العرب (  730الكتب العربّية ومنها ) صحاح العجم ( لـ )هندوشاه النخجواني( املتوفي سنة 

 مصطلحات النحو والصرف الع
ً
ربّية لبناء قواعد لغتها، فاألفعال ومشتّقاتها  للجوهري. واستعارت اللغة الفارسّية من العربّية  أيضا

غنَي في الوقت   وكذلك األسماء وأقسامها واملبتدأ والخبر والفاعل واملفعول وغيرها، إذ استعملت في الفارسّية بدون أي تغير. واست 

خر أقتضاها التصريف الفارس ّي مثل املاض ي ا
 
لقريب والبعيد والشكلي  نفسه عن بعض املصطلحات التي ال تحتاجها وزيدت لها أ

(4) وااللتزامي
.                               

بعد مجيء السالجقة إلى الحكم ، أصبحت اللغة الفارسية لغة البالط واألدب، مّما أّدى ذلك الى إضعاف نفوذ اللغة العربّية،     

نشئت في   لكّنها لم تفقد مركزّيتها ألّنها استمرت لغة العبادة والفقه، هذا من ناحية
ً
ومن ناحية أخرى قيام املدارس النظامّية التي أ

 لسياسة السالجقة الدينية املحافظة
ً
، مّما دفع ذلك إلى زيادة دخول املفردات  (5) هذا العهد وبرعاية واهتمام عربي وذلك تطبيقا
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ت اللغة العربية بذلك اللغة  (1) واملصطلحات العربّية إلى اللغة الفارسّية
ّ
الرئيسّية للتعبير عن مظاهر الحضارة اإلسالمّية من  ، فظل

طب وعلوم وفلسفة وغيرها . وهنا البد من اإلشارة إلى أّن مشاهير الفالسفة والعلماء من أمثال : الغزالي وابن سينا و الرازّي كتبوا 

 
َ
ألّن اللغة العربّية هي لغة الحضارة اإلسالمّية،  معظم مؤلفاتهم بالعربية مع قدرتهم العالية في الكتابة باللغة الفارسّية، وما هذا إال

ّدة   (2) باإلضافة الى طواعية اللغة العربّية في االشتقاق والتعبير عن كافة األفكار املستج 

نا إذا نظرنا في معجم اللغة الفارسّية وجدنا  
ّ
 من مفردات اللغة الفارسّية لدرجة أن

ً
مفردات  وكّونت األلفاظ العربية جانًبا ضخما

: شاد ومسرور  تبهج:  (3) بعض األبواب تكاد تكون في مجملها عربية، ففي باب التاء مثال نجد في لغت نامه فارس ي فارس ي الكلمات اآلتية

ومنه قول   . خرامیدن. تبختر تبهنسگنگ شدن/ . تبهم أمرى بسته و تبهم، تباهل يكديگر را لعنت كردن. مباهله كردن/ تبهلشدن/ 

. فراخ ساختن  تبهيةزيبا كردانيدن/     تبهيجيصف األسد: تبهنس إذ تقاعس عنه مهري ....خراميدن وبرفتار شير رففتن/  بشر بن عوانه  

. شبيخون كردن، شبيخون برآوردن  تبييت. يكى از نامها قرآن است/  تبيانآشكار كردن/  پیدا و . واضح وآشكار شدن،  تبيانخانه را/  

پی کس ى رفتن،  در    تتليه ج تتافل روباه يا روباه یچه/    تتفل كردن در شب وتدبير آن نمودن/  بر كس ى، شب كارى ساختن، اراده كارى  

. خصوت كردن وغلبه كردن  تثاقفنزديك بمردن رسيدن، نماز نوافل را تابع فرائض ساختن/ تتوق آرزومندي/ تثابر. برجهيدن/  

. تانى  تثُبتأ گرانی نمودن . بد دلی کردن قوم در جنگ/. گرانی کردن. گرانی خاطر. تثاقل عنه وتباطتثاقلبريكديگر در حذاقت/

درنگی شدن. تثبط از امری بازایستادن از آن.  .  تثبطى ودر راى. تانى ومشاورت وفحص كردن در امر وراى/  وشتاب نكردن در امر 

. بر جای بداشتن. ثابت گردانیدن وبر جای داشتن. بر قرار داشتن وثابت گردیدن. چيزی تثبیتتثبط بر امری واقف شدن بر آن/ 

دوتاه   -رخنه دارگردیدن. رخنه شدن/ تثنى  -تثلموتهذیب وتلطیف کودک را./  . راست کردن نيزه. تعلیم  تثقیفرا ثابت قرار دادن/  

باهم انکار کردن/   -تجاحدخمیازه کردن. دهان دره کردن از فرط کسالت/    -ؤبتثشدن. بدو دار امدن. گردیده شدن. بازگردید/

با هم دشنام دادن   -تجادع  /بشمشير وعصا فراگرافتن بعض ایشان مر بعض را. بشمشير وعصا فراگرفتن یکدیگر  -تجاحف

 با یکدیگر جدل کردن. با هم خصومت کردن. باهمدیگر جدال کردن. - تجادلوخصومت کردن./ 

وتوجد في هذا الباب غير هذه الكلمات مئات الكلمات ذات األصل العربي، ويالحظ في الترجمة الفارسية لهذه الكلمات كلمات     

بكثير من األبيات الشعرّية واألقوال املأثورة العربّية    –وهو كغيره من األدباء الفرس    – أخرى عربية في السياق، واستشهد دهخدا  

 في  
ً
 ملعنى من املعاني، فمثال

ً
: با یکدیگر بگشتن در حرب. تجاولوا إذا جال بعضهم على بعض في الحرب،  (4)يقول   تجاُول توضيحا

ا في تجاولنا ** يوم الحفاظ أولى بوس ى 
ّ
 وإنعام.والخيل تعلم أن

بت الفارسّية كلمات عربّية مع أخرى فارسّية تؤدي معنى واحد،    
ّ
هذا وباإلضافة إلى هذه املفردات ذات األصل العربّي فقد رك

بة مثال
ّ
 :(5)ففي باب الراء نجد من هذه الكلمات املرك

  – صّنف/ رسوب كردن    -كردنرغبة/ رسمي    - إزالة/ رغبت كردن  –مصادقة/ رفع كردن    -مراعاة/ رفاقت كردن  -رعايت كردن

/ رجوع كردن    - رسب/ رسم كردن
ّ
/ رد كردن  -الرحمة/ رخصت دادن  -املوت/ رحم كردن  - الرجوع/ رحلت كردن  – رسما

ّ
  - ترخيصا

/ رد كننده
ّ
/ رديف كردن  –تتبع/ رديف شدن    - اقتفاء  -گرفتنالرافض/ رد  -رفضا

ّ
/ رايج شدن    - رصفا

ّ
/ رايج    –صفا

ّ
 ورواجا

ّ
روجا
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   -ترويجا/ راي دادنرّوج  –كردن  
ّ
   –صّوب    -تصويبا

ّ
 - تشاور/ راى گيری   -منتخب/ راى زدن  –ناخب    –انتخب/ راى دهنده    -انتخابا

    -مراب/ ربط دادن  - الرابي  –اقتراع/ ربا خوار    – انتخاب    -تصويب
ً
/ ربط يافتن    – ربطا

ً
 وصلة

ً
    – وصال

ً
ارتبط/ رتق وفتق    –ارتباطا

 ارضاء وترضية. -رضا ورضوانا ومراضاة/ راض ى كردن   -راض ى شدن  /نظم االمور  –تنظيما  -ترتيبا –كردن 

 أن الفارسّية احتفظت ببنيتها التركيبّية الخاصة بها فهي عكس    
ّ
ومع هذا التداخل العميق واألخذ غير املحدود من العربّية إال

 (  1) العربّية إلى الفارسّية في ثالثة عناصرالعربّية تبدأ جملتها باالسم وتنتهي بالفعل، وقد حصر رشيد يلوح طرق ورود املفردات 

: عندما ال يكون للمفردة العربية مقابل في اللغة الفارسّية 
ً
 أوال

: عندما تكون املفردة العربّية أبسط من مقابلها في الفارسّية 
ً
 ثانيا

 للغة الفارسّية 
ً
: عندما تكون املفردة العربّية مفيدة معنوّيا

ً
 ثالثا

بّية التي دخلت الفارسّية لكثير من القواعد الصوتية الخاصة بالفارسّية، ولم يقتصر األمر على ذلك  وخضعت الكلمات العر   

، ونالحظ أن الفرس ال يراعون مخارج بعض الحروف العربية املستعملة في لغتهم، فمثال 
ً
بل تعداه إلى تغييرات حدثت في املعنى أيضا

لظاء كالزاي وينطقون الطاء كالتاء هذا باإلضافة إلى أنهم ينطقون حرف القاف  ينطقون الثاء والصاد كالسين وينطقون الضاد وا

، كل هذا يدخل بطبيعة الحال في االختالفات الصوتية  (Vكالغين وحرف العين كالهمزة وحرف الحاء كالهاء والواو كالحرف 
ً
( أحيانا

 جدول سابق. التي تطرأ على الكلمات العربية الدخيلة في الفارسية كما بّينا ذلك في 

 التغييرات التي تطرأ على الكلمات العربّية املستعملة في الفارسية في اآلتي:(2) وقد أجمل محمد نورالدين    

ن  1 التي تنطق )مْتواضع(، ومثل: رَباب ومعد  ع(  الكلمة ويكون ذلك في طريقة تغيير الحركات مثل: )مَتواض  / تغييرات في نطق 

باب وم  من بعض الكلمات العربّية املستعملة في الفارسّية ومثال ذلك  ومتداَول التي تنطق: ر 
ً
ل. كما يحذف التنوين أيضا عَدن ومتداو 

( وقد يكون تغيير نطق الكلمات عن طريق تغيير الحروف من حذف أو زيادة 
ً
 من )صاٍف( و) ابدا( بدال من ) أبدا

ً
 ( بدال

ْ
قولهم ) صاف

حرف املشّدد مثل كلمة  )مالّيات( التي تنطق بدون تشديد و) طبيعّي( التي تنطق بدون  أو تبديل، ومثال الحذف ما يحدث بالنسبة لل

 و) أعضاء( التي تنطق بدون الهمزة األخيرة )أعضا( وأبو علي التي تنطق بوعلي، وقد تحذف عدة حروف في وقت واحد 
ً
تشديد أيضا

ادة في الحرف أن تشّدد بعض حروف الكلمات العربية في  مثل فولهم ) واسطة عقد( بدال من قولهم ) واسطة العقد(، ومثل الزي

 في العربّية مثل قولهم ) كراهّيت( بدال من )كراهية(، ومثال التبديل قولهم ) ليكن( بدال من )لكن( 
ً
حين أنها ليست مشّددة أصال

 ن )مائل(.فأبدلت األلف ياء أو ) سليح( بدال من ) سالح (أو ) جزو( بدال من ) جزء( أو ) مايل( بدال م

/ تغييرات في معاني الكلمات، تستعمل الفارسّية بعض الكلمات العربّية ولكن بمعان تختلف عن املعانّي التي تستعمل بها في  2

العربّية، إذ خصص الفرس هذه الكلمات ملعان معّينة اصطلحوا عليها، ومثال ذلك كلمة ) رعناء( وهي تعني في العربية املرأة الحمقاء 

ة( تعني في العربية الشريعة أو أو الهوجا
ّ
ابة الجميلة املنظر واملديدة القوام. وكلمة ) املل

ّ
ء في منطقها، وتعني في الفارسية املرأة الجذ

 الدين، وتعني في الفارسية الشعب، وكلمة ) كثيف ( تعني في العربية غليظ أو كثير وهي في الفارسّية بمعنى قذر 
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ياًنا يتغير نطق الكلمة العربّية ومعناها في آن واحد عند استعمالها في الفارسية، ومثال ذلك  / تغييرات في النطق واملعنى: أح 3

في   )مصاف(  الحرب، ولكن  أثناء  الصف  أي موضع   )
ّ
) مصف تجمع  أّنها  كما   )

ّ
) مصاف العربّية مشددة  في  ( وهي 

ْ
) مصاف كلمة 

أن ) مصاف كردن(  املصدر  الحرب نفسها ومنها صيغ  تعني  أي   الفارسّية  تماش ي(  في األصل)  تماشا( وهي   ( يحارب، ومثلها كلمة 

 الذهاب واإلياب، وتعني في الفارسّية اآلن: التفرج والتطلع إلى الش يء وقد اشتق منها ) تماشا خانه( = املسرح 

الكتابة  4 بطريقة  الفارسّية  دخلت  التي  العربّية  الكلمات  تأثرت  واإلمالء:  الشكل  في  تغييرات  التاء  /  أّن  ذلك  ومن  الفارسّية، 

املربوطة إذا كانت ملفوظة عادة ما تكتب مفتوحة في الفارسّية مثل: إرادة ورحمة ومراجعة التي تكتب في الفارسية أرادت ورحمت 

 ومراجعت، ويستثنى من هذه القاعدة بعض الكلمات مثل زكاة وصالة. 

بعض اإليرانيين في العصور املختلفة، وقد حاول الفردوس ي بدافع من    وقد أثارت كثرة هذه األلفاظ العربّية حساسية عند    

 وإن كان  
ً
ي منظومته املشهورة )الشاهنامه( من األلفاظ العربية وبذل في هذا جهًدا كبيرا خل 

تحّمسه للغته واعتداده بفارسّيته أن ي 

 
ً
عتبرون هذه األلفاظ العربّية مظهًرا للتغلغل وسيادة ، ومصدر هذه الحساسية عند هؤالء أّنهم ي(1) في آخر األمر لم يوفق  تماما

ونا اللغة العربّية، وفات هؤالء أّن هذا التبادل بين اللغتين العربّية والفارسّية دليل على أّن الشعب العربي واإليراني قد تجاورا وتعا

كم التجاور والتعاون واإليمان بدين مشترك واحد ييّهئ الفرص   ملثل هذا التبادل اللغوّي، والعربّية هي لغة وآمنا بدين واحد، وح 

مها الفرس وأجادوها وقّدموا للعلوم العربّية واإلسالمّية ما قّدموه من جهود ممتازة وخدمات 
ّ
الدين اإلسالمّي ولهذا االعتبار تعل

 جليلة فهي لغة دينهم. 

 الخاتمة 

 لفرس توصلت الدراسة إلى عدة نتائج نجملها في اآلتي:بعد هذا املرور السريع على التداخل اللغوي والثقافي بين العرب وا

شيوع الفارسية في البلدان العربية أدى إلى استخدام العامة الكثير من األلفاظ الفارسية في لغتهم اليومية، وكانت الفارسية   -

 هي املسؤولة إلى حد كبير عن اللكنات التي أصابت الخواص والعوام على السواء. 

مالمح تأثير العربية على الفارسية هو استعمال الفرس للحرف العربي في الكتابة، واستعمال األلفاظ واملصطلحات  من أبرز   -

 العربية في اللغة الفارسية. 

 ذخرت املعاجم الفارسية بمجموعة ضخمة من املفردات العربية، حتى أن بعض األبواب تكاد تكون في مجملها عربية.  -

 التركيبية الخاصة التي تبدأ فيها الجملة باالسم وتختم بالفعل. احتفظت الفارسية ببنيتها  -

 هناك بعض التغييرات اللفظية واملعنوية طرأت على بعض املفردات العربية التي دخلت اللغة الفارسية.  -

 املصادر واملراجع 

 م. 1991األدب املقارن، طه ندا، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت  -

 ألبي فرج األصفهاني، طبعه أفندي ساس ي املغربي، مطبعة التقدم بشارع مصر. األغاني  -

 

الدين  1 الثقافة  مكتبة  الشواربي،  أمين  إبراهيم  العربية  إلى  نقله  براون،  جرانفيل  ادور  السعدي،  إلى  الفردوس  من  إيران  في  االدب  تاريخ  بدون  /  ية، 
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هـ(، دار ومكتبة  255عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )املتوفى:  البيان والتبيين،   -

 ه.1423الهالل، بيروت، 

ر جرانفيل براون، نقله إلى العربية إبراهيم أمين الشواربي، مكتبة الثقافة  تاريخ االدب في إيران من الفردوس إلى السعدي، ادو  -

 الدينية، بدون تاريخ 

هـ(،  310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )املتوفى:  تاريخ الطبري) تاريخ الرسل وامللوك(،   -

 ه.1387 2دار التراث بيروت، ط

العربي - الثقافي  ودراسة    التداخل  لألبحاث  العربي  املركز  يلوح،  رشيد  الهجري،  العاشر  القرن  إلى  األول  القرن  من  الفارس ي 

 م. 2014 1السياسات، بيروت ط

العامة،   - الثقافية  : دار الشؤون  ،بغداد  الحسيني  أياد حسين عبد هللا   ، التصميم  العربي وفق أسس  الفني للخط  التكوين 

 م 2002

ار وتداعيات االنهيار، علي محمد محمد الصالبي، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت،  الدولة األموية عوامل االزده -

 م 2008 2لبنان، ط

 ، هـ .ش(  1321) تهران : مؤسسة انتشارات أمير كبير ،    4، چاب    3سبك شناس ي يا تاريخ تطور نثر فارس ي، محمد تقي بهار، جلد   -

 ه ش. 1387سيد حميد طبيبيان، مؤسسة انتشارات امير كبير، تهران  عربی(،  -طبيبيان )فرهنگ جیبى فارس ى  -

 م. 1975فصول من معالم التراث الفارس ي، فيكتور  الكك، بيروت :مؤسسة التخصص للخدمات الجامعية،  -

 (.   1982الفنون االسالمية، ديماند .م . س : ترجمة  أحمد عيس ى ) مصر : دار املعارف ،  -

 الفارسية، فؤاد عبد املعطي الصياد. القواعد والنصوص   -

 لغت نامه، علي أكبر دهخدا، زير نظر دكتر  محمد معين ودكتر سعيد جعفر شهيدي، مؤسسة لغت نامه دهخدا.  -

 م1992 2املعارف، أبو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق ثروت عكاشة، الهيئة املصرية العامة للكتاب ط -

 ية ، عبد هللا الخالدي ، طالل املجذوب مفتاح اللغة الفارس -

 املجالت: 

-   ، السابعة  السنة   ، اللبنانية  الجامعة   : الدراسات األدبية   ، مجلة  التونجي  العربية والفارسية، محمد  بين  اللغوي  التسرب 

 ،  2و  1العددان 

 الرسائل: 

العباس ي، بدرية الفي رميثان اللهيبي، رسالة مقدمة لنيل  أثر علوم الفرس علي علوم العرب من الفتح االسالمي إلى نهاية العصر   -

 م.2014درجة املاجستير في التاريخ والحضارة، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 
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